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

٢٠٢١-٢٠٢٢ انتظامطبیعة الدراسةالعام األكادیمي

اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
131611700003 ابراھیم محمد طھ عبید ١٣١٦١١٧٠٠٠٠٣ ١
131611600004 احمد السید محمد على ١٣١٦١١٦٠٠٠٠٤ ٢
131611800003 احمد حسین توفیق حسین ١٣١٦١١٨٠٠٠٠٣ ٣
131611800004 احمد حمدان حمد هللا عبدالعزیز ١٣١٦١١٨٠٠٠٠٤ ٤
131611800005 احمد خلف محروس حافظ ١٣١٦١١٨٠٠٠٠٥ ٥
131611800006 احمد عادل محمد محمد ١٣١٦١١٨٠٠٠٠٦ ٦
131611700007 احمد عاطف فرغلى محمد ١٣١٦١١٧٠٠٠٠٧ ٧
131611800007 احمد عبدالرؤوف محمد طلب ١٣١٦١١٨٠٠٠٠٧ ٨
131611800008 احمد عبدالعال على عمر ١٣١٦١١٨٠٠٠٠٨ ٩
131611800009 احمد عبدالاله رمضان عبدالاله ١٣١٦١١٨٠٠٠٠٩ ١٠
131611800011 احمد عالء الدین فرج محمد ١٣١٦١١٨٠٠٠١١ ١١
131611800014 اروى احمد جابر عبدالعال ١٣١٦١١٨٠٠٠١٤ ١٢
131611800015 اروى احمد فرغلى محمد ١٣١٦١١٨٠٠٠١٥ ١٣
131611600013 اسراء صالح محمد منصور ١٣١٦١١٦٠٠٠١٣ ١٤
131611700016 اسراء محمود عبد الظاھر عبد الوھاب ١٣١٦١١٧٠٠٠١٦ ١٥
131611800017 اسراء مصطفى كامل التونى ١٣١٦١١٨٠٠٠١٧ ١٦
131611800018 اسراء ممدوح كمال عبدالعزیز ١٣١٦١١٨٠٠٠١٨ ١٧
131611800019 اسالم احمد على احمد ١٣١٦١١٨٠٠٠١٩ ١٨
131611800020 اسالم السید السید محمد ١٣١٦١١٨٠٠٠٢٠ ١٩
131611800022 اسماء عاطف كریم ابورحاب ١٣١٦١١٨٠٠٠٢٢ ٢٠
131611800023 اسماء فؤاد عثمان محمود ١٣١٦١١٨٠٠٠٢٣ ٢١
131611800024 االء اسامھ فكرى عبدالمبدى ١٣١٦١١٨٠٠٠٢٤ ٢٢
131611800025 االء اشرف حامد محمد ١٣١٦١١٨٠٠٠٢٥ ٢٣
131611800026 االء حسن محمد مصطفى ١٣١٦١١٨٠٠٠٢٦ ٢٤
131611800027 االء سالم عثمان سالمان ١٣١٦١١٨٠٠٠٢٧ ٢٥
131611800028 االء عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ١٣١٦١١٨٠٠٠٢٨ ٢٦
131611800029 امانى محمد عبدالرحمن علي ١٣١٦١١٨٠٠٠٢٩ ٢٧
131611800030 امل السید ابراھیم عبدالحق ١٣١٦١١٨٠٠٠٣٠ ٢٨
131611800031 امنیھ فرج عاطف عیسوى ١٣١٦١١٨٠٠٠٣١ ٢٩
131611800032 امنیھ محمود السید احمد ١٣١٦١١٨٠٠٠٣٢ ٣٠
131611800033 امیره اشرف على درویش ١٣١٦١١٨٠٠٠٣٣ ٣١
131611800034 امیره رفعت سعد عبدالحفیظ ١٣١٦١١٨٠٠٠٣٤ ٣٢
131611800035 امیره سعد عبدالموجود فرغلي ١٣١٦١١٨٠٠٠٣٥ ٣٣
131611800036 امیره عاشور خلف هللا السید ١٣١٦١١٨٠٠٠٣٦ ٣٤
