جامعة المنصـورة

جدول  +قائمة أرقام الجلوس

كلية الطب البيطــري

لإلمتحان التمهيدي لدرجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية دور أكتوبر 0201

الدراسـات العليـا

أوال  :االمتحانات النظريـة :
رقم

الجلوس

1

االسم
اميره محمد شحاته محمد
احمد صقر

0

منه الله السيد محمد
محمود
أحمد عصام يوسف
محمد رمضان
رنا عاطف حسين
يوسف
منار مجدي محمد محمد
عدس
هديل رمضان زكي
عبدالرحمن
ايه محمد السعيد المتولي
شهاب

8

روميساء على محمد
عبدالعزيز على على
ساميه سالم حسين
عبدالحميد
محمد شعبان الداودي
الشوه

3
4
5
6
7

9
12
11

منال المتولى حموده
المتولى
منى عادل عبدالسالم
عبدالعزيز

13

وئام ناجي محمد محمد

10
14
15

االء جمال احمد
الرفاعي
تسنيم احمد محمد
عبدالرحمن الفقي

0201/11/1
المقرر

0201/11/3
المقرر

0201/11/7
المقرر

الكيمياء الحيوية
وكيمياء التغذية

مقرر طرق بحث

الكيمياء الحيوية
وكيمياء التغذية

مقرر طرق بحث

( )20اختبار وظائف
األعضاء وتوازن سوائل
الجسم والبول (أ)

الطفيليات

مقرر طرق بحث

( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)

الفيرولوجيا

مقرر طرق بحث

الفيرولوجيا

مقرر طرق بحث

الفيرولوجيا

مقرر طرق بحث

البكتريولوجيا واالمينولوجيا
والميكولوجيا

مقرر طرق بحث

البكتريولوجيا واالمينولوجيا
والميكولوجيا

مقرر طرق بحث

البكتريولوجيا واالمينولوجيا
والميكولوجيا

مقرر طرق بحث

( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)

البكتريولوجيا واالمينولوجيا
والميكولوجيا

مقرر طرق بحث

( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)

البكتريولوجيا واالمينولوجيا
والميكولوجيا

مقرر طرق بحث

البكتريولوجيا واالمينولوجيا
والميكولوجيا

مقرر طرق بحث

( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)

البكتريولوجيا واالمينولوجيا
والميكولوجيا

مقرر طرق بحث

( )659األمراض
البكتيرية للدواجن (أ)

الفارماكولوجيا

مقرر طرق بحث

الفارماكولوجيا

مقرر طرق بحث

( )58التغذية
اإلكلينيكية وسوء
الماجستير) في
التغذية(أ

 0201/11/17 0201/11/15 0201/11/11 0201/11/9زمن االمتحان

المقرر

العلوم الطبية البيطرية
( )78فسيولوجيا
الهضم والتمثيل الغذائي
والطاقة (أ)
( )19كيمياء حيوية
الميكروبات (أ)
( )19كيمياء حيوية
الميكروبات (أ)
( )41سلوكيات ورعاية
الحيوانات المنزلية (أ)

المقرر

( )601ميكروبيولوجيا
األلبان ومنتجاتها (أ)
( )601ميكروبيولوجيا
األلبان ومنتجاتها (أ)

( )617األمراض
الطفيلية للدواجن (أ)

( )57تغذية الدواجن
واألرانب (أ)
( )76فسيولوجيا الغدد
الصماء والتناسل
للثدييات (أ)

( )668شئون صحية
لمصانع اللحوم
واألسماك (أ)
( )622األمراض المشتركة
( متقدم ) مقررات نوعية في
( .....أ)

( )91فارماكولوجيا
األجهزة (أ)
( )680وراثة كائنات
دقيقة (أ)
( )29ميكروبيولوجيا
الطيور واألرانب (أ)

 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان
( )86طرق تشخيص
الميكروبيولوجيا (أ)

