
                                                                                                

 كلية الطب البيطري                                                                                                                                      
 

 والتاريخ اليوم االولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة المرحلة الخامسة المرحلة

 التكاثرتقانات 
) ي
 
ون  )الكتر

 ظهرا 12الساعة 

  2ج المرضية التشخيصات
) ي
 
ون  )الكتر

 ظهرا 12الساعة 

 علم الفايروسات
) ي
 
ون  )الكتر

 ظهرا 12الساعة  

 اإلحصاء علم
) ي
 
ون  )الكتر

 ظهرا 12الساعة  

 2ج االحياء علم
) ي
 
ون  )الكتر

 ظهرا 12الساعة  

 السبت

4/7/20212 

ي البيطري
 السلوك المهن 

) ي
 
ون  )الكتر

 ظهرا 12الساعة 
  2علم الفسلجة ج  2امراض الدواجن ج

 االثنين

2120/7/26 

  
 2الطفيليات جعلم 

) ي
 
ون  )الكتر

 صباحا 9الساعة 
ي    ح ج   2علم التشر

 الثالثاء

2120/7/27 

  2ج معديةال األمراض 2الجراحة ج
 علم االجنة
) ي
 
ون  )الكتر

 ظهرا 12الساعة  
 

 االربعاء

2120/7/28 

  الخاصعلم االمراض   
 2علم الكيمياء العامة ج

) ي
 
ون  )الكتر

 ظهرا 12الساعة 

 الخميس

2120/7/29 

 الطب العدلي 
) ي
 
ون  )الكتر

 ظهرا 12الساعة 

كة  االمراض المشتر
) ي
 
ون  )الكتر

 ظهرا 12الساعة 
 

 2علم االنسجة ج
) ي
 
ون  )الكتر

 ظهرا 12الساعة 
 

 سبتال

2120/7/31 

 2ادارة الحيوان ج    
 االحد

1/8/2021 

ي ج 
 2تغذية الحيوان ج  2الطب الباطن 

 إدارة المخاطر البيولوجية
) ي
 
ون  صباحا 9الساعة  )الكتر

 االثنين

2120/8/2 

)الحضوري وااللكتروني(  النهائي النظري االمتحان جدول

 2021-2020الدراسي  الثاني للعام الدراسي للفصل

 



ي ج
  2علم االدوية ج  2الطب الباطن 

 ادارة دواجن
) ي
 
ون  ظهرا 12الساعة  )الكتر

 الثالثاء

2120/8/3 

  2الكيمياء الحياتية ج  التوليد 
 االربعاء

2120/8/4 

  حليبال صحة
 المجهرية االحياء علم

 الخاص
 

 2الحاسبات ج
) ي
 
ون  ظهرا 3الساعة  )الكتر

 الخميس

5/8/2021 

   2الجراحة ج 
 اللغة العربية

) ي
 
ون  ظهرا 12الساعة  )الكتر

 السبت

7/8/2021 

 
ي ج

ي    ح المرض    2التشر
) ي
 
ون  ظهرا 12الساعة  )الكتر

ي    ح ج    2علم التشر
 االحد

2120/8/8 

    
 وحقوق قراطية الديم

 2ج االنسان
) ي
 
ون  ظهرا 12الساعة   )الكتر

 االثنين

9/8/2021 

 

 :مــالحـظــات

 تبدأ االمتحانات الحضورية الساعة التاسعة صباحا لكافة المراحل الدراسية وحسب األيام المبينة في الجدول أعاله. .1
  االلكترونية مثبتة لكل مادة في الجدول أعاله.االمتحانات أوقات  .2
 للمواد التي يتم ادائها الكترونيا )ساعتان( ومدة االمتحانات الحضورية )ثالث ساعات( ولكافة المراحل الدراسية.مدة االمتحان  .3
 وكل حسب مرحلته ويكون فتح الكاميرا اجباري لكافة الطلبة. المعلنةتكون المراقبة من خالل الروابط  .4
 .الغشواالبتعاد عن الصحية والوقائية االلتزام بكافة التعليمات  .5

 

 

 . خليل زينل خليل دأ.م.                                                    

 رئيس اللجنة االمتحانية للدراسات االولية                                                         

                                                        13/ 7/ 2021 


