
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

اا ا  

 ا يا  /ا   

 

  أ ا وارت ا وات
  

  - ا ا ون ا ن ام ):١(دة 

١-وا ا    

  .ر اص وم ا وار اط وارنار ام وا ووم درس رر -

٢-   موا ا   

  . م ا ووو ا وم ا ام واصووم درس رر -

٣-  ا  )  ءا وظ(  

  ص ام وا وو اوان وادوان واكووم درس رر -

٤- ء اا    

 .وء اذ ام واص اء او ووم درس رر -

٥-  اموة اا    

  -ووم درس واد 

 اورا اطر واد اورا) أ 

  اوى  اء )ب

   وإدارة ازارعاد اطرى)  ج

  وا وادا اواج اار و ) د

٦-  را ) دوا(  

   اروو اطرووم درس دة -
  



  

٧-   ا   

 .ار اروو  و  اوو امووم درس رر -

   ات   -٨

  . واصاطت ام ووم درس رر -

٩ -   ا ا  وا:-  

 . وأراض وء اذ ذ اوان وادوان واكووم درس ررات -

١٠ -  ت واوا ا   

  .ا وواطرتاروو  ووم درس ررات -

١١-  وا   

 .اروو ووم درس دة -

١٢-  ا ا   

  واوم واراءات اطرار اطب ووم درس رر -

١٣-   ا ا  

   - ووم درس واد -

  .و وازوت وادون  واضار ا  ان) أ 

  .ار ا  اوم و) ب

١٤- ا ا    

 . اوو اووم درس دة -

١٥-  ك وراض اأ   

 .أراض ور ور اك واء ا ووم درس ررات -

  



  

   ط اان  -١٦

  - ووم درس واد -

  .اراض اط) أ 

  .اراض اد) ب

  ا اا وا و  -١٧

  . وإت اوام ارا اطر ام وا وادر واصووم درس ررات -

١٨-   وا وا ا ا   

  .اط ول ا وا ات واود ووم درس ررات -

١٩ -  ا ا وا :-  

          - دووم درس وا -

   وت اوان وادوان ور)أ 

    اوان وادوان وا)ب

    اراض ار) ج

  -:اوا  أاض  -٢٠

   أراض اطور وارابووم درس ررات -

  ):٢(دة 

  ر ا بط  ء  سر ا طرىطب اا  ت ادرا 

ت اودوا-  

 ت ارا:-  

 طرا طوم اا  وسورا در.  

 طرا طوم اا  را در .  

 ورد اهدر طرا طوم اا  ا  . 

  ت اوع ا أ  ت اات اراا  . 



  

 

 ا ا ا  سرا در  
  

  ) :٣(دة 

  .دة ادرا ل در اوروس  اوم اط اطر س وات

  ) :٤(دة 

  -دران  رن م ا و ادرا  ظم ان ادران 

  .)ل ارق او وا وا)  ار ا 

  ا را)رل ا  نوا راا(.   

  ) :٥(دة 

   ا درس ل در اوروس  اوم اط اطر  اواد

روا وا ررن اوا طا – مو م ا صم واا ا – 

 اورا اطر واد - اء او– وو اوان وادوان واك ام واص 

 وراا– ء اا )و رو و (– ووا )وانت و (– و ءز - 

ب اا – نوق ا - وىء اا - طرا طت اطج – اوا را 

 وا داوا واا– ن وردواوان وات او – زارعطرى وإدارة اد اا 

ر واطرت  ا– اطت ام واص – وو ار ار -  اوو ام –

 وا– طرا وورا – وروا – ذا  ا ذوا– طراض اا – 

 –ات وا اط  – إت اوام ارا ا ووا وارا ا وادر 

ار ا  ان واض و  –اطر اطب ار واوم واراءات  - اود

  – أراض ور ور اك واء ا – اوو ا –وازوت وادون 

 ن وادواوان واا– دراض اب – اراور واطراض اوم – أا  ا را 

 و–رراض اا .  

