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شئون  البيطرى
  الطالب

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

 (  0) فصل:

 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 ابراهيم احمد ابراهيم على سلمان مستجد تقدير 1

 ابراهيم صالح عبدالغنى محمد عبداللطيف مستجد تقدير 2

 ابراهيم عبدالحميد عبدالسالم عوض فمستجد تخل 3

 ابراهيم محمود ابراهيم محمود مستجد تخلف 4

 ابراهيم ناصر محمد ابراهيم خليل مستجد تقدير 5

 احسان عطيه عبدالقادر اسماعيل مستجد تقدير 6

 احمد ابراهيم الدسوقى ابراهيم شتيوى باق 7

 احمد ابراهيم مصطفى المداح مستجد تقدير 8

 احمد اسماعيل محمد السيد الحميدى باق 9

 احمد االمام محمد المنسى العجيرى مستجد تقدير 11

 احمد السيد البسطويسى ابراهيم مستجد تقدير 11

 احمد السيد السعيد محمد صالح مستجد تقدير 12

 احمد السيد السيد امبابى باق 13

 احمد السيد محمد احمد مستجد تقدير 14

 مد تاج الدين محمد تاج الديناح مستجد تقدير 15

 احمد ثروت احمد الدسوقى ابو الخير مستجد تقدير 16

 احمد جمال الدمرداش ابوقاسم مستجد تقدير 17

 احمد جمال رجب احمد النجار مستجد تقدير 18

 احمد جمال محمد محمد على مستجد تخلف 19

 احمد حسن حسن محمد قيشه مستجد تخلف 21

 مد حسين محفوظ زكى محفوظاح مستجد تخلف 21

 احمد حمدى ابوسليمان جمعه مستجد تقدير 22

 احمد خالد عبدالحميد احمد العبد مستجد تقدير 23

 احمد خالد محمد محمد المنسى مستجد تقدير 24

 احمد رزق اسماعيل الصاوى مستجد تقدير 25

 احمد سامى ابراهيم الشافعى باق 26
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 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 احمد شحاتة عبدهللا ابراهيم شحاته مستجد تقدير 27

 احمد صالح محمد عبدالبديع مستجد تخلف 28

 احمد صالح احمد عبد الباقي مستجد تقدير 29

 احمد طارق السيد مضر الكحكى مستجد تقدير 31

 احمد طلعت كمال محمد السيد حسن مستجد تقدير 31

 احمد عاطف محمد على عامر تخلفمستجد  32

 احمد عبدالرازق سمير عبدالرازق ابراهيم مستجد تقدير 33

 احمد عبدالرافع عبدالعزيز عاشور مستجد تقدير 34

 احمد عبدالعزيز الرفاعى الشيخه مستجد تقدير 35

 احمد عبدالقادر محمد محفوظ محمد مستجد تقدير 36

 سيد ابوالنجا الهوارياحمد عبدالمنعم ال مستجد تقدير 37

 احمد عزيز النادى عبدالغنى عابد مستجد تقدير 38

 احمد مأمون احمد فرحات مستجد تقدير 39

 احمد ماهر السيد نمشه مستجد تقدير 41

 احمد مجدى عباس صالح مستجد تقدير 41

 احمد محسن عبد هللا ابراهيم مستجد تقدير 42

 ان سرحاناحمد محسن محمد عثم مستجد تقدير 43

 احمد محمد احمد العوضى مستجد تقدير 44

 احمد محمد احمد شعيره مستجد تخلف 45

 احمد محمد حسين ابراهيم عكاش مستجد تقدير 46

 احمد محمد سالم على سالم مستجد تقدير 47

 احمد محمد عبدالحافظ شحاته مستجد تقدير 48

 احمد محمد عبدالحكيم محمد مستجد تقدير 49

 احمد محمد على بدر تجد تقديرمس 51

 احمد محمد عوض على مستجد تقدير 51

 احمد محمد كمال السيد درويش مستجد تقدير 52
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 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 احمد محمد كمال شاذلى مستجد تقدير 53

 احمد محمد محمد رمضان مستجد تقدير 54

 د محمد فودهاحمد محم مستجد تقدير 55

 احمد مصطفى احمد محمود عبدهللا الشيوى مستجد تخلف 56

 احمد معوض موسى محمد البدوى مستجد تقدير 57

 احمد ميمى محمد محمد رجب مستجد تقدير 58

 احمد ناجى عبدالهادى محمود العفانى مستجد تقدير 59

 اروى محمود عبدالجواد احمد العشرى مستجد تقدير 61

 اسامه عبد العزيز المحمدى العليمى تقديرمستجد  61

 اسراء ابراهيم السيد عبدهللا مستجد تقدير 62

 اسراء ابوبكر ابراهيم المتولى يوسف مستجد تقدير 63

 اسراء احمد السيد احمد بدوى مستجد تقدير 64

 اسراء احمد على مسعد سعده مستجد تقدير 65

 الحنفى اسراء احمد مصطفى الحنفى مستجد تقدير 66

 اسراء اسماعيل السيد اسماعيل احمد مستجد تخلف 67

 اسراء السيد احمد محمد عوض دويدار مستجد تقدير 68

 اسراء عبدالناصر المتولى عبدالرحمن زلمه مستجد تقدير 69

 اسراء محمد الدمرداش السعيد ندا مستجد تقدير 71

 اسراء محمد حسين متولى حسين مستجد تقدير 71

 اسراء محمد عبد المجيد محمد الشوره تجد تقديرمس 72

 اسراء محمد محمد العراقى عمر مستجد تقدير 73

 اسراء محمد مصطفى محمد مستجد تقدير 74

 اسراء محمود زكى محمود االودن مستجد تقدير 75

 اسراء مختار مختار شندى مستجد تقدير 76

 اسالم احمد حلمى محمد غازى سمره مستجد تقدير 77

 اسالم عادل السيد محمد عبدالعاطى مستجد تقدير 78
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 االســـم حالة القيد م

