
  جبيعخ كفش انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطش٘     

 انذساعبد انعهٛب     

 

 2014ًٓٛذ٘ يبجغزٛش ( دٔس دٚغًجش جذٔل ايزذبٌ غالة انذساعبد انعهٛب ) ر                                
 اعى انطبنت            سلى انجهٕط

  

 انًمشس األٔل          

  8/12/2014االصٍُٛ     

 انًمشس انضبَٙ            

   11/12/2014انخًٛظ   

 انًمشس انضبنش          

  15/12/2014الصٍُٛ  ا 

 

 انًمشس انشاثع              

  18/12/2014انخًٛظ    

 انًمشس انخبيظ    

  22/12/2014   االصٍُٛ

130320001 
أالء يجذ٘ دغبٍَٛ 

 انفغٕٛنٕجٛب  اعبعٗ  انجعجشٖ
  205ْشيَٕبد  دٔائٛخ   

  137ٔانزُبعم   بدكًٛٛبء انٓشيَٕ

 

   313رصًٛى رجبسة     

130320002 
َغشٍٚ عجذ انذًٛذ 

 اعبعٗ   انفغٕٛنٕجٛب يذًذ 
  205    ْشيَٕبد دٔائٛخ 

  137   كًٛٛبء انٓشيَٕبد ٔانزُبعم  

 

  312إدصبء دٕٛ٘ يزمذو 

 

 

130320003 
إًٚبٌ يذًذ يذًٕد 

 اعبعٗ  انكًٛٛبء انذٕٖٛ يذًذ دغٍ 
جٛب انجٛئخ ٔااللهًخ فغٕٛنٕ

  127ٔانخهٛخ    

  

 
  290     ُْذعخ ٔساصٛخ يزمذو 

 

  175 ثبصٕنٕجٛب اكهُٛٛكٛخ يزمذو 

 

130320004 
جًبل جالل عجذ انغزبس 

 اعبعٗ  انكًٛٛبء انذٕٖٛ يذًذ                                  
  312   ادصبء دٕٛ٘ يزمذو    245  انغًٕو انعبيّ يزمذو

 

 175 ثبصٕنٕجٛب اكهُٛٛكّٛ يزمذو

  

130320005 
                                         دُبٌ يذًذ فؤاد            

 اعبعٗ انكًٛٛبء انذٕٖٛ
فغٕٛنٕجٛب  األعصبة ٔانععالد   

125  

فبسيبكٕنٕجٛب انجٓبص انعصجٙ 

انالإساد٘ ٔانٓشيَٕبد  انًٕظعٛخ     

200  

   290ُْذعّ ٔساصٛخ يزمذو    

130320006 
دعبء انذعٕلٙ 

 انكًٛٛبء انذٕٖٛ اعبعٗ                            انذعٕلٙ دشٛش 
فغٕٛنٕجٛبانٓعى ٔانزًضٛم 

  129انغزائٗ  

   

  204فبسيبكٕنٕجٛب انزًضٛم انغزائٗ    
  313رصًٛى رجبسة   

  
 

130320007 
إثشاْٛى  سٔاٌ انذعٕلٙ

 انكًٛٛبء انذٕٖٛ اعبعٗ                           دشٛش 
 فغٕٛنٕجٛب فٗ انزهٕس

130  

اصٌ ٔرٕاخزجبس ٔظبئف االععبء 

   313رصًٛى رجبسة      176انذبيط ٔعٕائم انجغى ٔانجٕل 

130320008 
يُٗ يذًذ عجذ انجٛذ 

 انكًٛٛبء انذٕٖٛ اعبعٗ  صايم 
 

  313رصًٛى رجبسة    246انغًٕو انجٛئٛخ   
  128فغٕٛنٕجٛب انذو   

130320009 
شًٛبء عجذ انغالو يذًذ 

 اعبعٗانجبصٕنٕجٛب    عطب هللا 
  112   انعبيخ  عهى األَغجخ

   159   رذهٛم يٕاد عهف  176 اخزجبس ٔظبئف األععبء 

تربيت (312/ مقرر إحصاء حيىي متقدم ) (  172باثىلىجيا حيىاواث التجارب ) ( ساعاث يبدأ مه العاشرة صباحا إلى الساعت الىاحدة ظهرا .. فيما عدا )مقرر3** زمه االمتحان ) 

 0متحان ساعتيه زمه اال (  295وتحسيه متقدم ) 

 . الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص  ت.. تحدد االمتحانا ( بالكمية  4( و )  3فى مدرج ) وسوف تعقد االمتحانات النظرية  بالدور الثالث  -** 
 ذٕس                                                              عًٛذ انكهــــــٛخ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انعهٛب ٔانج                                  الدراسات العميا                     

 

 

 عجذ انشاصق ٕٚعف دعٕلٙ( )أ.د/ َبدس ٚذٛٙ يصطفٗ ٚذٛٙ (                                                       )أ.د/                                                                                  

 

                           



  جبيعخ كفش انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطش٘     

 انذساعبد انعهٛب     

                              

 2014ًٓٛذ٘ يبجغزٛش ( دٔس دٚغًجش جذٔل ايزذبٌ غالة انذساعبد انعهٛب ) ر                                      
 انًمشس األٔل           اعى انطبنت            سلى انجهٕط

  8/12/2014االصٍُٛ     

 انًمشس انضبَٙ            

   11/12/2014انخًٛظ   

 انًمشس انضبنش          

  15/12/2014االصٍُٛ   

 

