
 

  كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

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

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           ابتسام احمد حسن عبد العزيز السيد مستجد تقدير 1

           ابتهال محمد احمد رمضان مستجد تخلف 2

           ابتهال محمد السيد الشيخ مستجد تقدير 3

           ابوالفتح احمد ابوالفتح احمد مستجد تخلف 4

           احمد ابراهيم ابراهيم جادو مستجد تقدير 5

           احمد االحمدى احمد حسين مستجد تقدير 6

           احمد السيد احمد مصطفى على مستجد تقدير 7

           احمد السيد عبدالمنعم فايد مستجد تخلف 8

           احمد السيد محمد محمد سيد احمد مستجد تقدير 9

           احمد السيد ياقوت عطا مستجد تخلف 11

           احمد جمال الدين محمود احمد فراج جد تقديرمست 11

           احمد حسن عباس عمران مستجد تقدير 12

           احمد رضا ابراهيم على رزق مستجد تقدير 13

           احمد رضا الشربينى ابراهيم مستجد تقدير 14

           احمد زكريا على الدبسى مستجد تقدير 15

           احمد سعد محمد صالح صالح على د تخلفمستج 16

           احمد سليمان سليمان الجد مستجد تخلف 17

           احمد سمير عبدالمولى عبدالنبى عبدالهادى مستجد تقدير 18

           احمد سمير منصور الشبراوى الدنابيقى مستجد تقدير 19

           عبدالقادراحمد عبد االله احمد  مستجد تقدير 21

           احمد عبدالهادى مصطفى ابراهيم غيط مستجد تقدير 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

كلية الطب 

شئون  البيطرى

  الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

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

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           احمد عزت ابوالعنين محمد المكاوى مستجد تقدير 22

           احمد عطيه عادلى محمد درويش محول 23

           احمد عالء الدين سعد ابراهيم مستجد تقدير 24

           احمد عوض على المنسى مستجد تقدير 25

           احمد عيد محمد عيد السيد مستجد تقدير 26

           احمد قدرى درويش عبد المقصود الجندى مستجد تقدير 27

           على عبد الحق احمد لطفى عبد الحميد مستجد تقدير 28

           احمد ماهر محمود نمير مستجد تخلف 29

           احمد محمد رضا محمود مصطفى مستجد تقدير 31

           احمد محمد عبد الفتاح الدسوقى الشرباصى مستجد تقدير 31

           احمد محمد عبدالمعطى المحالوى مستجد تقدير 32

           احمد محمد عزت محمد عيد مستجد تقدير 33

           احمد محمد متولى محمد عوض مستجد تقدير 34

           احمد محمد هشام طه حامد مستجد تقدير 35

           احمد محمود احمد العشرى مستجد تقدير 36

           احمد محمود محمود محمد فوده مستجد تقدير 37

           نبيل عبدالخالق عرفه محمد احمد مستجد تقدير 38

           احمد ماجد سعد السعيد باق 39

           احمد السعيد الغريب محمد على 2من الخارج  41

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

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

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           احمد هشام العتريس الفخرانى مستجد تقدير 1

           اسامه بدوى الغنيمى بدوى مستجد تقدير 2

           اسامه محمد محمد احمد صيام مستجد تقدير 3

           اسراء ابراهيم السعيد حسن القمصانى مستجد تقدير 4

           اسراء جمال امين السيد مستجد تقدير 5

           اسراء حامد صالح حامد هلول مستجد تقدير 6

           اسراء عزت عباس عباس مستجد تقدير 7

           اسراء محمد عبد الملك عبد القادر مستجد تقدير 8

           اسراء محمود محمد عوض هللا ابراهيم حسن مستجد تقدير 9

           اسراء ياسر عبدالعزيز بلحه مستجد تقدير 11

           دالعال دراجاسالم السعيد عب مستجد تقدير 11

           اسالم سعد صالح محمد ابراهيم مستجد تقدير 12

           اسالم شعبان على داود داود مستجد تقدير 13

           اسالم صالح عثمان البراشى مستجد تقدير 14

           اسالم عبدالحكيم ابوسمره ابوصالح مستجد تقدير 15

           م عبدالمنعم عبدالحى السيد مرزوقاسال مستجد تقدير 16

           اسماء احمد محمد عطا سليمان مستجد تقدير 17

           اسماء السيد عبدالخالق السيد البيومى مستجد تقدير 18

           اسماء اليمانى احمد ضيف مستجد تقدير 19

           اسماء جمعه سرايا سرايا غلوش مستجد تقدير 21

           اسماء ربيع محمد عبدالفتاح رضوان مستجد تقدير 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 البيطرى كلية الطب

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

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

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           اسماء رشاد احمد عبدربه قرمد مستجد تخلف 22

           اسماء رضا فرج داود مستجد تقدير 23

           اسماء زغلول محمد محمد ابو الغيط يرمستجد تقد 24

           اسماء سالمه عبد الرحمن سالمه مستجد تقدير 25

           اسماء سمير فريد السيد بازيد مستجد تقدير 26

           اسماء عادل صادق شحاته الصيفى مستجد تقدير 27

           اسماء عادل مسعد محمد الحنفى مستجد تقدير 28

           اسماء عبدالمعين رمضان الحانوتى مستجد تقدير 29

           اسماء عمر عبد العزيز المامون مستجد تقدير 31

   دريبــــــــــادى الت اروى جمال عبدهللا حماد سالمه باق 31

           اسماء صبحى وهبه عبده محمد باق 32

           للطيف زغبىاسالم منصور عبدا 1من الخارج  33

           اسامه السيد حامد سالم 2من الخارج  34

           استيفان رومانى رمسيس راغب 2من الخارج  35

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



  

