
                                      

الولا/ الفصل الدراسي الخامسهقةالفر    جامعة كفر الشيخ  

 كلية الطب البيطري    
 0203-0200  : الجامعــي العــام                               شئون الطالب    

                                                                       
 اسم الطالب رقم الجلوس م
 ابتسام عبد الرحمن عبد الغفار الخولى  5001  1

 ابراهيم السعيد دمحم احمد الوحيشى  5002  2

 ابراهيم حجازى انور حجازى سعد  5003  3

 ابراهيم صبرى دمحم احمد سيد احمد  5004  4

الرحمن عطيه يوسف صمرابراهيم عبد   5005  5  

 احمد اشرف محسن دمحم المبيه  5006  6

 احمد الحسينى محمود سليمان العطار  5007  7

 احمد السيد احمد الراعى  5008  8

 احمد ايمن السيد حسبو العرالى  5009  9

 احمد ايهاب احمد عبد المجيد مصطفى عبد الكريم  5010  10

 احمد جمال خطاب عمر  5011  11

 احمد حافظ عبد العاطى مبرون النجار  5012  12

 احمد حسن صالح حسن جبل  5013  13

 احمد خالد احمد الشوادفى االمام  5014  14

 احمد خالد عبدالفتاح دمحم متولى  5015  15

 احمد زكى عبدالحميد دمحم على البرى  5016  16

 احمد سالم دمحم سالم شاهين  5017  17

 احمد سعد احمد مطاوع  5018  18

 احمد سعد محمود حسانين  5019  19

 احمد عادل دمحم سعيد على زيان  5020  20

عبد المنعم احمداحمد عادل دمحم   5021  21  

 احمد عاطف محمود عبدالحميد عبدالنبى  5022  22

 احمد عبد الدايم عبد الدايم دمحم  5023  23
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 احمد عبد الرحمن عبد الرحمن دمحم  5024  24

 احمد عبد السالم عبد الرحيم فايد  5025  25

 احمد عبد هللا دمحم على  5026  26

 احمد عبداللطيف على ابراهيم احمد كامل  5027  27

احمد الجنزورىاحمد عبدالوهاب عبدالرحمن   5028  28  

 احمد عزت بيلى احمد بيلى  5029  29

 احمد على حسنى السواق  5030  30

 احمد فخرى عوض ابوزيد ابراهيم  5031  31

 احمد فرج دمحم صالح حسن  5032  32

 احمد دمحم احمد دمحم كشن  5033  33

 احمد دمحم رفعت سعد النشار  5034  34

 احمد دمحم صالح الدين السيد فضل هللا  5035  35

 احمد دمحم عبد المحسن دمحم على خضر  5036  36

 احمد دمحم عبدهللا عيد المعلم  5037  37

 احمد دمحم عبده بدوى اصيل  5038  38

 احمد محمود السيد محمود بلح  5039  39

 احمد محمود عطية دمحم بركات  5040  40

 احمد نبيل على غازى عبد هللا  5041  41

 اسر ابراهيم ابراهيم دمحم  5042  42

 اسراء ابراهيم دمحم عبد المجيد يس  5043  43

 اسراء السيد سعد على سعد الصعيدى  5044  44

 اسراء السيد على شبل زيدان  5045  45

 اسراء ذكريا احمد محمود الشوريه  5046  46

 اسراء سالمه يوسف على يوسف  5047  47
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 اسراء عبد المادر عبد المادر دمحم ابو ورده  5048  48

