
      
    

 

   جامعة كفر الشيخ             
  كمية الطب البيطري          

 و   6102  دَسًبز( دور  دكتىراِجذول ايتحبٌ طالة انذراسبث انعهُب )تًهُذٌ           العليا الدراسات          
 

 

 انتخصص االســـــــــــــى رقى انجهىص
 انًقزر األول          

      06/6102/  5    االحٍُُ     

 انًقزر انخبٍَ            

   06/6102/  7  االربعبء        

 انًقزر انخبنج          

  06/06/6102    االحٍُُ     

 انًقزر ارابع         

  01/06/6102   االربعبء 

أمراض األغنام والماعز المعدية  األيزاض انًعذَت    على جابر سليمان جابر  051331110

636/6  

   الحيوانات المنزلية االليفة أمراض
222/2  

أمراض الحيوانات المنزلية 

   932/9    المعدية

أمراض األغنام والماعز المعدية  األيزاض انًعذَت    دالل يوسف رزق 051331116

636/6  
 232/2األمراض الجلدية ) باطنه ( 

  286/6مناعة متقدم  
 

أمراض الحيوانات حديثة الوالدة     242/2أمراض الجاموس المعدية  نًعذَت األيزاض ا   رمضان عبدالحى سالم 051331113

233/2  

  278/6بكتريولوجيا عام  
 

أمراض األغنام والماعز المعدية  األيزاض انًعذَت    محمد ابوشعيشع حمدي 051331111

636/6  
  632/6أمراض النقص الغذائي 

  278/6بكتريولوجيا عام  
 

 انزقببت انصحُت عهً حمد محمد ابوشعيشع جينا م 051331115

 انهحىو ويُتجبتهب  

ميكروبيولوجيا اللحوم واألسماك 
  662/6ومنتجاتها     

283/6   فطريات متقدم تحليل اللحوم واألسماك  
  666/6    ومنتجاتها

 

انزقببت انصحُت عهً      ىعبد المول معبد المنعأحمد  051331112

 انهحىو ويُتجبتهب

يولوجيا اللحوم واألسماك ميكروب

  662/6ومنتجاتها  

تحليل اللحوم واألسماك   323/6تصميم تجارب  
  666/6    ومنتجاتها

 

323/6تصميم تجارب     303/2  اقتصاديات مزارع سمكية  اقتصبد وإدارة يشارع  سامية فوزي محمد هاشم  051331117 أمراض األسماك متقدم    
303/2   

أيزاض األسًبك  ياسر محمد زهير رحاب  051331111

 ورعبَتهب 

325/6تربية األسماك   أمراض األسماك متقدم     287/6ميكروبيولوجيا األسماك   
323/6  

باثولوجيا الوراثة 
273/6  

كيمياء األنسجة والسوائل   242/6كيمياء حيوية الطيور   انكًُُبء انحُىَت دعاء عبداللة ضرغام 051331111
  236/6الجسمية    

تربية وتحسين 
   696/6الدواجن

 ( 612( ويقزر تزبُت وتحسٍُ انذواجٍ )311فًُب عذا يقزر اقتصبد يشارع سًكُت )( سبعبث َبذأ يٍ انعبشزة صببحب إنً انسبعت انىاحذة ظهزا 3سيٍ االيتحبٌ )** 

 .. سيٍ االيتحبٌ سبعتٍُ  (  073ويقزر ببحىنىجُب انىراحت )      

 ... الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص تتحاناتحدد االم -** 
 

 عًُذ انكهُت           وكُم انكهُت نهذراسبث انعهُب وانبحىث                                                         ُب                 انذراسبث انعه             

 

 

 ( شىقً عبذ انهبدي يحًىد ) أ.د/          ٍ يصطفً َحٍُ (                             ُ) أ.د/ َبدر َح                                                                      



      
    

 

 
   جامعة كفر الشيخ             
  كمية الطب البيطري          

 و  6102  دَسًبز( دور  دكتىراِجذول ايتحبٌ طالة انذراسبث انعهُب )تًهُذٌ          ت العليا الدراسا         

 انتخصص االســـــــــــــى رقى انجهىص
 انًقزر األول          

      06/6102/  5    االحٍُُ     

 انًقزر انخبٍَ            

   06/6102/  7  االربعبء        

 انًقزر انخبنج          

  06/06/6102    ٍُاالحُ     

 انًقزر ارابع         

   االربعبء 

01/06/6102  

  678/6الصحة البيئية والتلوث   233/6فسيولوجيا األسماك    243/6كيمياء حيوية أسماك   انكًُُبء انحُىَت شرين سليمان عبدالستار 051331101
 

عام وأورام متقدم باثولوجيا  انببحىنىجُب محمد مصطفى عبدالعاطى أالء 051331100
263 /6  

اختبار وظائف األعضاء وتوازن 
 الحامض وسوائل الجسم والبول

676/2  

  272/6باثولوجيا السموم  
 

انتىنُذ وانتُبسم  محى الدين أحمد عاشور 051331106

 وانتهقُح االصطُبعٍ
التلقيح االصطناعى فى 

 655/6المجترات   

أمراض الجهاز التناسلى الذكرى   

652/6  

الكيمياء الحيوية االكلينكية 

239/6   
 

صحت انحُىاٌ  مها صبرى عبدالعزيز 051331103

 وانذواجٍ وانبُئت
 صحة الدواجن ) متقدم (

277/2  

  650/2  سلوكيات ورعاية األرانب  652/2   إضافات أعالف
 

ة متقدم باثولوجيا اكلينكي انببحىنىجُب االكهُُكُت سالى عبدالجواد عبدالوهاب 051331101

275/6 

اختبار وظائف األعضاء وتوازن 

الحامض وسوائل الجسم والبول    

676/2  

  323/6أمراض األسماك متقدم 
 

    فسيولوجيا البيئة واالقلمة والخلية  011/6كًُُبء حُىي انطُىر  الفسيولوجيا  رشا السعيد عطية محمد  011331111

267/6  

   624/2فسيولوجيا الطيور متقدم 

تغذَت انحُىاٌ  غادة كامل محمد الجمل 011331111

وانذواجٍ وايزاض 

 سىء انتغذَت

  013/60فطزَبث يتقذو     953/9مواد عمف     952/9تحميل مواد العمف    

 

  035/6االَط انغذائً    انكًُُبء انحُىَت  أمانى منصور غنيم اسماعيل 011331105
   

 ( 612( ويقزر تزبُت وتحسٍُ انذواجٍ )311فًُب عذا يقزر اقتصبد يشارع سًكُت )انعبشزة صببحب إنً انسبعت انىاحذة ظهزا ( سبعبث َبذأ يٍ 3سيٍ االيتحبٌ )** 

 ..( سيٍ االيتحبٌ سبعتٍُ   073ويقزر ببحىنىجُب انىراحت )      

 ... الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص تتحدد االمتحانا -** 
 

 عًُذ انكهُت           وكُم انكهُت نهذراسبث انعهُب وانبحىث                                                         ُب                 اسبث انعهانذر                 

 

 

 ( ٍ يصطفً َحٍُ (                                      ) أ.د/ شىقً عبذ انهبدي يحًىد ُ) أ.د/ َبدر َح                                                                                                 


