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 جدول امتحانات دبلومات ) خمتلفة (

  لفصل صيف 1028   ) نظام الساعات املعتمدة (

 -(: 8102 ربيعدبلوم الرقابة الصحية علي األغذية ذات األصل الحيواني  )تخصصي(  ) تسجيل  أواًل:

 82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م

 الرقابة الصحية علي حلوم حيوانات الذبيح بة الصحية علي منتجات األلبان املتخثرةالرقا إيمان نزيه خميس بدر الطباخ 1

 الرقابة الصحية علي حلوم حيوانات الذبيح الرقابة الصحية علي منتجات األلبان املتخثرة بسنت حسام عزت كامل 2

 ابة الصحية علي حلوم حيوانات الذبيحالرق الرقابة الصحية علي منتجات األلبان املتخثرة جهاد عبد الناصر عوض خليل 3

 الرقابة الصحية علي حلوم حيوانات الذبيح الرقابة الصحية علي منتجات األلبان املتخثرة دعاء عادل أحمد أحمد نجم يوسف 4

 نات الذبيحالرقابة الصحية علي حلوم حيوا الرقابة الصحية علي منتجات األلبان املتخثرة سمر عز الدين أحمد محمدعبدالرسول  5

 الرقابة الصحية علي حلوم حيوانات الذبيح الرقابة الصحية علي منتجات األلبان املتخثرة محمد أحمد حسين حسن بيرم 6

 الرقابة الصحية علي حلوم حيوانات الذبيح الرقابة الصحية علي منتجات األلبان املتخثرة محمد أحمد عوض ابراهيم أحمد 7
 الرقابة الصحية علي حلوم حيوانات الذبيح الرقابة الصحية علي منتجات األلبان املتخثرة العباسي  محمد عبد الجواد بهنسي 8
 الرقابة الصحية علي حلوم حيوانات الذبيح الرقابة الصحية علي منتجات األلبان املتخثرة ندا فتحي محمد ابراهيم عيسي 9
 الرقابة الصحية علي حلوم حيوانات الذبيح تجات األلبان املتخثرةالرقابة الصحية علي من كريم جمعة عبد الجواد الفقي 11

 -(: 8102 خريفدبلوم الرقابة الصحية علي األغذية ذات األصل الحيواني  )تخصصي(  ) تسجيل  

 82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م

 الرقابة الصحية علي حلوم حيوانات الذبيح علي منتجات األلبان املتخثرةالرقابة الصحية  أحمد عبد الفتاح عبد الفتاح السيد صقر 1

 الرقابة الصحية علي حلوم حيوانات الذبيح الرقابة الصحية علي منتجات األلبان املتخثرة اسراء محمد أحمد محمود أحمد 2

 رقابة الصحية علي حلوم حيوانات الذبيحال الرقابة الصحية علي منتجات األلبان املتخثرة ساره فيصل احمد على الزعفراني 3

 الرقابة الصحية علي حلوم حيوانات الذبيح الرقابة الصحية علي منتجات األلبان املتخثرة سلمى يحيي سعد زغلول حسن مصطفي 4

 نات الذبيحالرقابة الصحية علي حلوم حيوا الرقابة الصحية علي منتجات األلبان املتخثرة هانى محمد محمد فتح اهلل زايد  5

 

 

 

 -(: 2810 ربيعدبلوم الجراحه العامه )تخصصي( ) تسجيل  : ثانيا
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 82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م

 وبوغرايف للقوائم و الرأسطالتشريح ال ( Aإصابات األظالف اجلراحية )  أحمد فتوح محمد محمود سليم مسلم  1

 وبوغرايف للقوائم و الرأسطالتشريح ال ( Aإصابات األظالف اجلراحية )  ر سمر شعبان علم الدين منصو 2

 وبوغرايف للقوائم و الرأسطالتشريح ال ( Aإصابات األظالف اجلراحية )  سميه محمد حمزه الفيتوري 3

