كلية الطب االبيطرى
شئون التعليم والطالب

جدول توزيع محاضرات والدروس العملية للفرقة

********
10.30----------9

12------10.30

1.30------12

كيمياء عملي3
فسيولوجيا عملـ6
هستولوجيا عملـ7
تشريـــح عملــي1
تشريــح عملي2
احصاء حيوي4
احصاء حيوي5

كيمياء عملي6
فسيولوجي عملي7
هستولوجي عمل10
تشريـــح عملــي3
تشريــح عملي4
احصاء حيوي1
احصاء حيوي2

كيمياء عملي4
تشريـــح عملــي11
تشريــح عملي12
فسيولوجي عملي5
هستولوجي عمل8
احصاء حيوي7
احصاء حيوي9

كيمياء عملي5
فسيولوجيا عملـ8
هستولوجيا عملـ9
احصاء حيوي12
احصاء حيوي11

كيمياء عملي7
فسيولوجيا عملـ10
هستولوجيا عملـ1
هستولوجي عمل2
تشريـــح عملــي5
تشريــح عملي6
احصاء حيوي3
احصاء حيوي8
هستولوجيا عملـ11
هستولوجي عمل12
كيمياء عملي8
فسيولوجي عملي9
احصاء حيوي10
احصاء حيوي6

2--1.30

االولي للعام الجامعى  2022 / 2021فصل دراسي ثاني

3.30---2

5---------3.30

السكاشن العملية

االحد

ا ألربعاء

كيمياء عملي10
فسيولوجي عملي1
فسيولوجيا عملـ2
هستولوجيا عملـ3
تشريـــح عملــي7
تشريــح عملي8

كيمياء عملي1
كيمياء عملي2
فسيولوجي عملي3
هستولوجي عمل6
تشريـــح عملــي9
تشريــح عملي10

فسيولوجي عملي11
فسيولوجيا عملـ12
كيمياء عملي9
هستولوجي عمل4

كيمياء عملي11
كيمياء عملي12
فسيولوجيا عملـ4
هستولوجيا عملـ5

المحاضرات النظرية
10---------------9
االثنين
قاعه
جديده
الثالثاء
مدرج1
الثالثاء
مدرج2

11-----------10

المحاضرات النظرية
12------------11

1----------12

بيولوجي
(نصف الدفعه من )6-1

بيولوجي
(نصف الدفعه من )12-7

3.30-------1.30
تشريح

4.30-------3.30
القضايا المجتمعيه

تشريح

القضايا المجتمعيه

احصاء حيوي

احصاء حيوي

(نصف الدفعه من )6-1

(نصف الدفعه من -7
)12

10-------9
هستولوجيا

11------10
فسيولوجيا

1-------11
كيمياء حيوي

هستولوجيا

فسيولوجيا

كيمياء حيوي

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
" أ.د  /حسام فؤاد عطيــــــــــــــــــــــــة "

3.30------1.30

5.30----3.30

عملي البيولوجي
الجزء النظري من السكاشن العمليه علي المنصه التعليميهBU-LMS

عميد الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
"أ.د  /أماني عبدالرحمن عباس "

كلية الطب االبيطرى
شئون التعليم والطالب

جدول توزيع محاضرات والدروس العملية للفرقة

********
11-----------9

1---------11

3.30--------1.30

تشريح عملــــي1
تشريح عملـــــي2
هستولوجي عملــ 3
هستولوجي عملي4
فسيولوجيــا عملـــ5
فسيولوجيا عملي6
كيمياء حيوي عملــ7
كيمياء حيوي عملــ8
سلوكيات عملــي9
سلوكيات عملــي10
وراثه عملي12
انتاج عملي11
تشريح عملــــي11
تشريح عملـــــي12
فسيولوجيــا عملـــ1
فسيولوجيا عملي2
كيمياء حيوي عملــ3
كيمياء حيوي عملــ4
سلوكيات عملــي5
سلوكيات عملــي6
وراثه عملــي7
وراثه عملي8
انتاج عملي9
انتاج عملي10

