صفحة  1من 8

كلية الطب البيطرى

شئون الطالب

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "
باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة هذا العام  2018/2017ومقرر عليهم التدريب
Student affairs Dep.
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االســـــــــــــــم
ابتسام مجدى عبدالرازق حسن ابراهيم
ابراهيم عادل ابراهيم عباس شتا
ابراهيم محمود ابراهيم عبداهلل ابراهيم
احمد ابراهيم حموده البيومى البهنسى
احمد السعيد ابراهيم احمد البربرى
احمد جمال انور احمد محمود
احمد رفعت محمد حسن الشوا
احمد عزت عيد السيد
احمد فتحى عبدالحكم محمد السعدنى
احمد كامل بهى الدين ابوزيد
احمد محمد عبدالعزيز حزيمه
احمد محمد عبدالفتاح قطب جاداهلل
اسامه احمد سعيد حسن سعيد
اسراء احمد ابراهيم ابراهيم حموده
اسراء المرسى السيد المرسى البالط
اسراء ايمن حامد محمد ابراهيم
اسراء طارق مصطفى محمد شبابيك
اسراء عاصم عبدالعزيز الحفناوى
اسراء عثمان عبداللطيف احمد
اسراء على توفيق محمد على
اسراء فرج محمد ابراهيم احمد
اسراء كرم فرج محمد الحمزاوى
اسراء محمد محمود عبداللطيف طبليه
اسراء محمود عاطف محمود ابوزيد
اسماء السيد عادل احمد محمد
اسماء بكر ابراهيم محجوب
اسماء حسن دياب عثمان عبدالعال
اسماء سمير شحاته محمد تاج الدين
اسماء فتحى معوض الجمال
اسماء ناصر الوردانى عبدالحافظ
االء احمد صبحى احمد ابراهيم
االء محمد عبدالرؤوف حسين محمد
االء وسيم عبدالقادر عبدالغنى السقا
االء وليد محمد الزين محمد عبدالهادى
البرت عادل لبيب ابراهيم تاوضروس

مـالحظـــات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صفحة  2من 8

كلية الطب البيطرى

شئون الطالب

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "
باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة هذا العام  2018/2017ومقرر عليهم التدريب
Student affairs Dep.

م
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االســـــــــــــــم
السيد احمد السيد عباس السيد
الشيماء السيد نصحى ابراهيم
الشيماء فيصل قاسم عبدالسالم
الشيماء محمود محمد السنباطى
امل عمر عبدالحليم محمد خضر
امل منتصر زكريا الغندقى
امنيه اسماعيل محمد اسماعيل القاضى
اميره احمد جابر عبدالتواب محمود
اميره جمال عبدالمنعم المعزاوى
اميره عادل سعيد حسن
اميره محمد ابراهيم توفيق
ان نصر الدين ابراهيم امين حسن
اندرو عادل رياض ناروز فرج اهلل
اندرو مجدى عدلى اسكندر
اوليفر ميشيل فؤاد عوض اهلل
اوليفيا يوسف ثابت يوسف عبدالشهيد
ايمان رافت احمد محمد
ايمان سمير عبدالحكيم اللقانى
ايمان عادل يونس محمود
ايمان عبداهلل سالمه عبده السالمى
ايمان على ابراهيم على مصطفى
ايه السيد محمد ابراهيم المزين
ايه اهلل عبدالحليم على حسن
ايه جابر محمد حسن حسان
ايه جمال عزالرجال مصيلحى خليل
ايه شريف مصطفى على سليمان
ايه عبدالمنعم احمد هلش
ايه عالء عبدالظاهر سليم
ايه محمد حسن الشامى
بارثينا انطون يعقوب بطرس
باسل سعيد محمد عبدالمجيد
بدر محمد عبدالرحمن عبدالرحمن
بسمه حسن بكر عطيه طبق
بسنت احمد محمود عبدالحميد ابوالعينين احمد
بالل مجدى عبدالمنعم عبده جبريل

مـالحظـــات
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صفحة  3من 8

كلية الطب البيطرى

شئون الطالب

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "
باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة هذا العام  2018/2017ومقرر عليهم التدريب
Student affairs Dep.

