
 
 جامعة كفر الشيخ 

                              كمية الطب البيطري 

 الدراسات العميا 
 

 

 م 6102جدول اهتحاى طالب دتلوم الدراسات العليا دور ديسوثز                                   

 

 اسن الدتلوم
 املادة

حد
أ
  21/1026/  4    ال

 املادة
   6/21/1026  الثالاثء 

 املادة
   21/21/1026 الثالاثء

 املادة
   21/1026/ 21  الحد

 املادة
   10/21/1026الثالثاء  

 ةاملاد
  21/1026/ 12الحد 

 دتلوم الويكزوتيولوجيا-0
 طالة  54             

ىلىجيا  البنتًر
 1:1:مً 

 الفطزيات
 1:1:مً

 املىاعة
 1:1:مً

 الفيرولىجيا
 1:1:مً 

  

 دتلوم هزاقثة األغذية -6
 طالة  01          

الزقابة الصحية على 
 1:1:مً      ألالبان

 مينزوبيىلىجيا ألاغذًة
 1:1:مً 

الزقابة الصحية على 
 1:1:مً         اللحىم

ثنىىلىجيا وحفظ 
مً             ألاغذًة

:1:1 

الححليل النيميائي 
مً           لألغذًة
:11:1 

 

 دتلوم أهزاض الدواجي-3
 

 طالة  02        

أمزاض الدواجً 
 1:1:مً        وألاراهب

مينزوبيىلىجيا وطفيليات 
 الدواجً وألاراهب 

 11:1:مً          

 صحة وجغذًة الدواجً
 1:1:مً               

 باثىلىجيا الدواجً
 1:1:مً          

 فسيىلىجيا الدواجً
 11:1:مً           

 

 
 دتلوم رعاية الحيواى -5

 طالة  00            
 

سلىليات الحيىان 
 1:1:مً          ورعاًحه

 فسيىلىجيا الحىاسل
 11:1:    مً

جغذًة الحيىان 
     مزاض سىء الحغذًة وأ

 1:1:مً

حيىاهات )إهحاج حيىاوي
 1:1:مً املشرعة(       

 ثزبية وثحسين الحيىان
 11:1:  مً

 صحة الحيىان

 11:1:  مً

والتسويق دتلوم اإلعالم  -4
 طالب  9       الدوائي

                               الفارمالىلىجيا البيطزية
 1:1:مً               

 ير الدوائيالححض
 1:1:مً 

 سمية الدواء
 1:1:مً 

 الحقييم الدوائي
 1:1:مً 

 الخسىيق الدوائي
 11:1:مً 

 

 دتلوم اهزاض االسواك  -2
 طالب  5             

 باثىلىجيا الاسماك     
 :1  1:مً        

 فسيىلىجيا الاسماك 
 1:1   1:مً        

 امزاض الاسماك 
 :1   1:مً        

 ًة الاسماك رعاًة وجغذ
 :1   1:مً   

 مينزوبيىلىجياالاسماك 
 1:1    1:مً       

 طفيليات الاسماك 
 1:1    1:مً        

 
 دتلوم الحيواًات األليفة  -1

 طالب 5              

اهات أمزاض الحيى 
   :1   1:مً املنزلية   

ذًة الحيىاهات رعاًة وجغ
  1:1  1:مً  املنزلية     

 شيىة أمزاض طيىر ال
  :1  1:مً            

فارمالىلىجيا إملييينية  
  1:1  1:مً 

ــــيد          ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ثىلـــــ
  1:1  1:مً           

 جزاحة            
  :1  1:مً                

 
 دتلوم التٌاسليات - 8

 طالب             3          

           سليأمزاض الجهاس الحىا
 1:1:مً               

 فسيىلىجيا الحىاسل
 11:1:    مً

باثىلىجيا الجهاس 
 1:1:مً       الحىاسلي 

  جشزيح و هسحىلىجيا    
 الجهاس الحىاسلي       

 1:1:مً               

طفيليات و          
         مينزوبيىلىجيا الحىاسل

 1:1:مً 
 

دتلوم أهزاض حيواًات  -9
 طالة  0      الوزرعة

 باطىهأمزاض 
 1:1:مً 

جغذًة الحيىان وأمزاض 
 11:1:مً  سىء الحغذًة

 أمزاض معدًة
 1:1:مً

 باثىلىجيا
 11:1:مً

 طفيليات
 11:1:مً 

فارمالىلىجيا 
 11:1:مً   إملييينية

 دتلوم جزاحة تيطزية -01
 

 طالب 8         

 جزاحة الحيىان
 1:1:مً 

 ألاشعة
 11:1:مً

 جشزيح جزاحي
 1:1:مً 

 باثىلىجيا جزاحية
 1:1:مً 

 الحخدًز
 11:1:مً 

 

                                  

 

                                                



 
 جامعة كفر الشيخ 

                              كمية الطب البيطري 

 الدراسات العميا 
 

 

 
 

 م  6102 يا دور ديسوثزجدول اهتحاى طالب دتلوم الدراسات العل  اتبع                                                 

 

 اسن الدتلوم
 املادة

حد
أ
  4/21/1026  ال

 املادة
   6/21/1026  الثالاثء 

 املادة
   21/21/1026الثالاثء 

 املادة
   21/1026/ 21الحد  

 املادة
   10/21/1026الثالثاء  

 املادة
  21/1026/ 12الحد 

دتلوم الثاثولوجيا  -00
 طالب 4      اإلكليٌيكية

 إملييينيةجيا باثىلى 

 1:1:مً

 طفيليات 
 11:1:مً 

 ليمياء حيىيي
 1:1:مً 

 باثىلىجيا عامة
 1:1:مً 

 مينزوبيىلىجيا
 11:1:مً 

 

 دتلوم التلقيح االصطٌاعي  -06
 طالب  1            

 أمزاض الجهاس الحىاسلي
 1:1:مً 

جشزيح و هسحىلىجيا 
 الجهاس الحىاسلي

 11:1:مً           

جهاس مينزوبيىلىجيا ال
 الحىاسلي 

 1:1:مً 

 الحلقيح الاصطىاعي
 1:1:مً 

 ليمياء حيىي الحىاسل
 11:1:مً 

 فسيىلىجيا الحىاسل
 11:1:مً

دتلوم الصحة العاهة -03
 طالب  6      الثيطزية

 صحة الحيىان
 1:1:مً 

 وبائيات
 11:1:مً 

 مينزوبيىلىجيا 
 1:1:مً 

 ألامزاض املشترلة
 1:1:مً 

 إحصاء حيىي ولمبيىثز
 11:1: مً

 طفيليات
 1:1:مً 

 دتلوم الكيوياء الحيوية  -05
 طالة  059             

اساسيات النيمياء 
الحيىية والاًض 

 الغذائى 
  :1  1:مً 

النيمياء الحيىية 
لالحماض الىىوية 

 والبيىلىجيا الجشيئية 
  1:1  1:مً 

النيمياء الحيىية 
 الاملييينية 

  :1  1:مً 
 

باثىلىجيا املييينية 
 /طفيليات املييينية 

 :1  1:مً 

ليمياء الحيىية 
 املينزوبات 

  1:1  1:مً 

فسيىلىجيا الدم 
 والسىائل الجسمية 

 1:1  1:مً 
 

                            تحدد االمتحانات الشفوية والعممية بمعرفة األقسام المختصة....... **      
 (  شوقى عبد الهادى محمود ) أ.د/   ) أ.د/ نادر يحيى مصطفى يحيى (                                                                      عميد الكمية                              وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث  يا                         الدراسات العم  
 

 

                                 
 