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

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

 مالحظــات           االســـم حالة القيد م

             اسماء مجدى بدير درويش البسراطى مستجد تقدير 1

             اسماعيل احمد اسماعيل السيد فتوح مستجد تقدير 2

             اشرف عباس الدسوقى عباس محمد مستجد تقدير 3

             االء احمد احمد محمد عبدالفتاح مستجد تقدير 4

             االء احمد محمد مسلم مستجد تقدير 5

             منعم شلبى حماماالء ايمن عبدال مستجد تقدير 6

             االء جمال محمد العدل الغنيمى مستجد تقدير 7

             االء سعيد سعد البيلى مستجد تقدير 8

             االء عبدالعزيز سعد السيد على مستجد تقدير 9

             االء فوزى عبدالرحمن البهنساوى مستجد تقدير 11

             االء محمد شكرى احمد احمد شطا قديرمستجد ت 11

             االء مختار عباس محمد خليل مستجد تقدير 12

             االء مصطفى رجب والى مستجد تقدير 13

             الزهراء عبد الناصر الديسطى السيد الديسطي مستجد تقدير 14

             لمطلب حجازىالسيد محمود حجازى عبد ا مستجد تقدير 15

             الشيماء احمد محمد الحسينى مستجد تقدير 16

             الشيماء الحفنى السيد اسماعيل مستجد تقدير 17

             الشيماء السعيد على عبيد مستجد تقدير 18

             الشيماء عادل محمد المغازي مستجد تقدير 19

             الهام السيد ابراهيم السيد ابوعيطه مستجد تقدير 21

             امال رمضان عبدالعزيز ابراهيم يونس مستجد تقدير 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

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

 مالحظــات           االســـم حالة القيد م

             امانى المنسى حسن حسانين مستجد تقدير 22

             امانى جاد السيد ابراهيم ديرمستجد تق 23

             امانى جاد عبدالوهاب عبدالرحمن مستجد تقدير 24

             امانى سمير شحاته السيد مستجد تقدير 25

             امانى طلعت عطيه الحنفى مستجد تقدير 26

             امانى عبده عبد العزيز حسن مستجد تقدير 27

             امانى يحيى عبده وفا مستجد تقدير 28

             امل باسم شوقى عبدالفتاح عبدهللا مستجد تقدير 29

             امل جمال عبدالمعطى ابراهيم النجار مستجد تقدير 31

             امل حسين ابراهيم موسى ابوالنصر مستجد تقدير 31

             احمد البزازامل رجب محمد  مستجد تقدير 32

             امل وجدى سعد الشربينى مستجد تقدير 33

   دريبــــــــــادى الت االء رجب محمد عبدالفتاح باق 34

             الدسوقى احمد السيد القروه باق 35

             الشيماء سعيد عوضين عبدالفتاح باق 36

 ) (الغائبيــن :   الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  2فصل:) 

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           امنيه سامح محمد الديب مستجد تقدير 1

           امنيه سعد رفعت ابراهيم راجح مستجد تقدير 2

           امنيه شكرى مسعد نصار مستجد تقدير 3

           امنيه صبرى مصطفى ابراهيم سليم مستجد تقدير 4

           امنيه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن سالم مستجد تقدير 5

           امنيه على السيد على ابراهيم ابونازل مستجد تقدير 6

           امنيه مجدى الرفاعى اسماعيل طمان مستجد تقدير 7

           امنيه مجدى السيد ابراهيم هيكل مستجد تقدير 8

           محمد ربيع بدريه اميره احمد مستجد تقدير 9

           اميره السعيد السيد مجود مستجد تقدير 11

           اميره جمال فؤاد عبدالجليل مستجد تقدير 11

           اميره حسن ابراهيم احمد العتبانى مستجد تقدير 12

           اميره خيرى عبدالعزيز الدسوقى حمامه مستجد تقدير 13

           اميره سليمان عثمان سليمان د تقديرمستج 14

           اميره صبرى ابراهيم محمد ابراهيم مستجد تقدير 15

           اميره عبدالكريم العطافى السعداوى مستجد تقدير 16

           اميره محمد شحاته محمد احمد صقر مستجد تقدير 17

           لبه الشريفاميره محمد عبدالغفار ط مستجد تقدير 18

           اميره محمد على ابوالسادات مستجد تقدير 19

           اميره ممدوح محمد محمود محمدين مستجد تقدير 21

           انتصار مصطفى بدوى السيد مستجد تقدير 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 قسمرئيس ال المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 ىكلية الطب البيطر

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  2) فصل:

 ـاتمالحظـ         االســـم حالة القيد م

           ايات الدسوقى احمد ابو شلبى مستجد تقدير 22

           ايات محمد عبدالعزيز محمد سرحان مستجد تقدير 23

           ايات ناصر السعيد احمد شرف مستجد تقدير 24

           ايمان احمد محمد محمد محمد الباز مستجد تخلف 25

           بى ابوغانمايمان اشرف عبدالن مستجد تقدير 26

           ايمان السيد محمد عبدالرحيم مستجد تقدير 27

           ايمان جمال فوزى جابر سعد مستجد تقدير 28

           ايمان جمال محمد فرج العدل مستجد تقدير 29

           ايمان سامى فوده ابراهيم بدرالدين مستجد تقدير 31

           ن شعبان محمد السيد احمدايما مستجد تقدير 31

           ايمان عبدالحليم احمد ابراهيم مستجد تقدير 32

           ايمان عبده عبدالرحمن محمد قبيه مستجد تقدير 33

           ايمان عصام محمد الطيب مستجد تقدير 34

           ايمان عالءالدين فوزى عبدالحميد الشين مستجد تقدير 35

           ايمان مجدى عوض غالب مستجد تقدير 36

           ايمان محمد المسلمى عبداللطيف محمد مستجد تقدير 37

           ايمان محمد حامد صيام مستجد تقدير 38

           اميره حسين سعد عبدالنبى خفاجه 2من الخارج  39

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل تدريسالقائم بال



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  2) فصل:

 مالحظــات         االســـم ة القيدحال م

           ايمان محمد فؤاد محمد سالم مستجد تقدير 1

           ايمان محمد محمد اسماعيل امبابى مستجد تقدير 2

           ايمان محمود محمود البغدادى صابر مستجد تقدير 3

           ايمان موافى محمد موافى عبدالعال مستجد تقدير 4

           ايمان نجيب محمد صالح بدير مستجد تقدير 5

           ايناس رمضان عبدالعاطى دشيش مستجد تقدير 6

           ايناس محرم احمد احمد بدوى مستجد تقدير 7

           ايه ابراهيم احمد عبداللطيف مستجد تقدير 8

           ايه احمد عبدالخبير فوده سالم مستجد تقدير 9

           ايه احمد عوض محمد ابو ليله مستجد تقدير 11

           ايه احمد لطفى صادق السيد صقر مستجد تقدير 11

           ايه امين المتولى عبدالغنى مستجد تقدير 12

           ايه جمال معاطى ابراهيم ابو العز مستجد تقدير 13

           ايه حسن محسن حسين مستجد تقدير 14

           ايه سعيد ابومحرم السيد مستجد تقدير 15

           ايه صالح السيد احمد رخا مستجد تقدير 16

           ايه عادل عبداللطيف محمد عبداللطيف مستجد تخلف 17

           ايه عبدهللا عبدالكريم عثمان مستجد تقدير 18

           سانين الزيرايه على عبدالغنى ح مستجد تقدير 19

           ايه فتوح احمد سيد احمد السواح مستجد تقدير 21

           ايه مجاهد الرفاعى مجاهد مستجد تقدير 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  2) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           ايه محمد الششتاوى محمد عبدهللا مستجد تقدير 22

           ايه محمد المتولى السيد على نابت محول 23

           ايه محمد رؤف ابراهيم السيد يوسف مستجد تقدير 24

           ايه محمد رشدى القطاوى مستجد تخلف 25

           ايه محمد صبرى ابراهيم السيد سالم مستجد تقدير 26

           السيد الضبعايه محمد محمد  مستجد تقدير 27

           ايه محمد محمد السيد حمزه مستجد تقدير 28

           ايه محمد مصطفى محمود السبكى مستجد تقدير 29

           ايه محمد ياسين ناصر الباز مستجد تقدير 31

           ايه مسعد مسعد احمد هندام مستجد تقدير 31

           على محمد عمر بثينه محمد مستجد تقدير 32

           بسمه احمد محمود ابراهيم الغرباوى مستجد تقدير 33

           بسمه السيد السيد نعيم مستجد تقدير 34

           بسمه جمعه محمد مجاهد النجار مستجد تقدير 35

           تسنيم احمد محمد عبد الرحمن الفقى مستجد تقدير 36

           تسنيم فوزى عبدالحكيم البنا ديرمستجد تق 37

           تقى محمد على محمود عبد المقصود مستجد تقدير 38

           جهاد ابراهيم ابراهيم عبدهللا مستجد تقدير 39

           جهاد محمد مصطفى ابو الجمل مستجد تقدير 41

   دريبــــــــــادى الت ايمان محمد عبده سالم محمد باق 41

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102الجامعى) للعامرابعة
 (  6) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           جيالن السعيد صالح المواردى مستجد تقدير 1

           حسام حسن حامد الديسطى مستجد تخلف 2

           حسام عبدالرحمن محمد النصارى مستجد تقدير 3

           ناء السعيد السعيد المرسى زهرانحس مستجد تقدير 4

           حفصه محمد محمد احمد السيد مستجد تقدير 5

           حلمى كمال مفيد ناصف مستجد تقدير 6

           حنان صبرى عبد القادر عبد القادر جوده مستجد تقدير 7

           حنان محمد عبد الرازق عبد الرازق عيسى مستجد تقدير 8

           خالد بالل محمد شبانه على مستجد تقدير 9

           خالد رؤف سيداحمد ابراهيم سليمان مستجد تخلف 11

           خالد محمد على عبد الغنى فرحات مستجد تقدير 11

           خالد هشام امين عبد هللا امين مستجد تقدير 12

           العوضى الشناوىخديجه جابر توفيق  مستجد تقدير 13

           خديجه عبدالغفار رضوان عبدالغفار مستجد تقدير 14

           خلود جالل محمود شعبان مستجد تقدير 15

           خلود هارون السيد هارون الزيات مستجد تقدير 16

           داليا على فؤاد الغنيمى مستجد تقدير 17

           احمد حسن عبدالفتاح دعاء مستجد تقدير 18

           دعاء ربيع عبدالواحد المحمدى مستجد تقدير 19

           دعاء رجب هالل اسماعيل عرفه مستجد تقدير 21

           دعاء عادل عطيه امين ابوحمامه مستجد تقدير 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم لمعملالمشرف على ا القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  6) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           دعاء فتحى ابراهيم على الناغيه مستجد تقدير 22

           دولت السعيد يوسف يوسف مستجد تخلف 23

           دولت مصطفى نصرالدين الفخرانى مستجد تقدير 24

           دينا جاد جاد محمد باشا مستجد تقدير 25

           زكى عبدالمقصود السيد دينا عبدالمقصود مستجد تقدير 26

           دينا على محمد على سليم مستجد تخلف 27

           دينا محمد احمد نجم مستجد تقدير 28

           دينا محمد السيد السيد زهرى مستجد تقدير 29

           دينا محمد فخرى احمد زياده مستجد تقدير 31

           عبد المنعم على عرب دينا محمود مستجد تقدير 31

           دينا مصطفى السيد حجازى فضل مستجد تقدير 32

           خالد بن الوليد السيد السيد الشال 1من الخارج  33

           حسن حسين حسن حسن الحمامصى 2من الخارج  34

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المعمل المشرف على القائم بالتدريس