م
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االســـــــــــــــم
بيتر ثروت مفيد يوسف جرجس
بيشوى ابراهيم عزيز شحاته
تقى حسن رشدى محمد
تقى محمد شاكر ذكى محمد قابيل
تقى منصور عبدالحميد حسن حموده
جهاد محمد محمود سيداحمد
جورج ماجد منصور فؤاد
حسام عبدالفتاح كامل احمد شمعه
حسن منصور السيد محمد
حسين عبداهلل عبدالرؤف السباعى
حنان مهدى اسماعيل احمد شاكر
خالد محمد عبدالجواد سليمان
خديجه عادل محمد السيد
خلود رجب محمود جاد على
داليا مصطفى مصطفى احمد هلش
دميانه ادوارد فكرى بدير
دينا حسن رمضان احمد
دينا سعد محمد مختار حباله
دينا محمد حسن محمود
رانيا عبدالدايم عبدالستار عبداهلل
رحمه اشرف عبداهلل محمد عبداهلل
رحمه ناجح ابراهيم عبداهلل
رضوى اسماعيل عبداهلل اسماعيل
رنا اميل موسى سليمان موسى
رنا محمد صالح محمد يوسف
رنا محمود حسن محمد محمد
روان احمد رمزى على
روان ربيع صديق احمد محمد عبدالسالم
روان عبدالمنعم السيد احمد العوادى
روان على جبريل عوض
روجينا حسام سعيد زيان
ريتا سامح سيدهم يوسف عبدالسيد
ريم رجب سعدى الدندراوى عبدالمالك
ريم فؤاد السعيد فريد محمد
ريم محمد ابراهيم محمد الحريتى

مـالحظـــات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صفحة  4من 8

كلية الطب البيطرى

شئون الطالب

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "
باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة هذا العام  2018/2017ومقرر عليهم التدريب
Student affairs Dep.
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االســـــــــــــــم
ريم ممدوح محمد السيد حسان
ريهام حمدى عبدالنبى الشرقاوى
ريهام مجدى مرزوق محمد على
ريوان محمد احمد محمود حسن
زينب احمد محمد احمد شرف
زينب هشام محمد محمود حسنين مكاوى
ساره السيد صبحى احمد عيد
ساره حسنى عبدالفتاح احمد عبدالعال
ساره سمير محمد محمد ابراهيم
ساره مجدى محمد عبدالسالم احمد
ساره محمد ابراهيم حسن غانم
ساره محمد حامد السقا
ساره مرسى عبده يوسف عبده
سالى اشرف السيد محمد
سالى سامح فضلى بدروس عطا
ساندى جورج وهيب شاكر خليل
سعاد السيد محمود حميدو
سعاد بالل سعد عبدالحميد حمدان
سعاد شعبان محمد احمد شريف
سلمى احمد حسين عبدالمنعم حسين
سلمى رجب ابراهيم شعبان
سماء عبدالكريم هليل عباس سليم
سمر محمد سعيد احمد محمد
سميه ابراهيم محمد صالح سليمان
سندس هشام فتحى امين السمرا
سهر محمد جمال عبدالعزيز على
سهيل سامح سعد الدين الراكشى
سهيله رضا بيومى محمود
سيلفيا عماد نجيب حنا عبدالملك
شاهندا مجدى عبدالرحمن محمد
شاهنده سعيد على ابوالفتح زيان
شروق احمد فتحى محمد ذكى
شروق طارق محمود السيد
شهدان محمد ابوالحمد محمد معبد
شيماء اشرف سليمان بهنسى

مـالحظـــات
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صفحة  5من 8

كلية الطب البيطرى

شئون الطالب

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "
باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة هذا العام  2018/2017ومقرر عليهم التدريب
Student affairs Dep.

