
 
 جامعة قناة السويس 

 ي كلية الطب البيطر
 شئون الطالب 

   

 

 (  الساعات المعتمدة) الئحة  اولفصل دراسى  2021/2022جدول المحاضرات والدروس العملية الفرقة ) االولى ( 
 

 برجاء االطالع على لوحة اإلعالنات في الكلية و الجروب الخاص بالفرقة لما قد يطرأ من تغييرات 
 

 

 الوقت
 اليوم                

9 - 10 10- 11 11 – 12 12- 1 1 -2 2 - 3 3 – 4 4-5 5-6 

 األحد
 أونالين

 لغة انجليزية و تعريفات  مدخل علم الجودة 
مقدمة عملى  

 تشريح 
مقدمة عملى  
 هستولوجى  

   

 تشريح نظري  اإلثنين 

إحصاء حيوى  
 ( 1عملي ) 

إحصاء حيوى  
 (  1تشريح عملى )  ( 5عملي ) 

 ( 2) عملىسلوكيات 
 (  4هستولوجى عملى )

 (  4تشريح عملي ) 
 (  5سلوكيات عملى ) 

 
 ( 2هستولوجى عملي )

 (  3تشريح عملى ) 
 ( 4) عملىسلوكيات 

 الثالثاء

 ( 1) عملىسلوكيات 
 (2تشريح عملي ) 

 ( 5هستولوجى عملي ) 
 

 (  5تشريح عملي ) 
 ( 3- 1هستولوجى عملي )

  (  3سلوكيات عملى )  سلوكيات نظري 
احصاء حيوى  

 ( 2عملى )
 

 احصاء حيوى نظري  هستولوجى نظري  االربعاء 
إحصاء حيوى  

 ( 4عملى )

إحصاء حيوى  
 ( 3عملى )

   

 الخميس
 

بيولوجى  
 نظري 

كيمياء 
عامة  
 نظري 

 ( 3- 2- 1كيمياء عملي)  (  3- 2 -1بيولوجى عملي )

   
 ( 5- 4عملي ) بيولوجى ( 5 -4كيمياء عملي) 

 

 1مدرج   النظري:  قاعة التدريس

ات النظرية و الدروس دقيقة 15راحة لمدة  يمنح الطالب  ن المحاضن ي ساعات اليوم الدراسي  بي 
 
ي كل أيام الحضور المباشر بالكلية و يتم ترحيل باف

ن
 العملية ف

 

  

 عميد الكلية                     لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية                             شئون الطالب ...            

 
 

 داليا منصور حامد /أ.د                                  يدسوق  يمينة علأ /أ.د                               



 
 جامعة قناة السويس 

 ي كلية الطب البيطر
 شئون الطالب 

 

 فصل دراسي أول ) الالئحة الفصلية (  2021/2022جدول المحاضرات والدروس العملية الفرقة ) الثانية ( 
 

 

 برجاء االطالع على لوحة اإلعالنات في الكلية و الجروب الخاص بالفرقة لما قد يطرأ من تغييرات 
 

 

 الوقت
 6-5 5-4 4 - 3 3 - 2 2- 1 1 -12 12 - 11 11 -10 10 - 9 اليوم               

 حيوية نظري  كيمياء فسيولوجيا نظري  األحد

 1كيمياء حيوية عملى 
 2فسيولوجيا عملى  

 4انتاج حيواني عملي 
 5تغذية عملى  

   

   3انتاج حيواني عملى  

 اإلثنين 
 * انتاج حيواني

 وأسبوع()أسبوع 

 1تغذية عملى  
 2كيمياء حيوية عملى 
 3فسيولوجيا عملى  
 4سلوكيات عملى 

 5انتاج حيواني عملى 

 1انتاج حيواني عملى 
 3سلوكيات عملى 

 4كيمياء حيوية عملى 
 5فسيولوجيا عملى  

   

 الثالثاء
 * تشريح 

   تغذية
 نظري بالتبادل

 *اقتصاد وإدارة مزارع 
   سلوكيات

 نظري بالتبادل

 3تغذية عملى  
 5تشريح عملى 

 3اقتصاد عملى 
 5اقتصاد عملى 

  

