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 بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية                                     طالب ناجحون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف   : الشعبة  

 
 

الرقم  اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد الجنسيه النوع االسم م

 ومىالق

 رقم التليفون عنوان المراسلة

 1884487819 ش صالح ابو رحيل الحناوى النحال الزقازيق99 4911494 عبدالمنعم احمد على محمد الزقازيق شرقية 4/9/4994 مصرى ذكر محمد عبدالمنعم  احمد على محمد 4

 14484184848 ش الصيرافية القرين  شرقية 4911844 ود صبيحصالح احمد محم القرين شرقية 6/9/4994 مصرى ذكر محمد صالح احمد محمود صبيح 4

سارة محمد مجدى محمد البدرى  9

 على 

محمد مجدى محمد البدرى  الزقازيق شرقية 41/1/4994 مصرية انثى

 على

 عمارة ابراهيم العوامرى 44حى الزهور ش  4911416

  الزقازيق

14446444494 

 14476681914 كفر الحمام الزقازيق شرقية 4911849 السيد محمد كامل السيد جادو الزقازيق شرقية 44/9/4994 مصرية نثىا اسماء السيد محمد كامل السيد جادو 1

 14441164791 الزقازيق شرقية 4911448 محمد عبداالمام مهران الزقازيق شرقية 41/9/4994 مصرى ذكر مهران محمد عبداالمام مهران 8

 14414694687 ابو حماد شرقية 4944698 احمد شحاته محمد ابوحماد شرقية 4/9/4994 مصرى ذكر ايمن احمد شحاته محمد 6

 1889986869 منشاة رضوان اوكبير شرقيه 4914919 صبرى السيد كيالنى ابوكبير شرقيه 9/9/4994 مصريه انثى مها صبرى السيد كيالنى 7

 14198819168 ش الثورة منشاة اباظه الزقازيق شرقية49 4911811 محمد عبدهللا السيد ق شرقيةالزقازي 4/8/4994 مصريه انثى  شيماء محمد عبدهللا السيد 8

 14484149946 سرنجا ميت غمر دقهليه 4414888 محمود عبداللطيف حسونه  ميت غمر دقهليه 41/44/4994 مصرى ذكر تامر محمود عبداللطيف حسونه 9

 14446781648 ابو ليله ميت غمر دقهليه 4411981 محمد السيد ابراهيم ميت غمر دقهليه 1/9/4994 مصريه انثى سهر محمد السيد ابراهيم 41

 1884181811 السناجرة ابو حماد شرقية 4944761 محمد ربيع عطا ابو حماد شرقية 4/4/4994 مصريه انثى فردوس محمد ربيع عطا 44

 14447468649 ابو رزق المجفف ديرب نجم شرقية 4911899 سعيد ابراهيم سعد قيهديرب نجم شر 41/4/4994 مصرى ذكر مصطفى سعيد ابراهيم سعد 44
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 رقم التليفون عنوان المراسله الرقم القومى اسم الوالد الميالد محل تاريخ الميالد الجنسية النوع االسم م

هرية رزنه ش المسجد الشهيدى الزقازيق  4911847 على جمعه عطيه محمد الزقازيق شرقية 8/8/4994 مصريه انثى نها على جمعه عطيه  محمد 4

 شرقيه

1884461187 

فيروز فارس عبدالحميد حسن  4

 الجناينى

 14444788147 مشتول السوق شرقيه 4941744 فارس عبدالحميد حسن الجناينى مشتول السوق شرقيه 41/9/4994 مصريه انثى 

 14191177448 كفر عبدهللا عزيزه منيا القمح شرقية 4914989 صالح خيرى محمد منيا القمح شرقيه 4/8/4994 مصرى ذكر احمد صالح خيرى محمد 9

 14484964119 المدينه الصناعيه الزقازيق شرقية 4911416 سيد عزب محمد الزقازيق شرقيه 4/44/4994 مصريه انثى دعاء سيد عزب محمد 1

 1889684914 كفر عبدهللا عزيزه منيا القمح شرقية 4914419 شعبان فريد عبدالسالم مهد منيا القمح شرقيه 4/44/4994 مصريه انثى االء شعبان فريد عبدالسالم مهد 8

 14441746148 ش االثار مساكن التجنيد الزقازيق شرقية44 4911688 السيد عبدالحميد محمد الزقازيق شرقية 49/8/4991 مصريه انثى يد محمدالهام السيد عبدالحم 6

 1889814186 قرية الصانيه ديرب نجم شرقية 4989884 محمد عبدالوهاب احمد ديرب نجم شرقية 4/4/4994 مصريه انثى ايمان محمد عبدالوهاب احمد 7

 14169848417 كفر بهيدة  ميت غمر دقهلية 4414918 وجدى محمد حسن المعداوى ميت غمر دقهليه 44/44/4994 مصريه انثى سماح وجدى محمد حسن المعداوى 8