م
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االســـــــــــــــم
شيماء مصطفى عبدالمنعم الفولى
شيماء نظيم محروس العطار
ضحى عادل كامل سعد اسماعيل
عبدالرحمن جمال جابر هالل احمد
عبدالرحمن رمضان حافظ السيد هالل
عبدالرحمن هشام ابراهيم السيد
عبداهلل عبداهلل عبدالحميد محمد
عزه عبدالرحيم عبدالرازق احمد عبدالحق
عال رفعت على حسين على
على الدين جالل على عبده
على عبدالسيد سعد عبدالسيد
على كامل عبدالقوى عوض
علياء نبيل محمد محمد سليم
عمر ابراهيم جابر محمد حامد
عمر عيد السعيد محمد على ابواحمد
عمر محمود صالح الدين قاسم
عمرو احمد محمد سيد احمد خفاجه
عمرو جابر محمد السيد حموده
فلورا وسيم رمزى بولس حكيم
فيرونيكا فادى فرانسوا جاد
كرستينا ماجد عطاهلل راغب
كريستنا عماد عياد ميخائيل
كريستين موريس انور جرجس
كريم عالء محمد ابراهيم درويش
كالرا نسيم جرجس عيسى
مؤمن محمد هارون محمد
مادونا عبدالشهيد جوده يونان
مارتينا باسم ادوارد لبيب عبدالمسيح
ماريز نبيل حبيب قريوس
مارينا بشرى محروس اقالديوس
مارينا رافت جاب اهلل عطااهلل
مارينا مؤنس نصراهلل ابراهيم
مازن محمد هانى محمد كامل بكرى
مازن مصطفى جاد الكريم محمد حسن
مالك مروان حمدى زايد عبدالمحسن

مـالحظـــات
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صفحة  6من 8

كلية الطب البيطرى

شئون الطالب

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "
باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة هذا العام  2018/2017ومقرر عليهم التدريب
Student affairs Dep.

م
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االســـــــــــــــم
مايكل هانى سامى داود سليمان
مايكل وديع ثالوث لوقا
محمد ابراهيم محمد شتا
محمد احمد شحاته محمود على
محمد اشرف حسن هاشم حسن
محمد السيد عبدالقادر جبر
محمد امين الزناتى السيد حسن
محمد ايمن توفيق محمد الجارحى
محمد جمال محمد جوده حسين
محمد خالد ابراهيم محمد عفيفى
محمد رجب محمد عبدالكريم مبروك
محمد رزق السيد حامد شحاته
محمد سعيد حامد اسماعيل
محمد سالمه عبدالحميد عشره
محمد شلبى عباس على شلبى
محمد عبدالرحمن محمود مسلم عبداهلل
محمد عبدالمجيد مصطفى الباجورى
محمد مراد متولى على شتا
محمد مصطفى ابراهيم عبدالعاطى بشادى
محمود احمد السيد عبدالرحيم خليفه
محمود احمد محمود احمد مصطفى
محمود جبريل عوض محمد
محمود حمدى حامد الدسوقى عامر
محمود عبدالمنعم احمد محمد القطرى
محمود محمد على محمد سعد
مرفت شرين عادل احمد المصرى
مروه عبدالمجيد محمود عبدالمالك القاضى
مروه لطفى خميس شعبان عيسى
مروه محمد شفيق ابوالحسن سلطان
مريم حسن محمد مرسى عمران
مريم شريف محمود ابراهيم عبدالغنى
مريم مدحت عطااهلل عشم اهلل مرقص
مريهان محمد جابر على عبدالصمد
مصطفى فوزى محمد عبدالعزيز
مصطفى محمد محمد حامد حجاب

مـالحظـــات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صفحة  7من 8

كلية الطب البيطرى

شئون الطالب

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "
باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة هذا العام  2018/2017ومقرر عليهم التدريب
Student affairs Dep.

