كلية الطب االبيطرى
شئون التعليم والطالب
الساعات
أيام االسبوع
السبت

********
10 :9

فيزياء حيوي

جدول توزيع محاضرات والدروس العملية للفرقة االولى للعام الجامعى -2020/2019فصل دراسي أول ( 2جروب ())A&B
11 : 10

12.30:12

12 : 11

30ر30:12ر1

30ر30:1ر2

30ر30 :2ر3

30ر30 :3ر4

30ر30 :4ر5

30ر30 :5ر6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــ
العلـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــــــــ
ببنهـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــى
ـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــي ()5
ـــــــــــــــــــــي()7
ــوي عملــــــي ()1
ــــــــــــــــــــي ()8
ــــــــــــــــــــي () 3

تشريـح عملـــــ
تشريـح عملـــــ
كيمياء حيـــوي
فسيولوجيا عملـ
هستولوجيا عملـ

ــــــي ()6
ــــــــي ()8
عملـــي ()3
ـــــــي ()1
ــــــي ()4

تشريـــــــــــــــــــــ
مـــــــــدرج2
كيمياء حيــــــــــــ
مدرج1

ـــح نظري B
مـــــــدرج2
ـــــــــــويA
مدرج1

حاسب عملي ()2
جيـــــــــا عملــــــــي ()4
جيـــــــــا عملــــــــي ()7

حاسب B
القاعه الجديده

حاسب A
القاعه الجديده

حاسب عملـي ()4

()8

تشريـــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كيمياء حيوي عمـ

ـــــــح A
ــــــــــــــــري
ــــــــــــــــــدة
ـــــلي ()7

تشريح عملــــ
تشريح عملــــ
كيمياء حيــــــوي
فسيولوجيا عمــ
هستولوجي عــ

ـــــي ()2
ـــــي ( ) 1
عملي ()4
ـــــــلي ()7
ــــملـــي ()6

االحد

لغه انجليزيهA
مدرج1
هستولوجيا B
مدرج2

هستولوجياA
مدرج1
لغه انجليزيه B
مدرج2

تشريــــــــح عملــ
تشريـــــــــح عملــ
كيمياء حيــــــــــــ
فسيولوجيا عملـــ
هستولوجيا عملـــ

االثنين

كيمياء عامهB

كيمياء عامهA

نظـــــــــــــــــــــــ
القــــــــــــــــــاعــ

ـــــــــــــــــري
ــة الجـــــــديدة

حاسب عملي ()1
فــــــسيولــــــو
هستولوجيـــــ

الثالثاء

كيمياء حيــــــــــــ
نظــــــــــــــــــــ
القــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــوي B
ـــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فســــــيولوجيا A
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

فســـــــــــــــــــيولوجيا A
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجديـــ

ا ألربعاء

كيمياء حيــــــــ
فسيولوجيا عملـ
هستولوجيا عملـ
تشريـــح عملــــــ
تشريـــــــــــــــــــ

ــوي عملـــي ()8
ــــــــــــــــــــي ()2
ــــــــــــــــي ( ) 5
ــــــــــــــــــــي ()4
ــــــــــــح عملـي()3

فسيولوجي عملــــ
هستولوجي عملـــ
كيمياء حيـوي عـــ

ـــــــــــــــــــي ()5
ـــــــــــــــــي ()2
ـــــــــــــــملي () 6
حاسب عملــي ()3

9--------8
المدرج الكبير

حاسب عملي ()6

انشــــــــــــــــــــــطة
طـــــــــــــــــــــالبية

عملـــــــــــــــــ
كليــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

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

حاسب عملي 7

حاسب

فسيولوجيا نظــــــ
مدرج ( )1
هستولوجي عــــــــ
فسيولـــــــوجيــــ
كيمياء حيوي عمـ

ـــــــملي ()1
ـــــاعملي ()3
ـــــــــــــــلي ()2

فسيولوجيا عمـــــــ
هستولوجيا عملــــ
كيمياء حيوي عمـ

ــــــــــلي ()6
ـــــــــــي ()8
ـــــــــــــلي ()5

عميد الكليـــــــــــــــــــــــــة
" أ.د  /محمـد محمدى غـــــانــــــــــــــــم "