  )٦( ًن ل دة وى  أر ن رر ط ًداول ار  ادة 

  ) :٦(دة 

  دراررات اا وز داول ان ا ندران اا   ت ددو

  .واطت ا ا ل دة أوًاظر ارات 



 ول ر)١ (  

 وزو وا ر درس ررات اا و  

   ان ادران ودد ات او ل رر
  

  ال ادرا ا  ال ادرا اول

وت ادد ا  وت ادد ا    

  ادة أو ارر
     ظرى 

  

  ادة أو ارر
     ظرى 

 وا رأ(ا (  ٢  ٣   وا را)٢  ٣  ) ب  

  ٢  ٢  )أ(م ا اص   ٢  ٢  م ا وم ا ام 

وو  م )أ(  ٢  ٢  وو  م )٢  ٢  )ب  

  ٢  ٣  )أ   ( اوءا  ٢  ٢  )و ور و(اء 

 ووو(ات و٢  ٢  )ان   وراا دوا طرا ورا٢  ٣  ا  

و ءز  ٢  ١  ب ا٢  ١  ا  

طرا طت اطء     ٢  اوى  ا٢  ا  -  

        -  ٢  وق ان

  ١٢  ١٦    ١٢  ١٦  
  

  



  

  

 ول ر)٢ (  

 وزو ا ر درس ررات اا و  

دران ارر ا ل وت ادد ان و  
  

  ال ادرا ا  ال ادرا اول

  دد ات او  اودد ات 
  

  ادة أو ارر
     ظرى 

  

  ادة أو ارر
     ظرى 

ا روا طرنا)أ(  ٢  ٣  ا روا طرن ا)٢  ٣  ) ب  

وو صك ان وادواوان واأ( ا(  ٢  ٢  وو صك ان وادواوان واا )٢  ٢  )ب  

 وء اب(ا(  ٢  ٣   وء اا)٢  ٢  )ج  

  ٢  ٢  اد اطرى وإدارة ازارع  ٢  ٢  )ب(م ا اص 

وا داوا واج اوا را)أ(  ٢  ٣   وا داوا واج اوا را)٢  ٢  )ب  

 ن وردواوان وات او)أ(  ٢  ٣  ن وردواوان وات او)٢  ٣  )ب  

  ١٢  ١٤    ١٢  ١٦  



  

 ول ر)٣ (  

 وزو ا ر درس ررات اا و  

دد ان ودران ارر ا ل وت ا  
  

  ال ادرا ا  ال ادرا اول

وت ادد ا  وت ادد ا  
  

  ادة أو ارر
     ظرى 

  

  ادة أو ارر
     ظرى 

ا ووم ا)أ(  ٢  ٣  ا ووم ا)٢  ٣  )ب 

ت امط٢  ٣  ا  ات طصا   ٢  ٣ 

ا ذا ذأ (وا(  ٢  ٣  ا ذا ذوا) ٢  ٣  )ب 

اوور طرأ (  ا(  ٢  ٣  اوور طرا )٢  ٣  )ب 

را ت واطروا )أ(   ٢  ٢   ت واطروا را)٢  ٢  ) ب 

 وروأ(ا(   ١  ٢  ا ورو)١  ٢   )ب  

  ١١  ١٦    ١١  ١٦  

  

  



  

 ول ر)٤ (  

 وزو راا ر درس ررات اا و  

   ان ادران ودد ات او ل رر
  

  ال ادرا ا  ال ادرا اول

دد ات 

وا  
د ات د

وا  

  

  ادة أو ارر

     ظرى 

  

  ادة أو ارر

     ظرى 

 ووا را أ(ر(  ٢  ٢  ووا  رار ) ٢  ٢  )ب  

راض اا ط)أ(  ٢  ٢  راض اا ط)٢  ٢  )ب  

اراو ا رادأ ( وا (  ٢  ٢  ا راار وادوا ) ٢  ٢  ) ب  

  ٢  ٢  )ب(ال وا اط   ٢  ٢  )أ(وا اط ال 

طرراءات اوم واوا رطب اأ(ا(  ٢  ٢   طرراءات اوم واوا رطب اا)٢  ٢  )ب  

 ض ون واا  ا را

  )أ( وازوت وادون

اض و ار ا  ان و  ٢  ٣

  )ب( وازوت وادون

٢  ٣  

ا ووا )أ(  ٢  ١  ا ووا )٢  ١  )ب  

  ء اك واا ور رراض وأ(أ(  ٢  ٢    ء اك واا ور رراض وأ)٢  ٢  )ب  

  ١٦  ١٦    ١٦  ١٦  



  

 ول ر)٥ (  

  ات ا درس ر ا ووز و ارر

   ان ادران ودد ات او ل رر
  

  ال ادرا ا  ال ادرا اول

وت ادد ا  وت ادد ا     

     ظرى   ادة أو ارر

  