 اسراء محمود على دمحم خاطر  5049  49

 اسراء ياسر عبدالحميد ابوالعنين  5050  50

 اسالم دمحم عبد الرحمن عبد الحميد سليمان  5051  51

دمحم دمحم حسناسماء احمد   5052  52  

 اسماء السيد دمحم محمود ابوسمره  5053  53

 اسماء عادل عشرى البالط  5054  54

 اسماء عبد الفتاح عبد الفتاح الحصاوى  5055  55

 اسماء عبد هللا على حامد  5056  56

 اسماء فتحى عبد الهادى الجمل  5057  57

 اسماء كيالنى كيالنى الششتاوى  5058  58

 اسماء محب حسين محمود  5059  59

 اسماء دمحم محمود خطاب  5060  60

 اسماء دمحم مسعد دمحم الفار  5061  61

 اصاله دمحم محجوب دمحم عبد الهادى  5062  62

 االء احمد حسن ابراهيم حسانين  5063  63

 االء احمد مصطفى مصطفى بحيرى  5064  64

 االء سامح عبدالمنصف دمحم شمس  5065  65

 االء سعد عبدالبالى ليله  5066  66

 االء صالح الدين احمد  5067  67

 االء دمحم شفيك البربرى  5068  68

عبدالوهاب عبدالفتاح العنانىالسيد اسماعيل   5069  69  

 السيد على احمد البدوى  5070  70

 السيد فتحى السيد العشرى  5071  71
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 الشيماء السيد عبد الفتاح اغا  5072  72

 ام السعد على دمحم  5073  73

 امل السيد عطا دمحم ابوالجالجل  5074  74

 امنيه عبد الرحمن حسن عبد الرحمن  5075  75

 امنيه عبد الناصر عنتر مصطفى  5076  76

 امنيه وحيد شولى على  5077  77

 اميره احمد على دمحم  5078  78

 اميره اسامه السعيد عبد العاطى  5079  79

 اميره عبد اللطيف السيد عبد المادر  5080  80

 اميره عماد عبد الحميد دمحم خضر  5081  81

 اميره دمحم عبد الفتاح دمحم اسماعيل  5082  82

 اميره مصباح دمحم الشيخ  5083  83

 اميره مكرم محروس ابو النجاه سعدالدين  5084  84

شادىاميره ياسر كمال حامد   5085  85  

 اميره يوسف عبد العزيز السيد  5086  86

 انجى مصطفى عنتر احمد  5087  87

 اهداء انور مختار احمد الجزايرلى  5088  88

 اياد احمد عبد الحنان السعداوى  5089  89

 ايمان حمدى سعد محمود سالم  5090  90

 ايمان سعد ابو المكارم سعد عطيه  5091  91

 ايمان عطا دمحم باز  5092  92

 ايمان عيد شعبان دمحم  5093  93

على سليمان لورةايمان ماهر دمحم   5094  94  

 ايمان مهدى انور حجازى  5095  95
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 ايمان ياسر احمد السباعى  5096  96

 ايناس منصور احمد عبدالمادر دمحم  5097  97

 ايه ابراهيم يوسف على  5098  98

 ايه اسماعيل سعد اسماعيل  5099  99

 ايه حمدى توفيك عبد هللا  5100  100

 ايه سمير ابراهيم ابراهيم  5101  101

 ايه عادل ابراهيم الديب  5102  102

عبدالفتاح هنداوى ايه عبد الموى دمحم  5103  103  

 ايه عالء الدين السيد  5104  104

 ايه متولى دمحم دمحم  5105  105

 ايه مجدى يونس هالل  5106  106

 ايه دمحم بسيونى الصاوى  5107  107

 ايه دمحم تامر عبدهللا دسولى  5108  108

 ايه دمحم عبد الرازق دمحم ابو المجد  5109  109

 ايه منتصر خليل احمد السلماوى  5110  110

 ايه نادر دمحم صالح عثمان حجازى  5111  111

فوزى رزق عبد الغفار مبرون ايهاب  5112  112  

 باسم وجيه عبدالستار مصطفى حمد  5113  113

 براء عرفات بدير عبد الحميد  5114  114

 بسمله باسم دمحم الشيخ على  5115  115

 بسمه هانى عبد الرحمن احمد البجاوى  5116  116

 بهاء عماد الغريب دمحمالشناوى  5117  117

 تامر عبد الحميد حسن عبده الفمى  5118  118

 تمى اشرف دمحم محمود المللى  5119  119
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 تمى عبد الناصر دمحم عطا سالم  5120  120

