
 

 

 
 البٌطري كلٌة الطب   

 الدراسات العلٌا والبحوث

                                                                                                         بيػاف بالرسائل العلمية التي يشرؼ عليها السيد األستاذ الدكتور / حساـ الدين محمد عبد العزيز العطار                             
 أستاذ األمػػػراض الباطنة المتفرغ بالكلية

 أوال طالب مسجلين لدرجة ا لدكتورة التي لم يتم منحها 
 عنػػػػواف الرسالػػػة تاريخ التسجيل االسػػػػػم ـ

عبد اهلل إبراىيم عبد  1
 الغني

 فى االبقار والجاموس  مدراسات علي بعض المشاكل المرضية المسببة للبوؿ المد م 24/11/2001

 دراسات متطورة على بعض اصابات الجهاز التنفسى فى المجترات  27/11/2004 عصاـ عبد الشكور فرحات 2

 متطوره على مرض نقص الماغنسيـو فى العجوؿدراسات  21/11/2005 عادؿ احمد سالم رزؽ 3

 لمرضية فى المجتراتدراسات على بعض المشاكل ا 21/4/2009 أميرة أحمد عبد الحميسد 4
 تأثير بعض مشاكل النقص الغذائى على حالة المناعو فى المجترات الصغيرة 21/4/2009 ىبو محمد خليل 5

وكيم                                                                                                                                                        انًسجم        انًختص                 

 انكهيت 

اساث نهذر                                                                    ايًاٌ                                                                                                                        

 عًيذ انكهيت                     ا وانبذىث     انعهي

 و                                      

يذًذ عطيت يذًذ د/ 0ا                                                                                                                                                                                    

 جًال عبذ انرديى سىستد/ 0ايتىني                            



  هسجليي لدرجخ الدكتىراٍ  وتن هٌحهن
 عُــــىاٌ انرسانـــت تاريخ انًُخ تاريخ انرفع تاريخ انتسجيم االســـــى ـ

 تهاب الرئوي في عجوؿ الماشية مع العناية الخاصة بميكروب الباستيرال وطرؽ مقاومتهاااللض الدراسات علي بع 29/6/1988  11/11/1985 عبد المنعم محمد مصطفي 1

 دراسات عن مرض حمي الوادي المتصدع بين الحيوانات في مصر 30/5/1990  24/11/1986 جيهاف كماؿ محمد 2

 ربيا فوسوما في الجماؿبعض الدراسات الت 13/6/1993  2/12/1987 أحمد عبده علي الصوالحي 3

 صوتية لمقلة ومحجر العينالدراسات في استخداـ الموجات فوؽ  2/8/1992 11/2/1991 29/11/1988 حسين محمود محمد حسين 4

 دةبعض الدراسات اإلكلينيكية المناعية عن التحكم في اإلسهاؿ الغير مميز في العجوؿ حديث الوال 14/9/1990  29/11/1988 ىاني يوسف حسن 5

 بعض الدراسات عن تأثير مضادات الفيروسات علي مرضي الحمي القالعية 14/9/1992  29/11/1988 فيصل خليل إبراىيم حمودة 6

 اإلسهاؿ في العجوؿ في محافظة القليوبية عليبعض الدراسات الوبائية  12/12/1996  20/12/1989 مجدي عزيز لطفي المصري 7

 دراسات عن عدوي فيروس الكورونا ألبقري 18/7/1996  20/12/1989 زكريا رياض القنواتي 8

 ببعض الوسائل التشخيصية االخرى لبعض االصابات الكبدية في الكالب "  ة دراسات تجريبية علي التشخيص بالموجات فوؽ الصوتي 4/1/1995  20/12/1990 ياسين محمود عبد الرؤؼ 9

 بعض الدراسات عن االستجابة المناعية في األبقار المحصنة بالقاح المركب 4/9/1995  13/11/1991 رسمي عبد الغفار حسن 10

 استخداـ بعض النباتات الطبية في عالج بعض أمراض الجهاز الهضمي في الماعز 26/4/1998  14/12/1992 معروؼ عابدين محمد 11