اسماء احمد ابو هاشم ابو سبع محمد  9

 قورة

احمد ابو هاشم ابو سبع محمد  ميت غمر دقهليه 47/44/4994 مصريه انثى

 قورة

 14196886849 يت ابو خالد ميت غمر دقهليهم 4411816

 14414988794 الهيصميه فاقوس شرقية 4914778 محمد خيرى خليل عطيه  فاقوس شرقيه 44/1/4994 مصرى ذكر محمد محمد خيرى خليل عطيه  41

 1889771844 ش الخلفاء الراشدين برمكيم ديرب نجم شرقيه 4914887 انيس مصطفى سيد احمد ديرب نجم شرقية 49/8/4994 مصريه انثى اسماء انيس مصطفى سيد احمد 44

 14198798861 ش النقراشى ابوكبير شرقية 4911468 فتحى مصباح محمد ابوكبير شرقية 47/44/4994 مصريه انثى رشا فتحى مصباح محمد  44

 14198171741 قسم النحال الزقازيق شرقيه 4911196 الحسينى السيد بدوى الزقازيق شرقيه 8/7/4994 مصرى ذكر عادل الحسينى السيد بدوى 49

  الزقازيق شرقيه 4414469 ماجد ابراهيم عبدالمطلب المنصورة دقهليه 48/41/4994 مصريه انثى  دينا ماجد ابراهيم عبدالمطلب 41

 14419644741 ابوكبير شرقية طوخ 4914968 محمد محمد محمد صقر ابو كبير شرقية 44/9/4994 مصريه انثى دعاء محمد محمد محمد صقر 48

 14169897186 كفر بهيدة ميت غمر دقهلية 4491988 على محمد الغنيمى على حطب ميت غمر دقهليه 4/4/4994 مصريه انثى  عزيزه على محمد الغنيمى على حطب 46

 14166691999 لنحال الزقازيق شرقيةقسم ا 4911119 محمد احمد مرسى الزقازيق شرقية 44/44/4994 مصريه انثى ضحى محمد احمد مرسى 47

  الصنافين القبليه منيا القمح شرقية 4919144 جمال عبدالفتاح غريب محمد منيا القمح شرقية 49/8/4994 مصريه انثى الهام جمال عبدالفتاح غريب محمد 48
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 طالب ناجحون بتقدير عام جيد جدا                بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية                             : الشعبة  
 رقم  التليفون عنوان المراسله الرقم القومى اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد الجنسية النوع االسم م

 14444171111 ر بلبيس شرقيةش المتاج 4911868 محمد فوزى عبدالعزيز درويش بلبيس شرقيه 4/6/4994 مصريه انثى هدير محمد فوزى عبدالعزيز درويش 4

 14441147944 كفر حماد كفر صقر شرقية 4914118 متولى عبدالحليم مصطفى  كفر صقر شرقيه 6/41/4994 مصريه انثى شرين متولى عبدالحليم مصطفى 4

 14444681171 غمر دقهليهميت  4414949 عالء حامد عطيه الشاعر ميت غمر دقهليه 91/4/4999 مصريه انثى هند عالء حامد عطيه الشاعر 9

 1884487899 بلبيس شرقيه 4911181 سمير محمد احمد السيد الزقازيق شرقيه 41/6/4994 مصريه انثى سماء سمير محمد احمد السيد 1

 14147184911 ليةقرية الرحمانيه ميت غمر دقه 4414684 محمد محمد حسنى حسن ميت غمر دقهليه 4/1/4994 مصريه انثى تسنيم محمد محمد حسنى حسن 8

 14166874889 سنفا ميت غمر دقهليه 4414149 احمد عبدالعال محمد خليل ميت غمر دقهليه 6/41/4994 مصريه انثى ايه احمد عبدالعال محمد خليل 6

 1884844678 منزل حيان ههيا شرقية 4914144 عطيه كامل محمد على ههيا شرقيه 48/44/4994 مصريه انثى سماح عطيه كامل محمد على 7

 14481117418 حانوت كفر صقر شرقية 4919649 رضا حسن محمد كفر صقر شرقيه 9/9/4994 مصريه انثى سمر رضا حسن محمد  8

 1416784811 سنفا ميت غمر دقهليه 4414914 احمد سليمان عبدالمجيد خليل ميت غمر دقهليه 46/9/4994 مصريه انثى ريهام احمد سليمان عبدالمجيد خليل 9

 14447696146 عرب شاهين شمبارة منقال ديرب نجم شرقية 4914144 جمعه ابراهيم جمعه ديرب نجم شرقيه 8/44/4994 مصري  ذكر محمد جمعه ابراهيم جمعه 41

 14197178919 القضاه كفر صقر شرقيه 4914918 عبدالبديع ابراهيم خليل كفر صقر شرقيه 41/44/4994 مصريه انثى هبه عبدالبديع ابراهيم خليل 44

