
   
 جامعة كفر الشيخ 

   كلية الطب البيطري    
 شئون الطالب     

 

 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 ابتسام احمد عبد ربه عبد الممصود المسلمانى 2001 1

 ابراهيم السيد احمد دمحم السنهورى 2002 2

 ابراهيم يوسف ابراهيم يوسف مسعود 2003 3

 احمد ابراهيم السيد احمد على 2004 4

ابراهيم حسن البسطويسى شعبان احمد 2005 5  

 احمد السيد ابو مسلم الشربينى 2006 6

 احمد السيد السعيد ابراهيم سعيد 2007 7

 احمد المعتز باهلل دمحم دمحم الحنفى 2008 8

 احمد جمال عوض مبرون غانم 2009 9

1
0 

 احمد حازم ماضى عباس حجازى عبدالجواد 2010

1
1 

د رافت عوض عوضاحم 2011  

1
2 

 احمد رضا بسيونى خطاب هانى 2012

1
3 

 احمد سعد دمحم السيد سويد 2013

1
4 

 احمد شريف زين الدين بسيونى 2014

1

5 

2015 
 احمد شولى دمحم دمحم على شتات

1

6 

2016 
 احمد صالح حامد احمد نور

1

7 

2017 
 احمد عادل بدير دمحم شاهين

1

8 

2018 
 احمد عبده اسماعيل عبده الفرنوانى

ولاال / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201  : الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



1

9 

2019 
 احمد عزت احمد االجرب

2

0 

2020 
 احمد على دمحم منتسب السيد

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 جامعة كفر الشيخ 
   كلية الطب البيطري    

 شئون الطالب     

 

 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 احمد عوض دمحم علوانى صالح  0202  21

لىاحمد لطب فوزى لطب ع  0200  22  

 احمد دمحم السيد احمد البيومى  0202  23

 احمد دمحم فهمى دمحم ابو العطا  0202  24

 احمد منصور احمد طه ابوديه  0202  25

 احمد منصور على شهاوى  0202  26

 احمد ياسر احمد ابراهيم زايد  0202  27

 احمد يحى دمحم خليفه  0202  28

 اروى طارق دمحم فتح هللا ابو خليفة  0202  29

احمد على اسامه بركات محمود  0222  30  

 اسامه رضا ابراهيم حامد  0222  31

 اسامه رمضان دمحم الصباغ  0220  32

 اسامه صالح حسن عبد الكريم الدلجمونى  0222  33

 اسامه عاطف عبد الحميد على سالم  0222  34

 اسامه فهمى محمود الحنفى  0222  35

ولاال / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  ـةالئحـ        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 

 

 

 جامعة كفر الشيخ
   كلية الطب البيطري    

 شئون الطالب     
 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

دمحم دمحم على تراباسامه   0222  36  

 اسراء السيد دمحم احمد الزواوى  0222  37

 اسراء امجد عمر عبد العال بدر  0222  38

 اسراء عبد الغنى احمد الشرلاوى  0222  39

 اسراء ماهر كمال عبد الهادى حسين  0222  40

 اسراء دمحم زكريا على موسى  0222  41

 اسالم ابواليزيد عبدالمادر ابواليزيد الشيخ  0220  42

دمحم انور راغب عبد الجواداسالم   0222  43  

 اسالم دمحم عبدربه دمحم بدر  0222  44

 اسماء احمد ابراهيم حسب هللا  0222  45

 اسماء احمد عبد ربه ابراهيم شاهين  0222  46

 اسماء اشرف مصطفى مصطفى حبلص  0222  47

 اسماء السيد البيلى السيد دمحم  0222  48

 اسماء حسين عبد المعطى الجيار  9402  49

دالظاهر راجحاسماء خالد عب  9404  50  

 اسماء خضر عبد الباعث اسماعيل البستاوى  9402  51

 اسماء شولى فهمى زغلول  9409  52

 

 

 

 

 

ولالا/ الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201: الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 
 عة كفر الشيخجام 

   كلية الطب البيطري    
 شئون الطالب     

 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 اسماء عادل دمحم دمحم عبده  9402  53