 لنادرة في مصل الدـ والمناعة في األغناـالعالقة بين بعض العناصر ا 26/4/1998  30/1/1994 محمد جماؿ عبد الرازؽ 12

 االلتهاب الرئوي في األغناـ في محافظة المنوفية 28/5/2002  19/1/1998 مهدي عبد الفتاح علي فرج 13

صالح عبد المحسن حامد  14
 جلبط

 بعض الدراسات عن حفظ أوليات الكرش في األغناـ 30/4/2007  26/11/2000

 بعض الدراسات علي إصابات المعدة في األبقار الحالبة 19/6/2007  24/11/2001 إبراىيم محمد مبروؾ سعد 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة بنها     

 كلٌة الطب البٌطري   
 الدراسات العلٌا والبحوث

                                                                                       ثيـبى ثبلرسبئل العلويخ التي يشرف عليهب السيد األستبذ الدكتىر / يسيي هحوىد عجد الروؤف                           

 أستبذ األهـــراض الجبطٌخ ثبلكليخ

  لدكتورة اليت مل يتم منحها طالب مسجلني لدرجة ا أوال

 عنػػػػواف الرسالػػػة تاريخ التسجيل االسػػػػػم ـ
 فى االبقار والجاموس دراسات علي بعض المشاكل المرضية المسببة للبوؿ المد مم 24/11/2001 عبد اهلل إبراىيم عبد الغني 1

 دراسات متطورة على بعض اصابات الجهاز التنفسى فى المجترات  27/11/2004 عصاـ عبد الشكور فرحات 2

 متطورة على مرض نقص الماغنسيـو فى العجوؿ دراسات  21/11/2005 عادؿ احمد سالم رزؽ 3

 دراسات على بعض المشاكل المرضية فى المجترات 21/4/2009 مير أحمد عبد الحميدأ 4
 تأثير بعض مشاكل النقص الغذائى على حالة المناعو فى المجترات الصغيرة 21/4/2009 ىبو محمد خليل 5

وكيم                                                                                                                                                        انًسجم        انًختص                 

 انكهيت 

نهذراساث                                                                     ايًاٌ                                                                                                                        

 عًيذ انكهيت                     ا وانبذىث     انعهي

                     

يذًذ د/ 0ا                                                                                                                                                                                             

 جًال عبذ انرديى سىستد/ 0اعطيت يذًذ يتىني                            

 
 
 
 
 
 
 



  هسجليي لدرجخ الدكتىراٍ  وتن هٌحهن
 تعُــــىاٌ انرسانـــ تاريخ انًُخ تاريخ انرفع تاريخ انتسجيم االســـــى ـ

 بعض الدراسات علي إصابات المعدة في األبقار الحالبة 19/6/2007  24/11/2001 إبراىيم محمد مبروؾ سعد 1

صالح عبد المحسن حامد  2
 جلبط

 بعض الدراسات عن حفظ أوليات الكرش في األغناـ 30/4/2007  26/11/2000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 جامعة بنها   

 كلٌة الطب البٌطري  
 دراسات العلٌا والبحوثال

 ثيـبى ثبلرسبئل العلويخ التي يشرف عليهب السيد األستبذ الدكتىر / هحود هحود غبًن 

 أستبذ هسبعد  األهـــراض الجبطٌخ ثبلكليخ

  لدكتورة اليت مل يتم منحها طالب مسجلني لدرجة ا أوال

 عنػػػػواف الرسالػػػة تاريخ االضافة  تاريخ التسجيل االسػػػػػم ـ
 دراسات وراثية جزيئية باستخداـ التقنيات الحديثة  26/2/2007 21/11/2005 مروة عبد القوى حسنى  1

 دراسات على بعض المشاكل المرضية فى المجترات  21/4/2009 أمير أحمد عبد الحميد 2
 ت الصغيرةتأثير بعض مشاكل النقص الغذائى على حالة المناعو فى المجترا  21/4/2009 ىبو محمد خليل 3

