
      
 جامعة كفر الشيخ      
  كمية الطب البيطري     

  الدراسات العميا      

 

 

 

                                    

                                      

 و  1024( دٔر دٚظًجز  دكزٕراِجذٔل ايزذبٌ طالة انذراطبد انعهٛب )رًٓٛذ٘                                             

 انًقزر األٔل           االســـــــــــــم رقم الجلوس

  8/12/2014االصٍُٛ     

 انًقزر انضبَٙ            

   11/12/2014انخًٛض   

 انًقزر انضبنش          

  15/12/2014االصٍُٛ   

 

 انًقزر انزاثع              

  18/12/2014انخًٛض    

   289ٔراصخ كبئُبد دقٛقخ     178عام  متقدم    بكتريولوجيا  179بكتريولوجيا خاص                                         دُٚب عجذ انعشٚش رجت 130330001

عجذ انًؤيٍ انشٕادفٗ  130330002

 كزٚى يشزف 

  254التناسل والمناعة    
   

           182مناعة متقدم 
 

األشعخ ٔانًٕجبد فٕق انظٕرٙ    

266  

 

يزٖٔ إثزاْٛى انًزطٗ  130330003

 شهجٙ 

  276طذخ دٕٛاٌ انًشرعخ يزقذو   289بد دقٛقخ   ٔراصخ كبئُ   179بكتريولوجيا خاص متقدم   

طٕساٌ عجذ انفزبح  130330004

 طهًٛبٌ 

 ايزاع انذٕٛاَبد انًُشنٛخ انًعذٚخ   182مناعة متقدم     181فيرولوجيا خاص   

   239  

 

شًٛبء يذًذ شذبرخ  130330005

 انكزٚذٖ 

طٕٛر فٙ َقم االيزاع دٔر ان  149سموكيات ورعاية الدواجن      277صحة الدواجن متقدم    

  288  انًشززكخ 

 

 ٕدْبنخ رفعذ يذً 130330006

 انزاعٙ

دور الحيوانات البرية في نقل   215    طذخ دٕٛاٌ انذثٛخ 
  287األمراض المشتركة     

   278انظذخ انجٛئٛخ ٔانزهٕس     

ْجّ عظبو انذٍٚ عجبص  130330007

 انًُجٕد٘ 

 كيمياء االنسجة والسوائل 
 136الجسمية  

  312إدظبء  دٕٛ٘ يزقذو    130انفظٕٛنٕجٛب فٙ انزهٕس     143كيمياء حيوية األسماك    

ٚبطز يذفٕظ يذًذ  130330008

 انعشًبٖٔ 

تحميل المحوم واألسماك ومنتجاتها   
222 

  135االٚغ انغذائٙ     187ميكروبيولوجيا األسماك    

سٍٚ  إطًبعٛمعًزٔ  130330009

                                                       انذٍٚ 

  278انظذخ انجٛئٛخ ٔانزهٕس       162تغذية األسماك      152أساسيات تغذية الحيوان    
 

ٔيقزر رزثٛخ ٔرذظٍٛ (  291 )يقزر ٔراصخ طٛزٕنٕجٛخ ٔ(   312 ) ( طبعبد ٚجذأ يٍ انعبشزح طجبدب إنٗ انظبعخ انٕادذح ظٓزا )  فًٛب عذا يقزر إدظبء دٕٛ٘ يزقذو3* سيٍ االيزذبٌ ) 

 ( سيٍ االيزذبٌ طبعزٍٛ .  252 )  ٔيقزر األيزاع انزُبطهٛخ(  296 ) انذٔاجٍ

  .  ٔرذذد االيزذبَبد انشفٕٚخ ٔانعًهٛخ ثًعزفخ انقظى انًخزض ( ثبنكهٛخ .  4( ٔيذرط )  3فٗ يذرط  )  * ٔطٕف رعقذ االيزذبَبد انُظزٚخ

 

 عًٛذ انكهٛخ        ٔكٛم انكهٛخ نهذراطبد انعهٛب ٔانجذٕس                                                                       انذراطبد انعهٛب                                      

 

 

 ( ٙ يظطفٗ ٚذٛٙ (                                           ) أ.د/ عجذ انزاسق ٕٚطف انذطٕقٙٛ) أ.د/ َبدر ٚذ                                                                                  



      
 جامعة كفر الشيخ      
  كمية الطب البيطري     

  الدراسات العميا      

 

 

 

             

 

 

 

 و  1024( دٔر دٚظًجز  دكزٕراِجذٔل ايزذبٌ طالة انذراطبد انعهٛب )رًٓٛذ٘                                                     
 

 

 انًقزر األٔل           االطـــــــــــــى صرقى انجهٕ

  8/12/2014االصٍُٛ     

 انًقزر انضبَٙ            

   11/12/2014انخًٛض   

 انًقزر انضبنش          

  15/12/2014االصٍُٛ   

 

 انًقزر انزاثع              

  18/12/2014انخًٛض    

طذخ دٕٛاٌ انًشرعخ يزقذو    159تحميل مواد عمف       153مواد عمف                                                                       ْجّ انزدًٍ يذًذ يظعذ 130330010

276  

انززكٛت انُظٛجٗ ٔانُظجٕ كًٛٛبئٗ  126فسيولوجيا المجترات    128فسيولوجيا الدم   عجذ هللا جعفز اطذبق  130330011

الٔعٛخ نعضالد انجظى ٔانقهت ٔا

  114انذيٕٚخ   

  312إدظبء  دٕٛ٘ يزقذو   

    190األٔنٛبد         197فظٕٛنٕجٛب ٔكًٛٛبء انطفٛهٛبد     277طذخ انذٔاجٍ يزقذو    ادًذ يظعذ انظٛذ انًزطٗ  120330003

110330014 
جٓبد إثزاْٛى عجذ هللا أثٕ 

 كٛهّ
 183فطزٚبد )يزقذو(         179ثكززٕٚنٕجٛب خبص    

طهٙ األَضٕ٘ يزاع انجٓبس انزُبأ

250 

 

110330015 
يُٗ طعذ انذٍٚ انظٛذ 

 شعجبٌ
 303زاع األطًبك )يزقذو(        أي 178ٕٚنٕجٛب عبو   )يزقذو(      ثكزز 179ثكززٕٚنٕجٛب خبص    

 

 

 (   291 ) ٔ يقزر ٔراصخ طٛزٕنٕجٛخ (   312 )ظبء دٕٛ٘ يزقذو( طبعبد ٚجذأ يٍ انعبشزح طجبدب إنٗ انظبعخ انٕادذح ظٓزا )  فًٛب عذا يقزر إد3* سيٍ االيزذبٌ ) 

 ( سيٍ االيزذبٌ طبعزٍٛ .  252 )  ٔيقزر األيزاع انزُبطهٛخ(   296)   ٔيقزر رزثٛخ ٔرذظٍٛ انذٔاجٍ 

 عزفخ انقظى انًخزض .  ( ثبنكهٛخ .  ٔرذذد االيزذبَبد انشفٕٚخ ٔانعًهٛخ ثً 4( ٔيذرط )  3* ٔطٕف رعقذ االيزذبَبد انُظزٚخ فٗ يذرط  ) 

 

 

 عًٛذ انكهٛخ        ٔكٛم انكهٛخ نهذراطبد انعهٛب ٔانجذٕس                                                                       انذراطبد انعهٛب                                      

 

 

 ( ٙ يظطفٗ ٚذٛٙ (                                           ) أ.د/ عجذ انزاسق ٕٚطف انذطٕقٙٛ) أ.د/ َبدر ٚذ                                                                                  

 

 

 