 اسماء عزت دمحم السيد خليل  9400  54

 اسماء مجدى عثمان دمحم فايد  9400  55

سماء دمحم ابراهيم عتمانا  9402  56  

 اسماء دمحم احمد دمحم مصطفى عطيه  9402  57

 اسماء دمحم شعبان ابوخطوه  9402  58

 اسماء دمحم عبد العظيم دمحم السعداوى  9402  59

 اسماء دمحم عبد المنعم رفاعى الشرلاوى  9424  60

 اسماء محمود حسن ابراهيم  9422  61

 افكار فكرى دمحم يوسف البلماسى  9429  62

مضان دمحم مصطفى ابوعبيهاالء ر  9422  63  

 االء عرفات عبدالرحمن عبده الموافى  9420  64

 االء دمحم السيد دمحم البطاط  9420  65

 االء دمحم عبد الفتاح لطب الشيتانى  9422  66

 االء دمحم عبدهللا على دمحم خليفه  9422  67

 االء وائل عبد الفتاح بدوى  9422  68

 االء يسرى السعيد عبدالجواد النجار  9422  69

الء يسرى عبدالعاطى احمد ابوالعنينا  9424  70  

 

 

 

 

 

 

 

 

االول/ الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 
 

 
 

 جامعة كفر الشيخ 
   كلية الطب البيطري    

 ن الطالبشئو     
 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 الزهراء حمزه فتحى دمحم شمس  9422  71

 الزهراء خالد عبدالحميد فرج بطيخ  9429  72

 السيده عبد العظيم مشحوت عبد العظيم  9422  73

 الشيماء بسيونى مصطفى السيد سليمان  9420  74

 امل جابر عبد ربه السيد  9420  75

 امل جالل عبدالعزيز ابراهيم مبرون  9422  76

 امل حلمى ابراهيم زيدان  9422  77

 امل خالد صالح عيد خليل  9422  78

 امل مسعد كمال على الشاذلى  9422  79

 امنية حسن يحيى الطنانى  9424  80

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

االول/ الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 
 
 

 
 

 
 جامعة كفر الشيخ 
   كلية الطب البيطري    

 شئون الطالب     

 

 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 امنية دمحم عبدالعزيز صالح السيد  9422  81

 امنيه ابراهيم حافظ حسين فتح الباب  9429  82

 امنيه ايمن عبدالعزيز دمحم عبدالغنى  9422  83

 امنيه على دمحم ابوشعيشع عفيفى  9420  84

 امير احمد دمحم اسماعيل المكاوى  9420  85

 اميره ايمن زكريا الخياط  9422  86

 اميره خالد عوض الششتاوى شرف  9422  87

 اميره شريف محروس دمحم السما  9422  88

 اميره صالح احمد دمحم مهنا  9422  89

 اميره عماد دمحم احمد موافى  9424  90

يد دمحم الفضالىاميره دمحم الس  9422  91  

 اميره مسعد فتحى مسعد السيد  9429  92

 اميره منير بسيونى حسن عبيد  9422  93

 انجى احمد السيد دمحم جاد هللا  9420  94

 انجى مصطفى منصور مختار المصاص  9420  95

 انوار دمحم عاطف دمحم الزفتاوى  9422  96

 اياد اشرف محمود دمحم الغيطانى  9422  97

السنهورىاية السيد السيد ابراهيم   9422  98  

 اية بدر النمراشى هنداوى ابراهيم مليكة  9422  99

 ايمان ابوالفتوح على يوسف االشافعى  9244  100

االول/ الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 

 
 جامعة كفر الشيخ 

   كلية الطب البيطري    
 شئون الطالب     

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 ايمان احمد عبدالحميد المزين  9242  101

 ايمان السعيد السعيد عبد هللا زويل  9249  102

بو شحاتهايمان السيد ابراهيم محمود ا  9242  103  

 ايمان رفعت صبحى عجالن  9240  104

 ايمان مجدى امين على  9240  105

 ايمان دمحم حلمى دمحم عطيه  9242  106

 ايمان دمحم رضا على يوسف  9242  107

 ايمان دمحم شعبان دمحم السيد داود  9242  108

 ايمان مسعود ابراهيم دمحم النجار  9242  109

 ايمان يحى على محمود مسعد حجازى  9224  110

الرسول عبدالمعطى ابو حمره دايه احمد عب  9222  111  

 ايه هللا لؤى على حافظ  9229  112

 ايه خالد عبد السميع شتيه  9222  113

 ايه رمضان عبدالسالم مصطفى ابراهيم  9220  114

 ايه عماد سامى دمحم حبلص  9220  115

 