 14111188897 كفر اكياد بلبيس شرقية 4911169 زين احمد مصطفى بلبيس شرقية 44/9/4999 مصريه انثى ايمان زين احمد مصطفى 44

ش ابو بكر الصديق حسن صالح الزقازيق  4914448 على السيد محمد قنديل الزقازيق شرقية 9/7/4994 مصريه انثى تقى على السيد محمد قنديل 49

 شرقية

14449898646 

 14487848689 ميت غمر دقهلية 4418894 السيد على عبدالسالم طه ميت غمر دقهليه 49/9/4994 مصرى ذكر محمود السيد على عبدالسالم  طه 41

 14149499474 قيةالعزازى فاقوس  شر 4949168 مامون على حسين المالكى فاقوس شرقيه 4/6/4994 مصريه انثى منار مامون على حسين المالكى 48

 14416488498 منشاة هالل السنبالوين دقهلية 4414188 احمد ابراهيم احمد السنبالوين دقهلية 9/8/4994 مصريه  انثى اسماء احمد ابراهيم احمد 46

 14481719899 ايات شرقيةش الفدان القن 4911984 ممدوح يوسف عزب عطيه القنايات شرقية 9/44/4994 مصريه انثى سارة ممدوح يوسف عزب عطيه 47

 14191891148 بيشة قايد الزقازيق شرقية 4914819 عزت عبدالعزيز عكاشه الزقازيق شرقية 48/9/4994 مصريه انثى نورهان عزت عبدالعزيز عكاشه  48

 14471647889 دبيج ديرب نجم شرقية قرية 4918788 فوزى موافى عبدالعزيز ديرب نجم شرقية 46/9/4994 مصريه انثى اسراء فوزى موافى عبدالعزيز 49

احمد عبدالرحمن عبدالرحيم  محمد  41

 رويض

عبدالرحمن عبدالرحيم محمد  فاقوس شرقية 48/1/4994 مصرى ذكر

 رويض

 14144788186 العزازى الزقازيق شرقية 4914199
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 طالب ناجحون بتقدير عام جيد جدا                    بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية                        : الشعبة  
 رقم التليفون عنوان المراسلة الرقم القومى اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد الجنسية النوع االسم م

 14161478844 ةبنى ايوب ابو حماد شرقي 4911614 ثروت نجيب على ابو حماد شرقية 44/44/4994 مصريه انثى ايمان ثروت نجيب على 44

 14449484891 كفر سرنجا ميت غمر دقهلية 4498946 محمد متولى محمد داود ميت غمر دقهلية 4/4/4994 مصرية انثى ايمان محمد متولى محمد داود 44

 4418487179 ش الزهراء الزقازيق ثان شرقية48 8811999 ناجى على ابراهيم قطر 8/44/4994 مصرى ذكر حسام ناجى على ابراهيم 49

 14481889791 الفروسات المنزلة دقهلية 4448744 حسن حمدى مصطفى المنزلة دقهلية 4/4/4994 مصرية انثى ايات حسن حمدى مصطفى 41

 14447141699 النرجس التجمع الخامس القاهرة الجديدة 4911414 محمد عبدالرحمن محمد الزقازيق شرقية 49/1/4994 مصريه انثى مروة محمد عبدالرحمن محمد 48

 1889988441 الطويلة ش عبدهللا الشرقاوى فاقوس شرقية 4944941 محمد عبدهللا عبدالرحمن محمد فاقوس شرقية 4/6/4994 مصرى ذكر محمود محمد عبدهللا عبدالرحمن محمد 46

 14416118444 ة عرب الفدان ابوحماد شرقيةقري 4914896 عبدالرحمن عطيه حسن ابو حماد شرقية 48/8/4994 مصرى ذكر عمر عبدالرحمن عطيه حسن  47

 1889881987 كفر النجار ابوكبير شرقية 4911688 ابوهاشم ابراهيم حبالى ابوهاشم ابوكبير شرقية 48/44/4994 مصرية انثى تغريد ابوهاشم ابراهيم حبالى ابوهاشم 48

اميرة احمد محمد الصاوى عبدالعزيز  49

 سيد احمد

احمد محمد الصاوى عبدالعزيز سيد  الزقازيق شرقية 8/44/4994 مصرية انثى

 احمد

 14416684178 الزقازيق شرقية 4911449

 14471144187 ميت سهيل منيا القمح شرقية 1414864 جوهرى جوهرى غريب عين شمس القاهرة 46/4/4994 مصرية انثى اسراء جوهرى جوهرى غريب 91

تمى االمديد كفر االمير عبدهللا بن سالم  4419984 محمد سالمه محمد السنبالوين دقهلية 48/4/4994 مصرية انثى زينب محمد سالمه محمد 94

 السنبالوين دقهلية

14474444948 

 14191989771 ش مرجان بندف منيا القمح شرقية 4914919 محمود محمد هاشم السيد منيا القمح شرقية 9/1/4994 مصرية انثى نهى محمود محمد هاشم السيد 94