 اسالم عبدالوهاب احمد ابراهيم ابوالعطا باق 79

 اسالم مجدى محمد رزق عوض مستجد تخلف 81

 اسالم مخلص عبدالغفار الشربينى مستجد تقدير 81

 براهيم عطيه عوضاسماء ا مستجد تقدير 82

 اسماء ابراهيم محمد عطيه مشعل مستجد تقدير 83

 اسماء ابوالفتيان طه صادق خورشيد مستجد تقدير 84

 اسماء ابوبكر احمد العوضى مستجد تقدير 85

 اسماء احمد محمود حسن عمر مستجد تقدير 86

 اسماء ايمن احمد احمد مستجد تقدير 87

 بدهللا محموداسماء راضى ع مستجد تقدير 88

 اسماء سعد عبد العال الدسوقى مستجد تقدير 89

 اسماء سمير محمد ابراهيم الشافعى مستجد تخلف 91

 اسماء عادل على سيد احمد جنيدى مستجد تقدير 91

 اسماء عبدالخالق السيد طه سالمه مستجد تقدير 92

 اسماء عبدالرؤف ابراهيم الشربينى محمد اب مستجد تقدير 93

 اسماء عبدالعال فتوح فتوح المغير مستجد تقدير 94

 اسماء عرفات حامد احمد مستجد تقدير 95

 اسماء على محمد البلتاجى مستجد تقدير 96

 اسماء فوزى صديق عبدالوهاب النادى مستجد تقدير 97

 اسماء مجدى انور محمد على مستجد تقدير 98

 لاسماء محمد على خالد أبوالفض مستجد تقدير 99

 اسماء محمود ابراهيم صابر الديسطى مستجد تقدير 111

 اسماعيل محمد خيرى احمد مصطفى ابو ريه مستجد تقدير 111

 اشرف فتحى عبدالعزيز الجبالى مستجد تقدير 112

 اشرف ياسر فتحى محمود ابراهيم مستجد تخلف 113

 اكرم حمدى محمد سيد احمد مستجد تقدير 114
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 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 االء احمد السعيد الدسوقى العشرى مستجد تقدير 115

 االء احمد هارون عبدالحليم حموده مستجد تخلف 116

 االء ايهاب محفوظ محفوظ عبدهللا مستجد تقدير 117

 االء حاتم عبدالمنعم المتولي مستجد تقدير 118

 نبى سالماالء سمير المتولى عبدال باق 119

 االء محمد احمد الصاوى الشنهابى مستجد تقدير 111

 االء محمد عصام الدين احمد محمد بكرى مستجد تقدير 111

 االء محمود حسن الجندى مستجد تقدير 112

 االء محمود سعدالدين السخاوى مستجد تقدير 113

 االء مصطفى محمد السيد ابوهباله مستجد تقدير 114

 االء ناجى عبدالصبور حسن المالكى يرمستجد تقد 115

 الرميساء السيد محمود السيد المسيرى مستجد تقدير 116

 الزهراء السعيد المتولى المتولى حسن مستجد تقدير 117

 السيد شعبان السيد ابوامنه مستجد تقدير 118

 السيد عبد الحكيم السيد مفتاح فرج مستجد تقدير 119

 مدوح السيد على محمدالسيد م مستجد تقدير 121

 الشيماء جمال عبد الباسط عبد السند مستجد تقدير 121

 الشيماء حماده سمير ابو العنين عسل مستجد تقدير 122

 الشيماء عطيه عبدالعزيز احمد مشالى مستجد تقدير 123

 ام كلثوم محمد احمد عبدالوهاب بدوى مستجد تقدير 124

 عبدالرحمن عبدالعالامال عبدالمنعم  مستجد تقدير 125

 امانى أشرف عوض عبدالغفار مستجد تقدير 126

 امانى جمال ابراهيم المرسى البدالى مستجد تخلف 127

 امانى زغلول رشاد غنيم مستجد تقدير 128

 امانى عبدالنبى عبدالنبى موسى معروف مستجد تقدير 129

 امانى متولى مصطفى محمود مستجد تقدير 131
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 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 امثال محمد عبدالرازق مصطفى مستجد تقدير 131

