
 ) دكتوراه  ( 2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــل ب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
زمنالتاريخاليومالمادةم

المتحان
ملظحظات

6/12/201الظحدباثولوجيا تجريبية1
5

محمد أبو الفتوح10-1
ظحسب النبي

الباثولوجيا
مستجد

باثولوجيا2
التناسليات

9/12/201الربعاء
5

10-1

باثولوجيا اكلينيكية3
(متقدم)

13/12/20الظحد
15

10-1

16/12/20الربعاءسموم عام4
15

10-1

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

فسيولوجيا1
الدواجن ( متقدم)

6/12/201الظحد
5

10-1    
كمال عبد النبي

محمد مشهور
الفسيولوجيا

مستجد

فسيولوجيا البيئة2
واللقلمة والخلية 

9/12/201الربعاء
5

10-1

فسيولوجيا الهضم3
والتمثيل الغذائي

والطالقة

13/12/20الظحد
15

10-1

تقييم بيولوجي4
للدواء

16/12/20الربعاء
15

10-12

زمنالتاريخاليومال مادةم
المتحان

ملظحظات

ميكروبيولوجيا1
اللبان ومنتجاتها

6/12/201الظحد
5

محمود جمال الدين10-1
عبد العليم زايدة
الرلقابة الصحية

علي اللبان
ومنتجاتها
مستجد

تحليل الذغذية "2
مقرر نوعى في

اللبان ومنتجاتها"

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدبكتريولوجيا خاص3
15

10-1

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

التشخيص1
المعملي لمراض

الدواجن

6/12/201الظحد
5

إبراهيم  محمد10-1
عبد الرظحمن محرم

طب الطيور
والرانب
مستجد

الولقاية فى مجال2
الدواجن

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدلقاظحات فيروسية 3
15

10-1

1الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



على أن تعقد التمتحانات العملية والشفهية بمعرفة السقسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

2الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



 ) دكتوراه  ( 2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــل ب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
زمنالتاريخاليومالمادةم

المتحان
ملظحظات

تغذية الطيور1
والرانب

6/12/201الظحد
5

اظحمد سعيد10-1
الزناري

التغذية والتغذية 
الكلينيكية

مستجد

تغذية ظحيوانات2
التجارب

9/12/201الربعاء
5

10-1

تغذية الحيوانات3
البرية 

13/12/20الظحد
15

10-1

16/12/20الربعاءفطريات متقدم 4
15

10-1

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

الدوية البيطرية1
عام متقدم

6/12/201الظحد
5

10-1

رظحاب عبد الجواد
ماضي

  الدوية البيطرية

الدوية البيطرية2
والجهاز العصبي

اللإرادي 

9/12/201الربعاء
5

10-1

فسيولوجيا الدم3
والجهاز المناعي 

13/12/20الظحد
15

10-1

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

6/12/201الظحدجراظحة عام متقدم1
5

10-1    
اسلم رضا على

أظحمد
الجراظحة
مستجد

9/12/201الربعاءالجراظحة التجريبية2
5

10-1

امراض الحيوانات3
المنزلية 

13/12/20الظحد
15

10-1

على أن تعقد التمتحانات العملية والشفهية بمعرفة السقسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

3الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



 ) الماجستير  ( 2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــل ب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
زمنالتاريخاليومالمادةم

المتحان
ملظحظات

البكتريا والفطريات1
والمناعة اساسي

6/12/201الظحد
5

دعاء رمضان عبد10-1
اللطيف الديب

البكتريا
والفطريات
والمناعة
مستجد

الرلقابة الصحية على2
اللبان ومنتجاتها

(متقدم)