تشريح عملــــي3
تشريح عملـــــي4
هستولوجي عملــ 5
هستولوجي عملي6
فسيولوجيــا عملـــ7
فسيولوجيا عملي8
كيمياء حيوي عملــ9
كيمياء حيوي عملــ10
سلوكيات عملــي11
سلوكيات عملــي12
انتاج عملي2
وراثه عملــي1
هستولوجي عملــ 1
هستولوجي عملي2
فسيولوجيــا عملـــ3
فسيولوجيا عملي4
كيمياء حيوي عملــ5
سلوكيات عملــي7
سلوكيات عملــي8
وراثه عملــي9
وراثه عملي10
انتاج عملي12

تشريح عملــــ5
تشريح عملـــــي6
هستولوجي عملــ 7
هستولوجي عملي8
فسيولوجيــا عملـــ9
فسيولوجيا عملي10
كيمياء حيوي عملــ11
كيمياء حيوي عملــ12
وراثه عملي2
انتاج عملي3
انتاج عملي4

الثانيه للعام الجامعى  2022 / 2021فصل دراسي ثاني

5.30---------3.30
السكاشن العملية

السبت

االثنين

تشريح عملــــي9
تشريح عملـــــي10
هستولوجي عملــ 11
هستولوجي عملي12
كيمياء حيوي عملــ1
كيمياء حيوي عملــ2
سلوكيات عملــي4
وراثه عملــي5
وراثه عملي6
انتاج عملي7
انتاج عملي8

تشريح عملــــي7
تشريح عملـــــي8
هستولوجي عملــ 9
هستولوجي عملي10
فسيولوجيــا عملـــ11
فسيولوجيا عملي12
سلوكيات عملــي1
سلوكيات عملــي2
وراثه عملــي3
وراثه عملي4
انتاج عملي5
انتاج عملي6
وراثه عملــي11
انتاج عملي1
سلوكيات عملــي3
كيمياء حيوي عملــ6

المحاضرات النظرية

المحاضرات النظرية

11------------- 9

1----------- 11

3------------ 1

تشريح

هستولوجيا

وراثه

تشريح

هستولوجيا

وراثه

10------ 9
فسيولوجيا

12-----10
كيمياء حيوي

2.30-------------- 12.30
سلوكيات

3.30----2.30
انتاج حيواني

فسيولوجيا

كيمياء حيوي

سلوكيات

انتاج حيواني

الجزء النظري من السكاشن العمليه علي المنصه التعليميهBU-LMS
االحد
قاعه
جديده
االحد
مدرج2
االربعاء
قاعه
جديده

االربعاء
مدرج2

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
" أ.د  /حسام فؤاد عطيــــــــــــــــــــــــة "

عميد الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
"أ.د  /أماني عبدالرحمن عباس "

كلية الطب االبيطرى
شئون التعليم والطالب

جدول توزيع محاضرات والدروس العملية للفرقة

********

الثالثه للعام الجامعى  2022 / 2021فصل دراسي ثاني

5.30---3.30

11----------9

1------11

3.30------1.30

فارماكولوجيا عملي1
باثولوجيا عملي2
فيرولوجيا عملي3
بكتريولوجيا عملي4
طفيليات عملي5
تغذية عملي6
ألبان عملي7

فارماكولوجيا عملي2
باثولوجيا عملي3
فيرولوجيا عملي4
بكتريولوجيا عملي5
طفيليات عملي6
تغذية عملي7
ألبان عملي8

فارماكولوجيا عملي3
باثولوجيا عملي4
فيرولوجيا عملي5
بكتريولوجيا عملي6
طفيليات عملي7
تغذية عملي8
ألبان عملي1

فارماكولوجيا عملي4
باثولوجيا عملي5
فيرولوجيا عملي6
بكتريولوجيا عملي7
طفيليات عملي8
تغذية عملي1
ألبان عملي2

فارماكولوجيا عملي5

فارماكولوجيا عملي6
باثولوجيا عملي7
فيرولوجيا عملي8
بكتريولوجيا عملي1
طفيليات عملي2
تغذية عملي3
ألبان عملي4

فارماكولوجيا عملي7
باثولوجيا عملي8
فيرولوجيا عملي1
بكتريولوجيا عملي2
طفيليات عملي3
تغذية عملي4
ألبان عملي5

فارماكولوجيا عملي8
باثولوجيا عملي1
فيرولوجيا عملي2
بكتريولوجيا عملي3
طفيليات عملي4
تغذية عملي5
ألبان عملي6

