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  قائمة بأسماء الطالب
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 (  0) فصل:

 ص 00:01 5102/15/10بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب 
 االســـم حالة القيد م

 ابتسام ابوبكر ابراهيم الشال مستجد تقدير 1

 ابراهيم هشام ابراهيم على غنيم مستجد تخلف 2

 احمد ابوالخير نبيه محمد المهدى مستجد تخلف 3

 احمد احمد ماهر السيد دره مستجد تخلف 4

 نى ابوهرجهاحمد اشرف محمد الحسي مستجد تقدير 5

 احمد الشربينى عبدالرحيم حسن مستجد تخلف 6

 احمد المغاورى امين المغاورى مستجد تقدير 7

 احمد امير محمد على يوسف مستجد تقدير 8

 احمد ايمن حسن يونس مستجد تقدير 9

 احمد جمال يوسف محمد على حمزه مستجد تخلف 11

 قيرقاحمد حسام السيد عبدالمنعم س مستجد تقدير 11

 احمد حمدى البسيونى البسيونى مستجد تقدير 12

 احمد خيرى صبحى رخا مستجد تخلف 13

 احمد رزق المندوه ابراهيم الحوتى مستجد تخلف 14

 احمد رمضان السيد الشحم مستجد تقدير 15

 احمد صالح ابراهيم محمد عيد مستجد تخلف 16

 احمد طارق احمد رجائى شطا مستجد تقدير 17

 احمد عاطف المرغنى محمد نعامه مستجد تقدير 18

 احمد عاطف سالم احمد العزب باق 19

 احمد عبدالخالق السيد الشحات الجندى مستجد تخلف 21

 احمد عبدالرؤف كمال عبدالرؤف على مستجد تقدير 21

 احمد عبدالرحمن مصطفى خطاب مستجد تخلف 22

 فاحمد عبدهللا محىالدين الكال مستجد تقدير 23



 
كلية الطب 

شئون  البيطرى
  الطالب

  قائمة بأسماء الطالب
 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى) ثانية

 (  0) فصل:
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 احمد عصام حسينى شعبان فرج مستجد تقدير 24

 احمد عصام يوسف محمد رمضان مستجد تقدير 25

 احمد عطيه محمد عبدالفتاح مستجد تقدير 26

 احمد على حسن سعد الداودى مستجد تخلف 27

 لحريرىاحمد على محمد على ا مستجد تقدير 28

 احمد عوض محمد الشناوي مستجد تقدير 29

 احمد قدرى محمد محمد على مستجد تقدير 31

 احمد لطفى السعيد مصطفى مستجد تخلف 31

 احمد مأمون احمد مأمون مستجد تقدير 32

 احمد مجدى محمد عبدالفتاح القناوى مستجد تخلف 33

 احمد محمد السيد عوض احمد مستجد تقدير 34

 احمد محمد جبر جبر النمل تجد تخلفمس 35

 احمد محمد جمعه عبدالرازق عبدالرازق مستجد تخلف 36

 احمد محمد عبدالفتاح محمد مستجد تقدير 37

 احمد محمد محمد السيد عميش باق 38

 احمد محمد محمد الوشاحى مستجد تخلف 39

 احمد محمد محمد على على حسان مستجد تخلف 41

 حمد محمد محمود محمد سيد احمدا مستجد تقدير 41

 احمد محمود السعيد شميس مستجد تخلف 42

 احمد محمود زكريا عبدالعزيز الطمبشاوى مستجد تقدير 43

 احمد نبيل احمد حسن ابراهيم فتيح مستجد تقدير 44

 احمد هشام احمد عبدالمهيمن مستجد تقدير 45

 احمد هشام عبدالمنعم جاويش محول 46
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 االســـم حالة القيد م