 تمى محمود حسن احمد خليفه  5121  121

 جمال عبد الحكيم دمحم نصر  5122  122

 جنه احمد عبد البالى جاويش  5123  123

 جهاد ابراهيم احمد زكى بحور  5124  124

 جهاد رياض شيحه تاج الدين  5125  125

 جهاد سعيد جالل سمن  5126  126

 جهاد طارق ابراهيم دمحم مصطفى  5127  127

ابراهيمحازم دمحم حسب هللا اسماعيل   5128  128  

 حافظ عبد النبى عبد المنعم ابراهيم  5129  129

 حامد على ابو اليزيد على عز  5130  130

 حسام الشاذلى مصطفى دمحم الشرلاوى  5131  131

 حسناء باسم محمود سليمان عبدهللا  5132  132

 حسناء ريحان عبدالمطلب محمود عطيه  5133  133

 خالد توكل معن ابراهيم  5134  134

 خالد جمال عبد الجواد محمود شلبى  5135  135

الرازق دمحم دمحم ابو الشدايدخلود عبد   5136  136  

 خلود عيد عبد السالم الحو  5137  137

 خلود دمحم ممدوح عبد الحميد سعيد  5138  138

 داليا عبد العليم ابراهيم خليفه  5139  139

 داليا عبد الهادى دمحم ابو طالب  5140  140

 داليا عصام الدين دمحم الزغبى  5141  141

 دنيا ابراهيم نعمه هللا سليمان الجندى  5142  142

موافىدينا كمال توفيك على   5143  143  
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 رامى رياض حسن دمحم المرشدى  5144  144

 رحاب يونس ابراهيم الحناوى  5145  145

 رحمه شريف دمحم المملون  5146  146

 رحمه دمحم ابراهيم مرسى فرج  5147  147

 رضا احمد السيد على دمحم غالى  5148  148

 رضوى رمضان ابراهيم دمحم  5149  149

 رنا ابراهيم دمحم ابوالفتوح سليم  5150  150

 رنا ابو الفتوح عبد السالم احمد  5151  151

حاتم السعيد عبد المادر دمحمرنا   5152  152  

 رنا رضا زكى ابراهيم فايد  5153  153

 روان احمد عبد المعطى عمر دمحم شعبان  5154  154

 روان عالء الدين دمحم طه حميده  5155  155

 روان دمحم سالم على الصاوى  5156  156

 روان دمحم فوزى رضوان  5157  157

 روان يسرى دمحم شبل دمحم يونس  5158  158

 ريناد مبارن ابو زيد مبارن شحاته  5159  159

سعد عبد الوهاب لطب عيسى ريهام  5160  160  

 ريهام دمحم سعد على دمحم البياع  5161  161

 زياد السيد دمحم عبد الفتاح الخالل  5162  162

 زينب السيد حسن هالل  5163  163

 زينب سعودى دمحم باز  5164  164

 ساره جابر سالمه ابراهيم البندارى  5165  165

 ساره حمدى عبد العال ابراهيم  5166  166

 ساره خليفه جبر اسماعيل الصعيدى  5167  167
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دمحم ابراهيمساره عارف   5168  168  

 ساره عبد هللا الحسينى عبد هللا سيد احمد  5169  169

 ساره فكرى عبده الجارحى  5170  170

 ساره دمحم عبد الهادى ابراهيم لطيشة  5171  171

 ساره مصطفى ياسين حفنى حسين  5172  172

 سامح جالل دمحم عبد الوارث حسن  5173  173

 سحر مكرم عبد المجيد شحاته زيدان  5174  174

 سلمى ايمن يحى عبدالبالى  5175  175

جالل عبد المنعم عبيدسلمى   5176  176  

 سلمى حلمى دمحم السيد شعيره  5177  177

 سلمى شلبى السيد العزب  5178  178

 سلمى عبد الهادى فتحى مصطفى عبيد  5179  179

 سلمى على السيد احمد رجب  5180  180

 سلمى ممدوح دمحم عبد المادر محمود فرج  5181  181

 سماء عزيز عبد الحليم حسن شلبى  5182  182

 سماء محمود عبد الموى السيد عبد اللطيف  5183  183

 سمر احمد دمحم عيد صباح  5184  184

 سمر السيد عيد السيد الزفتاوى  5185  185

 سمر مجدى دمحم حميده سرور  5186  186

 سمير سعداوى عبده سعداوى حسين  5187  187

 سناء بدر دمحم بدر  5188  188

 سهيله يوسف مصطفى احمداحمدعبده  5189  189

 سيمون ذكى يوسف اسعد  5190  190

 شادى شهاب الدين على ابوشادى  5191  191
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جادوشروق عادل الششتاوى ابراهيم   5192  192  

