
 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  0) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 ابانوب سامى نجيب اسكندر عوض مستجد 0

 السيد السيد على الخريبىابتسام  مستجد 4

 ابتسام حسين منيب فرج هللا مستجد 3

 ابراهيم السيد ابراهيم اسماعيل باق بعذر 2

 ابراهيم صالح ابراهيم على سالم مستجد 2

 ابراهيم محمود سيد احمد سيد احمد يوسف مستجد 6

 ابراهيم ممدوح على على مستجد 7

 احالم سليمان محمد احمد صالح مستجد 8

 احمد ابراهيم احمد انور المغازى مستجد 9

 احمد ابراهيم احمد عبدالرؤوف مستجد 01

 احمد السعيد عبدالجواد محمود اسماعيل مستجد 00

 احمد السيد محمد العدوى جوده مستجد 04

 احمد الشحات عبداللطيف عوض باق 03

 احمد ايهاب محمد محمد الجمل باق 02

 ابوخلف محمداحمد جمعه احمد  مستجد 02

 احمد حلمى السيد محمد كامل مستجد 06

 احمد حمدى عبدالنبى فيشار مستجد 07

 احمد رزق رزق االجه مستجد 08

 احمد سمير احمد موسى هالل مستجد 09

 احمد سمير امين حسن عتمان مستجد 41

 احمد شعبان عبدالغفار احمد مكى مستجد 40

 الحليلىاحمد عادل ابراهيم  مستجد 44

 احمد عادل احمد ابوقاسم مستجد 43

 احمد عادل سامى السيد العفيفى مستجد 42

 احمد عاطف عزمى السعيد مستجد 42



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  0) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة 

 االســـم حالة القيد م

 احمد عبدالحليم الحسنين عبدالحليم مستجد 46

 احمد عبدالحميد عبدالحميد ابوالقمصان مستجد 47

 احمد عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن الوكيل باق 48

 احمد عبدالستار ابوالمجد عبدالقادر مستجد 49

 عبدالسالم عبدهللا عبدالسالم احمد مستجد 31

 احمد عبدالمعطى السيد فنون مستجد 30

 احمد عبدالوهاب سعد احمد القط مستجد 34

 احمد على صبرى عبدالمنعم عطيه مستجد 33

 احمد على عزالدين مسعود مستجد 32

 احمد على محمد احمد النشاوى مستجد 32

 احمد عمادالدين احمد جمعه مستجد 36

 احمد عمادالدين عبدالمجيد عبدالحافظ مستجد 37

 احمد عمادالدين مصطفى حسين جنينه مستجد 38

 احمد فاروق محمد حمود مستجد 39

 احمد قدرى عبدالغنى مصطفى حسن عوض مستجد 21

 احمد مجدى عزت عبدالرازق مستجد 20

 احمد محسن مصباح عبدالنبى منصور مستجد 24

 ابراهيم محمد منصوراحمد محمد  مستجد 23

 احمد محمد احمد سيد االهل مستجد 22

 احمد محمد الخيارى محمد الخيارى مستجد 22

 احمد محمد السيد خورشيد مستجد 26

 احمد محمد الشربينى محمد حسن العربى مستجد 27

 احمد محمد حسين محمد على مستجد 28

 احمد محمد عبدالحميد رجب مستجد 29

 محمد عبدالصمد محمد حسناحمد  مستجد 21



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  0) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 غنيم احمد محمد عبدالفتاح مستجد 20

 احمد محمد فتحى احمد عوضين مستجد 24

 احمد محمد محمد محمد الزير مستجد 23

 احمد محمود الشحات يونس باق 22

 احمد محمود محمد السيد عيسى مستجد 22

 احمد مصطفى احمد عنانى مستجد 26

 احمد ناصر احمد احمد الصعيدى مستجد 27

 احمد ناصر فتحى فتوح مستجد 28

 احمد يحيى بهى الدين محمد ابراهيم باق 29

 ادهم خالد محمد محمد العفيفى مستجد 61

 اروى حسين عبدالغنى ناصف مستجد 60

 اسامه ابراهيم عبدالرحيم مشالى مستجد 64

 اسامه عطيه حامد احمد محمدين مستجد 63

 اسراء ابراهيم ابراهيم وهبه عثمان مستجد 62

 ابراهيم سليمان العدوىاسراء ابراهيم صالح  مستجد 62

 اسراء احمد السيد طه صقر مستجد 66

 اسراء احمد محمد زكريا احمد عبدالعال مستجد 67

 اسراء السيد بدوى بدوى ابوالمعاطى باق 68

 اسراء حاتم السيد حامد عطيه مستجد 69

 اسراء حامد السيد عبده مستجد 71

 اسراء سعد احمد محمد زين مستجد 70

 اسراء شريف عبدالحميد شريف مستجد 74

 اسراء صبحى رجب على حسن مستجد 73

 اسراء طارق عوض على النحاس باق 72

 اسراء عبدالعزيز سعد السيد على مستجد 72



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  0) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام 

 االســـم حالة القيد م

 اسراء عبداللطيف محمد عبداللطيف الدياسطى مستجد 76

 اسراء عالء عبدالقادر على سماحه مستجد 77

 اسراء عوض السيد توفيق حسن مستجد 78

 اسراء عوض فايز السيد مستجد 79

 محمد ابراهيم السيداسراء  مستجد 81

 اسراء محمد احمد البحراوى مستجد 80

 اسراء محمد عبدالستار زيدان مستجد 84

 اسراء محمد عبدالعزيز الدسوقى الشهاوى مستجد 83

 اسراء محمد محمد المتولى حسن مستجد 82

 اسراء محمود احمد البسه مستجد 82

 اسراء مدحت محمد محمد على العمرى مستجد 86

 اسالم ابراهيم بدر ابراهيم حسين مستجد 87

 اسالم ابراهيم عيد حسن شعبان مستجد 88

 اسالم احمد عاشور احمد ورده مستجد 89

 اسالم اشرف ربيع عطيه ضبوش مستجد 91

 اسالم البندارى احمد البندارى عليم مستجد 90

 اسالم السيد عبدالفتاح حسين محمود مستجد 94

 محمد عبدالقادر منصوراسالم رجب  مستجد 93

 اسالم صبرى زين المرسى مستجد 92

 اسالم عبدالمعبود الشحات القناوي مستجد 92

 اسالم عطيه هالل بالل على مستجد 96

 اسالم فاخر احمد محمد الشوربجى مستجد 97

 اسالم محب نجاح احمد ابراهيم باق 98

 اسالم محمد حسنين رضوان مستجد 99



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  4) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 اسالم محمد حسين ابوالفضل حالوه مستجد 011