 انًمشس انشاثع              

  18/12/2014انخًٛظ    

 انًمشس انخبيظ    

االصٍُٛ   

22/12/2014  

 انًمشس انغبدط 

انخًٛظ 

25/12/2014 

خ يٛشْبٌ يذًذ خهٛف 130320010

 سصٍٚ                                           
 136        الجسم   كيمياء األنسجة وسوائل   170  باثولوجيا السموم اعبعٗ  انجبصٕنٕجٛب اإلكهُٛٛكٛخ

  199  الفارماكولوجيا العامة
  

َٕسا انجٛهٗ يذًذ  130320011

  206  كيميائيالعالج ال  139 مينكيةكيمياء حيوية اك عبعٗ ا انجبصٕنٕجٛب اإلكهُٛٛكٛخ يذشٔط
    163 ثبصٕنٕجٛب عبو ٔأٔساو 

 شٕلٙأعًبء يذًذ  130320012

                                                     عاليخ 
والدواجن  يوان تغذية الح 

 ساسي  أ   التغذيةسوء  وأمراض

 عهٕكٛبد ٔسعبٚخ انذٔاجٍ 
149  

  138  ًٛبء انزغزٚخ كٛ    182  يُبعخ يزمذو 

تغذية الحيوان  والدواجن   يذًذ ادًذ انغٛذ دًضح  130320013
 اساسى   التغذيةسوء  وأمراض

سموكيات ورعاية الدواجن   
149  

تحميل المحوم واألسماك 
   277   صحة الدواجن   222ومنتجاتها   

130320014 

 إثشاْٛى فزذٙيذًٕد 

                                                         يذًذ
والدواجن تغذية الحيوان   

 وأمراض سوء  التغذية اساسى  

 انًخهفبد انذٕٛاَٛخ يزمذو   178  ثكزشٚب عبو يزمذو 
221 

  278  انصذخ انجٛئٛخ ٔانزهٕس 

 
 

130320015 
 انجكزشٚب ٔانفطشٚبد ٔانًُبعخ                            عبنى ادًذ عبنى إعشاء

 عبعٗا

 األيشاض انجكزشٚخ نهذٔاجٍ 

267  
  ثبصٕنٕجٛب انطٕٛس   289 ٔساصخ كبئُبد دلٛمخ  

 
168 

 

130320016 
 انجكزشٚب ٔانفطشٚبد ٔانًُبعخ                                        شًٛبء سظب لطت

 اعبعٗ

 األيشاض انجكزشٚخ نهذٔاجٍ 

267  

   ٕسانطٛ ثبصٕنٕجٛب  290  يزمذو ٔساصٛخُْذعّ  
168  

 

130320017 
يبسِٔ سيعبٌ عجذ 

 انعضٚض دالٔح 
 انجكزشٚب ٔانفطشٚبد ٔانًُبعخ

 اعبعٗ

 األيشاض انجكزشٚخ نهذٔاجٍ 

267 
    289   ٔساصخ كبئُبد دلٛمخ   206   انعالط انكًٛٛبئٙ 

يذًذ يذًذ يذًذ يذًذ  130320018

                    عهٗ
 انجكزشٚب ٔانفطشٚبد ٔانًُبعخ

 ٗاعبع

  انًضسعخدٕٛاَبد  صذخ 241 انعشع ٔانعجٕل أيشاض
276 

   290  يزمذو ٔساصٛخُْذعّ 
 

 انُجٙ انغٛذيُّ هللا عجذ  130320019

                             انشفبعٗ
 انجكزشٚب ٔانفطشٚبد ٔانًُبعخ

 اعبعٗ

  انًضسعخدٕٛاَبد  صذخ  241 انعشع ٔانعجٕل أيشاض
276  

  289  ٔساصخ كبئُبد دلٛمخ
  

(رشثٛخ 312(  / يمشس إدصبء دٕٛ٘ يزمذو ) 172( عبعبد ٚجذأ يٍ انعبششح صجبدب إنٗ انغبعخ انٕادذح ظٓشا .. فًٛب عذا )يمشسثبصٕنٕجٛب دٕٛاَبد انزجبسة ) 3** صيٍ االيزذبٌ )  

 . (  صيٍ االيزذبٌ عبعزٍٛ  295ٔرذغٍٛ يزمذو ) 

 . الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص ت( بالكمية  .. تحدد االمتحانا 4( و )  3لثالث فى مدرج ) وسوف تعقد االمتحانات النظرية  بالدور ا -** 
 عًٛذ انكهــــــٛخ                    ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انعهٛب ٔانجذٕس                                                    الدراسات العميا                   

 

 )أ.د/ عجذ انشاصق ٕٚعف دعٕلٙ (                     )أ.د/ َبدس ٚذٛٙ يصطفٗ ٚذٛٙ (                                                                                         

 



  جبيعخ كفش انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطش٘     

 انذساعبد انعهٛب     

                                        

 2014ًٓٛذ٘ يبجغزٛش ( دٔس دٚغًجش بٌ غالة انذساعبد انعهٛب ) رجذٔل ايزذ                                       

 انًمشس األٔل           اعى انطبنت            سلى انجهٕط

  8/12/2014االصٍُٛ     

 انًمشس انضبَٙ            

   11/12/2014انخًٛظ   

 انًمشس انضبنش          

  15/12/2014االصٍُٛ   

 

