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 (الدور االول)   0202/ 30/ 31الموافق      االحـــد ومــي 

 التوقيع ماده التخصـــــــــــــــص االســـــــــــــــــــــم م

  الكيميــــــــاء الحيويــــــــة مروة محمد لطفى احمد 1

  الكيميــــــــاء الحيويــــــــة محمد نبيل عبدهللا مصطفى  2

  الكيميــــــــاء الحيويــــــــة انتصار مسعد على ندا 3

  الكيميــــــــاء الحيويــــــــة مروة عصام الدين رشاد 4

  الكيميــــــــاء الحيويــــــــة اسماعيل اسماعيل غريب 5

  امراض الطيور واالرانب مى احمد محمد جميلى 6

  امراض االسماك ورعايتها منار وحيد سليمان احمد 7

  التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى  احمد عالء الدين احمد 8

  الفـــــــــــــارماكولوجيا محمود ابو القاسم على 9

  الفـــــــــــــارماكولوجيا شهد وجيه عثمان 11

  الفـــــــــــــارماكولوجيا عبد العظيمسمر عماد الدين  11

  الفـــــــــــــارماكولوجيا ناصر محمد قنديل محمد 12

  الفـــــــــــــارماكولوجيا تحسين حسن ابراهيم 13

  الفـــــــــــــارماكولوجيا ندا احمد حسن احمد 14

  الفـــــــــــــارماكولوجيا احمد محمود فهمى  15

  الفـــــــــــــارماكولوجيا سراج الدين محمودميادة  16

  الميكروبيولوجيا بسنت السيد محمد 17

  صحة اللحـــــوم نهال سمير احمد 18

  صحة اللحـــــوم صالح محمد ابراهيم محرز 19

  صحة اللحـــــوم اسراء عبد الحكيم نجاتى 21

  صحة اللحـــــوم هبة عماد الدين عبدهللا 21

  صحة اللحـــــوم ندا على محمد احمد 22

  الوراثـة البيطرية والهندسة الوراثية ايرينى مجدى فرج 23
 

 

 (الدور الثاني)   0202/ 30/ 31الموافق      االحـــد ومــي 

 التوقيع ماده التخصـــــــــــــــص االســـــــــــــــــــــم م

  كتريولوجياــالب إيمان عادل السيد محمد 1

  راض المعديةـــــــــاألم نورا طارق إسماعيل سالم 2

  ورعايتها األسماكأمراض  بسمة السيد السيد على 3

  تولوجياــــالهس عبير السيد حسن بدوى 4

  ارما كولوجياــالف أحمد مجدى محمد أحمد 5

  البيطريــــــة الجراحة إيمان على أحمد محمد 6

  اثولوجياــالب محمدمريم صديق  7

  ارماكولوجياـــالف أحمد فؤاد محمود 8
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 (الدور االول)  31/30/0202 الموافق  وم الثالثاء ي

 التوقيــع المقرر االســـــم م

  1 محمود أبوالقاسم على 1

  24 تحسين حسن إبراهيم 2

  25 محمد نبيل عبدهللا 3

  31 إنتصار مسعد على ندا 4

  31 الدين أحمد أحمد عالء 5

  31 شهد وجيه عثمان 6

  31 سمر عماد الدين عبد العظيم 7

  35 أحمد محمود فهمى  8

  35 ميادة سراج الدين محمود 9

  36 مروة محمد لطفى 11

  36 ندا أحمد حسن 11

  63 إسماعيل إسماعيل غريب 12

  63 احمد ندا على محمد 13

  65 محرز صالح محمد إبراهيم 14

  73 ناصر محمد قنديل 15

  73 بسنت السيد محمد 16

  73 نهال سمير أحمد 17

  79 مى أحمد محمد 18

  157 إسراء عبدالحكيم نجاتى 19

 

 

