
سنوات دراسیةنوع الدراسة
بكالوریوس فى العلوم الطبیة البیطریةالدرجة العلمیة الئحة الطب البیطري الالئحة

٢٠٢١-٢٠٢٢ انتظامطبیعة الدراسةالعام األكادیمي

اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1316202100097 أحمد خالد أحمد أمین ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٩٧ ١
1316202100098 أحمد عثمان أحمد عبد المجید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٩٨ ٢
1316202100099 أروى ممدوح بخیت محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٩٩ ٣
1316202100100 أسراء مؤمن سید محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٠٠ ٤
1316202100101 أسماء عاصم بركات محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٠١ ٥
1316202100102 أالء اشرف ثابت محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٠٢ ٦
1316202100104 آالء باسم یحیى احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٠٤ ٧
1316202100105 آالء صالح حسن عبداللطیف ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٠٥ ٨
1316202100106 آالء محمد عبد اللطیف فرغلي ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٠٦ ٩
1316202100103 أمانى اسماعیل عبد الجابر عبد الاله ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٠٣ ١٠
1316202100107 آیھ صبرى رجب عبد اللـھ ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٠٧ ١١
131612000001 ابانوب مجدى عبدالملك سدراك ١٣١٦١٢٠٠٠٠٠١ ١٢
131612000002 ابتسام السید ابراھیم السید ١٣١٦١٢٠٠٠٠٠٢ ١٣
1316202100001 ابتسام حماده كمال الدین محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٠١ ١٤
1316202100002 ابتسام مصطفى موسى محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٠٢ ١٥
1316202100003 ابراھیم ابو عقیل محمد احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٠٣ ١٦
1316202100004 ابراھیم سعدالدین السید محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٠٤ ١٧
1316202100005 ابراھیم عبدالعال عبدهللا حسن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٠٥ ١٨
1316202100006 ابراھیم موسى توفیق رزق هللا ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٠٦ ١٩
1316202100007 ابراھیم یحیى عبد الحفیظ كامل ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٠٧ ٢٠
1316202100008 ابوالقاسم محمد ابوالقاسم محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٠٨ ٢١
1316202100009 احالم معتصم محمدین علي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٠٩ ٢٢
1316202100010 احمد ابوكتانة ابوالعال السنوسى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠١٠ ٢٣
1316202100011 احمد االمیر محمود حارس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠١١ ٢٤
1316202100012 احمد الحسینى محمد الصادق ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠١٢ ٢٥
131612000005 احمد السید احمد عطیھ ١٣١٦١٢٠٠٠٠٠٥ ٢٦
1316202100013 احمد السید حسنین موسى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠١٣ ٢٧
1316202100014 احمد ایمن احمد على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠١٤ ٢٨
131612000007 احمد بھاء الدین محمد صابر ١٣١٦١٢٠٠٠٠٠٧ ٢٩
1316202100015 احمد جمال الدین ابوالفضل سلیمان ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠١٥ ٣٠
1316202100016 احمد جمال الدین احمد یوسف ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠١٦ ٣١
1316202100017 احمد جمال محمد عبدالرحمن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠١٧ ٣٢
1316202100018 احمد حاتم محمد توغان ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠١٨ ٣٣
1316202100019 احمد حازم عبد العظیم مناع ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠١٩ ٣٤
1316202100020 احمد حسین محمد احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٢٠ ٣٥
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1316202100021 احمد خالد محمد برعى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٢١ ٣٦
1316202100022 احمد رافت عبد الشكور جاد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٢٢ ٣٧
131612000011 احمد رفعت احمد بكرى ١٣١٦١٢٠٠٠٠١١ ٣٨
131612000012 احمد زكریا عبد العزیز محمد ١٣١٦١٢٠٠٠٠١٢ ٣٩
131612000013 احمد سعودى سلیم عبد الخالق ١٣١٦١٢٠٠٠٠١٣ ٤٠
1316202100023 احمد صابر عبده عبدالاله ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٢٣ ٤١
1316202100024 احمد صبرى احمد ابراھیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٢٤ ٤٢
131612000014 احمد صبرى محمد احمد ١٣١٦١٢٠٠٠٠١٤ ٤٣
1316202100025 احمد عادل حلمى عاصم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٢٥ ٤٤
1316202100026 احمد عاشور القط شبیب ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٢٦ ٤٥
1316202100027 احمد عاطف احمد محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٢٧ ٤٦
1316202100028 احمد عبدهللا عبداللطیف السید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٢٨ ٤٧
131612000015 احمد عصام جابر محمد ١٣١٦١٢٠٠٠٠١٥ ٤٨
1316202100029 احمد عطیة احمد اسماعیل ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٢٩ ٤٩
1316202100030 احمد على احمد اعمر ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٣٠ ٥٠
1316202100031 احمد علي عبده عبد الراضي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٣١ ٥١
131612000018 احمد فراج احمد على ١٣١٦١٢٠٠٠٠١٨ ٥٢
1316202100032 احمد فوزى احمد عبد المولى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٣٢ ٥٣
1316202100033 احمد فوزى عبدالرحیم سلیمان ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٣٣ ٥٤
1316202100034 احمد محمد حامد احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٣٤ ٥٥
131612000023 احمد محمد خلیفھ محمد ١٣١٦١٢٠٠٠٠٢٣ ٥٦
1316202100035 احمد محمد عبدالظاھر محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٣٥ ٥٧
1316202100036 احمد ھانى خلف حسین ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٣٦ ٥٨
1316202100037 احمد ھانىء محمد احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٣٧ ٥٩
1316202100038 احمد ھشام احمد رشیدى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٣٨ ٦٠
1316202100039 احمد یحیي محمود علي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٣٩ ٦١
1316202100040 احمد یسرى عمر سلیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٤٠ ٦٢
1316202100041 اروه ایمن محمد عبد اللطیف ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٤١ ٦٣
1316202100042 اروى ناصر محمد محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٤٢ ٦٤
1316202100043 اریج على عبدالغنى حسن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٤٣ ٦٥
1316202100044 ازھار سالمة مرعى بالل ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٤٤ ٦٦
1316202100045 اسامة امین على حسن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٤٥ ٦٧
1316202100046 اسامھ محمد مجلى على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٤٦ ٦٨
1316202100047 استیفن مشمش نجیب عیسى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٤٧ ٦٩
1316202100048 اسر شوكت محمد محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٤٨ ٧٠