     انًمشس انشاثع          

  18/12/2014انخًٛظ    

 انًمشس انخبيظ    

االصٍُٛ   

22/12/2014  

 انًمشس انغبدط 

انخًٛظ 

25/12/2014 

                              عٛغٗ إَٔس أعبيّيُبس  130320020
 انجكزشٚب ٔانفطشٚبد ٔانًُبعخ

 
 عٗاعب   

يٛكشٔثٕٛنٕجٛب انهذٕو   

  220    ٔيُزجبرٓب ٔاألعًبن
    289    ٔساصخ كبئُبد دلٛمخ   283د ٔانزطٓٛش انًطٓشا

                                  يٓب يذًٕد انغٛذ ادًذ 130320021
  انجكزشٚب ٔانفطشٚبد ٔانًُبعخ

 اعبعٗ  

 انذٔاجٍ رغزّٚ انذٕٛاٌ

  153 )يٕاد عهف (

 نهغًٕو انًعًهٙانزشخٛص   303 يزمذو األعًبن أيشاض
248 

  

ثذٚش ء فٕص٘ َجال 130320022

 انشُبٔ٘ 
  انجكزشٚب ٔانفطشٚبد ٔانًُبعخ

 
 

 اعبعٗ 

يٛكشٔثٕٛنٕجٛب انهذٕو 

 220    ٔيُزجبرٓب
 األنجبٌيٛكشٔثٕٛنٕجٛب    303 أمراض األسماك متقدم 

  209   ٔيُزجبرٓب

 

                                       ُْذ عجذ انهطٛف ادًذ 130320023
  ُبعخانجكزشٚب ٔانفطشٚبد ٔانً

 
 اعبعٗ  

 
 206 انعالط انكًٛٛبئٙ 

 يشزشكّ يزمذو  أيشاض 

285 

 األيشاضثبصٕنٕجٛب 

 164 انًٛكشٔثٛخ

                                       إُٚبط خبنذ ادًذ شٕلٙ 130320024
  ميكروبيولوجيا الطيور واألرانب  اعبعٗ      انفٛشٔنٕجٛب 

184  
  كًٛٛبء دٕٛٚخ انًٛكشٔثبد 

141  
    290هندسة وراثية متقدم  

ثغًّ إثشاْٛى إعًبعٛم  130320025

 دبيذ دُفٙ 
 182  مناعة متقدم   235  أمراض األبقار المعدية  اعبعٗ    انفٛشٔنٕجٛب 

 
  177  وفحص النخاع    تشخيص أمراض الدم       

 دغُبء ادًذ يذًذ لذسِ  130320026
 سية لمدواجن األمراض الفيرو   اعبعٗ   انفٛشٔنٕجٛب 

268  

  128   فسيولوجيا الدم   182   مناعة متقدم
 

 شًٛبء عهٗ ععذ إٔٚة 130320027
األمراض الفيروسية لمدواجن  اعبعٗ   انفٛشٔنٕجٛب 

268     
  290هندسة وراثية متقدم   

 ثبصٕنٕجٛب انطٕٛس 

168   

 ٙسايٙ يذًٕد عجذ انُج 130320028

                                                                            انصٛفٙ
 اعبعٗ   انفٛشٔنٕجٛب

 باثولوجيا الطيور   290هندسة وراثية متقدم    182  مناعة متقدم  
168  

 

غهعذ ٕٚعف غهت  130320029

                                       عًبسح
أمراض الحيوانات حديثة  اعبعٗ  انفٛشٔنٕجٛب 

  233والدة ال

  290هندسة وراثية متقدم   182  مناعة متقدم  
 

 

(رشثٛخ 312(  / يمشس إدصبء دٕٛ٘ يزمذو ) 172( عبعبد ٚجذأ يٍ انعبششح صجبدب إنٗ انغبعخ انٕادذح ظٓشا .. فًٛب عذا )يمشسثبصٕنٕجٛب دٕٛاَبد انزجبسة ) 3** صيٍ االيزذبٌ )

 0ٍٛ (  صيٍ االيزذبٌ عبعز 295ٔرذغٍٛ يزمذو ) 

 . الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص ت( بالكمية  .. تحدد االمتحانا 4( و )  3وسوف تعقد االمتحانات النظرية  بالدور الثالث فى مدرج )  -** 
 عًٛذ انكهــــــٛخ                            ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انعهٛب ٔانجذٕس                                            الدراسات العميا                   

 

 )أ.د/ عجذ انشاصق ٕٚعف دعٕلٙ (                  )أ.د/ َبدس ٚذٛٙ يصطفٗ ٚذٛٙ (                                                                                         

 
 



  جبيعخ كفش انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطش٘     

 انذساعبد انعهٛب     

 

 2014ًٓٛذ٘ يبجغزٛش ( دٔس دٚغًجش جذٔل ايزذبٌ غالة انذساعبد انعهٛب ) رربثع                                     

 انًمشس األٔل           اعى انطبنت            سلى انجهٕط

  8/12/2014االصٍُٛ     

 انًمشس انضبَٙ            

   11/12/2014انخًٛظ   

 انًمشس انضبنش          

  15/12/2014االصٍُٛ   

 شاثع        انًمشس ان      

  18/12/2014انخًٛظ    

 انًمشس انخبيظ    

  22/12/2014االصٍُٛ   

                                  ضعهٗ ادًذ عجذ انعضٚ 130320030
    268دواجن  األمراض الفيروسية لم اعبعٗ   انفٛشٔنٕجٛب 

  290هندسة وراثية متقدم    182   مناعة متقدم 
 

ادًذ  دعجذ انًعجٕيذًذ  130320031

                                   اثٕسّٚ
   241 أمراض الضرع والعجول  اعبعٗ  انفٛشٔنٕجٛب 

  290هندسة وراثية متقدم    182    مناعة متقدم  
 

                                          يذًٕد سظب عجذِ انمبظٙ 130320032
  172    باثولوجيا حيوانات التجارب     182  مناعة متقدم   238  خيول المعديةامراض ال اعبعٗ   انفٛشٔنٕجٛب 

