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 السبت 

 

 

 

 

 فيزياء حيوي

8--------9 

 المدرج الكبير

 ـــــعملــــــــــــ

  كليــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــة ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

 العلـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــوم

 ــــــــــــــــــــــــ

 ببنهـــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــى

 ـــــــــــــــــــا

 

 Aلغه انجليزيه االحد

 1مدرج

 Bهستولوجيا 

 2مدرج

 

  

 Aلوجياهستو

 1مدرج

 Bلغه انجليزيه 

 2مدرج

 

 

 تشريــــــــح  عملــ

 تشريـــــــــح عملــ 

 كيمياء حيــــــــــــ

 فسيولوجيا عملـــ

 عملـــهستولوجيا 
 (6حاسب عملي )

 (5ــــــــــــــــــــي ) 

 (7ـــــــــــــــــــــي)

 (1ــوي عملــــــي )

 (8) ــــيــــــــــــــــ

 ( 3ــــــــي )ــــــــــــ

 

 تشريـح عملـــــ 

 تشريـح عملـــــ 

 كيمياء حيـــوي

 فسيولوجيا عملـ

 عملـهستولوجيا 

 7ي حاسب عمل

 (6ــــــي )

 (8ــــــــي )

 (3عملـــي )

 (1ـــــــي )

  (4ــــــي )

 ــــــتشريـــــــــــــــ

 2درجـــــــــم

 حيــــــــــــ كيمياء

 1مدرج

 Bـــح نظري 

 2درجـــــــم

 Aــــــــــويـ

  1مدرج

  

 Bكيمياء عامه االثنين
 نظـــــــــــــــــــــــ

 القــــــــــــــــــاعــ

 Aكيمياء عامه  
 ـــــــــــــــــري 

 ــة الجـــــــديدة

 (1حاسب عملي )

 فــــــسيولــــــو 

 ـــــلوجيهستو
 

 (2حاسب عملي )

 (4جيـــــــــا عملــــــــي )

 (7ـــــــــا عملــــــــي )يج

 

 Bحاسب 

 القاعه الجديده 

 

 Aحاسب 

 القاعه الجديده

 

 (8)   حاسب  (4حاسب عملـي )

 

 (5حاسب الي )

 
 

 كيمياء حيــــــــــــ  الثالثاء

 نظــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــالقــــــ
 

 Bـــــــــــــــــوي  

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 Aفســــــيولوجيا  

 ــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــ

 

 

 Aفســـــــــــــــــــيولوجيا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجديـــ

 

 ـــــــــــــ ــــــتشريــ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 كيمياء حيوي عمـ

 Aـــــــح  

 ــــــــــــــــري

 ــــــــــــــــــدة

 (7ـــــلي )

 نظــــــفسيولوجيا 

 (1مدرج ) 

 هستولوجي عــــــــ

 فسيولـــــــوجيــــ

 كيمياء حيوي عمـ

 Bري ـــــــــــــ

 

 (1ـــــــملي )

 (3ـــــاعملي )

 (2ـــــــــــــــلي )

   

 

 

 

 ا ألربعاء

  

 كيمياء حيــــــــ

 لـا عمفسيولوجي

 عملـهستولوجيا 

 تشريـــح عملــــــ

 تشريـــــــــــــــــــ

 

 (8ــوي عملـــي )

 (2ــــــــــــــــــــي )

 ( 5 ــــــــــــــــي )

 (4ي )ــــــــــــــــــــ

 (3ــــــــــــح عملـي)

 

 ـــعملـوجي فسيول 

 هستولوجي عملـــ

 كيمياء حيـوي عـــ

  

 ( 5ـــــــــــــــــــي )

 ( 2ـــــــــــــــــي ) 

  (   6ـــــــــــــــملي )

 (3حاسب عملــي )

 تشريح عملــــ

 تشريح عملــــ

 ويــــحيــكيمياء 

 فسيولوجيا عمــ

 هستولوجي عــ

 

 ( 2ــي )ـــ 

 ( 1  ـــــي )

 (4عملي )

 (7ـــــــلي )

  (6ــــملـــي )