السكاشن العملية

االحــــــد

االربعاء

باثولوجيا عملي6
فيرولوجيا عملي7
بكتريولوجيا عملي8
طفيليات عملي1
تغذية عملي2
ألبان عملي3

المحاضرات النظرية

المحاضرات النظرية
11---------------9

1-----------11

3.30----------1.30

5.30-----------3.30

السبت
مدرج2

الرقابه الصحيه علي االلبان

فيرولوجيا

تغذية

فارماكولوجيا

االثنين

12-------9
طفيليات

2---12
بكتريولوجيا

4.30------2.30
باثولوجيا

مدرج 1

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
" أ.د  /حسام فؤاد عطيــــــــــــــــــــــــة "

الجزء النظري من السكاشن العمليه علي المنصه التعليميهBU-LMS

عميد الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
"أ.د  /أماني عبدالرحمن عباس "

كلية الطب االبيطرى
شئون التعليم والطالب

جدول توزيع محاضرات والدروس العملية للفرقة الرابعه للعام الجامعى  2022 / 2021فصل دراسي ثاني

********
11-----------9

1------11

3.30------1.30

5.30------3.30

األحد

باطنـــة عملــي1
والدة عملـــي2
طب شرعى عـملي3
باثولوجيا عملي4
جراحـــة عملــي5
باثولوجي اكلينيكي6

باطنـــة عملــي2
والدة عملـــي3
طب شرعى عـملي4
باثولوجيا عملي5
باثولوجي اكلينيكي7
صحه عملي 1

باطنـــة عملــي3
والدة عملـــي4
باثولوجيا عملي6
جراحـــة عملــي7
باثولوجي اكلينيكي1
صحه عملي 2

والدة عملـــي5
طب شرعى عـملي6
باثولوجيا عملي7
جراحـــة عملــي1
باثولوجي اكلينيكي2
صحه عملي 3

االثنين

باطنـــة عملــي5
والدة عملـــي6
طب شرعى عـملي7
باثولوجيا عملي1
جراحـــة عملــي2
صحه عملي 4

باطنـــة عملــي6
والدة عملـــي7
طب شرعى عـملي1
باثولوجيا عملي2
جراحـــة عملــي3
باثولوجي اكلينيكي4
صحه عملي 5

باطنـــة عملــي7
طب شرعى عـملي2
باثولوجيا عملي3
جراحـــة عملــي4
باثولوجي اكلينيكي5
صحه عملي 6
والدة عملـــي1

صحه عملي 7
جراحـــة عملــي6
طب شرعى عـملي5
باطنـــة عملــي4
باثولوجي اكلينيكي3
باثولوجيا عملي2

.

السكاشن العملية

المحاضرات النظرية
السبت

أمراض معديه
قديم بالقسم

باطنـــة عملــي7
والدة عملـــي1
جراحـــة عملــي2
صحه عملي3
باطنـــة عملــي4
والدة عملـــي5
جراحـــة عملــي6

باطنـــة عملــي4
والدة عملـــي5
جراحـــة عملــي6
صحه عملي7
باطنـــة عملــي1
والدة عملـــي2
جراحـــة عملــي3

باطنـــة عملــي5
والدة عملـــي6
جراحـــة عملــي7
صحه عملي1
باطنـــة عملــي2
والدة عملـــي3
جراحـــة عملــي4

باطنـــة عملــي6
والدة عملـــي7
جراحـــة عملــ1
صحه عملي2
باطنـــة عملــي3
والدة عملـــي4
جراحـــة عملــي5

المحاضرات النظرية

11---------------9

1-----------11

3.30------------1.30

5.30---------3.30

والده

أمراض الباطنه

كلينكال باثولوجي

جراحه

قاعه جديده

االربعاء
مدرج1

أمراض مشتركه
قديم بالقسم

باطنـــة عملــي1
والدة عملـــي2
جراحـــة عملــي3
صحه عملي4
باطنـــة عملــي5
والدة عملـــي6
جراحـــة عملــي7

باطنـــة عملــي2
والدة عملـــي3
جراحـــة عملــي4
صحه عملي5
باطنـــة عملــي6
والدة عملـــي7
جراحـــة عملــي1

باطنـــة عملــي3
والدة عملـــي4
جراحـــة عملــي5
صحه عملي6
باطنـــة عملــي7
والدة عملـــي1
جراحـــة عملــي2