 

 

 

 

 

ولاال/ الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 

 
 جامعة كفر الشيخ 

   كلية الطب البيطري    
 شئون الطالب     

 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 ايه دمحم احمد دمحم خضر  9222  116

 ايه دمحم سيد احمد لطب سيد احمد  9222  117

 ايه دمحم كامل عبد العزيز االشمر  9222  118

 ايه موسى دمحم السيدعلى  9222  119

 ايه وليد احمد المط  9294  120

 ايهاب رضا عبدالحميد السبكى  9292  121

 ايهاب وحيد دمحمعلى الزيات  9299  122

 بثينه خالد دمحم هالل سليمان  9292  123

 براء احمد احمد ابو عيانه  9290  124

 بسمله سمير المغاورى ابراهيم زكى  9290  125

 بسمه حسين عبد الجواد عبدالونيس باشا  9292  126

 بهاء سعيد عبد الكريم الصاوى دمحم  9292  127

 ثريا عاطف دمحم رجب رسالن  9292  128

 جمال على حلمى مرسى عياد  9292  129

 جنه ايمن زكريا دمحم المصرى  9224  130

 جهاد سامى دمحم الجارحى  9222  131

وسف عرفهحازم ياسر ي  9229  132  

 

 

 

 

ولاال / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
تظامان:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد

الولا / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       



 
 جامعة كفر الشيخ 

   كلية الطب البيطري    
 شئون الطالب     

 

 باسم الطال رقم الجلوس م

 حبيبه ابراهيم ابو المكارم حماد سليمان  9222  133

 حبيبه ايهاب على احمد جادو  9220  134

 حبيبه توفيك دمحم توفيك سليمان حسن  9220  135

 حسام محب السيد يحى بكر  9222  136

 حسن رضا حسن عبدالجواد  9222  137

  مصطفى فايدحسن رمضان دمحم  9222  138

 حسناء السيد دمحم سعيد دمحم منصور  9222  139

 حسناء محمود عبد الحميد طه مهنا  9204  140

 حماس عاطف السيد ابو العطا الطاووس  9202  141

 حنين صالح دمحم مسعد السيد  9209  142

 حنين فتحى طه الجريدى  9202  143

 خالد محمود عبد الحميد محمود شعوط  9200  144

جخديجة عرفة فرج على فر  9200  145  

 خلود احمد االميرعبدالماجد ابو الماسم  9202  146

 خلود دمحم ابوالوفا الشافعى  9202  147

 دارين انور دمحم عابدين  9202  148

 داليا عماد صالح دمحم صالح  9202  149

 دعاء احمد مصطفى السيد البيلى  9204  150

 

 

 

 



 

 جامعة كفر الشيخ  
   كلية الطب البيطري    
 شئون الطالب    

 اسم الطالب رقم الجلوس م

ى حسيندعاء حمدى احمد مرس  9202  151  

 دعاء مصطفى ابراهيم ابراهيم بحيلك  9209  152

 دعاء ممدوح عبدهللا ابراهيم بدر  9202  153

 ديما احمد الصاوى شلبى  9200  154

 دينا ربيع احمد على حفيله  9200  155

 دينا سامح عبد الحميد فؤاد محمود  9202  156

 رانيا دمحم ابراهيم السنديونى  9202  157

 رحمه ابراهيم دمحم ابو الفتوح  9202  158

 رحمه اكرم حسن حسن كبشه  9202  159

 رحمه طلعت انور هيكل  9224  160

 رحمه عبد الجواد محفوظ بسيونى البريدى  9222  161

 رحمه لطب سعد الصياد  9229  162

 رحمه متولى متولى جبر متولى  9222  163

 رضا السادات منصور عبدالموى  9220  164

 رضوى ماهر عبد الستار شعبان  9220  165

 رنا السيد ابراهيم دمحم مرجان  9222  166

 رنا كمال السيد عبد اللطيف  9222  167

 رنا دمحم نسيم اسماعيل عمر  9222  168

 روان ابراهيم شولى الجندى  9222  169

 روان عالء شندى ابراهيم شندى  9224  170

 