 اسالم محمد محمد جاد كشك مستجد 010

 اسماء ابراهيم ابراهيم عصر مستجد 014

 اسماء احمد عبدالمقصود عيسى مستجد 013

 اسماء اسالم عثمان عطيه احمد مستجد 012

 اسماء اسماعيل عرفه مصطفى مستجد 012

 اسماء المتولى معوض الباز شعير مستجد 016

 اسماء حمدى عبدالفتاح فهمى باق 017

 اسماء رجب عبدالهادى الشربينى مستجد 018

 اسماء صابر محمود احمد االلفى مستجد 019

 اسماء عبدالشافى حسنين عطيه حسنين مستجد 001

 اسماء عبدالعظيم محمد عبدالمجيد مستجد 000

 اسماء عبدالمنعم الحسينى حسن مستجد 004

 اسماء عبدالهادى محمد ندا شحاته مستجد 003

 اسماء على يوسف عبدالحميد مستجد 002

 اسماء فؤاد محمد السيد حسنين مستجد 002

 اسماء مجدى عاصى عيد عاصى مستجد 006

 اسماء محمد محمد السالمونى مستجد 007

 اسماء محمود ابوبكر مصطفى الشباسى مستجد 008

 اسماء وجيه احمد ابراهيم مستجد 009

 اسماعيل احمد اسماعيل محمد مستجد 041

 اشرف حسن حمدى حسن الغندور مستجد 040

 اشرف محمد محمد سالم مستجد 044

 اشرف مصطفى حجازى عبدالمطلب مستجد 043

 االء اسامه محمد عبدالرحمن حبيب مستجد 042



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  4) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 االء السيد حسن متولى منصور مستجد 042

 االء ايمن مسعد عبدالرحمن ابوالخير مستجد 046

 االء جالل السيد حامد ابراهيم مستجد 047

 علىاالء جمعه على ابوطاحون  مستجد 048

 االء حسن عزالدين حسن موسى مستجد 049

 االء خالد عدلى محمد المدابغى مستجد 031

 االء سعيد طايل محمود رزق باق 030

 االء عادل عبدالفتاح محمود عبدهللا مستجد 034

 االء عبدالفتاح احمد البهنسى السيد مستجد 033

 االء محمد احمد عبدالحافظ خالد مستجد 032

 االء محمد السيد ابوالفتوح محمد مستجد 032

 االء محمد حامد عبدالحليم حسن مستجد 036

 االء محمد عزالرجال محمد يوسف مستجد 037

 االء محمود عبدالرحمن احمد مستجد 038

 االء محيى منصور القصراوى مستجد 039

 الزهراء خالد فهمى الغريب مستجد 021

 عبدالقادرالزهراء عادل جالل  مستجد 020

 الزهراء محمد محمد عبدهللا باق 024

 السعيد احمد السيد الحانط مستجد 023

 السعيد محمد احمد عبدالوهاب مستجد 022

 السيد صبرى لطفى ابراهيم الحطاب مستجد 022

 السيد عبدالمنعم على محمد مستجد 026

 السيد محمد السعيد المتولى مستجد 027

 السيد محمد عشرهالسيد محمد  باق 028

 الشيماء جمال ابراهيم سليمان على مستجد 029



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  4) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 الشيماء عبدالحليم ابراهيم صالح الجندي مستجد 021

 امال الخبيرى السيد عبدالخالق الخبيرى مستجد 020

 امانى السيد عبدالسالم مصطفى جوده مستجد 024

 امانى ثروت المرسى الدسوقى المرسى مستجد 023

 امانى جمال عبدالخالق بحبح مستجد 022

 حلوهامانى رضا رزق  مستجد 022

 امانى عرفه ابراهيم العوضى ابوزيد مستجد 026

 امانى محمد محمد الشاعر مستجد 027

 امانى مصطفى طه طه هاللى مستجد 028

 امجد محمد صالح الدين محمد الليثى وهبه مستجد 029

 امل ايمن احمد عبدالرحمن مستجد 061

 امل جالل احمد السيد باق 060

 الرفاعى محمد خضيرامل عبدهللا  مستجد 064

 امل محمد عبدالهادى على مستجد 063

 امنه محمد عوض محمد عبدالعزيز الخميسي مستجد 062

 امنيه جمال محمد محمد الطباخه مستجد 062

 امنيه حمدى محمد ابراهيم ادريس مستجد 066

 امنيه زكي زكى محرز مستجد 067

 امنيه سالمه الدسوقي السعدني مستجد 068

 امنيه صابر بركات محمد حميده مستجد 069

 امنيه عالء جمال محمد عبدهللا مستجد 071

 اموره محمد حنفى محمد حنفى مستجد 070

 اميره ابراهيم احمد ابراهيم مستجد 074

 اميره احمد السيد منسى مستجد 073

 اميره السعيد محمد ابوالمعاطى برهام مستجد 072



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  4) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 اميره جمال عبدالرازق الشربينى مستجد 072

 جاداميره حربى ابراهيم احمد  مستجد 076

 اميره سامى رزق الديسطى الرفاعى مستجد 077

 اميره صالح عبدالرازق ابراهيم مستجد 078

 اميره عبدالعال ابراهيم عبدالعال مستجد 079

 اميره على محمد ابراهيم ابوشوشه مستجد 081

 اميره عمرو فتحى محمد مصطفى مستجد 080

 اميره محمد السعيد حسن شرابى مستجد 084

 اميره محمد محمد عطوه الحارون مستجد 083

 اميره محمد هدايه يونس محمد مستجد 082

 اميره محمود محمد احمد محمود السايح مستجد 082

 اميره مصطفى عبدالعزيز محمد الغرباوى مستجد 086

 اميره نجاح محمد العقادى ابوشعيشع مستجد 087

 اميمه عبدالحى محمد عبدالجواد االلفى مستجد 088

 امين عبدالوهاب احمد السيد المالحى مستجد 089

 امينه المنجى احمد عبدهللا عبدالال مستجد 091

 انجى السعدني السعدني خفاجي مستجد 090

 انجى عبده محمد الشربينى مستجد 094

 انس السيد محمد الجيار مستجد 093

 انعام صابر محمد جادهللا زياده مستجد 092

 محمد محمود محمد الحزينانعام  مستجد 092

 ايمان احمد عبده البدراوى مستجد 096

 ايمان احمد محمد على عبدهللا مستجد 097

 ايمان احمد محمد غزى مستجد 098



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  3) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن 

