
 7102-7102الدراسً  العام –لثانًا الدراسً  الفصل –السنة األولى جدول الدوام األسبوعً  لطالب 

 الساعة

 لٌوما
23,1 93,1 013,1 003,1 073,1 0,3,1 043,1 053,1 063,1 02.,1 

 األحد

 الدقٌقة علم األحٌاء

  قااالنتاج -نظري

 

 /7علم وظائف االعضاء/

 5م  -نظري

 

علم التشـــــــــــرٌح الوصفً نظري 

 5م -نظري

 

 

 اإلثنٌن
 قااالنتاج–لغةانكلٌزٌة

 المعهد م–لغـةفرنسٌة

 0علم التشرٌح الوصفً          ف

 7ف       علم النسج والجنٌن      

 ,/            ف7وظائف االعضاء/

 4لم األحٌاء الدقٌقة             فع

 ,علم التشرٌح الوصفً       ف

 4علم النسج والجنٌن         ف

 0ٌقة           فعلم األحٌاءالدق

 7ف                     اسباتح

 صالة التشرٌح

 مخبرالمعهد

 مخبرالتشخٌص

 مخبر االحٌاء

 قااالنتاج

 الثالثاء
 علم النسج والجنٌن

 قااالنتاج -نظري
 حاسبات

 قااالنتاج -نظري
 القومٌةاالشتراكٌةالثقافة 

 5م 

 5م –ـة انكلٌزٌةــــلغـ

 م المعهدلغـة فرنسٌة 
  نشاطات

 األربعاء

 4علم التشرٌح لوصفً        ف

 0/   ف7علم وظائف  االعضاء/

 7علم األحٌاءالدقٌقة           ف

 ,حاسبات                       ف

 0علم النسج والجنٌن            ف

 7/           ف7وظائف االعضاء/

 ,علم األحٌاءالدقٌقة             ف

 4ف                       اسباتح

 7ف          الوصفً التشرٌح علم

 ,ف             والجنٌن النسج علم

 4ف          / 7/االعضاء  وظائف

 0ف                        اسباتح

 

  الخمٌس

 

 

 

 

 

 

 7102-7102 الدراسً  العام–الثانً  الدراسً  الفصل–اختصاص دواجن –جدول الدوام األسبوعً  لطالب السنة الثانٌة 

 الساعة
 الٌوم

23,1 93,1 013,1 003,1 07.,1 0,.,1 04.,1 05.,1 06.,1 02.,1 

 األحد
 /7أمراض الدواجن/

 مخبر االنتاج -عملً 

 /7أمراض الدواجن/

 االنتاجعة قا –نظري

 /7/رعاٌةالدواجن

 قاعة االنتاج - عملً

 /7/رعاٌةالدواجن

 االنتاجعة قا –نظري
 

 اإلثنٌن
 /7تغذٌةالدواجن /

 مخبر االنتاج -عملً 

 /7تغذٌة الدواجن /

 مخبر االنتاج -نظري 
  نشاطات

 الثالثاء
 طفٌلٌات الدواجن

 مخبر االنتاج -عملً 

 طفٌلٌات الدواجن

 مخبر االنتاج –نظري

 الطب الوقائً

 قاعة االنتاج -عملً 

 الطب الوقائً

 قاعة االنتاج –نظري
 

  األربعاء

 الخمٌس
 أدوٌة الدواجن

 مخبر االنتاج -عملً 

 أدوٌة الدواجن

 االنتاجعة قا –نظري

 الدواجن حومات لتقنٌ

 قاعة االنتاج - عملً

 تقنٌات لحوم الدواجن

 االنتاجقاعة  -نظري 
 

 

 

 



 7102-7102 الدراسً  العام–الثانً الدراسً  الفصل–اختصاص رعاٌة تناسلٌة –جدول الدوام األسبوعً  لطالب السنة الثانٌة 

 الساعة
 الٌوم

23,1 9.,1 013,1 00.,1 07.,1 0,.,1 04.,1 05.,1 06.,1 023,1 

 األحد
 الصحة العامة

 قااالٌضاحٌة -نظري

 الصحـــــــــــــــــــــــــــة العامة

 ةٌاإلٌضاح –عملً 

 الحٌوان تغذٌــــــــــــــــــــــــــــــة

 اإلٌضاحٌة –عملً 
 

 اإلثنٌن
 علم األدوٌة واللقاحــــــــــــــات

 مخبر المعهد –عملً 

 الحٌوان جراحـــــــة

 اإلٌضاحٌة –نظري 

 جراحـــــــــــــــــــــــــــــــة الحٌوان

 اإلٌضاحٌة –عملً 
  

  الثالثاء

 األربعاء
 /0علم الوالدة /

 اإلٌضاحٌة –نظري 

 /7علم الـــــــــوالدة وأمراضها/

 اإلٌضاحٌة –عملً 

 الحٌوان تغذٌـــــــــــــــة

 اإلٌضاحٌة –نظري 
  نشاطات

 لخمٌسا
 علم األدوٌة واللقاحات

 قا اإلنتاج –نظري 

 األمراض  الباطنــــــة

 اإلٌضاحٌة –نظري 

 األمراض  الباطنـــــــــــــــــــــــــــــــة

 اإلٌضاحٌة –عملً 
 

 

 

 7102-7102 الدراسً  العام–الثانً  الدراسً  الفصل–مخابر بٌطرٌةاختصاص –جدول الدوام األسبوعً  لطالب السنة الثانٌة 

 

 الساعة
 الٌوم

23,1 9.,1 01.,1 003,1 07.,1 0,.,1 04.,1 05.,1 06.,1 02.,1 

 الصحة العامة األحد

 قااالٌضاحٌة -نظري

 0ف    مخابروتجهٌزات مخبرٌة   

 7ف        /            7فٌلٌات /ط

 7ف     مخابروتجهٌزات  مخبرٌة 

 0ف        /             7فٌلٌات /ط

 م التشحيص

 مخـــبرالمعــهد

/ 7تشخٌص مخبري/ اإلثنٌن

 م التشخٌص -نظري
 نشــــــطات

 /7ات /ـــــــــــــــــطفٌلٌ

 5م  -نظري

اص ـــــتشرٌح مرضً خ

 م التشخٌص -نظري
 

 الثالثاء
مخابروتجهٌزات مخبرٌة 

 م التشخٌص -نظري

 7ف        عملً -تشخٌص مخبري 

 0ف             صحة عامة عملً   

 0ف  عملً    -تشخٌص مخبري 

 7ف       حة عامة   عملً    ص

 م التشحيص

 االيضاحية

  األربعاء

 الخمٌس
 واللقاحات علم األدوٌة

 قاعة االنتاج –نظري 

 7ف تشرٌح مرضً خاص عملً 

 0لم األدوٌة واللقاحات عملً فع

 0ف    تشرٌح مرضً خاص عملً 

 7ف    عملً  واللقاحاتعلم األدوٌة 

 م التشحيص

 مخـــبرالمعــهد

 