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدالعل ج الكيميائي3
15

10-1

أمراض الماشية4
المعدية

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

البكتريا والفطريات1
والمناعة اساسي

6/12/201الظحد
5

سراء فكرى فؤادا10-1
محمد محمود

البكتريا
والفطريات
والمناعة
مستجد

المراض البكتيرية2
للدواجن

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدالعل ج الكيميائي3
15

10-1

صحة الدواجن4
متقدم

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

البكتريا والفطريات1
والمناعة اساسي

6/12/201الظحد
5

10-1 
أميرة مصيلحي عبد
الرظحمن عبد الواظحد

البكتريا
والفطريات
والمناعة
مستجد

باثولوجيا المراض2
الميكروبية

والطفيلية للحيوان

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدالعل ج الكيميائي3
15

10-1

أمراض الذغنام4
والماعز المعدية 

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

4الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



على أن تعقد المتحانات العملية والشفهية بمعرفة اللقسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

5الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



 ) الماجستير  ( 2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــل ب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
زمنالتاريخاليومالمادةم

المتحان
ملظحظات

البكتريا والفطريات1
والمناعة اساسي

6/12/201الظحد
5

رضوى ابراهيم10-1
عبد العاطي

شهاب
البكتريا

والفطريات
والمناعة
مستجد

باثولوجيا المراض2
الميكروبية

والطفيلية للحيوان

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدالعل ج الكيميائي3
15

10-1

أمراض الذغنام4
والماعز المعدية 

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

البكتريا والفطريات1
والمناعة اساسي

6/12/201الظحد
5

10-1    
منال صلح عبد
ربه المغربي

البكتريا
والفطريات
والمناعة
مستجد

باثولوجيا المراض2
الميكروبية

والطفيلية للحيوان

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدالعل ج الكيميائي3
15

10-1

مكروبيولوجيا4
اللبان ومنتجاتها 

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

البكتريا والفطريات1
والمناعة اساسي

6/12/201الظحد
5

10-1 
شيماء على اظحمد

عيد
البكتريا

والفطريات
والمناعة
مستجد

المراض البكتيرية2
للدواجن

9/12/201الربعاء
5

10-1

تحليل الذغذية3
(مقرر نوعى في

البيض والزيوت
والدهون)

13/12/20الظحد
15

10-1

صحة الدواجن4
متقدم

16/12/20الربعاء
15

10-1

6الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

على أن تعقد المتحانات العملية والشفهية بمعرفة اللقسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

7الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



الماجستير ( 2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــل ب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
 ( 

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

البكتريا والفطريات1
والمناعة اساسي

6/12/201الظحد
5

دعاء ناصر محمد10-1
عرابة

البكتريا
والفطريات
والمناعة
مستجد

الرلقابة الصحية على2
اللبان ومنتجاتها

(متقدم)

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدالعل ج الكيميائي3
15

10-1

أمراض الذغنام4
والماعز المعدية

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

البكتريا والفطريات1
والمناعة اساسي

6/12/201الظحد
5

10-1    
أظحمد محمد صبري

سلمة
البكتريا

والفطريات
والمناعة
مستجد

المراض البكتيرية2
للدواجن

9/12/201الربعاء
5

10-1

انتا ج دواجن3
) ( متقدم 

13/12/20الظحد
15

10-1

صحة الدواجن4
متقدم

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

البكتريا والفطريات1
والمناعة اساسي

6/12/201الظحد
5

10-1 
هادية فتحي عبد 
الرظحمن رمضان

البكتريا
والفطريات
والمناعة
مستجد

أمراض الحيوانات2
ظحديثة الولدة

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدالعل ج الكيميائي3
15

10-1

أمراض الماشية4
المعدية

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

8الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

البكتريا والفطريات1
والمناعة اساسي

6/12/201الظحد
5

إسراء السيد عزت10-1
أظحمد البسيوني

البكتريا
والفطريات
والمناعة
مستجد

امراض الضرع2
والعجول المعدية

9/12/201الربعاء
5

10-1

مقررات  نوعية  فى3
تلوث اللبان

13/12/20الظحد
15

10-1

التطهير4
والمطهرات

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

على أن تعقد المتحانات العملية والشفهية بمعرفة اللقسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

 ) الماجستير  ( 2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــل ب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
زمنالتاريخاليومالمادةم