 

 فسيولوجيا عمـــــــ

 هستولوجيا عملــــ 

 كيمياء حيوي عمـ

 

 (6ــــــــــلي )

 (8ـــــــــــي )

 (5ـلي )ــــــــــــ

 

  

 

 عميد الكليـــــــــــــــــــــــــة                                                       ية لشئون التعليم والطالب       الكلكيل و                                    

  

 "   ــممحمدى غـــــانــــــــــــــمحمـد  /.د أ "     "                                           حسام فؤاد عطيـــــــــــــــة د/ أ."                                   
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 6ر30

 7ر30: 6ر30

 كيمياء عملـــــــــــــ  األحد

هستولوجيا عملــــــ 

 فسيولوجيا عملــــــ

 ــــــــــــ  وراثة عملـــ

    انتاج حيوانــــــــــ

 تشريح عملــــــــــ

 سم تغــبالقضرة محا

 ( 1ــــــــــــــــي )

 (5ـــــــــــــــي  )

 (6ـــــــــــــــــي )

 (2ــــــــــــــــي )

 (3ـــــي عملـي )

 (4ــــــلي )ـــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــذ 

 ولوجيافسي

 نظــــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــــ
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 فسيولوجيا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1ـــــدرج)

 انتاج حيواني

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 مـــــــــــــــــــــ

  وراثــــــــــــة 

 ــــــــــــــــري  

 (2ــــــــــــــدرج)

 ــــــتشريح عملــــ

 تشريح عملــــــــــ

 عملــ  انتاج حيواني

 فسيولوجيــا عملـــ

 كيمياء عملـــــــــــ

 عملــ هستولوجي

 (6ــــــــي )

 (2ــــــي )

 (1ـــــــي )

 ( 7ـــــي )

 (5ــــــى )

 (3ـــــي )

 7تغذيه 

 

 

 تشريــــــــــــ األثنين

 نظـــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــــ  

 ـــــــح ــــــــ

 ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــ 

 سلوكيـــات 

 ــــــــــرى

 ( 1ـــدرج )

تشــريـــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــتشــريـــــــــــــــــــــــ

 سلوكيات عملـــــــــــــ 

 ــــــــــــ  وراثة عملـــ

 انتاج حيواني عملــ

 
 7سلوكيات

 (1ـي )ـــــــح عملـ

 (3ــــــح عملـــــي )

 ( 2ـــي )ـــــ 

 (5ـــــــــــــــــي )

 (  4ـــــــــــــــــي )

 
 7تشريح 

 وراثــــــة عملـــــــــــ 

 انتاج  حيوانــــــــــــــــ

  

 ـملـــسلوكيات عـــــــــ

 فسيولوجي عملـــــــ

 هستولوجي عملـ

 كيمياء حيـــوي عملــ

 (3) ــــــــــي

 (5ــــــي عملي )

  

 (4ــي )ـــــــــــــــ

 ( 2ـــــــــــــي )

  (6ـــــــــــــي )
      (7ــــــــــــــي )

     

   

 وراثـــة عملـــــــ

 فسيولوجي عملــ 

 

    

   

 (  7ــــي ) 

 (4ـــــــي )

 

 

 كيمياء عملـــــــــــــ  الثالثاء

هستولوجيا عملــــــ 

 ــــــعمل فسيولوجيا

  ـــــ سلوكيات عـــــــــ

 ـــــــــــة عملـــاثور

      انتاج حيــــــــواني عملــ

 (2ـــــــــــي )

 (1ـــــــــــــــي  )

 (5ـــــــــــــــــي )

 ( 3ـــــــــــي )

 (4ــــــــــــــــي ) 

 (6ــــــــــــــي )

 كيمياء عملـــــ

 هستولوجيا عملـ

 ـعملـجيا فسيولو

 سلوكيات عــــ

 ـة عملـوراثــــــ  
 انتاج حيواني عملـ

 ***( 3ــــــــي )

 (4ــــــــــــــــي  )

 ( 1ـــــــــــــــــي )

 (5ــــــــــــــــي )

 ( 6ــــــــــــــــــي )  

