
 جامعة كفر الشيخ                    
 كمية الطب البيطري                   

 التعميم والطالبشئون                   
 

 صفٍخ فزٌذ//

 و2012/2012نهعبو انجبيعً  انثبًَايتحبَبد انفصم انذراسً جذول      
 

 الٍوم 

 

 الخارٌخ            

 األولً

 هن 

10/12 

 الثانٍت 

 هن 

 1/3 

 الثالثت 

 هن 

 10/12 

 الرابعت 

 هن 

1/3 

 الرابعت )قذٌن(

 هن 

 1/3 

 الخاهست

 هن 

 1/3 

 الخاهست)قذٌن(

 هن 

 1/3 

   30/5/2015السبج 
ٍبد انطفٍه

 انخبص

جبطُخ ان االيزاض

 (ة)

جبطُخ ان أيزاض

 (ة)

 االيزاض

 ( د ) جبطُخان

 ثبطُخ ايزاض

 ( د)  

 31/5/2015االحذ 
فسٍىنىجٍب عبو 

 ()ة

فسٍىنىجٍب خبص 

 ة()
     

 (ةانفٍزونىجٍب )   3/6/2015االربعاء
انتُبسم وانتهقٍح 

 االصطُبعً )ة(

والدح وتُبسهٍبد 

 (ة)
 (ةانتىنٍذ )

نتهقٍح انتىنٍذ وا

 (داالصطُبعً)

 4/6/2015الخوٍس
عهى انخهٍخ 

 (2واألَسجخ )

االقتصبد ا                                          

 نجٍطزي
     

   7/6/2015االحذ
انعبو  بانجبثىنىجٍ

 (ة)

تشزٌح انثبثىنىجً 

 (ة)ًزظى ان

ثبثىنىجً تشزٌح 

 (د)يزظى 

انزقبثخ انصحٍخ 

عهً انهحىو 

 (ةويُتجبتهب )

نزقبثخ انصحٍخ ا

 عهً انهحىو 

 (ة) ُتجبتهبيو

 8/6/2015االثنٍن 
االحصبء 

 انحٍىي

انتزثٍخ واإلَتبج 

 (ةانحٍىاًَ )
     

   11/6/2015الخوٍس
انتغذٌخ وانتغذٌخ 

 (ة)اإلكهٍٍُكٍخ 

 عبيخان جزاحخان

 تخذٌز واالشعخانو

 (ة) 

 جزاحه عبيخ

 ة() وتخذٌز 

خبصخ ان جزاحخان

 واصبثبد انقىائى

 (ة)

زاحه خبصخ ج

 (د) وأشعه

 13/6/2015السبج 
تشزٌح ان

 (ة) واألجُخ

تطجٍقً انتشزٌح ان

 (ةوانًقبرٌ )
     

       15/6/2015االثنٍن 
انزقبثخ انصحٍخ عهً 

وانجٍط  األنجبٌ

 (ة) ويُتجبتهب

انصحٍخ   انزقبثخ

 (ة)عهً األنجبٌ 

يزاض انطٍىر أ

 (ة)واألراَت 

أيزاض انطٍىر 

 (ة)واألراَت 

 16/6/2015اء الثالث

 
       االنًحبست ان

   18/6/2015الخوٍس 
 بانفبريبكىنىجٍ

 )ة(انجٍطزٌخ 

 بانجبثىنىجٍ

 (ةاإلكهٍٍُكٍخ )
 

 االيزاض

 (ةًعذٌخ )ان

أيزاض يعذٌخ 

 (ة)

 20/6/2015السبج

 

كًٍٍبء ان

 (  أ خ )حٍىٌان

انكًٍٍبء انحٍىٌخ 

 (جـ)
___ ___ ----- ___ ___ 

   22/6/2015االثنٍن 

انجكتزٌب 

وانفطزٌبد 

 ة(وانًُبعخ )

سًىو انشزعً وانطت ان

واالجزاءاد 

 )ة(انجٍطزٌخ

طت شزعً 

 )ة(وسًىو 

صحخ انحٍىاٌ 

وانجٍئخ وانذواجٍ 

 (ة)

صحخ انحٍىاٌ 

وانجٍئخ  وانذواجٍ 

 (ة)

 24/6/2015االربعاء 

انىراثخ 

وانهُذسخ 

 انىراثٍخ

سهىكٍبد انحٍىاٌ 

وانذواجٍ 

 (ة)ورعبٌتهب 

     

     25/6/2015 الخوٍس

أيزاض وتزثٍه 

 ورعبٌخ األسًبك

واالحٍبء انًبئٍه 

 )ة(

 االسًبكأيزاض 

 تهبورعبٌ

اإليزاض 

 ةانًشتزكخ 

اإليزاض 

   انًشتزكخ 

 (2انً  1)يٍ 

 هالحظـــــــــاث

 حجري االهخحاناث الشفوٌت فً نفس أٌام االهخحاناث الخحرٌرٌت بوعرفت األقسام العلوٍت. -1

 وهى : ناث الخحرٌرٌت فً قاعاث الذروس العولٍت والنظرٌتحعقذ االهخحا -2

  (ارضً الباطنتهعول   – الذور الثانً  هعول الذواجن  –الذور الثانً  هعول الوالدة  –هذرج الخشرٌح  ـصالت الجراحت   + 5.4.3.2.1) 

االطالع عهً نىحخ يخ وويذاانًتبثعخ يع قسى شئىٌ انتعهٍى وانطالة عهً جًٍع انطالة 

 عهً انجذول أتطزقذ تغٍزاد  أياالعالَبد نًعزفخ 

                   

 وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انتعهٍى وانطالة                 ٌعتًذ/ عًٍذ انكهٍخ                     شئىٌ انتعهٍى وانطالة          

 

 

 ((      )) أ.د/ عجذ انزاسق ٌىسف دسىقً((ىديحً ))أ.د/ شىقً عجذ انهبدي                                           