 

 ىكلية الطب البيطر

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  7) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           دينا مصطفى حسنى مصطفى البطاح مستجد تقدير 1

           رانا اسامه محمد هجرس مستجد تقدير 2

           رانيا زايد إبراهيم زايد مستجد تقدير 3

           رانيا عبدالحميد المرسى شاهين مستجد تقدير 4

           عم السيد ابو النجارباب السيد عبد المن مستجد تقدير 5

           رحمه اسامه يوسف بشير محمد مستجد تقدير 6

           رحمه على على الشربينى ابراهيم الديب مستجد تقدير 7

           رحيق صالح محمود شرف الدين باشا مستجد تقدير 8

           رغده بالل سليمان عبدالعال فرهود مستجد تقدير 9

           رفيده محمد عبدالرؤف حافظ ابوحالوه مستجد تقدير 11

           رقيه مصطفى محمد البرم مستجد تقدير 11

           رنا رمضان عبد المجيد الديسطى مستجد تقدير 12

           رنا كمال عبدهللا الهندوم مستجد تقدير 13

           رنا مجدى السعداوى طه على مستجد تقدير 14

           روان خالد احمد فريد السعيد مستجد تخلف 15

           روضه فرج كامل السعيد ابوهالل مستجد تقدير 16

           ريم احمد على مطر مستجد تخلف 17

           ريم عطيه قدرى ابراهيم مستجد تقدير 18

           ريهام ابراهيم عبدالعظيم فارس مستجد تقدير 19

           ريهام عبدالخالق السعيد عبدالرؤف اسماعيل مستجد تقدير 21

           ريهام عرفه عبدهللا عرفه عبدالدايم مستجد تقدير 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  7) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           سريهام محمد السيد ابوالعنين هجر مستجد تقدير 22

           زينب ابراهيم ابراهيم عبدهللا مستجد تقدير 23

           زينب جمال الدين متولى يوسف مستجد تقدير 24

           زينب محمد على الباز سيداحمد مستجد تقدير 25

           ساره ابراهيم ابراهيم محمد الميهى مستجد تخلف 26

           اهيم كامل ابراهيم السحراوىساره ابر مستجد تقدير 27

           ساره احمد على محمود مجاهد مستجد تقدير 28

           ساره احمد عوض معوض الشرقاوى مستجد تقدير 29

           ساره احمد محمد شكرى عبدالمنعم ابوالسعد مستجد تخلف 31

           ساره السعيد عبدالستار عبدالغفار مستجد تقدير 31

           ساره السعيد وهيب احمد السؤالى مستجد تقدير 32

           ساره بدير امين محمود اسماعيل مستجد تقدير 33

           ساره جمال مصطفى الشرقاوى مستجد تقدير 34

           ساره حمدى محمد سليم عبدالرحيم مستجد تقدير 35

           محمد الموافى ساره رشدى حسن مستجد تقدير 36

           ساره صابر سعد السيد الموجي مستجد تخلف 37

           ساره عادل فتحى محمد توفيق مستجد تقدير 38

           ساره عادل محمد سعيد على مستجد تخلف 39

           ساره عادل محمد محمد المتولى عبد هللا مستجد تقدير 41

           بكر عيد الشامىساره ابو باق 41

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 

 ىكلية الطب البيطر

  شئون الطالب

  أسماء الطالبقائمة ب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  8) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           ساره عبدالحكيم ابراهيم عطوه مستجد تقدير 1

           ساره عزت محمد ابوهبه مستجد تقدير 2

           ساره عوض محمد لطفى شاهين مستجد تقدير 3

           ساره ماجد ابراهيم الصعيدى مستجد تقدير 4

           ساره محمد احمد سيد احمد علي مستجد تقدير 5

           ساره محمد فتحى محمود البيومى مستجد تقدير 6

           ساره محمد فوزى محمد مستجد تقدير 7

           ساره مفرح ابراهيم مامون مستجد تقدير 8

           ساره وجدى على مكروم محول 9

           ساره وحيد ابراهيم حسنين مستجد تقدير 11

           ساره وليد محمد سليمان ابراهيم مستجد تقدير 11

           سالى عاطف توفيق متولى الحلوجى مستجد تقدير 12

           سالى على ابراهيم حسين مستجد تقدير 13

           سالى محمد محمود مصطفى ستجد تقديرم 14

           سالى مصطفى عبدالواحد عثمان مستجد تقدير 15

           سالى يوسف فرج عيد فضه مستجد تقدير 16

           سحر حامد ياسين محمد عزاز مستجد تقدير 17

           سحر حمدى محمد ابراهيم محمد مستجد تقدير 18

           سعاد احمد السيد غازى د تقديرمستج 19

           سعاد نبيل الحماقى ذكى مستجد تقدير 21

           سلمى عبد هللا كامل محمد حافظ مستجد تخلف 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  8) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           رسلمى على حامد ضاه مستجد تقدير 22

           سلمى محمد محمد السيد الدسوقى مستجد تقدير 23

           سمر الحسين المنشاوى السعيد مستجد تقدير 24

           سمر السيد الشحات السيد يوسف مستجد تقدير 25

           سمر جمال اسماعيل نعمان مستجد تقدير 26

           سمر سامى محمد على مستجد تخلف 27

           سمر عبده السيد محمد شريف مستجد تقدير 28

           سمر عوض احمد السيد عبد العال مستجد تقدير 29

           سمر محمد محمد الجميزى مستجد تقدير 31

           سمراء عبده عبدالعال احمد نايل مستجد تقدير 31

           راهيم السيدسمير صالح ابراهيم اب مستجد تقدير 32

           سميره اسامه سليمان عبدالرحمن مستجد تقدير 33

   دريبــــــــــادى الت سمر طاهر مصطفى على ابوالعال باق 34

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

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

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           سميره محمود السيد صالح مستجد تقدير 1