131611800037 اناسیمون امجد بیترو اندراوس ١٣١٦١١٨٠٠٠٣٧ ٣٥
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131611800038 اولیفیا نبیل یوسف بسطا ١٣١٦١١٨٠٠٠٣٨ ٣٦
131611800039 ایات محمود احمد بخیت ١٣١٦١١٨٠٠٠٣٩ ٣٧
131611800040 ایرینى رافت نعیم ھابیل ١٣١٦١١٨٠٠٠٤٠ ٣٨
131611700034 ایھ بدوى حسن محمد ١٣١٦١١٧٠٠٠٣٤ ٣٩
131611800042 ایھ محمد قدرى عثمان حسنین ١٣١٦١١٨٠٠٠٤٢ ٤٠
131611800043 ایھاب فوزى جاب هللا شحاتھ ١٣١٦١١٨٠٠٠٤٣ ٤١
131611800045 باسنت شحاتھ احمد عبدهللا ١٣١٦١١٨٠٠٠٤٥ ٤٢
131611800046 براءه محمد خلف على ١٣١٦١١٨٠٠٠٤٦ ٤٣
131611800047 بولس عدلى بولس جرجس ١٣١٦١١٨٠٠٠٤٧ ٤٤
131611800048 بیشوى بشرى رشدي شنودة ١٣١٦١١٨٠٠٠٤٨ ٤٥
131611800049 بیشوى كامل بولس سیدھم ١٣١٦١١٨٠٠٠٤٩ ٤٦
131611800051 توماس شكري كامل شنودة ١٣١٦١١٨٠٠٠٥١ ٤٧
131611800052 ثویبھ محمد عبداللطیف محمد ١٣١٦١١٨٠٠٠٥٢ ٤٨
131611800053 جھاد عبدالناصر شكرى رزق ١٣١٦١١٨٠٠٠٥٣ ٤٩
131611800054 جوزفین فوزى كامل مساك ١٣١٦١١٨٠٠٠٥٤ ٥٠
131611800056 حازم عاصم فؤاد یوسف ١٣١٦١١٨٠٠٠٥٦ ٥١
131611800057 حسناء فتحى محمد محمود ١٣١٦١١٨٠٠٠٥٧ ٥٢
131611300002 حمدى عبدالحمید جاد عبدالحمید ١٣١٦١١٣٠٠٠٠٢ ٥٣
131611700054 خالد عماد محمد حامد ١٣١٦١١٧٠٠٠٥٤ ٥٤
131611800058 خالد مرزوق ابراھیم احمد ١٣١٦١١٨٠٠٠٥٨ ٥٥
131611800060 دمیانھ رفعت نعیم زكیان ١٣١٦١١٨٠٠٠٦٠ ٥٦
131611800061 دمیانھ ناجى فرج عزیز ١٣١٦١١٨٠٠٠٦١ ٥٧
131611800062 دوالجى عادل لبیب توما ١٣١٦١١٨٠٠٠٦٢ ٥٨
131611700057 دیفید عید فوزى زكى ١٣١٦١١٧٠٠٠٥٧ ٥٩
131611800063 دینا عابدین محمد یوسف ١٣١٦١١٨٠٠٠٦٣ ٦٠
131611800065 رانیا احمد خلیفة عبدالحمید ١٣١٦١١٨٠٠٠٦٥ ٦١
131611800066 رانیا رشاد احمد محمد ١٣١٦١١٨٠٠٠٦٦ ٦٢
131611800067 رحاب عصام محمد فاھم سعد هللا ١٣١٦١١٨٠٠٠٦٧ ٦٣
131611800068 رحمھ محمد رفعت عبدالمغیث ١٣١٦١١٨٠٠٠٦٨ ٦٤
131611800069 رشا حلمى السید حسن ١٣١٦١١٨٠٠٠٦٩ ٦٥
131611800070 رنا سامى على مصطفى ١٣١٦١١٨٠٠٠٧٠ ٦٦
131611800072 روان محمدبھاءالدین محمود احمد ١٣١٦١١٨٠٠٠٧٢ ٦٧
131611800073 ریموندا عاطف جمال حبیب ١٣١٦١١٨٠٠٠٧٣ ٦٨
131611800074 ریھام اشرف حسین معروف ١٣١٦١١٨٠٠٠٧٤ ٦٩
131611800075 ساره حسام مصطفى عبدالرحمن ١٣١٦١١٨٠٠٠٧٥ ٧٠