 (الدور الثانى)  0202/ 30/ 31الموافق    يوم  الثالثاء 

 التوقيــع المقرر االســـــم م

  1 إيمان على أحمد محمد 1

  5 عبير السيد حسن 2

  14 مريم صديق محمد 3

  31 أحمد مجدى محمد 4

  36 أحمد فؤاد محمود 5

  75 إيمان عادل السيد محمد 6
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 (الدور االول)   31/30/0202الموافق  الخميس  يوم 

 التوقيــع المقرر االســـــم م

  51 تحسين حسن إبراهيم 1

  71 مروة عصام الدين رشاد  2

  72 إنتصار مسعد على ندا 3

  72 إسراء عبدالحكيم نجاتى 4

  88 شهد وجيه عثمان 5

  95 بسنت السيد محمد 6

  111 جميلي مى أحمد محمد 7

  111 منار وحيد سليمان أحمد 8

  133 محمد ناصر محمد قنديل 9

  156 نهال سمير أحمد 11

  158 محرز صالح محمد إبراهيم 11

  159 عبدهللا هبة عماد الدين 12

  159 احمد ندا على محمد 13

  178 احمد عالء الدين احمد 14

  256 محمود أبوالقاسم على 15

  289 إيرينى مجدى فرج 16
 

 (الدور الثانى)  31/30/0202الموافق  يوم   الخميس    

 التوقيــع المقرر االســـــم   م

  42 إيمان على أحمد محمد 1

  45 بدوي عبير السيد حسن 2

  51 على السيد السيدبسمة  3

  58 أحمد فؤاد محمود 4

  72 أحمد مجدى محمد 5

  88 سالم نورا طارق إسماعيل 6

  95 محمد إيمان عادل السيد 7

  113 مريم صديق محمد 8
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 (الدور االول)  02/30/0202 الموافق  االحـــد   يوم

 التوقيــع المقرر االســـــم م

  49 حمدحسن اندا أحمد  1

  81 محمود أبو القاسم على 2

  81 شهد وجيه عثمان 3

  87 مروة محمد لطفى 4

  87 سمر عماد الدين عبدالعظيم 5

  92 أحمد محمود فهمى 6

  92 ميادة سراج الدين محمود 7

  139 محمد نبيل عبدهللا 8

  139 جميلي مى أحمد محمد 9

  199 إسماعيل إسماعيل غريب 11

  211 سليمانمنار وحيد  11

  212 مروة عصام الدين رشاد 12

  243 صالح محمد ابراهيم 13

  243 اسراء عبدالحكيم نجاتي 14

  254 هبة عماد الدين عبدهللا 15

  282 إيرينى مجدى فرج 16

  292 ناصر محمد قنديل 17

  296 تحسين حسن إبراهيم 18

  297 بسنت السيد محمد 19
 

 

 

 (الدور الثانى)  02/30/0202 الموافق  االحـــد   يوم

 التوقيــع المقرر االســـــم م

  142 بدوي عبير السيد حسن 1

  187 اسماعيل سالم نورا طارق 2

  227 محمد إيمان عادل السيد 3

  243 بسمة السيد السيد على 4
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 (الدور االول)  00/30/0202 ق ــالمواف الثالثاء وم ــي   

 التوقيــع المقرر االســـــم م

  13 ندا أحمد حسن احمد 1
  43 سمر عماد الدين عبدالعظيم 2
  43 ميادة سراج الدين محمد 3
  145 مروة عصام الدين رشاد 4
  145 أحمد عالء الدين أحمد 5
  146 إنتصار مسعد على ندا 6
  152 إسماعيل إسماعيل غريب 7
  152 منار وحيد سليمان احمد 8
  153 مروة محمد لطفى 9

  169 أحمد محمود فهمى 11
  241 هبة عماد الدين عبدهللا 11
  241 ندا على محمد احمد 12
  244 نهال سمير أحمد 13
  261 محمد نبيل عبدهللا 14
  272   إيرينى مجدى فرج 15

