
 ٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌلش
 جامعة بنها         

 كلٌة الطب البٌطري      
 كنترول الماجستٌر                      

 تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة                               (      الفرصة االولً  )                         9000ابرٌل شهرر  9000/ 9002أوال طالب مسجلون فً العام الجامعً 

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة
 كمبٌوتر

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

   ا اكلٌنٌكٌةباثولوجٌ 072 أمراض باطنة 001 تشرٌح 9 كٌمٌاء حٌوي منى نوار عبد الغنً احمد 0000

                

رضا عبد الباقى عبد  0000
 الباقى رمضان

باثولوجٌا  072 باثولوجٌا 10 فسٌولوجٌا  01 كٌمٌاء حٌوي
 اكلٌنٌكٌة

  

                

   تغذٌة 02 باثولوجٌا 10 سلوكٌات 00 كٌمٌاء حٌوي محمد احمد محمد على 0009

                

فاطمة مجدي ابو  0001
 المعاطً راضى

   طفٌلٌات 27 سلوكٌات 11 فسٌولوجٌا 91 كٌمٌاء حٌوي

                

محمد عبد المؤمن البدرى  0000
 علً

   تشرٌح 1 أمراض دواجن 000 طفٌلٌات 70 كٌمٌاء حٌوي

                

صبري محمد عبد الفتاح  0001
 شرٌف

   والدة 002 باثولوجٌا 11 تشرٌح 0 كٌمٌاء حٌوي

                

دٌنا سرور محمد  0002
 مصطفً

   باثولوجٌا 02 باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 010 تشرٌح 0 كٌمٌاء حٌوي

             

احمد ماهر الشحات سالم  0007
 محمود

   طفٌلٌات 21 أمراض دواجن 012 أمراض مشتركة 012 كٌمٌاء حٌوي

                

 ات العلٌا               عمٌد الكلٌةكتب االسماء                   املً النتٌجة         راجع االمالء                رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراس
 يرنجالء بح

 ٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل ش      
 ها جامعة بن        

 كلٌة الطب البٌطري      



 كنترول الماجستٌر                      
 تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة                               (      الفرصة االولً  )                         9000ابرٌل شهرر  9000/ 9002أوال طالب مسجلون فً العام الجامعً 

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً قرر اولم اسماء الطلبة
 كمبٌوتر

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

شٌماء حسنً عبد  0001
 الرحمن الولٌلى

   باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة077 باثولوجٌا 12 تغذٌة 02 كٌمٌاء حٌوي

                

فاطمة رضا محمد  0002
 الخولً

   فارماكولوجٌا 72 طب شرعً 002 فسٌولوجٌا 01 ويكٌمٌاء حٌ

                

محمد فتحً محمد  0000
 عطٌة

   باثولوجٌا 02 باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 010 تغذٌة 00 كٌمٌاء حٌوي

                

 ٌماسماعٌل عبد الرح 0000
 عبد الرازق السٌد

باثولوجٌا  072 باثولوجٌا 12 سلوكٌات 00 كٌمٌاء حٌوي
 اكلٌنٌكٌة

  

                

الشٌماء محمود ٌوسف   0009
 محمد النجار

   باثولوجٌا 02 صحة 000 فارماكولوجٌا 71 كٌمٌاء حٌوي

                

سماح ٌوسف عبد  0001
 العاطً ناصف

   وراثة 020 طب شرعً 007 فارماكولوجٌا 77 كٌمٌاء حٌوي

                

فاطمة سمٌر محمد  0000
 االشطوخى

   فارماكولوجٌا 72 باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 010 سلوكٌات 00 كٌمٌاء حٌوي

             

اٌمان احمد محمد  0001
 سرحان

   باثولوجٌا 02 طب شرعً 002 تغذٌة 02 كٌمٌاء حٌوي

                

 راجع االمالء                رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا               عمٌد الكلٌة         كتب االسماء                   املً النتٌجة
 يرنجالء بح

 ٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل ش      
 جامعة بنها         

 كلٌة الطب البٌطري      
 ر                كنترول الماجستٌ      

 تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة                               (      الفرصة االولً  )                         9000ابرٌل شهرر  9000/ 9002أوال طالب مسجلون فً العام الجامعً 



رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة
 مبٌوترك

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

   جراحة 011 باثولوجٌا 12 وراثة 021 كٌمٌاء حٌوي محمد بدٌر ابراهٌم محمد 0002

                
   باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 072 طفٌلٌات 79 فارماكولوجٌا 71 كٌمٌاء حٌوي اٌمان عبد المنعم صبٌح 0007

                
   باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 019 طب شرعً 007 سٌولوجٌا 90 كٌمٌاء حٌوي شٌماء السٌد ابرهٌم خلٌل 0001

                

   تغذٌة 02 باثولوجٌا 10 سلوكٌات 00 كٌمٌاء حٌوي دعاء عباس السعٌد 0002

                

رشا محمد زكً محمد  0090
 العزب

   فارماكولوجٌا 71 هستولوجٌا 00 فسٌولوجٌا 99 كٌمٌاء حٌوي

                

   باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 010 بكترٌولوجٌا 17 فسٌولوجٌا 99 كٌمٌاء حٌوي شٌماء صالح باز محمد 0090

                

هناء عبد الرحٌم  0099
 ٌوسف لٌله

ثولوجٌا با 019 هستولوجٌا 00 فارماكولوجٌا 71 كٌمٌاء حٌوي
 اكلٌنٌكٌة

  

             

اٌمان احمد السٌد  0091
 رمضان

   أمراض باطنة 000 باثولوجٌا 11 هستولوجٌا  09 كٌمٌاء حٌوي

                

 ل الكلٌة للدراسات العلٌا               عمٌد الكلٌةكتب االسماء                   املً النتٌجة         راجع االمالء                رئٌس الكنترول               وكٌ
 يرنجالء بح

 
 ٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل ش      

 جامعة بنها         
 كلٌة الطب البٌطري      

 كنترول الماجستٌر                      
 تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة                               (      الفرصة االولً  )                         9000ابرٌل  شهرر 9000/ 9002أوال طالب مسجلون فً العام الجامعً 