 3ساعات

( )86طرق تشخيص
الميكروبيولوجيا (أ)

 3ساعات

( )86طرق تشخيص
الميكروبيولوجيا (أ)

 3ساعات
 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان

( )680وراثة كائنات
دقيقة (أ)

 3ساعات

( )614أمراض الضرع
والعجول المعدية (أ)

 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان
( )646التشخيص
المعملي للسموم (أ)

( )680وراثة كائنات
دقيقة (أ)

( )678أمراض الماشية
المعدية (أ)
( )622األمراض المشتركة
( متقدم ) مقررات نوعية في
( .....أ)

( )19كيمياء حيوية
الميكروبات (أ)

 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان

 3ساعات
( )620الصحة البيئية
والتلوث (أ)

 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان

( )86طرق تشخيص
الميكروبيولوجيا (أ)

 3ساعات

( )77فسيولوجيا
الدواجن ( متقدم ) (أ)
( )14كيمياء الهرمونات
والتناسل (أ)

 3ساعات
 3ساعات

( )29ميكروبيولوجيا
الطيور واألرانب (أ)
( )622األمراض المشتركة
( متقدم ) مقررات نوعية في
( .....أ)
( )622األمراض المشتركة
( متقدم ) مقررات نوعية في
( .....أ)

المقرر

( )646التشخيص
المعملي للسموم (أ)

( )617أمراض
الحيوانات المنزلية
المعدية (أ)

( )601ميكروبيولوجيا
األلبان ومنتجاتها (أ)

( )664ميكروبيولوجيا
األغذية مقرر نوعى في (0أ)

المقرر

( )92فارماكولوجيا
الغذائي (أ)
التمثيل
0202
أكتوبر
دور

( )19كيمياء حيوية
الميكروبات (أ)
( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)

لجنة () 2

 3ساعات
( )54تغذية حيوانات
التجارب (أ)

 3ساعات
مابعده 222لجنة ()0

جامعة المنصـورة

جدول  +قائمة أرقام الجلوس

كلية الطب البيطــري

لإلمتحان التمهيدي لدرجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية دور أكتوبر 0201

الدراسـات العليـا

أوال  :االمتحانات النظريـة :
رقم

الجلوس

16
17
18
19
02
01
00
03
04

االسم
زهرة عبداللطيف محمد
إبراهيم بدر
موده كرم عبدالسالم أبو
خليل
احمد احمد محمد
الجرايحى
احمد محمود احمد
عبدالخالق (دور ثان)

رانيا محمد عبدالمجيد
حافظ طوبار
محمود محمد محمود
محمد
ياسر عرفات السيد
البسطويسى

اشرف محمد عبدالرحيم
سويدان
محمد على احمد احمد

لجنة () 0

0201/11/1
المقرر

0201/11/3
المقرر

الفارماكولوجيا

مقرر طرق بحث

الفارماكولوجيا

مقرر طرق بحث

الفارماكولوجيا

( )18باثولوجيا
جراحية (أ)
( )11الكيمياء الحيوية
اإلكلينيكية (أ)

الفارماكولوجيا

الرقابة الصحية على
االلبان ومنتجاتها
امراض الدواجن
واالرانب
امراض الدواجن
واالرانب

الجراحة البيطرية

مقرر طرق بحث

06

ندى محسن فؤاد أبو
الفتوح

الوالدة وامراضها
والتلقيح االصطناعي

07

احمد اسامه اسماعيل
سرور مباشر(دور ثان)

08

طارق محمد حسينى
عبدالله(دور ثان)

تغذية الحيوان
والدواجن واألسماك
وسوء التغذية
تغذية الحيوان
والدواجن واألسماك
وسوء التغذية

32

االمراض المعدية
الوراثة والهندسة
الوراثية

( )20اختبار وظائف
األعضاء وتوازن سوائل
الجسم والبول (أ)

( )57تغذية الدواجن
واألرانب (أ)

