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 52/80/5800األربعاء  52/80/5800اإلثنني  52/80/5800السبت  اإلســــــــــــــــــــــم م
 ال يوجد وواد طزق أخذ العيٍات والفخص الظاِزي لممخوً واألمساك طزق حبث عمىي وكتابة رصائن وٍار أمحد عبد العشيش عمي سيد 1

 ال يوجد وواد طزق أخذ العيٍات والفخص الظاِزي لممخوً واألمساك طزق حبث عمىي وكتابة رصائن وٍار رياض عبد اهلادي ابزاِيي 2

 ال يوجد وواد التخمين الليىيائي لأللباُ ووٍتجاتّا  طزق حبث عمىي وكتابة رصائن امياُ خالد صبخي أبو شعمة 3

 قسم الرقابة الصحية علي األغذية
 52/80/5800األربعاء  52/80/5800اإلثنني  52/80/5800السبت  االســــــــــم م
 ال يوجد وواد طزق أخذ العيٍات والفخص الظاِزي لممخوً واألمساك طزق حبث عمىي وكتابة رصائن حمىد عبد احلافظ حمىد وصطفي  4

 

 52/80/5800األربعاء  52/80/5800اإلثنني  52/80/5800السبت  االســــــــــم 
 ال يوجد وواد طزق أخذ العيٍات والفخص الظاِزي لممخوً واألمساك طزق حبث عمىي وكتابة رصائن (2116)خزيف ِبة جمدى عبدالفتاح أبو حضَ    5

 ال يوجد وواد طزق أخذ العيٍات والفخص الظاِزي لممخوً واألمساك طزق حبث عمىي وكتابة رصائن  (2117)ربيع يضزا حمىود عبد الزمحَ الفار  6

 

 52/80/5800األربعاء  52/80/5800اإلثنني  52/80/5800السبت  االســــــــــم م
 ال يوجد وواد الزقابة الصخية عمي المخوً ووٍتجاتّا طزق حبث عمىي وكتابة رصائن (2115حاسً كزً ابزاِيي )خزيف  7
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 52/80/5800األربعاء  52/80/5800اإلثنني  52/80/5800السبت  االســــــــــم م
 ال يوجد وواد (A)فضيولوجيا حيواٌات التجارب  طزق حبث عمىي وكتابة رصائن حمىد فزج حمىد درة 8

 ال يوجد وواد (A)فضيولوجيا حيواٌات التجارب  طزق حبث عمىي وكتابة رصائن ديٍا عصاً الديَ ابزاِيي 9

 ال يوجد وواد (A)فضيولوجيا حيواٌات التجارب  عمىي وكتابة رصائن طزق حبث بضٍت حمىد جاله حمىد 11

 

 52/80/5800األربعاء  52/80/5800اإلثنني  52/80/5800السبت  االســــــــــم م
 ال يوجد وواد ال يوجد وواد طزق حبث عمىي وكتابة رصائن تلالوزيي شوقي حضب اهلل  11

 52/80/5800األربعاء  52/80/5800اإلثنني  52/80/5800السبت  االســــــــــم م
 ال يوجد وواد جزاحة الفي و األصٍاُ طزق حبث عمىي وكتابة رصائن ِشاً جابز حمىودوّيتاب  12

 ال يوجد وواد جزاحة الفي و األصٍاُ طزق حبث عمىي وكتابة رصائن ٌزوني عاده حمىد الديباٌي 13

 ال يوجد وواد جزاحة الفي و األصٍاُ طزق حبث عمىي وكتابة رصائن حمىد ابزاِيي خميفة صعد 14

 52/80/5800األربعاء  52/80/5800اإلثنني  52/80/5800السبت  االســــــــــم م
 ووادال يوجد  املظاِز املزضية يف احليواٌات حديثة الوالدة طزق حبث عمىي وكتابة رصائن أميَ أمحد حمىد حمىديَ 15
  التشزيح احلشوي العاً طزق حبث عمىي وكتابة رصائن حضاً عبد احملضَ حمىد عمي 16
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 52/80/5800األربعاء  52/80/5800اإلثنني  52/80/5800السبت  االســــــــــم م
 أوزاض وشرتكة )دور الغذاء( بلرتيولوجيا اجلّاس التٍفضي طزق حبث عمىي وكتابة رصائن صّا أمحد عبد العشيش عمي سيد 17

 52/80/5800األربعاء  52/80/5800اإلثنني  52/80/5800السبت  االســــــــــم م
 (أوزاض وشرتكة )دور الغذاء بلرتيولوجيا اجلّاس التٍفضي طزق حبث عمىي وكتابة رصائن عبري حمىد عبد الفتاح الضيد 18

 )وشرتكة )دور الغذاءأوزاض  بلرتيولوجيا اجلّاس التٍفضي طزق حبث عمىي وكتابة رصائن الشِزاء رضواُ حمىد بدر 19

 52/80/5800األربعاء  52/80/5800اإلثنني  52/80/5800السبت  االســــــــــم م
 أصط دراصات اجلدوي اإلقتصادية ملشارع اإلٌتاج احليواٌي اإلحصاء البيطز وتصىيي التجارب طزق حبث عمىي وكتابة رصائن راٌيا رفيق الضيد الشزٌوبي )وعيد( 21

 أصاصيات رعاية حيواٌات املشرعة دواجَرعاية ال طزق حبث عمىي وكتابة رصائن حمىود عاده خضز )وعيد( 21

 52/80/5800األربعاء  52/80/5800اإلثنني  52/80/5800السبت  االســــــــــم م
 ال يوجد وواد ٌات التجارب وأوزاض صوء التغذيةتغذية حيوا طزق حبث عمىي وكتابة رصائن وين عمي حمىد 22

 ال يوجد وواد التغذيةٌات التجارب وأوزاض صوء تغذية حيوا طزق حبث عمىي وكتابة رصائن ِياً اصاوة ووصيميين 23

 ال يوجد وواد ٌات التجارب وأوزاض صوء التغذيةتغذية حيوا طزق حبث عمىي وكتابة رصائن آالء أمحد عىاد الديَ 24

 52/80/5800األربعاء  52/80/5800اإلثنني  52/80/5800السبت  االســــــــــم م
 ال يوجد وواد ال يوجد وواد طزق حبث عمىي وكتابة رصائن يوصتيٍا وليي واصيمي 25
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