ـــــــــــــري B

حاسب الي ()5

30ر30 :6ر7

كليــــة الطب البيطري بمشتهر
شئون التعليم والطالب
جدول توزيع محاضرات والدروس العملية للفرقة الثانيـــة للعام الجامعى 2020/ 2019
لساعات
ايام
االسبوع

كيمياء عملـــــــــــــ
هستولوجيا عملــــــ
فسيولوجيا عملــــــ
وراثة عملـــــــــــــــ
انتاج حيوانــــــــــ
تشريح عملــــــــــ

محاضرة بالقسم تغــ

ــــــــــــــــي ()1
ـــــــــــــــي ()5
ـــــــــــــــــي ()6
ــــــــــــــــي ()2
ـــــي عملـي ()3
ـــــــــــــــلي ()4
ـــــــــــــــــــــــذ

فسيولوجيا
نظــــــــــــــــــ
مـــــــــــــــــــ

ـية (نظام قديم)

األثنين

تشريــــــــــــ ـــــــــــــــح سلوكيـــات
نظـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــرى
مـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــدرج ()1

الثالثاء

كيمياء عملـــــ
هستولوجيا عملـ
فسيولوجيا عملــ
سلوكيات عــــ
وراثــــــة عملــ

كيمياء عملـــــــــــــ
هستولوجيا عملــــــ
فسيولوجيا عملــــــ
سلوكيات عــــــــــــــ
وراثة عملــــــــــــــ

ـــــــــــي ()2
ـــــــــــــــي ()1
ـــــــــــــــــي ()5
ـــــــــــي () 3
ــــــــــــــــي ()4
ــــــــــــــي ()6

انتاج حيواني عملـ

األربعاء

كيمياء حيـــــــــ
نظـــــــــــــــــــــ
مــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــوي
ـــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

سلوكيــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ

الخميس

كيمياء حيـــــــــــــــ
هستولوجيا عملــ

ــــــوي عملي ()4
ــــــــــــــــلي ()7

انتاج حيوانـــــــ

انتاج حيــــــــواني عملــ

انشطـــــــــــــــــــــــــــــــــــه طـــــــــــــــــــــالبية

األحد

10 :9

11 : 10

12 : 11

12.30:12

( فصل دراسي أول )

30ر30:12ر1

30ر30:1ر2

30ر30 :2ر3

30ر30 :3ر4

30ر30 :4ر5

30ر:5
30ر6

فسيولوجيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــدرج()1

انتاج حيواني
ـــــــــــــــــــــــــــ
مـــــــــــــــــــــ

وراثــــــــــــة
ــــــــــــــــري
ــــــــــــــدرج()2

تشريح عملــــــــــ
تشريح عملــــــــــ
انتاج حيواني عملــ
فسيولوجيــا عملـــ
كيمياء عملـــــــــــ

ــــــــي ()6
ــــــي ()2
ـــــــي ()1
ـــــي ()7
ــــــى ()5

تغذيه 7

هستولوجي عملــ

ـــــي ()3

تشــريـــــــــــــــــــــــــــــ
سلوكيات عملـــــــــــــ
وراثة عملـــــــــــــــ
انتاج حيواني عملــ

ـــح عملــــــي ()1
ــــــح عملـــــي ()3

وراثــــــة عملـــــــــــ
انتاج حيوانــــــــــــــــ

تشــريـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــي ()2
ـــــــــــــــــي ()5
ـــــــــــــــــي ()4

عــــــــــملـــ

سلوكيات7

تشريح 7

ــــــــي (*** )3
ــــــــــــــــي ()4
ـــــــــــــــــي () 1
ــــــــــــــــي ()5
ــــــــــــــــــي ()6
ــــــــــــــــــي ()2

هستولوجيا عملــــــ
فسيولوجيا عملــــــ
سلوكيات عــــملـــــــ
تشريح عملـــــــــــ
تشريح عملــــــــــ
كيمياء حيــــوي عمـــ

