
 

  جبيعخ كفز انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطز٘     

 انذراطبد انعهٛب     

 

  

         

 و  6103جذٔل ايزذبٌ طالة انذراطبد انعهٛب ) رًٓٛذ٘ يبجظزٛز ( دٔر دٚظًجز                             

 اطى انطبنت            رقى انجهٕص

  

 انًقزر األٔل               

 االصٍُٛ              

       2/06/6103 

 انًقزر انضبَٙ            

   االرثعبء          

       7/06/6103    

 انًقزر انضبنش          

     االصٍُٛ           

        06/06/6103  

 انًقزر انزاثع       

        االرثعبء         

       01/06/6103  

 انًقزر انخبيض   

 االصٍُٛ                 

    01/06/6103  

 انًقزر انظبدص   

      االرثعبء         

    60 /06/6103  

 راندا كامل حسن ابراهيم  021061110
 

 انكًٛٛبء انذٕٛٚخ  اطبطٗ
جراحة تجرٌبٌة  

462/1 
 باثولوجٌا جراحٌة 

171/1   
ادظبء دٕٖٛ يزقذو  

006/0  

 ايمان عبدالرحمن الشوادفى  021061116
 

 انكًٛٛبء انذٕٛٚخ  اطبطٗ
فسٌولوجٌا الدم 

141/1  
  باثولوجٌا اكلٌنكٌة متقدم  

171/1  
 

ادظبء دٕٖٛ يزقذو  

006/0  

 هبة المة شوقى عبدالستار  021061110
 

 انكًٛٛبء انذٕٛٚخ  اطبطٗ
أساسٌات تغذٌة  

  114/1 الحٌوان
فسٌولوجٌا  الهضم والتمثٌل 

  141/1 الغذائً والطاقة 
   313/1 تصمٌم تجارب

 أمل رجب عمى قطب  021061111
 

 انكًٛٛبء انذٕٛٚخ  اطبطٗ
نٕجٛب عبو يزقذو  فبريبكٕ

011/0  

ثبصٕنٕجٛب اكهُٛٛكٛخ يزقذو   

072/0  

ادظبء دٕٖٛ يزقذو   

006/0  

اختبار وظائف األعضاء  اطبطٗ    انجبصٕنٕجٛب هناء محمد نصر الدسوقى 021061112
وتوازن الحامض 

وسوائل الجسم والبول  
176/1  

  426/1السموم البٌئٌة 
تغذٌة حٌوانات التجارب  

117/1  

  

 د ايمان محمود محمد سي 021061117
 

 انجبصٕنٕجٛب االكهُٛكٛخ

 اطبطٗ 

التشخيص المعملي 
  242/1للسموم  

 
باثولوجٌا السموم 

171/1  
مناعة متقدم 

122/1  
 

 هدير أبومسمم عبدالسالم 021061111
 

 انجبصٕنٕجٛب االكهُٛكٛخ

 اطبطٗ 
العالج الكيميائي 

206/1  
الكٌمٌاء الحٌوٌة 

  131/1  االكلٌنكٌة
 

باثولوجيا عامة 
وأورام متقدم  

163/1  

 

 ايمان رضا عبدالمة محمد 021061111
 

 انجبصٕنٕجٛب االكهُٛكٛخ

 اطبطٗ 

طفيليات الطيور 
  191/1واألرانب  

هستولوجٌا الطٌور 
141/1  

األمراض الطفيلية 
  270/1للدواجن 

  

 هبة مسعود هاشم خضر 021061101
 

 انجبصٕنٕجٛب االكهُٛكٛخ

 اطبطٗ 

التشخيص المعملي 
  ألمراض الدواجن

275/1  

   كٌمٌاء حٌوٌة الطٌور

121/1      

باثولوجيا الطيور 
162/1  

  