 رايف للقوائم و الرأسوبوغطالتشريح ال ( Aإصابات األظالف اجلراحية )  مواد (3)دافعدعاء شريف عبد المحسن محمود حبيبه  4

 وبوغرايف للقوائم و الرأسطالتشريح ال ( Aإصابات األظالف اجلراحية )  ريهام عبد الحميد محمد السعيد علي روتان 5

 وبوغرايف للقوائم و الرأسطالتشريح ال ( Aإصابات األظالف اجلراحية )  مصطفي عبد اللطيف عبد العزيز الديب 6

 وبوغرايف للقوائم و الرأسطالتشريح ال ( Aإصابات األظالف اجلراحية )   منار لؤي علي محمد علي 7

 -(: 8102 خريفدبلوم الجراحه العامه )تخصصي( ) تسجيل 

 82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م

 للقوائم و الرأسوبوغرايف طالتشريح ال ( Aإصابات األظالف اجلراحية )  مريم محمد سعيد محمد أحمد بدر 1

 وبوغرايف للقوائم و الرأسطالتشريح ال ( Aإصابات األظالف اجلراحية )  ميرام عبد المنعم علي رمضان علي 2

 وبوغرايف للقوائم و الرأسطالتشريح ال ( Aإصابات األظالف اجلراحية )  نادر خالد عبد السالم عبده محمد 3
 

               -( )تخصصي(:  2810 ربيعدبلوم أمراض الدواجن ) تسجيل  -: ثالثًا
 82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م
 اقتصاديات مزارع إنتاج الدواجن األمراض البكتريية للطيور الربية و املائية و املهاجرة وفاء أحمد مصطفي الشرقاوي 0

               -( )تخصصي(:  8102 خريفدبلوم أمراض الدواجن ) تسجيل 
 89/12/8102األربعاء  82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م
 أمراض قطعان البياض و األمهات الفريوسية اقتصاديات مزارع إنتاج الدواجن األمراض البكتريية للطيور الربية و املائية و املهاجرة محمود عبد الجواد بسيوني أحمد 0

               -( )تخصصي(:  6810واجن ) تسجيل ربيع دبلوم أمراض الد
 82/12/8102حد األ االســــــــــم م
 األمراض البكتريية للطيور الربيه و املائية و املهاجرة أحمد سعيد بدر محمود )مادة تخلف( 1