هستولوجيا
ـــــــــــــات
ـــــــــــــــري
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــدرج ()1
ـــــي عملـي ()7

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

تشريح مجموعة
( )7نظام قديم
بالقسم

سلوكيات
فسيولوجي عملـــــــ
هستولوجي عملـ
كيمياء حيـــوي عملــ
ــــــــــــــــي () 2
ـــــــــــــــــي ()3
ــــــــــــــــــي ()1
ــــــــــــ ــــي ()7
ــــــــــــــــــي ()5
ـــــلــي (***)6
سلوكيات عملــــــــــــ

هستولوجيا نظري
مجموعة ()7نظام
قديم بالقسم
وراثة مجموعة ()7
نظام قديم بالقســـم

ــــــــــي ()3
ــــــي عملي ()5

ـــــــــــــــــي ()4
ـــــــــــــي ()2
ـــــــــــــي ()6

وراثـــة عملـــــــ
فسيولوجي عملــ

ــــي ()7
ـــــــي ()4

ــــــــــــــي ()7

سلوكيات عملــــ
وراثــــــة عملـــــ

ــــــــــــي ()6
فسيولوجيا
نظري مجموعة
()7نظام قديم
بالقســـم
فسيولوجي7

ـــــــــي ()7
ـــــــي ()1

كيمياء حيوي7

سلوكيات7

عميد الكليـــــــــــــــــــــــــة
" أ.د  /محمـد محمدي غانـــــــــــــم "

تشريح 7

هستولوجي 7

30ر30: 6ر7

كليه الطب البيطري
شئون التعليم والطالب
********
الساعات
ايام
االسبوع

االثنيـــــن

11 : 10

10 :9
تغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــذيــــــه

فارما كولوجيا

نظــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاعـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــه جديده

ـــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــــــــدرج2

انتاج حيواني نظري بالقسم6

انتاج حيواني نظري 6

باثولوجيـــــــــــــــــــــ
نظـــــــــــــــــــــــــــ
مـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــري
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بكتريولوجيــــــــــــــا
نظــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ

فيرولوجيا

فيرولوجيا

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ــــــــــــــــــدرج ()1

بكتريولوجيـــــــــــــــــ
طفيليات عملـــــــ
ألبان عملــــــــــــــــــــ
فيرولوجيـــــــا عملــــ
فارماكولوجيا عملــــــ
باثولوجيـــــــــــــــــ

الثالثــــاء

االربعـاء

الخميس

12 : 11

انتاج حيواني عملـــــــــــــــــــ
بكتريولوجياــــــــــــــــــــــــــــــ
تغـــــــــــــــــــــــــــــــــذيـــــــــ
طفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمـ
ألبان عملــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــي ()5

عملـــــــي ()6
ــــــــــــــا عملي ()4
ــــــه عملي ()1
ليات عملي ()3
كولوجيا عملي ()2

الرقابه الصحـــــــــــــــــــــــ
نظـــــــــــــــــــــــــــــــ
قاعــــــــــــــــــــــــــــ

علي االلبان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــه

طفيليات
ــــــــــــــــــــــري
جديده

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

12.30:12

انشطــــــــــــه طالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

االحــــــــد

جدول توزيع المحاضرات والدروس العملية للفرقة الثالثة للعام الجامعى 2020 /2019

(فصل دراسي اول )

30ر30:12ر1

30ر30:1ر2

30ر30 :2ر3

30ر30 :3ر4

30ر30 :4ر5

30ر30 :5ر6

فارما كولوجيا

فارماكولوجيا عملــ
باثولوجيا عملـــــــــ
فيرولوجيا عملــــــ
بكتــــــــــــــــــــــــــــــ
تغــــــــــــــــــــــــــــــذيه
طفيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــي ()5
ـــــــــي ()1
ــريولوجيا عملـــــ
ـ عملــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــليـــــــ

ـــــــــي ()4

فيرولوجيا6
ألبان1
باثولوجيا3

فيرولوجيا1
ألبان2
باثولوجيا3

بكتريولوجيــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــري
ــــــــــــــــــــدرج ()2