مقرر طرق بحث

( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)

( )664ميكروبيولوجيا
األغذية مقرر نوعى في (0أ)

مقرر طرق بحث

( )12كيمياء حيوية
الطيور (أ)

( )19باثولوجيا
إكلينيكية (متقدم) (أ)

 3ساعات

( )57تغذية الدواجن
واألرانب (أ)
( )682تربية وتحسين
الدواجن ( متقدم ) (أ)
( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)
( )76فسيولوجيا الغدد
الصماء والتناسل
للثدييات (أ)
( )76فسيولوجيا الغدد
الصماء والتناسل
للثدييات (أ)

( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)
( )46سلوكيات ورعاية
الحيوانات المجتـرة (أ)

( )651الجراحة
التجريبية (أ)
( )72فسيولوجيا الدم
(أ)
( )622األمراض المشتركة

 3ساعات
( )54تغذية حيوانات
التجارب (أ)

 3ساعات
 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان

( متقدم ) مقررات نوعية في
( .....أ)

( )21مناعة (متقدم )
(أ)
( )21مناعة (متقدم )
(أ)

( )24فيرولوجيا (عام)
(أ)
( )25فيرولوجيا
(خاص) (أ)
( )11باثولوجيا تجريبية
(أ)
( )674أمراض اضطرابات

 3ساعات
 3ساعات عدا مقرر
( )181ساعتان

( )5الجهاز البولي
التناسلي المقارن (أ)
( )5الجهاز البولي
التناسلي المقارن (أ)
( )5الجهاز البولي
التناسلي المقارن (أ)

( )14كيمياء الهرمونات
والتناسل (أ)

 3ساعات

( )5الجهاز البولي
التناسلي المقارن (أ)

( )14كيمياء الهرمونات
والتناسل (أ)

 3ساعات

( )78فسيولوجيا
الهضم والتمثيل الغذائي
والطاقة (أ)
( )78فسيولوجيا
الهضم والتمثيل الغذائي
والطاقة (أ)
مقرر طرق بحث

( )11كيمياء األنسجة
والسوائل الجسمية (أ)

( )667فحص لحوم
الدواجن واألرانب (أ)

 3ساعات

( )19كيمياء حيوية
الميكروبات (أ)

مقرر طرق بحث

مقرر طرق بحث

05

09

مقرر طرق بحث

الوالدة وامراضها
والتلقيح االصطناعي
الوالدة وامراضها
والتلقيح االصطناعي

مروه حسن العدل حسن

احمد أبو طالب طه
السيد الشين
اسامه عبدالمنعم محمد
عبدالعزيز

مقرر طرق بحث

0201/11/7
المقرر

0201/11/17 0201/11/15 0201/11/11 0201/11/9
المقرر
المقرر
المقرر
المقرر

زمن االمتحان

( )677أمراض
الحيوانات المنزلية (أ)

 3ساعات
 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان

التمثيل الغذائي (أ)

( )42سلوكيات ورعاية
األرانب (أ)

 3ساعات

( )12كيمياء حيوية
الطيور (أ)

( )41سلوكيات ورعاية
الدواجن (أ)

 3ساعات

( )669طب عام (متقدم
) (أ)
( )21مناعة (متقدم )
(أ)

( )86طرق تشخيص
الميكروبيولوجيا (أ)
( )689إنتاج أغنام
وماعز ( متقدم ) (أ)

( )92فارماكولوجيا
التمثيل الغذائي (أ)

 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان

 3ساعات
مابعده 222لجنة ()3

جامعة المنصـورة

جدول  +قائمة أرقام الجلوس

كلية الطب البيطــري
الدراسـات العليـا

لإلمتحان التمهيدي لدرجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية دور أكتوبر 0201