 -( )تخصصي(: 8102دبلوم الكيمياء الحيوية ) تسجيل خريف  -:رابعا
 89/12/8102األربعاء  82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102بت الس االســــــــــم م
   جتميع العينات النسيجية املرضية االء دسوقي محمد ابو سمره 0
   جتميع العينات النسيجية املرضية آالء اسامه عبد الحميد سليمان 2
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  ض الغذائياألخطاء وليدة األي جتميع العينات النسيجية املرضية  آالء احمد موسي خليل على 3
   جتميع العينات النسيجية املرضية اسماء طارق محمد كاسح 4
 الكيمياء احليوية الوظيفية لالنسجة و األعضاء   جتميع العينات النسيجية املرضية ابتسام ممدوح محمود ابراهيم 5
   جتميع العينات النسيجية املرضية اسراء فتحى عبد الحى محمد كشاف 6
   جتميع العينات النسيجية املرضية لى سليمان متولىاسراء محمد ع 7
   جتميع العينات النسيجية املرضية امل ابراهيم خير اهلل عثمان 8
 الكيمياء احليوية الوظيفية لالنسجة و األعضاء األخطاء وليدة األيض الغذائي جتميع العينات النسيجية املرضية امال محمد حمدي محمد االجرب 9
   جتميع العينات النسيجية املرضية بداللطيف محمد عبداللطيف قاسماماني ع 11
   جتميع العينات النسيجية املرضية ايمان عبد المقصود ابراهيم عبدالنبي 11
   جتميع العينات النسيجية املرضية ايمان أحمد عبدالعظيم عبدالعزيز الغروبى 12
   لنسيجية املرضيةجتميع العينات ا أوشين احمد اسماعيل بدر زيد 13
   جتميع العينات النسيجية املرضية بسمه محمود حسين عبد الحميد ابوالسعد 14
   جتميع العينات النسيجية املرضية ساره جابر حسن محمد خضير 15
   جتميع العينات النسيجية املرضية ساره ابراهيم عبد الرحمن علي اسماعيل 16
   ع العينات النسيجية املرضيةجتمي ساره حسان سعيد جاد فرج 17
   جتميع العينات النسيجية املرضية شرين رمضان علي العباسى 18
   جتميع العينات النسيجية املرضية فجر مصطفي ياسر فؤاد الحكيم 19
   جتميع العينات النسيجية املرضية دعاء محمد كامل مراد 21
   جتميع العينات النسيجية املرضية دينا محمد محمد على مصطفي 21
   جتميع العينات النسيجية املرضية خلود محمود فتحى محمود عيسى 22
   جتميع العينات النسيجية املرضية رضوي ابراهيم سعيد كوته 23
   جتميع العينات النسيجية املرضية داليا فتحى معوض الجمال 24
  األخطاء وليدة األيض الغذائي العينات النسيجية املرضيةجتميع  منه حسن عبد الرؤف مأمون علبه 25
   جتميع العينات النسيجية املرضية محمود محمد محمد عبد النبي 26
   جتميع العينات النسيجية املرضية ريم دسوقي سالمه دسوقى عامر 27
   جتميع العينات النسيجية املرضية رندا شحاته عبد القادر غازى 28
   جتميع العينات النسيجية املرضية مد بهنسى عبد المعطىزينب مح 29
  األخطاء وليدة األيض الغذائي جتميع العينات النسيجية املرضية نهال حسن عبده السيد على 31
  األخطاء وليدة األيض الغذائي جتميع العينات النسيجية املرضية هند اسماعيل عثمان عبد الكريم عبدالرحمن 31
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 الكيمياء احليوية الوظيفية لألنسجة و األعضاء  جتميع العينات النسيجية املرضية د حسن احمد محمد حسين تمامهناء محم 32
   جتميع العينات النسيجية املرضية نرمين علي قاسم احمد قاسم 33
   جتميع العينات النسيجية املرضية ياسمين عالء الدين كامل عمران 34
   جتميع العينات النسيجية املرضية يسيهدير احمد ماهر امين من 35
 السوائل البيولوجية األخطاء وليدة األيض الغذائي جتميع العينات النسيجية املرضية محمد عثمان عبد الحكيم السيسي 36

   -: ( فصول سابقة) تسجيل )تخصصي( دبلوم الكيمياء الحيوية 
 89/12/8102األربعاء  82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م
   جتميع العينات النسيجية املرضية حسناء محفوظ نافع 1

 

 2810)تخصصي( تسجيل ربيع  أمراض الحيواندبلوم  -:خامسًا

  2810تسجيل ربيع  )تخصصي(التشخيص المعملي اإلكلينيكي دبلوم  -:سادسًا

  8102 خريفدبلوم التشخيص المعملي اإلكلينيكي )تخصصي( تسجيل 

 82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م

 باملستحضرات الطبيةالتسمم  وبائية أمراض احليوان املعدية حسن أشرف حسن أحمد محمد ابراهيم 0
 التسمم باملستحضرات الطبية وبائية أمراض احليوان املعدية ماهينور حسام صالح الدين اسماعيل سوكه 8
 التسمم باملستحضرات الطبية وبائية أمراض احليوان املعدية محمود عوض عبد الحميد سليمان شعبان 3

 82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم أسماء يسري محمد مجاهد 0

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم اسراء أحمد علي رامي 8

 اإلنزميات علم باثولوجيا التسمم يف الدم بثينه زكريا عبد المجيد سيد 3

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم دينا حسن عبد البصير علي العزب 4