 سماح صابر اسماعيل قنيبر  021061100
 

 انجبصٕنٕجٛب االكهُٛكٛخ

 اطبطٗ 
 فارماكولوجٌا األجهزة

413/1  
الكيمياء الحيوية 

  139/1االكلينكية  
  باثولوجٌا تجرٌبٌة

161/1  
  

 حمادة السيد أحمد ابراهيم 021061106
 

انزٕنٛذ ٔانزُبطم 
 ٔانزهقٛخ االططُبعٗ

 اطبطٗ 

بكتريولوجيا عام 

  172/1متقدم 
 

باثولوجيا التناسليات 

167/1 

مناعة متقدم  

122/1 

إحصاء حيوي متقدم 

312/1  

 السيد ممك السيد عنبة 021061100
 

انزٕنٛذ ٔانزُبطم 
 ٔانزهقٛخ االططُبعٗ

 اطبطٗ 

تغذية حيوانات 

المزرعة متقدم 

154/1  

االشعة والموجات 

  266/1فوق الصوتية 

علم االجنة العام 

  109/1والخاص  
  

 

 



 

  جبيعخ كفز انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطز٘     

 انذراطبد انعهٛب     

 

                               

 و 6103جذٔل ايزذبٌ طالة انذراطبد انعهٛب ) رًٓٛذ٘ يبجظزٛز ( دٔر دٚظًجز  ربثع                      

 ى انطبنتاط رقى انجهٕص
 انًقزر األٔل               

 االصٍُٛ              

       2/06/6103 

 انًقزر انضبَٙ            

 االرثعبء            

       7/06/6103    

 انًقزر انضبنش          

     االصٍُٛ           

        06/06/6103  

 انًقزر انزاثع       

        االرثعبء         

       01/06/6103  

 انًقزر انخبيض   

 االصٍُٛ                 

    01/06/6103  

 انًقزر انظبدص   

 االرثعبء              

    60 /06/6103  

021061101 
 محمود شفيق محمد سالمة

 

انزٕنٛذ ٔانزُبطم 

ٔانزهقٛخ االططُبعٗ 
 اطبطٗ 

تغذٌة حٌوانات المزرعة 

  112/1متقدم 

موجات فوق االشعة وال

  466/1الصوتٌة 

علم االجنة العام والخاص  

111/1  

  

021061102 
 محمد رمضان اسماعيل كنانى

 

انزٕنٛذ ٔانزُبطم 
ٔانزهقٛخ االططُبعٗ 

 اطبطٗ 

 
الكٌمٌاء الحٌوٌة 

  131/1االكلٌنكٌة  

 باثولوجٌا التناسلٌات

167/1  

هندسة وراثٌة متقدم 

411/1  

احصاء حيوى متقدم 

312/1  

021061103 

 عصام السيد عبدالممك دياب
 

أيزاع انطٕٛر 
  اطبطٗ  ٔاألراَت 

علم الطفٌلٌات االكلٌنٌكى 

112/1  

دراسة حدوث وانتشار 

األمراض/ وبائٌات 

  412/1الطٌور  

  122/1مناعة متقدم  

021061107 

 خالد سعد عبدالفتاح محمد
 

أيزاع انطٕٛر 
 اطبطٗ  ٔاألراَت 

فٌرولوجٌا خاص 

111/1 

شخٌص أمراض الدم ت

  177/1وفحص النخاع 

دور الطٌور البرٌة فً 

نقل األمراض المشتركة 

411/1  

  

021061101 
 عزة محمد عبدالموجود الحداد

 

أيزاع انطٕٛر 
 اطبطٗ  ٔاألراَت 

 
مٌكروبٌولوجٌا الطٌور 

  112/1واألرانب  
باثولوجٌا اكلٌنكٌة متقدم  

171/1  
 

 فسٌولوجٌا الطٌور متقدم
142 /1 

021061101 
 مروة محمد المحمدى عوفة 

 

أيزاع انطٕٛر 
 اطبطٗ  ٔاألراَت 

بكترٌولوجٌا خاص 

171/1  

الفسٌولوجٌا فً التلوث  

131/1 
 

أمراض الحٌوانات البرٌة 

  423/1المعدٌة 
 

021061161 

مها خميس عبدالفتاح 
 الجناينى

 