     ظرى   ادة أو ارر

  ٢  ٣  )ب ( اوان وادوان وا   ٢  ٣  )أ ( وادوان وا  اوان

راض اا ط)ج(  ٢  ٢  راض اا ط)٢  ٢  )د  

ا راا موات اأ( وا(  ٢  ٢  اراا موات اوا ) ٢  ٢  ) ب  

  ٢  ٢  )ب(اود   ٢  ٢  )أ(اود 

راض ااد  ) أ(  ٢  ٣  ا دراض ا)٢  ٣  )ب  

  ٢  ٢  )ب(أراض اطور واراب   ٢  ٢  )أ(أراض اطور واراب 

وم وا  ا رأ( ا(  ٢  ٣  وم وا  ا را )٢  ٣  )ب  

 رراض اأ(ا(  ١  ٢   رراض اا)١  ٢  )ب  

  ١٥  ١٩    ١٥  ١٩  



 دة)٧ : (  

 واد اس ادر ما د ا ن م درا ل س ا دد -   

-   ج أو )رارهإ  (  

- طرا طت اطا. 

- ب ان-              .اوق ا        - ووا  

-  ء اا            -وء ازا        

 دة)٨ : (  

  در د إ ا دراررات ا وى اداد ا  م ل وم

س ا ن وى اذا ا د أن.  

  ) : ٩(دة 

رح اظرى  ت وً ٨وا  ور وف درت  طب ا ء 

ود  ل اط ا  ل أم ا  ا وا وا درت ا

اوث اطر وازر وار ا  اذ وا ا اطر وات 

ت ، وذك ارى واطت ا ازارع ااطر وازارع اوا وادا و

  وون ادرب   واوظف او ن دال ورج ا إراف أء  ادرس

و اا  

  : اا اب ان ) أ

   .و ًل اطر وأم ا  ت٨دة رن وا ادرب ون 

   اب ان  ا)ب

 ت و ًد اوث اطر وازر وار ٨ن ادرب دة رن وا و

  وا ذا  ا وازارع اوا طرت اوا طرا ا

 ت اطوا وا دارىواا .  

  )وساور( طب ا ا ان ) ج

  ب اء ن ات آر امو  ت٨ وا  و٤٥ً ون ادرب دة

وا داوا وازارع ا وانت او وات اف واا و 

  .  ا ام  وال ارى واطت ا وادوان

 ددس و س ا راحا  ء ب و ادرا و دا دوا طر

  وز اطب  أن ادرب ول ان اوط  اراف ام واراف

د   إاوروسدر و  اطب   واداد وذ ادرب ودد اص

  .درب  رازه رة ا

  ) :١٠(دة 

 داول ان ا تد در ا ل اوأ وا ووا ررت اا

  .ودد ت ان اررى ل ل درا ل دة 

  



 ول ر)٦ (  

دة ارر و ل نوع ا و بط رىرن اتدرا وزو  

 "  وا را"  
  

 ال ادرا اول

    ات

 ال ا وى  ررى  ادة أو ارر
ظا ن  ادة ا  

 وا رن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥ ) أ(ا 

م او م امن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  ا 

 وو م )ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥ )أ 

 ن ٥٠ ٥ - ٢٠ ٢٥ )و ور و ( اء 

 وووان(ات و( ن ٥٠ ٥ - ٢٠ ٢٥ 

و ءز  ن  ٥٠  ٥  -  ٢٠  ٢٥  

 ن ٥٠ - - - ٥٠ اط اطراطت 

وق ا ن ن ٥٠ - - - ٥٠ 
  

  



  

  ول ر)٦ (  

  و وع ان ل رر ودة ان اررى طب 

 "   وا را"  

  

 درال اا ا 

  ان 
  ادة أو ارر

 ال ا وى  ررى
ظا ن  ادة ا  

 وا رن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  ) ب(ا  

  ن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥   )أ(م ا اص 

وو م )ن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب  

 وء ان  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ(ا  

 وراا دوا طرا وران  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  ا  

  ن  ٥٠ - -  ط٢٥ ٢٥   ااب

  ن  ٥٠ - - - ٥٠  اء اوى

              

  



  

 ول ر)٧ (  

  و وع ان ل رر ودة ان اررى طب 

 "   ا را"  