ملظحظاتالمتحان

البكتريا والفطريات1
والمناعة اساسي

6/12/201الظحد
5

مروة مليجي10-1
محمود الجنزوري

البكتريا
والفطريات
والمناعة
مستجد

المراض البكتيرية2
للدواجن

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدالعل ج الكيميائي3
15

10-1

صحة الدواجن4
متقدم

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

البكتريا والفطريات1
والمناعة اساسي

6/12/201الظحد
5

ايمان هشام   10-1
 متولي ابو طالب

البكتريا
والفطريات
والمناعة
مستجد

الصحة البيئية2
والتلوث

9/12/201الربعاء
5

10-1

الرلقابة الصحية على3
اللحوم ومنتجاتها

13/12/20الظحد
15

10-1

9الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



وبائيات المراض4
المشتركة

16/12/20الربعاء
15

10-12

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

الطب الشرعي1
اساسي

6/12/201الظحد
5

10-1 
بسمة اظحمد محمد

الخضراوي
الطب الشرعي

مستجد

الكيمياء الحيوية "2
متقدم"

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدباثولوجيا تجريبية3
15

10-1

الدوية البيطرية4
عام متقدم

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

6/12/201الظحدالباثولوجيا اساسي1
5

ياسمين سعيد10-1
محمد صادق

باثولوجيا
مستجد

علم النسجة "2
العامة"

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدجراظحة عام متقدم 3
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم4
15

10-12

27/12/20الظحدمناعة متقدم 5
15

10-1

على أن تعقد المتحانات العملية والشفهية بمعرفة اللقسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

 ) الماجستير  ( 2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــل ب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
زمنالتاريخاليومالمادةم

ملظحظاتالمتحان

الكيمياء الحيوية1
وكيمياء التغذية

اساسى 

6/12/201الظحد
5

هيسم سمير10-1
ابراهيم هيكل

10الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



الكيمياء الحيوية
 وكيمياء التغذية

مستجد

اختبار وظائف العضاء2
وتوازن سوائل الجسم

 والبول

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدسمية الدواء3
15

10-1

فسيولوجيا الهضم4
والتمثيل الغذائي

والطالقة

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

الكيمياء الحيوية1
وكيمياء التغذية

اساسى 

6/12/201الظحد
5

10-1    
ظحسن محمود
ظحسن البرجى

الكيمياء الحيوية
 وكيمياء التغذية

 مستجد

اختبار وظائف العضاء2
وتوازن سوائل الجسم

والبول 

9/12/201الربعاء
5

10-1

13/12/20الظحدسمية الدواء3
15

10-1

فسيولوجيا الهضم4
والتمثيل الغذائي

والطالقة

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

الكيمياء الحيوية1
وكيمياء التغذية

اساسى 

6/12/201الظحد
5

مها صلح محمد 10-1
ياسين

الكيمياء الحيوية
 وكيمياء التغذية

مستجد

13/12/20الظحدسمية الدواء2
15

10-1

16/12/20الربعاءالسموم البيئية3
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم4
15

10-12

فسيولوجيا الدم5
والجهاز المناعى 

23/12/20الربعاء
15

10-1

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

6/12/201الظحدالطفيليات اساسي1
5

سمر وظحيد محمد10-1
 شعبان

11الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



الطفيليات
مستجد

الكيمياء الحيوية2
الكلينيكية 

9/12/201الربعاء
5

10-1

16/12/20الربعاءالعل ج الكيميائى3
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم4
15

10-12

باثولوجيا اكلينيكية5
متقدم 

23/12/20الربعاء
15

10-1

على أن تعقد المتحانات العملية والشفهية بمعرفة اللقسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

 ) الماجستير  ( 2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــل ب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
زمنالتاريخاليومالمادةم