أوال  :االمتحانات النظريـة :
رقم

الجلوس

االسم

31

أسماء زغلول محمد
صابر

30

ايه حسانين جاد حسانين

33
34
35
36

خالد المتولي إسماعيل
بدير
روان محمد على السيد
سعد الدين

روان محمد محمد عسل
ساره عبد الحميد عبد
الحميد عثمان حبيب

37

ساره محمد عبداللطيف
السعيد

38

سلمى سمير عبدالرحيم
صالح

39
42

شيماء إبراهيم حسين
محمد
نورهان محمد عبدالفتاح
احمد

0201/11/1

0201/11/3

0201/11/7

المقرر

الرقابة الصحية على
اللحوم ومنتجاتها

المقرر

المقرر

المقرر

مقرر طرق بحث

الرقابة الصحية على
اللحوم ومنتجاتها

( )46سلوكيات ورعاية
الحيوانات المجتـرة (
مقررات نوعية في (..أ)

( )27بكتيرولوجيا
(عام) (أ)

مقرر طرق بحث

( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)

( )27بكتيرولوجيا
(عام) (أ)

مقرر طرق بحث

( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)

الرقابة الصحية على
اللحوم ومنتجاتها
الرقابة الصحية على
اللحوم ومنتجاتها
الرقابة الصحية على
اللحوم ومنتجاتها
الرقابة الصحية على
اللحوم ومنتجاتها
الرقابة الصحية على
اللحوم ومنتجاتها

مقرر طرق بحث

( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)

الرقابة الصحية على
اللحوم ومنتجاتها

مقرر طرق بحث

( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)

مقرر طرق بحث

( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)

الرقابة الصحية على
اللحوم ومنتجاتها
الرقابة الصحية على
اللحوم ومنتجاتها

مقرر طرق بحث

0201/11/17 0201/11/15 0201/11/11 0201/11/9
المقرر

( )697إحصاء حيوي
( متقدم ) (أ)

( )601التسمم الغذائي
(أ)
( )622األمراض المشتركة
( متقدم ) مقررات نوعية في
… (أ)

( )601التسمم الغذائي
(أ)

 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان

( )709مقررات نوعية في
األحياء المائية (…..أ)

( )601التسمم الغذائي
(أ)

مقرر طرق بحث

مقرر طرق بحث

ثانيا  :االمتحانات العملية والشفوية باالتفاق مع األقسام العلمية :
بار من الساعة الثانية مساءا 2
1ـ تبدأ االمتحانات اعت ا
مالحظات :
0ـ علي الطالب مراعاة أي تغير في الجدول 2

( )601التسمم الغذائي
(أ)
( )709مقررات نوعية في
األحياء المائية (…..أ)

( )27بكتيرولوجيا
(عام) (أ)
( )27بكتيرولوجيا
(عام) (أ)
( )27بكتيرولوجيا
(عام) (أ)

المقرر

المقرر

زمن االمتحان
 3ساعات

( )27بكتيرولوجيا
(عام) (أ)

مقرر طرق بحث

لجنة () 3

( )601التسمم الغذائي
(أ)
( )601التسمم الغذائي
(أ)

( )612التشخيص
المعملي ألمراض
الدواجن (أ)
( )612التشخيص
المعملي ألمراض
الدواجن (أ)
( )709مقررات نوعية في
األحياء المائية (…..أ)
( )709مقررات نوعية في
األحياء المائية (…..أ)

( )646التشخيص
المعملي للسموم (أ)
( )691تصميم تجارب
(أ)
( )646التشخيص
المعملي للسموم (أ)
( )691تصميم تجارب
(أ)

 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان

 3ساعات
 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان

 3ساعات

( )601التسمم الغذائي
(أ)

 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان

( )601التسمم الغذائي
(أ)

 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان

( )601التسمم الغذائي
(أ)
( )601التسمم الغذائي
(أ)

( )646التشخيص
المعملي للسموم (أ)
( )646التشخيص
المعملي للسموم (أ)

 3ساعات عدا مقرر
( )191ساعتان

 3ساعات