 ال ادرا اول

    ان 

 ال ا وى  ررى  ادة أو ارر

 ا

  ظا  

  اندة 

ا روا طرن ا)ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  ) أ 

وو صك ان وادواوان وان  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ( ا  

وء ان ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب( ا 

م ا صن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب(ا 

راوا داوا واج اوا )ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ 

ن وردواوان وات او)ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ 

  

  



  

  ول ر)٧ (  

  و وع ان ل رر ودة ان اررى طب 

 "   ا را"  
  

 ا درا ال ا

    ات

 ال ا وى  ررى  ادة أو ارر

 ا

 ظا  
  دة ان

ا روا طرن ا)ن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب  

  ن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب(وو اوان وادوان واك اص 

 وء ان  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ج(ا  

  ن  ٥٠ ٥ - ٢٠ ٢٥  وادارة ازارع اد اطرى 

 داوا واج اوا رن  ٥٠  ٥  ١٠  ١٠  ٢٥  )ب(ا  

 ن وردواوان وات او)ن  ٥٠  ٥  ١٠  ١٠  ٢٥  )ب  

  

  



  

 ول ر)٨ (  

  ى طب و وع ان ل رر ودة ان ارر

   "  ا را"  

  

 ال ادرا اول

    ات 

  ادة أو ارر
 ال ا وى  ررى

ظا ن   ادة ا  

ا ووم ا)ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ 

ت ام طن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  ا 

ذوا ذا ا )ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ 

ا وورطرن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ( ا 

 ت واطروا رن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥   )أ(اا 

ورون ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ(ا 
  

  



  

  ول ر)٨ (  

دة ارر و ل نوع ا و بط رىرن ا  

 "  را ا"    

 درال اا ا 

  ات 
  ادة أو ارر

 ال ا وى  ررى

ظا ن  ادة ا  

ا ووم ا)ن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب  

ت اطصا   ن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  

  ن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب( واذ ا اذ

اوورطرن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب ( ا  

ت واطروا رن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب(ا  

ورون  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب (ا  

  
  



  

 ول ر)٩ (  

  ى طب و وع ان ل رر ودة ان ارر

 "   راا را"  

 ال ادرا اول

    ات 

  ادة أو ارر
 أل ا وي  ررى

ظا ن  ادة ا  

  ووا را ر)ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ  

راض اا ط)ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ  

ارا وا رادن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  ) أ ( وا  

 طا ل وان ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥   )أ(ا  

طرراءات اوم واوا رطب ان ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ (ا  

  واض وار ا  ان

  )أ(وازوت وادون

  ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥

ا ووا )ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ  

  ور رراض وكأاء ان ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ ( وا  

 

  

  



  

  مدول ر)٩ (  

  و وع ان ل رر ودة ان اررى طب 

 "   راا را"  
  

ا درال ا ا 

  ات
  ادة أو ارر

 ال ا وى  ررى
ظا ن  ادة ا  

  ووا را ر)ن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب  

راض اا ط)ن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب  

ا راوا راد٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  ) ب ( وا  ن  

 طا ل وان  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب(ا  

طرراءات اوم واوا رطب ان  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب (ا  

و   واضار ا  ان

  )ب(وازوت وادون
  ن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥

ا ووا )٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب  ن  

 ء اك واا ور رراض  ون  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب(أ  
  

  



  

 ول ر)١٠ (  

  و وع ان ل رر ودة ان اررى طب 

 "  ا را"  

 ال ادرا اول

    ات

  ادة أو ارر
 ال ا وى  ررى

ظا ا  دة ان  

ن وادواوان واا ) ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ 

 طراض ان ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ج(ا 

ا راا موات ان ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  ) أ (وإ 

 ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ(اود 

راض اا د)ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ  

  ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ(أراض اطور واراب 

وم وا  ا رن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ (ا  

 رراض ان ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )أ(ا 

  



  

  ول ر)١٠ (  

 ىن اة ار و  نع ام  ب  

 " ا ا"    

 درال اا ا 

  ات 
  ادة أو ارر

 ال ا وى  ررى

ظا ن   ادة ا  

 ن وادواوان واا )ن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب  

راض اا ط)ن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )د  

ارا ا موات ان  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  ) ب (وإ  

  ن  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب(اود  

راض اا د)ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب 

 ن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب(أراض اطور واراب 

وم وا  ا رن ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  ) ب(ا 

 رراض ان  ٥٠ ٥ ١٠ ١٠ ٢٥  )ب(ا  



  

  ) :١١(دة 
  

             ء س او دروس اوا ظررات اا  بطا    س بط 

                        و ن م ر إذادة أو ا  ن دمن ا بطرم ا أن ا م اا

  ررات ا ورررة ال ) %٧٥(  اا .            ن رم ررات اا  ب راطر ا 

ادم ن  إ إذا دم ذر ول ن ارة ا ب  ذر  س ا و ق                    

 ن دمن ا رم ررات اا  دور ات ا دمب اط .  

