
 ىنح درجة امياجستير فٓ امعنّو امطبية امبيطرية

 مجنة اإلشراف عنّان امرسامة  امتخصص تاريخ امتسجيه أسً و
ّافقة ى

 امكنية
ىّافقة 
 امجاىعة

 ىحه امييٕد

 امكييياء امحيّي 11/11/5111 اىه رجب عني قطب غايش 1
دراسات كيييائية حيّية عني تأثير امنباتات 

امطبية في امّقاية ىن امتسيً امكبدي في 
 حيّانات امتجارب

 عزٌ ىنصّر امقطاِي /د.أ
 نصر امسيد نصر /د.أ

 كفر امشيخ 01/9/5119 8/9/5118

 11/6/5112 أء احيد ىصطفٓ شريف 5
بكتريّمّجيا ِفطريات 

 ِىناعة
امتغيرات اميّرفّمّجية منيعزِٔت اميختنفة بعد 

 تعرضَا ميتغيرات كيييائية ِفيزيقية ىختنفة

 اىجد احيد ىعّض/د.أ
 ٍشاو سعد ندا/د.أ

 ابراٍيً امسيد امدسّقي/د
 كفر امشيخ 01/9/5119 8/9/5119

0 
د امسٕو ٍدير ابّ ىسنً عب

 اميتّمي
 امباثّمّجيا أكنينيكية 11/11/5111

امسيسً ضد ىركب امداي  تامدِر امّقائي ٔ زي
ايثثه نيترِراىين اميسبب مسرطان امخٕيا 

 امكبدية في امفئران

 عبد هللا احيد ىحيّد ىخبطني /د.أ
 عياد ِديد غازي/د

 ِائه ىحيد عني جّدٌ/د
 كفر امشيخ 58/11/5119 10/11/5119

 51/15/5112 نَال ىحيد عبد هللا ىنصّر 2
امرقابة امصحية عني 

 أمبان ِىنتجاتَا
 بعض امدراسات عني 

 ٔكتّبسننس كامبر ِبيّت
 عزٌ ىحيّد كاىه حسانين /د.أ
 ياسر ىحيد حافظ عبد امجّاد/د

 كفر امشيخ 58/11/5119 10/11/5119

 تركةأىراض اميش 11/15/5110 ٍدير ِاصف ابراٍيً امسيد فرج 1
امخطّرة اميشتركة مييكرِب أستافينّكّكس 

اِريس اميقاِو منييثسينين في امبان 
 امجاىّس

 ِائه فّزي امتراس/د.أ
 ِميد ىاجد امينير /د.أ

 احيد سيير ىحيد شحاتُ/د
 كفر امشيخ 56/11/5119 11/11/5119

 أىراض اميشتركة 11/15/5110 ٍدير ىاٍر عبد عبدهللا عيسٓ 6
تنفة ٔنتقال بعض أىراض اميسارات اميخ

 اميشتركة ىن خٕل امنبن في ىزراع امحٕب

 ِائه فّزي امتراس/د.أ
 ِميد ىاجد امينير /د.أ

 ىحيد عبد امحنيً تاج امدين/د
 امغربية 56/11/5119 11/11/5119

 18/15/5110 عني ىحيد عني ىحيد 7
امتّميد ِامتناسه 

 ِامتنقيح أصطناعي
 فترة ىا بعد امّٔدة في امجاىّسدراسات عني 

 عارل عبد امفتاح راىّن /د.أ
 اسياعيه اسياعيه امقن/د.أ
 عصاو عبد امسٕو اميعدمي/د

 كفر امشيخ 56/11/5119 11/11/5119

 9/11/51127 عبد امّاحد امشّادفي عبد امّاحد 8
اىراض امطيّر 

 ِأرانب
بعض امدراسات عن ىرض امينّكاىه في دجاج 

 امنحً

عبد امجنيه عبد اميقصّد /د.أ
 امجٍّرْ

 فارس فرج امخياط/د
 كفر امشيخ 01/15/5119 8/15/5119

 اىراض ىشتركة 11/15/5110 ىحيّد عبد امفتاح امسيد ابراٍيً 9
تقيً ىخاطر تعرض أنسان ٔنّاع امبرِسيٕ 

 اميختنفة

 ِائه فّزي امتراس /د.أ
 احيد سيير ىحيد شحاتُ/د.أ

 ىحيّد ىحيد امثنث/د
 كفر امشيخ 01/15/5119 8/15/5119



 ىنح درجة دكتّراٌ امفنسفة في امعنّو امطبية امبيطرية
 

 

 

 

 

 

 

 االسن م
تاريخ 

 التسجيل
 لجنة اإلشراف واى الرسالة عن التخصص

هوافقة 

 الكلية

هوافقة 

 الجاهعة

هحل 

 الويالد

 الكٌمٌاء الحٌوٌة 11/11/5111 دعاء عبد هللا عبد الرحمن ضرغام 1
دراسات بٌولوجٌوجٌة متقدمة علً التنظٌم الجٌنً 

 لوزن الجسم فً الدجاج  المصري

 أ.د/خالد عبد العلٌم كحٌلو

 أ.د/نصر السد نصر

 الدٌن محمدد/حسام عز 

11/7/5119 
59-

11/7/5119 
 كفر الشٌخ

 انتاج حٌوانً 11/1/5111 سحر حمدي محمد احمد النجار 5
دراسات متقدمة علً والدة االنتاجً والتناسلٌات فً 

 بعض سالالت االرانب

 أ.د/محمد عاطف هالل

 أ.د/شوقً عبد الهادي
11/7/5119 

59-

11/7/5119 
 كفر الشٌخ

 19/1/5111 جفادي سمٌر توفٌق فر 1
التولٌد والتناسل 

 والتلقٌح االصطناعً

دراسات علً الشائل المنوي المجمد لطالئق 

 الجاموس

 أ.د/اسماعٌل اسماعٌل ابراهٌم

 أ.د/السٌد محمد فتوح

 أ.د/بسٌونً عبد القادر هلٌل

8/9/5119 
51-

11/9/5119 
 الغربٌة

 19/1/5111 صفاء محمد محمد موسى شبانه 1
ت البكترٌا والفطرٌا

 والمناعة

التعرف علً انواع السالمونٌال المعزول من 

الدواجن باستخدام الجٌن البروتٌنً اف من الغالف 

 الخارجً

 أأل.د/سلوى محمود حلمى

 أ.د/ عبد الحلٌم محمد حجازى
 كفر الشٌخ 51/11/5119 11/11/5119


