
 الفصل الدراسي االول 2019-2018جدول الدروس االسبوعي للمرحلة االولى للعام الدراسي 

 2.30-1.30 1.30-12.30 12.30-11.30 11.30 -10.30 10.30 -9.30 9.30– 8.30 اليوم

 تشريح تشريح انجليزي االحد
  A نشاطات طالبية  

  Bادارة حيــــــــــــــــــــــــــــــــوان  

 ادارة حيوان ادارة حيوان كيمياء عامة االثنين
  B نشاطات طالبية  

  Aادارة حيــــــــــــــــــــــــــــــــوان  

 كيمياء عامة كيمياء عامة الثالثاء
 Aكيميــــــــــــــــاء عملــــــــــــــــي  Bكيميــــــــــــــــاء عملــــــــــــــــي 

 Bحاســــــــــوب عملــــــــــــــــــــي   Aحاســــــــــوب عملــــــــــــــــــي  

 بايولوجي بايولوجي االربعاء
 Bــــح عملـــــــــــــــــي تشريـــ Bعملــــــــــــــــي  بايولوجـــــــــــــي

 Aبايولوجـــــــــــــي عملــــــــــــــــي  Aــح عملـــــــــــــــــي ـــــــــــــتشريــ

    ديمقراطية ديمقراطية حاسوب الخميس

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي االول 2019-2018للعام الدراسي  الثانيةجدول الدروس االسبوعي للمرحلة 

 2.30-1.30 1.30-12.30 12.30-11.30 11.30 -10.30 10.30 -9.30 9.30– 8.30 اليوم

 فسلجة فسلجة تغذية االحد
  Aتغذيـــــــــــــــــة عملـــــــــــــي 

 Bانسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عملـــــــــــــــي 

 كيمياء حياتية تشريح تشريح االثنين
  Bتشريــــــــــــــــــــح عملــــــــــي 

 Aانسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عملـــــــــــــــي 

 اللغة العربية وراثة وراثة تغذية الثالثاء
 Bتغذيـــــــــــــــــة عملـــــــــــــي 

 Aـــــــح عملــــــــــي ـــــــــــتشري

 كيمياء حياتية كيمياء حياتية االربعاء
 Bفسلجـــــــــــــــــة عملـــــي  Aفسلجــــــــة عملــــــــــــــــــي 

 Aي ــــــــــــكيمياء حياتية عمل Bي ــــــــــــــــكيمياء حياتية عمل

  نشاطات طالبية انسجة انسجة فسلجة فسلجة الخميس

  

 

 

 



 

 

 الفصل الدراسي االول 2019-2018للعام الدراسي  الثالثةجدول الدروس االسبوعي للمرحلة 

-2.30 2.30-1.30 1.30-12.30 12.30-11.30 11.30 -10.30 10.30 -9.30 9.30– 8.30 اليوم

3.30 

 ادوية ادوية االحد
  Bعملـــــــــــــــــــــــي  طفيليات Aعملـــــــــــــــــــــــي  طفيليات

  Aادويـــــة عملـــــــــــــــــــــــي  Bادويـــــة عملـــــــــــــــــــــــــــــي 

 مناعة مناعة االثنين
 A  ــــــــيـــــــــــــــــراض عملــــــــــــــــــــام Bنشاطات طالبية  

  Bي ـــــة عملـــــــــــــــــــــــمناع A مناعــــــــــــــــة عملــــــــــــــــي 

 امراض امراض طفيليات طفيليات الثالثاء
 B ــــــــيــــــــــــــــــــــراض عملـــــــــــــــــام

  Aاحياء مجهرية عملــــــــــــــي 

 امراض احياء مجهرية احياء مجهرية احياء مجهرية االربعاء
   A  نشاطات طالبية 

  Bعملــــــــــــــي  احياء مجهرية

    ادوية طفيليات سموم سموم الخميس

 

  

  

 الفصل الدراسي االول 2019-2018للعام الدراسي  الرابعةجدول الدروس االسبوعي للمرحلة 

– 8.30 اليوم

9.30 

9.30- 

10.30 

10.30- 

11.30 

11.30-12.30 12.30-1.30 1.30-2.30 2.30-3.30 

 تشخيصات االحد
امراض 

 دواجن
امراض 

 دواجن

 Bتشخيصات عملي   Aتشخيصات عملي 

 Aعملي  امراض دواجن Bعملي  امراض دواجن

 معدية معدية معدية االثنين
  Aخصوبة عملي  

 B بيطرية ـــــــــــــاتــــــــــــــســـــــريري

 طب باطني طب باطني طب باطني الثالثاء

  Bخصوبة عملي  

 Aســـــــريريــــــــــــــــــــــــــات بيطرية 

 جراحة جراحة جراحة االربعاء
 Aجراحة  عملي   Bجراحة  عملي 

 Bنشاطات طالبية   Aنشاطات طالبية 

 الخميس
تشريح 

 مرضي
 Bتشريح مرضي عملي  Aتشريح مرضي عملي  خصوبة خصوبة

 

 



 

 الفصل الدراسي االول 2019-2018للعام الدراسي  خامسةجدول الدروس االسبوعي للمرحلة ال

 2.30-1.30 1.30-12.30 12.30-11.30 11.30 -10.30 10.30 -9.30 9.30– 8.30 اليوم
2.30-

3.30 

  توليد اسماك االحد
  Aتطبيق بيطــــــــــــــــــــــــري ) دواجن(   Aنشاطات طالبية  

  Bتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عملي  Bنشاطات طالبية  

 باطنية باطنية  االثنين
 Aري ) باطنية وتشخيصات ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطبيق بيط

 Bري ) جراحة + توليد( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطبيق بيط

 جراحة جراحة الثالثاء
  Aتوليـــــــــــــــــــــــــــــــد عملي  Bاسمـــــــــــــــــــــــــــاك عملي 

  B ة عملي ـــــــــــــــــــــــــــــجراح Aة عملي ــــــــــــــــــــــــــــجراح

 صحة غذاء صحة غذاء االربعاء
 Bتطبيق بيطـــــــــــــــــــــــــــــــــري ) دواجن(   Aاسمــــــــــــــــــــــــــــــاك عملي 

  Aعملي   ة غذاءـــــــــــــــــــصح Bعملي   ة غذاءـــــــــــــــــــــصح

 باطنية مشروع تخرج الخميس
 Bتطبيق بيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ) باطنية وتشخيصات ( 

 Aتطبيق بيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ) جراحة + توليد( 

 

 

 