البــــــا ن عملـــــــ
فارماكولوجيا عملــ
فيرولوجيا عملــــــ
باثولوجيا عملـــ
تــــــــــــــــــــــــغذيـــــــــــــ
بكتــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــى ()3
ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــي ( )4
ــــــــى ( ) 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــريو

ـــــــــه عملي ()2
لوجـي عملي ()6

ــــــــــــــــا عملــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــى ()4
ــــــــــــــــــى ()5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــا عملي ()6

ـــــــــــى () 3
ـــــــــــى () 2

فيرولوجيــــــا عملــــ
بكتريولوجيـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــى ()3
ـــــــــــــــــــــــــا عمـ
ــــــــــــــــــــي ()5

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عملــــــــــــــــــــــــ
البــــــا ن عملـــــــ

ــــــي عملي ()4
ـــــــــــــــي ()6
ــــــــــــــلي ()2

ــــــــــــــــــــــــلي ()3
ألبان عملـــــــــــــــــــ
ــــــــــــــى ()5

ــــــــــــــــــي ()6

ــــــــــــــــــــــــــري
مـــــــــــــــــــــــدرج()2

تغذيه عملــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــي () 1
طفيليات عملـــــــــــــــــ
فارماكولوجيـــــــــــــا

ألبان عملــــــــــــــــ
فارماكولوجيا عملــ
باثولوجيا عملــــــــ
طفيليـــــــــــــــــــــــات
فيــــــــــــــــــــرولــــــــــــو

ـــــــــــــي ()1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــى () 2
ــــــــــــــا عملــــــــــــ
جيــــــا عملــــي()6

تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــه عملـــــــــــــــ

فيرولوجيا عملـــــــــــــ
ـــــــــي ()4

طفيليات
نظــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاعــــــــــــــــــــــــــه

طفيليات
ـــــــــــــــــري
جـــــــــــــــــــديده

بكتريولوجيـــــــــــــــــ
طفيليات عمــــــــــــــــــ
انتاج حيواني نظري 6

ـــــــي ()2
ـــــى ( )3
ــأت عملي ()6
ـــــــــــــى ()5
باثولوجيا عملـــ

باثولوجيا عملـــ
ـــــــــــــــــى ()2
ـــا عمــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــي()3
الرقابه
الصحيه علي
االلبان نظري
نظام قديم6
ــــــلي()1

فيرولوجيا2
ألبان3
باثولوجيا4

فيرولوجيا3
ألبان4
باثولوجيا5

فارماكولوجيا
نظري نظام
قديم6
فيرولوجيا4
ألبان5
باثولوجيا2

ـــــــــــي ()4

ـــــــلي 5
ـــــــــلي 1

عميد الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
"أ.د  /محمد محمدي غانـــــــــــــم "

فيرولوجيا5
ألبان6
باثولوجيا1

كلية الطب االبيطرى
شئون التعليم والطالب

********
الساعات
أيام
االسبوع

11 : 10

12 : 11
ـــــــــحوم ()3

الرقابة الصحيــــــــ
باثولوجيا خـــــــــــــــ
طب شرعي عملــــــ

ـة علي االلــــــــــــــ
ـاص عملي()2
ـــــــــــــــي ()5

باثولوجيا اكلينيكـــ

ـــة عملـــى ()4

طب شرعي عملــ
باثولوجيا خـــــــــ
باثولوجيا اكلينيكـــ
باطنــــــــــة عملـــــــــ

ـــــــــى ()1
ـــــــــاص ()3
ـــة عملــي ()2
ـــــــــــــــــــي ()5

اقتصاد وادارة مـــ
نظــــــــــــــــــــــ
قاعــــــــــــــــــــــه

باطنـــة عملــــــــــ
والدة عملــــــــــــــ
طب شرعى عـــــــ
باثولوجيا خـــــــــ