 احمد يوسف فرج يوسف النجار مستجد تقدير 47

 اروى رياض يوسف احمد شباره مستجد تقدير 48

 ازهار طارق يونس احمد السيد مستجد تقدير 49

 اسراء الرفاعى ابراهيم مجاهد مستجد تقدير 51

 اسراء حسام اسماعيل مشالى مستجد تخلف 51

 اسراء حمدى السعيد على سبله مستجد تخلف 52

 اسراء حمدى محمد لطفى عبده نصر مستجد تقدير 53

 اسراء رضا سليمان سليمان نوفل مستجد تقدير 54

 اسراء عادل حسن محمد الخضري مستجد تقدير 55

 اسراء عادل عبدالواحد شكل باق 56

 اسراء عبدالمنعم عباس الديب مستجد تقدير 57

 اسراء عمر مصطفى مصطفى جاهين جد تخلفمست 58

 اسراء محمد المرغنى شحاته شحاته مستجد تخلف 59

 اسراء محمد زغلول طه منجى مستجد تخلف 61

 اسراء محمد فواد العزول مستجد تقدير 61

 اسراء محمود عثمان محمود احمد مستجد تقدير 62

 اسراء ممدوح وهدان محمد على هويدى مستجد تقدير 63

 اسماء احمد احمد على يوسف مستجد تقدير 64

 اسماء احمد محمود االمام الشن مستجد تقدير 65

 اسماء السيد موسى اىالدين مستجد تخلف 66

 اسماء سامح مصطفى السيد حامد مستجد تقدير 67

 اسماء سامى السيد الششتاوى مستجد تقدير 68

 اسماء صالح السعيد صادق مستجد تقدير 69
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 االســـم حالة القيد م

 اسماء صبرى مصطفى صديق العيسوى مستجد تخلف 71

 اسماء عبدالحميد محمود على سيد احمد مستجد تقدير 71

 اسماء عبدالوهاب السعيد محمود ابوالنجا مستجد تقدير 72

 اسماء عبدالوهاب جوده محمد طريح مستجد تقدير 73

 اسماء عصام محمد على صبيحه قديرمستجد ت 74

 اسماء محمد السيد السعيد سلطان مستجد تقدير 75

 اسماء محمد عبد العال اسماعيل مستجد تقدير 76

 اسماء محمد علي العزب الخضرى مستجد تقدير 77

 اسماء نرمر محمد عبده مناف مستجد تخلف 78

 اسماء ياسر محمد قاسم قنديل مستجد تقدير 79

 اسماء يسرى عبدالحميد محمد عثمان تجد تقديرمس 81

 افراح السيد ابراهيم مصطفى مستجد تقدير 81

 االء ابراهيم جميل الزينى محمد مستجد تقدير 82

 االء احمد عثمان منصور مستجد تقدير 83

 االء احمد على محمد حموده مستجد تقدير 84

 االء جمال عباس اسماعيل سليمان مستجد تقدير 85

 االء حامد ابوالعطا حسن مستجد تخلف 86

 االء رفعت حامد المغازى عنتر مستجد تقدير 87

 االء صالح ابراهيم عبدالقادر وهبه مستجد تقدير 88

 االء عادل محمد فؤاد مستجد تقدير 89

 االء عزت عبدالرحمن رزق مستجد تقدير 91

 االء محمد ابراهيم حسانين مستجد تقدير 91

 االء محمد جبر السيد جبر تقديرمستجد  92
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 االء مصطفى محمود عبد الرحمن حجاج مستجد تقدير 93