ملظحظاتالمتحان

6/12/201الظحدفسيولوجيا اساسى1
5

نهى محمد يوسف ابوالعل10-1
الفسيولوجيا

مستجد 9/12/201الربعاءهرمونات دوائية2
5

10-1

الكيمياء الحيوية3
للهرمونات والتناسل

13/12/20الظحد
15

10-1

التركيب النسيجى4
والنسجو كيميائى

للجهاز البولى
التناسلى

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

الدوية البيطرية1
اساسي

6/12/201الظحد
5

10-1    
محمد ظحسنى
ابراهيم شماخ

الدوية البيطرية
مستجد

الكيمياء الحيوية "2
متقدم"

9/12/201الربعاء
5

10-1

فسيولوجيا الدواجن3
متقدم

13/12/20الظحد
15

10-1

صحة الدواجن4
متقدم

16/12/20الربعاء
15

10-1

12الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

الدوية البيطرية1
اساسي

6/12/201الظحد
5

 محمد طلعت10-1
ابراهيم الطويل

الدوية البيطرية
مستجد

امراض الحيوانات2
المجترة 

9/12/201الربعاء
5

10-1

صحة ظحيوانات3
المزعة (متقدم )

13/12/20الظحد
15

10-1

فسيولوجيا4
المجترات

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

الدوية البيطرية1
اساسي

6/12/201الظحد
5

اظحمد ممدوح محمد10-1
سليم

الدوية البيطرية
مستجد

طرق تشخيص2
الميكروبيولوجيا

13/12/20الظحد
15

10-1

التطهير3
والمطهرات

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم4
15

10-12

فسيولوجيا الدم5
والجهاز المناعى 

23/12/20الربعاء
15

10-1

على أن تعقد التمتحانات العملية والشفهية بمعرفة السقسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

 ) الماجستير  ( 2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــل ب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
زمنالتاريخاليومالمادةم

المتحان
ملظحظات

التغذية والتغذية1
اكلينيكية اساسي

مها سامى عبد1-6/12/201510الظحد
المرضى على 

1-9/12/201510الربعاءفسيولوجيا السماك2

13الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



التغذية والتغذية
الكلينيكية

مستجد

تكنولوجيا الذغذية3
"مقررر نوعى في

تكنولوجيا لحوم
السماك"

16/12/201الربعاء
5

10-1

20/12/201الظحداظحصاء ظحيوي متقدم4
5

10-12

ميكروبيولوجيا5
السماك

23/12/201الربعاء
5

10-1

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

الجراظحة البيطرية1
اساسي

    1-6/12/201510الظحد
محمد عبد القوى

عبد الله
الجراظحة البيطرية 

مستجد

اختبار وظائف العضاء2
وتوازن سوائل الجسم

والبول 

1-9/12/201510الربعاء

13/12/201الظحدباثولوجيا جراظحية3
5

10-1

علم العظام4
والمفاصل

16/12/201الربعاء
5

10-1

20/12/201الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
5

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

الباثولوجيا1
الكلينيكية اساسي

 1-6/12/201510الظحد
ولء ظحمدى محمد

شاهين
الباثولوجيا
الكلينيكية

مستجد

باثولوجيا المراض2
الميكروبية والطفيلية

للحيوان

1-9/12/201510الربعاء

علم الطفيليات3
الكلينيكى 

16/12/201الربعاء
5

10-1

20/12/201الظحداظحصاء ظحيوي متقدم4
5

10-12

فسيولوجيا الدم5
والجهاز المناعى

23/12/201الربعاء
5

10-1

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

المراض المعدية1
اساسى 

1-6/12/201510الظحد

رقية حسن ابراهيم حسن
المراض المعدية

مستجد

امراض اضطرابات2
التمثيل الغذائى 

1-9/12/201510الربعاء

طرق تشخيص3
الميكروبيولوجيا  

13/12/201الظحد
5

10-1

20/12/201الظحداظحصاء ظحيوى متقدم 4
5

10-12

14الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



باثولوجيا اكلينيكية5
متقدم

23/12/201الربعاء
5

10-1

على أن تعقد التمتحانات العملية والشفهية بمعرفة السقسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

 ) الماجستير  ( 2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــل ب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
زمنالتاريخاليومالمادةم