أيزاع انطٕٛر 
طفٌلٌات الطٌور واألرانب   اطبطٗ  ٔاألراَت 

111/1  

   كٌمٌاء حٌوٌة الطٌور

121/1      

سلوكٌات ورعاٌة 

                                                        121/1     الدواجن
  

021061160 
 رانيا عبد الفتاح عبد القادر 

 
أيزاع انطٕٛر 

 اطبطٗ  ٔاألراَت 
فٌرولوجٌا خاص 

111/1 

تشخٌص أمراض الدم 

  177/1وفحص النخاع 
باثولوجٌا الطٌور  

161/1  
  

021061166 
 محمود خيرى عمى محمد صقر 

 
أيزاع انطٕٛر 

 اطبطٗ  ٔاألراَت 
طفٌلٌات الطٌور واألرانب  

111/1  

مٌكروبٌولوجٌا الطٌور 
  112/1واألرانب  

صحة الدواجن متقدم 

477/1  
  

021061160 
 دينا عبدالشافى عبدالهادى 

 

 انفبريبكٕنٕجٛب

 اطبطٗ 

ات الطٌور واألرانب  طفٌلٌ

111/1  
 

األمراض الطفٌلٌة 
 471/1   للدواجن

 
 فسٌولوجٌا الطٌور متقدم

142/1                                             

021061161 
 نورهان عبدالشافى عبدالهادى 

 

 انفبريبكٕنٕجٛب

 اطبطٗ 
 

هستولوجٌا الطٌور 

141/1  

باثولوجٌا إكلٌنٌكٌة 

  171/1)متقدم( 
 

 فسٌولوجٌا الطٌور متقدم
142/1                                             

021061162 
 محمد أحمد توغان أحمد

 

 انفبريبكٕنٕجٛب

 اطبطٗ 

 بكترٌولوجٌا عام متقدم
171/1                                               

تشخٌص أمراض الدم 

  177/1وفحص النخاع 
 

وأورام باثولوجٌا عامة 
  163/1متقدم  

 

 انفبريبكٕنٕجٛب ْجخ يذًذ عجذ هللا انًغبسٖ 021061163

  اطبطٗ 
الكٌمٌاء الحٌوٌة 

  131/1  االكلٌنكٌة

 كيةيباثولوجيا إكلين

  175/1( متقدم)
 مناعة )متقدم (

114/1 
 

                                                                   



 

  جبيعخ كفز انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطز٘     

 انذراطبد انعهٛب     

 

 

                                     

 و 6103جذٔل ايزذبٌ طالة انذراطبد انعهٛب ) رًٓٛذ٘ يبجظزٛز ( دٔر دٚظًجز  ربثع                                 

 اطى انطبنت رقى انجهٕص
 انًقزر األٔل               

 االصٍُٛ              

       2/06/6103 

 انًقزر انضبَٙ            

 االرثعبء            

       7/06/6103    

 انًقزر انضبنش          

     االصٍُٛ           

        06/06/6103  

 انًقزر انزاثع       

        االرثعبء         

       01/06/6103  

 انًقزر انخبيض   

 االصٍُٛ                 

    01/06/6103  

 انًقزر انظبدص   

       االرثعبء        

    60 /06/6103  

021061167 
 منة المة أمداح أنور الجندى

 

طهٕكٛبد انذٕٛاٌ 
 اطبطٗ   ٔانذٔاجٍ

انًظبكٍ  طذخ
) مقررات  انذٕٛاَٛخ
  414/1  نوعٌة (

 دواجن متقدم إنتاج
299/1  

 َقم فٙ انطٕٛر دٔر
 األيزاع انًشززكخ

411/1  

 
 

021061161 
 اسراء حسين مصطفى الشيشينى

 

د انذٕٛاٌ طهٕكٛب
 اطبطٗ   ٔانذٔاجٍ

َٔبقالد  انقٕارع دٔر

 األيزاع انًشززكخ 
216/1  

دٕٛاَبد  طذخ

  276/1 انًشرعخ

ٔاألراَت  انطٕٛر رغذٚخ

  111/1 يزقذو

 
 

021061161 
 نرمين صالح مصطفى عبدالرحمن

 