وكيم                                                                                                                                                        انًسجم        انًختص                 

 انكهيت 

نهذراساث                                                                                                                                                      ايًاٌ                                       

 عًيذ انكهيت                     ا وانبذىث     انعهي

                            

يذًذ عطيت يذًذ د/ 0ا                                                                                                                                                                                 

 جًال عبذ انرديى سىستد/ 0ايتىني                            

 

 

 

 
 
 

                      
                                                                                      كلٌة الطب البٌطري        



                                                                                              الدراسات العلٌا والبحوث  
 

 السٌد مصطفً ابراهٌمل العلمٌة التً ٌشرف علٌها السٌد الدكتور / ـبٌـان بالرسائ
 مدرس االمراض المعدٌة بالكلٌة    

 تم منحها      ٌ دكتوراه ولم رسائل  أوال 

 عنــــوان الرسالـــة تارٌخ التسجٌل االســـــم م
 دراسات عن االجهاض فً االغنــــــــــام   21/4/2009 رانيا يحي السيد  1

 بعض الدراسات عن مرض السل البقرى  14/11/2009 رباب محمد ابراهٌم  2
 التهاب الضرع بالمكور العنقودى والمٌكروب السبحى فى الماشٌة  14/4/2010 سحر عبد النبى السٌد  3

 

 وكيم انكهيت                                                                           انًسجم        انًختص                 

 عًيذ انكهيت                                ا وانبذىث     نهذراساث انعهي ايًاٌ                                                                                                                

                                      

جًال عبذ د/ 0ايذًذ عطيت يذًذ يتىني                                  د/ 0ا                                                                                                                       

 انرديى سىست
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       

 كلٌة الطب البٌطري                                                                                                
 الدراسات العلٌا والبحوث        



 دعجي  حسٌيي ودهح   / الدكتىر األستبذ السيد عليهب يشرف التي العلويخ ثبلرسبئل ثيـبى                                        

 خثبلكلي الوتفرغ الوعديخ األهراض أستبذ                                                                           

 تى يُذهىي ونى انذكتىراةطالب يسجهيٍ نذرجت أوال  

 عُــــىاٌ انرسانـــت تاريخ انتسجيم االســـــى ـ

 التحصين ضد العدوى بميكروب الكورينى أوفيز 20/11/2006 نبيلة أحمد محمد غازى 1
 ( A/ OIدراسات عن الوبائيات الجزئية لفيروس مرض الحمى القالعية عترة )  19/11/2007 عمرو اسماعيل حسن 2
 (A &OIعترة ) تقييم التحصين االضطرارى لمرضى الحمى القالعية باستخداـ اللقاح الثنائى ال 19/11/2007 صفى الدين مهدى عبد العزيز  3

 دراسات عن التحصين الثنائى المحلى لمرض الحمى القالعية 19/11/2007 أحمد صالح عبد الكريم 4
 دراسات عن االجساـ المناعية المحضرة فى صفار البيض ضد االسهاؿ فى العجوؿ 19/11/2007 جرمين صبحى سعد 5
 لى قدرة بعض المستخلصات النباتية فى عالج االصابة بالديداف الكبدية فى الماعزدراسات مقارنو ع 19/4/2008 عبد الحميد فتحى عبد الحميد 6
 استبياف تأثير بعض االدوية المستخدمة للكالب على استجابتها المناعية للقاح السعار 23/11/2008 محمد ابراىيم عبد الحميد  7
 عن مرض البروسيال فى مصر دراسات وبائية وتشخيصيو 23/11/2008 نور الدين حسنى عبد الحميد  8
 دراسات عن االجهاض فى االغناـ 21/4/2009 رانيا يحيى السيد أبو سقاية  9

 بعض الدراسات عن مرض السل البقرى 14/11/2009 رباب محمد ابراىيم  10
 التحصين ضد حمى الوادى المتصدع  14/4/2010 ديانا محمد أبو المجد  11
 التهاب الضرع بالمكور العنقودى والميكروب السبحى فى الماشية 14/4/2010 سحر عبد النبى السيد 12