 

ولالا/ الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة يعةطب 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



  
 كفر الشيخ جامعة

   كلية الطب البيطري    
 شئون الطالب     

 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 روان فتحى دمحم غازى  9222  171

ينروان مدين عبد اللطيف عبد العاطى مد  9229  172  

 روان مسعد عبدالرحيم ابوزيد  9222  173

 روضه يحى دمحم عبد الكريم عيسى  9220  174

 رويده احمد يحيى احمد بده  9220  175

 ريم احمد جالل عبدالرحمن احمد  9222  176

 ريم حسن ابراهيم عبد اللطيف مطاوع  9222  177

 ريهام صالح السعيد عبد الحميد  9222  178

 زياد احمد عبد الرحيم فتح هللا عبده  9222  179

 زياد رضا دمحم رجب عبد هللا  9224  180

 زياد دمحم عبد الحليم عبد اللطيف دراز  9222  181

 زيدان سعد زيدان دمحم الطنجه  9229  182

 ساره حمدى جابر نعمان بصله  9222  183

 ساره سمير عبدهللا الشاذلى  9220  184

 ساره دمحم عباس عبد اللطيف الدماطى  9220  185

 ساره دمحم محمود السيد على الجوهرى  9222  186

 ساره محمود محب عبد الرازق المتولى  9222  187

 ساره مصطفى عبد العزيز دمحم الطيب  9222  188

 سامح محمود فتحى محمود  9222  189

 سحر ابراهيم الدسولى عفيفى عمر  9224  190

 

 

 
ولاال / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



  
 

 كفر الشيخ جامعة
   كلية الطب البيطري    

 شئون الطالب     
 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 سعاد اشرف دمحم مصطفى الشريف  9222  191

عبد المعز العبد سلمى دمحم  9229  192  

 سلمى دمحم نصحى عبد الكريم الداودى  9222  193

 سلمى وليد حسين حسنين  9220  194

 سلوى طارق عبد العظيم احمد  9220  195

 سمير وليد سمير البيلى  9222  196

 سهام شعبان دمحم احمد سليم  9222  197

 سهيله شريف عابدين على النجار  9222  198

 شروق السيد حسين الديب  9222  199

براهيم السباعىشرين عيسى ا  9944  200  

 شمس دمحم دمحم رشاد عطيه جوده  9942  201

 شيرين مصطفى عبدالوهاب دمحم الغيتانى  9949  202

 شيماء ابراهيم السيد على عبدهللا  9942  203

 شيماء رضا حسن السعيد عباس  9940  204

 شيماء عبد الواحد دمحم عبد الواحد خضر  9940  205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الولا / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  ـةالئحـ        -       

  القيد الدراسي/ مستجد

 



  
 كفر الشيخ جامعة

   كلية الطب البيطري 
 شئون الطالب  

 اسم الطالب رقم الجلوس م

206  9942  
 صابرين دمحم محمود عوض الشامى

207  9942  
 صباح متولى ابراهيم متولى هالل

208  9942  
 ضحى الحسينى السيد عبدالنبى الهلوتى

209  9942  
 ضحى حسن حسين دمحم خضر

210  9924  
 عبد الرحمن احمد سعيد منصور الطيبى

211  9922  
 عبد الرحمن جمال الشاملى دمحم سليم

212  9929  
رحمن سامح عوض عبد العزيز دمحمعبد ال  

213  9922  
 عبد الرحمن سعد عبد هللا شريف بركات

214  9920  
 عبد الرحمن عاصم عبد المنجد معوض

215  9920  
 عبد الرحمن فتحى يوسف السيد

216  9922  
 عبد الرحمن دمحم الشناوى دمحم ابو هنطش

217  9922  
 عبد الرحمن مرسى دمحم تبع يوسف

218  9922  
اجىعبد السالم احمد سعد احمد بلت  

219  9922  
 عبد المادر السعيد عبد المادر السعيد

220  9994  
 عبد المادر بدر عبدالمادر ابراهيم

221  9992  
 عبد هللا امين فتحى بسيونى منصور

222  9999  
العشماوىعبدالرازق عبد هللا عبد الرازق حماده  

223  9992  
 عبد هللا عصام عبدهللا السيد

224  9990  
 عبد هللا عوض عبد هللا دمحم ابراهيم

225  9990  
د الهادى دمحم بركات الشرلاوىعب  

 

