
 
 

 
 

 

 الفرقت الثانيت بأسواء طالب  كشف

 م0220/2021دور سبتوبر  للعام الجاهعي 
 الفصل الدراسي االول و الثانى

 جامعة كفرالشيخ 

 كلية الطب البيطري 
 شئون الطالب

 (3هاده ) (0هاده ) (1هادة ) االســــــــــــــن م   

   علن الخليه واالنسجه )ج( احمد محمد حاتم محمد موسى  1

   علن الخليه واالنسجه )ج( احمد محمد طه ضيف  0

  البيولوجي علن الخليه واالنسجه )ج(                                                                                                                                          احمد محمد موسى على  3

   علن الخليه واالنسجه )ج( احمد نعيم سعد حسين سعد  4

   علن الخليه واالنسجه )ج( اسماء محمود محمد غرابه  5

   االقتصاد البيطرى واداره الوزارع اياد جابر حجازى الطراوى  6

   علن الخليه واالنسجه )ج( فخرى محمد سيد احمد الزيوانى ايمان  7

  فيزياء حيويه الكيمياء الحيويه )ب( ايهاب ياسر السيد السيد عوض  8

   علن الخليه واالنسجه )ج( جهاد رضا مسعد عبد الحليم مزروع  9

   علن الخليه واالنسجه )ج( حنين امجد محمد السيد ابو مريكب  12

  عام )أ( فسيولوجي علن الخليه واالنسجه )ج( م عيدريحاب جمال ابراهي  11

   علن الخليه واالنسجه )ج( زياد عبدالفتاح سيد احمد نور  10

   علن الخليه واالنسجه )ج( ضياء عبد الروف عبد الروف عمر سلمان  13

   المصطلحات الطبية البيطرية احمد المضنى عبد الرحمن جالل عبد القادرموسى  14

   المصطلحات الطبية البيطرية  بسيونى منسى كساب عبد الرحمن سعد  15

االقتصاد البيطرى واداره  علن الخليه واالنسجه )ج( عبد العزيز فريد السيد على  16

 الوزارع

 

   االقتصاد البيطرى واداره الوزارع عبد المنعم محمد عبد المنعم مصطفى  17

   سجه )ج(علن الخليه واالن عبدالرحمن اشرف عبدالعزيز االسكندرانى  18

   المصطلحات الطبية البيطرية على صالح عبدالغفار محمد مبروك  19

   االقتصاد البيطرى واداره الوزارع عمر عبدالحميد صالح المنسى  02

الوصطلحاث الطبيت  علن الخليه واالنسجه )ج( فادى ماهر عبدالغنى احمد النجار  01

 البيطريت

التربيه واالنتاج 

 الحيواني )أ(

   عام )أ( فسيولوجي فتحى اسامه فتحى سعدالدين  00

   عام )أ( فسيولوجي محمد اشرف محمود محمد دحانه  03

    علن الخليه واالنسجه )ج( محمد السعيد مصطفى خليفة  04



 
 

 
 

 

 الفرقت الثانيت بأسواء طالب  كشف

 م0220/2021دور سبتوبر  للعام الجاهعي 
 الفصل الدراسي االول و الثانى

 جامعة كفرالشيخ 

 كلية الطب البيطري 
 شئون الطالب

 (3هاده ) (0هاده ) (1هادة ) االســــــــــــــن م   

االقتصاد البيطرى واداره  علن الخليه واالنسجه )ج( محمد السيد سعد على الصعيدى  05

 الوزارع
 

   علن الخليه واالنسجه )ج( رزق محمد جمال عبدالمجيد عمر  06

التشريح التطبيقي  علن الخليه واالنسجه )ج( محمد حسين عبد الخالق ابراهيم محمد  07

 والوقارى)أ(
 

   علن الخليه واالنسجه )ج( محمد رافت محمد عبد الرازق السيد الجارحى  08

 التربيه واالنتاج الحيواني )أ( محمد رفعت الشربينى محمد الشربينى  09

تشريح التطبيقي ال

 والوقارى)أ(

 

