
 جامعة كفر الشيخ 
                              كمية الطب البيطري 

 العميا الدراسات 
 

 م 2014جدول اهتحاى طالب دبلوم الدراسات العليا دور ديسوبز                                          

 اسن الدبلوم
 املادة

حد
أ
  7/12/2014  ال

 املادة
  10/12/2014الأربعاء  

 املادة
  14/12/2014الأحد  

 املادة
ربعاء 

أ
  17/12/2014 ال

 املادة
حد 

أ
  21/12/2014ال

 املادة
رب

أ
 24/12/2014عاء ال

 دبلوم الويكزوبيولوجيا-1
ىلىجيا  البنتًر

 1:1:مً 
 الفطزيات

 1:1:مً
 املىاعة

 1:1:مً
 الفيرولىجيا

 1:1:مً 
  

 دبلوم هزاقبة األغذية -2
الزقابة الصحية على 

 1:1:مً      ألالبان
الححليل النيميائي 

 11:1:مً       لألغذًة
 مينزوبيىلىجيا ألاغذًة

 1:1:مً 
الصحية على  الزقابة

 1:1:اللحىم مً 
ثنىىلىجيا وحفظ 

 1:1:مً       ألاغذًة
 

 دبلوم أهزاض الدواجي-3

أمزاض الدواجً 
   وألاراهب

 1:1:مً    

 فسيىلىجيا الدواجً
 11:1:مً 

 صحة وجغذًة الدواجً
 1:1:مً 

مينزوبيىلىجيا وطفيليات 
 الدواجً وألاراهب 

 11:1:مً          

 باثىلىجيا الدواجً
 1:1: مً

 

 
 دبلوم رعاية الحيواى -4
 

 صحة الحيىان

 11:1:  مً

 فسيىلىجيا الحىاسل
 11:1:    مً

جغذًة الحيىان وأمزاض 
 سىء الحغذًة 

 1:1:مً

 ثزبية وثحسين الحيىان
 11:1:  مً

 إهحاج حيىاوي
              )حيىاهات املشرعة(

 1:1:مً    

سلىليات الحيىان 
        ورعاًحه

 1:1:مً 

بلوم اإلعالم والتسويق د -5
 الدوائي

الفارمالىلىجيا 
  البيطزية

 1:1:مً     

 الخسىيق الدوائي
 11:1:مً 

 الححضير الدوائي
 1:1:مً 

 سمية الدواء
 1:1:مً 

 الحقييم الدوائي
 1:1:مً 

 

 دبلوم اهزاض االسواك  -6
 باثىلىجيا الاسماك 

 :1  1:مً        
 رعاًة وجغذًة الاسماك 

 :1   1: مً          

مينزوبيىلىجيا 
 الاسماك 

 1:1    1:مً       

 طفيليات الاسماك 
 1:1    1:مً        

 امزاض الاسماك 
 :1   1:مً        

 فسيىلىجيا الاسماك 
 1:1   1:مً        

 ،،،، بالكمية(  4( و مدرج )  3فى مدرج )وسوف تعقد االمتحانات النظرية  **    
                          الشفوية والعممية بمعرفة األقسام المختصة....... تحدد االمتحانات**    

 وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث                                  عميد الكمية     عميا                     الدراسات ال      
 

 (  .د/ نادر يحيى مصطفى يحيى (                            ) أ.د/ عبد الرازق يوسف دسوق) أ                                             
 
 



 جامعة كفر الشيخ 
                              كمية الطب البيطري 

 العميا الدراسات 
 

 م  2014جدول اهتحاى طالب دبلوم الدراسات العليا دور ديسوبز  اتبع                                         

 اسن الدبلوم              
 املادة

حد
أ
  7/12/2014  ال

 املادة
  10/12/2014الأربعاء  

 املادة
  14/12/2014الأحد  

 املادة
ربعاء 

أ
  17/12/2014 ال

 املادة
حد 

أ
  21/12/2014ال

 املادة
ربعاء 

أ
 24/12/2014ال

 دبلوم التٌاسليات -7
      أمزاض الجهاس الحىاسلي

 1:1:مً 
 فسيىلىجيا الحىاسل

 11:1:مً            

طفيليات و 
 مينزوبيىلىجيا الحىاسل

 1:1:مً             

جشزيح و هسحىلىجيا 
 الجهاس الحىاسلي

 1:1:مً           

باثىلىجيا الجهاس 
 1:1:مً      الحىاسلي 

 

دبلوم أهزاض حيواًات  -8
 الوزرعة

 باطىهأمزاض 
 1:1:مً 

 أمزاض معدًة
 1:1:مً

جغذًة الحيىان وأمزاض 
 11:1:مً  سىء الحغذًة

 طفيليات 
 11:1:مً 

 باثىلىجيا
 11:1:مً

 فارمالىلىجيا إملييينية
 11:1:مً  

 دبلوم جزاحة بيطزية -9
 جشزيح جزاحي

 1:1:مً 
 ألاشعة

 11:1:مً
 الحخدًز

 11:1:مً 
 جزاحة الحيىان

 1:1:مً 
 باثىلىجيا جزاحية

 1:1:مً 
 

 وم الفارهاكولوجيا و   دبل  -10
 الوستحضزات الطبية البيطزية

 الفارمالىلىجيا
 1:1:مً 

 ليمياء حيىية
 11:1:ً م

 سمىم بيطزية
 1:1:مً 

 فسيىلىجيا
 1:1:مً  

 صيدالهيات بيطزية
 11:1:مً  

 باثىلىجيا ثجزيبية 
 11:1:مً 

دبلوم الباثولوجيا  -11
 اإلكليٌيكية

 إملييينيةباثىلىجيا 

 1:1:مً

 باثىلىجيا عامة
 1:1:مً 

 مينزوبيىلىجيا
 11:1:مً 

 طفيليات 
 11:1:مً 

 ليمياء حيىيي
 1:1:مً 

 

دبلوم التلقيح   -12
 االصطٌاعي

 أمزاض الجهاس الحىاسلي
 1:1:مً 

 فسيىلىجيا الحىاسل
 11:1:مً

مينزوبيىلىجيا الجهاس 
 الحىاسلي 

 1:1:مً 

جشزيح و هسحىلىجيا 
 الجهاس الحىاسلي

 11:1:مً           

 الحلقيح الاصطىاعي
 1:1:مً 

 ليمياء حيىي الحىاسل
 11:1:مً 

                           تحدد االمتحانات الشفوية والعممية بمعرفة األقسام المختصة....... **       ،،،، بالكمية(  4( و مدرج )  3فى مدرج )رية  وسوف تعقد االمتحانات النظ** 
 ( دسوقى ) أ.د/ عبد الرازق يوسف          ) أ.د/ نادر يحيى مصطفى يحيى (                                                                            عميد الكمية           الدراسات العميا                                وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث                          

 