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبةرقم 



 كمبٌوتر الجلوس

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

ر الدسوقً بدر ٌحً أنو 0090
 الدٌن

   والدة 099 فٌرولوجٌا 017 وراثة 021 كٌمٌاء حٌوي

                
   وراثة 020 طب شرعً 002 تغذٌة  01 كٌمٌاء حٌوي مروة محمود فوزي عطا 0091

                
   تغذٌة 00 باثولوجٌا 12 فسٌولوجٌا 99 كٌمٌاء حٌوي مروة محمود عبد الوهاب 0092

                
ساهر عطٌة عبد الخالق  0097

 عطٌة
   تغذٌة 00 لحوم 20 سلوكٌات 17 كٌمٌاء حٌوي

                
   باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 010 هستولوجٌا  01 فارماكولوجٌا 77 كٌمٌاء حٌوي اسماء ابوبكر علً بدٌر 0091

                
   والدة 002 باثولوجٌا 11 هستولوجٌا 09 كٌمٌاء حٌوي محمد محمد احمد ٌونس 0092

                
محمد حسن احمد سٌد  0010

 مطاوع
   باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 019 باثولوجٌا 11 هستولوجٌا 09 كٌمٌاء حٌوي

             
مجدي ابراهٌم ابو العال  0010

 عبد العال
   باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 077 باثولوجٌا 12 هستولوجٌا 00 كٌمٌاء حٌوي

                

 ات العلٌا               عمٌد الكلٌةكتب االسماء                   املً النتٌجة         راجع االمالء                رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراس
 يرنجالء بح

 
 

 الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل ٌت باسماء الطالب ش      
 جامعة بنها         

 كلٌة الطب البٌطري      
 كنترول الماجستٌر                      

 تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة                               (      الفرصة االولً  )                         9000ابرٌل شهرر  9000/ 9002أوال طالب مسجلون فً العام الجامعً 

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة
 كمبٌوتر



ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

وحٌد عبد الصمد  0019
 محمود الخردلً

   أمراض معدٌة001 أمراض باطنة 22 تغذٌة 01 كٌمٌاء حٌوي

                
رباب راشد مرزوق  0011

 الزغبً
   والدة 099 أمراض باطنة 22 طفٌلٌات  70 كٌمٌاء حٌوي

                
مروة محمد عادل  0010

 سالمة متولً
باثولوجٌا  072 باثولوجٌا 11 هستولوجٌا 00 كٌمٌاء حٌوي

 اكلٌنٌكٌة

  

                
أنوار قاسم رشاد قاسم  0011

 حمدم
   باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 077 باثولوجٌا 10 تغذٌة 01 كٌمٌاء حٌوي

                
محمد محسن سٌد  0012

 ابراهٌم
   جراحة 011 باثولوجٌا 11 تشرٌح 0 والدة

                
منً ابراهٌم محمد  0017

 محمد خلٌل
   لحوم 11 سلوكٌات 11 صحة 001 امراض مشتركة

                
نادر رشاد اسماعٌل  0011

 نصار
   االلبان 10 سلوكٌات 11 صحة 002 امراض مشتركة

             
دٌنا محمد السعٌد بدوي  0012

 شعبان
   فٌرولوجٌا 020 طب شرعً 007 سلوكٌات  00 فارماكولوجٌا

                

 راجع االمالء                رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا               عمٌد الكلٌة         كتب االسماء                   املً النتٌجة
 يرنجالء بح

 
 ٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل ش      

 جامعة بنها         
 كلٌة الطب البٌطري      

 ٌر                كنترول الماجست      
 تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة                               (      الفرصة االولً  )                         9000ابرٌل شهرر  9000/ 9002أوال طالب مسجلون فً العام الجامعً 

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة
 كمبٌوتر



ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

   كٌمٌاء حٌوي 92 باثولوجٌا 10 طفٌلٌات  70 باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة مروي عزب دسوقً 0000

                
اٌمن عبد الفتاح عبد  0000

 الباقً حسن
   ٌويكٌمٌاء ح 19 باثولوجٌا 12 فارماكولوجٌا 70 باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة

                
محمد احمد متولً  0009

 السٌد
   لحوم 21 باثولوجٌا 11 فارماكولوجٌا 72 امراض الدواجن

                
زكرٌا احمد عبد اللطٌف  0001

 البشبٌشً
   بكترٌولوجٌا 21 أمراض االسماك 020 أمراض مشتركة 010 لحوم

                
حمد حسٌن محمد ا 0000

 الحفناوي
   طب شرعً 001 بكترٌولوجٌا 17 صحة 007 لحوم

                
خالد شعبان حسن  0001

 حسن أبو قاضً
   طب شرعً 000 أمراض مشتركة 011 صحة 001 لحوم

                
نرمٌن احمد كامل محمد  0002

 الشناوي
   ٌوانًانتاج ح 027 أمراض مشتركة 010 صحة 002 لحوم

             
مصطفً السٌد محمد  0007

 عفٌفً
   سلوكٌات 12 باثولوجٌا 10 طفٌلٌات 70 لحوم

                

 عمٌد الكلٌة            ات العلٌا   كتب االسماء                   املً النتٌجة         راجع االمالء                رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراس
 يرنجالء بح

 ٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل ش      
 جامعة بنها         

 كلٌة الطب البٌطري      
 كنترول الماجستٌر                      

 تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة                               (      الفرصة االولً  )                         9000ابرٌل شهرر  9000/ 9002أوال طالب مسجلون فً العام الجامعً 

رقم 
الجلو

 س

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة
 كمبٌوتر

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن



   طفٌلٌات 27 أمراض مشتركة 010 مراض معدٌة أ000 لحوم نبٌل محمد عبد السمٌع بدٌر 0001

                
   ألبان 12 أمراض دواجن 010 صحة 002 لحوم ماٌسة محمد احمد العسلً 0002

                
   فارماكولوجٌا10 سلوكٌات 11 صحة 002 لحوم هاجر عبد الظاهر احمد والً 0010

                

 تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة              الفرصة الثانٌة                            9002شهرسبتمبر  9000/ 9002الب مسجلون فً العام الجامعً ثانٌا  ط

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة

 تركمبٌو

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

   فٌرولوجٌا 011 والدة 090 سلوكٌات 17 كٌمٌاء حٌوي  محمد طلعت ابراهٌم  شغبة 0010

                
احمد محمد عبد الرحمن  0019

 بغدادي

   طب شرعً 000 باوثولوجٌا 12 باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 071 كٌمٌاء حٌوي

                

 
 لكلٌةاملً النتٌجة         راجع االمالء                رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا               عمٌد ا  كتب االسماء                 

 يرنجالء بح
 
 
 
 

 ٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل ش      
 جامعة بنها         

 كلٌة الطب البٌطري      
 كنترول الماجستٌر                      

 تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة                  الفرصة الثانٌة                    9002شهرسبتمبر  9000/ 9002ثانٌا  طالب مسجلون فً العام الجامعً 