           سميره محمود عبدالعظيم احمد عيسى مستجد تخلف 2

           سميه عزت محمد السيد مستجد تقدير 3

           سناء عادل عبدالرحمن عبداللطيف مستجد تقدير 4

           سها ياسر شفيق مصطفى مستجد تقدير 5

           سهام ماهر مخيمر عبد العظيم مستجد تقدير 6

           سهير مالك محمد عبده مستجد تقدير 7

           شاهندا احمد على عوض زين الدين مستجد تقدير 8

           شدا احمد احمد احمد صيام مستجد تخلف 9

           شروق السعيد ابراهيم احمد عامر مستجد تقدير 11

           ششروق عبدالحافظ رجب سالم دروي مستجد تقدير 11

           شريف اسماعيل عبد السالم الفحيل مستجد تقدير 12

           شرين رضا عبدالعزيز الحسنين مستجد تقدير 13

           شفاء شكرى محمد السيد مستجد تقدير 14

           شيماء ابراهيم ابراهيم عبد الوهاب عبد القوى مستجد تقدير 15

           ماء احمد على السيدشي مستجد تقدير 16

           شيماء اسعد عبدالحى السيد مستجد تقدير 17

           شيماء سعد محمد رمضان شلبى مستجد تقدير 18

           شيماء عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد مستجد تخلف 19

           شيماء عبدالعال ابراهيم عبدالعال مستجد تقدير 21

           شيماء فرج سعدالدين البيلى محمد جد تقديرمست 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  الطالب شئون

  قائمة بأسماء الطالب

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

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           شيماء محمد صالح محمد القبانى مستجد تقدير 22

           شيماء محمد محمود شراره مستجد تقدير 23

           محمد نجيب عبدالرحيم هجرس شيماء مستجد تقدير 24

           شيماء نبيل ابراهيم رمضان مستجد تقدير 25

           صافى اسماعيل عبدالباقى اسماعيل مستجد تخلف 26

           صفاء سمير احمد موسى هالل مستجد تقدير 27

           صفاء عصام عبدالفضيل عبدالعال مستجد تقدير 28

           صفاء محمود عبدالعزيز السيد علوان جد تقديرمست 29

           صالح حسن حسن احمد شاهين مستجد تقدير 31

           صالح زكريا يحيى القندقلى مستجد تقدير 31

           صالح عبد الرازق محمد عبد الرازق مستجد تقدير 32

           ضحى محمود محمد احمد مستجد تقدير 33

           طارق ممدوح المندوه النجار مستجد تخلف 34

           عائشه جالل محمد االخضر مستجد تقدير 35

           عائشه محمد عبدالمجيد على غزال مستجد تقدير 36

           سميه احمد محمد الطنطاوى الجالى باق 37

   ريبدــــــــــادى الت شيماء السيد محمد المالح باق 38

           شيماء محمود محمد عبدالرحيم باق 39

           عبدالرحمن السيد حسن السيد دالل باق 41

   دريبــــــــــادى الت سوميه عبدالباقى احمد حسن 1من الخارج  41

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

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

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           عبدالرحمن رمضان احمد محمد شعيب تقديرمستجد  1

           عبدهللا احمد شحاته فرغلى مستجد تقدير 2

           عبدهللا احمد عبد اللطيف االمام مستجد تقدير 3

           عبدهللا حماده محفوظ محمد السايس مستجد تقدير 4

           عبدهللا صالح على محمد خليفه مستجد تقدير 5

           عبير منتصر شعبان العدل مستجد تقدير 6

           عزه حسنى السيد ابوالمعاطى مطر مستجد تقدير 7

           عزه سمير السيد محمد البشالوى مستجد تقدير 8

           عزه عزت محمد طلبه احمد مستجد تقدير 9

           ليم هاللعساكر عبدالعليم محسوب عبدالع مستجد تقدير 11

           عفاف السيد ابراهيم السيد مستجد تقدير 11

           عال فهمى حسن حسن عوض عمر مستجد تقدير 12

           عالء عبدالحى عبدالحى اسماعيل مستجد تقدير 13

           على موسى محمد العشماوى مستجد تقدير 14

           الحلوعلياء حسن حامد  مستجد تقدير 15

           علياء عادل السيد محمد مستجد تقدير 16

           علياء عبدالوهاب عبدالرحمن محمد بلحه مستجد تقدير 17

           علياء محمد الشحات عرفان مستجد تقدير 18

           عمر مجدى فهيم الشربينى اسحاق مستجد تقدير 19

           سامى منصور عبدالهادىعمر محمد  مستجد تقدير 21

           عمرو ربيع احمد زايد مستجد تقدير 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

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

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           عمرو محمد فتحى مراد مستجد تقدير 22

           عنايات سعد محمد العسال مستجد تقدير 23

           غاده سامى عبدالفتاح مصطفى عثمان مستجد تقدير 24

           غاده عبدالناصر على عبدالعزيز السيد مستجد تقدير 25

           غاده محمد حسن المنتصر مستجد تقدير 26

           غدير السيد حمزه البطل مستجد تقدير 27

           فاطمه الزهراء رجب عثمان محمد مستجد تقدير 28

           فاطمه حامد عبد الحى البندراوى مستجد تقدير 29

           فاطمه عبد المنعم يحى زكريا مستجد تقدير 31

           فاطمه على محمد محمد ابوليله مستجد تقدير 31

           فاطمه محمد ابوزيد السيد عبدهللا مستجد تقدير 32

           ر الدين احمد عبد الحميد يوسففاطمه نو مستجد تقدير 33

   دريبــــــــــادى الت غاده عادل الشربينى طه باق 34

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

  كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

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

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           فايزه حسين عبدالمنعم عيسى مستجد تخلف 1

