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 السٌت الخبهست السٌت الزابعت السٌت الثبلثت السٌت الثبًٍت السٌت األولى الٍىم والتبرٌخ

 االحظبء الحٍىي 11/6االحذ 

11:01-10:11 

 0األحشبء  تشزٌح
0:11-11:11 

 طب الحٍىاًبث الظغٍزة 
11:01-10:11 

 

 علن الٌسج 10/6االثٌٍي 

11:11-10:11 

 ذواجيالتزبٍت  

10:01_14:11 

أهزاع الجهبس التٌبسلً  

 11:01-0:11االًثىي
 0تشزٌح العضالث   10/6الثالثبء 

11:11-10:11 

 علن الىببئٍبث 

0:11-11:01 

 

 0علن األدوٌت  والسوىم   14/6األربعبء 
11:01-10:11 

 1ذواجي الهزاع أ 

0:11-11:11 
      11:01-11:01 0لغتأًكلٍشٌت 11/6الخوٍس 

 10:11_11:01 0لغت فزًسٍت
 1لحىم طحت ال  

0:11-11:11 

 

 0طفٍلٍبث علن ال   11/6االحذ 

11:01-11:01 

 0ذواجي الأهزاع  

0:11-11:11 
 حٍىاىالطببئع  10/6االثٌٍي 

11:01-11:01 

 0 وظبئف األعضبء

0:11-11:11 

 تزبٍت األسوبك 

11:01-11:01 
 

      10:11-11:11 0لغتأًكلٍشٌت  01/6الثالثبء 

 10:01_11:110لغتفزًسٍت
 علن األهزاع العبم

10:11-14:11 

 1الجزاحت الخبطت واألشعت 

0011-11001 
 1تشزٌح العظبم واألربطت 01/6األربعبء 

11:11-10:11 
 والتخذٌز عبهتالجزاحت ال  

0011_11001 
 

      11:01-11:01 4لغتأًكلٍشٌت  00/6الخوٍس 

 10:11_11:014لغتفزًسٍت
 أهزاع الٌحل

0:11-11:11 

 ىقبئًالطب وال الظحت العبهت 

0011_11011 

 حٍىاىالتزبٍت   0/7االحذ 

11:11-10:01 

 تٌبسلالىالدة وعلن ال 

0011-11001 

 

 القىهٍت ثقبفتال 0/7االثٌٍي 

0:11-11:11 

 علن األهزاع الخبص 

11:11-10:11 
 0واألشعت خبطتالجزاحت ال 

0:11-11:01 
  ىراثتعلن ال  4/7الثالثبء 

11:01-10:11 

 4 التطبٍقً تشزٌحال 

0:11-11:11 

 

 عضىٌتالعبهت والكٍوٍبء ال 1/7األربعبء 

11:11-10:11 
 وٌشآثالوتٌظٍن إدارة 

10:01-14:11 

 تغذٌت الحٍىاى

0011-11001 

  

 جٌٍيعلن ال  6/7الخوٍس 

11:01-11:01 

 1 ببطٌتاألهزاع ال 

0:11-11:11 

 وشتزكتاألهزاع ال

11:01-11:01 
 اللغت العزبٍت 0/7االحذ 

11:11-10:01 

 تغذٌت الذواجي 

0011-11001 

 وخبزيالتشخٍض ال

11:11-10:01 

 

 1حٍىٌت الكٍوٍبء ال  11/7االثٌٍي 

0:11-11:11 

 ذكىرعٌذ ال تٌبسلعلن ال  

11:01-10:11 
 الجشٌئٍت بٍىلىجٍبال 11/7الثالثبء 

11:01-11:01 

 علن األحٍبء الذقٍقت العبم 
10:11-10:11 

 0لحىم طحت ال

0:11-11:11 

 

 ىراثٍتالهٌذست ال  10/7األربعبء 

11:01-10:11 

 0ببطٌت األهزاع ال  

0:11-11:11 
      11:01-11:01 1لغتأًكلٍشٌت 10/7الخوٍس 

 10:11_11:01 1لغت فزًسٍت
 وزضًالعضبء األوظبئف  

0011_11011 
 بًبتهبقوت األلببىطحت 

11:01-11:01 
 

 1طفٍلٍبث علن ال   16/7االحذ 

11:01-11:01 

 0وعذٌت األهزاع ال 

0011-11011 
 1وظبئف األعضبء   17/7االثٌٍي 

11:01-11:01 

 1 علن األدوٌت  والسوىم
10:11_10:01 

 طب شزعًال

0011- 11011 

 

 طبٍتالفٍشٌبء ال 11/7الثالثبء 

11:01-11:01 

 0خبص   

0011-11011  

 1األهزاع الوعذٌت 

11:01-11:01 
 0حٍىٌت الكٍوٍبء ال  10/7األربعبء 

11:01-11:01 

 علن األحٍبء الذقٍقت الخبص

0011_11011 
  

 علن الحٍبة 01/7الخوٍس 

11:01-11:01 

 حٍىاىالطحت   

0:11-11:11 

 0ببطٌت األهزاع ال

11:01-11:01 
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