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة
 كمبٌوتر

 ت ن ت م ن0ش ت م ن0ش ت م ن ع0ش ت م نش



 ع ع ع0

شرٌهان علً احمد علً  0011
 الشناوي

   أمراض االسماك 027 هستولوجٌا 02 صحة 007 كٌمٌاء حٌوي

                
محمود عزمً احمد  0010

 العشري

   طفٌلٌات 27 باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة011 فارماكولوجٌا 72 كٌمٌاء حٌوي

                
   امراض باطنة 000 جراحة 097 تشرٌح 1 كٌمٌاء حٌوي بدران محمد عبد الوهاب 0011

                
   وراثة 020 هستولوجٌا 00 سلوكٌات 00 كٌمٌاء حٌوي اٌمن حسن عبد الرحمن 0012

                
احمد محمد عبد العزٌز  0017

 احمد

   هستولوجٌا 01 باثولوجٌا 12 كولوجٌافارما 71 كٌمٌاء حٌوي

                
   أمراض معدٌة 002 فسٌولوجٌا 07 تغذٌة 01 كٌمٌاء حٌوي محمد معتمد احمد اسماعٌل 0011

                
محمد مصطفً عبد الصمد  0012

 جندي

   باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 010 طب شرعً 000 فسٌولوجٌا 99 كٌمٌاء حٌوي

             
   تشرٌح 2 أمراض باطنة 001 تغذٌة  02 كٌمٌاء حٌوي احمد امر هللا محمد احمد 0020

                

 عمٌد الكلٌة          ات العلٌا     كتب االسماء                   املً النتٌجة         راجع االمالء                رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراس
 يرنجالء بح

 
 
 

 ٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل ش      
 جامعة بنها         

 كلٌة الطب البٌطري      
 كنترول الماجستٌر                      

 تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة                   الفرصة الثانٌة                     9002شهرسبتمبر  9000/ 9002ثانٌا  طالب مسجلون فً العام الجامعً 

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة
 كمبٌوتر

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن



محمود عبد العاطً محمود  0020
 فاٌد

   تشرٌح 2 ثولوجٌابا 12 فسٌولوجٌا 01 كٌمٌاء حٌوي

                
   فٌرولوجٌا 012 فارماكولوجٌا 72 أمراض الدواجن 011 كٌمٌاء حٌوي فادٌة عٌد محمود الغرباوي 0029

                
   طب شرعً 007 أمراض مشتركة 011 فٌرولوجٌا 011 كٌمٌاء حٌوي احمد ابو مسلم محمد محمد 0021

                
   بكترٌولوجٌا 12 فسٌولوجٌا 90 سلوكٌات 00 كٌمٌاء حٌوي رشا طلحة متولً القلٌوبً 0020

                
   طفٌلٌات 21 صحة000 سلوكٌات 17 كٌمٌاء حٌوي السٌد لمٌاء ماهر عبد الغنً 0021

                
   جراحة 092 لحوم 29 وجٌافارماكول 72 بكترٌولوجٌا خدٌجة محمود عبد هللا 0022

                
   طفٌلٌات 22 لحوم 20 كٌمٌاء حٌوي 97 فارماكولوجٌا محمد ٌونس ٌونس الحجار 0027

             
   كٌمٌاء حٌوي 91 طب شرعً 007 صحة 002 االلبان عمرو محمد عبده محمد 0021

                

 لكلٌةاملً النتٌجة         راجع االمالء                رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا               عمٌد ا        كتب االسماء           
 يرنجالء بح

 
 

 ٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل ش      تاب

 جامعة بنها         
 ري كلٌة الطب البٌط     

 كنترول الماجستٌر                      

 تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة                   الفرصة الثانٌة                     9002شهرسبتمبر  9000/ 9002ثانٌا  طالب مسجلون فً العام الجامعً 

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة
 كمبٌوتر

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

   االلبان 11 فارماكولوجٌا 77 امراض دواجن 012 ـوملحمصطفً محمود علً  0022



                 جاهٌن
   طفٌلٌات 70 باثولوجٌا 10 امراض االسماك 022 لحوم فرج مٌنا فرج عزٌز 0070

                
   بكترٌولوجٌا 17 هستولوجٌا 02 تغذٌة 07 لحوم ناء خلٌفة حافظ محمده 0070

                
عمرو صبٌح عبد العزٌز  0079

 صبٌح

   سلوكٌات 12 بكترٌولوجٌا 11 تغذٌة 02 لحوم

                
م عبد العزٌز ٌرضا عبد الحك 0071

 خضر

   بكترٌولوجٌا 12 طب شرعً 001 صحة 002 لحوم

                
محمد عماد الدٌن عٌد محمد  0070

 احمد

   البان 10 تغذٌة 00 كٌمٌاء حٌوي 97 لحوم

                

 عمٌد الكلٌة              ات العلٌا كتب االسماء                   املً النتٌجة         راجع االمالء                رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراس
 يرنجالء بح

 
 
 
 
 
 
 

 ٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل ش      
 جامعة بنها         

 كلٌة الطب البٌطري      
 كنترول الماجستٌر                      
 ارٌخ اعتماد مجلس الكلٌةه الثالثة                        تالفرص                         9002دور مارس  9002/ 9001ا طالب مسجلون فً العام الجامعً ثالث 

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة
 كمبٌوتر

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

   هستولوجٌا 00 طب شرعً 000 لوجٌافارماكو 70 كٌمٌاء حٌوي اسماعٌل علً اسماعٌل 0071

                



   سلوكٌات 00 باثولوجٌا 12 فارماكولوجٌا 72 كٌمٌاء حٌوي احمد صابر محمد جمعة 0072

                
نهً عبد الحمٌد السٌد عبد  0077

 الرازق

   وراثة 021 باثولوجٌا 12 جراحة 010 كٌمٌاء حٌوي

                
مروة عبد الملك عبد  0071

 المهدي قدوس

   تغذٌة 07 باثولوجٌا 12 فارماكولوجٌا 10 كٌمٌاء حٌوي

                
اٌهاب قطب عبد الغنً  0072

  المحالوي

   لحوم 20 البان 11 طفٌلٌات 27 امراض مشتركة

                
مجدي عبد الباقً الشحات  0010

 عبد الرحٌم

   امراض مشتركة 010 كٌمٌاء 92 فٌرولوجٌا 017 ارماكولوجٌاف

                
   صحة 000 تغذٌة 02 طفٌلٌات 21 فارماكولوجٌا منً جالل عبد الوهاب 0010

             
عادل عبد المقصود السٌد  0019

 عزب

   تغذٌة 01 أمراض دواجن 010 طب شرعً 007 فارماكولوجٌا

                