المتحان
ملظحظات

المراض المعدية1
اساسى

عبدالرظحمن اظحمد1-6/12/201510الظحد
جمال الدين

فهمى
المراض المعدية

مستجد

امراض الحيوانات2
المجترة

1-9/12/201510الربعاء

13/12/201الظحدلقاظحات فيروسية3
5

10-1

20/12/201الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
5

10-12

27/12/201الظحد مناعة متقدم 4
5

10-1

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

المراض المعدية1
اساسى

هشام رشاد1-6/12/201510الظحد
عبدالعزيز
الحلفاوى

المراض المعدية
مستجد

امراض الحيوانات2
المجترة

1-9/12/201510الربعاء

20/12/201الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
5

10-12

باثولوجيا اكلينيكية3
متقدم

23/12/201الربعاء
5

10-1

27/12/201الظحد مناعة  ( متقدم )4
5

10-1

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

المراض الباطنة1
اساسى

1-6/12/201510الظحد
اظحمد عبدالحميد

شديد البكل
المراض الباطنة

مستجد

جراظحة الجهاز2
الهضمى

1-9/12/201510الربعاء

امراض الذغنام4
والماعز المعدية 

16/12/201الربعاء
5

10-1

20/12/201الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
5

10-12

15الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



باثولوجيا اكلينيكية3
متقدم

23/12/201الربعاء
5

10-1

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

المراض الباطنة1
اساسى

1-6/12/201510الظحد
احمد عبدالعزيز السيد الحفنى

المراض الباطنة
مستجد

جراظحة خاصة2
العضاء

1-9/12/201510الربعاء

امراض الجهاز3
التناسلى النثوى
( مقرر نوعى فى

الحيوانات المجترة 

13/12/201الظحد
5

10-1

امراض الماشية4
المعدية 

16/12/201الربعاء
5

10-1

20/12/201الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
5

10-12

على أن تعقد المتحانات العملية والشفهية بمعرفة القسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

 (2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــلب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
)الماجستير 

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

امراض الدواجن1
والرانب اساسى

6/12/201الظحد
5

هدى10-1
سعدعبدالفتاح

على
طب الطيور

والرانب
مستجد

9/12/201الربعاءفيرولوجيا عام2
5

10-1

13/12/20الظحدباثولوجيا الدواجن3
15

10-1

16/12/20الربعاءمناعة فيروسات4
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

امراض الدواجن1
والرانب اساسى

6/12/201الظحد
5

10-1

16الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



محمد عبده
ابراهيم عبدالفتاح

طب الطيور
والرانب
مستجد

9/12/201الربعاءفيرولوجيا عام2
5

10-1

13/12/20الظحدباثولوجيا الدواجن3
15

10-1

16/12/20الربعاءمناعة فيروسات4
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

امراض الدواجن1
والرانب اساسى

6/12/201الظحد
5

10-1
اظحمد عبدالوارث
علم عبدالحميد
طب الطيور

والرانب
مستجد

9/12/201الربعاءفيرولوجيا خاص2
5

10-1

13/12/20الظحدباثولوجيا الدواجن3
15

10-1

16/12/20الربعاءمناعة فيروسات4
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

امراض الدواجن1
والرانب اساسى

6/12/201الظحد
5

دينا عبدالحميد محمد عرفه10-1
طب الطيور

والرانب
مستجد

9/12/201الربعاءفيرولوجيا عام2
5

10-1

13/12/20الظحدباثولوجيا الدواجن3
15

10-1

16/12/20الربعاءلقاظحات فيروسية4
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
15

10-12

على أن تعقد المتحانات العملية والشفهية بمعرفة القسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

 (2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــلب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
)الماجستير 

17الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

امراض الدواجن1
والرانب اساسى

6/12/201الظحد
5

اعتمادمحمد سلمه السيد10-1
طب الطيور والرانب

مستجد 9/12/201الربعاءفيرولوجيا عام2
5

10-1

13/12/20الظحدباثولوجيا الدواجن3
15

10-1

16/12/20الربعاءلقاظحات فيروسية4
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