 َٛفٍٛ ادًذ ٕٚعف غهجّ  130320033
   290هندسة وراثية متقدم     182   مناعة متقدم  238أمراض الخيول المعدية  اعبعٗ   انفٛشٔنٕجٛب 

                                عجذ انفزبح يذًذ يذًٕد 130320034
 انشلبثخ انصذٛخ عهٗ االنجبٌ 

 اعبعٗ      ٔيُزجبرٓب  

 285 األمراض المشتركة متقدم    219     تكنولوجيا األغذية  178بكتريولوجيا عام متقدم 

 يذًٕد شفٛك يذًذ عاليّ 130320035
 انشلبثخ انصذٛخ عهٗ االنجبٌ 

 
 اعبعٗ     ٔيُزجبرٓب 

   312  إحصاء حيوي متقدم  219  جيا األغذيةتكنولو    179   بكتريولوجيا خاص

                     شهجٙيٓب يُصٕس يذًذ  130320036
 انشلبثخ انصذٛخ عهٗ االنجبٌ  

 
 اعبعٗ        ٔيُزجبرٓب

   285 األمراض المشتركة متقدم    219   تكنولوجيا األغذية   178بكتريولوجيا عام متقدم 

 ادًذ يصطفٙ كبيم 130320037

                              شزبٔ٘ٛانش
  انشلبثخ انصذٛخ عهٗ 

 اعبعٗ       انهذٕو ٔيُزجبرٓب 
  187يٛكشٔثٕٛنٕجٛب األغزٚخ  

  212  انزغًى انغزائٙ 
  211   رذهٛم أغزٚخ  

                                دانٛب يًذٔح عُزش 130320038
 انشلبثخ انصذٛخ عهٗ انهذٕو 

 اعبعٗ        ٓبٔيُزجبر 

 
 فبسيبكٕنٕجٛب انزًضٛم 

  204  انغزائٙ 

 312   إدصبء دٕٛ٘ يزمذو 
 

  302   ثٕٛنٕجٛب األعًبن 

 

                               سٚٓبو يذًذ عجذ انذفٛع 130320039
 انشلبثخ انصذٛخ عهٗ 

 
 اعبعٗ     انهذٕو  ٔيُزجبرٓب 

 يٛكشٔثٕٛنٕجٛب انطٕٛس 

  184ٔاألساَت   

  212  انزغًى انغزائٙ 
  313  رصًٛى رجبسة 

 
 

  انشلبثخ انصذٛخ عهٗ                                       نعبد الرحم صفبء ادًذ يذًذ 130320040
 اعبعٗ      انهذٕو ٔيُزجبرٓب 

جٛب انزصُٛع فٙ انًجبل يٛكشٔثٕٛنٕ

  186  انذٕٛاَٙ

  212  انزغًى انغزائٙ 
  313   رصًٛى رجبسة 

 

                                           انشٛخ يذًذ دًبلٗ غبسق 130320041
 انشلبثخ انصذٛخ عهٗ انهذٕو

 اعبعٗ      ٔيُزجبرٓب   

 283 انًطٓشاد ٔانزطٓٛش  
  211 رذهٛم أغزٚخ   312إدصبء دٕٛ٘ يزمذو   

                                       يذًذ ادًذ عجذ انذبفع 130320042
 انشلبثخ انصذٛخ عهٗ انهذٕو 

 اعبعٗ        ٔيُزجبرٓب 

  انًجٛذاد انذششٚخ ٔانصذخ انعبيخ

281  
  211  رذهٛم اغزٚخ     246انجٛئٛخ انغًٕو 

 (  295(رشثٛخ ٔرذغٍٛ يزمذو ) 312(  / يمشس إدصبء دٕٛ٘ يزمذو ) 172( عبعبد ٚجذأ يٍ انعبششح صجبدب إنٗ انغبعخ انٕادذح ظٓشا .. فًٛب عذا )يمشسثبصٕنٕجٛب دٕٛاَبد انزجبسة ) 3** صيٍ االيزذبٌ )

 0صيٍ االيزذبٌ عبعزٍٛ  

 . الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص ت( بالكمية  .. تحدد االمتحانا 4( و )  3وسوف تعقد االمتحانات النظرية  بالدور الثالث فى مدرج )  -** 
 ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انعهٛب ٔانجذٕس                                                        عًٛذ انكهــــــٛخ                               الدراسات العميا                   

 

 )أ.د/ عجذ انشاصق ٕٚعف دعٕلٙ (              )أ.د/ َبدس ٚذٛٙ يصطفٗ ٚذٛٙ (                                                                                       

 



  جبيعخ كفش انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطش٘     

 انذساعبد انعهٛب     

                                              

 2014ًٓٛذ٘ يبجغزٛش ( دٔس دٚغًجش جذٔل ايزذبٌ غالة انذساعبد انعهٛب ) ر                                              

 

 ألٔل انًمشس ا          اعى انطبنت            سلى انجهٕط

  8/12/2014االصٍُٛ     

 انًمشس انضبَٙ            

   11/12/2014انخًٛظ   

 انًمشس انضبنش          

  15/12/2014االصٍُٛ   

 

 انًمشس انشاثع              

انخًٛظ    

18/12/2014  

 انًمشس انخبيظ    

االصٍُٛ   

22/12/2014  

 انًمشس انغبدط 

انخًٛظ 

25/12/2014 

ثخ انصذٛخ عهٗ انهذٕو انشلب يذًذ دًذ٘ عهٗ انمبظٙ  130320043

 اعبعٗٔيُزجبرٓب    
  يٛكشٔثٕٛنٕجٛب األعًبن 

 
187  

       122ْغزٕنٕجٛب األعًبن 
    211رذهٛم أغزٚخ     

يذًذ  يذًٕد عجذ انًعطٙ  130320044

             انُجبس
 اللحومالرقابة الصحية على 

 اساسى         ومنتجاتها   

  138   كًٛٛبء انزغزٚخ   211  رذهٛم أغزٚخ     178بكتريولوجيا عام متقدم 

  285يزمذو       األيشاض انًشزشكخ     198غفٛهٛبد األعًبن     أيشاض األعًبن   اعبعٗ                                           دأمينة محمد محمد عبد الجوا 130320045
  174   ثبصٕنٕجٛب االعًبن 