 

ولالا / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



  
 كفر الشيخ جامعة

   كلية الطب البيطري 
 شئون الطالب  

 

 اسم الطالب لوسرقم الج م

 عصمت دمحم عبد العليم محمود مطاوع  9992  226

 عال راجح على عبدالستار المليجى  9992  227

 عال عالء سامى على الدمرداش  9992  228

 عال فرحات شحاته السيد ابراهيم  9992  229

 عال دمحم على العزب  9924  230

لى ايمن على البطاطع  9922  231  

 على جمال على يوسف ابو غنيمه  9929  232

 على دمحم جمعة عبد الجواد محجوب  9922  233

 على وائل على عبد السالم دمحم  9920  234

 علياء السعيد السيد دمحم النواصره  9920  235

 علياء عاطف ذكى عبد العزيز امين  9922  236

 علياء عبد الفتاح على زكى ابو نازل  9922  237

عبد الحميد االبشيهىعمر ماهر   9922  238  

 عمر دمحم السيد دمحم ابراهيم صحيفه  9922  239

 عمر دمحم فريد يوسف النجار  9904  240

 عمرو ايمن فريج حموده  9902  241

 عمرو حسام يوسف السيد دمحم المغازى  9909  242

 غاده هالل السعيد مسعد على دردره  9902  243

 فادى عاطف دمحم ابو العنين رحاب  9900  244

  صبيحهفارس جمال احمد دمحم  9900  245

 

 
ولاال / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 

 

 جامعة كفر الشيخ 
   كلية الطب البيطري    

 شئون الطالب     

 

 

 باسم الطال رقم الجلوس م

 فارس دمحم عدلى على الشناوى  9902  246

 فاروق مجدى فاروق ابوالوفا  9902  247

 فاطمة عبد الناصر حسن اسماعيل ناجى  9902  248

 فاطمه احمد عبدالحى دمحم الزنمراتى  9902  249

 فاطمه الزهراء على احمد البدوى  9904  250

طمه رمزى دمحم ابو ايمنفا  9902  251  

 فاطمه عاطف دمحم دمحم ابراهيم  9909  252

 فاطمه محمود محمود محمود الجندى  9902  253

 فاطمه مرزوق حسن ابو عيطه  9900  254

 فاطمه نزيه عبد العظيم عبد الهادى  9900  255

 فاطمه هشام كمال الغنيمى  9902  256

 فتحى احمد عبداللطيف السيد حامد  9902  257

حسين فرح فواد دمحم فواد  9902  258  

 فلاير جمعه دمحم دمحم الوصيف  9902  259

 فيفى احمد عبد الرحمن غريب  9924  260

 

 

 

 

 

 

 

 

ولاال / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 

 يخجامعة كفر الش 
   كلية الطب البيطري    

 شئون الطالب     

 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

261  9922  
 فيفيان فادى سمير رياض جرجس

262  9929  
 لاسم دمحم السيد دمحم لنعر

263  9922  
 كريم السعيد عبد الاله عثمان السيد

264  9920  
صطفى النحاسكريم طارق م  

265  9920  
 كريم يوسف عزت يوسف خضر

266  9922  
 كمال حسن كمال ابو اليزيد

267  9922  
 كيرلس سامح عبد المسيح رزق هللا

268  9922  
 لؤى ايهاب الدسولى شيحه

269  9922  
 لبنى عبدالفتاح كريم الطناحى

270  9924  
 لمياء احمد دمحم عبدالمجيد عسكر

271  9922  
 ليلى ايهاب الصادق الديهى

272  9929  
يم عطيه عبدهللا بدردمحم ابراه  

273  9922  
 دمحم ابراهيم دمحم دمحم حسين الشناوى

274  9920  
 دمحم ابو اليزيد دمحم الحليسى

275  9920  
 دمحم اسامه دمحم فتحى دمحم شمس الدين

276  9922  
 دمحم اشرف دمحم ممبل احمد ابوالمجد

277  9922  
 دمحم السعيد عوض الغريب سراج

278  9922  
ردمحم السيد دمحم النم  

279  9922  
 دمحم امير جمال الدين ابراهيم المتولى

280  9924  
 دمحم امين دمحم نوح

 