 دة)١٢:(  

ا وا  تم اظ ون -  

ل درا  اواد ارر در ل ل درا ووزع ا اظ                 ل  د ان        - أ

ان ررى ، ت وى ، ت      () ٨(وع درت ل دة ط داول ا دة         

وأل ا .( 

  .   ال ادرا ا ا ن  اطب- ب

   . ر اواد ا وا م  دار ان ادران دة وادة   اح واروب- ج

  .   ب اطب ذر أو دون ذر  زء ن ادة ر ب ن ادة - د

 دة)١٣:(  

  -د ادرات ا) ادر ام(در ح اطب  اررات 

  . ر ن وع ادرت% ٨٥ز

  . ن وع ادرت%٨٥ إ أل ن % ٧٥د دًا 

   ن وع ادرت%٧٥ إ أل ن % ٦٥د 

  .رت ن وع اد%٦٥ إ أل ن % ٥٠ول 

  أ روب اطب در د ادرن ان 

  . ن وع ادرت  %٥٠ إ أل ن %٣٠ن  ف 

ن ادر ا      % ٣٠ ن وع درت ادة  أو أل ن               %٣٠أل ن    ف دًا   

  ).راب ررى (ن ارري دة 

 دة)١٤:(  

 دة رب ادة ان ووق اطرت اطدة او   وج ادة او 

    رارل إ   واد               بط وع ان ا  ل درد وب ورواد ا ن د و 

         درارق اا  راا وع اأو ا ر .      در  بطل ا وس    وورا 

 . ل إزه ذه اواد ح



  

دة)١٥:(  

 ل اطب ن ار اد  إ ار ا دال ار ادرا اوادة إذا ن                  -أ

 .راب أو ب  دة أو دن ط ن ر اواد اأو   اواد 

١٦(دة:(  

   د ان دور ن  ر طب ار ا طب اران وان           -أ

 إ اواد ا  و ل اطب ن ار ا إ (                 دة أو دن ط   (

                 ا رواد ا    ن إذا إ ا را)ا     ورق او  ا

  .أو را ً اواد ا ط) او

  ر دور  واد ار ا ن ند دة أو  ب ب أور نو

 ب أو  بر  نوا درا ا ر دة.  

 طب اران وان  دة أو          د ان دور ن  ر طب ار ا         -ب

دن ط  واد ا، ون رب أو ب  دة أو أر  دة                       

 ب أو  بر  نوا درا ا ر.  

دة)١٧ :(  

 ون وس أنورا در  بطول ا رط نا واد اا   

ن ذه ا ) ٩(   اواد ا وا رة ادرب ار ا  ادة 

  بطرج ا ونروو و مدور ل ن  . 

دة)١٨:(  

م ان ا رًاا وا را  ذه ا مق أط دور ر ا 

ذه ا ن وزاريرار اا.  

دة)١٩:(  

  رض قطد ا  أو ا ذه ا  ص   رد م ت اا

  . س ا ذ ارار اب و ورض  س ا د



  

 

 

 

1. Anatomy and Embryology Department . 

2. Histology and Cytology Department . 

3. Physiology Department . 

4. Biochemistry Department  

5. Animal Wealth Development Department . 

6. Pharmacology Department  

7. Pathology Department. . 

8.   Parasitology Department . 

9. Nutrition and Clinical Nutrition Department 

10. Bacteriology, Mycology and Immunology Department 

11. Virology Department.  ..  

12. Forensic Medicine Department  

13. Food Control Department .. 

14. Clinical Pathology Department. 

15. Fish Diseases and Managements Department . 

16. Veterinary Medicine Department. 

17. Surgery, Anesthesiology and Radiology Department . 

18. Obstetrics, Gynecology and Artificial  Insemination Department . 

19. Hygiene and Preventive Medicine Department. 

20. Poultry Diseases Department. 

  