امراض الدواجن1
والرانب اساسى

6/12/201الظحد
5

ايمان جهاد10-1
اظحمدمحمد

طب الطيور والرانب
مستجد

9/12/201الربعاءفيرولوجيا خاص2
5

10-1

13/12/20الظحدباثولوجيا الدواجن3
15

10-1

16/12/20الربعاءمناعة فيروسات4
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

امراض الدواجن1
والرانب اساسى

6/12/201الظحد
5

منى على ظحسين10-1
محمد ظحسين
طب الطيور والرانب

مستجد
9/12/201الربعاءفيرولوجيا خاص2

5
10-1

13/12/20الظحدباثولوجيا الدواجن3
15

10-1

16/12/20الربعاءمناعة فيروسات4
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

18الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



امراض الدواجن1
والرانب اساسى

6/12/201الظحد
5

امل ابراهيم عبدالمجيد محمد10-1
طب الطيور والرانب

مستجد 9/12/201الربعاءفيرولوجيا خاص2
5

10-1

13/12/20الظحدباثولوجيا الدواجن3
15

10-1

16/12/20الربعاءمناعة فيروسات4
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
15

10-12

على أن تعقد المتحانات العملية والشفهية بمعرفة القسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

 (2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــلب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
)الماجستير 

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

امراض الدواجن1
والرانب اساسى

6/12/201الظحد
5

10-1
اسراء فتحى حسن غريب

طب الطيور والرانب
مستجد 9/12/201الربعاءفيرولوجيا خاص2

5
10-1

13/12/20الظحدباثولوجيا الدواجن3
15

10-1

16/12/20الربعاءمناعة فيروسات4
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

امراض الدواجن1
والرانب اساسى

6/12/201الظحد
5

10-1
اظحمد اسامه زين

خالد
طب الطيور

والرانب
مستجد

9/12/201الربعاءفيرولوجيا خاص2
5

10-1

13/12/20الظحدباثولوجيا الدواجن3
15

10-1

16/12/20الربعاءمناعة فيروسات4
15

10-1

19الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



20/12/20الظحداظحصاء ظحيوى متقدم5
15

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

امراض الدواجن1
والرانب (اساسى )

محمود عبدالحميد1-6/12/201510الظحد
محمود

طب الطيور
والرانب

1-9/12/201510الربعاءفيرولوجيا عام 2
13/12/201الظحدباثولوجيا الدواجن 3

5
10-1

16/12/201الربعاءمناعة فيروسات4
5

10-1

20/12/201الظحداظحصاء ظحيوى متقدم 5
5

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

امراض الدواجن1
والرانب (اساسى )

شيماء مسعد حافظ الخولى1-6/12/201510الظحد
طب الطيور

والرانب
مستجد

1-9/12/201510الربعاءفيرولوجيا خاص2
13/12/201الظحدباثولوجيا الدواجن 3

5
10-1

16/12/201الربعاءمناعة فيروسات4
5

10-1

20/12/201الظحداظحصاء ظحيوى متقدم 5
5

10-12

على أن تعقد المتحانات العملية والشفهية بمعرفة القسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

 (2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــلب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
)الماجستير 

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

اية السيد عثمان1-6/12/201510الظحدفسيولوجيا اساسى1
الفسيولوجيا

مستجد
علم الجنة العام2

والخاص
1-9/12/201510الربعاء

انتا ج ماشية3
( جاموس متقدم )

13/12/201الظحد
5

10-1

الدوية البيطرية4
والجهزة

16/12/201الربعاء
5

10-1

20الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



20/12/201الظحداظحصاء ظحيوى متقد م5
5

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

   الرلقابة الصحية1
على اللحوم

ومنتجاتها اساسى 

1-6/12/201510الظحد
اظحمد عاشور

السيد الغزلنى
الرلقابة الصحية

على اللحوم
ومنتجاتها

تحليل اذغذية ( مقرر2
نوعى فى اللبان

ومنتجاتها )

