
 

 
  

 

 القومية الهيئة من معتمدة الكلية                                                                         البيطري الطب كلية

 واالعتماد التعليم جودة لضمان                                                                                                                              العليــا ســاتالدرا

 

   المتقدمينبأسماء السادة األطباء البيطريين  بيــــــان

 ) الدور األول( 0202 ديسمبرالدكتوراه دور  المتحانات

 رقم المقررات مادة التخصص اسم الطالـــــــــــــــــــــــب م

 144 44 44 الكيمياء الحيوية زينب محمود محمد عبده 1

 172 142 111 حة ألبان(مراقبة األغذية )ص ميرفت محمد السيد  0

 141 174 172 مراقبة األغذية )صحة لحوم( هشام عبد الحميد محمد 3

 142 171 141 مراقبة األغذية )صحة لحوم( أمنية صالح محمد 4

 141 172 143 مراقبة األغذية )صحة لحوم( سحر مختار خليفة 1

 142 171 141 مراقبة األغذية )صحة لحوم( إيمان فرج هللا العوضي 4

 144 44 46 التغذية والتغذية اإلكلينيكية أحمد حاتم محمد علي 7

 113 161 164 طب الحيوان )األمراض المعدية( هند المحمدي محمود 1

 041 141 141 الفارماكولوجيا دينا رأفت عبد العزيز 6

 61 31 112 الفارماكولوجيا نوران وليد إسماعيل  12

 14 44 111 ماكولوجياالفار رغدة محمد عزت حسن  11

 142 37 141 الفارماكولوجيا رويدا محمد عزت حسن 10

 10 144 141 الفارماكولوجيا أميرة عبد العظيم محمد 13

 146 161 111 الفارماكولوجيا منى عبد السالم عبد الظاهر 14

 10 167 141 الفارماكولوجيا أحمد رفعت عبد العزيز 11

 14 141 141 ماكولوجياالفار أماني محمد الجربي 14

 44 72 144 الفارماكولوجيا إسراء حامد محمد عبد الرحمن 17

 012 062 111 الفارماكولوجيا سمر حسن عبد هللا أحمد 11

 44 022 112 الفارماكولوجيا أسماء محمد زايد عبد هللا 16

 044 077 013 تنمية الثروة الحيوانية هاجر فتحي جودة 02

 (الدور الثاني)

 رقم المقررات مادة التخصص اسم الطالـــــــــــــــــــــــب م

 25 041 141 الفارماكولوجيا ريم إبراهيم على موسى 1

 552 082 7 الجراحة البيطرية عمرو إبراهيم توفيق أبو لبن 0

  552 535 أمراض الطيور واألرانب أميره محمد محمد مرسى 3

 511 041 040 اكولوجياالفارم محمد ممدوح عبدالحميد حسن 4

 511 028 070 صحة اللحوم مها محمد مصطفى أحمد 1

 
  .بالكلية  ام الساعة العاشرة صباحاتبدأ االمتحانات في تم

  تحدد االمتحانات الشفوية والعملية بمعرفة األقسام العلمية -
   5151/ 00/  0تحريرا في   

 عميد الكلية لبحوث                         لعليا واا تللدراساوكيل الكلية           دارة اإل  مدير عام     
 
 



 

 
  

 

 القومية الهيئة من معتمدة الكلية                                                                         البيطري الطب كلية

 واالعتماد التعليم جودة لضمان                                                                                                                              العليــا ســاتالدرا

 