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم محمد مجدي عبد العظيم ابراهيم محمد 2

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم ميريت صفوت سامي عبد السيد 6

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم نورهان ابراهيم محمد حسانين 2

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم كيرلس جرجس حلمي اسخرون 2
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 82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م
 علم اإلنزميات التسمم يف الدمباثولوجيا  أالء اسالم محمد على حنفى 0

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم ايمان مصطفى على السيد 2

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم ايمان محمد ابراهيم الدسوقى 3

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم اسراء حشمت فهمي حفني 4

 علم اإلنزميات ا التسمم يف الدمباثولوجي بسنت أحمد موسي محمد 5

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم ساره غانم عبد القادر عبد العال 6

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم شيماء فوزي محمد ابو شامه 7

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم رانيا محمد عبد الرسول محمد محمد 8

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم امي بشاره ويضا بشايمارينا س 9

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم منه اهلل رجب حلمى النجار 11

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم مريم سامى اسحق عزيز 11

 علم اإلنزميات باثولوجيا التسمم يف الدم هاميس هشام قرنى محمد 12

  2810 ربيع)تخصصي( تسجيل  الوالدة و الوسائل المساعدة لإلخصابدبلوم  -:ابعًاس

 

 

  8102 خريف)تخصصي( تسجيل  الوالدة و الوسائل المساعدة لإلخصابدبلوم 

  2810 ربيع)تخصصي( تسجيل  الميكروبيولوجيادبلوم  -:ثامناً 

 82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م

 جراحه جدار  البطن  التدريبات اإلكلينيكية و احلقلية للتناسل و التوليد مينا وجيه فهمي لبيب خليل 0
 جراحه جدار  البطن  ات اإلكلينيكية و احلقلية للتناسل و التوليدالتدريب مينا توفيق عشم توفيق 8

 82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م

 جراحه جدار البطن لتوليدالتدريبات اإلكلينيكية و احلقلية للتناسل و ا أحمد محمد عزت عبد المنعم 0

 82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م
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  2810 ربيع)تخصصي( تسجيل  األدوية البيطريةدبلوم  -:تاسعًا 

 

  2810 ربيع)تخصصي( تسجيل  اإلقتصاد البيطري و إدارة المزارعدبلوم  -: ًاشراع

 

 فريولوجيا خاص بكرتيولوجيا خاص آالء عماد محمود ابو خاطر  0
 فريولوجيا خاص بكرتيولوجيا خاص اسماء السيد احمد سالم 8
  فريولوجيا خاص  بكرتيولوجيا خاص  الدين محمود السيد النجار عماد 3
 فريولوجيا خاص بكرتيولوجيا خاص عصام رمضان متولي ابراهيم 4
 فريولوجيا خاص بكرتيولوجيا خاص سماء حسين نعيم عماره 2
 فريولوجيا خاص بكرتيولوجيا خاص فدوي أحمد امام السيد 6
 فريولوجيا خاص كرتيولوجيا خاصب مروه محمد سيد احمد ابراهيم 2
 فريولوجيا خاص بكرتيولوجيا خاص نورهان مصطفي محمد عبد الرحمن 2
 فريولوجيا خاص بكرتيولوجيا خاص هدير محمد نجيب احمد محمد ابراهيم 9

 82/12/8102 يناإلثن 82/12/8102السبت  االســــــــــم م

 فارماكولوجيا الضرع فارماكولوجيا التناسل أالء جمال أحمد رفاعي 0

 89/12/8102األربعاء  82/12/8102 اإلثنين 82/12/8102السبت  االســــــــــم م

 أساسيات اإلحصاء البيطري اقتصاديات إدارة مزارع الدواجن سويق يف مزارع ماشية اللنبالت مصباح الدين سنوسي أدم 0