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اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1316202100049 اسراء جمال قناوى منصور ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٤٩ ٧١
1316202100050 اسراء خالد كمال احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٥٠ ٧٢
131612000027 اسراء رضوان عبد المحسن رضوان ١٣١٦١٢٠٠٠٠٢٧ ٧٣
1316202100051 اسراء عنتر احمد على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٥١ ٧٤
1316202100052 اسراء محمد محمد علي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٥٢ ٧٥
1316202100053 اسراء مصطفي عبد هللا احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٥٣ ٧٦
1316202100054 اسراء مظھر احمد محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٥٤ ٧٧
131612000031 اسراء نشات محمد رشاد حسن ١٣١٦١٢٠٠٠٠٣١ ٧٨
1316202100055 اسالم محمد على احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٥٥ ٧٩
1316202100056 اسالم معروف ابراھیم محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٥٦ ٨٠
1316202100057 اسماء احمد عبدهللا عبدالكریم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٥٧ ٨١
1316202100058 اسماء عبد الوكیل محمد علي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٥٨ ٨٢
1316202100059 اسماء محمد عبد الرحیم احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٥٩ ٨٣
1316202100060 اسماعیل احمد اسماعیل عبدالرحیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٦٠ ٨٤
1316202100061 اسماعیل طلعت اسماعیل عبد هللا ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٦١ ٨٥
1316202100062 اشرف السید محمد على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٦٢ ٨٦
1316202100063 اشرف محمود على مخلوف ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٦٣ ٨٧
1316202100064 افراح یوسف احمد یوسف ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٦٤ ٨٨
1316202100065 االء عبد الفتاح احمد صابر ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٦٥ ٨٩
1316202100066 االء محمد عبد الرحیم عبد العال ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٦٦ ٩٠
1316202100067 االء محمد عبد هللا ابراھیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٦٧ ٩١
1316202100068 االمیر حسن عبدهللا على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٦٨ ٩٢
1316202100069 الخضر محمود محمد عبد اللطیف ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٦٩ ٩٣
1316202100070 السید عبد اللطیف السید احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٧٠ ٩٤
1316202100071 امنیھ صبره محمد ابراھیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٧١ ٩٥
1316202100072 امنیھ عابدین عبد العظیم قبیصي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٧٢ ٩٦
131612000044 امنیھ محمود احمد محمد ١٣١٦١٢٠٠٠٠٤٤ ٩٧
1316202100073 امنیھ محمود احمد مسعود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٧٣ ٩٨
1316202100074 امیره محمد على عمر ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٧٤ ٩٩
1316202100075 انجى احمد ممدوح عبد الحمید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٧٥ ١٠٠
1316202100076 انجى السید محمود عبدالغني ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٧٦ ١٠١
1316202100077 انعام ابو الفتوح محمود عزام ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٧٧ ١٠٢
131612000051 ایات السید علي ھاشم ١٣١٦١٢٠٠٠٠٥١ ١٠٣
1316202100078 ایة حلمى فؤاد محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٧٨ ١٠٤
1316202100079 ایثار عبدالباسط حسانین فراج ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٧٩ ١٠٥
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1316202100080 ایمان جالل احمد حمدان ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٨٠ ١٠٦
1316202100081 ایمان ضاحى حسن محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٨١ ١٠٧
1316202100082 ایمان على عبدالرازق صابر ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٨٢ ١٠٨
1316202100083 ایمان مصطفى خلف هللا حسین ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٨٣ ١٠٩
1316202100084 ایمان وائل حشمت عبد الرحمن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٨٤ ١١٠
1316202100085 ایمن علي السید احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٨٥ ١١١
131612000053 ایمن كامل مصطفى اسماعیل ١٣١٦١٢٠٠٠٠٥٣ ١١٢
1316202100086 ایناس أحمد كامل عبد الرحمن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٨٦ ١١٣
1316202100087 ایناس عادل بنیامین طانیوس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٨٧ ١١٤
1316202100088 ایھ ابراھیم محمد احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٨٨ ١١٥
1316202100089 ایھ احمد السید احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٨٩ ١١٦
1316202100090 ایھ حسین عبد العال احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٩٠ ١١٧
1316202100091 ایھ حمدان امین السید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٩١ ١١٨
1316202100092 ایھ زكریا محمد عبد العال ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٩٢ ١١٩
1316202100093 ایھ عبدالستار ابوالمجد محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٩٣ ١٢٠
1316202100094 ایھ عمر سید عمر ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٩٤ ١٢١
131612000058 ایھ محمد عبدالرحمن ابراھیم ١٣١٦١٢٠٠٠٠٥٨ ١٢٢
1316202100095 ایھ محمد محمد الصاوى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٩٥ ١٢٣
1316202100096 ایھاب فیاض انور قبیصى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٠٩٦ ١٢٤
1316202100108 بافلي اسامھ وھیب سدراك ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٠٨ ١٢٥
1316202100109 برسوم تیموثاوس غلیون مسعد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٠٩ ١٢٦
1316202100110 بسادة منیر قدیس زخارى ١٣١٦٢٠٢١٠٠١١٠ ١٢٧
1316202100111 بسمھ محمد عبدالحكیم محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١١١ ١٢٨
1316202100112 بسنت سعید كامل بدروس ١٣١٦٢٠٢١٠٠١١٢ ١٢٩
1316202100113 بالل محمد مجدى كامل احمد عبد الواحد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١١٣ ١٣٠
1316202100114 بولین ماھر میخائیل سدراك ١٣١٦٢٠٢١٠٠١١٤ ١٣١
1316202100115 بیتر عاطف رسمى میخائیل ١٣١٦٢٠٢١٠٠١١٥ ١٣٢
131612000068 بیشوى عزت رتیب مرجان ١٣١٦١٢٠٠٠٠٦٨ ١٣٣
1316202100116 بیالجیا عاطف التقى عطایھ هللا ١٣١٦٢٠٢١٠٠١١٦ ١٣٤
1316202100117 تسنیم على صبرى محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١١٧ ١٣٥
1316202100118 تسنیم قناوي سرور قناوي ١٣١٦٢٠٢١٠٠١١٨ ١٣٦
1316202100119 توماس أسامة خیر شحاتھ ١٣١٦٢٠٢١٠٠١١٩ ١٣٧
1316202100120 ثروت السید بخیت عبد اللطیف ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٢٠ ١٣٨
1316202100121 جانیت وصفى میخائیل جرجس ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٢١ ١٣٩
1316202100122 جرجس لطفى عطا ورث ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٢٢ ١٤٠
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اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1316202100123 جرجس میخائیل جرجس العبد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٢٣ ١٤١
1316202100124 جالل احمد كامل عبدالباسط ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٢٤ ١٤٢
