
 

 جامعه دمنهىر

 كليه الطب البيطري

 ) المحاضرات النظريه والسكاشن العمليه( 2222/2222الثالثه الفرقه  –الجدول الدراسً           التيرم األول 

 

 

 4331 -  3331 3331 – 1331 1-11 11-9 اليوم

 
 
 
 
 
 
 
 

 السبت

 ثبثٕنٕجي)أ(

يعًم انجبثٕنٕجٗ ٔانجبثٕنٕجٗ االكهيُيكٗ 

 انذٔس انخبيس يعبيم

 

 

 

 

 

 

 يبجبثٕنٕجان

 (1)يذسج 

انذٔس االسضٗ 

 انًجُٗ االداسٖ

 أدٔية )ا(

 يعًم االدٔيّ ثبنذٔس انسبثع يعبيم
 

 فيشٔنٕجي)ة(

 ( ثبنذٔس انخبيس ثًجُٗ انًعبيم1قبعّ )
 تشثية دٔاجٍ )ة(

 ( انذٔس انشاثع ثبنًجُٗ االداس2ٖقبعّ )

 تشثية دٔاجٍ )ج(

يعًم تًُيّ انثشِٔ انحيٕاَيّ ثبنذٔس انثبيٍ  

 يعبيم

 فيشٔنٕجي)ج(

ثًجُٗ ( ثبنذٔس انخبيس 1قبعّ )

 انًعبيم

 (دطفيهيبت)

 يعًم انطفيهيبت انذٔس انسبثع يعبيم
 ثبثٕنٕجٗ )د(

يعًم انجبثٕنٕجٗ ٔانجبثٕنٕجٗ 

 االكهيُيكٗ انذٔس انخبيس يعبيم

 (ـْأدٔية )

 يعًم االدٔيّ ثبنذٔس انسبثع يعبيم
 ـ(ْطفيهيبت)

 يعًم انطفيهيبت انذٔس انسبثع يعبيم

 (ٔ) يُبعّ

 –يعًم انجكتشيب ٔانفطشيبت ٔانًُبعّ 

 انفيشٔنٕجٗ انذٔس انخبيس يعبيم

 (ٔ)ثكتشيب ٔفطشيبت

 –يعًم انجكتشيب ٔانفطشيبت ٔانًُبعّ 

 انفيشٔنٕجٗ انذٔس انخبيس يعبيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األحد

 

 

 

 

 

 ثكتشيب ٔفطشيبت

 (2)يذسج 

 انذٔس االٔل ثبنًجُٗ االداسٖ

 

 

 

 

 

ٔاَتبج  تشثية 

 ذٔاجٍ ان

 (2)يذسج 

انذٔس االٔل 

 ثبنًجُٗ االداسٖ

 )أ( يُبعّ

 –يعًم انجكتشيب ٔانفطشيبت ٔانًُبعّ 

 انفيشٔنٕجٗ انذٔس انخبيس يعبيم

 

 (ة) ثكتشيب ٔفطشيبت

 –يعًم انجكتشيب ٔانفطشيبت ٔانًُبعّ 

 انفيشٔنٕجٗ انذٔس انخبيس 
 

 (جطفيهيبت)

  يعًم انطفيهيبت انذٔس انسبثع يعبيم

 

 دٔاجٍ )د(تشثية 

  ( انذٔس انشاثع ثبنًجُٗ االداس2ٖقبعّ ) 

 ـ(ْفيشٔنٕجي)

 الدور الخامس يعبيم

 (ٔأدٔية )

 يعًم االدٔيّ ثبنذٔس انسبثع يعبيم

  3331 – 1331 1-11 11-9 اليوم

 
 
 
 
 
 

 االثنين

 

 

 

 

 

 ( 1) يذسج  يبجبثٕنٕجان

 انذٔس االٔل ثبنًجُٗ االداسٖ

 
 (أفيشٔنٕجٗ)

 ( انذٔس انشاثع ثبنًجُٗ االداس2ٖ)قبعّ 
 

 

 

 

 

  األدٔيّ

 

 (2) يذسج 

انذٔس االٔل ثبنًجُٗ 

  االداسٖ

 

 

 

 (ةطفيهيبت)

 يعًم انطفيهيبت انذٔس انسبثع يعبيم

 (جدٔية )أ

 يعًم االدٔيّ ثبنذٔس انسبثع يعبيم

 (د) ثكتشيب ٔفطشيبت

 –يعًم انجكتشيب ٔانفطشيبت ٔانًُبعّ  

 انفيشٔنٕجٗ انذٔس انخبيس يعبيم

 ـ(ْ) يُبعّ

 –يعًم انجكتشيب ٔانفطشيبت ٔانًُبعّ 

 انفيشٔنٕجٗ انذٔس انخبيس يعبيم

 (ٔ )ثبثٕنٕجٗ

يعًم انجبثٕنٕجٗ ٔانجبثٕنٕجٗ االكهيُيكٗ 

 انذٔس انخبيس يعبيم

 4331- 2331 2331 – 1331 1-11 11-9 اليوم
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 الثالثاء

  )أ(ٔفطشيبتثكتشيب 

انفيشٔنٕجٗ انذٔس  –يعًم انجكتشيب ٔانفطشيبت ٔانًُبعّ  

 انخبيس يعبيم

 