 امل احمد حسن حسن مستجد تقدير 132

 امل جمال الدين السيد عبدالمجيد مستجد تقدير 133

 امل سعيد رمضان عبدالحميد عبدالخالق مستجد تقدير 134

 امل شادى السعيد المرسى صقر باق 135

 امل محمد السيد اسماعيل مستجد تقدير 136

 امل هشام حسن المتولى مستجد تقدير 137

 امنيه اشرف ابراهيم المهدى مستجد تقدير 138

 اموره معوض على ابوالفتوح مستجد تقدير 139

 اميره ابوبكر محمد عبدالرحمن سليم مستجد تقدير 141

 اوىاميره احمد رزق عبدالنبى الشه مستجد تقدير 141

 اميره الخبيرى السيد عبدالخالق الخبيرى مستجد تقدير 142

 اميره السيد حجازى على مكروم مستجد تقدير 143

 اميره انور عباس يوسف الصعب مستجد تقدير 144

 اميره صبرى محمد حامد يوسف مستجد تقدير 145

 اميره عادل السيد احمد على مستجد تقدير 146

 عادل حافظ محمد السيد اميره مستجد تقدير 147

 اميره عزيز لطفى جرجس سليمان مستجد تقدير 148

 اميره عيد عيد محمد أبوالمعانى مستجد تقدير 149

 اميره كامل محمد سالم سالم مستجد تخلف 151

 اميره محمد محمد احمد موسى مستجد تقدير 151

 انوار سعدالدين متولى سمره مستجد تخلف 152

 ايمان ابراهيم ابراهيم ابراهيم الشواف رمستجد تقدي 153

 ايمان احمد سيد احمد السيد سيد احمد مستجد تقدير 154

 ايمان اسامه عوض الخوالنى الشحات مستجد تخلف 155

 ايمان اسالم السعيد عبدالجليل مستجد تقدير 156
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 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 يد البدراوى يوسفايمان الس باق 157

 ايمان جمال محمد فهمى حسين السالمونى مستجد تقدير 158

 ايمان جميل محمد كمال ابوالفتوح مستجد تقدير 159

 ايمان رزق حامد حامد الغنيمى مستجد تقدير 161

 ايمان سامى السعيد اسماعيل شلبى مستجد تقدير 161

 نايمان صالح عبدهللا شهاب الدي مستجد تقدير 162

 ايمان عبدالفتاح عبدالجواد عبدالفتاح مستجد تقدير 163

 ايمان على عبد الجليل موسى قديس مستجد تقدير 164

 ايمان فرج احمد ابو كفر مستجد تقدير 165

 ايمان متولى محمد متولى مستجد تقدير 166

 ايمان محمد عبدالعزيز البرعى مستجد تقدير 167

 عبدالقادر عبدهللاايمان محمد  مستجد تقدير 168

 ايمان مصطفى محمد عبدربه يوسف مستجد تقدير 169

 ايمان ناصر فتوح العشرى مستجد تخلف 171

 ايمن مجدى عبدالقادر النجار مستجد تقدير 171

 ايمن محمد السيد محمود ابراهيم مستجد تخلف 172

 ايناس عبدالباسط سعد االنصارى سبله مستجد تقدير 173

 ايناس عبدهللا سليمان مقبل قديرمستجد ت 174

 ايه ابراهيم زاهر ابوشوشه مستجد تقدير 175

 ايه ابوالعطا ابوالعطا محمد فوده مستجد تقدير 176

 ايه احمد حامد على المتولى مستجد تقدير 177

 ايه البرنس عثمان امام القاسمى مستجد تقدير 178

 رايه السعيد عبد الفتاح العطا مستجد تقدير 179

 ايه السيد عبدالحميد ابراهيم طه مستجد تقدير 181

 ايه المرسى بدير المرسى على مستجد تقدير 181

 ايه ثروت سعد ابراهيم مستجد تخلف 182
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 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 ايه ثروت عبدالفتاح طيور مستجد تقدير 183

 عبدالمنعمايه حامد احمد  مستجد تقدير 184

 ايه حامد المتولى فرج مستجد تقدير 185

 ايه حلمى فهمى محمد شحاته مستجد تقدير 186

 ايه رجب احمد صادق عماره مستجد تقدير 187

 ايه سامى العبيدى على مستجد تقدير 188

 ايه سعيد الحسينى محمد غانم مستجد تقدير 189

 عالايه سمير عبد الجليل عبد ال مستجد تقدير 191

 ايه صابر الدسوقى الدسوقى مستجد تخلف 191

 ايه عادل عبد السالم الطنطاوى مستجد تقدير 192

 ايه عبدالباسط محمود على مستجد تقدير 193

 ايه عبدالحميد عبدالمحسن عوض مستجد تقدير 194

 ايه عبدالخالق عطيه البنا مستجد تقدير 195

 بدالعاطىايه عبدالرحمن مسعد ع مستجد تقدير 196

 ايه عبده على عبده عليوه مستجد تقدير 197

 ايه عرفات محمد عرفات الغريب مستجد تقدير 198

 ايه عالء الدين المغاورى على الجمل مستجد تقدير 199

 ايه عوض خليل معيزه مستجد تقدير 211

 ايه محمد المهدى حالوه مستجد تخلف 211

 ايه محمد سعد منصور مستجد تقدير 212

 ايه محمد صادق احمد النجار مستجد تقدير 213

 ايه محمد على السيد العشرى مستجد تقدير 214

 ايه محمود ابو طالب محمد مستجد تقدير 215

 ايه محمود سعد صالح ابو شامه مستجد تقدير 216

 ايه نبيل احمد دسوقى غياتى مستجد تقدير 217

 جبالىايه وجيه ابراهيم معوض ال مستجد تقدير 218
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 ص 01:01 5102/15/10ن الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئو

 االســـم حالة القيد م

 ايه وحيد على الجندى مستجد تقدير 219

 ايهاب عالءالدين محمد احمد سمره مستجد تقدير 211

 باسم محمد عبدالحليم محمد اسماعيل مستجد تقدير 211

 باسم نصحى عطية محمد مستجد تقدير 212

 مد محمود احمد الحمادىبدران اح مستجد تقدير 213

 بسمه نجاح عبد البصير الحسنين الشاعر مستجد تقدير 214

 بسمه وليد حسن محمد مستجد تقدير 215

 بهاءالدين صالح ابراهيم عبدالحميد باق 216

 بيشوى صالح اخنوخ ارمانيوس مستجد تقدير 217

 تسنيم الدسوقى العيسوى منصور مستجد تقدير 218
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 عبير صادق محسوب اسماعيل مستجد تخلف 441

 عبير طلعت مسعد المسيرى مستجد تقدير 441

 عزه الرفاعى السيد محمود مستجد تقدير 442
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شئون  البيطرى
  الطالب

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

 (  6) فصل:

 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 عزه حمدته السيد حبيش مستجد تقدير 443

 عزه على عبده صالح مستجد تخلف 444

 عصام وجيه حسين محمد خفاجى مستجد تقدير 445

 عفاف احمد مسعد عوض هللا سالم صيام مستجد تقدير 446

 عال حسنى يونس ابراهيم غنا مستجد تقدير 447

 ء محمد كمال عبدالقادر عمر محمد حسنعال مستجد تقدير 448

 على احمد عبدالفتاح محمود عباس مستجد تقدير 449

 على احمد فتحى سيد احمد ابوصفيه مستجد تخلف 451

 على على محمد على خضر مستجد تخلف 451

 علياء اسامه سليمان على المرسى فوله مستجد تقدير 452

 النجارعلياء على على رمضان  مستجد تقدير 453

 علياء مجدى على غازى مستجد تقدير 454

 علياء مصطفى محمد على غالى مستجد تقدير 455

 عليه عبدالقادر محمد ابراهيم مستجد تقدير 456

 عمر بدرالدين عبدالعزيز احمد حسن مستجد تقدير 457

 عمر عبدالعزيز السيد عبدالعزيز مستجد تقدير 458

 د صالح االمامعمر محمد احم مستجد تخلف 459

 عمرو ابراهيم السعيد الهليسى باق 461

 عمرو احمد عبدالغفار طلبه مستجد تخلف 461

 عمرو اكرم ذكى الدسوقى الشاعر باق 462

 عمرو صبرى على مصطفى على مستجد تقدير 463

 عمرو عبدالهادى عبدالهادى الشيخ مستجد تقدير 464

 لى العبادىعمرو على عبدالحميد ع مستجد تقدير 465

 عمرو محمد عبدالفتاح القبانى مستجد تخلف 466

 عوض عبد الحميد عوض احمد سمور مستجد تقدير 467

 غاده ابراهيم محمد النجار مستجد تقدير 468
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شئون  البيطرى
  الطالب

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

 (  7) فصل:

 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 غاده الغالى عسران معوض مستجد تقدير 469

 ه سامى احمد محمد على خلفغاد مستجد تقدير 471

 غاده عبدالحميد عبدهللا عاشور مستجد تقدير 471

 غاده عبدالمطلب الدسوقى عبدالمطلب الطوار مستجد تخلف 472

 غاده عبده ابراهيم عبده السيد مستجد تقدير 473

 غاده محمد محمد محمود مصطفى مستجد تقدير 474

 وانغاليه محمد محمد على كي مستجد تقدير 475

 فاتن السيد احمد احمد الدبور مستجد تقدير 476

 فاتن فريد عبدالمنصف الحسنين زايد مستجد تقدير 477

 فاطمه احمد عبدالحميد محمد حسين مستجد تقدير 478

 فاطمه اكرم محمد محمد البم مستجد تقدير 479

 فاطمه العتريس عبدالعزيز البسيونى مستجد تقدير 481

 فاطمه حسن عبدالقادر احمد مشعل مستجد تقدير 481

 فاطمه محمد ابراهيم الهندى ابو حليمه مستجد تقدير 482

 فاطمه محمد ابوالحمد محمد مستجد تقدير 483

 فاطمه محمد حامد طه ابراهيم مستجد تقدير 484

 فاطمه محمد عبد المنطلب جمعه عطا مستجد تقدير 485

 ن عبد الغنى احمد السيدفاطمه محمد عماد الدي مستجد تقدير 486

 فاطمه مسعد صبرى على العزب مستجد تقدير 487

 فاطمه نبيل احمد عبدالحميد الزينى مستجد تخلف 488

 فايزه عماد عبد الفتاح اسماعيل مستجد تقدير 489

 فتحى محمد محمد الضيف مستجد تخلف 491

 فتحيه محمد محمد الطنطاوى مستجد تقدير 491

 فريده محمد احمد حسن العشماوى رمستجد تقدي 492

 فله كمال محمد عماره مستجد تقدير 493

 كاريل عادل عازر فهمى مستجد تقدير 494



 
كلية الطب 

شئون  البيطرى
  الطالب

  بأسماء الطالبقائمة 
 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى) ةثالث

 (  7) فصل:

 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 كريم مجدى شحاتة محمد الرفاعى مستجد تقدير 495