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131611800076 ساره عبدالوكیل محمد على ١٣١٦١١٨٠٠٠٧٦ ٧١
131611800077 ساره محمد احمد على ١٣١٦١١٨٠٠٠٧٧ ٧٢
131611800078 ساره محمود سید عبدالحمید ١٣١٦١١٨٠٠٠٧٨ ٧٣
131611800080 سلفانا عیسى فؤاد دمیان ١٣١٦١١٨٠٠٠٨٠ ٧٤
131611800081 سلمى محمد فتحى محمد ١٣١٦١١٨٠٠٠٨١ ٧٥
131611800084 سیمون ناجح كامل ملك ١٣١٦١١٨٠٠٠٨٤ ٧٦
131611800085 شیرى یعقوب فوزى بخیت ١٣١٦١١٨٠٠٠٨٥ ٧٧
131611700083 شیرین سیف النصر محمد احمد ١٣١٦١١٧٠٠٠٨٣ ٧٨
131611700084 شیماء احمد حامد عباس ١٣١٦١١٧٠٠٠٨٤ ٧٩
131611800086 شیماء ثورى عبدالرحیم عبدالمجید ١٣١٦١١٨٠٠٠٨٦ ٨٠
131611800087 شیماء حسان محمود حسین ١٣١٦١١٨٠٠٠٨٧ ٨١
131611800088 شیماء صالح احمد محمد ١٣١٦١١٨٠٠٠٨٨ ٨٢
131611800089 صابرین ابوالحمد احمد محمد ١٣١٦١١٨٠٠٠٨٩ ٨٣
131611800090 ضحى الضبع نصرالدین سلیمان ١٣١٦١١٨٠٠٠٩٠ ٨٤
131611800091 ضحى عزت صدیق عبداللطیف ١٣١٦١١٨٠٠٠٩١ ٨٥
131611800092 طھ مصطفى محمد عبدالعزیز ١٣١٦١١٨٠٠٠٩٢ ٨٦
131611800093 عائشھ یسرى فوزى احمد ١٣١٦١١٨٠٠٠٩٣ ٨٧
131611800094 عامر محمد محمود محمد ١٣١٦١١٨٠٠٠٩٤ ٨٨
131611800095 عبدالرحمن عماد الدین السید سلیمان ١٣١٦١١٨٠٠٠٩٥ ٨٩
131611800097 عبدهللا محمد ثابت محمد على ١٣١٦١١٨٠٠٠٩٧ ٩٠
131611800099 عطیات عادل عبدالعزیز رزق ١٣١٦١١٨٠٠٠٩٩ ٩١
131611800101 عمر محمد عمر غالب ١٣١٦١١٨٠٠١٠١ ٩٢
131611700091 عمرو حاتم محمد السید ١٣١٦١١٧٠٠٠٩١ ٩٣
131611800102 عمرو عصام ابوضیف محمد ١٣١٦١١٨٠٠١٠٢ ٩٤
131611700095 فادى ماھر ادیب زاھر ١٣١٦١١٧٠٠٠٩٥ ٩٥
131611800103 فاطمھ الزھراء محمد فتحى محمد ١٣١٦١١٨٠٠١٠٣ ٩٦
131611800105 فاطمھ محمود عبدالستار احمد ١٣١٦١١٨٠٠١٠٥ ٩٧
131611800106 فاطمھ محمود على عبدالرحمن ١٣١٦١١٨٠٠١٠٦ ٩٨
131611800107 فرحھ عبدالعال خلف عبدالعال ١٣١٦١١٨٠٠١٠٧ ٩٩
131611800110 كرستینا سمیر عرندس اسطفانوس ١٣١٦١١٨٠٠١١٠ ١٠٠
131611800111 كریستین اكرم لطیف شنوده ١٣١٦١١٨٠٠١١١ ١٠١
131611800112 كریم ضیاء الدین خلف احمد عبدالحاف ١٣١٦١١٨٠٠١١٢ ١٠٢
131611800114 كیرلس بشیر حمیت هللا بشیر ١٣١٦١١٨٠٠١١٤ ١٠٣
131611600084 كیرلس جمال غالى سمعان ١٣١٦١١٦٠٠٠٨٤ ١٠٤
131611800115 كیرلس سعد منصور واصف ١٣١٦١١٨٠٠١١٥ ١٠٥
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131611800117 كیرلس غندور فام صلیب ١٣١٦١١٨٠٠١١٧ ١٠٦