  198غفٛهٛبد األعًبن   أيشاض األعًبن   اعبعٗ  عًبد انشذبد انغعٛذ نٕنٕ  130320046
  133فغٕٛنٕجٛب األعًبن    

  162       رغزٚخ األعًبن 
 174   ثبصٕنٕجٛب االعًبن 

ادًذ عجذ انعبغٗ ادًذ عجذِ  130320047

 غالة 
 انزٕنٛذ ٔانزُبعم ٔانزهمٛخ 

 االصطُبعٙ  اعبعٗ 

ء انذٕٛٚخ كًٛٛبان

  139ٔاإلكهُٛٛكٛخ    
  117انجٕنٗ انزُبعهٗ      انزشكٛت انُغٛجٗ نهجٓبص 

  312      إدصبء دٕٛ٘ يزمذو  
 

 

دًذ٘ عجذ انذٙ عجذ انفزبح  130320048

 عهٗ دطت 

انزٕنٛذ ٔانزُبعم ٔانزهمٛخ 

 االصطُبعٙ   اعبعٗ 

فغٕٛنٕجٛب انغذد انصًبء 

 123ٔانزُبعم   
 ضسعخ رغزٚخ دٕٛاَبد انً

  154يزمذو    

  312     إدصبء دٕٛ٘ يزمذو  
 

 

 نزٕنٛذ ٔانزُبعم ٔانزهمٛخ  عمى محمد عمى                                                130320049

 االصطُبعٙ  اعبعٗ 

كًٛٛبء انذٕٛٚخ ان

  139ٔاإلكهُٛٛكٛخ    
 رغزٚخ دٕٛاَبد انًضسعخ 

  154يزمذو    
  312     إدصبء دٕٛ٘ يزمذو 

 

 

 انزٕنٛذ ٔانزُبعم ٔانزهمٛخ  عمى ماجد سعد عمى                                              130320050

 االصطُبعٙ   اعبعٗ 

 رغزٚخ دٕٛاَبد انًضسعخ  

  154يزمذو    
  312   إدصبء دٕٛ٘ يزمذو  

  138كًٛٛبء انزغزٚخ    

130320051 
نمبدس غبص٘ دٍُٛ عجذ ا

 انشُبٔ٘ 
 انٕساصخ ٔانُٓذعخ 

  انٕساصٛخ  اعبعٗ 

 االعًبن كًٛٛبء دٕٛٚخ 

  143 

  313رصًٛى رجبسة      246انغًٕو انجٛئٛخ    
  

 انٕساصخ ٔانُٓذعخ  َغًّٛ يذًٕد ادًذ انكزبرُٗ  130320052

 انٕساصٛخ اعبعٗ 
  عًبنكًٛٛبء دٕٛٚخ األ

143  
  133فغٕٛنٕجٛب األعًبن    

   313ًٛى رجبسة    رص

 

تربيت وتحسيه (312/ مقرر إحصاء حيىي متقدم ) (  172باثىلىجيا حيىاواث التجارب ) ( ساعاث يبدأ مه العاشرة صباحا إلى الساعت الىاحدة ظهرا .. فيما عدا )مقرر3** زمه االمتحان )

 0زمه االمتحان ساعتيه  (  295متقدم ) 

 . الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص  ت.. تحدد االمتحانا ( بالكمية  4( و )  3فى مدرج ) ة  بالدور الثالث وسوف تعقد االمتحانات النظري -** 
 عًٛذ انكهــــــٛخ       ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انعهٛب ٔانجذٕس                                                                              الدراسات العميا                   

   

 ( )أ.د/ َبدس ٚذٛٙ يصطفٗ ٚذٛٙ (                                                       )أ.د/ عجذ انشاصق ٕٚعف دعٕلٙ                                                                      

                                               

 



  جبيعخ كفش انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطش٘     

 انذساعبد انعهٛب     

                  

 و2014ًٓٛذ٘ يبجغزٛش ( دٔس دٚغًجش جذٔل ايزذبٌ غالة انذساعبد انعهٛب ) ر                                
 انًمشس األٔل           اعى انطبنت            سلى انجهٕط

االصٍُٛ     

8/12/2014  

 انًمشس انضبَٙ            

   11/12/2014انخًٛظ   

 انًمشس انضبنش          

  15/12/2014االصٍُٛ   

 

 انًمشس انشاثع              

انخًٛظ    

18/12/2014  

 انًمشس انخبيظ    

االصٍُٛ   

22/12/2014  

 انًمشس انغبدط 

 25/12/2014انخًٛظ 

أمراض الطيور و   إبراهيم دسامح عبد الحمي 130320053
 األرانب اساسى  

     184   واألرانب  يولوجيا الطيور ميكروب                      
العالج الكيميائي      

206  
باثولوجيا الطيور    

168  
 

أمراض الطيور و األرانب    زايد كامل عبد الناجي سالم 130320054
 اساسى                

 األمراض المشتركة متقدم    181فيرولوجيا خاص  
285           

تشخيص أمراض الدم   
  177النخاع   وفحص 

أمراض الطيور و األرانب   محمود أحمد حسن شاهين 130320055
 اساسى 

األعضاء  فاختبار وظائ 180عام متقدم    فيرولوجيا
وتوازن الحامض وسوائل 

  176الجسم 

  168باثولوجيا الطيور     
 

أمراض الطيور و األرانب   مروة أسامة احمد محمود  130320056
 اساسى  

فارماكولوجيا عام    182متقدم    مناعة  
        199متقدم   

صحة الدواجن متقدم    
277  

 

