
 

العــام الجامعــي : 2022-2021 القسـم/الشعبـة : ــــ

الئحــة : 2007 طبيعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلية الطب البيطرى

الفرقة الخامسة / الفصل الدراسي األول
مركز نظم المعلومات 

االدارية
جامعة كفرالشيخ

 
 االسم كود الطالب م

 ابتهال محى عبدالرافع احمد على  1005 1

 ابراهيم اشرف ابراهيم عاطف الديهى 1005 2

 ابراهيم جمعه يوسف بركات عثمان 1005 3

 ابراهيم عبد العزيز ابراهيم على 1005 4

ريا عبدة عوضابراهيم دمحم زك 1001 5  

 احمد السنوسى شحاته خليفه 1005 6

 احمد السيد عبد الجواد السيد عزب 1005 7

 احمد السيد دمحم احمد خميس 1005 8

 احمد جالل ابوالعنين السيد جاد الحك 1005 9

 احمد جميل دمحم السيد مرجان 1050 11

يناحمد حميده دمحم حس 1055 55  

 احمد خالد دمحم صالح على منصور 1055 55

 احمد رضا عرفه حسن داود 1055 55

 احمد سعيد السيد دمحم عيد 1055 55

 احمد طلعت ابراهيم الكالف 1051 51

 احمد عاصم المرسى السيد السيارى 1055 55

 احمد عزت نجم نجم 1055 55

عماد دمحم احمد ابو السعود احمد 1055 55  

 احمد مجدى دمحم امين والى 1055 55

 احمد دمحم صبحى دمحم شعبان 1050 50

              

 



 

العــام الجامعــي : 2022-2021 القسـم/الشعبـة : ــــ

الئحــة : 2007 طبيعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلية الطب البيطرى

الفرقة الخامسة / الفصل الدراسي األول
مركز نظم المعلومات 

االدارية
جامعة كفرالشيخ

 
 االسم كود الطالب م

 احمد مصطفى دمحم المنوفى 1055  55

يم علىاحمد ياسر عبد المنعم ابراه 1055 55  

 اسامه دمحم دسولى مرسى على الحداد 1055 55

 اسراء ابراهيم صبرة دمحم عبد هللا 1055 55

 اسراء احمد على دمحم عوض 1051 51

 اسراء اسامه عبد المجيد عماشه 1055 55

 اسراء طه مختار حامد السيد 1055 55

ام السيداسراء دمحم بدير االم 1055 55  

 اسراء دمحم عبد الغنى الششتاوى زيان 1055 55

 اسراء نبيل كمال عبد الكريم شعبه 1050 50

 اسماء اسامه عبد هللا دوير 1055 55

 اسماء جمال فرج صالح 1055 55

 اسماء خالد الشحات عبد الوهاب الصنفاوى 1055 55

حمد عبد هللا شعباناسماء شفيك ا 1055 55  

 اسماء عبد الفتاح دمحم ابراهيم الجبالى 1051 51

 اسماء فتحى ابراهيم عبد الوهاب الزعويلى 1055 55

 اسماء دمحم ابراهيم حنبل 1055 55

 اسماء هالل عبد الرحمن زين الدين ريشو 1055 55

 اشرف رجب محمود مصطفى الرفاعى 1055 55

 اشرلت عبدالنبى منصور السيد ابوالعطا 1050 50

   

 
 



 

العــام الجامعــي : 2022-2021 القسـم/الشعبـة : ــــ

الئحــة : 2007 طبيعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلية الطب البيطرى

الفرقة الخامسة / الفصل الدراسي األول
مركز نظم المعلومات 

االدارية
جامعة كفرالشيخ

 
 المجموع اصمال السنه صملي شفوى تحريري االسم كود الطالب م

      االء دمحم على دمحم ندا حواس  1055 55

      السيد سالمه على بدوى عطيه 1055 55

      السيد على السيد ابو رية 1055 55

سن يوسف شهودامانى انور ح 1055 55       

      امل توكل سعيد عبد المجيد عثمان 1051 51

      امل كمال الدين محمود المهدى 1055 55

      امل مصطفى عبد الونيس المنشاوى 1055 55

      امل هانى يوسف شعله 1055 55

      امنيه دمحم احمد خليل خليل احمد 1055 55

لجواد سليمامنيه دمحم سعد عبد ا 1010 10       

      اميره جمال سليمان سليمان 1015 15

      اميره رضا عبد الحى السيد دمحم فلفل 1015 15

      اميره رفعت جابر على زلط 1015 15

      اميره طارق دمحم منصور 1015 15

      امينه احمد ابراهيم بدوى 1011 11

      انجى اشرف على رياض حجازى 1015 15

      انجى مجدى اسعد ميخائيل 1015 15

      انجى دمحم على على السباعى 1015 15

      انجيل مدحت هنرى خله خليل 1015 15

      ايفلين مجدى صبرى كامل 1050 50

 المجموع اصمال السنه صملي شفوى تحريري االسم كود الطالب م



 