131611800118 لبنى محمد صادق عبدالعزیز ١٣١٦١١٨٠٠١١٨ ١٠٧
131611800120 ماجد فرید عبدالمسیح غبلایر ١٣١٦١١٨٠٠١٢٠ ١٠٨
131611800123 ماركو طلعت بسالى صلیب ١٣١٦١١٨٠٠١٢٣ ١٠٩
131611800124 مارى عماد انور عبدالمسیح ١٣١٦١١٨٠٠١٢٤ ١١٠
131611800125 مارینا مجدى حلیم فھمى ١٣١٦١١٨٠٠١٢٥ ١١١
131611800126 مارینا محسن زكى ابراھیم ١٣١٦١١٨٠٠١٢٦ ١١٢
131611800127 مارینا منصور فھیم ناشد ١٣١٦١١٨٠٠١٢٧ ١١٣
131611800128 ماریو عفت صموئیل فخري ١٣١٦١١٨٠٠١٢٨ ١١٤
131611600095 محمد رجب على محمود ١٣١٦١١٦٠٠٠٩٥ ١١٥
131611800135 محمد رجب محمد حسین ١٣١٦١١٨٠٠١٣٥ ١١٦
131611800136 محمد طارق ابراھیم رشوان ١٣١٦١١٨٠٠١٣٦ ١١٧
131611800137 محمد عادل احمد حسین ١٣١٦١١٨٠٠١٣٧ ١١٨
131611800138 محمد عاصم احمد محمود ١٣١٦١١٨٠٠١٣٨ ١١٩
131611800140 محمد عبدالكریم حمدى عبدالرحیم ١٣١٦١١٨٠٠١٤٠ ١٢٠
131611800141 محمد عبدالناصر السید عربى ١٣١٦١١٨٠٠١٤١ ١٢١
131611800143 محمد عمر حسان صدیق ١٣١٦١١٨٠٠١٤٣ ١٢٢
131611800145 محمود اشرف محمد محمود ١٣١٦١١٨٠٠١٤٥ ١٢٣
131611800146 محمود عبدالمبدى احمد محمد ١٣١٦١١٨٠٠١٤٦ ١٢٤
131611800147 محمود على احمد ابراھیم ١٣١٦١١٨٠٠١٤٧ ١٢٥
131611800148 محمود محمد على خلیل ١٣١٦١١٨٠٠١٤٨ ١٢٦
131611800149 محمود یوسف احمد ھاشم ١٣١٦١١٨٠٠١٤٩ ١٢٧
131611800150 مختار احمد مختار احمد ١٣١٦١١٨٠٠١٥٠ ١٢٨
131611800151 مریم ایمن غندور بشرى ١٣١٦١١٨٠٠١٥١ ١٢٩
131611800152 مریم سعید حلمى غالي ١٣١٦١١٨٠٠١٥٢ ١٣٠
131611800153 مریم عطا هللا ریاض یعقوب ١٣١٦١١٨٠٠١٥٣ ١٣١
131611800154 مریم مجدى لبیب فھیم ١٣١٦١١٨٠٠١٥٤ ١٣٢
131611800155 مریم محمود سعد الدین محمد ١٣١٦١١٨٠٠١٥٥ ١٣٣
131611800156 مریم محمود محمد ھاشم ١٣١٦١١٨٠٠١٥٦ ١٣٤
131611800157 مریم مصطفى محمد یونس ١٣١٦١١٨٠٠١٥٧ ١٣٥
131611800158 مصطفى اسماعیل قبیصى محمد ١٣١٦١١٨٠٠١٥٨ ١٣٦
131611800160 مصطفى محمد ابوالفتوح عبدالحمید ١٣١٦١١٨٠٠١٦٠ ١٣٧
131611800161 مصطفى محمد مصطفى السید ١٣١٦١١٨٠٠١٦١ ١٣٨
131611800162 منار رافت عبدالنبى احمد ١٣١٦١١٨٠٠١٦٢ ١٣٩
131611700134 منصور منیر شاكر ابراھیم ١٣١٦١١٧٠٠١٣٤ ١٤٠
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اسم الدخول اإلســـــــــــــــــم كود الطالب مسلسل
131611800163 منھ هللا احمد سعد ١٣١٦١١٨٠٠١٦٣ ١٤١