 14441811794 ديرب نجم شرقية 49حى مبارك عمارة رقم  4918991 ابراهيم بدر ابراهيم ديرب نجم شرقية 41/4/4994 مصرى ذكر بدر الدين ابراهيم بدر ابراهيم 99

 1889979198 اقوس شرقيةالزاوية الحمراء ف 4988918 الحسينى السيد عبدالحليم فاقوس شرقية 4/4/4994 مصرية انثى نيرة الحسينى السيد عبدالحليم 91

 14199791761 قرية نجوم كفر صقر شرقية 4919947 فرج الدمرداش السيد كفر صقر شرقية 8/9/4994 مصرية انثى ايه فرج الدمرداش السيد 98

 14449174498 صر ديرب نجم شرقيةش الق7حى القصلة  4911414 عبدالنبى السيد محمد ديرب نجم شرقية 44/8/4994 مصرية انثى اميرة عبدالنبى السيد محمد 96

المساكن التعاونية عمارات بنك االسكان  4944741 محمد صبرى احمد دياب العوضى الزقازيق شرقية 4/9/4994 مصرية انثى هبه محمد صبرى احمد دياب العوضى 97

 والتعمير الزقازيق شرقية

1884947666 

 14141944847 شيبه ش النادى الزقازيق شرقية 4911419 سامى على حسين عزيزة الزقازيق شرقية 41/6/4994 مصرية انثى االء سامى على حسين عزيزة 98

 1884844814 كفر المحمودية ههيا شرقية 4918861 يونس محمد السيد  ههيا شرقية 48/4/4994 مصرية انثى ايمان يونس محمد السيد  99

 14148871981 الطيبه الزقازيق شرقية 4941118 على محمد على ت شرقيةالقنايا 4/41/4994 مصرية انثى بسمه على محمد على  11

 1889484168 ش الشوادفى  كفر صقر شرقية 4941788 احمد احمد بندارى االبراهيمية شرقية 4/44/4991 مصرية انثى سارة احمد احمد بندارى  14

 1884844711 منزل الحيان ههيا شرقية 4984468 عبدالحفيظ محمد مهدى ةاالبراهيميه شرقي 4/4/4994 مصرية انثى نسمه عبدالحفيظ محمد مهدى 14
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 //بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية                                                      طالب ناجحون بتقدير جيد: الشعبة  
 رقم التليفون عنوان المراسله الرقم القومى الوالداسم  محل الميالد تاريخ الميالد الجنسية النوع االسم م

 14144986674 طوخ االقالم السنبالوين دقهليه 8811184 صبحى محمد محمود السعوديه 48/9/4994 مصريه انثى شيماء صبحى محمد محمود 4

 14119197678 مساكن احمد حلمى فاقوس شرقية 4914919 محمد ابو بكر محمد كفر صقر شرقيه 4/44/4994 مصريه انثى هدير محمد ابو بكر محمد 4

وسام ابراهيم الدسوقى مصطفى اسماعيل  9

 النحال

ابراهيم الدسوقى مصطفى  الزقازيق شرقية 44/1/4994 مصرى ذكر

 اسماعيل النحال

 14199178467 ش االثار مساكن التجنيد الزقازيق شرقية44 4911188

 14194988997 منشاة السالم بلبيس شرقية 4911884 عبدالمعطى عبدالشافى مبارك بلبيس شرقية 49/9/4994 مصرية انثى اسماء عبدالمعطى عبدالشافى مبارك 1

 1889891486 قرية طحا المرج ديرب نجم شرقية 4914969 محمد سليمان العنزة ديرب نجم شرقية 1/4/4994 مصريه انثى اسراء محمد سليمان العنزه 8

 14441819689 قرية الزرزمون ههيا شرقية 49111469 اسماعيل ابراهيم اسماعيل ههيا شرقية 41/41/4994 مصريه انثى اعيلايه اسماعيل ابراهيم اسم 6

نرمين جمال عبدالمقصود الباز  7

 عبدالمقصود

جمال عبدالمقصود الباز  ديرب نجم شرقية 4/4/4994 مصريه انثى

 عبدالمقصود

 14484961118 منشاة صهبرة ديرب نجم شرقية 4946444

 14168476798 حى مبارك ش السيد عزام الزقازيق شرقية 8811184 عبدالهادى السيد عبدالهادى السعوديه 1/6/4994 مصرية انثى والء عبدالهادى السيد عبدالهادى 8

التل الكبير  4/41/4994 مصرية انثى مديحة زكريا يوسف محمد 9

 االسماعيلية

 14144919797 عرابى التل الكبير االسماعيليةش احمد  4919844 زكريا يوسف محمد

 14449898646 ش ابو بكر الصديق لكوظ الزقازيق شرقية 4914448 على السيد محمد قنديل الزقازيق شرقية 9/7/4994 مصريه انثى االء على السيد محمد قنديل 41