العــام الجامعــي : 2022-2021 القسـم/الشعبـة : ــــ

الئحــة : 2007 طبيعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلية الطب البيطرى

الفرقة الخامسة / الفصل الدراسي األول
مركز نظم المعلومات 

االدارية
جامعة كفرالشيخ

 
      ايمان ابراهيم فواد ابراهيم الحصرى 1055  55

      ايمان السيد بدوى دمحم ابراهيم 1055 55

      ايمان حمدى عامر غزال 1055 55

      ايمان عبد الناصر يحيى الشامى 1055 55

      ايمان دمحم على ابو اليزيد عكر 1051 51

      ايمان دمحم محب دمحم باشا 1055 55

      ايمان مصطفى ابراهيم السودانى 1055 55

      ايمان منصور الشحات عبدالفتاح اغا 1055 55

      ايه السيد عبد اللطيف البوهى 1055 55

      ايه رافت دمحم حسين 1050 50

      ايه رضا البسيونى الخولى 1055 55

      ايه رمضان السيد الفخرانى 1055 55

      ايه عبد الجليل السيد غياتى 1055 55

زكريا سافوح ايه عبد الفتاح 1055 55       

      ايهاب هالل ابو اليزيد عبد الغفار 1051 51

      بسمه رافت دمحم صالح 1055 55

      تمى مجدى عبد الهادى هاشم 1055 55

      جيهان ياسر حسنى عبد الونيس 1055 55

      حازم مجاور اسماعيل مجاور 1055 55

شوادفىحبيبه دمحم فوزى دمحم مصطفى ال 1050 50       
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كلية الطب البيطرى

الفرقة الخامسة / الفصل الدراسي األول
مركز نظم المعلومات 

االدارية
جامعة كفرالشيخ

 
 

 

 االسم كود الطالب م

 حسام بشير عمرى رجب حماد  1055 55

 حسن سعيد حسن على جمعه 1055 55

 حسن صبحى حسن متولى حسين 1055 55

 حسناء حمودة السعيد احمد 1055 55

ابو طالب حنان السيد عبد الممصود فرج 1051 51  

 حنين منير سعد عبد هللا 1055 55

 خالد عصام السيد زيدان 1055 55

 داليا حلمى احمد المشاشى 1055 55

 دعاء سعد رزق عبد العاطى 1055 55

 دعاء عبد المجيد عبد ربه الصغير 1050 50

 دعاء فوزى ابراهيم ابو العطا 1055 55

 دميانه عماد فوزى بانوب 1055 55

 دنيا اسامه الغريب المنيلى 1055 55

 دنيا عاصم سعد دمحم الخطيب 1055 55

 دينا ابراهيم حسن دمحم بندق 1051 51

 دينا عبد الستار دمحم السيد عبد هللا 1055 55

 دينا فتح هللا احمد احمد ابو السعد 1055 55

 رانيا احمد نور الدين عبد الحليم خليفة 1055 55

 رانيا سعيد عبد السالم حمادة غرابه 1055 55

 رحاب عبد الحكيم لاسم الصافى موسى 1500 500
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مركز نظم المعلومات 