           ابراهيم الزياديفيفى محمد السيد  مستجد تقدير 2

           كاميليا محمد محمد الحداد مستجد تقدير 3

           كريم احمد فتحى سيداحمد ابوصفيه مستجد تقدير 4

           لمياء اسامه محى الدين محمود محمد مستجد تقدير 5

           مؤمن صالح احمد جابر مستجد تخلف 6

           الحليم عبدالحليم شريفماجد عبد مستجد تخلف 7

           مارى ابراهيم وديع ابراهيم جرجس مستجد تقدير 8

           مارينا بولس دانيال وصيف مستجد تقدير 9

           مجدى احمد محمود احمد البراشى مستجد تقدير 11

           محسن عادل عبدالوهاب محمد شلبى مستجد تقدير 11

           محمد ابراهيم عبدالحميد احمد د تقديرمستج 12

           محمد ابراهيم محمد ابوهوله مستجد تقدير 13

           محمد ابوضيف سالم سليمان ضيف هللا مستجد تقدير 14

           محمد احمد حسن السيد مستجد تقدير 15

           محمد احمد عبد العزيز المامون مستجد تقدير 16

           محمد احمد فتحى محفوظ مستجد تقدير 17

           محمد احمد محمود محمد عطيه مستجد تقدير 18

           محمد اشرف مصطفى عقيل مستجد تقدير 19

           محمد السيد احمد فتحى السيد مستجد تقدير 21

           محمد ايمن زكى عبدالدايم عيد مستجد تقدير 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102)للعام الجامعىرابعة
 (  3) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           محمد حسام الدين عبدالحليم مصطفى مستجد تقدير 22

           محمد رضا عوض محمد ابراهيم مستجد تقدير 23

           محمد رضا مصطفى الطناحى مستجد تقدير 24

           حمد رفعت طه طه ابراهيم الشينم مستجد تقدير 25

           محمد سامى عبدالمحسن الجوهرى مستجد تقدير 26

           محمد شعبان السيد الرفاعى على مستجد تخلف 27

           محمد صالح عبد الحميد البربرى مستجد تقدير 28

           محمد صالح محمود عباس على مستجد تخلف 29

           محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم القصبى مستجد تقدير 31

           محمد عبدهللا على سليمان مستجد تقدير 31

           محمد عبدالمقصود عطيه السنباوى مستجد تقدير 32

           محمد عبدالهادى محمد احمد الديسطى مستجد تقدير 33

           ابو عوض محمد عزالدين السيد مستجد تقدير 34

           محمد على اسماعيل على مستجد تقدير 35

           محمد على محمد البحراوى مستجد تقدير 36

   دريبــــــــــادى الت لؤى احمد على المتولى شتيوى باق 37

           محمد رمضان عبده الشرملسى باق 38

           محمد عبدالهادى محمد عبدالهادى باق 39

           ماجى زكى محمد ابراهيم جالله 1من الخارج  41

           محمد عبده محمد الكرداوى 1من الخارج  41

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  2) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           محمد على محمد على الشوربجى مستجد تقدير 1

           محمد فتحى نوفل محمد سالم قديرمستجد ت 2

           محمد محمد المهدى محمد البكرى عبدالغنى مستجد تخلف 3

           محمد محمد صادق امام شباره مستجد تخلف 4

           محمد محمود محمد عبدالعاطى مستجد تقدير 5

           محمد مصباح عبدالحليم متولى الحناوى مستجد تقدير 6

           محمود احمد ابراهيم الخضرجى معتوق مستجد تقدير 7

           محمود احمد يونس احمد يونس مستجد تقدير 8

           محمود اسامه سليمان حسن على مستجد تقدير 9

           محمود حسام الدين عبداللطيف يوسف عطيه مستجد تقدير 11

           ول عبدهللا احمد الديبمحمود زغل مستجد تقدير 11

           محمود عبدالناصر السيد الشربينى مستجد تقدير 12

           محمود على الدين محمود العوضى مستجد تقدير 13

           محمود نصر ابراهيم محمد جوهر مستجد تقدير 14

           مرام منير السيد عبدالمجيد مستجد تقدير 15

           مروة احمد محمد محمود تجد تقديرمس 16

           مروه ابراهيم عبد العزيز ابراهيم الغلبان مستجد تقدير 17

           مروه حسين محمد محمد مستجد تقدير 18

           مروه حماد عبد الهادى عطيه النمنم مستجد تقدير 19

           ازمروه سمير حسين عبدالكريم الب مستجد تقدير 21

           مروه شعبان محمد على ابراهيم مستجد تقدير 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 ىالطب البيطركلية 

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  2) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           مروه عيد محمد الشناوى مستجد تقدير 22

           مروه محمد عبدالحميد السيد موسى مستجد تقدير 23

           مروه محمد مختار حامد سالم مستجد تقدير 24

           مروه محمود احمد محمد غزال مستجد تقدير 25

           مروه مسعد محمود مصطفى مستجد تقدير 26

           مريم اشرف احمد لطفى محمد شهاب الدين مستجد تقدير 27

           مريم السيد عبده عثمان الصعيدى مستجد تقدير 28

           مريم حمزه طه الشربينى مستجد تقدير 29

           محمد محمود الغريب الصيرفى باق 31

           محمود عبدالسالم محمود محمد عبداللطيف باق 31

           محمود محمد محمود فوده باق 32

   دريبــــــــــادى الت محمود جمعان محمود العجرودى 1من الخارج  33

           محمود الدكرورى عبدالستار الدكرورى 2من الخارج  34

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 ة الطب البيطرىكلي

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  2) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           مريم محسن الباز الطحان مستجد تقدير 1