 االســـم حالة القيد م

 ايمان احمد محمد نصر االدهم مستجد 099

 ايمان ادهم ابراهيم لطفى مستجد 411

 ايمان اسامه مصطفى الكاتب مستجد 410

 ايمان اشرف فوزى سيد احمد مستجد 414

 الديسطى حامدايمان الديسطى حامد  مستجد 413

 ايمان جمال محمد السيد العيسوى مستجد 412

 ايمان عادل عبدالرحمن السيد مسلم مستجد 412

 ايمان عاطف حامد محمود الدسوقى مستجد 416

 ايمان عبدهللا محمد رشاد رزق ابوشمه مستجد 417

 ايمان على نافذ على الشوربجى مستجد 418

 نوفلايمان فتحى السيد احمد  مستجد 419

 ايمان محمد السيد عبدالعال غاليه مستجد 401

 ايمان محمد عبدالمنعم محمد المتولى مستجد 400

 ايمان محمد عبدالوهاب الغندور مستجد 404

 ايمان محمدين محمد فياله مستجد 403

 ايمان مصطفى سيف الدين عبدالعاطى مستجد 402

 ايمان نبيل ابراهيم عوض ابراهيم مستجد 402

 ايمن احمد المهدى احمد المتولى باق 406

 ايمن السيد عبدالوهاب طاحون مستجد 407

 ايناس سعد حسن فرغلى الشاذلى مستجد 408

 ايناس على كمال متولى الزنفلى مستجد 409

 ايناس مصطفى محمود لطفى ابراهيم مستجد 441

 ايه احمد محمود احمد مستجد 440

 الخميسى محمدايه الخميسى محمد  مستجد 444

 ايه السعيد ابراهيم عماره العويسى مستجد 443



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  3) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 ايه السعيد احمد زويته باق 442

 ايه السيد السيد البدوى مستجد 442

 ايه السيد فرج مصباح مستجد 446

 ايه توفيق عثمان اسماعيل عبدهللا مستجد 447

 ايه جمال عبدالفتاح مسعد السويدى مستجد 448

 ايه حمدى احمد النجار مستجد 449

 عبداللطيفايه حمدى السعودى  مستجد 431

 ايه حمدى عبدالرحمن عباس الخولى مستجد 430

 ايه رمضان محمد على عجوه مستجد 434

 ايه سعد نعمان عبدالهادى النمورى مستجد 433

 ايه سعدالدين فتحى ابراهيم الصيوحى مستجد 432

 ايه صالح ابراهيم العدوى مستجد 432

 ايه صالح العارف احمد مستجد 436

 طه سعداوى حسن منصور ايه مستجد 437

 ايه عادل احمد حسن شلبى مستجد 438

 ايه عادل السيد عبدالهادى حسن باق 439

 ايه عادل سعد عبدالحميد ليله مستجد 421

 ايه عبدالحليم كمال محمد عمر مستجد 420

 ايه عبدالرؤف محمد زكى السيد الفقى مستجد 424

 ايه عبدالمنعم سالم محمد سالم مستجد 423

 ايه عبدالهادى عبدالعزيز الجمصى مستجد 422

 ايه عالءالدين مصطفى مصطفى على مستجد 422

 ايه عماد صبحى هالل ابراهيم مستجد 426

 ايه محمد احمد المنسى مستجد 427

 ايه محمد السعيد عبده السعيد مستجد 428
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 االســـم حالة القيد م

 ايه محمد السيد الشرقاوى مستجد 429

 ايه محمد حسن فلفل مستجد 421

 ايه محمد سعدالدين النجار مستجد 420

 محمد عبدهللا غبورايه  مستجد 424

 ايه محمد عطيه ذكى الحفنى االمير مستجد 423

 ايه محمد مسعد ابراهيم االمام مستجد 422

 ايه هشام احمد محمد عبدالال مستجد 422

 ايه وليد ناجى عبدالمقصود سرحان مستجد 426

 ايه يحيى على احمد حليمه مستجد 427

 عبدالفتاحايهاب طارق محمود محمد  مستجد 428

 باسل ياسين محمد السيد الوتيرى مستجد 429

 بثينه عادل محمود مصطفى االختيار مستجد 461

 بسمه رجب وهيب المرسى الجزار مستجد 460

 بسمه عبدالواحد محمد محمد الباز مستجد 464

 بسمه هشام حسين البسيونى مستجد 463

 بسنت اشرف يونس محمد يونس مستجد 462

 بسنت العربى محمود الششتاوى العرينى مستجد 462

 بالل عطيه عطيه جاد مستجد 466

 تسنيم شاكر زكريا عجور مستجد 467

 تغريد محمد محمد البرى مستجد 468

 تغريد نصر على ابوستيته مستجد 469

 جبر محمد احمد جبر سليم مستجد 471

 جمال الدين محمد على على السيد مستجد 470

 صالح محمد على جمال مستجد 474

 جهاد سمير توكل ابراهيم مستجد 473
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  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 جهاد نصر محمود احمد محمد مستجد 472

 حاتم خالد مسعد ابوغربيه مستجد 472

 حامد عزت حامد السيد مستجد 476

 حبيبه رزق محمد السيد مستجد 477

 حسن ربيع رجب محمد حسن بخيت مستجد 478

 حسن محمود حسن محمود الكمونى باق 479

 حسن مرزوق حسن العاقل مستجد 481

 حاتم حامد المغازى حسناء مستجد 480

 حسناء سعد احمد محمد مستجد 484

 حسين صالح رمضان المهدى سليمان مستجد 483

 حسين محمد النبوى شحاته مستجد 482

 حنان كامل شوقى مالك السعيد مستجد 482

 حنان نجاح فاروق حسن مستجد 486

 خالد ابراهيم احمد مشرف ميره مستجد 487

 اسماعيل بدير خالد المتولى مستجد 488

 خالد محمد سعد محمد النادى مستجد 489

 خالد مصطفى محمد غازى حجازي مستجد 491

 خالد ناصر محمد كمال احمد على مستجد 490

 خلود رضا عبدالقادر الدقن مستجد 494

 خلود عبدالجواد عبدالمعز مرسى طه مستجد 493

 خلود مصطفى مصطفى عبدالعزيز على البلشه مستجد 492

 داليا ابراهيم سعد على سرور مستجد 492

 داليا اشرف السعيد محمد عبدالسالم مستجد 496

 داليا سامى محمد اسماعيل مستجد 497
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 االســـم حالة القيد م