1316202100125 جمال ابراھیم جمال الدین عبدالشافي ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٢٥ ١٤٣
1316202100126 جھاد السید عبدالعزیز یونس ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٢٦ ١٤٤
1316202100127 جھاد عبدالمنعم صالح محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٢٧ ١٤٥
131612000077 جورج ماجد سمیر نجیب ١٣١٦١٢٠٠٠٠٧٧ ١٤٦
1316202100128 جوزیف ادور یونس قدیس ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٢٨ ١٤٧
1316202100129 جون عبدالمسیح لبیب توما ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٢٩ ١٤٨
1316202100130 جیسكا اشرف عطا جابر ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٣٠ ١٤٩
1316202100131 جینا ناصر القطان عدل ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٣١ ١٥٠
1316202100132 حسام عادل محمد محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٣٢ ١٥١
1316202100133 حسام على عبدالحمید عبدالاله ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٣٣ ١٥٢
1316202100134 حسن عبدالعظیم حسن محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٣٤ ١٥٣
1316202100135 حسن عبداللطیف محمد السید ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٣٥ ١٥٤
1316202100136 حسن مجدى عبد الحمید ھاشم ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٣٦ ١٥٥
1316202100137 حسناء حسن محمد رمضان ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٣٧ ١٥٦
1316202100138 حسناء عبد الھادى احمد عمر ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٣٨ ١٥٧
1316202100139 حسناء محمد بخیت ابو العال ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٣٩ ١٥٨
1316202100140 حسین السید على مازن ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٤٠ ١٥٩
1316202100141 حسین حسن حسین عوض ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٤١ ١٦٠
1316202100142 حسین على عمر سالم ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٤٢ ١٦١
131612000085 حمدى ابراھیم محمد عبدالرحیم ١٣١٦١٢٠٠٠٠٨٥ ١٦٢
1316202100143 حمزه احمد حمزه شحاتھ ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٤٣ ١٦٣
1316202100144 خالد حماد فرج أمین ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٤٤ ١٦٤
1316202100145 خلود جمیل الصغیر عبد الاله ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٤٥ ١٦٥
1316202100146 دارین حسن شكري رزق ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٤٦ ١٦٦
1316202100147 دعاء االمیراحمد فتحى حسن ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٤٧ ١٦٧
1316202100148 دعاء السید حافظ محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٤٨ ١٦٨
1316202100149 دعاء صابر اسماعیل رضوان ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٤٩ ١٦٩
1316202100150 دعاء ممدوح صابر محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٥٠ ١٧٠
1316202100151 دنیا عمر محمد عمر ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٥١ ١٧١
1316202100152 دوالجى جمیل شفیق عبید ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٥٢ ١٧٢
1316202100153 دیانا لطفى فرنسیس بسكالس ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٥٣ ١٧٣
1316202100154 دینا خالد حسن محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٥٤ ١٧٤
1316202100155 دینا عبدالحمید محمد عبدالعال ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٥٥ ١٧٥
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1316202100178 رؤى احمد سیف االسالم عبدالفتاح ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٧٨ ١٧٦
1316202100179 رؤى محمد عبد الراضي عبد المغیث ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٧٩ ١٧٧
1316202100156 راندا سعد محمد أحمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٥٦ ١٧٨
1316202100157 رانیا محفوظ ھاشم عبد العال ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٥٧ ١٧٩
1316202100158 رحاب السید طھ محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٥٨ ١٨٠
1316202100159 رحاب خالد مصطفي محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٥٩ ١٨١
1316202100160 رحمھ اسماعیل محمد االسعد محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٦٠ ١٨٢
1316202100161 رحمھ السید حسن عبد الرحمن ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٦١ ١٨٣
1316202100162 رحمھ یاسر فوزى ابو ضیف ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٦٢ ١٨٤
1316202100163 رشا كمال ابراھیم محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٦٣ ١٨٥
131612000101 رضوة محمد عبد السمیع محمد ١٣١٦١٢٠٠٠١٠١ ١٨٦
1316202100164 رضوه محمد عبد المعطى محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٦٤ ١٨٧
1316202100165 رمضان عبد العزیز حربى رمضان ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٦٥ ١٨٨
1316202100166 رنا عبدالباسط محمد دیاب ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٦٦ ١٨٩
1316202100167 رنا محمد احمد ابو المجد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٦٧ ١٩٠
1316202100168 رنا محمد طھ یسن سعید ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٦٨ ١٩١
1316202100169 رندا عبدالفتاح عبدالالة محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٦٩ ١٩٢
131612000104 روئ خالد عبدالاله علي ١٣١٦١٢٠٠٠١٠٤ ١٩٣
1316202100170 روان احمد محمد السید ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٧٠ ١٩٤
1316202100171 روان رفعت فھمى عیسى ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٧١ ١٩٥
1316202100172 روان كمال حلمى طھ ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٧٢ ١٩٦
1316202100173 روان محمود احمد محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٧٣ ١٩٧
1316202100174 روان معروف حسین االمیر ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٧٤ ١٩٨
1316202100175 روجینا عادل حلیم بشاى ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٧٥ ١٩٩
1316202100176 روجینا عالء ابوالوفا محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٧٦ ٢٠٠
1316202100177 روحیھ عدلي محمد محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٧٧ ٢٠١
1316202100180 ریتاج ایمن عبد الرحمن حسانین ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٨٠ ٢٠٢
1316202100181 ریم ایمن على حسین ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٨١ ٢٠٣
1316202100182 ریم عمرو محمد علي ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٨٢ ٢٠٤
1316202100183 ریمون سامح ودیع جید ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٨٣ ٢٠٥
1316202100184 ریھام احمد جاد احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٨٤ ٢٠٦
1316202100185 ریھام عبدالناصر محمد عبدالعال ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٨٥ ٢٠٧
131612000109 ریھام فتحي محمد عبدهللا ١٣١٦١٢٠٠٠١٠٩ ٢٠٨
131612000110 ریھام محمود عبدالعظیم محمد ١٣١٦١٢٠٠٠١١٠ ٢٠٩
1316202100186 زھراء عمر احمد محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٨٦ ٢١٠
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1316202100187 زیاد احمد محمد بدوى ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٨٧ ٢١١
1316202100188 زینب ایمن عبد الصادق محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٨٨ ٢١٢