1-9/12/201510الربعاء

16/12/201الربعاءالتسمم الغذائى 3
5

10-1

20/12/201الظحداظحصاء ظحيوى متقدم 4
5

10-12

ميكروبيولوجيا5
السماك

23/12/201الربعاء
5

10-1

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

6/12/201الظحدفيروسات اساسى1
5

10-1
ياسمين السيد محمد طه

الفيروسات
مستجد

طرق تشخيص2
الميكروبيولوجيا

13/12/20الظحد
15

10-1

امراض الماشية3
المعدية

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوى متقدم4
15

10-12

27/12/20الظحد مناعة ( متقدم )5
15

10-1

م
6/12/201الظحدالفيروسات اساسي1

5
أسماء عبدالحميد سليمان10-1

الفيروسات
مستجد 9/12/201الربعاءوراثة كائنات دلقيقة 2

5
10-1

طرق تشخيص3
الميكروبيولوجيا

13/12/20الظحد
15

10-1

المراض الفيروسية4
للدواجن

16/12/20الربعاء
15

10-1

20/12/20الظحداظحصاء ظحيوي متقدم5
15

10-12

على أن تعقد المتحانات العملية والشفهية بمعرفة القسام العلمية

21الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية
عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

 (2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــلب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
)  تخلفات– الماجستير 

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

منال حمدى محمود1-6/12/201510الظحدالكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية1

تخلفات الكيمياء
الحيوية

1-9/12/201510الربعاءالسموم العام2
13/12/201الظحدفسيولوجيا الدواجن3

5
10-1

16/12/201الربعاءالدوية البيطرية والتمثيل الغذائى4
5

10-1

زمنالتاريخاليومم
ملظحظاتالمتحان

13/12/201الظحدالعل ج الكيميائى1
5

شروق مسعد صديق

تخلفات الرلقابة
الصحسة على

الذغذية ( الرلقابة
الصحية على

اللحوم )

16/12/201الربعاءمكافحة المراض الوبائية2
5

10-1

23/12/201الربعاءميكروبيولوجيا المسماك3
5

10-1

زمنالتاريخاليومم
ملظحظاتالمتحان

6/12/201الظحدالبكتريا والفطريات والمناعة امسامسي1
5

10-1
امسراء لبيب عبد الصادق

البكتيريا
والفطريات

والمناعة عذر

9/12/201الربعاءالمراض البكتيرية للدواجن2
5

10-1

13/12/20الظحدالعل ج الكيميائي3
15

10-1

16/12/20الربعاءصحة الدواجن متقدم4
15

10-1

زمنالتاريخاليوم
ملظحظاتالمتحان

1-6/12/201510الظحدالكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية1

هند محمد الوزان
الكيمياء الحيوية

عذر

1-9/12/201510الربعاءالسموم العام2
16/12/201الربعاءالدوية البيطرية والتمثيل الغذائى3

5
10-1

فسيولوجيا الدم4
والجهاز المناعى 

23/12/20الربعاء
15

10-1

22الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



زمنالتاريخاليومم
ملظحظاتالمتحان

6/12/201الظحدالدوية البيطرية1
5

محمد أحمد السخاوى10-1

تخلفات الدوية

9/12/201الربعاءميكروبيولوجيا اللبان ومنتجاتها2
5

10-1

13/12/20الظحدبكترولوجيا عام3
15

10-1

16/12/20الربعاءالتطهير والمطهرات4
15

10-1

على أن تعقد المتحانات العملية والشفهية بمعرفة القسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

23الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



)الدبلوم  (2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــلب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
دور أول + تخلفات 