 
 يُذهى  تىو  انذكتىراةطالب يسجهيٍ نذرجت   ثاَيا

 عنػػػػواف الرسالػػػة تاريخ المنح تاريخ التسجيل االسػػػػػم ـ
 انات فى مصردراسات عن مرض حمى الوادى المتصدع بين الحيو  30/5/1990 24/11/1986 جيهاف كماؿ محمد  1
 بعض الدراسات االكلينيكية المناعية عن التحكم فى االسهاؿ الغير مميز فى العجوؿ حديث الوالدة  14/9/1992 29/11/1988 ىانى يوسف حسن 2
 بعض الدراسات عن تأثير مضادات الفيروسات على مرضى الحمى القالعية 14/9/1992 29/11/1988 فيصل خليل ابراىيم حمودة 3
 دراسات عن عدوي فيروس الكورونا البقري 18/7/1996 20/12/1989 ريا رياض القنواتيزك 4
ببعض الوسائل التشخيصية االخرى لبعض االصابات  دراسات تجريبية علي التشخيص بالموجات فوؽ الصوتية  4/1/1995 20/12/1990 ياسين محمود عبد الرؤؼ 5



 الكبدية فى الكالب 
 قاح المركبباللبعض الدراسات عن االستجابة المناعية في األبقار المحصنة  4/9/1995 13/11/1991 رسمي عبد الغفار حسن 6
مصطفي محمد مجدي  7

 السحيمي
 اللقاح المركب من االنتيروتوكسيميا والسل الكاذب  12/11/2000 29/11/1994

 حمي الوادي المتصدع والمستضعف والميت حىدراسات مقارنة بين لقا 16/1/1999 29/11/1994 كريم الدين زكي حسن 8
 بعض الدراسات عن مرض الكوكسيديا في األغناـ 12/6/1999 29/11/1994 ماري بشري أيوب 9

 تحسين وتقييم اللقاح الميت لحمي الوادي المتصدع 24/4/2002 19/11/1996 الفونس مينا إبراىيم 10
 الدراسات عن الكرتيوسبوريد في العجوؿ بعض 28/5/2002 2/12/1998 فاتن محمد السيد شرؼ 11
 لقاح جامع لالدنيو فيروس ، التهاب القصبة الهوائية المعدى  والبارا انفلونزا واالسهاؿ البقرى  الفيروسى للعجوؿ 8/11/2003 2/12/1999 وحيد مسعد غطاس 12

 

 
 
 
 
 
 

 يُذهى  تىو  انذكتىراةطالب يسجهيٍ نذرجت   تابع
 

 ستريديـو سينكمكلو وستريديـو شوفياي  لسومنس وك ساللقاح المركب من ىيمو فيل 4/10/2004 28/11/1999 الحلوحامد عادؿ حامد  13
 تحصين الماشية ضد القرا د  26/7/2005 28/11/1999 محمد سعد مصطفي 14
 دراسة عن لقاح طاعوف المجترات الصغيرة 6/1/2007 28/11/1999 عبير عطية تمػػػاـ 15
 بعض الدراسات عن الكوكسيديا 21/6/2006 26/11/2000 إسماعيلمرفت عزت  16
 دراسات تشخيصية على عدوى اغلروتا فى الماشيو باستخداـ االجساـ المناعية المحضرة فى مح البيض  3/3/2009 26/11/2000 صفوت فوزى مترى 17
 لفيروسات التنفسيةدراسات علي اللقاح المركب ل 6/9/2006 22/12/2002 أحمد محمد محمد عالـ  18
 التحصين ضد مرض الكلب والحمي العابرة 3/1/2007 22/12/2002 ىمت سليماف االماـ  19

 



 
 

 عميد الكلية                                   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                                                   المسجل                    المختص   
 جماؿ عبد الرحيم سوسة د/ 0ا                          محمد عطية محمد متولى د/ 0ا                                                              ايماف                                      
 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 جامعة بنها   