  4تغذية عملى  

 1اقتصاد عملى 
 2اقتصاد عملى 
 4اقتصاد عملى 

 2تشريح عملى  2انتاج حيواني عملى 

 األربعاء 
 1تشريح عملى 

 2سلوكيات عملى 
 4فسيولوجيا 

 1فسيولوجيا 
 2تغذية عملى  

 3كيمياء حيوية عملى 
 4تشريح عملى 

 5سلوكيات عملى 

 1سلوكيات عملى 
 3تشريح عملى 

 5كيمياء حيوية عملى 
   

 الخميس
 اونالين

 * تغذية 

   تشريح
 نظري بالتبادل

 *  سلوكيات
  اقتصاد وإدارة مزارع 

 نظري بالتبادل
 فسيولوجىا كيمياء حيوية

  انتاج حيواني
 )أسبوع وأسبوع(

 

 

 2مدرج   النظري:   التدريسقاعة 

ي ساعات اليوم الدراسي   دقيقة  15راحة لمدة يمنح الطالب 
 
ي كل أيام الحضور المباشر بالكلية و يتم ترحيل باف

ن
ات النظرية و الدروس العملية ف ن المحاضن  بي 

ي األسابيع الفردية فقط بالتبادل مع  
ن
ات نظرية ف ات األسابيع الزوجية فقط  * محاضن  محاضن

 
 عميد الكلية                     لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية                             شئون الطالب ...            

 
 

 داليا منصور حامد /أ.د                                  أمينة علي دسوقي /أ.د                               



 
 جامعة قناة السويس 

 ي كلية الطب البيطر
 شئون الطالب 

                                                                  

   

 فصل دراسى اول ) الئحة سد الفجوة (   2021/2022جدول المحاضرات والدروس العملية الفرقة ) الثالثة ( 
 

 برجاء االطالع على لوحة اإلعالنات في الكلية و الجروب الخاص بالفرقة لما قد يطرأ من تغييرات 
 

 

 الوقت
 اليوم               

9 - 10 10- 11 11 -12 12 - 1 1 -2 2 - 3 3 - 4 4 -  5 5 – 6 

 االثنين
 *طفيليات 
  باثولوجى

 نظري بالتبادل 

 1باثولوجى عملي 
 2بكتريا عملي 

 3طفيليات عملي 

 2باثولوجى عملي 
 3بكتريا 

   

 الثالثاء 
 *فارما 

  وإدارة مزارعاقتصاد 

 نظري بالتبادل 

 2انتاج حيواني عملي 
 3باثولوجى عملي 

 4فارما عملي 

 طفيليات عملي ا
اقتصاد   4باثولوجى عملي 

   4-1عملي 
  

 
فيرولوجى  

 1عملي 
 2فيرولوجى عملي 

 اقتصاد عملي 
 2 - 3 

 االربعاء
 *بكتريا 

  فيرولوجيا

 نظري بالتبادل 

 1بكتريا عملي 
 2فارما عملي 

 3انتاج حيواني عملي 
 4طفيليات عملي 

 1فارما عملي 
 4انتاج حيواني عملي 

 2طفيليات عملي 
  فيرولوجى

 4عملي  
  

  3فيرولوجى عملي 

 الخميس
 * انتاج حيواني 

  باثولوجى
 اسبوع واسبوع

 1انتاج حيواني عملي 
 4بكتريا عملي 
 3فارما عملي 

  
  انتاج حيواني

 أونالين
 )أسبوع وأسبوع(

 االحد
 أونالين

 * اقتصاد

 فارما 

 نظري بالتبادل 

 *باثولوجى 

  طفيليات

 نظري بالتبادل 

 *فيرولوجيا 

  بكتريا

 نظري بالتبادل 

طفيليات  
 نظري 

 فارما نظري 
مقدمة عملي  

 بكتريا 

 

 قاعة الفرقة الثالثة النظري:  قاعة التدريس

ات النظرية و الدروس دقيقة 15راحة لمدة  يمنح الطالب  ن المحاضن ي ساعات اليوم الدراسي   بي 
 
ي كل أيام الحضور المباشر بالكلية و يتم ترحيل باف

ن
 العملية ف

ي األسابيع الفردية فقط بالتبادل مع 
ن
ات نظرية ف ات األسابيع الزوجية فقط  * محاضن  محاضن

 
 

 

 عميد الكلية                     لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية                             شئون الطالب ...            
 