1316202100189 زینب ناصر محمد فرج ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٨٩ ٢١٣
1316202100190 سارة شحاتة دكرونى محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٩٠ ٢١٤
1316202100191 سارة نعمان محمد نعمان ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٩١ ٢١٥
1316202100192 ساره خالد خلیل خلیلھ ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٩٢ ٢١٦
1316202100193 ساره مجدى یوسف بولس ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٩٣ ٢١٧
1316202100194 ساره مختار على ابراھیم على ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٩٤ ٢١٨
1316202100195 ساره یسرى عبدالوھاب علي ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٩٥ ٢١٩
1316202100196 سانتى بدران حلیم بطرس ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٩٦ ٢٢٠
1316202100197 ساندى جمیل راتب كامل ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٩٧ ٢٢١
1316202100198 سحر احمد فراج مرزوق ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٩٨ ٢٢٢
1316202100199 سحر اسعد حماده عبد اللطیف ١٣١٦٢٠٢١٠٠١٩٩ ٢٢٣
131612000124 سلمى خالد سید حسین ١٣١٦١٢٠٠٠١٢٤ ٢٢٤
1316202100200 سماح على اسماعیل عباس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٠٠ ٢٢٥
1316202100201 سمر محمد على احمد حبیش ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٠١ ٢٢٦
1316202100202 سھا محمد فوزى عبدالرحیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٠٢ ٢٢٧
1316202100203 سھیلھ ابراھیم عبد الرحمن احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٠٣ ٢٢٨
1316202100204 سوسنھ رومانى رزق بسطوروس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٠٤ ٢٢٩
1316202100205 سیمون عبده عیسى بشاى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٠٥ ٢٣٠
1316202100206 شاكر شكرى شاكر بولس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٠٦ ٢٣١
1316202100207 شاھیناز احمد عبد الرحیم حسن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٠٧ ٢٣٢
1316202100208 شاھیناز احمد محمد الصدیق ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٠٨ ٢٣٣
131612000132 شروق عبدالحمید كامل حسن ١٣١٦١٢٠٠٠١٣٢ ٢٣٤
131612000133 شرین على محمد طیفور ١٣١٦١٢٠٠٠١٣٣ ٢٣٥
1316202100209 شعبان صالح محمد حجى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٠٩ ٢٣٦
1316202100210 شھد احمد محمود احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢١٠ ٢٣٧
1316202100211 شھد خالد قدرى عبداللطیف ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢١١ ٢٣٨
1316202100212 شھد ربیع محمود على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢١٢ ٢٣٩
1316202100213 شھد عصام محمود محمد عوض ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢١٣ ٢٤٠
1316202100214 شھد محمد عبدالحفیظ حامد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢١٤ ٢٤١
1316202100215 شھد محمد عبدالرحیم عبدالمولى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢١٥ ٢٤٢
1316202100216 شھد یاسر احمد عبدالوھاب ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢١٦ ٢٤٣
1316202100217 شیري مجدي فارس سدراك ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢١٧ ٢٤٤
1316202100218 شیماء بغدادى ابوالمجد السقطى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢١٨ ٢٤٥
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سنوات دراسیةنوع الدراسة
بكالوریوس فى العلوم الطبیة البیطریةالدرجة العلمیة الئحة الطب البیطري الالئحة

٢٠٢١-٢٠٢٢ انتظامطبیعة الدراسةالعام األكادیمي

اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1316202100219 شیماء محمود عبدالعظیم على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢١٩ ٢٤٦
131612000139 طارق سامى شاكر السید ١٣١٦١٢٠٠٠١٣٩ ٢٤٧
1316202100220 طارق محمد رزق احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٢٠ ٢٤٨
1316202100221 طارق محمد عبد الاله حسن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٢١ ٢٤٩
1316202100222 طالل حمدون ابراھیم احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٢٢ ٢٥٠
1316202100223 عبد الحلیم بركات عبد الرحمن حسن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٢٣ ٢٥١
1316202100224 عبد الحلیم محمود عبد العزیز احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٢٤ ٢٥٢
1316202100225 عبد الرحمن جمال مصطفي خلیفة ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٢٥ ٢٥٣
1316202100226 عبد الرحمن سمیر محمد حسن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٢٦ ٢٥٤
1316202100227 عبد الرحمن عبد الاله محمد على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٢٧ ٢٥٥
1316202100228 عبد الظاھر كحول عبد الظاھر فخرى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٢٨ ٢٥٦
1316202100229 عبد العزیز صابر السید على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٢٩ ٢٥٧
131612000142 عبد الكریم ابراھیم عبدالكریم ابراھیم ١٣١٦١٢٠٠٠١٤٢ ٢٥٨
1316202100230 عبد الكریم محمد شوقى بدوى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٣٠ ٢٥٩
1316202100231 عبد هللا اسماعیل محمد طاھر ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٣١ ٢٦٠
131612000144 عبد هللا خالد ابوزید عبدالجلیل ١٣١٦١٢٠٠٠١٤٤ ٢٦١
1316202100232 عبد هللا صالح الدین محمود على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٣٢ ٢٦٢
1316202100233 عبد هللا محمد الضمرانى عبد المحسن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٣٣ ٢٦٣
1316202100234 عبد هللا محمود بدوى عبد الموجود بدوى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٣٤ ٢٦٤
1316202100235 عبد هللا ممدوح عبد الكریم على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٣٥ ٢٦٥
1316202100236 عبد المجید محمد سعد الشمندى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٣٦ ٢٦٦
1316202100237 عبدالرحمن اشرف رجب محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٣٧ ٢٦٧
1316202100238 عبدالرحمن البدري خلف عبدالعال ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٣٨ ٢٦٨
1316202100239 عبدالرحمن حامد حسین حامد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٣٩ ٢٦٩
1316202100240 عبدالرحمن رأفت فتحى الطاھر ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٤٠ ٢٧٠
1316202100241 عبدالرحمن فرید محمد شوقي احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٤١ ٢٧١
131612000145 عبداللطیف اشرف قدرى عبداللطیف ١٣١٦١٢٠٠٠١٤٥ ٢٧٢
1316202100242 عبداللطیف محمد صدیق محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٤٢ ٢٧٣
1316202100243 عبدهللا بخیت احمد ابوزید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٤٣ ٢٧٤
1316202100244 عبدهللا رمضان حسین خلیفة ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٤٤ ٢٧٥
1316202100245 عبدهللا محروص حامد عبدالاله ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٤٥ ٢٧٦
131612000146 عبدهللا محمد رجب عبدالھادى ١٣١٦١٢٠٠٠١٤٦ ٢٧٧
1316202100246 عبدالناصر احمد محمد ایمام ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٤٦ ٢٧٨
131612000148 عبیر السید محمد حمزه ١٣١٦١٢٠٠٠١٤٨ ٢٧٩
1316202100247 عبیر مدحت  حسن محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٤٧ ٢٨٠