ــــــــــــــي ( )1
ــــــــــــــي ()2
ـــملـــــــي ()3
ــــــــــاص ()4

باثولوجيا خـــــــــ
باطنـــة عملـــــــ
والدة عملـــــــــــ
طب شرعي عملــــ

جراحـــة عملــــ

ــــــــــي ()5

االربعاء

طب شرعــــــــــــــــ
نظــــــــــــــ
مـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

بـــــــــــــاثولوجيـــ
ـــــــــــــــــرى
ــــــــــــــــــــــ

الخميس

جراحـــــــــــــــــــــ
نظـــــــــــــــــ
مـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

الرقابة الصحية علــ
ـــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ

االثنين

الثالثاء

12.30:12

انشطــــــــــــه طالبيـــــــــــــــــــــــــــــة

األحد

10 :9

جدول توزيع محاضرات والدروس العملية للفرقة الرابعــــة للعام الجامعى  2020/2019فصل دراسي اول
30ر30 :12ر1

30ر30:1ر2

30ر30 :2ر3

30ر30 :3ر4

30ر30 :4ر5

30ر:5
30ر6

الرقابة الصحيــــــ
جراحــــــة عملـــــــــــ
باطنـــة عملـــــــــــــ
والدة عملــــــــــــــــــ
باثولوجيا اكلينيكـــ

ـــة علــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــي ()2
ــــــــــــــــي ( ) 3
ـــــــــــــــــي ( ) 4
ـــة عملـــى ()5

ــى اللحوم ( ) 1
جراحــــــة عملـــــ
باطنـــة عملــــــــــ
باثولوجيا اكلينيكـــ
والدة عملــــــــــــــــــــــ

الرقابة الصحية عــلي

ــــــــــــــــى ()3
ـــــــــــــــى ()4
ـــة عملـــى ()1

اللحوم عملــــــ

ــي ()2

ــــــــــــــــــي ()5

جراحه1
باطنه2
والده3
شرعي5
كلينكال 4

جراحه2
باطنه3
والده4
شرعي4
كلينكال5

الــــــــــــــــــــــــــــــ
نظـــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــوالدة
ــــــــــــــــــــــــــرى
ـــــــــــــــــــــدرج ()1

طب شرعي عملـ
باثولوجيا اكلينيكــــ
الرقابة الصحيــــ
باثولوجيــــا عملـــ
والده عمـــــــــــلــــ

ـــــــــى ()2
ــة عملــــي ()3
ـــة علي اللحــــــــ
ـــــــــي ()5

والده5

أمراض باطنـــــــــــــ
نظـــــــــــــــــ
مـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــرى
ــــــــــــــــــدرج ()2

ــــــزارع
ـــــــــــــري
جديده
ـــــــــــــــــــى ()1
ــــــــــــــــي ( )2
ــــــــــــــي ()3
ــــــــــــي ()4

ــوم ()4

ـــــــــــي ()1
جراحه3
باطنه1
والده2
لحوم5

جراحة عملـــــــــ

ــــــــــــــي ()4

لحوم1
لحوم3
لحوم5
لحوم2

لحوم2
كلينكال1
لحوم3

ـــــــــــــــــــــــــــا
نظــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ

باثولوجيا اكلينيكية
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اقتصـــــــــــــاد واداره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــزارع
ـــــــــــــرى
ــــــــدرج ()2

جراحه5
باطنه4
والده1
لحوم4
شرعي3

جراحه4
باطنه5
لحوم3
شرعي1
كلينكال2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــي اللحوم
ــــــــــــرى

الرقابة الصحيـــــــــــــــــ

ــــة علـــى اللــــــــ

ـحــــوم ( ) 5

جراحـــــــــه عملـــــــــ

ـــــــــي ()1

لحوم3
لحوم4
لحوم5

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

ـــــــــدرج ()1

شرعي4
كلينكال3

عميد الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
"أ.د  /محمد محمدي غانـــــــــــــم "

30ر:6
30ر7

كلية الطب االبيطرى
شئون التعليم والطالب
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
" أ 0د /حسام فؤاد عطيــــــ ــــــــــــــة "

جدول توزيع محاضرات والدروس العملية للفرقة الخامسة للعام الجامعى 2020/2019

عميد الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الفصل الدراسى األول

"أ 0د /م حمد السيد صب حى أبوسال ــــم"