 ات العلٌا               عمٌد الكلٌةكتب االسماء                   املً النتٌجة         راجع االمالء                رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراس
 يرنجالء بح

 
 
 

 جامعة بنها         
 شٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل                                                    كلٌة الطب البٌطري      
 كنترول الماجستٌر                      

 مجلس الكلٌة الفرصه الثالثة                        تارٌخ اعتماد                         9002دور مارس  9002/ 9001ثالث ا طالب مسجلون فً العام الجامعً 

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة
 كمبٌوتر

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

   كٌمٌاء حٌوي 97 امراض دواجن 010 صحة 002 لحـــــوم عالء محمود ضٌف غٌث 0011

                
   صحة 002 كٌمٌاء حٌوي 91 امراض مشتركة 011 لحوم طفً محمداحمد محمد مص 0010

                



   صحة 001 االلبان 10 امراض مشتركة 011 لحوم عمرو محمد مهدي محمد 0011

                

 ارٌخ اعتماد مجلس الكلٌةت                                                      االخٌرة الفرصه            9001ر دور سبتمب 9007/9001رابعا  طالب مسجلون فً العام

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة
 كمبٌوتر

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

   فارماكولوجٌا 70 طب شرعً 000 بكترٌولوجٌا 20 كٌمٌاء حٌوي محمد الخٌر احمد عبد العال 0012

                
   تغذٌة 01 فسٌولوجٌا 99 باثولوجٌا 10 كٌمٌاء حٌوي حسام محمود ابراهٌم محمود 0017

                
   ألبان 11 هستولوجٌا 09 فارماكولوجٌا 72 كٌمٌاء حٌوي شادي رأفت سعد النادي 0011

                
   هستولوجٌا 01 فسٌولوجٌا 90 فارماكولوجٌا 71 كٌمٌاء حٌوي صفاء عابد نصر بركات 0012

                

 لكلٌةات العلٌا               عمٌد اكتب االسماء                   املً النتٌجة         راجع االمالء                رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراس
 يرنجالء بح

 
 ٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل ش      

 جامعة بنها         
 كلٌة الطب البٌطري      

 كنترول الماجستٌر                      
 ارٌخ اعتماد مجلس الكلٌةثالثة                        ته الالفرص                         9002دور مارس  9002/ 9001ا طالب مسجلون فً العام الجامعً ثالث 

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة
 كمبٌوتر

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

نورا عبد المحسن السٌد  0020
 حسٌن

   فسٌولوجٌا 01 باثولوجٌا 12 فارماكولوجٌا 71 كٌمٌاء حٌوي

                
   فسٌولوجٌا 01 سلوكٌات 12 تغذٌة 01 كٌمٌاء حٌوي احمد محمد ابراهٌم 0020

                



   صحة 002 طب شرعً 000 باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 010 كٌمٌاء حٌوي عمرو احمد محمد حسن 0029

                
   انتاج حٌوانً 022 سلوكٌات  17 بكترٌولوجٌا 12 كٌمٌاء حٌوي نرحاب صبري محمد امٌ 0021

                
محمود عبد المعز عبد الحمٌد  0020

 محمد

   أمراض باطنة 009 باثولوجً اكلٌنٌكٌة010 باثولوجٌا   02 كٌمٌاء حٌوي

                
   فسٌولوجٌا 90 مٌاء حٌويكٌ 91 هستولوجٌا 09 والدة اٌمن محمد حسن علً  0021

                
   أمراض معدٌة 002 فٌرولوجٌا 011 جراحة 010 أمراض باطنة موسً عباس محمد سلٌمان 0022

             
   أمراض باطنة 21 طب شرعً 001 بكترٌولوجٌا 20 فارماكولوجٌا كمال الدٌن محمود محمد 0027

                

 لعلٌا               عمٌد الكلٌةاالسماء                   املً النتٌجة         راجع االمالء                رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراسات ا كتب
 يرنجالء بح

 
 
 
 

 ٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل ش      
 جامعة بنها         

 كلٌة الطب البٌطري      
 كنترول الماجستٌر                      

 تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة                               (      الفرصة االولً  )                         9000ابرٌل شهرر  9000/ 9002أوال طالب مسجلون فً العام الجامعً 

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً لمقرر او اسماء الطلبة
 كمبٌوتر

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

   أمراض باطنة 009 تغذٌة 01 فٌرولوجٌا 017 فارماكولوجٌا نادر كامل جبران 0021

                
   لحوم 20 أمراض معدٌة 001 بكترٌولوجٌا 12 جراحـــــــة باسم عبد الرحمن احمد علً 0022

                



عبدهللا عبد اللطٌف عبد  0000
 اللطٌف سالم

   وراثة 011 أمراض دواجن 010 أمراض مشتركة 012 لحــــــوم

                
مصطفً محمود عبد الجواد  0000

 المحمودي

   تركةامراض مش 010 امراض االسماك 020 بكترٌولوجٌا 11 لحــــــوم

                
   وراثة 011 أمراض دواجن 000 بكترٌولوجٌا 17 لحــــــوم أمٌرة مهدي عبد الحلٌم عزت 0009

                
أمٌمة محمد عبد المغنً عبد  0001

 الباقً

   وراثة 011 سلوكٌات 12 أمراض االسماك 021 لحــــــوم

                
ء الدٌن حسٌن عبد المجٌد ضٌا 0000

 سٌد

   صحة 001 أمراض باطنة 22 طفٌلٌات 22 لحــــــوم

             
أحمد محمد الطوخً محمد  0001

 ٌونس

   باثولوجٌا 10 سلوكٌات 12 كٌمٌاء 97 لحــــــوم
                

 ء                رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا               عمٌد الكلٌةكتب االسماء                   املً النتٌجة         راجع االمال
 يرنجالء بح

 
 
 

 ٌت باسماء الطالب الحاضرون امتحان الماجستٌر دور ابرٌل ش      
 جامعة بنها         

 كلٌة الطب البٌطري      
  كنترول الماجستٌر                     

 تارٌخ اعتماد مجلس الكلٌة                               (      الفرصة االولً  )                         9000ابرٌل شهرر  9000/ 9002أوال طالب مسجلون فً العام الجامعً 

رقم 
 الجلوس

مقرر خامس  مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول اسماء الطلبة
 كمبٌوتر

