
 دول االمتحانات النهائٌةــج كلٌة الطب البٌطري// جامعة القادسٌة//
 ًـــانـثـدور الــال //و للفصلٌن االول و الــثـانـً 1028–1027للعام الدراسً 

 الدراسٌة الخامسةالسنة  السنة الدراسٌة الرابعة السنة الدراسٌة الثالثة السنة الدراسٌة الثانٌة السنة الدراسٌة االولى   الٌوم والتارٌخ

 ٕٛٔٓ / ٜ/  ٕ االحد 
 ٔادارة الحيوان ج
 ٕو الحاسوب ج

 ٔاالنسجةج
 السموم ٕو الحاسوب ج

 ٕو طب باطني ج ٕف الخصوبة
 ٔتشريح مرضي ج

  ٔتشخيصات مرضية ج
 ٕالطب الباطني ج

  ٔالتشريح ج ٕٛٔٓ/  ٜ/ ٖاالثنين 
 (عـبـورو طالب واحـد فقط )

  ٔالتغذية ج
 ٔفامراض االسماك  ------ ٕفالحاسوب     ٕو المغة االنكميزية ج

 ٕفاالجنة   ٕالكيمياء العامة ج ٕٛٔٓ/ ٜ/ ٗالثالثاء 
 المناعة 

 و الفايروسات 
  ٕامراض معدية ج

 ------ عـبـور طالب  ٕو 

  ٔالمغة االنكميزية ج ٕٛٔٓ/ ٜ/ ٘االربعاء 
 و طالب واحد فقط مقاصة

  ٕالفسمجة ج
 واحـد فقط )عـبور( و طالب

 ٕفصحة الحميب   ٔالطب الباطني ج  ٔاالمراض ج

  ٕاالدوية ج  ٔالتشريح ج  ٕالتشريح ج ٕٛٔٓ/ ٜ/  ٙ الخميس
 ------  ٕالجراحة ج طالب عـبـور ٕو 

  ٔالجراحة ج  ٔامراض الدواجن ج  ٕاالمراض ج  ٕالتغذية ج  ٔالكيمياء العامة ج ٕٛٔٓ/ ٜ/  ٛالسبت 

 ٔحقوق االنسان ج ٕٛٔٓ/ ٜ/ ٜاالحد 
   ٕالمغة االنكميزية ج

  ٕالكيمياء الحيوية ج
  ٔالطب الباطني ج ٕفالتوليد  ٕاالحياء المجهرية ج و طالب واحـد فقط )عـبـور(

 ------  ٕامراض الدواجن ج ٔاالحياء المجهرية ج  ٔالحاسوب ج  ٔاالحياء ج ٕٛٔٓ/ ٜ/ ٓٔاالثنين 

 ٕٛٔٓ/ ٜ/ ٕٔاالربعاء  ( يـــوم عــطــمـــة مــحــرم الــحــرام )شـهــر  احـتـمـالـيـة مــصــادفـة غـــرة الــيــوم االول مــن ٕٛٔٓ/ ٜ/ ٔٔالثالثاء 

  ٔاالدوية ج ٔالكيمياء الحيوية ج ٕفادارة الدواجن  ٕٛٔٓ/ ٜ/ ٖٔالخميس
  ٔاالمراض المعدية ج

 ------ و طالب واحـد فقط )عـبـور( 

  ٕالطفيميات ج ٔفالــوراثـــة   ٕحقوق االنسان ج ٕٛٔٓ/ ٜ/  ٘ٔالسبت 
 و طالب واحـد فقط )عـبـور(

 ------  ٔالجراحة ج

 ------  ٕالتشخيصات المرضية ج   ٕفالمغة االنكميزية   ٕالتشريح ج  ٕاالحياء ج ٕٛٔٓ/  ٜ/ٙٔاالحد 

 ------ ------  ٔالطفيميات ج  ٕة جــجــســاالن  ٔالــحــاســوب ج ٕٛٔٓ/  ٜ/ٚٔاالثنين 

 ------ ------ ------ ٕفاالحــصـــاء   ٕادارة الحيوان ج ٕٛٔٓ/  ٜ/ٛٔالثالثاء 

 ------ ------ ------  ٔة جـجـمـسـفـال ------ ٕٛٔٓ/  ٜ/ٜٔاالربعاء 

 موعد االمتحان الساعة التاسعة صباحًا)الدخول الى القاعة االمتحانية قبل خمس دقائق من ِبـْدء االمتحان(. *

 ُيمنع جمب الهاتف النّقال الى قاعة االمتحان . *      جمب هوية الطالب وااللتزام بالزي الموحد . *

 المجنــــــــــُة االمتحانـــــــــّيةُ      موعد االمتحان)النظري+ العممي( لنفس المادة في يوم االمتحان ذاتـه.سيكون  *      االجابة بالقمم الجاف ذي المون االزرق حصرًا . *