 داليا عمرو على حسين احمد مستجد 498

 دانه نادر حسين ابراهيم مستجد 499

 دعاء رضا على على مطر مستجد 311

 دعاء زين عبدالحق ابوالعطا مستجد 310

 دعاء عبدالونيس عبدالونيس عبدالقادر مستجد 314

 دعاء عصام ابراهيم عثمان صقر مستجد 313

 دعاء محمد حامد ابراهيم مستجد 312

 دعاء محمد رجب محمدعبده مستجد 312

 دعاء محمد محمد نصرالدين فرج مستجد 316

 دعاء محمود صبحى محى الدين مستجد 317

 دعاء نبيل رشاد محمد داود مستجد 318

 موسىدينا السعيد نظمى السعيد  مستجد 319

 دينا السيد صبح الصاوى مستجد 301

 دينا السيد مصباح محمد عبدالرازق مستجد 300

 دينا الشحات حامد الحسينى مستجد 304

 دينا حسن السيد عبدالجواد الرجبى مستجد 303

 دينا خالد محمد القناوى مستجد 302

 دينا طارق السيد سليم مستجد 302

 عبدالمعطى المكاوى دينا عالء عبدالباقى مستجد 306

 دينا عوض محمد يوسف الرفاعى مستجد 307

 دينا فتوح احمد عبدالرحمن احمد مستجد 308

 دينا محسن محمود عبدالحميد حسن مستجد 309

 دينا محمد محمد ابوحبيب مستجد 341

 دينا مصطفى مصطفى ابراهيم المتولى مستجد 340

 راغب مصطفى مصطفى خليل مستجد 344
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  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 رامى عونى عبدالرحيم على حسنى مستجد 343

 ايمن دسوقى محمدرانيا  مستجد 342

 رانيا عادل عبدالحافظ عبدالحافظ خليفه مستجد 342

 راينا المتولى محمد حسن النقيطى مستجد 346

 رحاب ابراهيم فاروق حسن مستجد 347

 رحاب البالسى الصديق محمد مستجد 348

 رحاب السعيد حسن توفيق النجار مستجد 349

 رحاب محمد يحى محمد عبدالرحمن مستجد 331

 رحمه عالء عثمان احمد مستجد 330

 رحمه محمد بديع محمد شادى مستجد 334

 رشا كرم عبدالرحمن الجمل مستجد 333

 رضا احمد السيد على مستجد 332

 رضا شوقى ابراهيم سالم مستجد 332

 رضوى ابراهيم ابراهيم سالم مستجد 336

 رضوى عبدالفتاح محمد عاصى مستجد 337

 نصر احمد النماسرضوى  مستجد 338

 رغد محمد عمر احمد مستجد 339

 رغداء ابراهيم عبداللطيف السالمونى مستجد 321

 رفيده صبرى محمد اليمانى مستجد 320

 رمزى احمد رمزى احمد شبانه مستجد 324

 رنا ابراهيم احمد احمد مختار مستجد 323

 رنا عطيه رفعت محمد المغازى مستجد 322

 محمد محمد زهرانرنا  مستجد 322

 رندا ابراهيم رمضان رجب مستجد 326

 رنيم ايهاب الدسوقى يوسف عمر شعير مستجد 327
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 االســـم حالة القيد م

 روضه عبدالشهيد صادق البدوى مستجد 328

 روميساء ياسر زكريا احمد المتولى مستجد 329

 ريم بهاء يعقوب داود مستجد 321

 ريم رمضان فاروق المرسى شعبان مستجد 320

 ريم سامى عبدالحافظ كشكه مستجد 324

 على جبر ريم سمير محمود مستجد 323

 ريم طارق عبدهللا على السيروت مستجد 322

 ريم عبدالمطلب عفت عبيد مستجد 322

 ريم محروس محمد متولى الخضرى مستجد 326

 ريم محمد محمد يوسف امبابى مستجد 327

 ريهام احمد محمود عبداللطيف اسماعيل مستجد 328

 ريهام حسنى محمد محمد خضير مستجد 329

 ريهام سالم شلبى الشربينى مستجد 361

 ريهام عادل محمد محمد راشد مستجد 360

 ريهام عالءالدين عزت جاد مستجد 364

 ريهام محمد يوسف الشناوى مستجد 363

 ريهام محمود الحنفى محمود مستجد 362

 ريهام محمود محمد احمد على مستجد 362

 ريهام هشام منصور عبدالعليم مستجد 366

 زينب ابوالمكارم محمد حسن مستجد 367

 زينب احمد عباس على عويضه مستجد 368

 زينب السباعى عبدالرازق محمد مستجد 369

 زينب حامد عبدالعزيز ابراهيم شطا باق 371

 زينب سلطان محمود على خليل مستجد 370

 زينب صبحى محمود مبروك باق 374
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 االســـم حالة القيد م

 زينب محمد زكريا محمد على مستجد 373

 ساره احمد السيد عبدالجواد مستجد 372

 اشرف عبدالغفار المناوىساره  مستجد 372

 ساره السيد محمد العطار مستجد 376

 ساره ايمن محمود السعيد ابراهيم مستجد 377

 ساره ضياء محمد عبدالمنعم الخواجه مستجد 378

 ساره عبدالرازق محمود على موسى مستجد 379

 ساره عبدالرحمن حامد ابراهيم محمود باق بعذر 381

 عبدالستار محمد المندوهساره  مستجد 380

 ساره عبدالعزيز فؤاد عبدالعزيز كبشه مستجد 384

 ساره عبدالمحسن محمد سليم مستجد 383

 ساره عصام عبدالسالم سالم مستجد 382

 ساره عالء محمد حسين عنان مستجد 382

 ساره على عبدالمنعم على فرج مستجد 386

 ساره فايز قاسم الخميسى مستجد 387

 ساره فوزى عبدالعزيز محمد السامولى مستجد 388

 ساره محمد الزغبى محمد ابوالعينين مستجد 389

 ساره محمد عبدالحميد محمود مستجد 391

 ساره محمد محمد البسيونى مستجد 390

 ساره محمد محمد عيسى مستجد 394

 ساره محمد محمد محجوب ابراهيم مستجد 393

 عبدالحليم السيد السمنودىساره محمود  مستجد 392

 ساره ممدوح عزالدين محمد الفولى مستجد 392

 ساره هانى السيد سيد احمد مستجد 396



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 
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  ص 51:01 5102/15/12بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب 