 ( 2ــــــــــــــــــي )

  

هستولوجيا عملــــــ 

 فسيولوجيا عملــــــ

 ـــــ ــملـسلوكيات عـــ

   تشريح عملـــــــــــ 

 ـــــــعملـــتشريح 

    كيمياء حيــــوي عمـــ

   

 ( 2ــــــــــــــــي  )

 (3ـــــــــــــــــي )

 (1ــــــــــــــي )ــــ

 (7) ــــي  ــــــــــــ

 (5ــــــــــــــــــي )

 ***(6ـــــلــي )

  

 سلوكيات عملــــ

 ــوراثــــــة عملـــ

 

 

 (  7ي )ـــــــــ

 ( 1ـــــــي )  

 

 

 7ح ريتش
 

 

 كيمياء حيـــــــــ  األربعاء

 نظـــــــــــــــــــــ

 مــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــوي  

 ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

 سلوكيــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هستولوجيا

 ـــــــــــــــري

 (1ــــــــــــدرج )

 ـــــــسلوكيات عملـــــ 
هستولوجيا نظري  

(نظام 7مجموعة )

 قديم  بالقسم 

 (6ــــــــــــي )  

فسيولوجيا 

نظري مجموعة 

يم  (نظام قد7)

  ســـمبالق

 7كيمياء حيوي

 
 7هستولوجي 

 
 

 كيمياء حيـــــــــــــــ  الخميس

 هستولوجيا عملــ 

 (4ــــــوي عملي )

 (7ــــــــــــــــلي )
 انتاج حيوانـــــــ

 

 (7ـــــي عملـي ) 

 

 

تشريح مجموعة   

 ( نظام قديم 7)

 بالقسم    

 ( 7وراثة مجموعة )

 نظام قديم بالقســـم

 7جييولوفس
 

 7سلوكيات

 

 

 

 

  

  

 ــةعميد الكليـــــــــــــــــــــــ                   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                                                                                                

 "       محمدي غانـــــــــــــم محمـد  / أ.د"                                                                   "  حسام فؤاد عطيــــــــــــــــــــــــــة  / أ.د"                                                    

                                                                                                                             



     
                        

 

    

 كليه الطب البيطري                                                                                                           

                                        يم والطالبلتعلون اشئ     

  ل ( ي او)فصل دراس     2020 /2019جدول توزيع المحاضرات والدروس العملية للفرقة الثالثة للعام الجامعى ********                                                                                                    
 الساعات   

ايام  

                                                                            االسبوع        

 6ر30: 5ر30 5ر30: 4ر30 4ر30: 3ر30 3ر30: 2ر30 2ر30:1ر30 1ر30:12ر30 12.30:12 12:  11   11:  10  10: 9   

 االحــــــــد

 ـــــــــــــــــــــــــتغـــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــنظـــــــــــــ

 قاعـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 6انتاج حيواني نظري  بالقسم

 

 ــــــــــــــــــذيــــــه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه جديدهـــــــــــــ

 

 6انتاج حيواني نظري 

 

 فارما كولوجيا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

طــ 2مـــــــــــدرج
ش
ان

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
يــ
الب
ط
ه 
ـــ
ـ

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــ

ـة
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــ

 

 فارما كولوجيا

 

 ــــــــــــــــــــــــــري

 (2مـــــــــــــــــــــــدرج)

 فارماكولوجيا عملــ 

 باثولوجيا عملـــــــــ 

 فيرولوجيا عملــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــبكتـــــ

 ذيه ــــــــــــــــتغــــــــــــــ

 طفيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5ـــــــــي )

 (1ـــــــــي )

 ــريولوجيا عملـــــ  

 ـ عملــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــليـــــــ 

 

 (4ي )ـــــــــ

 

 

 (2ـــــــي )

 (3ـــــى ) 

 (6عملي ) أتــ

 6فيرولوجيا

 1ألبان
 3باثولوجيا

 

 1فيرولوجيا

 2ألبان
 3باثولوجيا

 

 االثنيـــــن 

 

 باثولوجيـــــــــــــــــــــ

 نظـــــــــــــــــــــــــــ 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــا  

 ـــــــــــــــريــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 بكتريولوجيــــــــــــــا

 نظــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 بكتريولوجيــــــــــــــــــا

 ـــــــــــــــــــــري

 (2ــــــــــــــــــــدرج )

 البــــــا ن عملـــــــ 

 عملــ وجيااكولفارم

 فيرولوجيا عملــــــ 

 لـــجيا عمباثولو

 تــــــــــــــــــــــــغذيـــــــــــــ

 بكتــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (3ــــــــــــــى )

 ـــــــــــــــــــــــ

 (4ــــــــــــي ) 

 ( 1ــــــــى ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــريوـــــــــــــــ

 

 (5ـــــــــــــى )

 باثولوجيا عملـــ

 

 (2عملي ) ـــــــــه

 (6عملي )لوجـي 

 

 

 (3ــــــــي)

الرقابه 

الصحيه علي 

االلبان  نظري 

 6نظام قديم

 2فيرولوجيا

 3ألبان
 4باثولوجيا

 

 الثالثــــاء

 فيرولوجيا

 

 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوجيفيرو

 

 

 (1ـ ــــــــــــــــــدرج )

 يولوجيـــــــــــــــــتربك

 طفيليات عملـــــــ

 ألبان عملــــــــــــــــــــ

 فيرولوجيـــــــا عملــــ

 فارماكولوجيا عملــــــ

 ـــــــــــــــــباثولوجي 

 ــــــــــــــــا عملــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4ـــــــــــــى )ــــــــــ

 (5ــــى   )ــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (6عملي ) ــــــــــــــــا 

 ( 3ـــــــــــى )

 ( 2ـــــــــــى ) 

 

 ــــــــــــــــــعملــــــ تغذيه

 ( 1ـــــــــــــــــــي )

 طفيليات عملـــــــــــــــــ 

 ـــــــاــــجيــفارماكولو

 

 فيرولوجيــــــا عملــــ

 بكتريولوجيـــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 عملــــــــــــــــــــــــ

 البــــــا ن عملـــــــ

 

 

 (3ــــــى   )

 ـــــــــــــــــــــــــا عمـ

(5) ـــيـــــــــــــــــ  

 

 (4ـي عملي )ـــــ

 (6ي )ـــــــــــــــ

 (2ــــــــــــــلي )

 

 

  (1ــــــلي)

 

 

فارماكولوجيا  

نظري نظام 

 6قديم

 3فيرولوجيا
 4ألبان

 5باثولوجيا

 

 االربعـاء

 عملـــــــــــــــــــانتاج حيواني 

 بكتريولوجياــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــذيـــــــــــــــــتغـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطف

 مـارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 ــــــــــــــــــــــــــــألبان عمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــاــــــ

 (5ــــــــــــي )

 (6عملـــــــي )

 (4عملي ) ــــــــــــــا

 (1عملي )ــــه    ــ

 (3عملي ) ليات 

 (2كولوجيا عملي )

 عملــــــــــــــــ ألبان

 فارماكولوجيا عملــ

 باثولوجيا عملــــــــ 

 ــــــــــــــــــــاتيـــطفيل

  ــرولــــــــــــوــــــــــــــــــفي

 

 تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

(1ـــــــــــــي )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 2ـــــــــى )

 ــــــــــــــا عملــــــــــــ

 (6جيــــــا عملــــي)

 

 ه عملـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 (3ـــــــــلي )ـــــــــــــــ

 ألبان عملـــــــــــــــــــ

 (5ــــــــــــــى )

   

 فيرولوجيا عملـــــــــــــ

 (4ـــــــــي )

 

 

 

 (6) ــــــــــــــــــي

 

 باثولوجيا عملـــ  

 (2ـــــــــــــــــى )

 

 

 

 

 

 (4ـــــــــــي )

 

 4يافيرولوج

 5نألبا
 2باثولوجيا

 

  
 

 

 الخميس 

 ـــــــــــــــالرقابه الصحــــــــ

 نظـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــقاع

 علي االلبان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـــــــــــــــــــــــــــــ

  

 طفيليات

 ــــــــــــــــــــــري

 هجديد

 اتطفيلي

 ـــــــــنظـــــــــــــــــــــــ

 قاعــــــــــــــــــــــــــه

 طفيليات  

 ـــــــــــــــــري 

 جـــــــــــــــــــديده

 كتريولوجيـــــــــــــــــب

 طفيليات عمــــــــــــــــــ

 6انتاج حيواني نظري 

 

 ـــا عمــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ

 5ــلي ـــــ

 1ـــــــــلي 

 5يافيرولوج

 6ألبان

 1باثولوجيا

 

 ـــةـــــــــــــــــــــــــوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                          عميد الكليــــــــ                                                      

 

 مد محمدي غانـــــــــــــم "        " أ.د / حسام فؤاد عطيــــــــــــــــــــــــة  "                                                                   "أ.د / مح                                    
 

 



                                                             

      
 

 

                                                                                                                  الطب االبيطرى كلية    
 شئون التعليم والطالب                            

     فصل دراسي اول   2019/2020الدروس العملية للفرقة الرابعــــة للعام الجامعى جدول توزيع محاضرات و                ********                                   

 عميد الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                                                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                        

 

 "       انـــــــــــــم محمدي غمحمد  /أ.د "                                               "                     حسام فؤاد عطيــــــــــــــــــــــــة  /أ.د "                                     
   

 

 

 الساعات

أيام 

 االسبوع

: 5ر30 5ر30: 4ر30 4ر30: 3ر30 3ر30: 2ر30 2ر30:1ر30 1ر30: 12ر30 12.30:12 12:  11   11:  10  10: 9   

 6ر30

: 6ر30

 7ر30

 ة الصحيــــــــالرقاب   األحد

 ــــــــــــــباثولوجيا خـ

 طب شرعي عملــــــ

 باثولوجيا اكلينيكـــ

 اللـــــــــــــــة علي ا

 (2ـاص عملي)

 ( 5ـــــــــــــــي )

 (4ـــة عملـــى )

 (  3) ـــــــــحوم

 

 

 

 

ـة
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
يـ
الب
ط
ه 
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ط
ش
ان

 

 ـصحيـــــالرقابة ال  

 جراحــــــة عملـــــــــــ

 باطنـــة عملـــــــــــــ

 والدة عملــــــــــــــــــ

 باثولوجيا اكلينيكـــ

 

 ـــة علــــــــــــــــــ

 (2ـــــــــــــــــي )

 (  3ــــــــــــــــي ) 

 ( 4ـــــــــــــــــي ) 

 (5ـــة عملـــى )

 

 ( 1)    اللحومــى 

 ــــــــة عملجراحـــ

 باطنـــة عملــــــــــ

 باثولوجيا اكلينيكـــ

 والدة عملــــــــــــــــــــــ

 عــلي الرقابة الصحية

 (3ــــــــــــــــى )

 (4ـــــــــــــــى )

 (1ـــة عملـــى )
 (5ــــــــــــــــــي )

 اللحوم عملــــــ
 1جراحه

 2باطنه

 3والده

 5شرعي

  4 كلينكال

 

 (2ــي )
 

 2هجراح
 3باطنه

 4والده

 4شرعي
 5الكلينك

 

 

  االثنين

 طب شرعي عملــ

 باثولوجيا خـــــــــ

 باثولوجيا اكلينيكـــ

 باطنــــــــــة عملـــــــــ

 

 (1ـــــــــى )

 (3ـــــــــاص )

 (2ـــة عملــي )

 (5ـــــــــــــــــــي )

 

 

 اقتصاد وادارة مـــ

 نظــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــهقاعـــــ

 

 

 زارع ــــــ

 ـــــــــــــري

 جديده

 

 الــــــــــــــــــــــــــــــ  

 نظـــــــــــــــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــوالدة 

 ــــــــــــــــــــــــــرى

 (1ـــــــــــــــــــــدرج )

 ملـطب شرعي ع

 لوجيا اكلينيكــــباثو

 صحيــــالرقابة ال

 باثولوجيــــا عملـــ

 عمـــــــــــلــــ والده

 (2ـــــــــى )

