
                             رئيس مجلس االدارة                                  1                                                                  

          

 

 جامعة الزقازيق -الطب البيطرى جمعية خريجى كليةبالتسجيل 

 االيميل رقم التليفون رقم العضوية األســــــــم م

   1/2112 آمال أنيس مهدى عيد/ د.أ 1

   2/2112 أبوبكر ماهر هزاع/ د.أ 2

   3/2112 هبه احمد عبدهللا عبدالمجيد/ د 3

   4/2112 شيماء محمد جالل محمد منصور/ د 4

   5/2112 مهدى عبدالجواد عبدالقادر/ د.أ 5

   6/2112 السيد اسماعيل حسانين/ د.أ 6

   7/2112 مجدى شرف السيد/ د.أ 7

   8/2112 الدين محمد على مرشدىعالء / د.أ 8

   9/2112 عبدالخالق رمضان الشيخ/ د.أ 9

   11/2112 ناصر زيدان أبوزيد/ د 11

   11/2112 نبيلة امام الشرقاوى/ د.أ 11

   12/2112 جيهان جمال السيد مصطفى/ د 12

   13/2112 ايمان السيد العربى/ د 13

   14/2112 هانى لطفى حفنى احمد/ د 14

   15/2112 محمد شوقى السيد محمود/ ب.ط 15

   16/2112 عادل محمد ابراهيم العتبانى/ د.أ 16

   17/2112 اشرف حامد محمد/ ب.ط 17

   18/2112 اسماء أنيس مهدى عيد / د 18

   19/2112 ياسر حسن عليوه/ د 19

   21/2112 أميرة مصطفى السعيد/ د 21
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 جامعة الزقازيق -الطب البيطرى جمعية خريجى كليةبالتسجيل 

 االيميل رقم التليفون رقم العضوية األســــــــم م

   21/2112 خالد محمد سليم/ د 21

   22/2112 فاطمه محمد عبدهللا احمد/ د 22

   23/2112 نهلة عبدالغفار احمد رفعت/ د 23

   24/2112 كريم وائل الدسوقى/ ب.ط 24

   25/2112 عبدالقادر أبواليزيد الشيخأبواليزيد / د 25

   26/2112 عبده محمد ناجى/ ب.ط 26

   27/2112 ابراهيم محمد ثابت/ ب.ط 27

   28/2112 رهام محمد البكرى/ ب.ط 28

   29/2112 عبير محمد شاهين/ د 29

   31/2112 صالح الدين عبدالعزيز/ د.أ 31

   31/2112 مرفت حسن حسانين غنيم/ د.أ 31

   32/2112 عبدالمنعم على احمد/ د.أ 32

   33/2112 محمد السيد محمد/ د 33

   34/2112 آية شوقى محمد متولى / ب.ط 34

   35/2112 محمد احمد السيد عمر/ د 35

   36/2112 يوسف عبدهللا بدر 36

   37/2112 احمد السيد رضوان 37

   38/2112 محمد نزيه 38

   39/2112 عبدالرحمنوالء شعبان / ب.ط 39

   41/2112 حنان محمد فتحى عابدين/ د 41
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 جامعة الزقازيق -الطب البيطرى جمعية خريجى كليةبالتسجيل 