 االســـم حالة القيد م

 ساره وسيم مسعد حامد داود باق 397

 سالى جمال احمد عبدالسالم مستجد 398

 سالى حمدى جبر صادق محمد الوصيف مستجد 399

 سالى عبدالعزيز السعيد ابودالل مستجد 211

 ساميه عبدالحى صبرى عبدالحي مستجد 210

 فرج عبدالمطلب محمد الدسوقى سحر مستجد 214

 سعاد السيد زكى حسين مستجد 213

 سعاد شحاته محمد منصور الصديق مستجد 212

 سعد سعيد نصرالدين عبدالفتاح مستجد 212

 سعد محمد احمد عبدالغنى الشناوى مستجد 216

 سعد محمود عبدالعزيز ابراهيم مستجد 217

 الخريبىسعيد محمد السعيد حسن  مستجد 218

 سكر عصام محمد عبدالفتاح مستجد 219

 سلمى ابراهيم جالل الدين الوكيل مستجد 201

 سلمى سعيد محمد عبدهللا غبن مستجد 200

 سلمى عبدالمنعم محمد احمد سالمه مستجد 204

 سلمى على على النجار مستجد 203

 سلوى سامى يحى البندارى مستجد 202

 عبدالفتاح المتبولىسمر عبدالسالم  مستجد 202

 سمر ياسر محمد فاضل عبدالوهاب جعفر مستجد 206

 سميحه ابوالعنين ابراهيم ابوالعنين مستجد 207

 سناء السيد مصطفى عبدالموجود مستجد 208

 سهر المرسى محمود المرسى محمود مستجد 209

 سوزان ابراهيم عبدالعزيز محمود مستجد 241

 صادق كيوانسيف الدين حامد  مستجد 240
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 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  2) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 سالمشادى وائل عبدالمنعم محمد احمد  مستجد 244

 شروق إبراهيم محمد الهندى مستجد 243

 شروق حمدى محمود ابوالمجد عبدالحافظ مستجد 242

 شروق صبرى عبدالستار المغازى بدوى مستجد 242

 شروق صالح عبدالواحد ابراهيم حسن مستجد 246

 شروق عبدالمنعم حسن بركات مصطفى مستجد 247

 شروق هشام محمد الكورانى مستجد 248

 شروق وليد كمال مصطفى عبده الشال مستجد 249

 شرين رضا ابراهيم عبدالرؤف مستجد 231

 شيرين عبدالرحمن بدير محمد عبدهللا مستجد 230

 شيماء ابراهيم الشربينى محمد مسعد مستجد 234

 شيماء جمال الدين الوصيف شحاته شرف مستجد 233

 شيماء رافت عبدالرحمن العالوى مستجد 232

 شيماء عالء طاهر محمد الوصيف مستجد 232

 شيماء على عوض محمد ابوالنجا مستجد 236

 شيماء محمد احمد احمد شندل مستجد 237

 شيماء محمد المتولى الشحات مستجد 238

 شيماء محمد على محمد جاد مستجد 239

 شيماء ناصر حامد عبدالرازق الجد مستجد 221

 موسىصباح عبدالحميد رمضان  مستجد 220

 صبحى بكر عمر بكر محمد مستجد 224

 صفا المحمدى الشربينى احمد شريف مستجد 223

 صفاء كمال عبدالرحيم الوكيل مستجد 222

 صفيه ابراهيم فهمى السيد زغلول مستجد 222

 صفيه عبدالرازق محمد عبدالرازق على مستجد 226



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) ىأول
 (  2) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 صالح هانئ صالح الشربينى مستجد 227

 ضحى فؤاد عيسى عالم حسن مستجد 228

 عبدالفتاح عثمان الطباخضحى محمود  مستجد 229

 طارق محمد عبدالفتاح محمود شطا مستجد 221

 عبدالحميد على عبدالحميد محمود سالمه مستجد 220

 عبدالرازق نشات عبدالرازق عبدالحليم مستجد 224

 عبدالرحمن السعيد عبداللطيف على الزهيرى مستجد 223

 عبدالرحمن الشربينى محمد كمال رسالن مستجد 222

 عبدالرحمن بالل محمود اسماعيل منتصر مستجد 222

 عبدالرحمن خالد محمد السيد الشربينى باق 226

 عبدالرحمن شعبان عبدالحميد عيد مستجد 227

 عبدالرحمن صالح سالم احمد محمود الصواف مستجد 228

 عبدالرحمن محمد مصطفى نواره مستجد 229

 الشامى عبدالرحمن محمود محمد الحسينى مستجد 261

 عبدالرحيم عمادالدين ابراهيم عوض جبر مستجد 260

 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبدالجواد يونس مستجد 264

 عبداللطيف ابراهيم الشحات القلش مستجد 263

 عبدهللا اشرف زيدان مصطفى فرج مستجد 262

 عبدهللا الحسينى جمعه محمد جمعه مستجد 262

 عبدالفتاح عبدهللا احمدعبدهللا  مستجد 266

 عبدالمقتدر محمد عبدالمقتدر الشربينى عبدالعزيز مستجد 267

 عبدالوهاب ممدوح عبدالوهاب عبدالوهاب عالم مستجد 268

 عبير محمود رجب عبدالقادر مستجد 269

 عزه السيد مصطفى فرج مصطفى مستجد 271

 عزه صبرى على مصطفى مستجد 270



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  2) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 عزه محمد على على رزق هللا مستجد 274

 مصطفى جبر محمود مشعلعصماء  مستجد 273

 عطيه محمد عطيه الخولى مستجد 272

 عال احمد عبدالمطلب عبدالمجيد احمد مستجد 272

 عال محمد الموافى عبدالعال شوشه مستجد 276

 عال محمد محمد شبانه مستجد 277

 على احمد على احمد على السعداوى مستجد 278

 على اشرف احمد العزب مستجد 279

 على محمد سعد محمد ابوطالب مستجد 281

 علياء رمضان عبدالعزيز المكاوي مستجد 280

 علياء عصام احمد عبدهللا احمد مستجد 284

 علياء على الدين عمر احمد ابوزيد مستجد 283

 عمر جمال على على العيسوى مستجد 282

 عمر طلعت عبدهللا ابراهيم باق 282

 عمر محمد احمد محمد عثمان مستجد 286

 عمرو عصام محمد السايس مستجد 287

 عمرو محمد عبدالحميد محمد خلف هللا مستجد 288

 عمرو يسرى عبدالمقصود الجمال مستجد 289

 عوض محمد عوض السيد مستجد 291

 عيد مسعد على زيدان مستجد 290

 غاده احمد عبدالفتاح محمد حسن مستجد 294

 غاده احمد محمد عبدالعال يونس مستجد 293

 غاده رجب عبده امام مستجد 292

 غاده محمد السيد السعدنى مستجد 292



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  6) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم القيدحالة  م