 البٌطري كلٌة الطب 
     وثالدراسات العلٌا والبح

 فيصل خليل اثراهينالدكتىر / األستبذ ثيـبى ثبلرسبئل العلويخ التي يشرف عليهب السيد 

 عديخ ثبلكليخ استبذ االهراض الو

 تم منحهمي ولم الدكتوراةطالب مسجلين لدرجة أوال 

 عنػػػػواف الرسالػػػة تاريخ االضافة تاريخ التسجيل االسػػػػػم ـ
 التحصين ضد العدوى بميكروب الكورينى أوفيز 25/5/2009 20/11/2006 نبيلة أحمد محمد غازى 1



 ( A/ OIعن الوبائيات الجزئية لفيروس مرض الحمى القالعية عترة )  دراسات 25/5/2009 19/11/2007 عمرو اسماعيل حسن 2
 A &OIتقييم التحصين االضطرارى لمرضى الحمى القالعية باستخداـ اللقاح الثنائى العترة )  25/5/2009 19/11/2007 صفى الدين مهدى عبد العزيز  3
 حصين الثنائى المحلى لمرض الحمى القالعيةدراسات عن الت 25/5/2009 19/11/2007 أحمد صالح عبد الكريم 4
 دراسات عن االجساـ المناعية المحضرة فى صفار البيض ضد االسهاؿ فى العجوؿ 25/5/2009 19/11/2007 جرمين صبحى سعد 5
 الصابة بالديداف الكبدية فى الماعزدراسات مقارنو على قدرة بعض المستخلصات النبااتية فى عالج ا 25/5/2009 19/4/2008 عبد الحميد فتحى عبد الحميد 6
 استبياف تأثير بعض االدوية المستخدمة للكالب على استجابتها المناعية للقاح السعار 26/1/2010 23/11/2008 محمد ابراىيم عبد الحميد  7
 مصردراسات وبائية وتشخصيو عن مرض البروسيال فى  18/10/2009 23/11/2008 نور الدين حسنى عبد الحميد  8
 دراسات عن االجهاض فى االغناـ  21/4/2009 رانيا يحيى السيد أبو سقاية  9

 بعض الدراسات عن مرض السل البقرى  14/11/2009 رباب محمد ابراىيم  10
 التحصين ضد حمى الوادى المتصدع  14/4/2010 ديانا محمد أبو المجد  11
 بالمكور العنقودى والميكروب السبحى فى الماشية التهاب الضرع  14/4/2010 سحر عبد النبى السيد 12

 
                                                                                                             

 
 

 منحهم وتم الدكتوراةطالب مسجلين لدرجة ثانيا 

 عُــــىاٌ انرسانـــت  تاريخ انًُخ  تاريخ انرفع تاريخ انتسجيم االســـــى ـ

 بعض الدراسات عن الكريتوسبوريد فى العجوؿ 28/5/2002  2/12/1998 فاتن محمد السيد شرؼ 1
 لقاح جامع لالدنيو فيروس ، التهاب القصبة الهوائية المعدى  والبارا انفلونزا واالسهاؿ البقرى  الفيروسى للعجوؿ 8/11/2003   2/12/1999 وحيد مسعد غطاس  2

 
 تحصين الماشية ضد القراد 26/7/2005  28/11/1999 محمد سعد مصطفى  3
 بعض الدراسات عن الكوكسيديا فى العجوؿ 2/7/2006 29/7/2003 26/11/2000 ميرفت عزت اسماعيل 4



أحمد محمد محمد  5
 عالـ 

 دراسات على اللقاح المركب للفيروسات التنفسية 6/9/2006 29/7/2003 22/12/2002

 التحصين ضد مرض الكلب والحمى العابرة 3/1/2007 29/7/2003 22/12/2002 سليماف االماـىمت  6
 دراسة عن لقاح طاعوف المجترات الصغيرة 6/1/2007 29/7/2003 28/11/1999 عبير عطية تماـ 7

 
 عميد الكلية                                   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                                                   المسجل                    المختص   