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سنوات دراسیةنوع الدراسة
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اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1316202100248 عزة محمود محمد محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٤٨ ٢٨١
1316202100249 عصام لطفى عبدالھادى عالم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٤٩ ٢٨٢
1316202100250 على صبره على محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٥٠ ٢٨٣
1316202100252 علي محسن علي محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٥٢ ٢٨٤
1316202100251 على ھشام عباس باشا على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٥١ ٢٨٥
1316202100253 علیاء احمد عبدالمنعم احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٥٣ ٢٨٦
1316202100254 علیاء صالح احمد محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٥٤ ٢٨٧
1316202100255 علیاء على البیومى احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٥٥ ٢٨٨
1316202100256 عماد عزت احمد عبد المولى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٥٦ ٢٨٩
1316202100257 عمانوئیل عماد نایر میالد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٥٧ ٢٩٠
131612000154 عمر ایمن فوزى احمد ١٣١٦١٢٠٠٠١٥٤ ٢٩١
1316202100258 عمر خیرت على عطیھ هللا ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٥٨ ٢٩٢
1316202100259 عمر صابر عبد الراضى عبد الھادى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٥٩ ٢٩٣
1316202100260 عمر عاطف البدرى محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٦٠ ٢٩٤
131612000155 عمر علي رجب طھ ١٣١٦١٢٠٠٠١٥٥ ٢٩٥
1316202100261 عمر محمد عمر محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٦١ ٢٩٦
1316202100262 عمر محمد محمود مصطفى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٦٢ ٢٩٧
1316202100263 عمر مصطفى احمد عبدالرحیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٦٣ ٢٩٨
1316202100264 عمرو عادل علي احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٦٤ ٢٩٩
1316202100265 عمرو كرم احمد بخیت ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٦٥ ٣٠٠
1316202100266 عمرو محمد امام محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٦٦ ٣٠١
131612000157 غادة رجب عبد العال طلیبھ ١٣١٦١٢٠٠٠١٥٧ ٣٠٢
1316202100267 فاتن عمار صابر حسانین ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٦٧ ٣٠٣
1316202100268 فاتن ھنداوى خلف هللا عبدالغنى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٦٨ ٣٠٤
1316202100269 فادى سامى عبد المسیح غبلایر ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٦٩ ٣٠٥
131612000161 فادى مفدى رزق واصف ١٣١٦١٢٠٠٠١٦١ ٣٠٦
131611900108 فادى موریس مفید جاد ١٣١٦١١٩٠٠١٠٨ ٣٠٧
1316202100270 فاطمة اشرف السید عبدالاله ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٧٠ ٣٠٨
131612000163 فاطمھ الزھراء عبدالرءوف احمد عبدالرحمن ١٣١٦١٢٠٠٠١٦٣ ٣٠٩
131612000164 فاطمھ الزھراء محمد احمد السید ١٣١٦١٢٠٠٠١٦٤ ٣١٠
1316202100271 فاطمھ شعبان فاضل احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٧١ ٣١١
1316202100272 فبرونیا القس صلیب صبحى سعید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٧٢ ٣١٢
1316202100273 فرحھ عماد الدین محمود مصطفى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٧٣ ٣١٣
1316202100274 فریدة ایمن محمود محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٧٤ ٣١٤
1316202100275 فھد مصطفى عبد االه محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٧٥ ٣١٥
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سنوات دراسیةنوع الدراسة
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اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1316202100276 فیرونیا صموئیل رشدى حلیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٧٦ ٣١٦
1316202100277 فیوال توماس امین سلیمان ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٧٧ ٣١٧
1316202100278 كارن روماني عزمي بشاي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٧٨ ٣١٨
1316202100279 كرستین نبیل فؤاد توفیق ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٧٩ ٣١٩
1316202100280 كرستینا باسم ماھر رشدى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٨٠ ٣٢٠
1316202100281 كرستینا لطیف العبد تامر ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٨١ ٣٢١
1316202100282 كرم حارس محمد البربري ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٨٢ ٣٢٢
1316202100283 كرمینا رومانى شنوده منصور ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٨٣ ٣٢٣
1316202100284 كریستینا ناصر حكیم دمیان ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٨٤ ٣٢٤
1316202100285 كریم ابوالفضل عبدالحمید عبدالرحیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٨٥ ٣٢٥
1316202100286 كریم ایوب شوقى شكور ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٨٦ ٣٢٦
1316202100287 كریم بھاء الدین كامل احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٨٧ ٣٢٧
1316202100288 كریم تمام عطیة بكرى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٨٨ ٣٢٨
1316202100289 كریم جمال فضل هللا محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٨٩ ٣٢٩
1316202100290 كریم حربى عبدالمنعم عبدالحمید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٩٠ ٣٣٠
1316202100291 كریم فایز یونس محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٩١ ٣٣١
1316202100292 كریم محمد البحیرى مھدى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٩٢ ٣٣٢
1316202100293 كریم یسرى السید محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٩٣ ٣٣٣
1316202100294 كوثر عبدالناصر عبدالمناف سلیمان ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٩٤ ٣٣٤
1316202100295 كیرلس انور فارس تاوضروس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٩٥ ٣٣٥
1316202100296 كیرلس ایھاب موریس برسوم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٩٦ ٣٣٦
1316202100297 كیرلس جورج شفیق بولس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٩٧ ٣٣٧
1316202100298 كیرلس ریمند عزیز سلوانس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٩٨ ٣٣٨
1316202100299 كیرلس ناجح وھیب فؤاد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٢٩٩ ٣٣٩
1316202100300 كیریاكوس عوض حبیب سعید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٠٠ ٣٤٠
1316202100301 للیان بنیامین میخائیل زاخر ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٠١ ٣٤١
1316202100416 مؤمن حیدر عثمان احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤١٦ ٣٤٢
1316202100302 ماجده صالح محمود عبد القادر ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٠٢ ٣٤٣
1316202100303 مادونا ابراھیم فؤاد عزیز ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٠٣ ٣٤٤
1316202100304 مادونا سامح رزق فھمى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٠٤ ٣٤٥
1316202100305 مادونا فیلیب فھمى قریاقوص ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٠٥ ٣٤٦
1316202100306 مارتینا منصور زكریا منصور ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٠٦ ٣٤٧