م
.211
.212
.213
.214
.215
.216
.217
.218
.219
.220
.221
.222
.223
.224
.225
.226
.227
.228
.229
.230
.231
.232
.233
.234
.235
.236
.237
.238
.239
.240
.241
.242
.243
.244
.245

االســـــــــــــــم
مكاريوس رومانى بخيت عزيز
منار محمود احمد يسرى محمد النجيلى
منه اهلل رفعت حسين عبدالقادر خير
منه اهلل شعبان محمود محمد زهران
منه اهلل طارق حسن محمد حسن
منه اهلل مدحت مصطفى عبدالجواد محمد
منه اهلل نجدى عرفه على عبدالجواد
مهند عبداللطيف على عبداللطيف شتا
مى ابراهيم عبدالحليم ابراهيم محمد البكتوشى
مى جمال السيد احمد عبدالرحمن
مى محمد احمد حسين رزيقه
مى مصطفى عبدالمنعم جمال الدين
ميار احمد احمد عبداللطيف قاسم
ميار حسن عباس حسن محمد
ميار حميدو محمود ابراهيم
ميار محمد عبدالسالم محمد
ميرنا سعيد راغب سعيد ايوب
ميرنا فيليب فخرى بشاى
ميرنا مجدى محمد الشاطبى رزيقه
ميرهان سمير السيد المتولى فوده
مينا نبيل سمير خليل حنا
نادين حاتم سعد ذكى ابراهيم
ناردين جورج فوزى عطية
ناردين عادل لبيب فرج حبيب
ناردين هشام شكرى جورجى اسعد
نانسى محمود نصرالدين احمد عبدالمجيد سالم
ندى احمد عبدالفتاح رمضان
ندى على ابراهيم على مشعل
نرمين اشرف محمد محمد الجمل
نرمين محمود ابراهيم على البنا
نسمه خالد االباصيرى محمد الحجار
نصار عواد مسعود حنا
نهى عصام محمد عيد قطب
نور الدين ايمن ابوالفضل احمد
نور خالد احمد عمر احمد

مـالحظـــات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صفحة  8من 8

كلية الطب البيطرى

شئون الطالب

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
كشــــــــــــــــــــــــــــــــف "
باسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة هذا العام  2018/2017ومقرر عليهم التدريب
Student affairs Dep.

م
.246
.247
.248
.249
.250
.251
.252
.253
.254
.255
.256
.257
.258
.259
.260
.261
.262
.263
.264
.265
.266
.267
.268
.269
.270
.271
.272
.273
.274
.275
.276
.277

االســـــــــــــــم
نورهان طارق احمد محمد مصطفى
نورهان عصام الدين مصطفى سعد
نورهان عصام عبدالمؤمن محمد عبدالعاطى
نورهان محمود محمد محمود منصور
نيرفانا خالد فرج محمد فرج
نيره ابراهيم احمد عفيفى
نيره سيد عبداهلل محمد موسى
نيره محمود محمد عبدالحميد
هاجر السيد احمد على الشعيرى
هاجر طارق محمد محمود ابراهيم
هاجر عادل شاكر عبدالرحمن عيد
هاجر محمد طنطاوى السيد حسنين
هاجر مسعد رزق عبدالسالم تليمه
هاجر موسى محمد شعبان
هبه محروس بسطاوى على محمد
هبه مصباح السيد مهنى
هدير السيد محمد قطب رمضان
هدير على عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد
هند احمد حسن احمد محمد
هند اشرف الميدانى عبدالعزيز يوسف
وفاء ابراهيم محمد احمد حسنين
والء محمد سعد الجيار
وليد اشرف محمد فهمى جمعه
يارا محمد رمضان عامر
ياسمين احمد عرفه الخلوى
ياسمين سامى محمد حفنى
يسرا تيسير محمد عبده حسان
يوسف احمد على سراج
يوسف محمد حسن السيد
عبداهلل جمال احمد عبدالرحمن
محمد مجدى محمد عبده الحاج شاذلى
مالك انيس نصر صليب سبع

مـالحظـــات
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