 جماؿ عبد الرحيم سوسة د/ 0ا                          محمد عطية محمد متولى د/ 0ا                                                              ايماف                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   البٌطري كلٌة الطب   
                                                                                                        وثالدراسات العلٌا والبح

                  

  رسائم انذاصهيٍ عهي درجت انذكتىراِ 
تاريخ  الســـــىا ـ

 انتسجيم
 عُــــىاٌ انرسانـــت تاريخ انًُخ



 دراسات عن عدوي فيروس الكورونا البقري 18/7/96 20/12/89 زكريا رياض القنواتي 1
  دراسات تجريبية علي التشخيص بالموجات فوؽ الصوتية  4/1/95 20/12/90 ياسين محمود عبد الرؤؼ 2
 قاح المركبباللبعض الدراسات عن االستجابة المناعية في األبقار المحصنة  4/9/95 13/11/91 رسمي عبد الغفار حسن 3
 استخداـ بعض النباتات الطبية في عالج بعض أمراض الجهاز الهضمي في الماعز 26/4/98 14/12/92 معروؼ عابدين محمد  4
 في الجماؿ  دراسات علي بعض الطفيليات الخارجية 2/12/97 14/12/92 محمد يوسف رمضاف  5
مصطفي محمد مجدي  6

 السحيمي
 اللقاح المركب من االنتيروتوكسيميا والسل الكاذب  12/11/2000 29/11/94

 دراسات مقارنة بين لقاح حمي الوادي المتصدع والمستضعف والميت 16/1/99 29/11/94 كريم الدين زكي حسن 7
 مرض الكوكسيديا في األغناـبعض الدراسات عن  12/6/99 29/11/94 ماري بشري أيوب 8
 العالقة بين بعض العناصر النادرة في مصل الدـ والمناعة في االغناـ  26/4/98 30/1/94 محمد جماؿ عبد الرازؽ  9

 تحسين وتقييم اللقاح الميت لحمي الوادي المتصدع 24/4/2002 19/11/96 الفونس مينا إبراىيم 10
 -ياقبهــــّ : عــــــــبا** ت

 عُــــىاٌ انرسانـــت تاريخ انًُخ تاريخ انتسجيم ســـــىاال ـ

 االنتهاب انرئىيت في االغُاو في يذافظت انًُىفيت  28/5/2002 19/11/96 يهذي عبذانفتاح عهي  11

 بعض الدراسات عن الكرتيوسبوريد في العجوؿ 28/2/2002 2/12/98 فاتن محمد السيد شرؼ 12
 لقاح جامع لالدنيو فيروس, التهاب الفصبة الهوائية المعدى والبارا انفلونزا واالسهاؿ البفرى الفيروسي للعجوؿ  8/11/2003 2/12/98 وحيد مسعد غطاس 13

 ستريديـو سينكمكلو وستريديـو شوفياي  لسومنس وك ساللقاح المركب من ىيمو فيل 4/10/2004 28/11/99 حامد عادؿ حامد الحلو 14
 تحصين الماشية ضد القرا د  26/7/2005 28/11/99 محمد سعد مصطفي 15



 دراسة عن لقاح طاعوف المجترات الصغيرة 6/1/2007 28/11/99 عبير عطية تمػػػاـ 16
 بعض الدراسات عن الكوكسيديا 21/6/2006 26/11/2000 مرفت عزت إسماعيل 17
 ت الكرش قي االغناـ بعض الدراسات عن حفظ أوليا 23/4/2007 26/11/2000 صالح عبد المحسن حامد  18
 دراسات علي اللقاح المركب للفيروسات التنفسية 6/9/2006 22/12/2002 أحمد محمد محمد عالـ  19
 التحصين ضد مرض الكلب والحمي العابرة 3/1/2007 22/12/2002 ىمت سليماف االماـ  20
  3 –لتهاب االنف والقصبة الهوائية المعدى واالسهاؿ المعدى والبارا اتفلوانزا تقييم لقاحات مجمعة لال 24/7/2007 12/11/2003 وليد محمد عبد الرحمن  21

 وكيم انكهيت نهذراساث انعهيا وانبذىث                        عًيذ انكهيت                                                                انًسجم             انًختص   