 غاده محمد معوض جبريل مستجد 296

 غاده محمود عبدالحميد يوسف عطيه مستجد 297

 فاتن جالل عبدالغفار عثمان مستجد 298

 فاتن محمود الحسينى غنيم مستجد 299

 فادى يوسف عطاهللا يوسف مستجد 211

 فاطمه الزهراء الشناوى السيد عبدالهادي مستجد 210

 فاطمه الزهراء عوض فؤاد حسن الفلو مستجد 214

 فاطمه الزهراء يوسف محمد يوسف محمد مستجد 213

 فاطمه حماده فاروق اسماعيل شبكه مستجد 212

 فاطمه رجب رمضان احمد عبده مستجد 212

 فاطمه سعد صديق الشاذلي جاد مستجد 216

 فاطمه لطفى عباس محمد المرسى مستجد 217

 السيد محمدفاطمه محمد  مستجد 218

 فاطمه وجدى محمد الحنفى جاد مستجد 219

 فاطمه يسرى محمود محمد الشامى مستجد 201

 فتحى احمد فتحى عباس خاطر مستجد 200

 فتحيه السعيد عبدالحميد هالل احمد مستجد 204

 فداء السيد حلمى محمد احمد مستجد 203

 فلاير محمد اليماني محمد اليماني مستجد 202

 كريستين شنوده سيف رسن عبدالمالك مستجد 202

 كريم احمد محمد السيد حسن جادهللا مستجد 206

 كريم ضياء عبدالجليل عبدالرحمن مستجد 207

 كريم عبدالخالق عبدالحكيم عبدالعزيز مستجد 208

 كريم عثمان عيد عبدالحميد مستجد 209

 كريم محمد كمال حموده الخرجاوى مستجد 241



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  6) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 كريمه محمد شاهين مصطفى الحنطور مستجد 240

 محمد اسماعيل شاهينلؤى  مستجد 244

 لبنى شعبان يحى حامد مستجد 243

 لولو محمد صابر ابوسيف فتح هللا مستجد 242

 لينا اشرف السعيد غازى وادى مستجد 242

 لينه رفعت على محمد الجمال مستجد 246

 ماجد متولى محمد اسماعيل مستجد 247

 مادلين ممدوح السيد عبدالمجيد محمد الكنانى مستجد 248

 مارينا مالك يوسف جاد يوسف مستجد 249

 ماريهان احمد فؤاد طه مستجد 231

 ماريهان على الحسنين الخواجه مستجد 230

 مازن منتصر عبدالحليم محمد الجميزي مستجد 234

 محمد ابراهيم متولى ابراهيم فوده مستجد 233

 محمد ابراهيم محمد حمد يوسف باق 232

 محمد ابوالفتوح محمد ابوالفتوح مستجد 232

 محمد ابوالفتوح محمد امين مستجد 236

 محمد احمد عبدالكريم السيد احمد مستجد 237

 محمد احمد عبدالمهدى ابراهيم قدوس مستجد 238

 محمد احمد عوض على الحناوى مستجد 239

 محمد احمد محمد الرياش باق 221

 محمد احمد محمد الشربينى شبل مستجد 220

 محمد احمد محمود محمد على الجمال مستجد 224

 محمد احمد نزيه العشماوى مستجد 223

 محمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل مستجد 222

 محمد الحسينى عبدالحميد على عبدالحميد مستجد 222



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  6) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 محمد السيد ابراهيم حامد حامد مستجد 226

 محمد السيد طلبه ابراهيم عبدالعزيز مستجد 227

 العيسوىمحمد العيسوى محمد  مستجد 228

 محمد المتولى ابراهيم محمد طه مستجد 229

 محمد ايمن محمد على البدوى مستجد 221

 محمد جمال احمد الدرس باق 220

 محمد جمال احمد عامر احمد البنا مستجد 224

 محمد جمال عبدالستار عبداللطيف مستجد 223

 محمد جمال على القطرى مستجد 222

 السيد الشربينى محمد جمال نعمان مستجد 222

 محمد حماده فتحي ابراهيم مستجد 226

 محمد حمدى عبدالمجيد الباز شعير مستجد 227

 محمد خالد عبدالحميد عبدالغنى الصاوى مستجد 228

 محمد رجب محمد احمد الغندور مستجد 229

 محمد رشاد شعبان رشاد الدحدوح مستجد 261

 محمد رشاد محمد عوض الجمال مستجد 260

 محمد رضا الشحات الباز يحيى مستجد 264

 محمد رمضان محمد حسن محمد مستجد 263

 محمد سامى عمر محمد باق 262

 محمد سمير عامر السعيد خليفه مستجد 262

 محمد صادق عبدالمقصود محمد عبدالمقصود حسن مستجد 266

 محمد صادق محمد صادق خليفه مستجد 267

 عبدالمجيد صديق عبدالحافظمحمد صديق  مستجد 268

 محمد صالح عبدالمنعم محمد يوسف مستجد 269

 محمد صالح محمد ابراهيم مستجد 271



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  6) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب 

 االســـم حالة القيد م

 محمد صالح محمد محمد عيسى مستجد 270

 محمد طارق السيد اليماني مستجد 274

 محمد عبدالباسط محمد جمعه مصطفى باق 273

 محمد عبدالحفيظ ابوكامل على الخلفى مستجد 272

 محمد عبدالرحمن محمد رشاد عبدالرحمن مستجد 272

 محمد عبدالعزيز إبراهيم عوض سليمان مستجد 276

 محمد عبدالعزيز احمد محمد العماوى مستجد 277

 محمد عبدالعزيز سعد ابراهيم السيد مستجد 278

 محمد عبدالقادر على غويبه باق 279

 محمد عبدالواحد سعد على مستجد 281

 محمد عزت محمد السيد عبدالحافظ مستجد 280

 عصام طه احمد حلويش محمد مستجد 284

 محمد عالء رجب حسن شوشه مستجد 283

 محمد عالءالدين محمد محمد مستجد 282

 محمد عالءالدين نعيم محمد العشماوى مستجد 282

 محمد على عمر نصر زيد مستجد 286

 محمد عماد محمود موسى عاشور مستجد 287

 محمد عيد عبدالحميد عبدالخالق مستجد 288

 محمد عيسى محمد عيسى السماحى باق 289

 محمد فايز محمد المرسي مستجد 291

 محمد فوزى عبدالخالق السيد يوسف باق 290

 محمد فوزى مسعد ابراهيم محمد بخيت مستجد 294

 محمد مجدى طه محمود السيد مستجد 293

 محمد محمد بدوى ابراهيم موسى مستجد 292



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  7) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 محمد محمد عبدالجليل حسن االسمر مستجد 292