 شروق دمحم عبد المجيد دمحم عليبة  5193  193

 شروق دمحم دمحم عبدالعزيز نوح  5194  194

 شريف دمحم احمد ابراهيم البيلى  5195  195

 شيماء السيد راغب خليفه  5196  196

 شيماء حاتم حامد احمد عياد  5197  197

 شيماء صادق عبد الوهاب حسن  5198  198

 شيماء دمحم عبد الفضيل عبد هللا  5199  199

 شيماء دمحم محمود على جاد  5200  200

 صابر ابراهيم شعبان ابراهيم  5201  201

 صبحى عادل رزق الحنفى ابراهيم  5202  202

 صبرى رجب اسماعيل الحضرى  5203  203

 صفا فكرى دمحم على حسين  5204  204

 ضحى هشام عبد العاطى زغبه  5205  205

 عادل احمد عبد المطلب الديب  5206  206

 عاطف دمحم عاطف جامع  5207  207

 عبد الحميد هشام يوسف عبدالجواد جاب هللا  5208  208

ابراهيم دمحم ابو النجاعبد الرحمن احمد   5209  209  

 عبد الرحمن احمد احمد الشاعر  5210  210

 عبد الرحمن احمد غريب ابراهيم  5211  211

 عبد الرحمن عبد الكريم بركات عبد السالم  5212  212

 عبد الرحمن فريد سالمه ابراهيم  5213  213

 عبد الرحمن دمحم دمحم الجبلى  5214  214

 عبد الرحمن دمحم محمود يوسف  5215  215
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بازعبد الرحمن محمود السيد المطب   5216  216  

 عبد الرحيم موسى موسى عبد السيد  5217  217

 عبد هللا ايهاب عبدهللا دمحم عبد الغنى اسماعيل  5218  218

 عبد هللا دمحم عبد هللا عبد الكريم زياده  5219  219

 عبدالرحمن رضا حسين ناجى  5220  220

 عبدالعزيز عبدالمنعم دمحم على الجعب  5221  221

 عبدهللا سعد عبدالحميد شلبى خيال  5222  222

 عطيه عوض عطيه الباز  5223  223

 عال احمد عبد الحميد عبد المادر  5224  224

 على احمد على سالم عويضه  5225  225

 على جمال مصطفى محمود رضوان  5226  226

 عمر اشرف اسماعيل ابوعاصى  5227  227

 عمر شريف محمود حسن البدوى  5228  228

 عمر عادل دمحم على سعد  5229  229

 عمر عاطف بلتاجى عيد سالمة  5230  230

 عمرو رضا سعد ابراهيم  5231  231

 فادى فايز عبد المالن ابراهيم  5232  232

 فاطمه احمد مصطفى احمد غانم  5233  233

 فاطمه السيد عبد الفتاح السيد شاهين  5234  234

 فاطمه فتحى عبد السالم عبد هللا  5235  235

 فاطمه ماهر حسن على االجهورى  5236  236

 فاطمه دمحم احمد امان  5237  237

 فاطمه دمحم بدوى عبد النبى نجم  5238  238

 فداء رشدى محمود عبد البارى عباده  5239  239
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 فلاير ماجد دمحم دمحم البحيرى  5240  240

 فوزيه دمحم ابراهيم بدران  5241  241

 كرستين ناصر عزيز اندراوس  5242  242

 كريم عبد العزيز المغاورى عبد الفتاح  5243  243

 كريم مجدى عبد ربه ابو  5244  244

 كيرلس اديب فخرى عازر  5245  245

 لمياء ابراهيم توفيك دمحم لالشه  5246  246

 مازن مدحت السيد دمحم عابد  5247  247

 دمحم ابراهيم دمحم عبدالحكيم  5248  248

السيد الطباخدمحم احمد   5249  249  

 دمحم احمد عبد المادر السيد عامر  5250  250

 دمحم احمد دمحم متولى نوح  5251  251

 دمحم اسالم دمحم رشاد عطيه جوده  5252  252

 دمحم اشرف امين يوسف السيد الحملى  5253  253

 دمحم السعيد عبد الشفيع هانى  5254  254

 دمحم السيد دمحم السيد سالم  5255  255

 دمحم السيد دمحم عبد الخالك دمحم  5256  256

احمد دمحم يوسفدمحم جمال   5257  257  

 دمحم جمال الشاملى دمحم سليم  5258  258

 دمحم جمال على عبد البارى شعبان  5259  259

 دمحم جميل عبد الحميد الشال  5260  260

 دمحم خالد حسان عبدالعال  5261  261

 دمحم رزق دمحم عبدالعال الفمى  5262  262

 دمحم رضا دمحم احمد محمود المط  5263  263



                                      

