جامعة بنها
كمية الطب البيطري

الدراسات العميا والبحوث

جدول امتحان متهيدي الدكتــىراه دور ابريل 3122
************************************************

أوال طالب مسجمون في العام الجامعي 9000 /9005دور مارس 9000
الفرصة االولي
م

االســـــــــــــــــم

االحد 3122/5/4

االربعاء 3122/5/7

االحد 3122/5/21

رقم الجموس

0

اكرامى السيد توفيق سيد أحمد

 031أمراض دواجن

 035أمراض دواجن

 043فيرولوجيا

9000

9

رشا عبد الحميد السيد الصباغ

44

 051أسماك

9000

3

ايمان عمى رزق ليمة

 94كيمياء

 30كيمياء

 34فارماكولوجيا

9009

1

هانىء قبارى محمد اسماعيل

 92كيمياء

 93كيمياء

 33فارماكولوجيا

9003

1

محمد محمد عفيفى احمد

 95كيمياء

 39كيمياء

 041باثولوجيا اكمينيكية

9001

2

سحر عبد النبى السيد

 001أمراض معدية

 000أمراض معدية

 52أمراض باطنة

9001

3

ديانا محمد أبو المجد محمد

 001أمراض معدية

 005أمراض معدية

 043فيرولوجيا

9002

لحوم

59

لحوم

ثانيا :طالب مسجمون في العام الجامعي  9000/9005شهر سبتمبر 9005
الفرصة الثانيــة
م

االســـــــــــم

االحد 3122/5/4

االربعاء 3122/5/7

االحد 3122/5/21

رقم الجموس

0

محمد التابعى شمبى الشناوى

 92كيمياء

 93كيمياء

 013أمراض مشتركه

9003

9

رباب محمد ابراهيم السواح

 001أمراض معدية

 000أمراض معدية

 55أمراض باطنه

9004

3

رشيدة يونس رمضان

 010أمراض مشتركه

9005

50

59

لحوم

لحوم

ثالثا :طالب مسجمون في العام الجامعي  9005 /9004شهر مارس 9005
الفرصة الثالثة
م

االســــــــــــــم

0

عبدالغني عبدالسالم عبدالغني

االحد  3122/5/4االربعاء 3122/5/7
 92كيمياء حيوي

 93كيمياء حيوى

االحد 3122/5/21

رقم الجموس

 32فارماكولوجيا

9000

رابعا :طالب مسجمون في العام الجامعي  9005 /9004شهر سبتمبر 9004
الفرصة االخيرة
م

االحد  3122/5/4االربعاء  3122/5/7االحد 3122/5/21

االســــــــــــــم

رقم الجموس

0

الحسيني حممي عبد الموجود

 30كيمياء حيوي

 93كيمياء حيوي

 041باثولوجيا اكمينيكية

9000

9

أماني عمر سميم

 20بكتريولوجيا

 29بكتريولوجيا

 33فارماكولوجيا

9009

3

داليه احمد محمد عبد المعطي

 045فيرولوجيا

 31سموكيات

 043فيرولوجيا

9003

1

رحاب محمد عبد العظيم

 51لحــوم

 50لحــوم

 40فارماكولوجيا

9001

1

محمد جودة السيد برعي

 15باثولوجيا

 10باثولوجيا

 095جراحة

9001

خامسا  :طالب مسجمون في العام الجامعي  9004 /9003شهر سبتمبر  9003ولهم حق دخول
امتحانات دور ديسمبر  9000الفرصة الثالثة بسبب االيقاف
م

االسم

0

ميساء فاروق سميمان السيد

االحد 23/6

090

والدة

االربعاء 23/8

االحد 23/23

رقم الجموس

 093والدة

 021انتاج حيواني

9002

سادسا ** عمي جميع الطالب اإلطالع عمي لوحة اإلعالنات يوميا لمعرفة ما يطراء عميها من تغييرات في مواعيد
االمتحانات
** تحدد االمتحانات الشفوية والعممية بمعرفة القسم المختص
** تبدءا االمتحانات في تمام الساعة العاشرة بمبني رقــم ( )2قاعـــة رقــم ()2
ايمان

وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث

رئيس القسم
عميد الكمية

ا1د /محمد عطية محمد متولي

ا1د /جمال عبد الرحيم سوسة