أدًذ يذًٕد يصطفٗ  130320057

 عهًٛبٌ
 تربية وتحسين متقدم   238  أمراض الخيول المعدية انطفٛهٛبد     اعبعٗ  

 295  
    هندسة وراثية متقدم

  290  
تشخيص أمراض الدم وفحص  

  177    النخاع

     هندسة وراثية متقدم   238   أمراض الخيول المعدية انطفٛهٛبد     اعبعٗ   يعبر يذًذ يذًٕد عبيش                                                                                130320058
 290  

باثولوجيا األمراض الميكروبية  
  164     والطفيمية لمحيوان

 صذخ انذٕٛاٌ ٔانذٔاجٍ                                         أًٍٚ صجذٙ دغٍ ععذِ  130320059

 ٔانجٛئخ    اعبعٗ   

  إدصبء دٕٛ٘ يزمذو    235أيشاض األثمبس انًعذٚخ   
  312  

  أيشاض يشزشكخ يزمذو

285 
 

 صحة الحيوان والدواجن  فبغًخ انغٛذ يذًذ انغٛذ 130320060
 عٗ اعب    ورعايتها 

دور القوارض في نقل 
    286األمراض المشتركة  

      150 األرانب  سموكيات ورعاية 
 

  151   تجارب    سموكيات حيوان 

  

                                       هللا  خهف  ثبشب فبٚضح ادًذ 130320061
 صذخ انذٕٛاٌ ٔانذٔاجٍ

  
 ٔانجٛئخ     اعبعٗ   

دور القوارض في نقل 
    286ألمراض المشتركة  ا

انًخهفبد انذٕٛاَٛخ يزمذو    

221  
 عهٕكٛبد دٕٛاَبد 

 151  رجشٚجٛخ  

  

 (   295ٍ يزمذو ) (رشثٛخ ٔرذغ312ٛ(  / يمشس إدصبء دٕٛ٘ يزمذو ) 172( عبعبد ٚجذأ يٍ انعبششح صجبدب إنٗ انغبعخ انٕادذح ظٓشا .. فًٛب عذا )يمشسثبصٕنٕجٛب دٕٛاَبد انزجبسة ) 3** صيٍ االيزذبٌ )

 0صيٍ االيزذبٌ عبعزٍٛ 

 . الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص ت( بالكمية  .. تحدد االمتحانا 4( و )  3وسوف تعقد االمتحانات النظرية  بالدور الثالث فى مدرج )  -** 
 هٛب ٔانجذٕس                                           عًٛذ انكهــــــٛخ ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انع                    الدراسات العميا                   

 

 )أ.د/ عجذ انشاصق ٕٚعف دعٕلٙ (          )أ.د/ َبدس ٚذٛٙ يصطفٗ ٚذٛٙ (                                                                                      
 

                            

 و2014ًٓٛذ٘ يبجغزٛش ( دٔس دٚغًجش جذٔل ايزذبٌ غالة انذساعبد انعهٛب ) ر                                



  جبيعخ كفش انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطش٘     

 انذساعبد انعهٛب     

 انًمشس األٔل           اعى انطبنت            سلى انجهٕط

  8/12/2014االصٍُٛ     

 انًمشس انضبَٙ            

   11/12/2014انخًٛظ   

 انًمشس انضبنش          

  15/12/2014صٍُٛ  اال 

 

 انًمشس انشاثع              

  18/12/2014انخًٛظ    

 انًمشس انخبيظ    

  22/12/2014االصٍُٛ   

                                      يٓب شبكش سجت عجذ انصًذ 130320062
 صذخ انذٕٛاٌ ٔانذٔاجٍ 

 اعبعٗ   ٔانجٛئخ     
 عهٕكٛبد ٔسعبٚخ انذٔاجٍ   ’

149  

 دٔس انطٕٛس فٙ َمم األيشاض 

  288انًشزشكخ   

يمشساد َٕعٛخ فٙ رهٕس األنجبٌ   

213  
 

 اعبعٗ ٔانجٛئخ        صذخ انذٕٛاٌ ٔانذٔاجٍ                                          َبسًٚبٌ صبثش أيٍٛ انطٛجٗ 130320063
 دٔس انمٕاسض َٔبلالد األيشاض 

  286  انًشزشكخ

   190   األٔنٛبد 194  االكهُٛٛكٗ عهى انطفٛهٛبد

 اعبعٗ ٔانجٛئخ         صذخ انذٕٛاٌ ٔانذٔاجٍ  ْجّ يذًٕد يذًذ عجذ انشدًٍ  130320064
  999  فبسيبكٕنٕجٛب عبو )يزمذو(  188  انذششاد انطجٛخ انجٛطشٚخ

    

 285 أيشاض يشزشكخ يزمذو

    ٔاجٍانجكزٛشٚخ نهذ األيشاض اساسى   يشزشكخ أيشاض                                             ٛتشٓ صبثش يذٙ أعًبء 130320065