 االيميل رقم التليفون رقم العضوية األســــــــم م

   41/2112 محمود حسانين احمد/ د 41

   42/2112 عالءالدين محمد سعد 42

   43/2112 عبدالرازقوالء محمود محمد  43

   44/2112 امانى محمد عبدالغنى 44

   45/2112 هند فؤاد يوسف الخوانكى 45

   46/2112 راندا يسرى السيد ثابت 46

   47/2112 اسراء عبدالستار عبدالعزيز اسماعيل 47

   48/2112 ايناس نصر محمد خليل 48

   49/2112 ايمان محمد على محمد حسين 49

   51/2112 نعيم حجازى عفيفى مروى 51

   51/2112 محمد عبدهللا غنيمى هيكل 51

   52/2112 حسام حسن عبدالفتاح السيد 52

   53/2112 حنان صبرى عبدهللا عبدالحميد 53

   54/2112 رشا محمود عبدالمجيد حبيشى 54

   55/2112 احمد السعيد احمد ابراهيم 55

   56/2112 عبدهللاايمان محمد محمد احمد  56

   57/2112 لمياء محمد رضا محمد 57

   58/2112 مروه مجدى عباس محمد سليم 58

   59/2112 اسماء ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم 59

   61/2113 محمد عبداللطيف على/ د 61
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 جامعة الزقازيق -الطب البيطرى جمعية خريجى كليةبالتسجيل 

 االيميل رقم التليفون العضويةرقم  األســــــــم م

   61/2113 مرفت قنصوة/ د.أ 61

   62/2113 منى محمد محمد 62

   63/2113 رانيا عاطف سيد بيومى  63

   64/2113 طارق حسن عالم عباس 64

   65/2113 حسام حسن عالم عباس 65

   66/2113 وحيد عبدالعظيم/ د.أ 66

   67/2113 عبدهللا محمد أمين مرواد/ د 67

   68/2113 ناجى عبدهللا على محمد 68

   69/2113 محمد ربيع 69

   71/2113 محمد ياسر 71

   71/2113 أيمن عبداللطيف 71

   72/2113 ناصر هاشم ابوزيد 72

   73/2113 عال عادل/ د 73

   74/2113 نجالء فتحى سعد/ د 74

   75/2113 سامى محمد السيد عباس/ د 75

   76/2113 هالة عبدالرؤوف 76

   77/2113 مروة محمد السيد ابراهيم 77

   78/2113 احمد جالل حافظ 78

   79/2113 رانيا محمد صالح مراد 79

   81/2113 احمد كمال فؤاد 81
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 جامعة الزقازيق -الطب البيطرى جمعية خريجى كليةبالتسجيل 

 االيميل رقم التليفون رقم العضوية األســــــــم م

   81/2113 ياسمينا محمد عبدالحكيم 81

   82/2113 خلود محمد ابراهيم البوهى/ د.أ 82

   83/2113 وليد عبدهللا فكرى/ د 83

   84/2113 عزة منصور محمد/ ب.ط 84

   85/2113 جميالت قطب فرج قطب/ ب.ط 85

   86/2113 مروة ابراهيم ابراهيم/ د 86

   87/2113 نورهان خيرى/ د 87

   88/2113 احمد محمد سالم 88

   89/2113 عبدالكريم منصور/ د 89

   91/2113 احمد محمد وفائى محمد شوقى 91

   91/2113 محمد عبدالحميد مهدى حسن 91

   92/2113 سالم ابراهيم احمد فياض 92

   93/2113 أمانى ابراهيم احمد عطية 93

   94/2113 اسالم على محمد السيد الضبع 94

   95/2113 بسمة عبدالخالق شعبان رضوان 95

   96/2113 ايمان مصطفى حافظ مصطفى 96

   97/2113 ميادة محمد عبدالجواد 97

   98/2113 محمد جمعة محمد طنطاوى/ د 98

   99/2113 احمد عبدالباسط/ د 99

   111/2113 مصطفى عبدالرؤوف 111
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 جامعة الزقازيق -الطب البيطرى جمعية خريجى كليةبالتسجيل 