 

 داليا منصور حامد /أ.د                                  أمينة علي دسوقي /أ.د                               
  



 
 جامعة قناة السويس 

 ي كلية الطب البيطر
 شئون الطالب 

   

 فصل دراسى أول  2021/2022جدول المحاضرات والدروس العملية الفرقة ) الرابعة ( 
 

 

 برجاء االطالع على لوحة اإلعالنات في الكلية و الجروب الخاص بالفرقة لما قد يطرأ من تغييرات 
 
 

 

 الوقت
 اليوم               

9 - 10 10- 11 11 -12 12 - 1 1 -2 2 - 3 3 - 4 4 -  5 5 – 6 

 االثنين
 * جراحة 

 والدة 
 نظري بالتبادل 

 1طب شرعى عملي 
 2باطنة عملي 
 3ألبان عملي 

 4ب اكلينيكية عملي 

 1جراحة عملي 
 2والدة عملي 
 3باطنة عملي 

 4حياة برية عملي 

 1باطنة عملي 
 2ألبان عملي 
 3والدة عملي 
 4جراحة عملي 

 

 
 الثالثاء 

 *باطنة 

  ألبان

 نظري بالتبادل 

 1ألبان عملي 
 2أسماك عملي 
 3جراحة عملي 
 4والدة عملي 

 1والدة عملي 
 2جراحة عملي 
 3أسماك عملي 
 4ألبان عملي 

   

 االربعاء

 * طب شرعى

 باثولوجى 

 نظري بالتبادل 

 *ب اكلينيكية 
)أسبوع و 

 أسبوع(

 1باثولوجى عملي 
 2ب اكلينيكية عملي 
 3طب شرعى عملي 

 4باطنة عملي 

 1اكلينيكية عملي ب 
 2باثولوجى عملي 
 3حياة برية عملي 
 4طب شرعى عملي 

  

 الخميس

 1حياة برية عملي  * اسماك نظري * ألبان نظري

 2طب شرعى عملي 
 3باثولوجى عملي 
 4أسماك عملي 

 1أسماك عملي 
 2حياة برية عملي 

 3ب اكلينيكية عملي 
 4باثولوجى عملي 

   
 بالتبادل مع

  نظريحياة بريه 

 األحد
 أونالين 

 * ألبان 

  باطنة

 نظري بالتبادل 

 *  باثولوجى

 طب شرعى 

 نظري بالتبادل 

 *والدة 

  جراحة

 نظري بالتبادل 

 *حياة بريه
 ألبان نظري  نظري بالتبادل مع

)أسبوع و 
 أسبوع(

ب اكلينيكية 

  نظري
 اسماك نظري

 

 قاعة الفرقة الرابعة النظري:  قاعة التدريس

ي ساعات اليوم الدراسي   دقيقة 15راحة لمدة  يمنح الطالب 
 
ي كل أيام الحضور المباشر بالكلية و يتم ترحيل باف

ن
ات النظرية و الدروس العملية ف ن المحاضن  بي 

ي األسابيع الفردية فقط بالتبادل مع 
ن
ات نظرية ف ات األسابيع الزوجية فقط  * محاضن  محاضن

 

 

 عميد الكلية                     لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية                             شئون الطالب ...            