767              
             797انغزائٙ   انزغًى 

                                          
ٔاألساَت   فذص نذٕو انذٔاجٍ 

798                                    
 

 انجكزٛشٚخ نهذٔاجٍ األيشاض اساسى   يشزشكخ أيشاض ًذ عضة  إًٚبٌ عضد يذ 130320066

767  
ٔاألساَت   فذص نذٕو انذٔاجٍ   797   انغزائٙانزغًى 

798  
 

يمبٔيخ انمٕاسض ٔ َبلالد  اساسى   يشزشكخ أيشاض                                       عًش انغٛذ عهٗ عٛبد   130320068

                              782   األيشاض

                                                                         992 االٔنٛبد                                                             782  انًطٓشاد ٔانزطٓٛش
 

130320069 
 عٕصاٌ عجذ انجبلٙ لطت شعجبٌ

                                                                   992     األٔنٛبد  284ٔثبئٛبد                                                         922  ٕنٕجٛب فٙ انزهٕسانفغٛ اعبعٗ  األيشاض انًشزشكخ 

 ثكزشٕٚنٕجٛب عبو يزمذو    اساسى   شزشكخي أيشاض                                   إثشاْٛى يذًٕد عجذ انفزبح انغٛذ 130320070

  978                                            
   أيشاض انجٓبص انزُبعهٙ االرضٕٖ  284ٔثبئٛبد      

752                                                                   

 يٛكشٔثٕٛنٕجٛب انهذٕو ٔاألعًبن اعبعٗ  األيشاض انًشزشكخ                                                          غم ع إثشاْٛى إَٔسَٓبد  130320071

                                                                                    220 ٔيُزجبرٓب  

                                                                                     302ثٕٛنٕجٛب األعًبن      284ٔثبئٛبد      

 ٔاألعًبنيٛكشٔثٕٛنٕجٛب انهذٕو  اساسى   يشزشكخ أيشاض                                      شذبرخ يذًذ٘ صجذَٕٙسْبٌ  130320072

                 772ٔيُزجبرٓب  

   779      يكبفذخ أيشاض ٔثبئٛخ                                   222( ) يزمذو األعًبن أيشاض

تربيت وتحسيه (312/ مقرر إحصاء حيىي متقدم ) (  172باثىلىجيا حيىاواث التجارب ) ( ساعاث يبدأ مه العاشرة صباحا إلى الساعت الىاحدة ظهرا .. فيما عدا )مقرر3** زمه االمتحان )

 0ه زمه االمتحان ساعتي (  295متقدم ) 

 . الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص  ت.. تحدد االمتحانا ( بالكمية  4( و )  3فى مدرج ) وسوف تعقد االمتحانات النظرية  بالدور الثالث  -** 
 عًٛذ انكهــــــٛخ                           ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انعهٛب ٔانجذٕس                                            الدراسات العميا                   

 

 )أ.د/ عجذ انشاصق ٕٚعف دعٕلٙ (                     )أ.د/ َبدس ٚذٛٙ يصطفٗ ٚذٛٙ (                                                                                         
                                                   

                                                           
                                              

 و2014ًٓٛذ٘ يبجغزٛش ( دٔس دٚغًجش جذٔل ايزذبٌ غالة انذساعبد انعهٛب ) ر                                                              



  جبيعخ كفش انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطش٘     

 انذساعبد انعهٛب     
 

 سلى انجهٕط
 االعـــــــى      

 انًمشس األٔل          

االصٍُٛ     

8/12/2014  

 انًمشس انضبَٙ            

   11/12/2014انخًٛظ   

 انًمشس انضبنش          

  15/12/2014االصٍُٛ   

 

 انًمشس انشاثع              

انخًٛظ    

18/12/2014  

 انًمشس انخبيظ    

االصٍُٛ   

22/12/2014  

 س انغبدط انًمش

 25/12/2014انخًٛظ 

أيشاض انعشع ٔانعجٕل   اساسى   يشزشكخ أيشاض                                         عٛغْٗذٚش يبْش عجذِ  130320073

749  

     صذخ انًغبكٍ انذٕٛاَٛخ 

787 

 األنجبٌيٛكشٔثٕٛنٕجٛب 

     729     ٔيُزجبرٓب

 

ْذٚش يصطفٗ عجذ  130320074

                               انهطٛف 
  أيشاض انذٕٛاَبد انًُضنٛخ اساسى   يشزشكخ أيشاض

   729     انًعذٚخ
عهٕكٛبد ٔسعبٚخ انذٕٛاَبد 

                                                                         992      األٔنٛبد                                        946   انًُضنٛخ

ْذٚش ٔاصف إثشاْٛى  130320075

                                                          عجالٌ 
ثكزشٕٚنٕجٛب عبو يزمذو     اساسى   يشزشكخ أيشاض

178 

انٕثبئٛخ      األيشاضيكبفذخ  

779                                                                                                                 
 األنجبٌيٛكشٔثٕٛنٕجٛب 

     729     ٔيُزجبرٓب
 

إثشاْٛى صكشٚب إثشاْٛى  130320076

األيشاض انًعذٚخ    انًعصشاَٗ                                 

 اعبعٗ  

 اضطرابات التمثيل
  206 العالج الكيميائي  230 الغذائي  

 
                                                                       992      األٔنٛبد

  

عبيخ صجذٙ انغٛذ  130320077

 خهٛم                                 

األمراض المعدية   
 اساسى  

  الحشرات الطبية البيطرية
188  

   232    األمراض الجمدية  183     فطريات متقدم

االمراض المعدية    ذًذ أدًذ عهٗ ثشْبو                                 ي 130320078
 اساسى  

سموكيات ورعاية الحيوانات     225   طب عام متقدم  178    بكتريولوجيا عام
   144   المجترة

 

ٚذٛٗ صكشٚب يذًٕد  130320079

 إثشاْٛى                                 

االيشاض انًعذٚخ   

 عٗ  اعب

  أمراض النقص الغذائى  182    مناعة متقدم  180    فيرولوجيا عام 
231   

 

