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الٍىم 

 والتبرٌخ
 السٌت الخبهست السٌت الزابعت السٌت الثبلثت السٌت الثبًٍت السٌت األولى

األربعبء 

32\8 

 طببئع الحٍىاى

01:21-00:21 

 ىراثٍتال هٌدست ال

8:21- 01:11 

 /0/طفٍلٍبث علن ال

01:21-00:21 

 ىببئٍبثعلن ال

03:11_02:21 

 /0واالشعت / خبطتالجزاحت ال

8:21- 01:11 

الخوٍس 

32\8 

 حٍىيالحظبء اإل

8:21- 01:11 

 00:21-2/01:21اًكلٍزٌت/ لغت
 03:11-2/01:21/فزًسٍت  لغت

 دواجيالتزبٍت 

03:11 - 02:21 

 سوب طحت اال

01:21-00:21 

 /3/وعدٌت األهزاع ال

8:21- 9:21 

األحد 

37\8 

 ٌسجال علن

03:11_02:11 

 /3/العضالث واألوعٍت تشزٌح 

8:21- 9:21 

 /3والسوىم / ودوٌتعلن األ

01:11-00:21 
 /0/لحىم طحت ال

03:11_02:11 

 /3/دواجي أهزاع ال

8:21- 9:21 

االثٌٍي 

38\8 

 00:21-0/01:21اًكلٍزٌت/ لغت
 03:11-0/01:21/فزًسٍت  لغت

 /3/عضبء األوظبئف 

8:21- 9:21 

 الدقٍقت العبم علن األحٍبء

03:11_02:11 
 ظغٍزةالحٍىاًبث طب ال

8:21- 01:11 

 وشتزكتعلن األهزاع ال

03:11_02:11 

الثالثبء 

39\8 

 /0/حٍىٌت الكٍوٍبء ال 

8:21- 9:21 

 حٍىاىالتغذٌت 

01:11-00:21 

 

 وتقبًبتهب لببىطحت األ

03:11_02:11 

 

األربعبء 

21\8 

 /0العظبم واألربطت /تشزٌح 

03:11_02:11 

 9:21-2/8:21اًكلٍزٌت/ لغت
 01:11-2/8:21/فزًسٍت  لغت

 وزضًالعضبء األوظبئف 

01:11-00:11 

 

 /0/ببطٌت أهزاع 

8:21- 9:21 

 التٌبسل الذكزي والتلقٍح الظٌبعً

01:11-00:21 

 

الثالثبء 

5\9 

 عضىٌتالعبهت والكٍوٍبء ال

03:11-02:11 

تشزٌح األحشبء وأعضبء الحس 

/2/ 

8:21- 9:21 

 /3الطفٍلٍبث /علن 

01:11-00:11 

 

 التخدٌزو عبهتالجزاحت ال

03:11-02:21 

 /3الخبطت واألشعت /جزاحت ال

01:11-00:21 

األربعبء 

6\9 

 9:21-3/8:21اًكلٍزٌت/ لغت
 01:11-3/8:21/فزًسٍت  لغت

 ىراثتعلن ال

01:11-00:21 

 دواجيالتغذٌت 

03:11-02:21 

 حٍىاىالطحت 

01:11-00:11 

 /0/دواجي أهزاع ال

8:21- 9:21 

الخوٍس 

7\9 

 جزٌئٍتالبٍىلىجٍب ال

8:21- 9:21 

 /0األعضبء /وظبئف 

01:11-00:11 

 عبمالهزاع علن األ

00:21-03:21 

 شزعًالطب ال

01:11-00:11 

 

 ىقبئًالطب الظحت العبهت وال

8:21- 9:21 

األحد 

01\9 

 طبٍتالفٍزٌبء ال

8:21- 9:21 

 البٍطزٌت وٌشآثالإودارة 

03:11-02:21 

 /0/ والسوىم ودوٌتعلن األ

01:11-00:21 

 

 تٌبسلال ىالودة والعلن 

03:11-02:21 

 /2أهزاع ببطٌت /

01:11-00:11 

االثٌٍي 

00\9 

 القىهٍت االشتزاكٍت ثقبفتال

9:11 -01:11 

 

 جٌٍيعلن ال

01:21-00:21 

 علن األحٍبء الدقٍقت الخبص

03:11-02:11 
 /3/لحىم طحت ال

9:11 -01:11 

 /0/وعدٌت األهزاع ال

01:21-00:21 

الثالثبء 

03\9 

 تعزبٍاللغت ال

00:21-02:11 

 /3/حٍىٌت الكٍوٍبء ال

01:11-00:11 

 ٌحلأهزاع ال

8:21- 9:21 

 3خبص 

8:21- 9:21 

 

األربعبء 

02\9 

 حٍبةالعلن 

01:11-00:11 

 

 خبص علن األهزاع ال 

00:21-03:21 
 /2/ تطبٍقًالتشزٌح ال

8:21- 9:21 

 /3/ببطٌت األهزاع ال

01:11-00:11 

الخوٍس 

02\9 

 حٍىاىالتزبٍت  

8:21- 01:11 

 وخبزيالتشخٍض ال 

03:21-02:11 

 ًثىياألتٌبسل أهزاع ال

01:21-03:11 

 