1316202100307 مارتینا نبیل النمر جاد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٠٧ ٣٤٨
1316202100308 مارلى بھاء برنابا زارع ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٠٨ ٣٤٩
1316202100309 مارى بسیط بارح بولس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٠٩ ٣٥٠
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سنوات دراسیةنوع الدراسة
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٢٠٢١-٢٠٢٢ انتظامطبیعة الدراسةالعام األكادیمي

اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1316202100310 ماریا امیر مكرم مجلى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣١٠ ٣٥١
131612000183 ماریا میشیل یونان لوز ١٣١٦١٢٠٠٠١٨٣ ٣٥٢
1316202100311 مارینا رافت سعید خلھ ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣١١ ٣٥٣
1316202100312 مارینا ریاض غالى مشرقى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣١٢ ٣٥٤
1316202100313 مارینا منصور لحظي سیدین ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣١٣ ٣٥٥
1316202100314 ماریو سمیر بشرى قدیس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣١٤ ٣٥٦
1316202100315 مایكل مینا القس اسحق عبد السید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣١٥ ٣٥٧
1316202100316 مترى میالد مترى متى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣١٦ ٣٥٨
1316202100317 متولى محمد متولى محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣١٧ ٣٥٩
1316202100318 محروس أحمد فیصل عبد الحمید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣١٨ ٣٦٠
1316202100319 محمد احمد حسن محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣١٩ ٣٦١
1316202100320 محمد احمد عطیھ عبدالحمید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٢٠ ٣٦٢
1316202100321 محمد احمد مخلف محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٢١ ٣٦٣
1316202100322 محمد السید محمود القرشى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٢٢ ٣٦٤
1316202100323 محمد السید ھاشم ابراھیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٢٣ ٣٦٥
131612000190 محمد الصالح محمد زكریا محمد ١٣١٦١٢٠٠٠١٩٠ ٣٦٦
1316202100324 محمد جمال على ابراھیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٢٤ ٣٦٧
1316202100325 محمد جمال موسى محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٢٥ ٣٦٨
1316202100326 محمد حامد محمد عبدالرحیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٢٦ ٣٦٩
1316202100327 محمد حسام الدین عبدالحمید رضوان ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٢٧ ٣٧٠
1316202100328 محمد حسن حلمى على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٢٨ ٣٧١
1316202100329 محمد حسین ثابت احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٢٩ ٣٧٢
1316202100330 محمد حشمت محمد عبدالوھاب ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٣٠ ٣٧٣
1316202100331 محمد حمام عبدالمبدي محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٣١ ٣٧٤
1316202100332 محمد حمدى كمالى ابراھیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٣٢ ٣٧٥
1316202100333 محمد رأفت عبدالنبى احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٣٣ ٣٧٦
1316202100334 محمد رفعت السید ھمام ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٣٤ ٣٧٧
1316202100335 محمد رفعت محمد العربى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٣٥ ٣٧٨
1316202100336 محمد شحاتھ احمد عبد هللا ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٣٦ ٣٧٩
1316202100337 محمد شعبان عبدالرزاق علي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٣٧ ٣٨٠
1316202100338 محمد صبري عبدالرحمن ھریدي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٣٨ ٣٨١
1316202100339 محمد طایع عدلى فرج ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٣٩ ٣٨٢
1316202100340 محمد عادل محمد عبد المنعم محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٤٠ ٣٨٣
1316202100341 محمد عاصم محمود قبیصى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٤١ ٣٨٤
1316202100342 محمد عاطف محمد عباس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٤٢ ٣٨٥
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سنوات دراسیةنوع الدراسة
بكالوریوس فى العلوم الطبیة البیطریةالدرجة العلمیة الئحة الطب البیطري الالئحة

٢٠٢١-٢٠٢٢ انتظامطبیعة الدراسةالعام األكادیمي

اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1316202100343 محمد عاطف محمود ھاشم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٤٣ ٣٨٦
131612000200 محمد عبدالناصر محمد عبد الرحمن ١٣١٦١٢٠٠٠٢٠٠ ٣٨٧
1316202100344 محمد عز العرب كلیب صادق ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٤٤ ٣٨٨
1316202100345 محمد عالم عثمان سلیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٤٥ ٣٨٩
1316202100346 محمد على السید ابو الیزید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٤٦ ٣٩٠
1316202100347 محمد على محمد رفاعى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٤٧ ٣٩١
1316202100348 محمد على محمد قندیل ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٤٨ ٣٩٢
131612000202 محمد على یوسف عبد هللا ١٣١٦١٢٠٠٠٢٠٢ ٣٩٣
131612000203 محمد عمر مصطفي یونس ١٣١٦١٢٠٠٠٢٠٣ ٣٩٤
1316202100349 محمد محمود احمد محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٤٩ ٣٩٥
1316202100350 محمد مرتضي حلمي محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٥٠ ٣٩٦
1316202100351 محمد مصطفى السید حسین ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٥١ ٣٩٧
1316202100352 محمد مطاوع عبودى عیسى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٥٢ ٣٩٨
1316202100353 محمد یاسر حسن حسانین ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٥٣ ٣٩٩
1316202100354 محمد یحى عبد العلیم احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٥٤ ٤٠٠
1316202100355 محمد یوسف ابو ضیف احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٥٥ ٤٠١
1316202100356 محمود ابو الحسن ابو الفتوح محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٥٦ ٤٠٢
1316202100357 محمود احمد درویش محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٥٧ ٤٠٣
1316202100358 محمود ادریس محمد الكبیر احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٥٨ ٤٠٤
1316202100359 محمود البدرى السید عبدالحى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٥٩ ٤٠٥
1316202100360 محمود البدرى على الحاكمى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٦٠ ٤٠٦
1316202100361 محمود السید خیرى السید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٦١ ٤٠٧
1316202100362 محمود السید محمود عبدالحمید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٦٢ ٤٠٨
1316202100363 محمود امجد راجح عثمان ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٦٣ ٤٠٩
1316202100364 محمود ثروت محمد عبدالرحیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٦٤ ٤١٠
1316202100365 محمود جمال السید محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٦٥ ٤١١
1316202100366 محمود سعد زكى احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٦٦ ٤١٢
1316202100367 محمود عبد الجواد ھدیھ عبد الجواد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٦٧ ٤١٣