 

 

 

 

 يبفيشٔنٕجان

 (2) يذسج 

انذٔس االٔل 

ثبنًجُٗ 

 االداسٖ

 

 

 

 

 

 يُبعّ

 (2) يذسج 

 

انذٔس االٔل ثبنًجُٗ 

 االداسٖ

 (أ )تشثية دٔاجٍ

  يعًم تًُيّ انثشِٔ انحيٕاَيّ يعبيم
 

 (ةثبثٕنٕجٗ )

  انجبثٕنٕجٗ ٔانجبثٕنٕجٗ االكهيُيكٗ انذٔس انخبيس يعبيميعًم 

 

 (ةدٔية )أ

  يعًم االدٔيّ ثبنذٔس انسبثع يعبيم
 

 (ج) يُبعّ

انفيشٔنٕجٗ انذٔس  –يعًم انجكتشيب ٔانفطشيبت ٔانًُبعّ 

 انخبيس يعبيم

  ( ج) ثكتشيب ٔفطشيبت

 –يعًم انجكتشيب ٔانفطشيبت ٔانًُبعّ  

 انفيشٔنٕجٗ انذٔس انخبيس يعبيم

 فيشٔنٕجٗ)د(

 ( انذٔس انشاثع ثبنًجُٗ االداس2ٖقبعّ )
 (د) يُبعّ

 –يعًم انجكتشيب ٔانفطشيبت ٔانًُبعّ 

 انفيشٔنٕجٗ انذٔس انخبيس يعبيم

 (ـْ )تشثية دٔاجٍ

  يعًم تًُيّ انثشِٔ انحيٕاَيّ يعبيم
 

 ـ()ْثبثٕنٕجٗ

ٔانجبثٕنٕجٗ يعًم انجبثٕنٕجٗ 

 االكهيُيكٗ انذٔس انخبيس يعبيم

 ()ٔطفيهيبت 

 يعًم انطفيهيبت انذٔس انسبثع يعبيم
 (ٔفيشٔنٕجٗ)

( انذٔس انشاثع ثبنًجُٗ 2قبعّ )

 االداسٖ

 3331 – 2331 2331-12331 12-11 11-9 اليوم

 
 
 
 
 

 األربعاء

 

 

 طفيهيبتان

 (2) يذسج 

انذٔس االٔل ثبنًجُٗ 

 االداسٖ

 

 

 

 األدٔيّ

 

 

 (2) يذسج 

 

انذٔس االٔل ثبنًجُٗ 

 االداسٖ

 طفيهيبت )أ(

 يعًم انطفيهيبت انذٔس انسبثع يعبيم             
 

 

 

 

 طفيهيبتان

 

 (3 )يذسج

 انثبنثانذٔس 

 ثبنًجُٗ االداسٖ 

 

 (ة) يُبعّ

انفيشٔنٕجٗ انذٔس  –يعًم انجكتشيب ٔانفطشيبت ٔانًُبعّ  

 انخبيس يعبيم

 (ج) بثٕنٕجٗث

يعًم انجبثٕنٕجٗ ٔانجبثٕنٕجٗ االكهيُيكٗ انذٔس انخبيس  

 يعبيم

 (ددٔية )أ

 يعًم االدٔيّ ثبنذٔس انسبثع يعبيم

  ـ(ْ)ثكتشيب ٔفطشيبت

انفيشٔنٕجٗ انذٔس  –يعًم انجكتشيب ٔانفطشيبت ٔانًُبعّ  

 انخبيس يعبيم

 ٔ( )تشثية دٔاجٍ

 االداسٖ( انذٔس انشاثع ثبنًجُٗ 2قبعّ )

 
 الخميس

 
 انشطه طالبيه

 

اخم  يهتضو انجًجع ثبالجشاءات االحتشاصيّ  ٔعضٕ ْيىّ انتذسيس أ انٓيئّ انًعبَّٔ يسئٕل عٍ يتبثعّ االجشاءات االحتشاصيّ داخم انًذسج أد -1

 0فبعّ انتذسيت انعًهٗ 

 0االحتشاصيّيٕجذ عذد اثُيٍ قبعّ يهحقّ ثكم يذسج نهًسبعذِ فٗ تُفيز االجشاءات  -2

 0عهٗ انجًيع االنتضاو ثبنجذٔل انذساسٗ ثبنًكبٌ ٔانضيبٌ ٔيٍ يخبنف رنك يعشض َفسّ نهًسبئهّ انقبََٕيّ -3

% حضٕس انتذسيجبت انعًهيّ كششط نحضٕس ايتحبٌ انعًهٗ ٔيسئٕنيّ انغيبة ْٕ انقسى 55عهٗ جًيع انطالة تحقيق َسيّ  -4

 0ى ٔانطالةانعهًٗ ٔانًتبثعّ يع ٔكيم انكهيّ نشئٌٕ انتعهي

يًُع يُعب ثبتب ضى أ تجذيم ييعبد أ يكبٌ يحبضشِ أ تذسيت عًهٗ ثذٌٔ يٕافقّ كتبثيّ يٍ ٔكيم انكهيّ نشئٌٕ انتعهيى  -5

 ٔانطالة ٔيٍ يخبنف رنك يعشض َفسّ نهًسبئهّ انقبََٕيّ

 