الساعات
أيام االسبوع

10 :9

11 : 10

12 : 11

االثنين

صحــــــــــــــــــــــــ
أمراض معديــــــــــــ
الجراحــــــــة عمــ
والدة عملــــــــــــ
مشتركة عملـــــــــ
امراض االسماك عــ

ــــــــــــــــــــــــــ
ـة عملــــــــــــــ
ــــــلي ()5
ــــــــي ()1
ــــــــى ()2
ــــملي ()4

ـــــــــــــة عملي ()6
ـــــــــــــــــي ()3

الثالثاء

أمراض
نظــــــــــــــــــ
مـــــــــــــــــــ

الباطــــــنه
ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ

االربعاء

والده
نظـــــــــــــــــ
قاعــــــــــــــــ

امراض مشتركــ
والده
ـــــــــــــــــــــرى
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــه

الخميس

امراض
نظــــــــــــــــــ
مـــــــــــــــــــ

واالرانب
ـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

االحــــــــــد

الطيور
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

امراض باطنــة عملـ
والدة عملــــــــــــ
امراض الطيـور عمـــ

أمراض األسماك
ورعايتها
ـــــــــــــــــــرى
ــــــــــدرج ()2

انشطة طالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

أمراض معديــــــــــــ
عملـــــ
صحــه
الجراحــــــــة عمــ
امراض باطنــة عملـ
والدة عملــــــــــــــ
امراض مشتركــــــــ

ـة عملــــــــــ
ـــــــــــــــي
ــــــلي () 3
ــــــــى ( )4
ـــــــــــي ()5
ـــــــــة ()6
ـ

ـــــــــــــــــي ()1
ـــــــــــــــي()2

12.30:
12

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

30ر:5
30ر6
ــــي ()2
ــــــي ()3

30ر30 :12ر1

30ر30:1ر2

30ر30 :2ر3

30ر30 :3ر4

30ر30 :4ر5

أمراض معديـــــــ
نظــــــــــــــــــــــ
القاعــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــرى
ــة الجديـــــدة

أمراض معديــــــــــــ
صحــــة عملــــــــ
امراض الطيــــــــ
جراحـــــة عملـــــــــــــ

ـة عملــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
ـورعملـي ()4
ــــــــي ()6

أمراض معديــــــــــــ
صحــــة عملــــــــــــــ

ـة عملـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
الجراحــــــــة عمــ
امراض باطنــة عـــ
امراض االسماك عـ
امراض الطـــــيور

ـــــــــــــــــي ()4
ــــــــــــــــــي ()5
ــــــلي ()1
ــــــــى ()2
ــملــــــــى ()3
عملـــــــــي ()6

أمراض معديــــــــــــ
صحــة عملـــــــــــــــ
امراض الطيــــــــــــــــــــ
امراض باطنـــــة عملــــ
امراض االسماك عملـــــ
امراض مشتركـــة عـــ

ـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
ـورعملـي ( ) 2
ــــــــــــــى ( )3
ــــــــــــى ( ) 1
ـــــــــــــلي ()5

ـحــــــــــه
ـــــــــــــــــرى
ـــــــدرج ()1

صحـــــــــة عملـــــــ
امراض مشتركـــة عـــ
امراض االسمــاك عمـــ
امراض باطنــة عملـــــ

ـــــــــــــــــــــ
ــــــــــملي ()4
لـــــــــــي ()6
ـــــــــــي ()5

امراض مشتركه عـ
الجراحــــــــة عمــ
والدة عملــــــــــــ
امراض الطيــــــــ
امراض االسماك
امراض باطنـــــــــ

ــــــملي()1
ــــــلي ()2
ــــــــى ( )4
ـورعملـــــي ()3
عــــــــــملي ()5
ــــة عملـــي ()6

امراض االسماك عـ
الجراحــــــــة عمــ
والدة عملــــــــــــ
امراض الطيــــــــ
امراض معديه عــــــمــــ