 14198844184 شيبه الزقازيق شرقية 4918464 عبدالمنعم محمد محمد الباسل الزقازيق شرقية 4/9/4994 مصريه انثى اسماء عبدالمنعم محمد محمد الباسل 44

منشية ابو عامر  6شقه  4ش ابو الشحات ع  4911419 فتحى سعيد ابو زيد الزقازيق شرقية 44/9/4994 مصريه انثى امنيه فتحى سعيد ابو زيد 44

 الصيادين الزقازيق شرقية

1884949414 

 14446141414 منيا القمح شرقية 4948944 سعيد عبدالمنعم محمد  منيا القمح شرقية 4/41/4994 مصرى ذكر محمداسامه سعيد عبدالمنعم  49

خلف ش التحرير امام االدارة التعليميه ابو حماد  4916768 على عبدالعزيز اسماعيل مشالى ابو حماد شرقية 4/1/4994 مصرية انثى منى على عبدالعزيز اسماعيل مشالى 41

 ةشرقي

14444911818 

 14419989448 كفر االشراق الزقازيق شرقية 4911689 محمود السيد عويس جادهللا الزقازيق شرقية 8/4/4994 مصرية انثى هبه محمود السيد عويس  جاد هللا 48

اب هللا حى المغازى ابو حماد ش حسنى ج 4914499 صبرى السيد حسين جمعه ابوحماد شرقية 46/8/4994 مصرى ذكر احمد صبرى السيد حسين جمعه 46

 شرقية

14416189149 

 14194194864 الغزالى فاقوس شرقية 4918148 حامد محمد عبدالرحمن فاقوس شرقية 44/9/4994 مصريه انثى اسراء حامد محمد عبدالرحمن 47

 14168188494 حى المغازى ش احمد حسونه ابو حماد شرقية 4949817 سمير عطيه عبدالكريم ابوحماد شرقية 4/4/4994 مصريه انثى ياسمين سمير عطيه عبدالكريم 48

 14191188819 قرية مباشر االبراهيميه شرقية 4914616 سعيد عبدالسالم احمد االبراهيميه شرقية 44/44/4994 مصريه انثى دعاء سعيد عبدالسالم احمد  49

 14199774479 هرية رزنه الزقازيق شرقية 4911487 مد محمد عزبمح الزقازيق شرقية 4/9/4994 مصريه انثى رنا محمد محمد عزب  41
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 كلية الطب البيطرى

 41/7/4141:  تاريخ إعتماد مجلس الجامعه                                        شئون الخريجين                                                                                                                           

 41/8/4141: تاريخ اعتماد مجلس الكلية  يان إحصائى لخريجى الكلية ب 

 4141دور مايو 

 //  بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية                                                      طالب ناجحون بتقدير جيد: الشعبة  
 

 رقم التليفون عنوان المراسله الرقم القومى الوالداسم  محل الميالد تاريخ الميالد الجنسيه النوع االسم م

 14146819961 قرية قرموط صهبرة ديرب نجم شرقية 4911814 طاهر احمد الباز ديرب نجم  شرقية 47/1/4994 مصريه انثى نعمت طاهر احمد الباز  44

 14449941914 دوامة فاقوس شرقية 4914187 لعال حسينعبدهللا عبدا فاقوس شرقية 91/41/4994 مصريه انثى عبير عبدهللا عبدالعال حسين 44

 14444797874 ابو حماد شرقية 4919878 السيد عبدالجليل حسن ابو حماد شرقية 4/8/4994 مصرى ذكر فوزى السيد عبدالجليل حسن 49

 14149918486 ارة منقال ديرب نجم شرقيةشنب 4998614 محمد سليمان محمد ديرب نجم شرقيه 4/41/4994 مصريه انثى اميرة محمد سليمان محمد 41

 14199817717 بردين الزقازيق شرقية 4941484 ابراهيم عبدالمنعم محمد الزقازيق شرقية 41/4/4994 مصريه انثى اسماء ابراهيم عبدالمنعم محمد جاب هللا 48

 1884184641 ش الرفاعى الزنكلون الزقازيق شرقية 4914118 محمد محمدالسيد خليل  الزقازيق شرقية 4/8/4994 مصريه انثى اسماء السيد خليل محمد محمد 46

 14414468799 كراديس  ديرب نجم شرقية 4914818 محمد عطيه عوض هللا ديرب نجم شرقية 49/6/4994 مصريه انثى ايه محمد عطيه عوض هللا 47

 1889144464 العراقى ابو حماد شرقية 4919419 السيد السيد على مصطفى ابو حماد شرقية 44/9/4994 مصريه انثى نرمين السيد السيد على مصطفى 48

 14441747794 ديرب نجم شرقية 4914187 توفيق احمد عبدالغنى ديرب نجم شرقية 1/44/4994 مصريه انثى ايمان توفيق احمد عبدالغنى 49

