
2020-2019ئم أسماء الطالب المكلفين بإجراء أبحاث بديال عن امتحانات دور مايو اقو  
 االدوية والمستحضرات البيولوجيا تميز برنامج 

 االسم كود الطالب
 -كيمياء عامة 

 ساعات2

 -فيزياء حيوية 

 ساعات2

 -احصاء حيوي 

 ساعات2

آمصال ولقاحات 

 -بيطرية 

 ساعات2

اقتصاد 

ودراسات 

 -الجدوي 

 ساعات2

تاريخ الطب 

 -البيطري 

 ساعات2

تشريح واجنة 

 -)خاص( 

 ساعات3

هستولوجيا 

 -خاص 

 ساعات3

         ابرار احمد عبدالهادى على ابوالنجا 800161724
         احمد ابراهيم عثمان توفيق 800166559
         احمد احمد احمد عبدالعال كشك 800161722
         احمد السباعى رمضان سعد الجميل 800161536
         اسراء خالد مقبل محمد البيطار 800161593
         اسماء عوض هللا عبده مومن 800161602
         االء بهاء جالل شوشان 800161559
         اميره سامى فواد المتولى النفراوى 800161505
         ان رفعت احمدعلى كيوان 800161527
         انور صالح محمد طه سراج 800168923
         ايه طارق محمد محمد عبدالعزيز عبدربه 800161705
         بسمه احمد السيد عوض عزام 800161809
         العجمى سالمتسنيم سامى محمود  800161882
         حنان محمد على امين احمد 800166373
         خلود محمود شاكر محمد الظ 800161953
         رانيم عبدالعزيز عصمت خورشيد 800162208
         رنا احمد فواد سليم عبدالحميد 800166176
         ن شعبان متولى احمدروا 800167341
         روان طه صالح الشناوى 800168963



 االسم كود الطالب
 -كيمياء عامة 

 ساعات2

 -فيزياء حيوية 

 ساعات2

 -احصاء حيوي 

 ساعات2

آمصال ولقاحات 

 -بيطرية 

 ساعات2

اقتصاد 

ودراسات 

 -الجدوي 

 ساعات2

تاريخ الطب 

 -البيطري 

 ساعات2

تشريح واجنة 

 -)خاص( 

 ساعات3

هستولوجيا 

 -خاص 

 ساعات3

         زينب محمد على حامد السيد 800161498
         ساره اشرف احمد رجب االلفى 800161526
         ساره عطاهللا محمد احمد الحنبلى 800161720
         ساندى طارق احمد صبحى خليفه 800162207
         سحر جالل ابراهيم السيد 800161694
         سما ايهاب عبدالنبى احمد مصطفى 800161512
         عبدالرحمن السيد محمد نعمه هللا الغزاوى 800161496
         ن جمعهفاطمه عمادالدين عبدالبصير حس 800161711
         كريم احمد فواد احمد جبيل 800161714
         ليلى حسام زهير اصالن سيداحمد 800167331
         ماريا ثروت حلمى نادر جرجس 800161601
         مايا احمد رشاد رياض على 800161699
         محمد فوزى حسن تعيلبمايا حمدى  800161525
         محمد الجابرى فتحى عبده 800161598
         مرفت السيد عيد صالح دهيم 800161595
         مريم عمرو محمد امين القاويش 800161719
         مريم محمد عواد المرسى 800161883
         م محمد مسعد ابو عبدهللامري 800161700
         معاذ محمد صالح احمد اسماعيل 800166390
         منار ناصر رمضان شرف الدين 800161715
         منه هللا احمد حسن الزهيرى 800162039
         منه هللا طارق ابراهيم النشوقاتى 800161721



 االسم كود الطالب
 -كيمياء عامة 

 ساعات2

 -فيزياء حيوية 

 ساعات2

 -احصاء حيوي 

 ساعات2

آمصال ولقاحات 

 -بيطرية 

 ساعات2

اقتصاد 

ودراسات 

 -الجدوي 

 ساعات2

تاريخ الطب 

 -البيطري 

 ساعات2

تشريح واجنة 

 -)خاص( 

 ساعات3

هستولوجيا 

 -خاص 

 ساعات3

800163843 
منه هللا مسعد عبدالحميد ابراهيم 

         عبدالهادى

         منه عابد عثمان الشبراوى عبدالرحمن 800161530
         منى محمود عطيه حامد عبدالرازق 800161653
         ميرنا حامد حامد حامد صقر 800161656
         ديه عصام مختار السيد ابراهيم تفاحهنا 800161636
         ندى محمد حامد عبدالحى الهريدى 800161548
         همس عالءالدين جمال احمد مرسى 800161566
         همس وحيد سعد محمد المكاوى 800166049
         الجليلهنا شريف عرفات عبدالوهاب عبد 800161638
         هند منير عبدالمجيد احمد شالطه 800162028
         هيام عثمان محمد على عبدالفتاح 800161646
         يارا عصام محمد محمد عبدالعال 800161524