 

 

ولاال / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 
 جامعة كفر الشيخ 

   لية الطب البيطري ك   
 شئون الطالب     

 

 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 دمحم انور عبدالحميد سليمان احمد  9922  281

 دمحم بسيونى السيد دمحم المطان  9929  282

 دمحم بسيونى حسن بسيونى  9922  283

  منصوردمحم حاتم منصور دمحم  9920  284

 دمحم حامد عبد السالم دمحم غانم  9920  285

 دمحم حسن احمد السيد على  9922  286

 دمحم حسين عبدالحميد العجمى  9922  287

 دمحم خالد عبدهللا دمحم  9922  288

 دمحم رضا احمد دمحم ابو العطا  9922  289

 دمحم رمضان عبدالمنعم منسى  9924  290

 دمحم سعد حمدين عبد هللا  9922  291

دالحميد باهللدمحم شريف على عب  9929  292  

 دمحم صبحى كامل الشوربجى  9922  293

 دمحم صالح فتحى السيد  9920  294

الدسولى صالحدمحم عادل عبد الجليل على   9920  295  

 

 

 

 

 

 

 

 

الولا / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 

 جامعة كفر الشيخ 
   كلية الطب البيطري    

 شئون الطالب     
 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 دمحم عادل متولى ابراهيم سياق  9922  296

م طهدمحم عبد الحميد دمحم سال  9922  297  

 دمحم عبد الحميد دمحم عبدالحميد  9922  298

مصطفى مصطفى رمضاندمحم عبد الرحمن   9922  299  

 دمحم عبد الفتاح صابر حسن الرمادى  9244  300

 دمحم محمود دمحم حافظ بارومه  9242  301

 دمحم مرسال عطا هللا على شعبان  9249  302

 دمحم مصطفى عبدالمعبود دمحم حدايه  9242  303

كريمدمحم منصور حسن عبدال  9240  304  

 دمحم منصور دمحم سالمه ابوعنايه  9240  305

 دمحم ميزار دمحم اسماعيل  9242  306

 دمحم نبيل عيد ابراهيم ابو شربينى  9242  307

 دمحم وائل احمد على سعاده  9242  308

 دمحم وائل مصطفى االبشيهى  9242  309

 محمود ابراهيم محمود الجوهرى  9224  310

 محمود ابو الغيط فهمى ابو الغيط  9222  311

اشرف عبد اللطيف دمحم عرفهمحمود   9229  312  

 محمود اشرف دمحم دمحم مرسى  9222  313

 محمود حسن عزمى عطا هللا  9220  314

 محمود رضا عباس عبدالرؤف سلمان  9220  315

 

 

ولاال / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



  

 جامعة كفر الشيخ 
   كلية الطب البيطري  

 شئون الطالب    

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 محمود عادل محرم دمحم ابراهيم  9222  316

الفتاح دمحم المتولىمحمود دمحم محمود عبد   9222  317  

 مرام عبدالمعطى عبداللطيف خليفة  9222  318

 مروه حسن فوزى رمضان بلتاجى  9222  319

 مروه شعبان ابراهيم البرعى البرعى  9294  320

 مروه فرج دمحم على طه  9292  321

 مروه دمحم يوسف ابراهيم لغا  9299  322

 مريانا السيد عبدالرحمن رجب الشامى  9292  323

باسىمريم ابراهيم دمحم الع  9290  324  

 مريم العرابى دمحم عبد السيد عبدالعاطى  9290  325

 مريم ايمن ابو والى احمد لمبره  9292  326

 مريم خالد جمال سليم  9292  327

 مريم رجب دمحم دمحم البنا  9292  328

 مريم رضا البسطويسى ابراهيم خلف هللا  9292  329

 مريم عبد الرازق حمدى السيد مشعل  9224  330

 مريم دمحم حسن الجمال  9222  331

ريم دمحم عبد الحليم حامدم  9229  332  

 مريم دمحم كامل مصطفى  9222  333

 مريم وائل عبد الفتاح متولى مغازى  9220  334

 مصطفى رمضان عبد المعز عبده حماد  9220  335

 