ش شلبى قسم الحريرى الفالوجا منيا القمح 8 4948148 براهيم شلبىصفوت ا منيا القمح شرقية 4/9/4994 مصريه انثى اميره صفوت ابراهيم شلبى 91

 شرقية

14146496861 

 14166889691 جزيرة عليوة الحسينيه شرقية 4911996 عبدالعزيز على طنطاوى الحسينية  شرقية 41/4/4994 مصرى ذكر احمد عبدالعزيز على طنطاوى 94

 14144887449 كفر االمير عبدهللا تمى االمديد السنبالوين دقهليه 4414911 عبده مسعد عبده السنبالوين دقهليه 48/4/4994 مصريه انثى ليلى عبده مسعد عبده 94

 14161641118 ش الحاجه امنه االبراهيميه شرقية 4919446 محمد جمال احمد منصور االبراهيميه شرقية 8/8/4999 مصريه انثى ايه محمد جمال احمد منصور 99

 14141981491 الحفانوه ابوكبير شرقية 4914119 ابراهيم محمود محمد سالم ابوكبير شرقية 8/8/4994 مصريه انثى يم محمود محمد سالماريج ابراه 91

محمد عبدالعزيز اسماعيل  القنايات شرقية 4/9/4994 مصريه انثى مها محمد عبدالعزيز اسماعيل عويس 98

 عويس

 14167418894 ةش رضا عبدالعزيز القنايات شرقي 4911114

محمد صالح الدين السيد عبدالحميد  96

 حالوة

صالح الدين السيد عبدالحميد  ميت غمر دقهليه 4/4/4994 مصرى ذكر

 حالوة

 14444177764 ش البلتاجى دقادوس ميت غمر دقهلية 4419746

 14417698478 بحطيط ابو حماد شرقية 4914849  احمد جادهللااحمد عبدهللا ابوحماد شرقية 41/9/4994 مصريه انثى فاطمه احمد عبدهللا احمد جاد هللا 97

 14196874866 كوم النور ميت غمر دقهلية 4414446 محمد السيد سليمان العجرودى ميت غمر دقهليه 41/9/4994 مصريه انثى نجوى محمد السيد سليمان العجرودى 98

 14448988497 الحلميه ابو حماد شرقية 4914184 محمد على ابراهيم حماد شرقيةابو  49/41/4994 مصريه انثى ايمان محمد على ابراهيم  99

 14197448194 التل الكبير االسماعيلية 8811414 مختار محمد محمود احمد السعوديه 49/41/4994 مصريه انثى اميرة مختار محمد محمود احمد 11
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 //طالب ناجحون بتقدير  جيد                                              بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية        : الشعبة  
 رقم التليفون عنوان المراسله الرقم القومى اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد الجنسيه النوع االسم م

 14414188486 ام رماد الزقازيق شرقية 4914494 م حجازىعبدالفتاح ابراهي القنايات شرقية 48/44/4994 مصرى ذكر ايمن عبدالفتاح ابراهيم حجازى 14

ايمان محمد عبدالحافظ حسين  14

 عبدالحافظ

محمد عبدالحافظ حسين  ميت غمر دقهلية 41/9/4994 مصرية انثى

 عبدالحافظ

 14448998179 قرية البوها  ميت غمر دقهلية 4411819

 14166494911 العزازى فاقوس شرقية 4914974 صالح على محمد سالم س شرقيةفاقو 48/9/4994 مصرى ذكر احمد صالح على محمد سالم 19

 14418999881 العزازنه دكرنس دقهلية 4414189 محمود حسين ابراهيم دكرنس دقهلية 41/44/4994 مصرى ذكر خالد محمود حسين ابراهيم 11

 14117991188 جزيرة ابو عمرو ابوكبير شرقية 4911688 عبدالعال طنطاوىعيد  ابوكبير شرقية 48/44/4994 مصرى ذكر ياسر عيد عبدالعال طنطاوى 18

 14417919161 الحصافة االسديه ابو حماد شرقية 4949466 طارق فاروق عطيه ابو حماد شرقية 4/41/4994 مصرية انثى اسماء طارق فاروق عطيه 16

 14419688646 سنهوا منيا القمح شرقية 4911988 جمال احمد عفيفى نايل رقيةمنيا القمح ش 48/6/4994 مصرية انثى هدى جمال احمد عفيفى نايل 17

  حى السالم كفر صقر شرقية 4918414 محمد محمد سباعى محمد  كفر صقر شرقية 4/8/4994 مصرية انثى ايمان محمد محمد سباعى محمد 18

 14484166981 الحسينيه شرقية 4911169 عبدالعال محمد احمد الحسينيه شرقية 8/6/4994 مصريه انثى خلود احمد عبدالعال محمد 19

 14471647796 قرية اتميدة ميت غمر دقهليه 4414867 محمد عبدهللا عطيه ابو شوشه ميت غمر دقهليه 47/44/4994 مصرية انثى نهى محمد عبدهللا عطيه ابو شوشه 81

