جامعة الموصل
كلية الطب البيطري
جدول الدروس اﻷسبوعي
السنة الدراسية الثانية  -الفصل الدراسي اﻷول  -العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠١٨
اﻷيام

٩:٣٠ – ٨:٣٠

١٠:٣٠ – ٩:٣٠

١١:٣٠ – ١٠:٣٠

اﻷحد

علم الفسلجة نظري

تشريح نظري

تغذية حيوان نظري

اﻻثنين

كيمياء حياتية نظري

علم الفسلجة نظري

وراثة نظري

الثﻼثاء

تشريح نظري

كيمياء حياتية نظري

علم الفسلجة نظري

اﻷربعاء

علم اﻻنسجة نظري

تغذية حيوان نظري

كيمياء حياتية نظري

الخميس

وراثة نظري

علم الفسلجة نظري علم اﻻنسجة نظري

يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من  .٢٠١٧ / ١٠ /١يكون الدوام في قاعة رقم .٣

١٢:٣٠ – ١١:٣٠

١:٣٠ – ١٢:٣٠

٢:٣٠– ١:٣٠

علم اﻻنسجة عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أ
علم الفسلجة عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب
تغذية حيوان عملــــــــــــــــــــــــــــــــــي ﺟـ
علم الفسلجة عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــي أ
تغذية حيوان عملــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب
تشريح عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ﺟـ
كيمياء حياتية عملـــــــــــــــــــــــــــــــــي أ
تشريح عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب
علم الفسلجة عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ﺟـ
تشريح عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أ
كيمياء حياتية عملـــــــــــــــــــــــــــــــــي ب
علم اﻻنسجة عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ﺟـ
تغذية حيوان عملــــــــــــــــــــــــــــــــــي أ
علم اﻻنسجة عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب
كيمياء حياتية عملـــــــــــــــــــــــــــــــــي ﺟـ

جامعة الموصل
كلية الطب البيطري
جدول الدروس اﻷسبوعي
السنة الدراسية الثالثة  -الفصل الدراسي اﻷول  -العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠١٨
اﻷيام
اﻷحد
اﻻثنين

٩:٣٠ – ٨:٣٠
علم اﻻمراض العام
نظري

١٠:٣٠ – ٩:٣٠

١١:٣٠ – ١٠:٣٠

١٢:٣٠ – ١١:٣٠

علم السموم نظري

علم اﻻدوية نظري

علم المناعة نظري

علم اﻻحياء المجهرية

علم اﻻمراض العام

نظري

نظري

الثﻼثاء

علم الطفيليات نظري

اﻷربعاء

علم اﻻدوية نظري

الخميس

علم المناعة نظري

علم السموم نظري

علم اﻻحياء

علم اﻻمراض العام

المجهرية نظري

نظري

علم الطفيليات

١:٣٠ – ١٢:٣٠

٢:٣٠– ١:٣٠

علم الطفيليات عملـــــــــــــــــــــــــــــــي أ
علم المناعة عملـــــــــــــــــــــــــــــــي ب

علم المناعة عملـــــــــــــــــــــــــــــــي أ
علم اﻻمراض العام عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب
علم اﻻمراض العام عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أ
علم الطفيليات عملـــــــــــــــــــــــــــــــي ب

علم اﻻحياء المجهرية علم اﻻدوية عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــي أ

نظري

نظري

علم اﻻدوية نظري

علم الطفيليات نظري

يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من  .٢٠١٨ / ١٠ /١يكون الدوام في قاعة رقم .٢

علم اﻻحياء المجهرية عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب
علم اﻻحياء المجهرية عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أ
علم اﻻدوية عملـــــــــــــــــــــــــــــــــي ب

جامعة الموصل
كلية الطب البيطري
جدول الدروس اﻷسبوعي
السنة الدراسية الرابعة  -الفصل الدراسي اﻷول  -العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠١٨
اﻷيام
اﻷحد
اﻻثنين
الثﻼثاء
اﻷربعاء
الخميس

١١:٣٠ – ١٠:٣٠

٩:٣٠ – ٨:٣٠

١٠:٣٠ – ٩:٣٠

تشريح مرضي

تشخيصات مرضية

نظري

نظري

طب باطني نظري

ﺟراحة نظري

امراض معدية نظري

ﺟراحة نظري

امراض معدية

خصوبة وامراض

نظري

تناسلية نظري

خصوبة وامراض

امراض دواﺟن

ﺟراحة نظري

تناسلية نظري

نظري

طب باطني نظري

١٢:٣٠ – ١١:٣٠
امراض معدية

١:٣٠ – ١٢:٣٠

٢:٣٠– ١:٣٠

تشريح مرضي عملــــــــــــــــــــــــــــي أ

نظري

تشخيصات مرضية عملـــــــــــــــــــــي ب

امراض دواﺟن

تشخيصات مرضية عملـــــــــــــــــــــي أ

نظري

امراض دواﺟن عملــــــــــــــــــــــــــــي ب

طب باطني نظري

امراض دواﺟن عملـــــــــــــــــــــــــــي أ
تشريح مرضي عملــــــــــــــــــــــــــــي ب

ﺟراحة عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــي أ
خصوبة وامراض تناسلية عملـــــــي ب

تطبيق بيطري

يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من  .٢٠١٨ / ١٠ /١يكون الدوام في قاعة رقم .١

خصوبة وامراض تناسلية عملـــــي أ
ﺟراحة عملــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب

جامعة الموصل
كلية الطب البيطري
جدول الدروس اﻷسبوعي
السنة الدراسية الخامسة  -الفصل الدراسي اﻷول  -العام الدراسي ٢٠١٩ -٢٠١٨
اﻷيام

٩:٣٠ – ٨:٣٠

١٠:٣٠ – ٩:٣٠

١١:٣٠ – ١٠:٣٠

١٢:٣٠ – ١١:٣٠

١:٣٠ – ١٢:٣٠

٢:٣٠– ١:٣٠

خصوبة الذكور

خصوبة الذكور

نظري

عملي

اﻷحد

تطبيق بيطري

ﺟراحة نظري

اﻻثنين

تطبيق بيطري

طب باطني نظري

ﺟراحة عملي

الثﻼثاء

تطبيق بيطري

مشاريع بحثية

صحة اللحوم عملي

اﻷربعاء

تطبيق بيطري

امراض اسماك نظري

الخميس

طب باطني نظري

ﺟراحة نظري

صحة اللحوم نظري

صحة اللحوم نظري

امراض اسماك نظري

يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من  .٢٠١٨ / ١٠ /١يكون الدوام في قاعة المحاضرات في المستشفى التعليمي.

طب باطني نظري

امراض اسماك عملي