 

االول/ الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

02010-02021:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 

 جامعة كفر الشيخ 
   كلية الطب البيطري    
 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 مصطفى رياض فتحى عيسى  9222  336

 مصطفى عبد المجيد احمد عبده كشكه  9222  337

دمحم كمال عطا الشامى مصطفى  9222  338  

 مصطفى مسعد دمحم عطا سالم  9222  339

 منار ابراهيم شعبان عبده شمعه  9204  340

 منار سعيد عبد المادر دمحم صديك  9202  341

 منار فتحى مصطفى خليفه  9209  342

 منار دمحم حسين على جالل  9202  343

 منار مصطفى حسن حجاج شهوان  9200  344

 منة هللا اسامه دمحم عبد العال هديه  9200  345

 منة هللا اشرف البحيرى دمحم البحيرى  9202  346

 منه هللا احمد حسين الشناوى حواش  9202  347

 منه هللا ايمن دمحم ابو الخير  9202  348

 منه هللا ايهاب دمحم معوض  9202  349

عبد السميع المصبىمنه هللا سعيد عبد المجيد   9204  350  

 منه هللا فؤاد فؤاد سليمان جمعه  9202  351

ه سعدمنه هللا ماهر على ط  9209  352  

 منه هللا محمود حسن حسن الجمال  9202  353

 منى االمام عبد العظيم االمام  9200  354

 منى عادل احمد حلمى امين البسيونى  9200  355

 

 

 

ولالا/ الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212طسأغس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 
 

 جامعة كفر الشيخ 
   كلية الطب البيطري    

 شئون الطالب     

 

 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 منى محمود زغلول النجار  9202  356

 مها عطيه دمحم عطا هللا  9202  357

حمد عبد العزيز هيبهمها دمحم ا  9202  358  

 مها ممدوح دمحم البهى مصطفى شعيب  9202  359

 مى الحسينى عبد الوهاب الحسينى صمر  9224  360

 مى رزق هللا نصر هللا موسى  9222  361

 مى شريف على دمحم بعرنجه  9229  362

 مى مجدى على ابوسليمان  9222  363

 مياده السيد عبدالعزيز االعمى  9220  364

ربينىنادين ابراهيم عبد الصمد الش  9220  365  

 ناهد وائل الشربينى محمود الشربينى  9222  366

 نبيله ايمن احمد عبدالعليم الشهاوى  9222  367

 نبيله ايمن اسماعيل دمحم شكر  9222  368

 نجالء محمود عبدهللا عبدالمجيد  9222  369

 ندا ابراهيم على عبد الغفار  9224  370

 ندا عبد العظيم خطاب دمحم دمحم  9222  371

حجازى نداء شولى عبد الهادى دمحم  9229  372  

 ندى ابراهيم دمحم ابراهيم المصرى  9222  373

 ندى احمد دمحم رشاد يوسف لنديل  9220  374

اسماعيل الدمنهورىندى اسماعيل محمود   9220  375  

 
 

اولا/ الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

الدراسي/ مستجد القيد   



 
 
 

 
  

 

 جامعة كفر الشيخ 
   كلية الطب البيطري    

 شئون الطالب     

 

 

 اسم الطالب رقم الجلوس م

 ندى السيد حامد صالح غازى  9222  376

 ندى حسام سعد خليف  9222  377

دى سعد عبد الواحد عبدالعال حجازىن  9222  378  

 ندى عطيه رمضان ابراهيم ابو عوض  9222  379

 ندى دمحم بدير على غانم  9224  380

 ندى دمحم عبد المجيد الشرنوبى ليمونه  9222  381

 ندى دمحم عبد المعطى دمحم الشرلاوى  9229  382

 ندى دمحم فتحى عبد المجيد الشامى  9222  383

 ندى دمحم مصطفى احمد دراج  9220  384

 ندى دمحم مصطفى الطحان  9220  385

 ندى محمود دمحم ابو المجد  9222  386

 نوال ابراهيم عبد الحليم ابراهيم جاد  9222  387

 نورا عبدالناصر بسيونى عبدالمؤمن سليم  9222  388

 نوران ايمن صالح الدين عبد الغنى  9222  389

 نوران ناصر دمحم التباع  9224  390

 نورهان المرسى فتحى النجار  9222  391

عمل ابراهيم نيره اشرف سعد  9229  392  

 
 