 بأسماء السادة األطباء البيطريين جـــدول

 (0202) ديسمبردور  المتقدمين المتحان الدراسة التكميلية لدرجه الدكتوراه

 0202/ 10/  13 الموافق                األحديوم                        الدور األول

 التوقيع مادة التخصص اسم الطالـــــــــــــــــــــــب م

  الكيمياء الحيوية زينب محمود محمد عبده 1

  مراقبة األغذية )صحة ألبان( ميرفت محمد السيد  0

  مراقبة األغذية )صحة لحوم( هشام عبد الحميد محمد 3

  مراقبة األغذية )صحة لحوم( أمنية صالح محمد 4

  مراقبة األغذية )صحة لحوم( ليفةسحر مختار خ 1

  مراقبة األغذية )صحة لحوم( إيمان فرج هللا العوضي 4

  التغذية والتغذية اإلكلينيكية أحمد حاتم محمد علي 7

  طب الحيوان )األمراض المعدية( هند المحمدي محمود 1

  الفارماكولوجيا دينا رأفت عبد العزيز 6

  ماكولوجياالفار نوران وليد إسماعيل  12

  الفارماكولوجيا رغدة محمد عزت حسن  11

  الفارماكولوجيا رويدا محمد عزت حسن 10

  الفارماكولوجيا أميرة عبد العظيم محمد 13

  الفارماكولوجيا منى عبد السالم عبد الظاهر 14

  الفارماكولوجيا أحمد رفعت عبد العزيز 11

  الفارماكولوجيا أماني محمد الجربي 14

  الفارماكولوجيا إسراء حامد محمد عبد الرحمن 17

  الفارماكولوجيا سمر حسن عبد هللا أحمد 11

  الفارماكولوجيا أسماء محمد زايد عبد هللا 16

  تنمية الثروة الحيوانية هاجر فتحي جودة 02

 0202/ 10/  13الموافق                 األحديوم                        ثانيالدور ال

 التوقيع مادة التخصص اسم الطالـــــــــــــــــــــــب م

  الفارماكولوجيا ريم إبراهيم على موسى 0

  الجراحة البيطرية عمرو إبراهيم توفيق أبو لبن 5

  أمراض الطيور واألرانب أميره محمد محمد مرسى 3

  الفارماكولوجيا محمد ممدوح عبدالحميد حسن 4

  صحة اللحوم أحمد مها محمد مصطفى 2

 

 

 



 

 
  

 

 القومية الهيئة من معتمدة الكلية                                                                         البيطري الطب كلية

 واالعتماد التعليم جودة لضمان                                                                                                                              العليــا ســاتالدرا

 

 بأسماء السادة األطباء البيطريين جــــدول

 (0202) ديسمبرالمتقدمين المتحان الدراسة التكميلية لدرجه الدكتوراه دور 

 0202/ 10/  11الموافق                         الثالثاءيوم                                  األولالدور 

 التوقيع مادة التخصص ـــــــــــــباسم الطالــــــــــ م

  37 رويدا محمد عزت حسن 0

  38 نوران وليد إسماعيل 5

  44 زينب محمود محمد عبده 3

  44 أسماء محمد زايد عبد هللا 4

  25 أميرة عبد العظيم محمد 2

  25 أحمد رفعت عبد العزيز 2

  24 أماني محمد الجربي 7

  24 أحمد حاتم محمد علي 8

  71 إسراء حامد محمد عبد الرحمن 1

  82 رغدة محمد عزت حسن 01

  041 منى عبد السالم عبد الظاهر 00

  111 ميرفت محمد السيد 05

  023 سحر مختار خليفة 03

  028 أمنية صالح محمد 04

  028 إيمان فرج هللا العوضي 02

  542 دينا رأفت عبد العزيز 02

  521 سمر حسن عبد هللا أحمد 07

 0202/ 10/  11الموافق                         الثالثاءيوم                            الدور الثاني

 التوقيع مادة التخصص اسم الطالـــــــــــــــــــــــب م

  7 عمرو إبراهيم توفيق أبو لبن 0

  25 ريم إبراهيم على موسى 5

  041 محمد ممدوح عبدالحميد حسن 3

  028 مها محمد مصطفى أحمد 4

  535 أميره محمد محمد مرسى 2

 

 

 

 



 

 
  

 

 القومية الهيئة من معتمدة الكلية                                                                         البيطري الطب كلية

 واالعتماد التعليم جودة لضمان                                                                                                                              العليــا ســاتالدرا

 

 بأسماء السادة األطباء البيطريين  جــــدول

 (0202) ديسمبرالمتقدمين المتحان الدراسة التكميلية لدرجه الدكتوراه دور 

 0202/ 10/  17ق المواف                        الخميسيوم                                  الدور األول

 التوقيع مادة التخصص اسم الطالـــــــــــــــــــــــب م

  42 زينب محمود محمد عبده 0

  42 رغدة محمد عزت حسن 5

  42 إسراء حامد محمد عبد الرحمن 3

  21 أحمد حاتم محمد علي 4

  10 نوران وليد إسماعيل 2

  041 رويدا محمد عزت حسن 2

  040 لعزيزدينا رأفت عبد ا 7

  040 أميرة عبد العظيم محمد 8

  040 أماني محمد الجربي 1

  021 ميرفت محمد السيد 01

  021 أمنية صالح محمد 00

  021 إيمان فرج هللا العوضي 05

  020 هشام عبد الحميد محمد 03

  020 سحر مختار خليفة 04

  012 هند المحمدي محمود 02

  167 أحمد رفعت عبد العزيز 02

  583 هاجر فتحي جودة 07

 0202/ 10/  17الموافق                         الخميسيوم                            الدور الثاني