طهٕكٛبد انذٕٛاٌ 

 اطبطٗ   ٔانذٔاجٍ

َٔبقالد  انقٕارع دٔر

 األيزاع انًشززكخ 
216/1  

دٕٛاَبد  طذخ

  276/1 انًشرعخ

ٔاألراَت  انطٕٛر رغذٚخ

  111/1 يزقذو

  

021061101 
 عادل عطية منصور حامد جالل

 

أمراض الحٌوانات  اطبطٗ  أيزاع يعذٚخ

  446/1المجترة  
 

 عام متقدم افٌرولوجٌ

111/1  
 

 إحصاء حٌوي متقدم

314/1  

021061100 
 رامي محمد سالمة العطافى

 

 االيزاع انجبطُخ  
 اطبطٗ          

أمراض األبقار 

  431/1   المعدٌة

 هرمونات دوائٌة 

411/1  

التغذٌة االكلٌنكٌة وأمراض 

  161/1   سوء التغذٌة
  

021061106 
 عبدالحميد فكرى ابراهيم موسى

 

أمراض الحٌوانات  اطبطٗ  أيزاع يعذٚخ

  446/1المجترة  
 

 عام متقدم افٌرولوجٌ

111/1  
 

 إحصاء حٌوي متقدم

314/1  

021061100 
محمد اسماعيل عبد اسماعيل 

 الرحمن

  االيزاع انجبطُخ  
 اطبطٗ         

أمراض األبقار 
  431/1   المعدٌة

باثولوجٌا سوء 
  161/1 التغذٌة

التغذٌة االكلٌنكٌة وأمراض 

  161/1   سوء التغذٌة
  

021061101 

 محمود عزت عنتر البالط
 

  االيزاع انجبطُخ  
 طبطٗ ا        

بكترٌولوجٌا عام 

 171/1  متقدم 
 

  باثولوجٌا اكلٌنكٌة متقدم

171/1  

أمراض األغنام 

والماعز المعدٌة  

436/1  

 

021061102 
 مصطفى عادل أمين عبدالحميد

 

  االيزاع انجبطُخ  
 اطبطٗ         

اختبار وظائف 

  176/1األعضاء 
 

 أمراض الخٌول المعدٌة 

431/1   

 مناعة ) متقدم (

114/1  
 

021061103 
 محمد عمى محمود بدوى

 

 االيزاع انجبطُخ  
 

 اطبطٗ         

أمراض األبقار 

  431/1   المعدٌة
باثولوجٌا سوء 

  161/1 التغذٌة

التغذٌة االكلٌنكٌة وأمراض 

  161/1   سوء التغذٌة
  

021061107 
 محمد عمى عبدالعزيز عمى عطية

 

أيزاع األطًبك 
 اطبطٗ   ٔرعبٚزٓب 

ميكروبيولوجيا 
  127/1األسماك   

فسيولوجيا األسماك 
133/1  

    164/1  تغذٌة األسماك

 وسام السيد عبدالعزيز شمس 021061101
 

أيزاع األطًبك 
ميكروبيولوجيا  اطبطٗ   ٔرعبٚزٓب 

  127/1األسماك   
باثولوجيا األسماك 

174/1  

دراسة حدوث وانتشار 

األمراض/ وبائٌات الطٌور  

412/1  

  

 سارة إحسان عبدالحميد أمين 021061101
 

أيزاع األطًبك 
 اطبطٗ   ٔرعبٚزٓب 

ميكروبيولوجيا 
  127/1األسماك   

باثولوجيا األسماك 
174/1  

 
طفيليات  األسماك 

192/1  
 

 



 

  جبيعخ كفز انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطز٘     

 انذراطبد انعهٛب     

 

                                              

                                     

 و 6103جذٔل ايزذبٌ طالة انذراطبد انعهٛب ) رًٓٛذ٘ يبجظزٛز ( دٔر دٚظًجز  ربثع                                 

 اطى انطبنت رقى انجهٕص
 انًقزر األٔل               

 االصٍُٛ              

       2/06/6103 

 انًقزر انضبَٙ            

 االرثعبء            

       7/06/6103    

 انًقزر انضبنش          

     االصٍُٛ           

        06/06/6103  

 انًقزر انزاثع       

        االرثعبء         

       01/06/6103  

 انًقزر انخبيض   

 االصٍُٛ                 

    01/06/6103  

 انًقزر انظبدص   

 االرثعبء              

    60 /06/6103  

مد صالح الدين هاجر مح 021061111
 شاكر 

 