 كريم محمد محمود بركات العجوز مستجد تقدير 496

 كوثر جمال فتحى الفالل مستجد تقدير 497

 كوثر حسين محمد الدسوقى المهدى سعيد مستجد تقدير 498

 لبنى مصطفى على الصعيدي مستجد تقدير 499

 لينا عالءالدين ابراهيم حسين عبد الفتاح مستجد تقدير 511

 ماجده محمد مصطفى احمد الهريجى مستجد تقدير 511

 ل محمد السيد ابراهيممادلين وائ مستجد تقدير 512

 مارى مينا سامى مينا الجندى مستجد تقدير 513

 مارينا رفيق نصيف اسحق مستجد تخلف 514

 مارينا عادل عازر فهمى مستجد تقدير 515

 مجدى مدحت فتحى ابراهيم القاضي مستجد تقدير 516

 محسن زغلول رزق محمد زغلول مستجد تخلف 517

 اهيم ابراهيم سالممحمد ابر مستجد تقدير 518

 محمد ابراهيم ابراهيم عبد السالم مستجد تقدير 519

 محمد ابراهيم توفيق برغوت مستجد تقدير 511

 محمد ابراهيم محمد البرشلى مستجد تقدير 511

 محمد احمد ابوزيد على اسماعيل مستجد تقدير 512

 محمد احمد حامد على الصباغ مستجد تخلف 513

 محمد احمد فهمى سيد احمد مستجد تقدير 514

 محمد احمد فوزى يوسف مستجد تقدير 515

 محمد اشرف خليل الطيبانى مستجد تقدير 516

 محمد اشرف محفوظ على سند باق 517

 محمد اكرم محمد المهدى يوسف مستجد تقدير 518

 محمد السيد محمود صقر مستجد تقدير 519

 هيم غبورمحمد العوضى محمد ابرا مستجد تقدير 521



 
كلية الطب 

شئون  البيطرى
  الطالب

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

 (  7) فصل:

 ص 01:01 5102/15/10شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة 

 االســـم حالة القيد م

 محمد انور محمد على قمر مستجد تقدير 521

 محمد ايوب ايوب السعيد صبح مستجد تقدير 522

 محمد جمال الشحات سعد مرجان مستجد تقدير 523

 محمد جمعه منصور محمد مستجد تخلف 524

 الوهاب عطيه محمد حافظ عبد مستجد تقدير 525

 محمد حسام الدين يوسف عبدالمجيد مستجد تقدير 526

 محمد حسان فواد المهدى غزاله مستجد تقدير 527

 محمد حسن حسن محمد ابوالرجال مستجد تقدير 528

 محمد حسن عبد المغنى الدسوقى الجندى مستجد تقدير 529

 محمد حسن محروس على احمد مستجد تقدير 531

 محمد حسنى غازى حسن غازى قديرمستجد ت 531

 محمد حسنين محمود محمد الصغير مستجد تخلف 532

 محمد خالد احمد البدوى مستجد تقدير 533

 محمد خالد محمد عبدالسالم مستجد تقدير 534

 محمد رشاد بدير محمد راشد مستجد تخلف 535

 محمد رضا ابراهيم السيد مستجد تقدير 536

 د سعد عبدالعليم الحنفى الرزىمحم مستجد تقدير 537

 محمد سعد محمد محمد احمد سيد احمد مستجد تقدير 538

 محمد شريف محمد فريد زيد مستجد تقدير 539

 محمد صادق محمد اى الدين مستجد تقدير 541

 محمد عاصم ابراهيم البربرى باق 541

 محمد عاطف عبدالعليم محمد توفيق مستجد تقدير 542

 محمد عبداالله احمد عبدالقادر قديرمستجد ت 543

 محمد عبدالجواد محمد البدوى مستجد تقدير 544

 محمد عبدالجواد محمد عبدهللا حالوه مستجد تقدير 545

 محمد عبدالحميد عبدالعاطى عطوه باق 546



 

 
كلية الطب 

شئون  البيطرى
  الطالب

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

 (  8) فصل:

 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 السيد شلبىمحمد عبدالحى السيد  مستجد تخلف 547

 محمد عبدالرحمن شلبى حسن عوض مستجد تقدير 548

 محمد عبدالستار عبدهللا محمود مستجد تقدير 549

 محمد عبدالقادر صبح عبدالحميد غازى باق 551

 محمد عبدهللا عيد الحلو مستجد تقدير 551

 محمد عبدالمحسن محمد الدمرداش السيد مستجد تقدير 552

 مد عبدالنبى حسن الصديقمح مستجد تقدير 553

 محمد عبدالوهاب محمد عبدالرحمن ابوالعز مستجد تقدير 554

 محمد عصام صادق الطنطاوى صادق باق 555

 محمد عصام محمد حسن على مستجد تخلف 556

 محمد عطيه زين عبدالرحمن مستجد تقدير 557

 محمد على حسن السعيد حسن مستجد تخلف 558

 فتحى السيد محمد عطوه محمد مستجد تخلف 559

 محمد فتحى محمد رمضان سالمه مستجد تقدير 561

 محمد فكرى سالمه محى الدين مستجد تقدير 561

 محمد كمال كمال احمد رخا مستجد تقدير 562

 محمد مجدى احمد عبد الهادى محمد مستجد تقدير 563

 محمد مجدى بالل ابوالمعاطى مستجد تخلف 564

 محمد مجدى حسن محمد مستجد تقدير 565

 محمد مجدى عبدالمنعم عبداللطيف عيسى مستجد تقدير 566

 محمد محب حسن سالمه مستجد تقدير 567

 محمد محمد ابراهيم رجب مستجد تخلف 568

 محمد محمد السيد الشربينى العوضى باق 569

 محمد محمد محمد المهدى هالل مستجد تقدير 571

 ود عبدالتواب محمودمحمد محم مستجد تقدير 571

 محمد محمود عبدالمنجى محمود بخيت مستجد تقدير 572



 
كلية الطب 

شئون  البيطرى
  الطالب

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

 (  8) فصل:

 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 محمد مصطفى ابراهيم عامر مستجد تقدير 573

 محمد مصطفى عبدالحميد عارف محمود مستجد تخلف 574

 محمد مصطفى محمد صابر العبساوى مستجد تقدير 575

 محمد منير السعيد ابراهيم مستجد تقدير 576

 محمد ناصر بكر الدمنهورى مستجد تقدير 577

 محمد نصر الدين محمد احمد ابراهيم مستجد تقدير 578

 محمد هانئ محمد عبد الحميد بشير مستجد تخلف 579

 محمد ياسر السيد ابوالسعود مستجد تقدير 581

 محمدمحمد يوسف بدير  مستجد تقدير 581

 محمود احمد عرفان احمد عرفان مستجد تقدير 582

 محمود ايمن محمد محمد هالل مستجد تخلف 583

 محمود حسين شفيق قنديل سيد احمد مستجد تخلف 584

 محمود ربيع السيد محمد سعد مستجد تقدير 585

 محمود سيف سيف الشعراوى مستجد تقدير 586

 اح السعدنىمحمود عبد هللا نج مستجد تقدير 587

 محمود عبدالحكيم نجيب على حسين مستجد تقدير 588

 محمود عبدالحميد عبدالحميد محمد الهليس مستجد تقدير 589

 محمود عبدالرازق احمد المهدى احمد مستجد تقدير 591

 محمود محمد صابر محمد فهمى احمد المكاوي مستجد تقدير 591

 ن فتوحمدحت السيد مسعد رضوا مستجد تقدير 592

 مدونا عاطف عطية حنا مستجد تقدير 593

 مروه جمال ابراهيم المهدى مستجد تقدير 594

 مروه صبرى محمد الطنطاوى مستجد تقدير 595

 مروه عزت محمد محمد محمد جادو مستجد تقدير 596

 مروه محمد صبرى محمد عيسى مستجد تقدير 597

 ودمروه محمود محمد محمد محم مستجد تقدير 598
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 (  8) فصل:

 ص 01:01 5102/15/10لطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون ا

 االســـم حالة القيد م

 مروه مسعد عنتر المغازى مستجد تقدير 599

 مريم رأفت رفعت احمد محمد شلبى مستجد تقدير 611

 مريم طارق عطوه االمام المتولى مستجد تقدير 611

 مريم فتحى احمد جدول مستجد تقدير 612

 سن الشهاوىمصطفى احمد ح مستجد تقدير 613

 مصطفى جمال مصطفى مصطفى سلطان مستجد تقدير 614

 مصطفى خالد السيد محمد عبدالبارى مستجد تقدير 615

 مصطفى ربيع البيومى شلبى الخميسي مستجد تقدير 616

 مصطفى صالح عبدالشافى قميحه مستجد تقدير 617

 معتز محمد بدوى الموجى مستجد تقدير 618

 ف المصرىممدوح شري باق 619

 منار ابراهيم على البحراوى مستجد تخلف 611

 منار بكر المغاورى احمد المغير مستجد تقدير 611

 منار بالل شفيق البدراوى مستجد تقدير 612

 منار حسن فتحى حسن بالل مستجد تقدير 613

 منار سالم محمد احمد سالم مستجد تخلف 614

 لسيد محمدمنار على الشربينى ا مستجد تقدير 615

 منار لطفى السيد على موسى مستجد تقدير 616

 منار محمد مصطفى البدراوى مستجد تقدير 617

 منال السيد سالم سالم احمد مستجد تقدير 618

 منال ايهاب محمد ابراهيم البيلى مستجد تقدير 619

 منال عطيه حسن عبدالنبى مصطفي مستجد تقدير 621

 ب عبدالعاطى غازى ابووردهمنه ايها مستجد تقدير 621

 منى احمد ابراهيم السعيد الديسطى مستجد تخلف 622

 منى السيد السيد على مستجد تقدير 623

 منى جمال محمود على لبن مستجد تقدير 624
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 (  9) فصل:

 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 منى حمدى احمد عبدهللا مستجد تخلف 625

 منى رضا محمد جوده رمستجد تقدي 626

 منى سالمه ابراهيم محمود حسن مستجد تقدير 627

 منى عادل على زكى عطاهللا مستجد تقدير 628

 منى عبدالخالق حلمى رمضان الجعبيرى مستجد تقدير 629

 منى عيسى عقاب محروس عيسى مستجد تقدير 631

 منى محسن عوض محمد الحفنى مستجد تقدير 631

 منى محمود العدوى سليم يرمستجد تقد 632

 منى محمود عبدالباسط عثمان مستجد تقدير 633

 منى مسعد اسماعيل يوسف شونه مستجد تخلف 634

 منى مصطفى حسن محمد فرغلى مستجد تقدير 635

 مها عاطف حلمى االخضر مستجد تقدير 636

 مها محمد نصر عبده الصباغ مستجد تخلف 637

  حسن حجازىمى عبدهللا مستجد تقدير 638

 مى محمد احمد جبر سليم مستجد تقدير 639

 مى محمد سيد احمد احمد الباز مستجد تقدير 641

 مى محمد محمد احمد الدرينى مستجد تقدير 641

 مى ياسر عبدالهادى السعيد منصور مستجد تقدير 642

 مياده السيد رزق عبدالمطلب مستجد تقدير 643

 لسيد محمود الناقرمياده ا مستجد تقدير 644

 مياده سامى الدسوقى عبدالمنعم عيسى مستجد تقدير 645

 ميرنا خالد اسماعيل طاهر مستجد تقدير 646

 ميرنا عماد الدين محمد البسطويسى مستجد تقدير 647

 ميرنا محمد منصور حسن مستجد تقدير 648

 نادين رأفت محمد عبدالغنى الطنبشاوى مستجد تقدير 649

 ناديه محمود عبدالوهاب عبدالمطلب تجد تقديرمس 651
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 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى) ثالثة