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

فارماكولوجيا1
بيطرية

طالب واظحد1-6/12/201510الظحد
دبلوم الدوية

البيطرية 12-9/12/201510الربعاءكيمياء صيدلية2
13/12/201الظحدفسيولوجيا بيطرية3

5
10-1

16/12/201الربعاءسموم بيطرية4
5

10-12

20/12/201الظحدصيدلنيات بيطرية5
5

10-1

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

امراض الحيوانات1
المنزلية

1-6/12/201510الظحد
طالب واظحد

دبلوم امراض
الحيوانات المنزلية

رعاية وتغذية2
الحيوانات المنزلية

وطيور الزينة

12-9/12/201510الربعاء

13/12/201الظحدامراض طيور الزينة3
5

10-1

باثولوجيا الحيوانات4
المنزلية

16/12/201الربعاء
5

10-1

20/12/201الظحدتوليد5
5

10-12

فارماكولوجيا6
اكلينيكية

23/12/201الربعاء
5

10-12

زمنالتاريخاليومالمادةم
ملظحظاتالمتحان

طالب واظحد1-6/12/201510الظحدامراض باطنة1
دبلوم امراض

ظحيوانات المزرعة
1-9/12/201510الربعاءامراض معدية2
تغذية الحيوان وسوء3

التغذية
13/12/201الظحد

5
10-12

16/12/201الربعاءباثولوجيا4
5

10-12

20/12/201الظحدطفيليات خاصة5
5

10-12

23/12/201الربعاءجراظحة خاصة
5

10-12

على أن تعقد المتحانات العملية والشفهية بمعرفة القسام العلمية

24الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية
عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

25الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



 (2015 ديسمبر جـــــدول امتحــــــان طــــــلب الـــــــدارســـات العليــــا دور 
)الماجستير 

زمنالتاريخاليومالمادةم
المتحان

ملظحظات

ثلث طلب1-6/12/201510الظحدبكترولوجيا1
دبلوم

الميكروبيولوجيا
1-9/12/201510الربعاءفطريات2
13/12/201الظحدمناعة3

5
10-1

16/12/201الربعاءفيرولوجيا4
5

10-1

زمنالتاريخاليوم        المادةم
المتحان

ملظحظات

امراض الطيور1
والرنب

1-6/12/201510الظحد
 طالب وطالبه15

دبلوم طب الطيور
والرانب

طفيليات الطيور2
والرانب

1-9/12/201510الربعاء

باثولوجيا الطيور3
والرانب

13/12/201الظحد
5

10-1

ميكروبيولوجيا4
الطيور والرانب

16/12/201الربعاء
5

10-1

صحة وتغذية الطيور5
والرانب

20/12/201الظحد
5

10-1

زمنالتاريخاليوم              المادةم
المتحان

ملظحظات

الرلقابة الصحية على1
اللبان ومنتجاتها

 طل�ب19-6/12/201510الظحد
دبلوم الرقابة الصحية على

الغذية الرلقابة الصحية على2
اللحوم ومنتجاتها

1-9/12/201510الربعاء

ميكروبيولوجيا3
الذغذية

13/12/201الظحد
5

10-1

التحليل الكيميائى4
للذغذية

16/12/201الربعاء
5

10-12

تكنولوجياوظحفظ5
الذغذية

20/12/201الظحد
5

10-1

زمنالتاريخاليوم          المادةم
المتحان

ملظحظات

6/12/201الظحدكيمياء ظحيوية عام1
5

دبلوم الكيمياء الحيوبة10-1
اللكلينيكية

كيمياء ظحيوية2
اكلينيكية

9/12/201الربعاء
5

10-1

26الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 



13/12/20الظحدفسيولوجيا3
15

10-1

16/12/20الربعاءباثولوجيا اكلينيكية4
15

10-1

ميكروبيولوجيا5
اكلينيكية

20/12/20الظحد
15

10-1

23/12/201الربعاءطفيليات اكلينيكية
5

10-1

على أن تعقد المتحانات العملية والشفهية بمعرفة القسام العلمية
المختص                       رئيس القسم                  وكيل الكلية

عميد الكلية

                                        أ./محمد عمارة         أ.د/هشام سعد
الصباغ                 أ.د/ شعبان محمد جاد الله

27الصفحة 

جامعة مدينة السادات
كلية الطب البيطري

لقسم الدراسات العليا والبحوث 


