
 

 

 

 

 االحد

9----11 

 بايو نظري

 ( Bكيمياء عملي )    1----11

 (  A) تشريح عملي    2------11

 ( C) بايو عملي   1-----11

1-----3 

 ( Bحاسبات عملي ) 

 االثنين

8,30 ----- 10,30 

 تشريح نظري

 ( Cكيمياء عملي )    1,30----10,30

 (  B) تشريح عملي    1,30------10,30

 ( A) بايو عملي   12,30-----10,30

12,30 ----2,30 

 ( Aحاسبات عملي ) 

 الثالثاء

8,30 ----- 11,30 

 كيمياء عامة نظري 

11,30 ----- 12,30  

 ارشاد تربوي

 ( Aكيمياء عملي )    2,30----12,30

 (  C) تشريح عملي   2,30------12,30

 ( B) بايو عملي   2,30-----12,30

 االربعاء
8,30 ----- 9,30 

 لغة انكليزية

9,30 ----- 11,30 

 ديمقراطية

11,30 ----- 12,30  

 حاسبات نظري

 ( Cعملي )  حاسبات   2,30----12,30

 

 الخميس
8,30 ----- 10,30 

 نظريادارة حيوان 

10,30 -------- 3,30 

 (  A+B+Cادارة حيوان عملي ) 



 

 

 االحد

9--------11 

 انسجة نظري

11-------1 

 تغذية نظري

1--------4 

 (Aانسجة عملي )

 ( Bتغذية عملي ) 

 االثنين

8,30 ----- 11,30 

 كيمياء حياتية نظري

11,30 ----- 1,30 

 (A)عملي فسلجة 

 ( Bكيمياء حياتية عملي ) 

1,30 -----3,30 

 (Aتغذية عملي )

 ( Bانسجة عملي ) 

 الثالثاء
8,30------12,30 

 فسلجة نظري

12,30 -------- 3,30 

 (B)عملي فسلجة 

 االربعاء

8,30 ----- 10,30 

 تشريح نظري

10,30--- 11,30 

 لغة انكليزية

11,30 ----- 12,30 

 ارشاد تربوي

 

12,30 -------- 3,30 

 (Aتشريح عملي )

 

 الخميس

8,30 ----- 10,30 

  وراثة

10,30 ----- 1,30 

 (Aكيمياء حياتية عملي )

 ( Bتشريح  عملي ) 



 

 

 

 

 

 

 االحد
 11ـــ   9

 مناعة

 12:30ــ 11

 طفيليات

 2:30ـــ  12:30

 (Aعملي ) مناعة

 ( Bعملي )  ادوية 

 االثنين
 10,30 ــ 8:30

 نظري احياء مجهرية

 12,30 ـــ  10,30

 نظري ادوية

 1:30ــــ   12:30

 ارشاد تربوي

 

 3,30ـــ  1,30

 (Bعملي ) طفيليات

 ( Aعملي )  ادوية

 الثالثاء
 10 ـــ 8:30

 نظري طفيليات

 12 ـــ 10

 امراض نظري

 2ـــ  12

 (Aعملي ) امراض

 ( Bعملي )  مناعة

 االربعاء
 9,30 ـــ  8:30

 نظري احياء مجهرية

 10:30 ـــ  9,30

 نظري ادوية

 11:30 ـــ 10:30

 امراض نظري

 

 1:30ـــ  11:30

 (Aعملي ) طفيليات

 ( Bعملي )  امراض

 الخميس

 

 10:30ـــ   8:30

 سموم

 12:30 ـــ  10:30

 (Aاحياء مجهرية عملي )

 3:30ــــ   1:30

 احياء مجهرية عملي 

 (B ) 

 



 

 

 

 

 االحد
9--------11 

 خصوبة اناث

11-------1 

 امراض معدية

1--------3 

 دواجن عملي

 االثنين
8,30 ----- 10,30 

 دواجن نظري

10,30 ----- 12,30 

 جراحة عملي

12,30 -----2,30 

 خصوبة عملي

 الثالثاء
8,30------10,30 

 باطنيطب 

10,30-----11,30 

 جراحة نظري

11,30--- 12,30 

 معدية

12,30 ---- 1,30 

 ارشاد 

1,30 ------ 2,30 

 تشخيصات نظري

 االربعاء
8,30 ----- 10,30 

 جراحة نظري

10,30--- 2,30 

 تطبيق بيطري

 الخميس

8,30 ----- 9,30 

 طب باطني 

9,30 ----- 11,30 

 تشخيصات عملي

11,30 ----- 12,30 

 تشريح مرضي نظري

12,30 ----- 2,30 

 تشريح مرضي نظري

 



 

 االحد

9--------10 

 خصوبة ذكور

10-------12 

 (A)جراحة عملي 

 (B)خصوبة عملي 

12--------2 

  (B)جراحة عملي 

 (A)خصوبة عملي 

 االثنين
8,30 -----4,30 

 تطبيق بيطري

 الثالثاء
8,30------10,30 

 نظريصحة لحوم 

10,30 ---- 4,30 

 تطبيق بيطري

 االربعاء
8,30 ----- 9,30 

 مشاريع بحثية

9,30--- 10,30 

 اسماك نظري

10,30--- 12,30 

 اسماك عملي

12,30------2,30 

 صحة لحوم عملي

 الخميس
8,30 ----- 10,30 

 جراحة نظري 

10,30 ----- 11,30 

 ارشاد

11,30 ----- 2,30 

 طب باطني