 
 
 

ولالا/ الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212طسأغس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 

      
 
    

 جامعة كفر الشيخ 
   كلية الطب البيطري    

 شئون الطالب     
 

 اسم الطالب الجلوس رقم م

 هاجر اسماعيل على ابراهيم تركيه  9222  393

 هاجر طارق دمحم الفضالى  9220  394

 هاجر على عبد الحميد ابراهيم باظه  9220  395

 هاجر فريد دمحم الشيشينى  9222  396

 هاجر محمود سيداحمد ابراهيم االودن  9222  397

 هاجر مصطفى السيد دمحم غربيه  9222  398

 هانم حسنى على غازى الحبشى  9222  399

 هايدى احمد دمحم جالل دمحمالبسيونى  9044  400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولاال / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



 

    

 جامعة كفر الشيخ 
   كلية الطب البيطري    

 شئون الطالب     
 

 انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م

ل 
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م
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   هايدى عالء سعد على شاهين  9042  401

   هبه رضا محمود عطيه سكر  9049  402

   هبه زكى فتوح عطا هللا  9042  403

   هبه فتحى دمحم دمحم الصعيدى  9040  404

   هبه كريم على دمحم  9040  405

   هبه دمحم فهمى دمحم عيد  9042  406

   هدى ايمن حامد احمد السيد  9042  407

   هناء منصور دمحم ابراهيم ياسين  9042  408

   هيام هشام على دمحم عطية  9042  409

   وسام صابر مصطفى محمود حسانين  9024  410

   والء عطيه ابراهيم عطيه النحاس  9022  411

   يارا الليثى زكريا دمحم  9029  412

   يارا عوض عيد عبدهللا  9022  413

   ياسمين شولى زكريا ملن  9020  414

   ياسمين طه ابراهيم طه  9020  415

   ياسمين عبد الكريم احمد الزبيدى  9022  416

   ياسمين عبدالفتاح امير عباس ابوزيد  9022  417

   يمنى حامد حامد ابراهيم السيد  9022  418

ىيمنى سامح عبد هللا احمد الصفت  9022  419    

 
 
 
 

 

ولاال / الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد



    

 جامعة كفر الشيخ 
   كلية الطب البيطري    

 شئون الطالب     
 

 انصراف ورحض اسم الطالب رقم الجلوس م

ل 
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   يمنى عصام احمد دمحم الدلوع  9094  420

   يوسف اسامه عبد العظيم ابراهيم الشربينى  9092  421

   يوسف امام يوسف دمحم هجرس  9099  422

   يوسف صبحى ابواليزيد الطريجى  9092  423

   يوسف مسعد دمحم يسن فوده  9090  424

 اقــــــــ/ ب الدراسيالقيد 

   السيد شعبان عبدالوهاب عليوه  9090  425

   تسنيم شريف دمحم عطيه الروس  9092  426

   جون نبيل عبده تادرس حنا  9092  427

   دينا عزت على محمود عباس  9092  428

   ريحاب جمال ابراهيم عيد  9092  429

   ريهام سعد على غانم  9024  430

   عامر نضال عادل سلمان  9022  431

   على احمد على احمد عيد  9029  432

   فتحى اسامه فتحى سعدالدين  9022  433

   دمحم اشرف محمود دمحم دحانه  9020  434

   دمحم رضا دمحم على موسى  9020  435

   دمحم عبدهللا ابراهيم عبدهللا  9022  436

   محمود دمحم امين دمحم  9022  437

   نوران ايمن دمحم نعيم زناتى  9022  438

   هدير عصام على عوض العنانى  9022  439

 

الولا/ الفصل الدراسي الثانيةالفرقة  

0200-0201:  الجامعــي العــام      
انتظام:  الدراسة طبيعة 0212أغسطس:  الئحــة        -       

  القيد الدراسي/ مستجد