1316202100368 محمود عبدالشافي عبدالباقي محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٦٨ ٤١٤
1316202100369 محمود محمد احمد محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٦٩ ٤١٥
1316202100370 محمود محمد السید محمد سلیمان الجعلوط ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٧٠ ٤١٦
131612000207 محمود ممدوح عبد الخالق عبد الاله ١٣١٦١٢٠٠٠٢٠٧ ٤١٧
1316202100371 محمود منازع عبدالسالم محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٧١ ٤١٨
1316202100372 محمود ھانى عزالدین احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٧٢ ٤١٩
1316202100373 محمود یوسف محمود یوسف الشویخ ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٧٣ ٤٢٠
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سنوات دراسیةنوع الدراسة
بكالوریوس فى العلوم الطبیة البیطریةالدرجة العلمیة الئحة الطب البیطري الالئحة

٢٠٢١-٢٠٢٢ انتظامطبیعة الدراسةالعام األكادیمي

اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1316202100374 مدحت ممدوح جودة جاد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٧٤ ٤٢١
1316202100375 مرقص فارس اسحاق قلتھ ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٧٥ ٤٢٢
1316202100376 مروان مصطفي محمد أحمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٧٦ ٤٢٣
1316202100377 مروه صفوت محمود خلیف ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٧٧ ٤٢٤
1316202100378 مریم ابراھیم محمد احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٧٨ ٤٢٥
1316202100379 مریم اشرف جرجس كامل ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٧٩ ٤٢٦
1316202100380 مریم ایمن ظریف باسیلى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٨٠ ٤٢٧
131612000214 مریم بطیخ محمد فضل ١٣١٦١٢٠٠٠٢١٤ ٤٢٨
1316202100381 مریم جرجس مرقص بنیامین ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٨١ ٤٢٩
1316202100382 مریم حازم ابراھیم محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٨٢ ٤٣٠
1316202100383 مریم خلیفھ عبدالمالك سالمھ ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٨٣ ٤٣١
1316202100384 مریم سامى موسى نسیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٨٤ ٤٣٢
1316202100385 مریم سمیر نصر مرزوق ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٨٥ ٤٣٣
1316202100386 مریم عبد الشھید عاید حنا ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٨٦ ٤٣٤
1316202100387 مریم عزت رزق هللا یعقوب ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٨٧ ٤٣٥
1316202100388 مریم عنتر احمد علي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٨٨ ٤٣٦
1316202100389 مریم محمد احمد ضاحى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٨٩ ٤٣٧
1316202100390 مریم محمد حسن خلیفھ ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٩٠ ٤٣٨
1316202100391 مریم موریس دمیان مرجان ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٩١ ٤٣٩
1316202100392 مریم نشأت ھنرى عازر ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٩٢ ٤٤٠
1316202100393 مصطفى طارق محمد عبد الشافي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٩٣ ٤٤١
1316202100394 مصطفى عطیتو حسین عبادى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٩٤ ٤٤٢
1316202100395 مصطفى عید ابراھیم محمدین ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٩٥ ٤٤٣
1316202100396 مصطفى محمود عبدالعظیم احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٩٦ ٤٤٤
1316202100397 مصعب على محمد على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٩٧ ٤٤٥
1316202100398 معاذ حسام الدین عبد الرزاق على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٩٨ ٤٤٦
131612000223 معتز احمد محمد خاطر ١٣١٦١٢٠٠٠٢٢٣ ٤٤٧
1316202100399 منار احمد احمد عبدالرحیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٣٩٩ ٤٤٨
1316202100400 منار احمد محمد احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٠٠ ٤٤٩
1316202100401 منار حسام الدین حسین على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٠١ ٤٥٠
1316202100402 منار طلعت عبد المبدى على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٠٢ ٤٥١
1316202100403 منار عارف خلف هللا محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٠٣ ٤٥٢
1316202100404 منار عصام عمر احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٠٤ ٤٥٣
1316202100405 منار محمد عبد الرحمن محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٠٥ ٤٥٤
1316202100406 منار مصطفى محمود السید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٠٦ ٤٥٥
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سنوات دراسیةنوع الدراسة
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٢٠٢١-٢٠٢٢ انتظامطبیعة الدراسةالعام األكادیمي

اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
131612000229 منال خالد احمد توفیق ١٣١٦١٢٠٠٠٢٢٩ ٤٥٦
1316202100407 منة هللا خیرت محمد عبد العزیز ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٠٧ ٤٥٧
1316202100408 منھ هللا جمال عبد العال محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٠٨ ٤٥٨
1316202100409 منھ هللا جمال عبدالعال احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٠٩ ٤٥٩
1316202100410 منھ هللا طارق لطفى حامد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤١٠ ٤٦٠
1316202100411 منى محمود عثمان حسن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤١١ ٤٦١
1316202100412 مھا خلف هللا على محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤١٢ ٤٦٢
1316202100413 مھاب محمد احمد عبد العال ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤١٣ ٤٦٣
1316202100414 مھیتاب عادل عدلى محارب ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤١٤ ٤٦٤
1316202100415 مورا مراد جمیل حنین ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤١٥ ٤٦٥
1316202100417 مى اشرف محمود محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤١٧ ٤٦٦
131612000234 مي جمال محمود عبد الحكیم ١٣١٦١٢٠٠٠٢٣٤ ٤٦٧
1316202100418 مى رأفت على محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤١٨ ٤٦٨
1316202100419 مى مسعد محمود قرشى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤١٩ ٤٦٩
131612000237 میاده محمد عبید عبد الالة ١٣١٦١٢٠٠٠٢٣٧ ٤٧٠
1316202100420 میرا سامح ودید شنوده ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٢٠ ٤٧١
1316202100421 میرال رضا عازر بسكالس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٢١ ٤٧٢
1316202100422 میرنا عاطف شوقى منقریوس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٢٢ ٤٧٣
1316202100423 میرنا عماد خلیل جید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٢٣ ٤٧٤
1316202100424 میرنا نبیل امین سلیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٢٤ ٤٧٥
1316202100425 میریت اشرف محمد علي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٢٥ ٤٧٦
1316202100426 مینا اشرف نبیل وھبھ ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٢٦ ٤٧٧
1316202100427 مینا القمص میخائیل ثروت حلیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٢٧ ٤٧٨
131612000241 مینا القمص یوسف فاروق كامل ١٣١٦١٢٠٠٠٢٤١ ٤٧٩