 (3ــة عملــــي  )

 اللحـــــــــــة علي 

 (5ـــــــــي )

 (1) ـــــــــــي

 5والده

 

 ( 4) ـومـ

 

 

 باطنـــة عملــــــــــ الثالثاء

 والدة عملــــــــــــــ

 ــــــشرعى عـ طب

 باثولوجيا خـــــــــ

 جراحـــة عملــــ

 

 ( 1ــــــــــــــي ) 

 (2ــــــــــــــي )

 (3ـــملـــــــي ) 

 (4ــــــــــاص )

 (5ــــــــــي )

 باثولوجيا خـــــــــ

 باطنـــة عملـــــــ

 والدة عملـــــــــــ

 عملــــ طب شرعي 

  

 

 (1ـــــــــــــــــــى )

 ( 2ــــــــي ) ــــــــ

 (3ــي )ــــــــــــ

 (4ــــــــــــي ) 

  

 أمراض باطنـــــــــــــ

 نظـــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــة

 ـــــــــــــــــرى

 (2ــــــــــــــــــدرج )

   

 

 جراحة عملـــــــــ

 1لحوم
 3لحوم

 5لحوم

 2لحوم

   

 

 ( 4ــــي )ــــــــــ
  2لحوم

 1كلينكال

 3حومل

 

 3جراحه

 1باطنه

 2والده

 5لحوم

 

 

 طب شرعــــــــــــــــ االربعاء

 نظــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــــــــــــ

 يــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ

 بـــــــــــــاثولوجيـــ

 ــــرىـــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــاـــــ

 نظــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ

 باثولوجيا اكلينيكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــ

 اد وادارهاقتصـــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـزارع  مــ 

 ـــــــــــــرى

  (  2ــــــــدرج )

 

 5جراحه

 4باطنه

 1والده
 4لحوم

 3شرعي

 4جراحه

 5باطنه

 3لحوم
 1شرعي

 2كلينكال

 

 

 جراحـــــــــــــــــــــ الخميس

 نظـــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــة

 ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 الرقابة الصحية علــ 

 ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اللحومــــي 

 ــــــــــــرى
 (1) ـــــــــدرج  

 قابة الصحيـــــــــــــــــالر

 

 عملـــــــــ  ـــهجراحــــــ

 اللــــــــــــة علـــى 

 

 (1ـــــــــي )

 
 

 (  5)   ــــومحـ
 4شرعي  

 3كلينكال
  

 

 3لحوم

 4لحوم

 5لحوم

 

 



                                                        

 

 

 

                            كلية الطب االبيطرى                                                                                                               

 عميد الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                 الفصل الدراسى األول      2019/2020للعام الجامعى  خامسةجدول توزيع محاضرات والدروس العملية للفرقة ال                         شئون التعليم والطالب                            

        

ــد/ 0" أ                 ــــة حسام فؤاد عطيــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  م"                                                                    ــــد/ محمد السيد صبحى أبوسال0"أ                                    "                                ـ

 

 يم والطالب                                                                        عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعل                                            

 دي غانــــم "محمد محم /أ.د "                     حسام فؤاد عطيــــــــــــــــــــة                                         /.د " أ                                           

 

 

 

 الساعات

 أيام االسبوع

   9 :10  10  :11   11  :12 12.30:

12 

: 5ر30 5ر30: 4ر30 4ر30: 3ر30 3ر30: 2ر30 2ر30:1ر30 1ر30 :12ر30

 6ر30

 7ر30: 6ر30

 

 االحــــــــــد

 

 

 أمراض معديــــــــــــ

 صحــه      عملـــــ

 الجراحــــــــة عمــ

 امراض باطنــة عملـ

 والدة عملــــــــــــــ 

 امراض مشتركــــــــ

 

 ـة عملــــــــــ

 ــــي ـــــــــــ

 (  3ـــــلي )ـ

 (4ــــــــى ) 

 (5ـــــــــــي )

 (6ـــــــــة )  

 ـ 

 (1ـــــــــــــــــي )