           مريم محمد محمد السعيد سليم مستجد تقدير 2

           مريم نبيل عرفات عبده السيد نصر جد تقديرمست 3

           مسعد جمال مسعد ابوغربيه مستجد تقدير 4

           مصطفى عادل المتولى شرف مستجد تقدير 5

           مصطفى محمد سيداحمد المؤذن مستجد تقدير 6

           معتز مسعد عبدالعزيز الشحرى مستجد تقدير 7

           منار احمد المرسى على هيكل جد تقديرمست 8

           منار رمزى السيد احمد مستجد تقدير 9

           منار عبدالعزيز محسوب الحسينى مستجد تقدير 11

           منار محمد احمد يوسف الجندى مستجد تقدير 11

           منال حسن انور ابراهيم غنيم مستجد تقدير 12

           منال محمد ناجح ابراهيم رزق مستجد تقدير 13

           منه هللا ضياء عبده هديهد مستجد تقدير 14

           منه هللا محمد عوض دغيدى مستجد تقدير 15

           منى احمد احمد البديوى مستجد تقدير 16

           منى السيد محمود محمد عبيد مستجد تقدير 17

           منى ايمن امين مصطفى زناتى تجد تقديرمس 18

           منى حمدى محمد محمد شحاته مستجد تقدير 19

           منى عوض هللا البسيونى السيد جميعه مستجد تقدير 21

           منى كاظم عبدالمجيد عبدهللا الشبلى مستجد تقدير 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل ائم بالتدريسالق



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  2) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           منى محمد ابراهيم ابو العز مستجد تقدير 22

           مها عالءالدين عبداللطيف العشرى مستجد تقدير 23

           مها ناصر محمد االتربى ابوالنجا مستجد تخلف 24

           مى جمال ابراهيم محمد محى الدين مستجد تخلف 25

           مى رمضان فتحى حافظ خاطر مستجد تقدير 26

           مى فتحى موسى ابراهيم ابوالعز مستجد تقدير 27

           مى مجدى احمد ابراهيم الهباب مستجد تقدير 28

           مى محمد رضوان السيد مستجد تقدير 29

           مى مسعد محمد على على سرور مستجد تقدير 31

           مياده احمد رشاد عبدهللا يوسف مستجد تقدير 31

           ميرنا ايمن راضى خميس مستجد تقدير 32

           ميرنا عصام عبدالمحسن حمد مستجد تقدير 33

           ميرنا محسن صالح مشرقى عبدالملك مستجد تقدير 34

           ميرهان محمود راضى خميس مستجد تخلف 35

           ميسم جميل ابراهيم محمد مستجد تقدير 36

           نادر خالد عبدالسالم عبده محمد مستجد تقدير 37

           نانسى عبد الغنى الحفنى عبد الغنى مستجد تقدير 38

           نبيله احمد محمد الديب احمد مستجد تخلف 39

   ادى التــــــــــدريب طيف عباس مصطفىمصطفى عالءالدين عبدالل باق 41

           منهل محمد ابراهيم ابراهيم باق 41

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  6) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           نبيله السيد عطية على النجار مستجد تقدير 1

           براهيمنجاه هانى محمد السعيد ا مستجد تقدير 2

           نجالء السيد محمد محمد السيد مستجد تقدير 3

           نجالء عبدالمقصود يحى عبدالمقصود مستجد تقدير 4

           ندى اشرف رمضان محمد هواش مستجد تقدير 5

           ندى اشرف محمد عبدالجواد مستجد تخلف 6

           سيد البسيونىندى محمد رشدى ال مستجد تقدير 7

           نرمين رضا طلعت على احمد مستجد تقدير 8

           نرمين شعبان الهجرسى احمد مستجد تخلف 9

           نسمه عباس على عطيه الزهيرى مستجد تقدير 11

           نسمه عماد عبدالمنعم محمود مستجد تقدير 11

           فهمىنسمه فهمى حسن  مستجد تقدير 12

           نسمه محمد على زين العابدين الريس مستجد تقدير 13

           نسمه معوض احمد ابو صالح مستجد تقدير 14

           نسمه ناجح عبد الرحمن السيد أحمد السيد مستجد تقدير 15

           نهاد طايل رمزى محمد مستجد تقدير 16

           حمد الددمونى عبدالعزيزنهال م مستجد تقدير 17

           نهله ابراهيم احمد ملوخيا مستجد تقدير 18

           نهله ابراهيم عبدالعزيز حسن مستجد تقدير 19

           نهله عثمان منصور محمد الجنيدى مستجد تقدير 21

           نهى احمد على الرمادى مستجد تقدير 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 لدور األول(/ا4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  6) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           نهى صالح عبدالحليم على الحديدى مستجد تخلف 22

           نهى محمد سعيد محمد شوقى عبدالحكيم مستجد تقدير 23

           نهى محمد على محمد فوده هاشم مستجد تقدير 24

           حمود نصر عاشورنهى م مستجد تقدير 25

           نور جمال عبد هللا احمد حجازى مستجد تخلف 26

           نورا العوضى ابراهيم محمد الهاللي مستجد تقدير 27

           نورا طارق محمد السيد خليفه مستجد تقدير 28

           نورا عربى الششتاوى مصطفى الجمال مستجد تقدير 29

           نورا على السيد احمد جبر جد تقديرمست 31

           نورا لطفى محمد حسن عيسى مستجد تقدير 31

           نورا محسن موسى عبدالعزيز باق 32

   دريبــــــــــادى الت ندى حمدى عبدالعزيز عبدالهادى 1من الخارج  33

           نورا جمال محمد السيد عطاهللا 1من الخارج  34

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102لجامعى)للعام ارابعة
 (  7) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           نوران ابراهيم ابراهيم ابراهيم عامر مستجد تقدير 1