1316202100428 مینا ثروت ابادیر دوس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٢٨ ٤٨٠
1316202100429 مینا زكریا كمال عدل ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٢٩ ٤٨١
1316202100430 مینا مجدى جادهللا شوقى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٣٠ ٤٨٢
131612000244 مینا مدحت كمال بھنان ١٣١٦١٢٠٠٠٢٤٤ ٤٨٣
131612000246 مینا نجدى توفیق یوسف ١٣١٦١٢٠٠٠٢٤٦ ٤٨٤
131612000247 نادر عبدالعظیم محمود محمد ١٣١٦١٢٠٠٠٢٤٧ ٤٨٥
1316202100431 نانسى طارق عبد الحفیظ حسن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٣١ ٤٨٦
1316202100432 نانسى عرفان الضبع احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٣٢ ٤٨٧
1316202100433 ندا ابراھیم محمد علي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٣٣ ٤٨٨
1316202100434 ندا شعبان عبد الرازق ابراھیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٣٤ ٤٨٩
1316202100435 ندى ایمن عوض محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٣٥ ٤٩٠
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سنوات دراسیةنوع الدراسة
بكالوریوس فى العلوم الطبیة البیطریةالدرجة العلمیة الئحة الطب البیطري الالئحة

٢٠٢١-٢٠٢٢ انتظامطبیعة الدراسةالعام األكادیمي

اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1316202100436 ندى كریم بغدادى محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٣٦ ٤٩١
1316202100437 ندى محمد عبدالنعیم محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٣٧ ٤٩٢
1316202100438 ندى محمد محمود احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٣٨ ٤٩٣
1316202100439 ندى محمد ھاشم على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٣٩ ٤٩٤
1316202100440 نھا سعدالدین محمد محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٤٠ ٤٩٥
1316202100441 نورا ابو زید على محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٤١ ٤٩٦
1316202100442 نوران محمد اسامھ ابراھیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٤٢ ٤٩٧
1316202100443 نوره عاطف بخیت الربیعى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٤٣ ٤٩٨
131612000261 نورھان حسن عبدالاله محمود ١٣١٦١٢٠٠٠٢٦١ ٤٩٩
1316202100444 نورھان خالد عبدالحمید عبدالرحیم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٤٤ ٥٠٠
1316202100445 نورھان رشدى فھیم عوض ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٤٥ ٥٠١
1316202100446 نورھان عمر محمد محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٤٦ ٥٠٢
1316202100447 نورھان محمود احمد حسن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٤٧ ٥٠٣
1316202100448 نورھان مصطفى عبد الحمید احمد جمعھ ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٤٨ ٥٠٤
131612000265 نورھان نورالدین فتحى على ١٣١٦١٢٠٠٠٢٦٥ ٥٠٥
1316202100449 ھاجر أحمد فتحي عبد الكریم الحامدي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٤٩ ٥٠٦
131612000266 ھاجر حسین یوسف حسن ١٣١٦١٢٠٠٠٢٦٦ ٥٠٧
131612000267 ھاجر عاطف السید حافظ ١٣١٦١٢٠٠٠٢٦٧ ٥٠٨
1316202100450 ھالھ اسامھ البدرى على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٥٠ ٥٠٩
1316202100451 ھایدى احمد ابوضیف احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٥١ ٥١٠
1316202100452 ھبھ ثروت عبدالمبدي عثمان ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٥٢ ٥١١
1316202100453 ھبھ على خلف محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٥٣ ٥١٢
1316202100454 ھدي مظھر فتحي عبد الحكم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٥٤ ٥١٣
1316202100455 ھدیر عادل نبیھ احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٥٥ ٥١٤
1316202100456 ھشام ایمن عبدالحى السید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٥٦ ٥١٥
1316202100457 ھشام محمد خیرى ابو زید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٥٧ ٥١٦
1316202100458 ھنا ممدوح عبد الرحمن ھمام ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٥٨ ٥١٧
1316202100459 ھند احمد فھمى رضوان ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٥٩ ٥١٨
131612000276 ھند عبدالرازق سعدالدین عبدالرازق ١٣١٦١٢٠٠٠٢٧٦ ٥١٩
1316202100460 ھیثم عبد الراضى ابو المجد على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٦٠ ٥٢٠
1316202100461 وسام حربي خلف علي ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٦١ ٥٢١
1316202100462 وفاء اسام الدین عبدالعزیز عبدالجواد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٦٢ ٥٢٢
1316202100463 وفاء محمد محمود حسن ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٦٣ ٥٢٣
1316202100464 والء حسن سلیمان عبدالحق ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٦٤ ٥٢٤
131612000284 والء خالد عبد الاله حسنین ١٣١٦١٢٠٠٠٢٨٤ ٥٢٥
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سنوات دراسیةنوع الدراسة
بكالوریوس فى العلوم الطبیة البیطریةالدرجة العلمیة الئحة الطب البیطري الالئحة

٢٠٢١-٢٠٢٢ انتظامطبیعة الدراسةالعام األكادیمي

اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
1316202100465 والء رمضان محمد ھاشم ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٦٥ ٥٢٦
1316202100466 ولید عبدالقادر السید محمود ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٦٦ ٥٢٧
1316202100467 یارا ایھاب احمد عبدهللا ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٦٧ ٥٢٨
1316202100468 یارا قدرى محمود محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٦٨ ٥٢٩
1316202100469 یارا مدحت محمد احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٦٩ ٥٣٠
1316202100470 یاسمین بھنساوى السید رشدى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٧٠ ٥٣١
1316202100471 یاسمین حارس مصطفى احمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٧١ ٥٣٢
1316202100472 یاسمین محمد احمد محمدفراج ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٧٢ ٥٣٣
1316202100473 یاسمین محمد محمد ضیف هللا ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٧٣ ٥٣٤
1316202100474 یحیى خالد یحیى محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٧٤ ٥٣٥
1316202100475 یسى ادور حلیم رزق ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٧٥ ٥٣٦
131612000293 یسى ماھر شوقى مسعد ١٣١٦١٢٠٠٠٢٩٣ ٥٣٧
1316202100476 یسى مجدى فھیم بدروس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٧٦ ٥٣٨
1316202100477 یوحنا جبره نعیم جبره ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٧٧ ٥٣٩
1316202100478 یوستینا جورج نأشت أدیب سرجیوس ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٧٨ ٥٤٠
1316202100479 یوسف حلیم نافع جاد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٧٩ ٥٤١
1316202100480 یوسف حمودة حلمى على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٨٠ ٥٤٢
1316202100481 یوسف عادل صالح محمدعلى ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٨١ ٥٤٣
1316202100482 یوسف عالء احمد محمد ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٨٢ ٥٤٤
1316202100483 یوسف كمال رمضان على ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٨٣ ٥٤٥
1316202100484 یوسف محمد الحسك السید ١٣١٦٢٠٢١٠٠٤٨٤ ٥٤٦
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