131611700135 منھ هللا سید احمد ابراھیم ١٣١٦١١٧٠٠١٣٥ ١٤٢
131611800165 منى رمضان عبدالظاھر احمد ١٣١٦١١٨٠٠١٦٥ ١٤٣
131611800168 میار اشرف خالف عبدالغفار ١٣١٦١١٨٠٠١٦٨ ١٤٤
131611800169 میرنا ناصر عدلى زخارى ١٣١٦١١٨٠٠١٦٩ ١٤٥
131611800171 مینا طلعت جرس عبدهللا ١٣١٦١١٨٠٠١٧١ ١٤٦
131611800172 ناردین امجد رمزى صموئیل ١٣١٦١١٨٠٠١٧٢ ١٤٧
131611800173 ندا احمد محمود على ١٣١٦١١٨٠٠١٧٣ ١٤٨
131611800174 ندى عبدالمنعم احمد المغربى ١٣١٦١١٨٠٠١٧٤ ١٤٩
131611700145 ندى محمد السید ابو عتمان ١٣١٦١١٧٠٠١٤٥ ١٥٠
131611800175 ندى مصطفى حسن محمد ١٣١٦١١٨٠٠١٧٥ ١٥١
131611800176 نرمین صالح حجازى احمد ١٣١٦١١٨٠٠١٧٦ ١٥٢
131611700147 نسرین صالح سالم احمد ١٣١٦١١٧٠٠١٤٧ ١٥٣
131611800177 نسرین عبدالعال عبدالصادق محمود ١٣١٦١١٨٠٠١٧٧ ١٥٤
131611800178 نسرین محمود الدیب محمود ١٣١٦١١٨٠٠١٧٨ ١٥٥
131611800179 نسمھ عماد عبدالعاطى احمد ١٣١٦١١٨٠٠١٧٩ ١٥٦
131611700149 نورا عاطف عبد العال عبد المجید ١٣١٦١١٧٠٠١٤٩ ١٥٧
131611800181 نوران اشرف محمود حافظ ١٣١٦١١٨٠٠١٨١ ١٥٨
131611800182 نوران مختار محمد شلقامى ١٣١٦١١٨٠٠١٨٢ ١٥٩
131611800183 نورھان متولي علي متولي ١٣١٦١١٨٠٠١٨٣ ١٦٠
131611800184 نورھان محمود عبدالرازق عباس ١٣١٦١١٨٠٠١٨٤ ١٦١
131611800185 نورین اسامة محمود محمد ١٣١٦١١٨٠٠١٨٥ ١٦٢
131611800187 ھایدى كامل خلیل محمد ١٣١٦١١٨٠٠١٨٧ ١٦٣
131611800188 ھبھ على دردیر ابراھیم ١٣١٦١١٨٠٠١٨٨ ١٦٤
131611800189 ھدیر على محمد ابوالحسن ١٣١٦١١٨٠٠١٨٩ ١٦٥
131611800190 ھناء احمد محمد على ١٣١٦١١٨٠٠١٩٠ ١٦٦
131611800191 ھیام حربى السید محمد ١٣١٦١١٨٠٠١٩١ ١٦٧
131611800192 ھیالنھ اشرف عیاد حكیم ١٣١٦١١٨٠٠١٩٢ ١٦٨
131611800193 وسام رشاد خضیرى عبدالحلیم ١٣١٦١١٨٠٠١٩٣ ١٦٩
131611800194 والء رفاعى محمد سلیمان ١٣١٦١١٨٠٠١٩٤ ١٧٠
131611800195 یارا ناصر راشد فرغلى ١٣١٦١١٨٠٠١٩٥ ١٧١
131611800196 یاسمین احمد محمد یسن ١٣١٦١١٨٠٠١٩٦ ١٧٢
131611800197 یاسمین اشرف محمد احمد ١٣١٦١١٨٠٠١٩٧ ١٧٣
131611800198 یاسمین زكریا محمد احمد ١٣١٦١١٨٠٠١٩٨ ١٧٤
131611800199 یاسمین عبدالصبور محمود محمد ١٣١٦١١٨٠٠١٩٩ ١٧٥
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131611800200 یحیى زكریا محمد السید ١٣١٦١١٨٠٠٢٠٠ ١٧٦
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