
 

 الفصل الدراسي االول  2020-2019جدول الدروس االسبوعي للمرحلة الثانية 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

 فسلجة فسلجة تغذية االحد
  Aتغذيـــــــــــــــــة عملـــــــــــــي 

 Bانسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عملـــــــــــــــي 

 كيمياء حياتية  تشريح تشريح االثنين 
  Bتشريــــــــــــــــــــح عملــــــــــي 

 Aانسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عملـــــــــــــــي 

 كيمياء حياتية  كيمياء حياتية  الثالثاء 
 Bفسلجـــــــــــــــــة عملـــــي  Aفسلجــــــــة عملــــــــــــــــــي 

 Aكيمياء حياتية عملــــــــــــي  Bكيمياء حياتية عملــــــــــــــــي 

 اللغة العربية  وراثة وراثة تغذية االربعاء
 Bتغذيـــــــــــــــــة عملـــــــــــــي 

 Aتشريــــــــــــــــــح عملــــــــــي 

 نشاطات طالبية  انسجة انسجة فسلجة فسلجة الخميس

  

 

 

 الفصل الدراسي االول  2020-2019جدول الدروس االسبوعي للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 

-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
  Bطفيليات عملـــــــــــــــــــــــي  Aطفيليات عملـــــــــــــــــــــــي 

  Aادويـــــة عملـــــــــــــــــــــــي  Bادويـــــة عملـــــــــــــــــــــــــــــي 

 مناعة مناعة االثنين 
 Aامــــــــــــــــــــراض عملـــــــــــــــــــــــــي   Bنشاطات طالبية  

  Bمناعــــــــــــة عملــــــــــــــــي  Aمناعــــــــــــــــة عملــــــــــــــــي  

 امراض امراض طفيليات  طفيليات  الثالثاء
 Bامـــــــــــــــــراض عملــــــــــــــــــــــــــــــي 

  Aاحياء مجهرية عملــــــــــــــي 

 امراض احياء مجهرية احياء مجهرية احياء مجهرية االربعاء
    Aنشاطات طالبية   

  Bاحياء مجهرية عملــــــــــــــي 

    ادوية  طفيليات  سموم سموم الخميس

 

  

  



 الفصل الدراسي االول  2020-2019جدول الدروس االسبوعي للمرحلة الرابعة للعام الدراسي 

– 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 

 Aامراض دواجن عملي  Bامراض دواجن عملي 

 معدية معدية معدية االثنين 
  Aخصوبة عملي  

 Bســـــــريريـــــــــــــــــــــــــــات بيطرية 

 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  2020-2019جدول الدروس االسبوعي للمرحلة الخامسة 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
2.30-

3.30 

 توليد   اسماك االحد
  A(  دواجن) تطبيق بيطــــــــــــــــــــــــري  Aنشاطات طالبية  

  Bتوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عملي  Bنشاطات طالبية  

 باطنية  باطنية   االثنين 
 A( باطنية وتشخيصات ) تطبيق بيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

 B( توليد+ جراحة ) تطبيق بيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

 جراحة جراحة الثالثاء
  Aتوليـــــــــــــــــــــــــــــــد عملي  Bاسمـــــــــــــــــــــــــــاك عملي 

  Bجراحـــــــــــــــــــــــــــــة عملي   Aجراحــــــــــــــــــــــــــــة عملي 

 صحة غذاء صحة غذاء االربعاء
 B(  دواجن) تطبيق بيطـــــــــــــــــــــــــــــــــري  Aاسمــــــــــــــــــــــــــــــاك عملي 

  Aصحـــــــــــــــــــة غذاء عملي   Bصحـــــــــــــــــــــة غذاء عملي  

 باطنية  مشروع تخرج  الخميس
 B( باطنية وتشخيصات ) تطبيق بيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

 A( توليد+ جراحة ) تطبيق بيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

 

 



 