 محمد محمود ابراهيم عبدالقادر مستجد 296

 محمد مصطفى حسن نمله مستجد 297

 محمد مصطفى محجوب حسن عطا مستجد 298

 محمد منتصر حسن عبده االمام مستجد 299

 محمد نبيل السيد زكى مستجد 611

 محمد هيثم محمد فايق الشرقاوى مستجد 610

 محمد وائل عبدهللا الدياسطى مستجد 614

 محمد وهبه طاهر الخضرى مستجد 613

 محمود احمد محمود حمزه مستجد 612

 محمود ايهاب السعيد عوض مستجد 612

 محمود عبدالمؤمن عبدالمقصود احمد صقر مستجد 616

 محمود عبدالمطلب صالح ابراهيم عوض مستجد 617

 محمود عزالدين مصطفى محمد السعدى مستجد 618

 محمود على على العزب سيد احمد قنديل مستجد 619

 محمد عبدالمنعم درويشمحمود  مستجد 601

 محمود محمد نجيب نعمان محمود سليمان مستجد 600

 محمود هشام عبدالخالق محمد حماد مستجد 604

 مروه حسن العدل حسن مستجد 603

 مروه محمد محمد الشخيبى مستجد 602

 مروى خالد عبدالحكيم ابوالمعاطى معروف مستجد 602

 مريم إبراهيم السعيد عوض مستجد 606

 مريم احمد محمد السعيد المنيالوي مستجد 607

 مريم احمد محمود رزق مستجد 608

 مريم اشرف محمد ابراهيم عمر مستجد 609



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  7) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة 

 االســـم حالة القيد م

 مريم جرجس مينا عطيه مستجد 641

 مريم رضا عبدالغنى رمضان مستجد 640

 مريم سامى نصيف خليل سليمان مستجد 644

 مريم عبدالعليم محمد إبراهيم العجيري مستجد 643

 مريم عبدالمنعم على هللا النوتى مستجد 642

 مريم محمد عبدالوهاب عبدالرحمن العراقى مستجد 642

 مريم مزيون زخارى حنا عزب مستجد 646

 مريم نبيل فكرى يوسف مستجد 647

 مريم نجاح صالح على الدسوقى عزيزه مستجد 648

 مريهان مجدى حامد حبيب المتولى خطاب مستجد 649

 مصطفى اشرف محمد مامون محمد شريف ناصر مستجد 631

 مصطفى جمال مصطفى محمد شكر مستجد 630

 مصطفى مجدى محمود امين السنجابى باق 634

 مصطفى وحيد مصطفى عبدالكريم مستجد 633

 معاذ طارق محمد بهى الدين محمد البغدادى مستجد 632

 منار محمود محمد الطنطاوى مستجد 632

 منار مصطفى عبدالمنعم احمد الشطوى مستجد 636

 منه هللا اسامه جابر يوسف ابوالعنين مستجد 637

 منه هللا حسنى عبدالمنعم حجازى مستجد 638

 منه هللا طارق محمد رمضان محمود الشربينى مستجد 639

 منه هللا عزالدين السيد اسماعيل مستجد 621

 منه هللا ماهر احمد محمد الخميسى مستجد 620

 المهرمنى خالد عبدالرازق عبدالرازق  مستجد 624

 منى عادل فراج الوهيدى مستجد 623

 منى عبدهللا عبدهللا عبدهللا سالم مستجد 622



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) ىأول
 (  7) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 منى محمد ابوالنصر الدسوقى النجار مستجد 622

 منى محمد محمد ابوالفتوح طرابيه مستجد 626

 منى معن اسماعيل احمد الشعبانى مستجد 627

 مها حمدى السعيد االلفى مستجد 628

 مها رشاد سعد الباز نصار مستجد 629

 احمد البقرىمها عبدالشافى سيد  باق 621

 مها محمد محمد عبده حزه مستجد 620

 مى احمد احمد ابراهيم السيد على مستجد 624

 مى جمعه رزق المشد مستجد 623

 مى عبدالستار عبدهللا على فضل مستجد 622

 مى عبدهللا عبدالرحمن عبدالفتاح محمدين مستجد 622

 مى عالءالدين احمد عطيه مستجد 626

 محمد البدوى عوضين البدوىمى  مستجد 627

 مى مصطفى المتولى عبدالمجيد مستجد 628

 مي معوض محمد حبيش مستجد 629

 مياده طارق عبدالحى احمد مستجد 661

 مياده محمد محمد فرحات مستجد 660

 ميرنا احمد العدل منصور محمد مستجد 664

 ميرنا اسامه نظير عبيد الشين مستجد 663

 اسماعيل عبدالحميد على يوسفميرنا  مستجد 662

 ميرنا اشرف محمد رضا الصدفى باق 662

 ميرنا عبدالناصر محمد رزق غيث مستجد 666

 ميرنا ماجد كيرلس يوساب مستجد 667

 ميرنا محمد عبدالمنعم محمد يوسف مستجد 668

 ميريت بطرس سعد بطرس مستجد 669



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  7) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 ميريت عزت شكرى ميخائيل مستجد 671

 مينا مجدى فؤاد صليب ابراهيم باق بعذر 670

 ناردين اشرف عزمى صليب سليمان مستجد 674

 نانسى عادل احمد اسماعيل احمد مستجد 673

 نانسى هشام عبدالرحمن عبدالمجيد السيد مستجد 672

 ناهد صالح احمد العشماوى زين الدين مستجد 672

 ناهد نبيل الخضر عبدالغنى سليم مستجد 676

 نجالء اشرف محمد موسى عبدالرحيم مستجد 677

 نجالء فتحى احمد على الجيار مستجد 678

 نجالء محمود ابراهيم شحاته مستجد 679

 نداء محمد عبدهللا عبدالغفار مستجد 681

 نداء محمود محمد ابراهيم العطار مستجد 680

 ندى احمد انور ابوالمعاطى مستجد 684

 ندى احمد عبدالحكيم على جاويش مستجد 683

 ندى حمدى محمد سليمان مستجد 682

 ندى عادل محمود شحاته مستجد 682

 ندى محسن فؤاد ابوالفتوح مستجد 686

 ندى محمد رضا رمضان سعيد مستجد 687

 ندى محمد محمد عبدالصمد عليوه مستجد 688

 نسرين عادل زكريا ابوالمعاطى مستجد 689

 نهال احمد عبدالحليم يوسف مستجد 691

 نهى اشرف محمد سلطان الجوهري مستجد 690

 نهى عبدالفتاح عقل شلتوت مستجد 694

 نورا محمد محمود شعبان مستجد 693



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  8) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم القيدحالة  م