 (  9صل:) ف

 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 ناهد ناجح على عبدالفتاح العجمى مستجد تقدير 651

 نبيهه عبدالمعطى عبدالوهاب السيد قشتى محول 652

 نجاح السيد لطفى عبدالعزيز مستجد تقدير 653

 أفت عبد المنعم محفوظ مشعلنجاح ر مستجد تقدير 654

 نجالء احمد عبد الغنى على العدوى مستجد تقدير 655

 نجالء مصطفى ماهر على البهنساوى مستجد تقدير 656

 نجوى ابراهيم عوض عوض شحاته مستجد تقدير 657

 نجوى السعيد عبد البارى الشيخ مستجد تقدير 658

 ندا السيد احمد محمود بطه مستجد تقدير 659

 ندا جمال سعد هللا حسين مستجد تقدير 661

 ندا طارق عزالدين محمد الحنفى مستجد تخلف 661

 ندا عماد السيد محمود عسكر مستجد تخلف 662

 نداء فاضل النادى عبداللطيف العشرى مستجد تقدير 663

 ندى ابراهيم محمد صالح الدين الجندى مستجد تقدير 664

 دير محمد ابوجبهندى احمد ب مستجد تقدير 665

 ندى اشرف محمد السعيد الشيخ مستجد تقدير 666

 ندى السيد مصطفى البيومى على مستجد تقدير 667

 ندى اليمانى ابراهيم العشرى مستجد تقدير 668

 ندى عبد السالم السيد السيد على مستجد تقدير 669

 ندى عبده خليل عبده عبده خليل مستجد تقدير 671

 ندى محمد على على ستيته لفمستجد تخ 671

 ندى مدحت حسن محمد حسن مستجد تقدير 672

 نرمين احمد السيد الشويحى مستجد تقدير 673

 نرمين احمد حامد اسماعيل حجازى مستجد تقدير 674

 نرمين الظريف يوسف البنا مستجد تقدير 675

 نرمين جمال رياض محمود حسن مستجد تقدير 676



 
كلية الطب 

شئون  البيطرى
  الطالب

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

 (  9) فصل:

 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 نرمين صبح رمضان محمد الخلوى مستجد تقدير 677

 نرمين فتح هللا فتح هللا البيلى مستجد تقدير 678

 نسرين صبرى االتربى مصطفى مستجد تقدير 679

 نسمه عبد الناصر محمد البيلى مستجد تقدير 681

 لجملنعمه السعيد احمد سالمه ا مستجد تقدير 681

 نعيمه عبد الغفار حسن عزام مستجد تقدير 682

 نهال حامد ابراهيم الشربينى مستجد تقدير 683

 نهال على احمد امين عبدهللا مستجد تقدير 684

 نهال محمد محمود حامد بدوى مستجد تقدير 685

 نهله ابراهيم محمد زين الدين مستجد تقدير 686

 لطنبشاوىنهله رأفت محمد ا مستجد تخلف 687

 نهى رشاد مصطفى قراميط مستجد تقدير 688

 نهى سالم توفيق سالم مستجد تقدير 689

 نهى عالءالدين عبدالستار سالم مستجد تقدير 691

 نهى مصطفى محمد صادومه مستجد تقدير 691

 نهى نجاح عرفات عبدالفتاح مستجد تقدير 692

 نوال محمد احمد محمد عنبر مستجد تقدير 693

 نور الهدى يحى السعيد الدسوقى مستجد تقدير 694

 نورا عبد المنعم السباعى عبد المعطى مستجد تقدير 695

 نورا عالءالدين محمد السعيد الحنفى مستجد تقدير 696

 نورا مسعد محمود الغرباوى مستجد تقدير 697

 نوره عوض الداودى على احمد مستجد تقدير 698

 رزق بدير رزق السعدونينورهان  مستجد تقدير 699

 نورهان عادل محمد اإلكيابى مستجد تقدير 711

 نورهان عادل مصطفى الوزه مستجد تقدير 711

 نورهان عبدالحميد محمد المغازى السيد مستجد تقدير 712



 

 
كلية الطب 

شئون  البيطرى
  الطالب

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

 (  01) فصل:

 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 على عصر نورهان عبدالرسول عبدالعظيم مستجد تقدير 713