ش
 ع0

0ش ت م ن ع0ش ت م ن
 ع

0ش ت م ن
 ع

 ت ن ت م ن

رضا السٌد عبد الخالق  0002
 شرٌشر

   االلبان  17 جراحة 097 تغذٌة 01 لحــــــوم

                
   صحة 001 لحوم 11 طفٌلٌات 21 أمراض دواجن معالً محمد حسن ٌوسف 0007

                
   لحوم 20 هستولوجٌا 09 فسٌولوجٌا 02 ا  باثولوجٌ لٌلً رمضان االسطً 0001



                
   باثولوجٌا إكلٌنٌكة 077 كٌمٌاء حٌوي   92 أمراض باطنه 21 فارماكولوجٌا  سامً محمد عباس السٌسً 0002

                

 رئٌس الكنترول               وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا               عمٌد الكلٌة     كتب االسماء                   املً النتٌجة         راجع االمالء           
 يرنجالء بح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرصة الثانٌة                                                                             9002شهرسبتمبر  9000/ 9002طالب مسجلون فً العام الجامعً  ثانٌا ع  

رقم  90/0االحد  01/0االربعاء 00/0االحد 2/0االربعاء 1/0االحد االســــــــــــــــــــــــــــــــــم م
 الجلوس

 1075 مبٌوتر ناجح ك باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 010 هستولوجٌا 2 فٌرولوجٌا 017 كٌمٌاء حٌوي محمد محمود عبد الستار البٌلً 0

 1076 كمبٌوتر سلوكٌات 00 باثولوجٌا 12 فارماكولوجٌا 72 كٌمٌاء حٌوي احمد صابر محمد جمعة 9

 1077 كمبٌوتر وراثة 021 باثولوجٌا 12 جراحة 010 كٌمٌاء حٌوي نهً عبد الحمٌد السٌد عبد الرازق 1

 1078 ناجح كمبٌوتر تغذٌة 07 باثولوجٌا 12 فارماكولوجٌا 10 كٌمٌاء حٌوي مروة عبد الملك عبد المهدي قدوس 0

 1079 كمبٌوتر لحوم 20 البان 11 طفٌلٌات 27 امراض مشتركة  اٌهاب قطب عبد الغنً المحالوي 1

 1080 كمبٌوتر امراض مشتركة 010 كٌمٌاء 92 فٌرولوجٌا 017 فارماكولوجٌا مجدي عبد الباقً الشحات عبد الرحٌم 2

 1081 كمبٌوتر صحة 000 تغذٌة 02 طفٌلٌات 21 رماكولوجٌافا منً جالل عبد الوهاب 7

 1082 كمبٌوتر تغذٌة 01 أمراض دواجن 010 طب شرعً 007 فارماكولوجٌا عادل عبد المقصود السٌد عزب 1



 1083 كمبٌوتر كٌمٌاء حٌوي 97 امراض دواجن 010 صحة 002 لحـــــوم عالء محمود ضٌف غٌث 2

 1084 كمبٌوتر صحة 002 كٌمٌاء حٌوي 91 امراض مشتركة 011 وملح احمد محمد مصطفً محمد 00

 1085 كمبٌوتر صحة 001 االلبان 10 امراض مشتركة 011 لحوم عمرو محمد مهدي محمد 00

 االخٌرة لفرصها                                                                   9001 دور سبتمبر 9007/9001ب مسجلون فً العامطال  رابعا

 رقم الجلوس 90/0االحد  01/0االربعاء 00/0االحد 2/0االربعاء 1/0االحد االســــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 0012 كمبٌوتر فارماكولوجٌا 70 طب شرعً 000 بكترٌولوجٌا 20 كٌمٌاء حٌوي محمد الخٌر احمد عبد العال 0

 0017 كمبٌوتر تغذٌة 01 فسٌولوجٌا 99 باثولوجٌا 10 ويكٌمٌاء حٌ حسام محمود ابراهٌم محمود 9

 0011 كمبٌوتر ألبان 11 هستولوجٌا 09 فارماكولوجٌا 72 كٌمٌاء حٌوي شادي رأفت سعد النادي 1

 0012 كمبٌوتر هستولوجٌا 01 فسٌولوجٌا 90 فارماكولوجٌا 71 كٌمٌاء حٌوي صفاء عابد نصر بركات 0

 0020 كمبٌوتر فسٌولوجٌا 01 باثولوجٌا 12 فارماكولوجٌا 71 كٌمٌاء حٌوي ننورا عبد المحسن السٌد حسٌ 1

 0020 كمبٌوتر فسٌولوجٌا 01 سلوكٌات 12 تغذٌة 01 كٌمٌاء حٌوي احمد محمد ابراهٌم 2

 0029 كمبٌوتر صحة 002 طب شرعً 000 باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 010 كٌمٌاء حٌوي عمرو احمد محمد حسن 7

 0021 كمبٌوتر انتاج حٌوانً 022 سلوكٌات  17 بكترٌولوجٌا 12 كٌمٌاء حٌوي امٌن رحاب صبري محمد 1

 0020 كمبٌوتر أمراض باطنة 009 باثولوجً اكلٌنٌكٌة010 باثولوجٌا   02 كٌمٌاء حٌوي محمود عبد المعز عبد الحمٌد محمد 2

 0021 كمبٌوتر افسٌولوجٌ 90 كٌمٌاء حٌوي 91 هستولوجٌا 09 والدة اٌمن محمد حسن علً  00

 0022 كمبٌوتر أمراض معدٌة 002 فٌرولوجٌا 011 جراحة 010 أمراض باطنة موسً عباس محمد سلٌمان 00

 0027 كمبٌوتر أمراض باطنة 21 طب شرعً 001 بكترٌولوجٌا 20 فارماكولوجٌا كمال الدٌن محمود محمد 09

 0021 كمبٌوتر أمراض باطنة 009 تغذٌة 01 فٌرولوجٌا 017 فارماكولوجٌا نادر كامل جبران 01

 0022 كمبٌوتر لحوم 20 أمراض معدٌة 001 بكترٌولوجٌا 12 جراحـــــــة باسم عبد الرحمن احمد علً 00

 0000 كمبٌوتر وراثة 011 أمراض دواجن 010 أمراض مشتركة 012 لحــــــوم عبدهللا عبد اللطٌف عبد اللطٌف سالم 01

 0000 كمبٌوتر امراض مشتركة 010 امراض االسماك 020 بكترٌولوجٌا 11 لحــــــوم المحموديمصطفً محمود عبد الجواد  02