 التوقيع مادة التخصص اسم الطالـــــــــــــــــــــــب م

  142 ريم إبراهيم على موسى 0

  040 محمد ممدوح عبدالحميد حسن 5

  552 محمد مرسى أميره محمد 3

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 القومية الهيئة من معتمدة الكلية                                                                         البيطري الطب كلية

 واالعتماد التعليم جودة لضمان                                                                                                                              العليــا ســاتالدرا

 

 بأسماء السادة األطباء البيطريين  جــــدول

 (0202) ديسمبرالمتقدمين المتحان الدراسة التكميلية لدرجه الدكتوراه دور 

 0202/ 10/  02الموافق                         االحديوم                                  الدور األول

 التوقيع مادة التخصص ــــــــــــباسم الطالـــــــــــ م

  144 زينب محمود محمد عبده 0

  144 أحمد حاتم محمد علي 5

  144 أميرة عبد العظيم محمد 3

  144 إسراء حامد محمد عبد الرحمن 4

  141 دينا رأفت عبد العزيز 2

  141 رويدا محمد عزت حسن 2

  141 أحمد رفعت عبد العزيز 7

  141 جربيأماني محمد ال 8

  112 نوران وليد إسماعيل  1

  112 أسماء محمد زايد عبد هللا 01

  111 رغدة محمد عزت حسن  00

  111 منى عبد السالم عبد الظاهر 05

  111 سمر حسن عبد هللا أحمد 03

  172 ميرفت محمد السيد  04

  172 هشام عبد الحميد محمد 02

  172 سحر مختار خليفة 02

  171 ة صالح محمدأمني 07

  171 إيمان فرج هللا العوضي 08

  113 هند المحمدي محمود 01

  577 هاجر فتحي جودة 51

 0202/ 10/  02الموافق                         االحديوم                            الدور الثاني

 التوقيع مادة التخصص اسم الطالـــــــــــــــــــــــب م

  141 إبراهيم على موسى ريم 0

  070 مها محمد مصطفى أحمد 5

  552 عمرو إبراهيم توفيق أبو لبن 3

 

 

 



 

 
  

 

 القومية الهيئة من معتمدة الكلية                                                                         البيطري الطب كلية

 واالعتماد التعليم جودة لضمان                                                                                                                              العليــا ســاتالدرا

 

 بأسماء السادة األطباء البيطريين  جــــدول

 (0202) ديسمبرالمتقدمين المتحان الدراسة التكميلية لدرجه الدكتوراه دور 

 0202/ 10/  00الموافق                         اءالثالثيوم                                  الدور األول

 التوقيع مادة التخصص اسم الطالـــــــــــــــــــــــب م

  174 هشام عبد الحميد محمد 0

  164 هند المحمدي محمود 5

  018 منى عبد السالم عبد الظاهر 3

  022 أسماء محمد زايد عبد هللا 4

  044 هاجر فتحي جودة 2

  062 حسن عبد هللا أحمدسمر  2

 0202/ 10/  00الموافق                         الثالثاءيوم                            الدور الثاني

 التوقيع مادة التخصص اسم الطالـــــــــــــــــــــــب م

  111 عمرو إبراهيم توفيق أبو لبن 0

  511 محمد ممدوح عبدالحميد حسن 5

  511 مصطفى أحمد مها محمد 3

 
 تبدأ االمتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحا بالكلية* 

* تعقد االمتحانات في مدرجات الكلية حيث التهوية الجيدة والتعقيم المستمر واتخاذ االجراءات 
  االحترازية الطبية المطلوبة من مسافات أمان ووسائل أمان.

 المطلوبة لسالمة الممتحنين , على الطالب اإللتزام باآلتى : ـــ ُتتخذ اإلجراءات اإلحترازية الطبية 

   ارتداء الكمامات الطبية والخضوع إلجراءات الكشف الطبى قبل دخول بوابة الكلية ولن ُيسمح
 بدخول أى مخالف من بوابة الكلية .

يسه للسادة ـــ على السادة رؤساء األقسام تسليم إمتحانات الشيت الشفوى والعملى لكل مقرر تم تدر
 . 02/00/5151رؤساء الكنترول فى موعد أقصاه اإلثنين 

 العلميةتحدد االمتحانات الشفوية والعملية بمعرفة األقسام * 
 5151/ 00/  5تحريرا في   

 عميد الكلية    وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث     ية      مدير عام الكل      مدير عام االدارة
 

 د/ عبد العليم فؤاد عبد العليم      .أ                                                                                  