 االيميل رقم التليفون رقم العضوية األســــــــم م

   111/2113 وليد محمد عبدالعظيم 111

   112/2113 اسالم فؤاد مندوه 112

   113/2113 عمرو محمد عدس 113

   114/2113 مروة محمد عصمت 114

   115/2113 الزهراء احمد غزالى 115

   116/2113 حسن السيدياسمين  116

   117/2113 الشيماء محمد رشدى على زكى 117

   118/2113 اسماء طه ياسين 118

   119/2113 أمانى احمد السيد عبدالحليم 119

   111/2113 مى نبيل عبدالنبى دياب 111

   111/2113 نادية محمد احمد عطيه 111

   112/2113 اسماء سعيد عبداللطيف متولى 112

   113/2113 مديحة شاكر محمد الهادى 113

   114/2113 رشا مصطفى فرج األحمدى 114

   115/2113 ميار محمود عبدالعال 115

   116/2113 اسماء محمد مصطفى محمد 116

   117/2113 فاطمة الزهراء صبرى عبدهللا 117

   118/2113 هيام عوض محمد 118

   119/2113 والء اسامة محمد 119

   121/2113 شيماء احمد محمد عزالدين 121
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 جامعة الزقازيق -الطب البيطرى جمعية خريجى كليةبالتسجيل 

 االيميل رقم التليفون رقم العضوية األســــــــم م

   121/2113 احمد صالح 121

   122/2113 على محمد محمود الباز 122

   123/2113 سمر طلبه أمين 123

   124/2113 محمود ابراهيم جمعةأسماء محمد  124

   125/2113 احمد عبدالحليم حافظ حسين 125

   126/2113 هاجر الشحات توفيق احمد 126

   127/2113 ياسمين السيد محمد عبدالفتاح 127

   128/2113 سلوى أنيس مهدى عيد 128

   921/2192 عادل محمد عطية 129

   921/2192 جيهان نبيل احمد جاد 131

   929/2192 دينا محمد احمد مهدى 131

   922/2192 رحاب السيد احمد موافى 132

   922/2192 احالم عبدالعزيز غريب 133

   924/2192 مرفت عبدالبديع محمد ايوب  134

   925/2192 فاتن جابر السيد هالل 135

   926/2192 عمرو جمال ابوالعال قطب 136

   927/2192 نسرين احمد شوقى السيد  137

   928/2192 سامح محمد النبتيتى 138

   921/2192 جمال عامر سالم 139

   941/2192 ايهاب وجيه مصطفى 141
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 جامعة الزقازيق -الطب البيطرى جمعية خريجى كليةبالتسجيل 

 االيميل رقم التليفون رقم العضوية األســــــــم م

   949/2194 ميادة عبدالرحمن 141

   942/2194 هاله خليل السيد 142

   942/2194 اسامة محمود محمد  143

   944/2194 عصام صبحى 144

   945/2194 مصطفى معوض محمد 145

   946/2194 احمد عبدالظاهر 146

   947/2194 ميار على محمد 147

   948/2194 محمد احمد محمد فتحى  148

   941/2194 جمال عبدالرحمن محمد 149

   951/2194 هدى محمد لطفى 151

   959/2194 السيد محمد السيد سليم 151

   952/2194 محمد حسين محمد 152

   952/2194 محمد احمد على برهام 153

   954/2194 حسام محمد بهجت 154

   955/2194 اسماء جمال على 155

   956/2194 احمد سعدالدين عمر 156

   957/2194 هبه عبداللطيف ابوسعده 157

   958/2194 احمد ابراهيم المهدى 158

   951/2194 احمد الشحات محمد 159

   961/2194 محمد السيد حافظ 161
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 جامعة الزقازيق -الطب البيطرى جمعية خريجى كليةبالتسجيل 

 االيميل رقم التليفون رقم العضوية األســــــــم م

   969/2194 عزت عبدالحميدخالد  161

   962/2194 عماد حمدى محمود محمود 162

   962/2194 محمد محمود فوده 163

   964/2194 أمل رسالن عبدالعزيز 164

   965/2194 هويدا مصطفى زكى 165

   966/2194 فجر عبدالكريم محمود  166

   967/2194 ايمان محمد عبداللطيف 167

   968/2194 نجوى حبشى احمد 168

   961/2194 اسماعيل محمدمحمد  169

   971/2194 لمياء ابراهيم حسين 171

   979/2194 احمد السيد عبدالحليم عرابى 171

172     

173     

174     

175     

176     

177     

178     

179     

181     

 

 