 0009 كمبٌوتر وراثة 011 أمراض دواجن 000 بكترٌولوجٌا 17 لحــــــوم أمٌرة مهدي عبد الحلٌم عزت 07

 0001 كمبٌوتر وراثة 011 سلوكٌات 12 أمراض االسماك 021 لحــــــوم أمٌمة محمد عبد المغنً عبد الباقً 01

 0000 كمبٌوتر صحة 001 أمراض باطنة 22 طفٌلٌات 22 لحــــــوم ضٌاء الدٌن حسٌن عبد المجٌد سٌد 02

 0001 كمبٌوتر باثولوجٌا 10 سلوكٌات 12 كٌمٌاء 97 لحــــــوم أحمد محمد الطوخً محمد ٌونس 90

 0002 كمبٌوتر االلبان  17 جراحة 097 تغذٌة 01 لحــــــوم رضا السٌد عبد الخالق شرٌشر 90

 0007 كمبٌوتر صحة 001 لحوم 11 طفٌلٌات 21 أمراض دواجن معالً محمد حسن ٌوسف 99

 0001 كمبٌوتر لحوم 20 هستولوجٌا 09 فسٌولوجٌا 02 باثولوجٌا   لٌلً رمضان االسطً 91

 0002 كمبٌوتر   باثولوجٌا إكلٌنٌكة 077 حٌوي  كٌمٌاء  92 أمراض باطنه 21 فارماكولوجٌا  سامً محمد عباس السٌسً 90

 الفرصة االخٌرة بسبب االٌقاف لمدة عام وهم دعاء السٌد دورٌش محمود   9000 ابرٌل  ولهم حق دخول امتحان دور 9007/9001طالب مسجلون فً العام الجامعً  -رابعا

 كمبٌوتر  –سلوكٌات  12 –باثولوجٌا  10 –طب شرعً  001-فارماكولوجٌا                 
     0** علً جمٌع الطالب اإلطالع علً لوحة اإلعالنات ٌومٌا لمعرفة ما ٌطراء علٌها  من تغٌٌرات من مواعٌد    االمتحانات   خامسا  

 ** تحدد االمتحانات الشفوٌة والعملٌة بمعرفة القسم المختص               



 الدراسات العلٌاالساعة العاشرة  بمبنً ** تبدءا االمتحانات فً تمام              
 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                             عمٌد الكلٌة                                رئٌس القسم                                            المختص            
                       نجالء بحٌري                 

                                         د/ جمال عبد الرحٌم سوسة       0د/ محمد عطٌة محمد متولً                                  ا0ا                                                                                                       
                                                                          

                                                                                
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 

 9000جدول امتحان تمهٌدي الماجستٌر دور ابرٌل  
 
 
 
 
 



 
 
   
 

 جامعة بنها         
 ة الطب البٌطري كلٌ     

 الدراسات العلٌا والبحوث
 9000نتٌجة تمهٌدي الماجستٌر دور دٌسمبر 

 
 ثالثا طالب غائبون    

 مقرر خامس مقرر رابع مقرر ثالث مقرر ثانً مقرر اول االسم م

 كمبٌوتــــر أمراض معدٌة 000 كٌمٌاء حٌوي 10 فٌرولوجٌا 020 فارماكولوجٌا احمد فؤاد محمد عالم 11

 كمبٌوتــــر أمراض دواجن 017 تشرٌح 1 كٌمٌاء حٌوي 92 فارماكولوجٌا حسٌن عبد المنعم  عبد العلٌم سعد 12

 كمبٌوتــــر باثولوجٌا 12 كٌمٌاء 10 أمراض باطنه 009 فارماكولوجٌا نجوى محمد احمد ٌوسف 00

 كمبٌوتــــر ٌاتسلوك 12 باثولوجٌا 10 طب شرعً 001 فارماكولوجٌا دعاء السٌد دروٌش محمد 00

 كمبٌوتــــر امراض معدٌة 002 طب شرعً 001 هستولوجٌا 00 غارماكولوجٌا نٌفٌن حسٌن عبد الحلٌم 09

 كمبٌوتــــر فارماكولوجٌا 77 هستولوجٌا 2 أمراض األسماك 027 لحـــوم رشا نجٌب عبد هللا 01

 كمبٌوتــــر أمراض مشتركة 011 يكٌمٌاء حٌو 92 فٌرولوجٌا 020 لحـــوم طارق محمد عبد المنعم 00

 كمبٌوتــــر أمراض مشتركة 010 طب شرعً 001 صحـــــة 001 لحـــوم سوزان فوزي عبد المطلب 01

 كمبٌوتــــر أمراض األسماك 022 تغذٌة 02 بكترٌولوجٌا 29 لحـــوم حاتم محمد أبو العال غانم 02

 كمبٌوتــــر طب شرعً 000 لوجٌافارماكو 72 تغذٌة 00 لحـــوم رانٌا محمد رضا 07

 كمبٌوتــــر تغذٌة 01 ألبان 19 فارماكولوجٌا 71 فٌرولوجٌا وائل عبد الوهاب محمد مسعود 01

 كمبٌوتــــر أمراض دواجن 012 سلوكٌات 11 صحة 001 فٌرولوجٌا راندا  محمد حسن علً 02

 كمبٌوتــــر لحوم 11 اض األسماكأمر 021 فارماكولوجٌا 71 بكترٌولوجٌا هند احمد محمود عمر 10

 كمبٌوتــــر كٌمٌاء حٌوٌة 91 فارماكولوجٌا 72 تغذٌة 09 أمراض الدواجن ناصر محمد مصطفً احمد 10

 كمبٌوتــر تغذٌة 00 سلوكٌات 17 باثولوجٌا 10 كٌمٌاء حٌوي شكري عبد الستار عبد المقصود 19

 كمبٌوتــر باثولوجٌا اكنٌكٌة 077 فسٌولوجٌا 01 لوجٌاهستو 00 كٌمٌاء حٌوي نجٌة فرج علً عبد العال 11

 كمبٌوتــر طب شرعً 000 فٌرولوجٌا  029 باثولوجٌا إكلٌنٌكٌة 010 كٌمٌاء حٌوٌة إٌهاب محمد مبروك 10

 كمبٌوتــر فسٌولوجٌا 02 باثولوجٌا  11 والدة 099 كٌمٌاء حٌوي عبد ألاله رسمً عبد هللا 11

 كمبٌوتــر تغذٌة 00 سلوكٌات 17 باثولوجٌا 10 كٌمٌاء حٌوي المقصود شكري عبد الستار عبد 12