 
 

 داليا منصور حامد /أ.د                                  علي دسوقيأمينة  /أ.د                               
  



 
 جامعة قناة السويس 

 ي كلية الطب البيطر
 شئون الطالب 

  

 

 فصل دراسى أول  2022/ 2021جدول المحاضرات والدروس العملية الفرقة ) الخامسة ( 
 

 

 الخاص بالفرقة لما قد يطرأ من تغييرات  برجاء االطالع على لوحة اإلعالنات في الكلية و الجروب
 

 
 

 الوقت
 اليوم               

9 - 10 10- 11 11 -12 12 - 1 1 -2 2 - 3 3 - 4 4 -  5 5 – 6 6 – 7 

 االحد
 *باطنة 

  دواجن

 نظري بالتبادل 

 1باطنة عملي 
 2دواجن عملي 

 1لحوم عملي 
 2باطنة عملي 

   

 

 اإلثنين
 * مشتركة 

   معدية

 نظري بالتبادل 

 * صحة 

  لحوم

 نظري بالتبادل 

 1صحة عملي 
 2معدية عملي 

 1دواجن عملي 

  

 

مشتركة عملي  
2 

 

 الثالثاء 
 *لحوم 

  صحة

 نظري بالتبادل 

مشتركة عملي  
1 

  1معدية عملي 
   

 

 2صحة عملي  2لحوم عملي 

 األربعاء
 *والدة 

  جراحة

 نظري بالتبادل 

 1عملي والدة 
 2جراحة عملي 

 1جراحة عملي 
 2والدة عملي 

   

 

 الخميس
 أونالين

 * معدية 

   مشتركة

 نظري بالتبادل 

 * جراحة 

  والدة

 نظري بالتبادل 

 *دواجن 

  باطنة

 نظري بالتبادل 

 * صحة 

  لحوم

 نظري بالتبادل 

مقدمة عملي  
 معدية 

مقدمة عملي  
 دواجن 

 

 قاعة الفرقة الخامسة النظري:  قاعة التدريس

ي ساعات اليوم الدراسي   دقيقة 15راحة لمدة  يمنح الطالب 
 
ي كل أيام الحضور المباشر بالكلية و يتم ترحيل باف

ن
ات النظرية و الدروس العملية ف ن المحاضن  بي 

ي األسابيع الفردية فقط بالتبادل مع 
ن
ات نظرية ف ات األسابيع الزوجية فقط * محاضن  محاضن

 

 عميد الكلية                     لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية                             شئون الطالب ...            

 
 

 داليا منصور حامد /أ.د                                  أمينة علي دسوقي /أ.د                               
 

  



 
 جامعة قناة السويس 

 ي كلية الطب البيطر
 شئون الطالب 

 

 
 برنامج المستحضرات و األدوية البيطرية  –فصل دراسى أول   2021/2022جدول المحاضرات والدروس العملية الفرقة ) األولى ( 

 
 برجاء االطالع على لوحة اإلعالنات في الكلية و الجروب الخاص بالفرقة لما قد يطرأ من تغييرات 

 

 
 

 الوقت
 

 اليوم               
9  - 10 10 - 11 11 -12 12 -  1 1  -2 2  - 3 3  - 4 4  -   5 

 1سلوكيات عملي   1تشريح عملي  تشريح نظري  األحد

  1هستولوجي عملي  هستولوجي نظري  سلوكيات نظري اإلثنين 

    كيمياء حيوية نظري 1كيمياء حيوية عملي   الثالثاء

    1فسيولوجيا عملي  فسيولوجيا نظري  األربعاء 

 الخميس
 أونالين

     حقوق إنسان نظري إنجليزية نظري لغة 

 

ي .د/ عبد الحميد  أ داخل قسم األدوية بمبنن  النظري:  قاعة التدريس  شلن 

ات النظرية و الدروس 15*يمنح الطالب راحة لمدة  ن المحاضن ي ساعات اليوم الدراسي *  دقيقة بي 
 
ي كل أيام الحضور المباشر بالكلية و يتم ترحيل باف

ن
 العملية ف

 
 

 عميد الكلية                     لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية                             شئون الطالب ...            