أيزاع األطًبك 
  اطبطٗ   ٔرعبٚزٓب 

فسيولوجيا األسماك 
133/1  

  تغذٌة األسماك
164/1  

 مناعة ) متقدم (

114/1  
 

 ياسر عبد الفتاح عبد الستار  021061110
 

أيزاع األطًبك 
 اطبطٗ   ٔرعبٚزٓب 

ميكروبيولوجيا 
  127/1األسماك   

باثولوجيا األسماك 
174/1  

فحة األمراض مكا
 471/1  الوبائٌة

  

 نهاد عبدالرءوف فهيم بدر 021061116
 

انطت انشزعٗ ٔانظًٕو 

 اطبطٗ 

فبريبكٕنٕجٛب االجٓشح  

610/0  

 
 كًجٕٛرز ٔيعبنجخ 

  
  001/0يعهٕيبد 

  016/0يُبعخ يزقذو  
 

011061111 
 شًٛبء يذدذ عجذ انذًٛذ 

 انفٛزٔنٕجٛب     اطبطٗ  

     4/ 484   واألرانب  يور ميكروبيولوجيا الط   
ثبصٕنٕجٛب انطٕٛر   

ُْذطخ ٔراصٛخ يزقذو    031/0

611/0  
 

011061101 

 ْجّ دظٍ يذًذ يطبٔع 

 
 طهٕكٛبد انذٕٛاٌ 

 
 ٔانذٔاجٍ    اطبطٗ 

صحة المساكن الحيوانية  
282/4  

 رغذٚخ انذٕٛاَبد انجزٚخ   
 

023/0  

   282/4المشتركة    في نقل االمراض    دور الحيوانات البرية 

 

 

 أيبَٗ طجزٖ انظٛذ يذًذ 011061111

 
 --------------- ----------------- ---------------- ---------------- -------------- انهذٕو    اطبطٗ      انزقبثخ انظذٛخ عهٗ 

 طبيخ شكزٖ يذًذ سٚذاٌ 011061121

 
 انهذٕو    اطبطٗ       انزقبثخ انظذٛخ عهٗ 

  606/0     ظًى انغذائٗ  انز
 ادظبء دٕٖٛ يزقذو    600/0رذهٛم اغذٚخ   

 
 006/0  

 عجذ هللا انظٛذ عجذ هللا انزُٔٚٗ  011061120

 
 اطبطٗ      انكًٛٛبء انذٕٛٚخ  

اخزجبر ٔظبئف االعضبء 

073/0  

  431/4التموث    الفسيولوجيا فى  
  600/0رذهٛم اغذٚخ  

 
 

 ذ انْٕبة عبئشخ طًٛز عج 011061121

 
 اطبطٗ     انكًٛٛبء انذٕٛٚخ   

فسيولوجيا البيئة واالقممة   
422/4   

هندسة وراثية متقدم    000/0رظًٛى رجبرة  
291/4  

 

 اًٍٚ جًبل انظعٛذ انًظهًٗ  011061123

 

التوليد والتناسل   
 اساسى 

 رغذٚخ دٕٛاَبد 
  

 021/0انًشرعخ    

كيمياء الهرمونات  
  432/4والتناسل  

 
 ادظبء دٕٖٛ يزقذو 

 
 006/0  

 ادًذ عجذ انًُعى اثٕ انفزٕح  011061127

  انزٕنٛذ ٔانزُبطم  

 
   

 ادظبء دٕٖٛ يزقذو 
 

 006/0  
               

                                

                                     

 

 



 

  جبيعخ كفز انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطز٘     

 انذراطبد انعهٛب     

 

 

 