           نوران فخرى على محسن عوض مستجد تقدير 2

           نورهان احمد المرسى يوسف مستجد تقدير 3

           نورهان بشير حسين محمد مصطفى يرمستجد تقد 4

           نورهان حمدينه ابوالمكارم عوض مستجد تقدير 5

           نورهان عبدهللا الدمرداش السيد نوير مستجد تقدير 6

           نورهان محمد احمد عبدالحليم حسن مستجد تقدير 7

           نورهان محمد السعيد خليل مستجد تخلف 8

           نورهان محمد وجيه صالح عطيه مستجد تقدير 9

           نورهان ناصر الدسوقى القاضى مستجد تقدير 11

           هاجر التابعى ابراهيم غندر مستجد تقدير 11

           هاجر حامد محمود رمضان السيد مستجد تقدير 12

           هاجر حسن محمد الباز مستجد تخلف 13

           هاجر رضا محمود محمد ابوالعزم مستجد تقدير 14

           هاجر عبدهللا احمد السولية مستجد تقدير 15

           هاجر على نعيم حسين السقا مستجد تقدير 16

           هاجر محمد احمد حجازى صالح مستجد تقدير 17

           هاجر محمد عاشور سالم سعد مستجد تقدير 18

           هاجر محمد عبدالعزيز محمد اسماعيل مستجد تقدير 19

           هاجر مسعد مصباح قرع مستجد تخلف 21

           هاله عبدالمجيد الجوهرى الجمال مستجد تقدير 21

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  7) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           هاله على محمود الشحات ابوالعز تجد تقديرمس 22

           هاله محمود ابراهيم السيد فوده مستجد تقدير 23

           هايدى رشاد رشاد عبدالخالق ايوب مستجد تقدير 24

           هبه احمد محمود حجاج مستجد تقدير 25

           هبه اشرف عبداللطيف معوض هجرس مستجد تقدير 26

           هبه هللا ابراهيم توفيق الدياسطى مستجد تقدير 27

           هبه هللا احمد طلبه جاد حوايج مستجد تقدير 28

           هبه هللا انور محمد العيسوى مستجد تقدير 29

           هبه هللا حامد احمد عبد التواب طنطاوى مستجد تقدير 31

           هللا عبد الحميد عبد الحميد عامر هبه مستجد تقدير 31

           هبه هللا لطفى لطفى ابراهيم بدوى مستجد تخلف 32

           هبه بدر الدين عبدالحافظ عبدالهادى مستجد تخلف 33

           هبه عباس محمد عوض عباس الشرقاوى مستجد تقدير 34

           انىهبه محمد حسين حامد اليم مستجد تقدير 35

           هبه مصطفى الغريب صالح احمد مستجد تقدير 36

           هبه يحيى محمد الفطاطرى مستجد تقدير 37

           هدى محمد السعيد ابوراضى مستجد تقدير 38

           هدى محمد فتحى عبد السالم محمد جالل مستجد تقدير 39

           المعبود هاشم النجولىهدير بهجت عبد مستجد تقدير 41

           هدير حماده فوزى مندور مستجد تخلف 41

 الغائبيــن : ) (  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  8) فصل:

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           هدير حمدى راغب المهدى مستجد تقدير 1

           هدير عصام رضوان محمود صيوح مستجد تقدير 2

           هدير محمد احمد جوهر مستجد تقدير 3

           هدير محمد شكر حماد مستجد تقدير 4

           هدير محمود محمد مبروك مستجد تقدير 5

           هديل حمدى السيد احمد يوسف مستجد تخلف 6

           هناء ابوالعنين السيد ابوالعنين مستجد تخلف 7

           هناء محمد محمد عبدالرازق سليم يرمستجد تقد 8

           هند السعيد حسن رجب احمد مستجد تقدير 9

           هند عبدالحليم حافظ حافظ االمام مستجد تقدير 11

           هند محمد احمد نعمه هللا مستجد تقدير 11

           هند محمد محمد قنديل مستجد تقدير 12

           هند نصر ابوسالمه رمضان التواتى قديرمستجد ت 13

           هويدا جمال محمد احمد مستجد تقدير 14

           هيثم حسين جاب هللا العربى مستجد تقدير 15

           وسام محمد فريد على كساب مستجد تقدير 16

           وفاء ابراهيم عبد العزيز ابراهيم الغرباوى مستجد تقدير 17

           وفاء حمدى محمد السيد مستجد تقدير 18

           وفاء رمضان ابراهيم محمد عبده مستجد تقدير 19

           وفاء سمير عبدالقادر عبدالقادر الزكى مستجد تقدير 21

           والء ابراهيم محمد عبدالوهاب مستجد تقدير 21

 ( الغائبيــن : )  الحاضـرين : ) (

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 

 كلية الطب البيطرى

  شئون الطالب

  قائمة بأسماء الطالب

 (/الدور األول4102 - 4102للعام الجامعى)رابعة
 (  8:) فصل

 مالحظــات         االســـم حالة القيد م

           والء احمد قطب الحداد مستجد تقدير 22

           والء ماهر حافظ ابراهيم مستجد تقدير 23

           وليد خيرى احمد شومان مستجد تقدير 24

           وليد محمد عبدالرحيم عبدالفتاح شعيب مستجد تقدير 25

           ياسر عبدالحميد محمد عبدالحميد مستجد تقدير 26

           ياسمين ابراهيم سيد احمد عبدالفتاح عجالن مستجد تقدير 27

           ياسمين ابراهيم عبدالحميد عبدالسالم صالح مستجد تقدير 28

           ياسمين السيد اسماعيل الديب مستجد تقدير 29

           سمين الشربينى احمد الشربينى الشاذلىيا مستجد تقدير 31

           ياسمين سمير محمد عبدالمقصود مستجد تقدير 31

           ياسمين عاصم رجب درويش مستجد تقدير 32

           وفاء محمود سيد موسى باق 33

           وليد محمود عبدالباسط نور الدين 3من الخارج  34

 الغائبيــن : ) (  ) (الحاضـرين : 

 رئيس القسم المشرف على المعمل القائم بالتدريس



 