 نورالدين محمد احمد النماس مستجد 692

 نوران اشرف عبدالمجيد عبدهللا الغريب مستجد 692

 نوران جعفر عبدالهادى عبدالمتعال مستجد 696

 نوران نبيل محمد الجوهرى مستجد 697

 نورهان ابراهيم صادق محمد خضر مستجد 698

 عبدالمغيثنورهان اسماعيل عبدالرحيم  مستجد 699

 نورهان السيد حامد حسين عثمان مستجد 711

 نورهان السيد عبدالمنعم ابراهيم عبدالقادر مستجد 710

 نورهان امل على عوض الشاذلى مستجد 714

 نورهان حسين محمد حبيب المتولى مستجد 713

 نورهان حمدى اسماعيل على االسود مستجد 712

 عوضنورهان سامى الشربينى  مستجد 712

 نورهان عبدالرحمن عبدالعظيم فوده مستجد 716

 نورهان عبدالمعين عبدالرازق معين الفهاق مستجد 717

 نورهان ماهر حمدى ابراهيم ابراهيم مستجد 718

 نورهان محمد حسانين محمد مستجد 719

 نورهان محمد عبدالفتاح احمد مستجد 701

 نورهان مراد السيد مراد غنيم باق 700

 نورهان هشام محمود عبده حسن مستجد 704

 هاجر ابراهيم النبوى العشماوى مستجد 703

 هاجر اسامه احمد كامل عاشور مستجد 702

 هاجر بدير محمود طعيمه مستجد 702

 هاجر شعبان السيد ابراهيم عيد مستجد 706

 هاجر على سعد محمد رمضان مستجد 707

 هاجر مصطفى اسماعيل داغر مستجد 708



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 

 (/الدور األول 4102 - 4102للعام الجامعى) أولى
 (  8) فصل:

  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 هاجر مصطفى صابر حجازى مستجد 709

 محمد المكاوىهاله احمد  مستجد 741

 هاله السيد محمد العربى محمود الشناوى مستجد 740

 هاله عادل حمدى محمد العنانى مستجد 744

 هاله على احمد على مستجد 743

 هاله محمد مبروك سالم مستجد 742

 هايدى محمود ابواليزيد مطاوع مستجد 742

 هبه السيد صابر ابوالخير مستجد 746

 قاسم عبدالهادىهبه السيد  مستجد 747

 هبه هللا احمد على زين العابدين حسن القصبى مستجد 748

 هبه هللا طلعت عبدهللا عرابى فوده مستجد 749

 هبه هللا عباس وديع سبع مستجد 731

 هبه هللا محمد ابراهيم خالد مستجد 730

 هبه هللا محمد السيد محمد القصبى مستجد 734

 ابراهيم محمد حسانينهبه هللا محمود  مستجد 733

 هبه جمال ناصر عبدالغنى مستجد 732

 هبه محمد عيد عصر مستجد 732

 هبه ممدوح عطيه رزق الجالدي مستجد 736

 هبه هشام محمد شليل مستجد 737

 هدير ثروت ابراهيم ابراهيم سعدهللا مستجد 738

 هدير عبدالمجيد عبدالسميع عبدالمجيد مستجد 739

 فكرى جبر عبدالقادر العربى هدير مستجد 721

 هدير محمد محمد عبدالعال دعبس محول 720

 هدير ناصر محمد فايد مستجد 724

 هديل رمضان زكى عبدالرحمن مستجد 723



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 
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  ص 51:01 5102/15/12ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام 

 االســـم حالة القيد م

 هشام عمر زكى على محمد مستجد 722

 هناء السيد محمد مصطفى حسين مستجد 722

 هناء محمد شريف الرفاعى محمد مستجد 726

 هناء يحى زكريا طه السيد مستجد 727

 شعيبهند جمال مقبل على  مستجد 728

 هند دياب عبدالهادى احمد البر مستجد 729

 هند عبدالحميد محمد ابوزيد مستجد 721

 هند عبدهللا عبدالقادر عبدهللا مستجد 720

 هند محمد توفيق الدسوقى القبانى مستجد 724

 هند محمد عبدالسالم محمد باق 723

 هند محمد عبدالغفار عبدالرحمن هويدى مستجد 722

 هويدا السيد احمد الدسوقى مستجد 722

 هويدا حسن احمد محمد قاسم مستجد 726

 هويدا عبده عبدالهادى جبر سالمه مستجد 727

 هيام عيسى عبدالقادر عيسى البدوى مستجد 728

 وسام إيهاب عبدالقادر حموده مستجد 729

 وسام عباس فوزى عباس السيد مستجد 761

 وسام عماد محمد محمد امين مستجد 760

 وسام فتحى سعد محمد السيسى مستجد 764

 وعد مصطفى حسن ابوالعنين مستجد 763

 وفاء حجازى محمد المرسى مستجد 762

 وفاء سيد احمد حمزه محمد المرسى مستجد 762

 وفاء عبدالعليم محمد الصديق قمر مستجد 766

 وفاء عبدالفتاح عبدهللا نورالدين مستجد 767

 السيد موسيوالء عدلي  مستجد 768



 

 شئون الطالب كلية الطب البيطرى 

 قائمة بأسماء الطالب 
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  ص 51:01 5102/15/12نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 والء عمادالدين عوض على ابراهيم مستجد 769

 والء محمد عبدالغنى السودانى مستجد 771

 وليد احمد على على غيث مستجد 770

 يارا خالد عبدالعليم ناصف مستجد 774

 يارا عبدالعزيز عبده السيد النجار مستجد 773

 يارا محمد السيد جاد جاد مستجد 772

 يارا محمد عبدالجواد محمد جميل مستجد 772

 اسماعيل عبدالفتاح مسلمياسر محمد  مستجد 776

 ياسمين احمد احمد السيد فطير مستجد 777

 ياسمين جمال ابوالغيط الديش مستجد 778

 ياسمين عبدالناصر محمود يوسف مستجد 779

 ياسمين محمد محمد قبضايه مستجد 781

 ياسمين محمود عطيه محمد الدسوقى مستجد 780

 ياسمين مسعد كمال عبدالمقصود مستجد 784

 ياسمين مطيع موسى ابوالضيفان حالويه مستجد 783

 يسرا عبدالمقصود هاشم محمد النقيب مستجد 782

 يمنى رشدى محمد القصبى العجمى مستجد 782

 يمنى عادل سعد الصباغ مستجد 786

 يوسف جمال عبدهللا احمد مستجد 787

 يوسف محمد نجيب محسب مجاهد بسيونى مستجد 788

 محمد يوسف محمد يوسف حشيشيوسف  مستجد 789

 