  بكتريولوجيا عام متقدم انفبسيبكٕنٕجٛب اعبعٗ         أدًذ شٕلٙ إثشاْٛى                                        130320080
179   

   124 فسيولوجيا الطيور متقدم
 

تشخيص أمراض الدم 
     177    نخاعوفحص ال

  انفبسيبكٕنٕجٛب اعبعٗ عًشٔ انعشالٙ فشْذ 130320081
عمم الخمية وكيمياء  الخمية 

111            
 190الطفيميات )أوليات( 

 باثولوجيا اكمينكية متقدم
175 

 

يصطفٗ غّ يخزبس  130320082

        انضٔأٖ                                       

 أمراض الحيوانات المنزلية  اعبعٗ  انفبسيبكٕنٕجٛب
228 

باثولوجيا حيوانات  189الطفيميات )الديدان(
 172     التجارب

 

(رشثٛخ 312(  / يمشس إدصبء دٕٛ٘ يزمذو ) 172( عبعبد ٚجذأ يٍ انعبششح صجبدب إنٗ انغبعخ انٕادذح ظٓشا .. فًٛب عذا )يمشسثبصٕنٕجٛب دٕٛاَبد انزجبسة ) 3** صيٍ االيزذبٌ )

 0(  صيٍ االيزذبٌ عبعزٍٛ  295ٔرذغٍٛ يزمذو ) 

 الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص . ت( بالكمية  .. تحدد االمتحانا 4( و )  3وسوف تعقد االمتحانات النظرية  بالدور الثالث فى مدرج )  -** 
 عًٛذ انكهــــــٛخ             اعبد انعهٛب ٔانجذٕس                                                    ٔكٛم انكهٛخ نهذس                        الدراسات العميا                   

 

 أ.د/ عجذ انشاصق ٕٚعف دعٕلٙ ()أ.د/ َبدس ٚذٛٙ يصطفٗ ٚذٛٙ (                                                       )                                                                     

 

 
 

 و2014ًٓٛذ٘ يبجغزٛش ( دٔس دٚغًجش جذٔل ايزذبٌ غالة انذساعبد انعهٛب ) ر                                     



  جبيعخ كفش انشٛخ     

 كهٛخ انطت انجٛطش٘     

 انذساعبد انعهٛب     
 

 سلى انجهٕط
 االعـــــــى      

 انًمشس األٔل          

  8/12/2014االصٍُٛ     

 انًمشس انضبَٙ            

   11/12/2014انخًٛظ   

 انًمشس انضبنش          

  15/12/2014االصٍُٛ   

 

 انًمشس انشاثع              

  18/12/2014انخًٛظ    

 انًمشس انخبيظ    

  22/12/2014االصٍُٛ   

120320011 
عًشٔ ادًذ فؤاد يذًذ 

 عهٗ
أمراض األبقار المعدية   اعبعٗ     الفيرولوجيا

235 
  312 متقدم إحصاء حيوي 182 مناعة  متقدم 

120320021 
ْشبو عجذ انغالو ثكش 

 دًٛذح 

التشخيص المعممي ألمراض  176اختبار وظائف األعضاء   انجبصٕنٕجٛب     اعبعٗ
 275  الدواجن

 175     متقدم   اإلكمينيكية  الباثولوجيا 

                                        
120320028 

نٛضا َٕٚبٌ يغعذ عجذ 

 انشٓٛذ 

لبكتريا و الفطريات و ا
 المناعة   اساسى

 فيرولوجيا خاص متقدم
أمراض األغنام والماعز  252 األمراض التناسمية                        181

          236المعدية   

ادًذ غّ ادًذ عجذ انٓبد٘  110320031

 انخٕنٗ
 أيشاض ثبغُّ  اعبعٗ                 

انذٕٛاَبد انًُضنٛخ أيشاض 

                                                                239ًعذٚخ ان
 فبسيبكٕنٕجٛب األجٓضح 264انجشادخ انزجشٚجٛخ 

       203 
 

110320023 
 يذًذ عطٛخ إثشاْٛى انزٕيٙ

 235أيشاض األثمبس انًعذٚخ   اساسى    الطفيميات
   الزصبدٚبد يضاسع إَزبط انهذى

307                       
 

     ثبصٕنٕجٛب إكهُٛٛكٛخ يزمذو

175                        

120320004 
 أيٛشح يذًذ إعًبعٛم

 يطبٔع

البكتريا و الفطريات و 
 المناعة   اساسى 

 األمراض البكترية لمدواجن

267 
 277   صحة الدواجن متقدم  206      العالج الكيميائي

 

(رشثٛخ 312(  / يمشس إدصبء دٕٛ٘ يزمذو ) 172يٍ انعبششح صجبدب إنٗ انغبعخ انٕادذح ظٓشا .. فًٛب عذا )يمشسثبصٕنٕجٛب دٕٛاَبد انزجبسة ) ( عبعبد ٚجذأ 3** صيٍ االيزذبٌ )

 (  صيٍ االيزذبٌ عبعزٍٛ  295ٔرذغٍٛ يزمذو ) 

 الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص . تدد االمتحانا( بالكمية  .. تح 4( و )  3وسوف تعقد االمتحانات النظرية  بالدور الثالث فى مدرج )  -** 
 

 ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انعهٛب ٔانجذٕس                                                                عًٛذ انكهــــــٛخ                         الدراسات العميا                   

 

 )أ.د/ َبدس ٚذٛٙ يصطفٗ ٚذٛٙ (                                                       )أ.د/ عجذ انشاصق ٕٚعف دعٕلٙ (                                                                     

 