 السعيد عرفات رجب عبدهللا مستجد تخلف 94

 الشيماء حسن عبدالرحمن ابراهيم مستجد تقدير 95

 ىالهام بهجت محمد السؤال مستجد تقدير 96

 امال حافظ صفوت حافظ حسن مستجد تخلف 97

 امانى احمد صالح السيد مستجد تخلف 98

 امانى احمد فتحى محمد مستجد تقدير 99

 امانى حامد على طه الدمياطى مستجد تقدير 111

 امانى سعد عوض جبر مستجد تقدير 111

 امانى عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا مستجد تقدير 112

 امل ابراهيم ابوالفتوح محمود الديوى لفمستجد تخ 113

 امل احمد حسنى على مستجد تخلف 114

 امل فهمى احمد محمد عيد مستجد تقدير 115

 امنيه احمد الشربينى احمد مستجد تخلف 116

 امنيه اشرف عبدالحى يسن جعفر مستجد تقدير 117

 امنيه ايمن منصور على السالمونى مستجد تقدير 118

 امنيه رضا محمد محمود عرفات تقدير مستجد 119

 امنيه عبدالسالم محمد محمد عمر جندى مستجد تقدير 111

 امنيه عبدهللا السعيد ابراهيم رجب مستجد تقدير 111

 اميره ابراهيم احمد محمد الديب مستجد تقدير 112

 اميره البيلى عبدالجواد محمد الخولى مستجد تقدير 113

 ه جمال على محمد العبدامير مستجد تقدير 114

 اميره رضا نصرهللا متولى مستجد تقدير 115
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 اميره صالح محمود المغاورى ابوالعال مستجد تقدير 116

 اميره عاطف عبدالعزيز برغوت مستجد تقدير 117

 على كرم الديناميره عبدالستار محمد الشحات  مستجد تخلف 118

 اميره عبدالسالم محمد الغواب مستجد تقدير 119

 اميره عبدالقادر عبده عبدالرحمن البنا مستجد تقدير 121

 اميره عثمان عبدالمجيد على مستجد تقدير 121

 اميره على عوض حسن مستجد تقدير 122

 اميره محمد احمد عبدالرحيم مستجد تخلف 123

 محمد منصور عامر السيد العطيوىاميره  مستجد تقدير 124

 اميره مصطفى محمد سليمان المنصورى مستجد تخلف 125

 امينه شوقى ناجى محمد يوسف مستجد تخلف 126

 انتصار محمد عبدالعال حسن مستجد تخلف 127

 انجى حسن ابراهيم السيد محمد مستجد تخلف 128

 انجى على عبدالرازق على مستجد تقدير 129

 نس سعد سعد منصورا باق 131

 انغام عاشور محمد زكى صابر مستجد تقدير 131

 ايمان ابراهيم احمد حسانين حسان مستجد تقدير 132

 ايمان ابراهيم عباس محمود الرفاعى مستجد تقدير 133

 ايمان ابوالعنين احمد الكيالنى مستجد تقدير 134

 ايمان احمد حسان محمد عمر مستجد تقدير 135

 ايمان اسعد محمد محمود عبدهللا د تقديرمستج 136

 ايمان البسيونى محمد البسيونى مستجد تخلف 137

 ايمان الحسينى شندى حمزه مستجد تقدير 138
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 ايمان السيد حسين حسين مستجد تقدير 139

 ثمان ابراهيمايمان جمال عبدالمنعم ع مستجد تقدير 141

 ايمان حامد محمد حامد العزب مستجد تقدير 141

 ايمان زاهر شوقى ابراهيم الوصيف مستجد تقدير 142

 ايمان عثمان اسماعيل رمضان الشناوى مستجد تقدير 143

 ايمان على ابراهيم على ابراهيم مستجد تقدير 144

 ايمان فوزى انور حسن العيسوى مستجد تقدير 145

 ايمان محمد احمد العدل ابوالعال جد تقديرمست 146

 ايمان محمد حافظ على الزامك مستجد تقدير 147

 ايمان محمود الغريب الشحات احمد مستجد تقدير 148

 ايمان مصطفى ابراهيم ابراهيم شاور مستجد تقدير 149

 ايمان يسرى عبدهللا ابراهيم الشرنوبى مستجد تقدير 151

 س البيومى ناصف الدسوقى ابوالخيراينا مستجد تقدير 151

 ايناس حمزه حامد حمزه عطا مستجد تقدير 152

 ايناس سمير المتولى عبد النبى سالم مستجد تقدير 153

 ايناس محمد اسماعيل عوض فلفل محول 154

 ايه احمد زكى احمد احمد مستجد تخلف 155

 ايه اسعد عبد الحى السيد مستجد تقدير 156

 ايه اكرم زكى الدسوقى الشاعر ديرمستجد تق 157

 ايه هللا طارق السيد محمد المرسى الجزار باق بعذر 158

 ايه جاب هللا ابراهيم نوفل مستجد تقدير 159

 ايه ربيع فهمى عبدالرازق زهران مستجد تقدير 161

 ايه زكى محمد فوده مستجد تقدير 161
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 ايه عادل ابراهيم احمد مقلد مستجد تقدير 162