 

 

 (الدور الثانى)  00/30/0202 ق ــالمواف الثالثاء وم ــي

 التوقيــع المقرر االســـــم م

  13 إيمان على أحمد محمد 1

  43 أحمد فؤاد محمود 2

  76 أحمد مجدى محمد 3

  169 على بسمة السيد السيد 4

  181 اسماعيل سالم نورا طارق 5

  219 مريم صديق محمد 6
 

 

 1212/ 22/ 12تحريرا فى    

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث            مدير عـام اإلدارة          مدير عام الكلية       
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 الدور االول     0202دور ديسمبر 
 

 المــقــــررات ماده التخصـــــــــــــــص االســـــــــــــــــــــم م

 87 36 153 الحيويــــــــةالكيميــــــــاء  مروة محمد لطفى احمد 1

 261 139 25 الكيميــــــــاء الحيويــــــــة محمد نبيل عبدهللا مصطفى  2

 31 146 72 الكيميــــــــاء الحيويــــــــة انتصار مسعد على ندا 3

 145 71 212 الكيميــــــــاء الحيويــــــــة مروة عصام الدين رشاد 4

 199 152 63 الكيميــــــــاء الحيويــــــــة اسماعيل اسماعيل غريب 5

 111 139 79 امراض الطيور واالرانب مى احمد محمد جميلى 6

 211 111 152 امراض االسماك ورعايتها منار وحيد سليمان احمد 7

 31 145 178 التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى  احمد عالء الدين احمد 8

 256 1 81 الفـــــــــــــارماكولوجيا محمود ابو القاسم على 9

 81 31 88 الفـــــــــــــارماكولوجيا شهد وجيه عثمان 11

 87 43 31 الفـــــــــــــارماكولوجيا سمر عماد الدين عبد العظيم 11

 133 73 292 الفـــــــــــــارماكولوجيا ناصر محمد قنديل محمد 12

 51 24 296 الفـــــــــــــارماكولوجيا تحسين حسن ابراهيم 13

 36 13 49 الفـــــــــــــارماكولوجيا ندا احمد حسن احمد 14

 169 92 35 الفـــــــــــــارماكولوجيا احمد محمود فهمى  15

 92 35 43 الفـــــــــــــارماكولوجيا ميادة سراج الدين محمود 16

 95 297 73 الميكروبيولوجيا بسنت السيد محمد 17

 73 244 156 صحة اللحـــــوم نهال سمير احمد 18

 65 158 243 صحة اللحـــــوم صالح محمد ابراهيم محرز 19

 72 243 157 صحة اللحـــــوم اسراء عبد الحكيم نجاتى 21

 254 241 159 صحة اللحـــــوم هبة عماد الدين عبدهللا 21

 241 63 159 صحة اللحـــــوم ندا على محمد احمد 22

 289 282 272 الوراثــة البيطرية ايرينى مجدى فرج 23
  

 "الدور الثانى"    0202دور ديسمبر 

 المقــــرر مادة التخصــــــص االســـــــــــم م

 227 75 95 البـــــــــــــكتريولوجيا إيمان عادل السيد محمد 1

 88 181 187 المعديةاألمـــــــــراض  نورا طارق إسماعيل سالم 2

 243 169 51 أمراض األسماك ورعايتها بسمة السيد السيد على 3

 142 45 5 الهســــــــــــــتولوجيا عبير السيد حسن بدوى 4

 76 72 31 الفــــــــــارما كولوجيا أحمد مجدى محمد أحمد 5

 13 42 1 الجراحة البيطريــــــة إيمان على أحمد محمد 6

 219 113 14 البــــــــــــــــاثولوجيا صديق محمدمريم  7

 58 43 36 الفــــــــــارماكولوجيا أحمد فؤاد محمود 8
 1212/ 22/ 12تحريرا فى   

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث            مدير عـام اإلدارة          مدير عام الكلية       