 نورهان على محمد حسن عبد الرازق مستجد تخلف 714

 نورهان فاروق عبد الفتاح صادق سعد مستجد تقدير 715

 نورهان مجدى عبدالمحسن عبدهللا وزه مستجد تقدير 716

 نورهان محمد الوصيف ابراهيم الريس مستجد تقدير 717

 انورهان محمد عبدالمنعم محمد الزرق مستجد تقدير 718

 نورهان ناجى السيد بيبرس باق 719

 نورهان وسيم عبدهللا السيد الديسطى مستجد تقدير 711

 نورهان يوسف عطوة يوسف عطوه مستجد تقدير 711

 هاجر السيد احمد محمود العشرى مستجد تقدير 712

 هاجر السيد غازى السيد البهوتى مستجد تقدير 713

 احمد المتولىهاجر صبحى السيد  مستجد تقدير 714

 هاجر عبدالناصر عبدالحميد عويس مستجد تقدير 715

 هاجر محمد عصام محمود موسى الديب مستجد تقدير 716

 هاجر محمد كمال السعيد الباز مستجد تقدير 717

 هادى عبدالفتاح محمد سعدالدين عبدالقادر مستجد تقدير 718

 هاله الحسين احمد مشالي مستجد تقدير 719

 هانم ابراهيم عبدالجواد يونس ستجد تقديرم 721

 هبه احمد محمد شراره مستجد تقدير 721

 هبه هللا مصطفى محمود ابراهيم عبدالمجيد مستجد تخلف 722

 هبه على حامد على موافى باق 723

 هبه محمد صبحى محى الدين مستجد تقدير 724

 هبه محمد طلبه محمد مستجد تقدير 725

 هبه هشام ابراهيم مبارك الدسوقى مستجد تقدير 726

 هدى احمد كمال محمد مستجد تقدير 727

 هدى محمد السيد الششتاوى مستجد تقدير 728
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 ص 01:01 5102/15/10نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 االســـم حالة القيد م

 هدى محمود محمد محمد بدران مستجد تخلف 729

 هدير العوضى عبدالحميد العوضى عامر مستجد تقدير 731

 هدير ايمن فتحى محمود الكاشورى مستجد تقدير 731

 هدير جمال يوسف ابوالدفاير مستجد تقدير 732

 هدير خيرى عبدالحميد الطويل مستجد تقدير 733

 هدير طارق سعد الرسول مستجد تقدير 734

 هدير طارق عثمان عبدالفتاح خليل مستجد تخلف 735

 هدير على على مجاهد مستجد تقدير 736

 هدير محمد الشحات الجنيدى منصور مستجد تقدير 737

 هدير محمد امين مصطفى اللبودى مستجد تخلف 738

 هند ابراهيم جمعه القصبى مستجد تقدير 739

 هند الشحات عبدالمعطى السعيد مستجد تقدير 741

 هند جمال عبدالباقى واصف احمد مستجد تقدير 741

 حمد عبدالمعطى عبدالغنىهند عالءالدين ا مستجد تقدير 742

 هند على طه علي مستجد تقدير 743

 هند فيصل محمد شمس الدين سيد احمد البراشى مستجد تقدير 744

 هند محمد رمضان محمد الدحدوح مستجد تقدير 745

 هيام عزت محمد الهوارى مستجد تقدير 746

 ورده محمد على محمد عبدالرازق مستجد تقدير 747

 وسام ابوالفتوح المصرى اسماعيل ديرمستجد تق 748

 وسام احمد عادل محمود احمد ابراهيم مستجد تقدير 749

 وسام عادل جوده السيد مستجد تقدير 751

 وسام على على المرسى فوله مستجد تقدير 751

 وسام عيسوى مصطفى محمد مستجد تقدير 752

 وسام محمد محمد ابوطالب مستجد تقدير 753

 وفاء ابراهيم محمد احمد قديرمستجد ت 754
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 (  01) فصل:

 ص 01:01 5102/15/10م ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظا

 االســـم حالة القيد م

 وفاء احمد محمود محمد مستجد تقدير 755

 والء عبدالحميد فهمى عبد الحميد شلبى مستجد تقدير 756

 والء محمد عبد القادر رجب العشرى مستجد تقدير 757

 السيدوالء مصباح قابيل  مستجد تقدير 758

 وليد خالد مخيمر الدرسى مستجد تقدير 759

 يارا شريف زكى الجناينى مستجد تقدير 761

 ياره ياسر محمود شتا مستجد تقدير 761

 ياسر خالد جمال باق 762

 ياسمين احمد محمد عبدهللا احمد السيد مستجد تقدير 763

 ياسمين اسامه خالد محمود حسن مستجد تقدير 764

 ياسمين حسن ابراهيم عبده الحسينى دويدار تقديرمستجد  765

 ياسمين رجب محمد الشعراوى مستجد تقدير 766

 ياسمين عاطف عبد الغنى محمد مستجد تقدير 767

 يمنى عماد على محمد منصور مستجد تقدير 768

 يمنى محمد صالح احمد عبيه مستجد تقدير 769

 حاتهيوسف عاطف يوسف ابراهيم ش مستجد تقدير 771

 امل عنتر الشبراوى القال 1من الخارج  771

 ايه صالح على عبدالوهاب 1من الخارج  772

 روان اسامه السيد عابدين 1من الخارج  773

 محمد احمد محمود محمد عبدهللا 1من الخارج  774

 يمنى ياسر فريد متولى القطونى 1من الخارج  775

 رازق على الكنانىطارق عبدالرازق عبدال 2من الخارج  776

 محمد مصباح سلطان الشرقاوى قلبه 2من الخارج  777

 ابراهيم الدسوقى العيسوى منصور 3من الخارج  778

 علياء عالء عبدالهادى حسنين 3من الخارج  779

 هند عبدالعزيز السيد القرنشاوى 3من الخارج  781

 