الجزء النظري من السكاشن العمليه علي المنصه
التعليميهBU-LMS

11-----9
صحه

1-----------11
باثولوجيا

3.30----------1.30
طب شرعي

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
" أ.د  /حسام فؤاد عطيــــــــــــــــــــــــة "

عميد الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
"أ.د  /أماني عبدالرحمن عباس "

كلية الطب االبيطرى
شئون التعليم والطالب

جدول توزيع محاضرات والدروس العملية للفرقة الخامسه للعام الجامعى  2022 / 2021فصل دراسي ثاني

********

5.30------3.30

11-----------9

1------11

3.30------1.30

الثالثاء

باطنـــة عملــي1
والدة عملـــي2
جراحـــة عملــي3
معدية عملي4
الدواجن عملي5
أسماك عملي6

باطنـــة عملــي2
والدة عملـــي3
جراحـــة عملــي4
معدية عملي5
الدواجن عملي6
لحوم عملي1

باطنـــة عملــي3
والدة عملـــي4
جراحـــة عملــي5
معدية عملي6
مشتركه عملي1
لحوم عملي2

باطنـــة عملــي4
والدة عملـــي5
جراحـــة عملــي6
أسماك عملي1
مشتركه عملي2
لحوم عملي3

االربعاء

باطنـــة عملــي5
والدة عملـــي6
الدواجن عملي1
أسماك عملي2
مشتركه عملي3
لحوم عملي4

باطنـــة عملــي6
معدية عملي1
الدواجن عملي2
أسماك عملي3
مشتركه عملي4
لحوم عملي5

جراحـــة عملــي1
معدية عملي2
الدواجن عملي3
أسماك عملي4
مشتركه عملي5
لحوم عملي6

والدة عملـــي1
جراحـــة عملــي2
معدية عملي3
الدواجن عملي4
أسماك عملي5
مشتركه عملي6

السكاشن العملية

المحاضرات النظرية

السبت
مدرج 1
االثنين
مدرج2

صحه نظري
وعملي قديم بالقسم

6.30------5.30
أمراض معديه
نظري

باطنـــة عملــي1
والدة عملـــي2
جراحـــة عملــي3
معدية عملي4
الدواجن عملي5

باطنـــة عملــي2
والدة عملـــي3
جراحـــة عملــي4
معدية عملي5
الدواجن عملي6

باطنـــة عملــي3
والدة عملـــي4
جراحـــة عملــي5
معدية عملي6
الدواجن عملي1

باطنـــة عملــي4
والدة عملـــي5
جراحـــة عملــي6
معدية عملي1
الدواجن عملي2

باطنـــة عملــي5
والدة عملـــي6
جراحـــة عملــي1
معدية عملي2
الدواجن عملي3

باطنـــة عملــي6
والدة عملـــي1
جراحـــة عملــي2
معدية عملي3
الدواجن عملي4

المحاضرات النظرية

11--------------9

1--------------11

3.30------------1.30

5.30--------3.30

االمراض المشتركه

أالمراض المعديه

أمراض الدواجن

الجراحه

11--------------9
الرقابه الصحيه علي
اللحوم

1------------11
أمراض االسماك

3.30-----------1.30
أمراض الباطنه

5.30----------3.30
الوالده

الجزء النظري من السكاشن العمليه علي المنصه التعليميهBU-LMS

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

" أ.د  /حسام فؤاد عطيــــــــــــــــــــــــة "

"أ.د  /أماني عبدالرحمن عباس "

جدول توزيع المحاضرات النظرية للعام الجامعى  2022/2021الفصل الدراسي الثانى
اليوم

قاعة جديدة

مدرج ()1

مدرج ()2

السبت

 9ــ 11 -----------------والدة 4
 11ـ--------------ـ  1أمراض باطنة 4
 1,30ــ 3,30 -------باثولوجيا أكلينكى
 3,30ــ 5,30 ----------جراحة 4

 9ــ 11 --------امراض مشتركة
11ــ 1 -------------------معدية
1,30ــ  3,30--------------دواجن
3,30ــ 5,30 ----------------جراحة5

 9ـ------ـ  11ألبان
 11ـ--------ـ  1فيرولوجيا
 1,30ــ 3,30 -------تغذية
 3,30ــ 5,30 -------فيرولوجيا