 ايه عبد العزيز عبد الفصيل بهجات خضر مستجد تخلف 163

 ايه عبدالمحسن عبدالمحسن نوفل مستجد تقدير 164

 ايه على ابراهيم محمد حسن مستجد تقدير 165

 ايه محمد ابراهيم السعيد داود مستجد تقدير 166

 محمد احمد امين احمد عبدهللا ايه مستجد تخلف 167

 ايه محمد السعيد عبدالفتاح باز محول 168

 ايه محمد على العزب مستجد تقدير 169

 ايه محمد عوض عوض شحاته مستجد تقدير 171

 ايه محمود احمد عبدالخالق مستجد تقدير 171

 ايه منصور ابراهيم محمد ابوالعنين مستجد تخلف 172

 نبيل عبدالمطلب النجار ايه مستجد تقدير 173

 ايه يسرى احمد العدروسى مستجد تقدير 174

 باسل عالء على السيد ابوخضره مستجد تقدير 175

 بسمه جابر سعد السيد االحول مستجد تقدير 176

 بسمه عبدهللا طه حسن عبدالوهاب مستجد تقدير 177

 بسمه محمد محمد فتحى السباعى مستجد تقدير 178

 بسمه محمود عبدالبصير احمد خلفمستجد ت 179

 بسنت على احمد محمد احمد مستجد تقدير 181

 بسنت محمد فؤاد رمضان عيطه مستجد تقدير 181

 بيتر نبيل لمعى سليمان مستجد تقدير 182

 تسنيم على محمد عدس مستجد تخلف 183

 تقوى محمد فتحى السيد السيد مستجد تقدير 184
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 تقوى محمود السيد عارف محمد مستجد تخلف 185

 ثراء عبدالخالق عبدالفتاح ابراهيم زهران مستجد تخلف 186

 جالل محمود جالل محمود القبانى مستجد تقدير 187

 جمال ماهر حسن البغدادى مستجد تقدير 188

 جينا رمزى رياض جندى يعقوب مستجد تقدير 189

 جيهان فاروق عباس حسن القللى مستجد تقدير 191

 حازم كارم عبدالفتاح شفيق مستجد تقدير 191

 حازم محمد ابو ريه محمد يوسف باق 192

 حسام احمد سعد سليمان العشرى مستجد تقدير 193

 حسام جالل اسماعيل احمد مستجد تقدير 194

 حسام عادل متولى حسن مستجد تخلف 195

 حسين السيد الباز سعد الدين تقدير مستجد 196

 حسين محمود حسين شريف محول 197

 حكمت انور محمود هالل رمضان مستجد تخلف 198

 حنان محمد ابوالعزم عبدالنبى ابراهيم مستجد تقدير 199

 حنين محمد ابراهيم محمد خضر مستجد تقدير 211

 خالد فكرى عبد الهادى الشيخ مستجد تخلف 211

 خديجه هشام محمود عبداللطيف محمد جد تقديرمست 212

 خلود سامى محمد سمره مستجد تقدير 213

 خلود صالح السيد احمد الخن مستجد تقدير 214

 داليا السيد سند عطيه العسوى مستجد تقدير 215

 داليا رضا محمد عبدالرحمن باق 216

 داليا عطيه احمد محمد حسين مستجد تقدير 217
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 دعاء احمد سعد ابراهيم القرشي مستجد تقدير 218

 دعاء ربيع فتوح رمضان مستجد تخلف 219

 دنيا حسانين محمود مسعد مستجد تقدير 211

 دنيا قدرى محمد محمد السواح مستجد تقدير 211

 دنيا نجاح وفيق الشعراوى مستجد تقدير 212

 ديانا محمد السعيد طاهر المغالوى قبا 213

 دينا احمد محمد الشوره باق 214

 دينا ايمن يوسف المعداوى مستجد تخلف 215

 دينا زكى السعيد السيد مستجد تخلف 216

 دينا سيف االسالم محمد ابراهيم العلمى مستجد تقدير 217

 دينا عماد السيد محمود عبدالسالم مستجد تقدير 218
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