الولا/ الفصل الدراسي الخامسهقةالفر    جامعة كفر الشيخ  

 كلية الطب البيطري    
 0203-0200  : الجامعــي العــام                               شئون الطالب    

                                                                       

 دمحم رفعت كمال عبد العال غازى  5264  264

عباس دمحم رمضان سعد على  5265  265  

 دمحم سامى دمحم سيد احمد زيان  5266  266

 دمحم سعد محمود السيد شبكه  5267  267

 دمحم سليمان بسيونى دمحم غزاله  5268  268

 دمحم سمير دمحم الهياتمى  5269  269

 دمحم صالح دمحم محمود حميده  5270  270

 دمحم طلعت عبد الرحمن يونس رخا  5271  271

 دمحم عادل الشحات عبدهللا عياد  5272  272

 دمحم عبد الرسول دمحم ابراهيم  5273  273

 دمحم عبد العزيز احمد عبد العزيز سعيد  5274  274

 دمحم عبد المنعم ابراهيم دمحم  5275  275

 دمحم عبد المنعم احمد معجوز  5276  276

 دمحم عزت السيد عمر ابراهيم  5277  277

 دمحم فتحى امين مصطفى الفرماوى  5278  278

 دمحم كارم لطب بشير  5279  279

 دمحم متولى محمود احمد عبد هللا  5280  280

 دمحم مجدى على شومان  5281  281

دمحم ابراهيم ابو المجد نايلدمحم مجدى   5282  282  

 دمحم محسن ابراهيم دمحم هيكل  5283  283

 دمحم مختار دمحم السيد مصطفى  5284  284

 دمحم مطاوع ابراهيم الدسولى على مطاوع  5285  285

 دمحم معاذ السيد دمحم على  5286  286

 محمود احمد عبدالعزيز عيسى  5287  287



                                      

الولا/ الفصل الدراسي الخامسهقةالفر    جامعة كفر الشيخ  
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 محمود السيد عبد المدبر عوض حنوره  5288  288

عبدالمعبودمحمود السيد دمحم النبوى   5289  289  

 محمود جمال ابراهيم مرسال  5290  290

 محمود جمعه ابراهيم المغازى بدوى  5291  291

 محمود حماده حامد محمود  5292  292

 محمود عطيه الدسولى الديب  5293  293

 محمود دمحم السيد دمحم بدرة  5294  294

 محمود دمحم صالح جالل  5295  295

 محمود دمحم عبد المادر ورشل  5296  296

 محمود دمحم عبدالحليم المتولى غالى  5297  297

 محمود دمحم محمود احمد غنيم  5298  298

 محمود هانى السيد احمد دمحم متولى  5299  299

 مرشدى الشناوى دمحم مرشدى عبد السالم  5300  300

 مروه السيد فهمى الديب  5301  301

 مروه رضا ابوالفتوح عبدالرازق  5302  302

 مروه شاكر عبد الحميد كمون  5303  303

 مروه عمرى فاروق ريحان  5304  304

 مريم ابراهيم السيد بسيونى صمر  5305  305

احمد منصور على البمرىمريم   5306  306  

 مريم وفيك رافت الطويل  5307  307

 مصطفى احمد عبدهللا دمحم الدبه  5308  308

 مصطفى احمد مصطفى محمود البرماوى  5309  309

 مصطفى بدير وافى مصطفى الحليبى  5310  310

 مصطفى زايد عبد العزيز سليمان  5311  311
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 مصطفى محمود على مصطفى فريج  5312  312