االدارية
جامعة كفرالشيخ

 
 االسم كود الطالب م

 رحمه دمحمى امين الشناوى 1505  505

عبد الفضيل سعد ابراهيم علىرضا  1505 505  

 رنا رمضان عبد الجواد دمحم درويش 1505 505

 رنا عادل الوردانى دمحم عبده 1505 505

 روان دمحم بدير دمحم المزين 1501 501

 رودينه اشرف سعيد عبد الروف زهره 1505 505

 روضه ابراهيم دمحم نسيم 1505 505

 روضه دمحم عبد الرازق عبد هللا 1505 505

 ريم مدحت محمود دمحم شليك 1505 505

 ريهام صبرى بدير احمد شواف 1550 550

 زهره احمد دمحم احمد 1555 555

 زياد شعبان عبد الفتاح عبد الجليل عامر 1555 555

 زينب اسماعيل السيد لاسم 1555 555

 زينب عطا هللا عبد الونيس عطا هللا 1555 555

 زينب محمود عبد الحليم عبد هللا الحداد 1551 551

 سارا عادل دمحم دمحم الحيطى 1555 555

 ساره حسب هللا صبحى بركات 1555 555

 ساره سعد بدير الشنوانى 1555 555

 ساره شعبان يوسف محمود 1555 555

550 
 

 ساره عبد السالم عبد الفتاح عبد الهادى 1550
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االدارية
جامعة كفرالشيخ

 
 

كود  م

 الطالب

 االسم

 ساره دمحم عبد هللا سليمان 1555  555

 سلمى مجدى فتحى محمود الحوفى 1555 555

 سلمى دمحم احمد عبد الوهاب يونس 1555 555

ار احمد عبد اللطيف مرزوقسماح مخت 1555 555  

 سمر خيرى دمحم عبد العزيز على 1551 551

 سها احمد سعد السيد عبد الجليل 1555 555

 سهير عبد العال عباس احمد محمود 1555 555

 شروق حاتم عبد الصادق سالمه 1555 555

 شروق عابد عبدالرازق فنح هللا 1555 555

 شروق عالء محمود عمار 1550 550

 شروق منير دمحم الوزير 1555 555

 شرين عبد المنعم عبد الفتاح يونس 1555 555

 شيرى ايمن جرجس صبحى 1555 555

 صابرين سعيد جمعه دمحم زيان 1555 555

 صالح الدين دمحم صالح محسن ندا 1551 551

عبدالموجود السعداوى كرم عايده بدر 1555 555  

 عبد الرحمن صالح دمحم رزق مرزوق 1555 555

 عبد الرحمن لطب فوزى لطب على 1555 555

 عبد الرحمن دمحم بدوى عبد النبى 1555 555

 عبد الرحمن مصطفى عبد المجيد الجوهرى 1550 550
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جامعة كفرالشيخ

 
 االسم كود الطالب م

 عبد هللا يونس فوزى يونس العربى 1555  555

عبد المحسن اسماعيل عبد المحسن  1555 555
 اسماعيل

 عز الدين ايمن مهدى السيد تمراز 1555 555

 عزه دمحم حاتم دمحم عبد الغنى 1555 555

 عزه دمحم عبد العظيم العياشى 1551 551

 على ابراهيم مصلح دمحم حشاد 1555 555

 على دمحم على دمحم المحصى 1555 555

 على موسى موسى عبد هللا 1555 555

 علياء ياسر سيد احمد عطيوى 1555 555

 عمر راشد عبد الفتاح عبدهللا 1510 510

 عمر فتوح دمحم توفيك عبد الرحمن 1515 515

مرو موسى زكريا فايدع 1515 515  

 غاده السيد التهامى عبد الهادى 1515 515

 غاده حسن عبد المعبود شعبان دمحم 1515 515

 غاده رجب دمحم دمحم يسن 1511 511

 غاده فتحى احمد الطويل 1515 515

 فاطمه احمد دمحم حسين عبد الرسول 1515 515

لزهراء ابراهيم السيد على فاطمه ا 1515 515
 درويش

 فاطمه دمحم سعد ذكى خليفة 1515 515

 فاطمه مسعد السيد دمحم 1550 550

   
 



 

العــام الجامعــي : 2022-2021 القسـم/الشعبـة : ــــ

الئحــة : 2007 طبيعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلية الطب البيطرى
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مركز نظم المعلومات 

االدارية
جامعة كفرالشيخ

 
 االسم كود الطالب م

 فاطمه مصطفى دمحم حسن ابو حمامه  1555 555

 فاطمه هشام صبحى جاد 1555 555

 فتحى عبد المنعم دمحم ابراهيم العجمى 1555 555

 كريم السيد الدمحمى محمود ابراهيم 1555 555

 كريم مسعد راغب المواردى 1551 551

 كيرلس نبيل صبحى لبيب 1555 555

 لمياء سمير راغب عبده عبده 1555 555

 لمياء عبد المجيد رياض دمحم المحصى 1555 555

 ليلى وجدى ابراهيم السيد 1555 555

 مادونا مجدى يونان جميل عياد 1550 550

 مارينا مجدى مسيحه رزق 1555 555

 دمحم ابراهيم احمد العمدة 1555 555

 دمحم بسيونى حامد شحاته سالم 1555 555

 دمحم رمضان دمحم بدوى حسام الدين 1555 555

 دمحم زكريا حسان يوسف دراز 1551 551

 دمحم صديك دمحم حسنين 1555 555

 دمحم طه دمحم ابو الفتح راضى 1555 555

 دمحم طه دمحم المهدى اسماعيل 1555 555

 دمحم عاطف نصر عبده مصطفى 1555 555

 دمحم عبد الحميد دمحم البحيرى 1550 550
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 طالبكود ال م

