
 

 

 

 4 من 1 صفحة  

     
 

 

 

 

  شئون الطالب                                            كلية الطب البيطرى               

FACULTY  OF VETERINARY MEDICINE                                                                                       Student affairs Dep.                                          

Hatem Abdouـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  +0452963526/2-0452960450تليفاكس:  22758جمهورية مصر العربية  ص.ب  -البحيرة  –إدفينا 

 Web Site : www.vetmed.alexu.edu.eg                E-Mail : vetm-dean@alexue.edu.eg 

1 

 "  كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "

ومقرر عليهم التدريب  2017/2018باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة هذا العام          

 (بحيرةمحافظــة / ال)2018صيف (  

 مـالحظـــات االســـــــــــــــم م 

  الليثى عوض على حسن التحفهاحمد   .1

  احمد سليمان مبروك سليمان  .2

  احمد عبدالرسول عبدالعظيم مبروك  .3

  احمد على محفوظ على محفوظ  .4

  احمد محمد عبدالفتاح على يوسف  .5

  احمد محمد مختار احمد برهامى الزيات  .6

  اسالم السيد فتحى القزاز  .7

  اسماء شعيب عبدالنبى محمد شعيب  .8

  لى محمد على خليلاسماء ع  .9

  اشراق محروس على جعفر  .10

  االء ابراهيم الدسوقى جاد الكريم  .11

  الشيماء مرسى عبدالمقصود عبدالخالق  .12

  امانى محمد سعد بالل علوانى بالل  .13

  اميره عاشور على حموده عشرى  .14

  ايمان محمد شعبان جاد رجب  .15

  ايه على شاهين احمد الشرقاوى  .16

  مايه عوض احمد عال  .17

  بالل احمد محمد عقده عقده  .18

  داليا عبدالوهاب عبدالهادى عبدالوهاب ابوخليل  .19

  ريهام محمد محمد محمود حشيش  .20

  سعاد السعيد محمد الصاوى  .21

  سميره جمال عبداهلل على فرفور  .22

  شروق سامى فوزى حسب اهلل  .23

  عبدالرحمن محمد حسين احمد حسين  .24

  كعبداهلل نادى عبدالوهاب مبرو  .25

  فاطمه محمد عبدالفتاح عبدالرسول  .26

  كريم المحمدى السيد السيد شحاته  .27

  لبنى حسن عبدالشفيق عبدالجليل بكرج  .28

  لمياء عبدالعظيم رجب غباشى  .29

  محمد الشحات سمير عبده يونس ناصر  .30

  محمد شامخ صابر رياض  .31

  محمد عبداللطيف السعيد عبداللطيف الشابى  .32

  يد هليل خطابمحمد هليل عبدالحم  .33

  محمد وحيد محمد يونس  .34

  محمد ياسر السيد السيد غالى  .35
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ومقرر عليهم التدريب  2017/2018تابع كشف باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة هذا العام 

 )محافظــة / البحيرة(2018صيف (  

  ض حسين الساعدىمحمود كامل عو  .36

  مها عبدالمؤنس عبدالعزيز عبداللطيف حسان  .37

  مها محمد حافظ حافظ احمد طاهر  .38

  مى محمد عبدالهادى حسين عجالن  .39

  ميرا اميل وليم زكى حنا اهلل  .40

  ميرنا عادل ميالد غالى سليمان  .41

  ميرهان عبدالحافظ جوده ابراهيم مقلد  .42

  نجوان عبدالجواد خليل عبدالرازق  .43

  نعمه خميس عبدالرحمن محمد  .44

  نورهان محسن اسماعيل على اسماعيل  .45

  هبه مجدى شعبان عبداللطيف فتح الباب  .46

  هدير عوض حسب عبدالوهاب عمران  .47

  وفاء شعبان جمعه محمود الحلوانى  .48

  ياسر هيبه ناجى حنيش ميكائيل  .49

  ياسمين احمد محمد عبدالحليم النجار  .50

  كاتيمنى احمد محمود بر  .51
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 "  كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "

ومقرر عليهم التدريب  2017/2018باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة هذا العام          
 )محافظــة / البحيرة(2018صيف (  

 مـالحظـــات ـــــــــــماالســــ م 

  احمد محمد فتح اهلل حسن الجمال  (1

  اسالم خميس حسن جمعه  (2

  اسماء احمد على احمد الدسترى  (3

  اسماء السيد عطيه عسقالنى المقمر  (4

  اسماء سعد سعيد شوالى  (5

  اسماء عبدالعزيز محى الدين طه  (6

  اسماء يس محمد النقيب  (7

  االء حمدى سعد عبدالخالق الشال  (8

  االء محمد حسن نافع  (9

  السيد محمد السيد احمد ماجور  (10

  امانى احمد حسين حسن الطنطاوى  (11

  اميره احمد عبدالمنعم المنشاوى حسن  (12

  اميره سعيد محمد عمر غالب  (13

  ايمان راضى محمد محمد الطباخ  (14

  ايمان عبداهلل محمد عمر االبيانى  (15

  يد حسن محمد السقيلىايه الس  (16

  ايه محمود حسن نميله  (17

  بسمه عصام فهمى مرشدى ابوالخير  (18

  بسنت مصطفى حسب النبى محمد صالح  (19

  حسام سعد سليم درويش  (20

  حسام يوسف صالح بيومى  (21

  حسن محمد السيد قاقا  (22

  حنان رضا عبدالفتاح متولى البغدادى  (23

  خالد فتوح حسين المغربى  (24

  احمد العرنبى المسلمانى رانيا سمير  (25

  رحمه عصام رمضان محمد نمير  (26

  رفيده عزت عبدالعزيز على الشاذلى  (27

  رقيه مصطفى شعبان حامد خليل  (28

  ريم محمد عبدالحفيظ بحيرى  (29

  ريهام عصام عبدالسميع دوابه  (30

  سامى فكرى فريز ندا  (31

  سحر عمر محمد النزهى  (32

  سحر فتح اهلل محمد على الدقماق  (33

  سلمى عادل كامل عجمى  (34

  شرين محمد على السنور  (35
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ومقرر عليهم التدريب  2017/2018تابع كشف باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة هذا العام 

 )محافظــة / البحيرة(2018صيف (  

  عالء مهدى شعبان بديوى  (36

  د محمد ابوميرهعمر احم  (37

  عمر سامى السعيد الجمال  (38

  عيشه صبرى محمد عبدالفتاح محمد  (39

  فاطمه صالح الدين عبدالمنعم خاطر  (40

  فاطمه عبدالحميد محمد الجداوى  (41

  محمد سعيد عباس ماضى  (42

  محمد منير محمد بسيونى مرعى  (43

  مريم حسن ظريف محمد االنصارى  (44

  مريم رضا السعيد العادلى  (45

  شوى عبدالوهاب فتحى السنهورىن  (46

  يحيى عبدالعزيز محمد نافع  (47

 

 "  كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "

والمتخلفين عن أداء التدريب  2017/2018اسماء الطالب المقيدين بالفرقة الخامسة هذا العام 

 بالوحدات والمجازر المقرر على الفرقة الرابعة ) محافظــة / البحيرة(

 

 مـالحــظـات ســـــــماال م

  ساره رجب رمضان شبل سليمان 1

  ان عاطف انيس منقريوس خليل 2

  بسنت محمد السيد محمد الصاوى 3

  سالى رجب عبد الجواد علوانى 4

  محمود على محمد ابو النور 5

  رمضان جمعة ابراهيم على 7

 

 
 