 مصعب محسن دمحم عبدالمادر  5313  313

محسن اسماعيل غانمممدوح السعيد   5314  314  

 منار محمود مصطفى حجازى طعيمه  5315  315

 منه هللا دمحم كمال ابوالغيط  5316  316

 منى رفعت محمود السيد متولى  5317  317

 منى دمحم عباس الشافعى  5318  318

 مهاب محمود عطوان محمود ابوشادى  5319  319

 مهند فرج عبدالعزيز الشيخ  5320  320

 مومن دمحم على عبدالجواد  5321  321

شعيشع مى احمد محمود عبد التواب ابو  5322  322  

 مى فكيه عطيه سيد احمد ابوعريضه  5323  323

 ميرنا خالد اسماعيل حسن  5324  324

 نادين دمحم دمحم احمد  5325  325

 ندا خيرى احمد عبد الصمد عليبه  5326  326

 ندا عبد الحكيم عطية عطية  5327  327

 ندى اسامه عبدالوهاب السماليجى  5328  328

 ندى حسنى عباس عبده  5329  329

 ندى على السيد على داود السايح  5330  330

عبد المادر البنا ندى دمحم دمحم  5331  331  

 ندى مختار بسيونى سيد احمد عامر  5332  332

 ندى مدحت احمد الكيالنى  5333  333

 نرمين عماد ابراهيم ابراهيم حسين  5334  334

 نرمين نصر عبد المجيد دمحم جويده  5335  335
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 نعمه عبد اللطيف دمحم شكر  5336  336

 نهال زيان محمود زيان حجاج  5337  337

 نهال دمحم السعيد اسماعيل حماد  5338  338

حامد نصارنهله احمد دمحم   5339  339  

 نهله دمحم السعيد محمود مرسى  5340  340

 نهى على فاروق دمحم غازى  5341  341

 نوال كامل محمود ناصر  5342  342

 نورا دمحم عبد المادر حموده  5343  343

 نورا نبيل ابوزيد منصور الفار  5344  344

 نوران طارق دمحم على السيد  5345  345

 نوران دمحم طه يوسف برتخ  5346  346

 نوران دمحم عبدالحى عبدالفتاح فرج هللا  5347  347

 نورهان خالد جمعه السيد زغدان  5348  348

 نورهان رمضان محمود ابراهيم ابو زيد فرج  5349  349

 نورهان عالء زكى الخشوعى شوغى  5350  350

 نورهان عماد دمحم احمد عطوه  5351  351

 نورهان مصطفى سليمان الصفطاوى  5352  352

 نيره دمحم السيد مصطفى خليل  5353  353

 هاجر ابراهيم عبد الهادى الدماطى  5354  354

محمودهاجر احمد خليفة دمحم   5355  355  

 هاجر محمود عاطف رضوان بشير  5356  356

 هاجر مصطفى دمحم حسن ابو حمامة  5357  357

 هاجر مصطفى دمحم لاسم السما  5358  358

 هانم فوزى دمحم النبوى دمحم  5359  359
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 هبه اشرف دمحم عبد الرحمن عيسى  5360  360

 هبه حسنى فتحى فيوض  5361  361

 هبه عبد المنعم كمال على  5362  362

 هدى مصطفى السيد دمحم سليمان لاسم  5363  363

عامر عبد هللا عامر بلتاجىهدير   5364  364  

 هدير على عبد الوهاب على بمره  5365  365

 وجدى دمحم وجدى دمحم ابواليزيد  5366  366

 وحيد دمحم مرشدى حسن  5367  367

 والء عبد الحميد رمضان سيد احمد حشيش  5368  368

 وليد شعبان غازى دمحم ابواحمد  5369  369

 يارا ياسر سعد متولى رجب  5370  370

 يارا ياسر مصطفى ابو عبده  5371  371

ابراهيم دمحم السيد خليفهياسمين حسنى   5372  372  

 ياسمين زكريا طه احمد فضل  5373  373

 ياسمين عبد الرازق السعيد عبد الرازق  5374  374

 يمنى جمال مرسى رفاعى  5375  375

 يوسف احمد دمحم احمد ناصف  5376  376

 يوسف جمال كمال اسماعيل العيسوى  5377  377
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7002الئــــــحـــــــه   

 

 اسماء حسن محمود عبد الحى  5378  378

النجاردمحم عونى عبدالعال   5379  379  

 محمود ناصر ابو اليزيد شنيشن  5380  380

 هشام صبحى فتحى محمود حسين  5381  381

 هشام عبدالحميد خميس شرف  5382  382

 باق

 ريهام عبدالغفار احمد الفرت  5383  383

1من الخارج   

 ريهام دمحم السيد المرضاوى  5384  384

 6من الخارج 

 ايه عبد الوهاب محمود صمر  5385  385

 