555 1555  

555 1555 

555 1555 

555 1555 

551 1551 

555 1555 

555 1555 

555 1555 

555 1555 

550 1550 

555 1555 

555 1555 

555 1555 

555 1555 

551 1551 

555 1555 

555 1555 

555 1555 

555 1555 

500 1500 
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جامعة كفرالشيخ

 
 االسم كود الطالب م

ابو عايدمريم جمال ابراهيم  1505  505  

 مريم على شهاب الدين البيلى 1505 505

 مريم دمحم محمود حسن البرعى 1505 505

مصطفى خالد عبد الفتاح حجازى عبد  1505 505
 الجواد

 مصطفى راضى رجب الرشيدى 1501 501

 مصطفى لطب نور ابراهيم حسن 1505 505

الغنى مختار عبد مصطفى ماجد عبد  1505 505
 الغنى حماد

 مصطفى محمود دمحم محمود سليمان 1505 505

 ممدوح مجدى عبد المادر عالم 1505 505

 منه هللا طارق على عبد الغنى البالصى 1550 550

 منه هللا مجاهد عبد المادر الصيفى 1555 555

 منه هللا دمحم ابراهيم 1555 555

 منه هللا محمود حسن محمود 1555 555

منه هللا موهاب عبد الحميد عبد الحميد  1555 555
 مصطفى

 مها هشام عبد المادر فضل عبد المادر 1551 551

 مومن دمحم محمود ابراهيم العجمى 1555 555

 مى ابراهيم احمد النمر 1555 555

سودانمى ابراهيم يوسف  1555 555  

 مى عبد المحسن احمد مصطفى عوف 1555 555

 ميار عبد الرحيم عبد الحميد ابو سالمه 1550 550
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جامعة كفرالشيخ

 
 االسم كود الطالب م

 ندى السيد امام دمحم التالوى 1555  555

 ندى بسيونى ابراهيم بسيونى سرحان 1555 555

 ندى عبد الستار عبد الكريم جاد هللا 1555 555

 ندى عيد مرسى السيد رمضان 1555 555

 ندى نصر ابراهيم ابراهيم 1551 551

 ندى نوفل زكى احمد الماضى 1555 555

 ندى وائل مصطفى دمحم رزق 1555 555

 نرمين هانى دمحم عبد المجيد الشاملى 1555 555

 نهى محمود عبد الممصود عطيه 1555 555

 نورهان عادل حسن الشبينى 1550 550

 نورهان على دمحم يونس 1555 555

 نورهان عوض صبره احمد البربرى 1555 555

 هاجر سعيد احمد اسماعيل داود 1555 555

 هاجر عاطف سيد احمد عامر 1555 555

اجر عوض منصور على سالمه 1551 551  

 هاجر دمحم عبدالحافظ عصر 1555 555

 هدير جمال دمحم دمحم جوده 1555 555

 هدير ربيع جمعه عبد المنعم ابراهيم 1555 555

 هدير عبد السالم عبد السالم السعيد سعدون 1555 555

 هناء دمحم السيد شهاب الدين 1550 550
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جامعة كفرالشيخ

 
 

 االسم كود الطالب م

 هند هشام محمود عبد العزيز حلوه 1555  555

 ورده رجب السيد احمد ابو دياب 1555 555

 وسام خالد عبد الحى ابراهيم رداد 1555 555

 وفاء حسن دمحم حسن عبد الحميد 1555 555

م عزوز سنبلوالء حلي 1551 551  

 والء مديح رمضان مبرون 1555 555

 والء وجيه عبد الرازق زلع 1555 555

 يارا مجدى يوسف عبد السالم الشحات 1555 555

ياسمين جمال عبد المعبود عبد الجواد  1555 555
 العطار

 

 

 

 

 

 

 