 (2ـــــــــــــــي)

ـــ
ـــ
بي
ال
ط
ة 
ط
ش
ان

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ـة
ـــ
ـــ

 

 أمراض معديـــــــ

 نظــــــــــــــــــــــ

 القاعــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــة  

 ـــــــــــــــــرى

 ــة الجديـــــدة 

 أمراض معديــــــــــــ  

 صحــــة عملــــــــ

 امراض الطيــــــــ

 جراحـــــة عملـــــــــــــ

 ـة عملــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ

 (4ي )ـورعملـ 

 ( 6ــــــي  )ــ

 

 ـ

 (2ــــي )

 (  3ـــــي )ـ

 1جراحه
 2باطنه

 3والده

 4دواجن
 5صحه

 6مشتركه

 صحــــــــــــــــــــــــ االثنين

 أمراض معديــــــــــــ

 الجراحــــــــة عمــ 

 والدة عملــــــــــــ

 مشتركة عملـــــــــ

 امراض االسماك عــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 لـــــــــــــــة عم

 ( 5ــــــلي ) 

 ( 1ــــــــي )

 (2ــــــــى )

 (4ــــملي )

 

 (6ـــــــــــــة  عملي )

 (3ـــــــــــــــــي )

  

 امراض باطنــة عملـ

 والدة عملــــــــــــ

 امراض الطيـور عمـــ

 

 أمراض معديــــــــــــ

 صحــــة عملــــــــــــــ

 

 (1ــــــــى ) 

 ( 2ـــي )ـــــ

 ( 5ـــــــــــلي )  

 

 ــــــــــة عملــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ

 الجراحــــــــة عمــ

 امراض باطنــة عـــ

 عـسماك امراض اال

 امراض الطـــــيور

 (4ـــــــــــــــــي )

 (5ــــــــــــــــــي )

 ( 1ــــــلي )

 (2ــــــــى )

 (3ــملــــــــى )

 (6ــــي )ـــــعمل

 ــــــأمراض معديــــــ  

 صحــة عملـــــــــــــــ  

 امراض الطيــــــــــــــــــــ

 امراض باطنـــــة  عملــــ

 امراض االسماك عملـــــ

 امراض مشتركـــة عـــ

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــ 

 ( 2ـورعملـي ) 

 (3ــــــــــــــى ) 

 ( 1ــــــى  ) ــــــ

 (5لي )ـــــــــــــ

 ( 6ـة عملي )

 (4ــــــي )

  

     

 

 2جراحه
 3باطنه

 4والده
 5دواجن

 6صحه

 1مشتركه

 أمراض الثالثاء

 نظــــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــــ

 الباطــــــنه

 ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ

 أمراض األسماك

 ورعايتها

 ـــــرىــــــــــــــ

 (2ــــــــــدرج )

 لصـــــــــــــــــــــا

 نظــــــــــــــــــــــ

 مــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

 ـحــــــــــه 

 ـــــــــــــــــرى

 (1ـــــــدرج )

 ـصحـــــــــة عملــــــ

 مشتركـــة عـــ ضامرا 

 ــاك عمـــامراض االسم 

 امراض باطنــة عملـــــ

 ـــــــــــــــــــــ

 (4ــــــــــملي )

 ( 6لـــــــــــي )

 (5ي )ـــــــــــ

 (1ــــي )
 5والده  

 

 

 والده االربعاء

 نظـــــــــــــــــ

 قاعــــــــــــــــ
 

 والده  

 

 ــــــــــــــــــ

ـ ـض مشتركامرا

 ـــــــــــــــــــــرى

 هـــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــة

 نظــــــــــــــري

 جديده  

 

 امراض مشتركه عـ

 الجراحــــــــة عمــ 

 والدة عملــــــــــــ

 امراض الطيــــــــ

 امراض االسماك  

 امراض باطنـــــــــ

 

 (  1ــــــملي)

 ( 2ــــــلي )

 (4)  ــــــــى

 (3رعملـــــي  )وـ

 (5لي )مــــــــــع

 ( 6ــــة  عملـــي )

 