                                                                  ايًاٌ           

                             

                                         

 د/ داتى دسيٍ بكري0ا                                يذًذ دسُيٍ عبيذد/ 0ا                                                                        

       
 
       

   البٌطري كلٌة الطب   
                                                                                                        وثالدراسات العلٌا والبح

 

 ياجذة يذًذ عهيعليها السيدة األستاذة الدكتورة/ بيػاف بالرسائػػػػل العلمية التي تشرؼ                             

 أستاذ أمراض الطيور واألرانب ورئيس قسم أمراض الدواجن  بالكلية                                       

 **********  طالب   يسجهيٍ    نذرجت  انذكتىراِ     وتى   يُذهى    *******أوال  

تاريخ  االســـــى ـ

 انتسجيم
 عُــــىاٌ انرسانـــت يخ انًُختار



"  تأثير ساللة محلية لفيروس التهاب األمعاء المد مم في الرومي علي الجهاز   6/6/2000 29/11/1994 سامي أمين أمين عدا يل 1
 المناعي ومحاوالت لتجهيز لقاح  " 

 الميكربالزما في أمهات التربية ""  تقييم بعض المقاحات ضد مرض   31/12/2001 16/11/1997 زينب رشدي محمد احمد 2

 
 
 

 **********  طالب   يسجهيٍ    نذرجت  انذكتىراِ     ونى  يتى   يُذهى    *******ثاَيا  

تاريخ  االســـــى ـ

 انتسجيم
 عُــــىاٌ انرسانـــت تاريخ اإلضافت 

علي االستجابة المناعية لمرض النيوكاسل  "  تأثير مضادات الفطريات وسمومها  -- 16/11/1997 عبمة محمود صبري السيد 1
 والتهاب كبس فايرش  "  

 "  االتجاهات الحديثة في التحكم في مرض الكوكسيديا في الدجاج  "   5/2005/ 22 16/11/1997 عماد أحمد عبد العزيز 2
 في الرومي " " تأثير االفالتوكسين والكوكسيديا عمي المناعة  --  22/12/2002 مصطفي ربيع عبد الغني 3
 " محاوالت لمتحكم في مرض الباستريال في البط "  --         12/11/2003 إبراهيم عبد الحافظ عبد الواحد   4
 " دراسة عمي بعض الطرق لمتنبؤ لمرض النيوكاسل مع بعض محاوالت لمتحكم"  --  19/5/2004 أحمد محمد عتيق الخضر  5

انًسجم                                                                                                              وكيم                  انًختص                          

 انكهيت 

نهذراساث انعهيا وانبذىث                                                                                                                                                                                                

 عًيذ انكهيت

                                                                                                                                         



د/ أيال دسٍ تىفيق 0ا                                                                                                                                                                

 د/ داتى دسيٍ بكري0عبذ انُاصر                                       ا
           

 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
                                                                                                           كلٌة الطب البٌطري   

 الدراسات العلٌا والبحوث   
 

 هبًي يىسف حسيالدكتىر / األستبذ ثيـبى ثبلرسبئل العلويخ التي يشرف عليهب السيد 

 الجبطٌخ ووكيل كليخ  الطت الجيطري لشئىى الجيئخ ثبلسبداد جبهعخ الوٌىفيخ أهـــراض الأستبذ 

 وتن هٌحهن الدكتىراح طالة هسجليي لدرجخ
 

 عٌــــىاى الرسبلـــخ تبريخ الوٌح تبريخ التسجيل االســـــن م

 رس فى االغناـحفظ أوليات الكبعض الدراسات عن   30/4/2007 26/11/2000 صالح عبد المحسن حامد 1
 بعض الدراسات على اصابات المعدة فى االبقار الحالبة 19/6/2007 24/11/2001 ابراىيم محمد مبروؾ 2
 



     وكيم انكهيت نهذراساث انعهيا وانبذىث                               عًيذ انكهيت                                          انًسجم             انًختص   

                                        ايًاٌ                                     

         
 