 كمبٌوتــر أمراض معدٌة 000 كٌمٌاء حٌوٌة 91 فارماكولوجٌا 71 أمراض باطنه مصطفً زكرٌا صالح رضوان 17

 الكلٌة رئٌس الكنترول                     وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                     عمٌد



 د/ جمال عبد الرحٌم سوسة0د/ محمد عطٌة محمد متولً            ا0د/ حسٌن عبد المقصود علً          ا0ا
 
 
 
 

 الفرصة الثانٌة    9001دور سبٌمبر   9001/9002ثانٌا طالب مسجلون فً العام الجامعً 

رقم  90/0السبت 90/0/9000ء الثالثا 07/0/9000السبت  01/0/9000الثالثاء  00/0/9000السبت  االسم م
 الجلوس

 0010 كمبٌوتر فارماكولوجٌا 70 طب شرعً 000 بكترٌولوجٌا 20 كٌمٌاء حٌوي محمد الخٌر احمد عبد العال 11

 0011 كمبٌوتر تغذٌة 01 فسٌولوجٌا 99 باثولوجٌا 10 كٌمٌاء حٌوي حسام محمود ابراهٌم محمود 12

 0012 ناجح كمبٌوتر تغذٌة 07 فارماكولوجٌا 10 صحة 002 مٌاء حٌويكٌ ابراهٌم عبد الجٌد عبد الرازق  17

 0017 كمبٌوتر ألبان 11 هستولوجٌا 09 فارماكولوجٌا 72 كٌمٌاء حٌوي شادي رأفت سعد النادي 11

 0011 كمبٌوتر وراثة 029 تغذٌة 02 باثولوجٌا 11 كٌمٌاء حٌوي هبة احمد محمد عوض 12

 0012 كمبٌوتر هستولوجٌا 01 فسٌولوجٌا 90 فارماكولوجٌا 71 اء حٌويكٌمٌ صفاء عابد نصر بركات 00

 0000 كمبٌوتر فسٌولوجٌا 01 باثولوجٌا 12 فارماكولوجٌا 71 كٌمٌاء حٌوي نورا عبد المحسن السٌد حسٌن 00

 0000 كمبٌوتر فسٌولوجٌا 01 سلوكٌات 12 تغذٌة 01 كٌمٌاء حٌوي احمد محمد ابراهٌم 09

 0009 كمبٌوتر صحة 002 طب شرعً 000 باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة 010 كٌمٌاء حٌوي حمد حسنعمرو احمد م 01

 0001 كمبٌوتر انتاج حٌوانً 022 سلوكٌات  17 بكترٌولوجٌا 12 كٌمٌاء حٌوي رحاب صبري محمد امٌن 00

 0000 كمبٌوتر أمراض باطنة 009 باثولوجً اكلٌنٌكٌة010 باثولوجٌا   02 كٌمٌاء حٌوي محمود عبد المعز عبد الحمٌد محمد 01

 0001 كمبٌوتر فسٌولوجٌا 90 كٌمٌاء حٌوي 91 هستولوجٌا 09 والدة اٌمن محمد حسن علً  02

 0002 كمبٌوتر أمراض معدٌة 002 فٌرولوجٌا 011 جراحة 010 أمراض باطنة موسً عباس محمد سلٌمان 07

 0007 كمبٌوتر أمراض باطنة 21 طب شرعً 001 بكترٌولوجٌا 20 فارماكولوجٌا كمال الدٌن محمود محمد 01

 0001 كمبٌوتر أمراض باطنة 009 تغذٌة 01 فٌرولوجٌا 017 فارماكولوجٌا نادر كامل جبران 02

 0002 كمبٌوتر لحوم 20 أمراض معدٌة 001 بكترٌولوجٌا 12 جراحـــــــة باسم عبد الرحمن احمد علً 10

 0010 كمبٌوتر وراثة 011 أمراض دواجن 010 أمراض مشتركة 012 لحــــــوم معبدهللا عبد اللطٌف عبد اللطٌف سال 10

 0010 كمبٌوتر امراض مشتركة 010 امراض االسماك 020 بكترٌولوجٌا 11 لحــــــوم مصطفً محمود عبد الجواد المحمودي 19

 0019 كمبٌوتر راثةو 011 أمراض دواجن 000 بكترٌولوجٌا 17 لحــــــوم أمٌرة مهدي عبد الحلٌم عزت 11

 0011 كمبٌوتر وراثة 011 سلوكٌات 12 أمراض االسماك 021 لحــــــوم أمٌمة محمد عبد المغنً عبد الباقً 10

 0010 كمبٌوتر صحة 001 أمراض باطنة 22 طفٌلٌات 22 لحــــــوم ضٌاء الدٌن حسٌن عبد المجٌد سٌد 11

 0011 كمبٌوتر باثولوجٌا 10 سلوكٌات 12 كٌمٌاء 97 لحــــــوم أحمد محمد الطوخً محمد ٌونس 12

 0012 كمبٌوتر االلبان  17 جراحة 097 تغذٌة 01 لحــــــوم رضا السٌد عبد الخالق شرٌشر 17

 0017 ناجح كمبٌوتر كٌمٌاء حٌوي 92 فارماكولوجٌا 72 لحوم21 أمراض دواجن زٌنب سعد عبد الرازق 11



 0011 كمبٌوتر صحة 001 لحوم 11 طفٌلٌات 21 نأمراض دواج معالً محمد حسن ٌوسف 12

 0012 كمبٌوتر لحوم 20 هستولوجٌا 09 فسٌولوجٌا 02 باثولوجٌا   لٌلً رمضان االسطً 20

 
 الفرصة الثالثة                      9001دور  مارس  9007/9001ثالثا  طالب مسجلون فً العام

السبت  االسم م
00/0/9000 

 رقم الجلوس 90/0السبت 90/0/9000الثالثاء  07/0/9000السبت  01/0/9000الثالثاء 

 0020 كمبٌوتر صحة 002 مشتركة 011 بكترٌولوجٌا 11 لحـــوم محمد عامر علً ابراهٌم 20

 0020 كمبٌوتر فسٌٌولوجٌا 07 باثولوجٌا 12 فٌرولوجٌا 011 كٌمٌاء حٌوي منال ابراهٌم اسماعٌل 29

 0029 كمبٌوتر فسٌولوجٌا 07 فٌرولوجٌا 029 باثولوجٌا 02 ٌاء حٌويكٌم محمد فؤاد محمد محمود 21

 الفرصة االخٌرة                                                                                                               9007شهر سبتمبر   9007/9001ر ابعا  طالب مسجلون فً العام