ــــــملي()2
ــــــلي ()4
ــــــــى ( )3
ـورعملـــــي ()1
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــلي ()5

الجراحـــــــــــ ـــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــري
ـــــــــــــــــــــــ ـــــدرج 2

مشتركة عملـــــــــ
والده عـــــــــــــــــ

ــــــــــــى () 3
ــــــملــــي ()6

جراحه5
باطنه6
والده1
دواجن2
صحه3
مشتركه4

جراحه6
باطنه1
والده2
دواجن3
صحه4
مشتركه5

30ر30 :6ر7
جراحه1
باطنه2
والده3
دواجن4
صحه5
مشتركه6

ـ

ــــــــى ( )1
ــــــــي ()2
ـــــــــــلي ()5

الصـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
نظــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
مــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــة
نظــــــــــــــري
جديده

عميد الكلية
" أ.د  /محمد محمدي غانــــم "

ـة عملي ()6
ــــــي ()4

جراحه2
باطنه3
والده4
دواجن5
صحه6
مشتركه1

ــــي ()1
والده5

جراحه3
باطنه4
دواجن6
صحه1
مشتركه2

جراحه4
باطنه5
والده6
دواجن1
صحه2
مشتركه3

جدول توزيع المحاضرات النظريه/القاعات الدراسية للعام الجامعي2020/2019
اليوم
السبت

القاعه الجديده
دراسات عليا

مدرج 1-
دراسات عليا

مدرج2-
دراسات عليا

األحد

 11---------------------- --9تغذيه ()3
 3.30---------12.30أمراض معديه ()5

 10----------9لغه انجليزيه )1(A
 11----------- 10هستولوجيا)1( A
 1.30---------- 11فسيولوجيا ()2
 5.30---------- 3.30كيمياء حيوي )1 (A

االثنين

 10------- 9فيزياءحيوي(B)1
-11-----10فيزياء حيوي (A)1
 1-----11اقتصاد واداره مزارع ()4
 2.30-----1.30حاسب الي (B)1
 3.30-----2.30حاسب الي (A)1

 11--------9تشريح ()2
 12-------11سلوكيات ()2
 3.30------1.30والدة ()4
 5.30-------- 3.30كيمياء حيوي (A)1

 10----------- 9هستولوجيا )1(B
 11---------- 10لغه انجليزيه )1(B
 1.30----------11فارماكولوجيا ()3
 2.30--------- 1.30وراثه ()2
 3.30--------- 2.30انتاج حيواني ()2
 5.30------------- 3.30تشريح )B(1
 11-------- 9باثولوجيا ()3
 1.30-------11بكتريولوجيا ()3

الثالثاء

 11------------9كيمياء حيوي (B)1
 1.30--------- 11فسيولوجيا (A)1
 3.30---------- 1.30تشريح (A)1
 5.30------- 3.30فسيولوجيا (B)1
 11------------- 9والده ()5
 1.30--------11أمراض مشتركه ()4

 11------------ ---9فيرولوجيا ()3
 12—---------- 11فارماكولوجيا ()3
 3.30----------12.30صحه ()5

 11------- 9أمراض باطنه ()5
 12------11أمراض االسماك ورعايتها ()5
 3.30------1.30أمراض باطنه ()4

 11-------------- 9كيمياء حيوي ()2
 1.30-------------- 11سلوكيات ()2
 2.30--------- 1.30هستولوجيا ()2

 11-------- 9طب شرعي ()4
 1.30------11باثولوجيا ()4
 2.30---1.30باثولوجيا اكلينيكه ()4
 4.30------- 2.30اقتصاد واداره مزارع ()4
 12--------- -------9أمراض الطيور واالرانب ()5
 2.30----------- 12.30الجراحـــــــــــــه ()5

االربعاء

الخميس

 11-------- 9الرقابه الصحيه علي االلبان ()3
 2.30----------11طفيليات ()3

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

 11------- 9جراحــــــــه ()4
 1.30-----11الرقابه الصحيه علي اللحوم ()4

عميد الكليـــــــــــــــــــــــــة
" أ.د  /محمـد محمدى غـــــانــــــــــــــــم "