 و 6103جذٔل ايزذبٌ طالة انذراطبد انعهٛب ) رًٓٛذ٘ يبجظزٛز ( دٔر دٚظًجز  ربثع                                               

 اطى انطبنت رقى انجهٕص
 انًقزر األٔل               

 االصٍُٛ              

       2/06/6103 

 انًقزر انضبَٙ            

 االرثعبء            

       7/06/6103    

 انًقزر انضبنش          

     االصٍُٛ           

        06/06/6103  

 انًقزر انزاثع       

        االرثعبء         

       01/06/6103  

 انًقزر انخبيض   

 االصٍُٛ                 

    01/06/6103  

 انًقزر انظبدص   

 االرثعبء              

    60 /06/6103  

 طًز ريضبٌ فؤاد يذًذ 140320041

 

 زاع االطًبك  اطبطٗ اي
 ْظزٕنٕجٛب االطًبك 

066/0  
   ------- 

ثبصٕنٕجٛب اكهُٛٛكٛخ 

  072/0يزقذو  

   011/0طفٛهٛبد االطًبك  

 دًذٍٚ ْبشى دًذٍٚ يذًٕد 011061130

 ايزاع االطًبك 
--------- --------------- --------------- 

رغذٚخ االطًبك  

036/0  

  011/0طفٛهٛبد االطًبك  

----------------- 

 عظبو يذًذ طهًٛبٌ شهٕف 011061137

 
طهٕكٛبد ٔرعبٚخ  االَزبط انذٕٛاَٗ  اطبطٗ 

  021/0االراَت  
    061/0      ٔانزًضٛهم اانغذاءٖ       فظٕٛنٕجٛم انٓضى 

  كًجٕٛرز ٔيعبنجخ 
 

  001/0يعهٕيبد 

  

 يذًذ َٕٚض سٚذ عذٖٔ  011061131

 
 ذٚخ دٕٛاَبد رغ االَزبط انذٕٛاَٗ  اطبطٗ 

  
 021/0انًشرعخ    

 اقزظبدٚبد يشارع 
  

 017/0اَزبط   

رظًٛى رجبرة  

000/0  
 

 

011061171 

 اٚٓبة يذًذ عجبص يذًذ 

 باطنة  المراض الا

 
 

علم الطفٌلٌات 

  112/1االكلٌنٌكى 

   

011061113 

 عجذ انٓبدٖ اثزاْٛى عجذ انذهٛى 

 

انجكززٚب ٔانفطزٚبد 

 ٔانًُبعخ  اطبطٗ 

تشخيص المعممى ال
ايزاع دٕٛاَبد   248/4لمسموم 

  611/0انزجبرة  
ثبصٕنٕجٛب اكهُٛٛكٛخ 

  072/0يزقذو  

 

 

011061111 

 عجٛز اشزف عجذ انعشٚش عجذ هللا 

 

رغذٚخ انذٕٛاٌ ٔانذٔاجٍ   

كيمياء حيوى الطيور    اطبطٗ 
441/4  

ثبصٕنٕجٛب انطٕٛر   

031/0  

  016/0يُبعخ يزقذو   
 

011061001 

 ٔائم جًعّ انظٛذ جبد 

 الفارماكولوجيا

 
  

ثبصٕنٕجٛب اكهُٛٛكٛخ 

  072/0يزقذو  

   016/0يُبعخ يزقذو   

011061000 

 اصبر ٔدٛذ اثزاْٛى ٕٚطف يظبٔر 

 
 الفارماكولوجيا اساسى 

 ثكززٕٚنٕجٛب عبو يزقذو   

071/0  
 عهى انخهٛخ ٔكًٛٛبء 

 
  000/0انخهٛخ   

ثبصٕنٕجٛب اكهُٛٛكٛخ 

  072/0يزقذو  

 

 

011061003 

 طذز عجذِ انشزثُٛٗ 

 

ايزاع انطٕٛر ٔاالراَت  

 اطبطٗ 

ثكززٕٚنٕجٛب خبص  

071/0  

رشخٛض ايزاع انذو 

ٔفذض انُخبع  

077/0  

دراسة حدوث وانتشار 

األمراض/ وبائٌات 

  412/1الطٌور  

  

 يذًٕد فزذٗ اثزاْٛى يذًذ  001061101

 