 امراض االسماك عـ

 الجراحــــــــة عمــ 

 والدة عملــــــــــــ

 امراض الطيــــــــ

 ـــــمــــامراض معديه عـ

 

 (  2ــــــملي)

 ( 4ــــــلي )

  (3ــــــــى ) 

 (1ـورعملـــــي  )

 ـــــــــــــــــــــــــ

 

 3هحجرا
 4باطنه

 6دواجن

 1صحه
 2مشتركه
 (5لي )ـــــ

 4جراحه
 5باطنه

 6والده

 1دواجن
 2صحه

 3مشتركه

امراض  الخميس

 نظــــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــــ

 

 الطيور
 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 واالرانب

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ

 الجراحـــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــه

 ــــــــــــــــري

 2درج ـــــ

 مشتركة عملـــــــــ

 ـــــــــــــــعــ والده

 

 ( 3ـــــى )ـــــــ

 (6لــــي )ــــــم

 

 5جراحه
 6باطنه

 1والده
 2دواجن

 3صحه

 4همشترك

 6هجراح
 1باطنه

 2والده
 3دواجن

 4صحه

 5مشتركه
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 2-مدرج 1-مدرج  القاعه الجديده اليوم

 دراسات عليا السبت

 

 دراسات عليا

 

 دراسات عليا

 

 (3تغذيه ) 11------------------------9 األحد

 (5أمراض معديه ) 3.30---------12.30

 

 

 A(1)لغه انجليزيه  10----------9

 A(1) هستولوجيا 11-----------10

 ( 2فسيولوجيا ) 1.30----------11

 A (1)كيمياء حيوي  5.30----------3.30

 B(1)ولوجيا تسه 10-----------9

 B(1)لغه انجليزيه  11----------10

 (3)فارماكولوجيا  1.30----------11

 (2وراثه ) 2.30---------1.30

 (2انتاج حيواني  ) 3.30---------2.30

 B(1)تشريح  5.30-------------3.30

 B(1فيزياءحيوي) 10-------9 االثنين

 A(1) فيزياء حيوي-11-----10

 (4اقتصاد واداره مزارع ) 1-----11

 B(1حاسب الي ) 2.30-----1.30

 A(1حاسب الي ) 3.30-----2.30

 

 (2تشريح ) 11--------9

 (2ات )سلوكي 12-------11

 (4والدة ) 3.30------1.30

 A(1كيمياء حيوي ) 5.30--------3.30

 (3باثولوجيا ) 11--------9

 (3بكتريولوجيا ) 1.30-------11

 

 B(1كيمياء حيوي ) 11------------9 الثالثاء

 A(1فسيولوجيا ) 1.30---------11 

 A(1يح )تشر 3.30----------1.30

 B(1ولوجيا )فسي 5.30-------3.30

 (3فيرولوجيا ) 11---------------9

 (3فارماكولوجيا ) 12—----------11

 (5صحه ) 3.30----------12.30

 (5أمراض باطنه ) 11-------9

 (5أمراض االسماك ورعايتها  ) 12------11

 (4)أمراض باطنه  3.30------1.30

 (5والده ) 11-------------9 االربعاء

 (4كه )ترأمراض مش 1.30--------11

 (2كيمياء حيوي ) 11--------------9

 (2سلوكيات ) 1.30--------------11

 (2) هستولوجيا 2.30---------1.30

 

 (4طب شرعي ) 11--------9

 (4باثولوجيا ) 1.30------11

 (4باثولوجيا اكلينيكه ) 2.30---1.30

 (4) ره مزارعاقتصاد وادا 4.30-------2.30

 (3قابه الصحيه علي االلبان )لرا 11--------9 الخميس

 (3طفيليات ) 2.30----------11

 

 

 (4) جراحــــــــه 11-------9

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

 

 (5أمراض الطيور واالرانب ) 12----------------9

 (5)الجراحـــــــــــــه  2.30----------- 12.30

 

 عميد الكليـــــــــــــــــــــــــة                                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                         

 " أ.د / محمـد محمدى غـــــانــــــــــــــــم "                                                                         "       "أ.د/ حسام فؤاد عطيـــــــــــــــة                         