 السبت االسم م
00/0/9000 

 رقم الجلوس 90/0السبت 90/0/9000الثالثاء  07/0/9000السبت  01/0/9000الثالثاء 

 0021 كمبٌوتــــر تشرٌح 1 باثولوجٌا 12 جراحة 010 كٌمٌاء حٌوي فرٌد عبد الوهاب فرٌد عبد الوهاب 20

 0020 كمبٌوتــــر تولوجٌاهس 01 تغذٌة 01 هندسة وراثٌة 012 كٌمٌاء حٌوي إسالم عبد الحلٌم صالح محمد 21

 0021 كمبٌوتــــر باثولوجٌا إكلٌنٌكٌة 077 هستولوجٌا 2 تغذٌة 00 كٌمٌاء حٌوي ولٌد عبد الرازق محمد حسن 22

 0022 كمبٌوتــــر أمراض دواجن 011 سلوكٌات 17 بكترٌولوجٌا 29 كٌمٌاء حٌوي إبراهٌم محمد إبراهٌم دربالة 27

 0027 ناجح كمبٌوتر فٌرولوجٌا 012 سلوكٌات 11 امراض دواجن 000 كٌمٌاء حٌوي امانً محمد كامل عبدة 21

 0021 كمبٌوتــــر فسٌولوجٌا 01 ألبان 12 بكترٌولوجٌا 20 كٌمٌاء حٌوي قدري محفوظ احمد عامر 22

 0022 كمبٌوتــــر جراحة 097 طب شرعً 000 بكترٌولوجٌا 12 كٌمٌاء حٌوي شرٌف السٌد محمد عوض هللا 70

 0070 كمبٌوتــــر أمراض معدٌة 002 أمراض باطنه 000 والدة 099 كٌمٌاء حٌوي مجدي عبد الحلٌم محمد الجمل 70

 0070 كمبٌوتــــر هندسة وراثٌة 012 هستولوجٌا 2 فارماكولوجٌا 77 كٌمٌاء حٌوي محمد صبحً عبد الفتاح 79

 0079 كمبٌوتــــر أمراض باطنه 001 جٌا إكلٌنٌكٌةباثولو 071 لحوم 20 كٌمٌاء حٌوي هٌثم جمال زاٌد محمد 71

 0071 كمبٌوتــــر أمراض معدٌة 000 فٌرولوجٌا 020 كٌمٌاء حٌوي 10 فارماكولوجٌا احمد فؤاد محمد عالم 70

 0070 كمبٌوتــــر أمراض دواجن 017 كٌمٌاء حٌوي 92 تشرٌح 1 فارماكولوجٌا حسٌن عبد المنعم  عبد العلٌم سعد 71

 0071 كمبٌوتــــر أمراض باطنه 009 باثولوجٌا 12 كٌمٌاء 10 فارماكولوجٌا جوى محمد احمد ٌوسفن 72

 0072 كمبٌوتــــر امراض معدٌة 002 طب شرعً 001 هستولوجٌا 00 غارماكولوجٌا نٌفٌن حسٌن عبد الحلٌم 77

 0077 كمبٌوتــــر سماكأمراض األ 027 هستولوجٌا 2 فارماكولوجٌا 77 لحـــوم رشا نجٌب عبد هللا 71

 0071 كمبٌوتــــر أمراض مشتركة 011 كٌمٌاء حٌوي 92 فٌرولوجٌا 020 لحـــوم طارق محمد عبد المنعم 72

 0072 كمبٌوتــــر صحـــــة 001 طب شرعً 001 أمراض مشتركة 010 لحـــوم سوزان فوزي عبد المطلب 10

 
 



 
 

 الفرصة االخٌرة                                                                                                                9007شهر سبتمبر   9007/9001تابع ثالثا طالب مسجلون فً العام

السبت  االسم م
00/0/9000 

 رقم الجلوس 90/0السبت 90/0/9000الثالثاء  07/0/9000السبت  01/0/9000الثالثاء 

 0010 كمبٌوتــــر أمراض األسماك 022 تغذٌة 02 بكترٌولوجٌا 29 لحـــوم أبو العال غانم حاتم محمد 10

 0010 كمبٌوتــــر تغذٌة 00 طب شرعً 000 فارماكولوجٌا 72 لحـــوم رانٌا محمد رضا 19

 0019 كمبٌوتــــر تغذٌة 01 ألبان 19 فارماكولوجٌا 71 فٌرولوجٌا وائل عبد الوهاب محمد مسعود 11

 0011 كمبٌوتــــر صحة 001 أمراض دواجن 012 سلوكٌات 11 فٌرولوجٌا راندا  محمد حسن علً 10

 0010 كمبٌوتــــر لحوم 11 أمراض األسماك 021 فارماكولوجٌا 71 بكترٌولوجٌا هند احمد محمود عمر 11

 0011 كمبٌوتــــر ذٌةتغ 09 كٌمٌاء حٌوٌة 91 فارماكولوجٌا 72 أمراض الدواجن ناصر محمد مصطفً احمد 12

 بسبب اإلٌقاف لمدة عامٌن وهم سامً محمد عباس السٌسً 9000ولهم حق دخول امتحان دور دٌسمبر  9007/9001طالب مسجلون فً العام الجامعً   -خامسا : ا
 كمبٌوتر  - 1باثولوجٌا إكلٌنٌكٌة  077 -0كٌمٌاء حٌوي  92 -1أمراض باطنه  21 -9فارماكولوجٌا  -0

 الفرصة االخٌرة بسبب االٌقاف لمدة عام وهم دعاء السٌد دورٌش محمود  9000ولهم حق دخول امتحان دور دٌسمبر  9007/9001مسجلون فً العام الجامعً طالب  -ب

 كمبٌوتر  –سلوكٌات  12 –باثولوجٌا  10 –طب شرعً  001-فارماكولوجٌا                                                  

     0ا  ** علً جمٌع الطالب اإلطالع علً لوحة اإلعالنات ٌومٌا لمعرفة ما ٌطراء علٌها  من تغٌٌرات من مواعٌد    االمتحانات سادس   
 ** تحدد االمتحانات الشفوٌة والعملٌة بمعرفة القسم المختص               

 بالدور االرضً 0القاعة رقم  1 ** تبدءا االمتحانات فً تمام الساعة العاشرة  بمبنً رقم             
 المختص        

 عمٌد الكلٌة                          الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث              وكٌل       رئٌس القسم                 نجالء بحٌري            

                                             

 د/ جمال عبد الرحٌم سوسة0ا               د/ محمد عطٌة محمد متولً                          0ا                                                                         
 
 
 