   عام )أ( فسيولوجي محمد عبدهللا ابراهيم عبدهللا  32

   المصطلحات الطبية البيطرية محمد عبدالناصر رزق شمس الدين  31

   االقتصاد البيطرى واداره الوزارع محمد كامل عبد الحى محمد شبانه  30

 علن الخليه واالنسجه )ج( محمد نبيل محمود احمد الخطيب  33
التشريح التطبيقي 

 والوقارى)أ(
 

   التشريح التطبيقي والوقارى)أ( محمود احمد فهمى عبدالواحد عيد  34

   االقتصاد البيطرى واداره الوزارع العزيزابوالفتوح جناحمنير عبد الرازق عبد   35

  عام )أ( فسيولوجي علن الخليه واالنسجه )ج( نوران ايمن محمد نعيم زناتى  36

   علن الخليه واالنسجه )ج( العزيز ضيف هللا هند بشير عبد  37

 التربيه واالنتاج الحيواني )أ( وحيد عبدالمنعم البيومى امبابى شحاته  38

التشريح التطبيقي 

 والوقارى)أ(
 

  كيمياء حيويه )أ( علن الخليه واالنسجه )ج( ابراهيم مصطفى محمد الشين  39

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ( 7107)الئحه   ت لثبأسواء طالب الفرقت الثا كشف

 م7171/7170دور سبتوبر  للعام الجاهعي 

 جامعة كفرالشيخ 

 كلية الطب البيطري 
 شئون الطالب

 (7هاده ) (0هادة ) االســــــــــــــن م   

  الْراثَ البيطزيَ ّالٌِدسَ الْراثيَ  ابزاُين صبزٓ هحود احود سيد احود   0

 الطفيليات العام الْراثَ البيطزيَ ّالٌِدسَ الْراثيَ  احود احود سعد هزاد   7

 لباثْلْجيا العاما الْراثَ البيطزيَ ّالٌِدسَ الْراثيَ  احود عادل هحوْد هحود سالهَ   3

  الباثْلْجيا العام احود عاطف هحوْد عبد الحويدعبد الٌبٔ   4

 الباثْلْجيا العام الْراثَ البيطزيَ ّالٌِدسَ الْراثيَ احود فزج هحود صالح حسي   5

 الطفيليات العام الْراثَ البيطزيَ ّالٌِدسَ الْراثيَ احود هحود فِين فْدٍ   6

  الطفيليات العام  اسزاء هحود صبزٓ هحود فزحات  7

  الطفيليات العام اسالم السعيد السيد احود الدهياطٔ     8

 الطفيليات العام الْراثَ البيطزيَ ّالٌِدسَ الْراثيَ ساهح هحود ابزاُين حسئٌ   9

  الْراثَ البيطزيَ ّالٌِدسَ الْراثيَ شادٓ شِاب الديي علٔ ابْشادٓ   01

  يات العامالطفيل عبد الزحوي هحود احود البيلٔ   00

  الباثْلْجيا العام هحود احود عبد العزيز هحود الوقدم   07

  الطفيليات العام هحود جوال علٔ عبد البارٓ شعباى   03

  الطفيليات العام هحود خالد حساى عبد العال   04

  التغذيَ ّالتغذيَ االكليٌيكيَ )أ(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          هحود صالح هحود هحوْد حويدٍ   05

  َالْراثَ البيطزيَ ّالٌِدسَ الْراثي هِاب هحوْد عطْاى هحوْد ابْ شادٓ  06

  االقتصاد البيطزٓ ّادارة الوزارع  ًْرُاى عواد هحود احود ةعطٍْ   07

 ( 7117)الئحه   بأسواء طالب الفرقت الثالثت  كشف

 م7171/7170دور سبتوبر  للعام الجاهعي 
 

 التشزيح العام الطفيليات العام ُشام عبد الحويد خويس شزف 0

 



 

 جبهعة كفرالشيخ
 كلية الطت الجيطري 

              شـــــــئوى الطـــــالة

----------------------------------------------------- 

 

 
للعبم  دور سجتوجر  كشف ثأسوبء طالة الفرقة الخبهسة

 م0202/0202 الجبهعي
 

 

 االسن م
 

 الوواد 

 ترم ثانى(–)ترم اول   الجراحه الخاصه –صحه الحيوان والذواجه  دينا احمذ عبذ الرحمه النجار  1

 ) ترم اول (    الطب الشرعى والسموم  ذ احمذ عصام عرفه مصطفى محم 2

 ) ترم اول (   باثولوجي والتشريح المرضي  فايزة رضا احمذ الذماطى  3

             
       

 