األحد

 9ــ 11 ---------------تشريح
 11ـ-----------------ـ 1هستولوجيا
1ــ  3-----------------وراثة

---------------------------

األثنين

 11------------------9احصاء حيوي

 9ــ 12 ------------------طفيليات
 2 -------------------- 12بكتريولوجيا
 4,30 ----------------- 2,30باثولوجيا

 9ـ----------------------ـ  11لحوم
11ــ----------------------ـ  1اسماك
 1,30ــ 3,30 ----------------باطنة
5,30 -------------- 3,30والدة

دبلوم الكيمياء الحيويه االكلينيكية

 10 ------------- 9هستولوجيا
 11 -------------- 10فسيولوجبا
 1 ------------------- 11كيمياء حيوى
 3,30 --------------------- 1,30تشريح
 3,30ـ---------------ـ  4,30قضايا مجتماعية

 9ــ 10 --------------هستولوجيا
 11 ------------------- 10فسيولوجبا
 1 --------------- 11كيمياء حيوى
 3,30 ----------------- 1,30تشريح
----------3.30ـ  4,30قضايا مجتماعية

 10 ----------------- 9فسيولوجيا 2
 12 ---------------- 10كيمياء حيوى2
 2,30 ------------------ 12,30سلوكيات
 3,30 ------------- 2,30انتاج حيواني

 11 --------------------- 9صحة
 1 ------------------- 11باثولوجيا
 3,30 ------------------- 1,30شرعى
 4,30 -------------------- 3,30معدية

 10 ------------------ 9فسيولوجيا 2
 12 --------------- 10كيمياء حيوى 2
 2,30 -------------- 12,30سلوكيات 2
 3,30 --------------- 2,30انتاج حيواني

 5---------------------11بيولوجي

الثالثاء

محاضره الدراسات العليا

األربعاء

 9ــ 11 ----------------تشريح
11ــ 1 ---------------------هستولوجيا
 1ــ 3 --------------------وراثة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
" أ.د /حسام فؤاد عطية "

عميد الكلية
" أ.د /أمانى عبدالرحمن عباس "

جدول توزيع الدروس العملية للعام الجامعى  2022/2021الفصل الدراسي الثانى
اليوم

أسانسير ()1

أسانسير ()2

أسانسير ()3

السبت

 9ــ 10,30 --------كيمياء حيوى
 10,30ـ--------ـ  12كيمياء حيوى
 12ــ 1,30 -----كيمياء حيوى

 9ـ-------ـ  10,30هستولوجيا
10,30ــ 12 --------هستولوجيا
12ــ 1,30 -------هستولوجيا
2ــ 3,30 --------هستولوجيا

 9ــ 10,30 ----------فسيولوجيا
10,30ــ 12 ---------فسيولوجيا
12ــ 1,30 -----------فسيولوجيا
2ــ 3,30 --------فسيولوجيا

األحد

 9ــ 11 --------تغذية
11ــ 1 -------تغذية
 1ــ  3-------تغذية
 5-------3,تغذية

باثولوجيا أكلينيكى

األثنين

 9ــ 10,30 ----كيمياء حيوى
 10,30ـ-------ـ  12كيمياء حيوى
 12ـ--------ـ  1,30كيمياء حيوى

210,30ــ 12 ---------هستولوجيا
 12ـ-------ـ  1,30هستولوجيا
 2ــ 3,30 -------باثولوجيا أكلينكى

12ــ  1,30هستولوجيا
2ــ  3,30فسيولوجيا
 5----3.30كيمياء حيوي
 9ـ-------ـ  10,30فسيولوجيا
10,30ـ----------ـ  12فسيولوجيا

الثالثاء

األربعاء

البرامج الجديده

عملى أمراض مشتركة

 9ـ------ـ  10,30تغذية
10,30ـ-------ـ  12تغذية
 12ـ--------ـ  1,30تغذية
2ــ 3,30 ----------تغذية

عملى أمراض مشتركة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
" أ.د /حسام فؤاد عطية "

البرامج الجديده

 12ـ------ـ  1,30هستولوجيا
 2ـ----ـ  3,30فسيولوجيا
 3,30ــ 5 -------كيمياء حيوي
عميد الكلية
" أ.د /أمانى عبدالرحمن عباس "