تغذية الحيوان والدواجن  
 اساسى  

 ٕٚنٕجٛب عبو يزقذو   ثكزز

071/0  
 انظذخ انجٛئٛخ ٔانزهٕس 

 
    671/0  

انًخهفبد انذٕٛاَٛخ 

 4/ 224 يزقذو 
 

 

 شًٛبء رضب قطت  001061103

 

    انجكززٚب ٔانفطزٚبد 
 ٔانًُبعخ اطبطٗ 

االمراض البكترية 
  262/4لمدواجن  

ثبصٕنٕجٛب انطٕٛر    

031/0  

 يزقذو ٔراصٛخُْذطّ 

 291 /4 

 

                                                    



 

  جبيعخ كفز انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطز٘     

 انذراطبد انعهٛب     

 

                                   

                                

                                     

 

 و 6103ر دٚظًجز جذٔل ايزذبٌ طالة انذراطبد انعهٛب ) رًٓٛذ٘ يبجظزٛز ( دٔ ربثع                                           

 

 اطى انطبنت رقى انجهٕص
 انًقزر األٔل               

 االصٍُٛ              

       2/06/6103 

 انًقزر انضبَٙ            

 االرثعبء            

       7/06/6103    

 انًقزر انضبنش          

     االصٍُٛ           

        06/06/6103  

 اثع انًقزر انز      

        االرثعبء         

       01/06/6103  

 انًقزر انخبيض   

 االصٍُٛ                 

    01/06/6103  

 انًقزر انظبدص   

 االرثعبء              

    60 /06/6103  

 َبرًٚبٌ طبثز ايٍٛ انطٛت  001061130

 

 ٔانجٛئخ    اطبطٗ      طذخ انذٕٛاٌ ٔانذٔاجٍ
  613  األيزاع انًشززكخ        َٔبقالد  دٔر انقٕارع 

 عهى انطفٛهٛبد االكهُٛٛكٗ

011/0  

    011/0   األٔنٛبد 

 ْجّ يذًٕد يذًذ عجذ انزدًٍ  001061131

 

 ٔانجٛئخ      اطبطٗ        طذخ انذٕٛاٌ ٔانذٔاجٍ

 فبريبكٕنٕجٛب عبو يزقذو  

011/0  
   انذشزاد انطجٛخ انجٛطزٚخ

 
 011/0  

 كخ يزقذوأيزاع يشزز

612/0 

  

 ٚذٛٗ سكزٚب يذًٕد اثزاْٛى  001061171

 

االيزاع انًعذٚخ   

 اطبطٗ  
ايزاع انُقض انغذائٗ  

600/0  

فٛزٔنٕجٛب عبو يزقذو  

011/0  
   016/0يُبعخ يزقذو   

 عًزٔ انعزاقٗ فزْٕد  001061110

 
 انفبريبكٕنٕجٛب اطبطٗ

 عهى انخهٛخ ٔكًٛٛبء  
 
  000/0انخهٛخ   

جٛب اكهُٛٛكٛخ ثبصٕنٕ

  072/0يزقذو  

   011/0   األٔنٛبد

 

                                  

 ( 017يقزر اقزظبدٚبد ٔيشارع اَزبط انهذى ) (006( طبعبد ٚجذأ يٍ انعبشزح طجبدب إنٗ انظبعخ انٕادذح ظٓزا .. فًٛب عذا )يقزر إدظبء دٕٛ٘ يزقذو )0** سيٍ االيزذبٌ )
 

 عزٍٛ سيٍ االيزذبٌ طب   
 

 تحدد االمتحانات الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص . -**

 
 عًٛذ انكهــــــٛخ                        ٔكٛم انكهٛخ نهذراطبد انعهٛب ٔانجذٕس                                                         الدراسات العميا                       

 

 ( شٕقٗ عجذ انٓبدٖ يذًٕد)أ.د/                      )أ.د/ َبدر ٚذٛٙ يظطفٗ ٚذٛٙ (                                                                                                         

 

 
 

 

 

 

 



 

  جبيعخ كفز انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطز٘     

 انذراطبد انعهٛب     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول امتحانات طالب الدراسات العليا         

              

 الدكتوراه  (( -الماجستير – ))الدبلوم      

          

   م  2014دور ديسمبر                
 