800166219 
يمنى منتصر عبدالعليم جاد ابراهيم 

         الشربينى

 

 

 

 



 2020-2019قوائم أسماء الطالب المكلفين بإجراء أبحاث بديال عن امتحانات دور مايو 

 برنامج تميز طب ورعاية الطيور واالرانب 

 االسم كود الطالب

الكيمياء الحيوية 

وكيمياء التغذية 

 ساعات3 -)عام( 

سلوكيات ورعاية 

 -الحيوان 

 ساعات3

فسيولوجيا )خاص 

 ساعات3 -( 1

 -ياء حيوية فيز

 ساعات2

التشريح واالجنة 

 -)خاص( 

 ساعات3

الهستولوجيا 

 ساعات3 -)خاص( 

       ابراهيم مامون حسين محمد على البيلى 800168638
       احمد جوده حسن محمد 800168790
       احمد سامح عثمان حسانين مقبل 800161650
       احمد حسناسماء احمد مصطفى  800161725
       السيد موسى ابراهيم السيد الخيارى 800161543
       المنتصرباهلل عبدالرازق محمد حسانين 800167308
       ايهاب فتحى طلعت فتحى برهام 800161884
       بهاء عادل توفيق عوض الشامى 800168460
       عمر وفيق عمر ريهام عصام 800161808
       زياد محمود عبدالعزيز حلمى عماشه 800168462
       زينب احمد حسن محمد 800161545
       سهيله السيد على السعيد 800161728
       عمرو وائل عبدالفتاح المتولى احمد 800166370
       ابراهيم فاطمه رضا السيد شاور 800162103
       ماهر احمد محمد اسماعيل بدوى 800161493
       مريم طارق على يونس 800161655

          



 2020-2019قوائم أسماء الطالب المكلفين بإجراء أبحاث بديال عن امتحانات دور مايو 

 برنامج تميز حيوانات اليفة 

 المستوى االول 

 االسم كود الطالب

تشريح واجنة 

 -)خاص( 

 ساعات3

هستولوجيا 

 -خاص 

 ساعات3

 -كيمياء عامة 

 ساعات2

 -فيزياء حيوية 

 ساعات2

 -احصاء حيوي 

 ساعات2

 -الرفق بالحيوان 

 ساعات2

المطهرات 

وتطهير مساكن 

 -حيوانات أليفة 

 ساعات2

        احمد طارق عوض البيومى 800161511

800161697 
هانى عبدالرحمن على باسل محمد 

        سالم

        تقى محمد وهبه محمد عبدالخالق 800161570
        حنين اكرم رضوان ابراهيم 800161513
        رحمه نبيل المحمدى على المعاملى 800161600
        عبدهللا محمد صالح رجا الرشيدى 800169519
        نادين نزار عاصم عبدالحليم 800166175
        نوران ايمن المتولى السيد خلف هللا 800166143
        نوران حاتم السعيد الشبراوى 800166177
        نوران خالد بسيونى ابراهيم حميده 800169544
        هللانورهان ايمن المتولى السيد خلف  800161596
        ياسمين عالء فاروق عطيه الشافعى 800161568

           

 



 المستوى الثانى 

               



 

 

 

 االسم كود الطالب

صيدالنيات 

بيطريه 

حيوانات 

 -اليفه 

 ساعات2

فسيولوجيا 

 -خاص 

 ساعات4

كيمياء حيوي 

وكيمياء 

التغذية خاص 

 ساعات4 -

انتاج حيواني 

 -خاص 

 ساعات3

كيات سلو

ورعاية 

حيوانات 

 -خاص 

 ساعات3

تغذية 

وامراض 

سوء التغذية 

 -خاص 

 ساعات3

الرفق 

 -بالحيوان 

 ساعات2

800137909 
ابراهيم حسين رأفت عبدالفتاح 

        سليمان

        احمد ابراهيم جمعه منصور عطيه 800136118

        احمد هشام احمد فرج حسن 800135972

800136663 
اسامه محمد عبدالمنعم السعيد 

        صالح

        امل احمد فرحات محمد البيومى 800136018

        حنين عالء عبدالرحمن عبده 800139095

        دنيا احمد ابراهيم سماحه 800168661

800136306 
رحمه فخرى عبداللطيف صالح 

        سليمان

        عال احمد كمال احمد حجازى 800136296

        على محمد عبدالعظيم القللى 800139199

        نادين محمد السيد فهمى 800136303

        هايدى عطاء محفوظ محمد بكر 800136692