 14141181689 ش الصادق من ش مدرسة القومية7 4914144 محمد رضا ابراهيم حسن شرقيةالزقازيق  47/7/4994 مصرية انثى منار محمد رضا ابراهيم حسن 84

ش عبدالرحمن الناجى ترعة المنيا فاقوس  4914989 محمد على غزال فاقوس شرقية 8/4/4994 مصرى ذكر خالد محمد على غزال  84

 شرقية

1889976888 

 14481864489 اتميدة ميت غمر دقهلية 4491964 عزت عبدالحليم على الزينى ميت غمر دقهلية 4/4/4994 مصرية انثى هند عزت عبدالحليم على الزينى 89

 14478916691 فاقوس شرقية 4914911 ابراهيم على السيد فاقوس شرقية 48/4/4994 مصرية انثى دينا ابراهيم على السيد 81

 14194699489 ههيا شرقية 4919468 السيد محمد محمد سيد احمد رقيةههيا ش 8/8/4994 مصريه انثى امانى السيد محمد محمد سيد احمد 88

 14196774888 عزبة اسماعيل راشد القنايات شرقية 4914414 ابو زيد احمد اسماعيل القنايات شرقية 7/1/4994 مصرية انثى امل ابو زيد احمد اسماعيل راشد 86

 14197496674 ههيا شرقية 4914611 عبدالحكيم نجاتى امين ههيا شرقية 46/9/4994 مصرية انثى اسراء عبدالحكيم نجاتى امين 87

 14199448978 الصحافة مشتول السوق شرقية 4919914 عادل محمد ابو العال محمد مشتول السوق شرقية 4/44/4994 مصرية انثى امل عادل محمد ابو العال محمد 88

 14198798891 ش القينى القنايات شرقية 4914414 محمود السيد احمد عمرو القنايات شرقية 47/44/4994 مصرية انثى  غدير محمود السيد احمد عمرو 89

61          
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 //بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية                                                      طالب ناجحون بتقدير جيد: الشعبة  
 تليفونرقم ال عنوان المراسلة الرقم القومى اسم الوالد محل  الميالد تاريخ الميالد الجنسية النوع االسم م

 14199844791 البالشون بلبيس شرقية 4914964 غنيمى حنفى غنيمى لبن بلبيس شرقية 44/4/4994 مصرية انثى هناء غنيمى حنفى غنيمى لبن 61

 14197181486 كفر صقر شرقية 8811411 محمد مصباح عبدالعال مصباح سلطنة عمان 48/1/4994 مصريه انثى سارة محمد مصباح عبدالعال مصباح 64

 14416484841 ش المطار بجوالر الدوكار 4946144 مصطفى محمد على جمعه بلبيس شرقية 4/6/4994 مصريه انثى مى مصطفى محمد على جمعه 64

 1444944417 حمد شبيب ميت غمر دقهليةدنديط ش الشيخ م 4411848 سمير محمود محمد سالم المعصراوى ميت غمر دقهلية 49/41/4994 مصرى ذكر محمود سمير محمود محمد سالم المعصراوى 69

 14448499417 قرية انشاص البصل الزقازيق شرقية 4914661 احمد محمد عبدهللا السيد الزقازيق شرقية 91/9/4994 مصريه انثى والء احمد محمد عبدهللا السيد 61

 14476981149 كفر بهيده ميت غمر دقهلية 4411868 لسيد احمد شحاتهمحمود ا ميت غمر دقهليه 46/4/4994 مصريه انثى اسماء محمود السيد احمد شحاته 68

 14118894418 القطاويه ابوحماد شرقية 4911767 السيد محمد اسماعيل ابوحماد شرقية 44/44/4994 مصرية انثى ايمان السيد محمد اسماعيل 66

 14411416946 كفر المقدام ميت غمر دقهلية 4414684 مد رضا محمد ابراهيممح ميت غمر دقهلية 44/8/4994 مصريه انثى سهر محمد رضا محمد ابراهيم 67

المساكن الشعبيه امام مركز التل الكبير  4914791 محسن عبدالسالم طلبه ابوحماد شرقية 44/9/4994 مصرى ذكر احمد محسن عبدالسالم طلبه 68

 االسماعيلية

14411189817 

 14144448678 فاقوس شرقية( اشكر)غزالة عبدون  4914487 احمد محمد عبدالعزيز فاقوس شرقية 6/1/4994 ريةمص انثى خلود احمد محمد عبدالعزيز  69

 14161441997 ميت القرشى ميت غمر دقهلية 4119911 السيد احمد سليمان حسين ميت غمر دقهليه 41/8/4994 مصريه انثى فوزيه السيد احمد سليمان حسين 71

 1884864144 ش الحفناوى طريق مهديه ههيا شرقية 4914718 احمد محمد توفيق حسن ههيا شرقية 41/8/4994 مصريه انثى وفيق حسننورهان احمد محمد ت 74