 
 

 داليا منصور حامد /أ.د                                  علي دسوقيأمينة  /أ.د                               
 
 
 

  



 
 جامعة قناة السويس 

 ي كلية الطب البيطر
 شئون الطالب 

 
 

 برنامج المستحضرات و األدوية البيطرية  –فصل دراسى أول   2021/2022جدول المحاضرات والدروس العملية الفرقة ) الثانية ( 
 

 برجاء االطالع على لوحة اإلعالنات في الكلية و الجروب الخاص بالفرقة لما قد يطرأ من تغييرات 
 

 الوقت
 

 اليوم               
9  - 10 10 - 11 11 -12 12 -  1 1  -2 2  - 3 3  - 4 4  -   5 

 فيرولوجيا نظري  األحد
البيولوجيا  
الجزيئية و  
 الوراثة نظري

 1فيرولوجيا عملي 
 2عملي  التغذية 

   

 اإلثنين 
التغذية والتغذية اإلكلينيكية  

 نظري 
 طفيليات نظري

 1عملي  التغذية 
 2فيرولوجيا عملي 

  

 بكتريا نظري  الثالثاء
 1بكتريا عملي  

 2طفيليات عملي  

 1فارماكولوجيا عملي  
البيولوجيا الجزيئية و الوراثة 

 2عملي 
  

 األربعاء 
 1طفيليات عملي  

 2فارماكولوجيا عملي  
 فارماكولوجيا عام نظري

البيولوجيا الجزيئية و  
 1الوراثة عملي 

 2بكتريا عملي  
  

 الخميس
 أونالين

مقدمة عملي  
 طفيليات

مقدمة عملي  
 فيرولوجيا 

مقدمة عملي  
 فارماكولوجيا 

مقدمة عملي  
 التغذية 

مقدمة عملي  
 بكتريا 

   

 

عي و السموم داخل قسم  النظري:  قاعة التدريس
ي .د/ عبد الحميد  أ بمبنن  الطب الشر  شلن 

ي ساعات اليوم الدراسي *  15*يمنح الطالب راحة لمدة 
 
ي كل أيام الحضور المباشر بالكلية و يتم ترحيل باف

ن
ات النظرية و الدروس العملية ف ن المحاضن  دقيقة بي 

 
 

 عميد الكلية                     لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية                             شئون الطالب ...            

 
 

 داليا منصور حامد /أ.د                                  أمينة علي دسوقي /أ.د                               
 

  



 
 جامعة قناة السويس 

 ي كلية الطب البيطر
 شئون الطالب 

 
 برنامج المستحضرات و األدوية البيطرية  –فصل دراسى أول   2021/2022جدول المحاضرات والدروس العملية الفرقة ) األولى ( 

 
 برجاء االطالع على لوحة اإلعالنات في الكلية و الجروب الخاص بالفرقة لما قد يطرأ من تغييرات 

 

 
 

 الوقت
 

 اليوم               
9  - 10 10 - 11 11 -12 12 -  1 1  -2 2  - 3 3  - 4 4  -   5 

 1تشريح عملي  األحد
 2كيمياء حيوية عملي  

 سلوكيات نظري
 1سلوكيات عملي  
 2فسيولوجيا عملي 

 اإلثنين
 تشريح نظري  هستولوجي نظري 

 1هستولوجي عملي 
 2سلوكيات عملي  

 

 1كيمياء حيوية عملي   الثالثاء
 2تشريح عملي 

    كيمياء حيوية نظري

 األربعاء
 فسيولوجيا نظري 

 1فسيولوجيا عملي 
 2هستولوجي عملي 

   

 الخميس
 أونالين

     حقوق إنسان نظري لغة إنجليزية نظري 

 

ي .د/ عبد الحميد  أ داخل قسم األدوية بمبنن  النظري:  قاعة التدريس  شلن 

ي ساعات اليوم الدراسي *  15*يمنح الطالب راحة لمدة 
 
ي كل أيام الحضور المباشر بالكلية و يتم ترحيل باف

ن
ات النظرية و الدروس العملية ف ن المحاضن  دقيقة بي 

 
 

 عميد الكلية                     لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية                             شئون الطالب ...            

 
 

 داليا منصور حامد /أ.د                                  أمينة علي دسوقي /أ.د                               
 
 
 

 
 