 14479996861 كفر ابو نجم ابو حماد شرقية 4917617 نشات محمد محمد  ابو حماد شرقية 4/7/4994 مصرية انثى ايمان نشات محمد محمد 74

 14149188198 فاقوس شرقية 4914161 عبدالبديع كامل محمد عكاشه فاقوس شرقية 49/6/4994 مصريه انثى امل محمد عكاشه بسمه عبدالبديع ك 79

 14441986917 كراديس ديرب نجم شرقية 4914879 ابو الخير سيد احمد عبدالدايم ديرب نجم شرقية 48/1/4994 مصرى ذكر سيد احمد ابو الخير سيد احمد عبدالدايم 71

 14417176649 ش كامل قسم الجامع الزقازيق شرقية9 4911484 جمال السيد سعيد الزقازيق شرقية 48/7/4994 مصريه انثى ندى جمال السيد سعيد  78

ش هندسة الرى خلف مدرسة االلفى الثانويه منيا  8811714 زهدى محمد عطيه ليبيا 8/6/4999 مصرية انثى يارا زهدى محمد عطيه 76

 ةالقمح شرقي

14447778461 

 1884969971 ش مشروع الفردوس مدينة نصر اول  القاهرة98 4911471 وحيد عبدالعظيم عبدالرحيم الزقازيق شرقية 48/6/4994 مصرى ذكر ابراهيم وحيد عبدالعظيم عبدالرحيم 77

 14418146819 بل الزقازيق شرقيةبنى ش 4911647 خالد لطفى طلبه القنايات شرقية 1/4/4994 مصرى ذكر هانى خالد لطفى طلبه  78

 

                           

 عميد الكليه                       شئون الخريجين                                  مدير االدارة                                         مسجل الكليه                                              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية الطب البيطرى           

 41/7/4141:  تاريخ إعتماد مجلس الجامعه                                        شئون الخريجين                                                                                                                           

 41/8/4141: تاريخ اعتماد مجلس الكلية  بيان إحصائى لخريجى الكلية  

 4141دور مايو 

 //بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية                                                      طالب ناجحون بتقدير جيد: الشعبة  

 رقم التليفون عنوان المراسله الرقم القومى الوالد اسم محل الميالد تاريخ الميالد الجنسية النوع االسم م
 14164886991 حى مبارك كفر صقر شرقية 4914461 محمد طه فرج كفر صقر شرقية 44/8/4994 مصريه انثى سلوان محمد طه فرج 79

 14198444198 اوالد سيف بلبيس شرقية 4948941 عبدالحميد محمد مبروك عيسى بلبيس شرقية 4/8/4994 مصريه انثى زينب عبدالحميد محمد مبروك عيسى 81

 14418964884 بهجات الزقازيق شرقية 4911994 السيد محمد محمد ابراهيم الزقازيق شرقية 41/8/4994 مصرى ذكر مصطفى السيد محمد محمد ابراهيم 84

كفر محمد حسين قرية القصاص الزقازيق  4911994 هالل محمد يوسف الزقازيق شرقية 41/41/4994 مصرى ذكر محمد هالل محمد يوسف  84

 شرقية

14444864911 

 14417718847 ابو حماد شرقية 4914946 محمد احمد حسين الفقى ابو حماد شرقية 44/8/4994 مصريه انثى هال محمد احمد حسين الفقى 89

 14441741441 سوالم منشاة صالح ابوكبير شرقيةش ال 4914771 صبرى محمد حسن ابوكبير شرقية 44/9/4994 مصرى ذكر ايمن صبرى محمد حسن 81

  بردين الزقازيق شرقية 4917988 صالح ابو العزم السيد مرعى الزقازيق شرقية 41/4/4994 مصريه انثى نجالء صالح ابو العزم السيد مرعى  88

 14448911968 سنتماى ميت غمر دقهليه 4414687 قوتاحمد نجيب محمد يا  ميت غمر دقهليه 6/41/4994 مصريه انثى عبير احمد نجيب محمد ياقوت 86

 14478798684 دماص ميت غمر دقهليه 4414848 الهادى محمد عباس الشرقاوى ميت غمر دقهليه 47/41/4994 مصريه انثى فاطمه الهادى محمد عباس الشرقاوى 87

 1884988979 ش الوحدة كفر الحمام الزقازيق شرقية 4911974 احمد سعد محمد الزقازيق شرقية 8/8/4994 مصرى ذكر عمرو احمد سعد محمد 88

 14481111864 المنشاة الكبرى السنطة غربية 4611717 فاروق مصطفى مصطفى الشيخ السنطه غربيه 8/1/4994 مصرية انثى نورا فاروق مصطفى مصطفى الشيخ 89

 1884997818 السنيطة فاقوس شرقية 4911916 عبدالمنعم فهمى عبدالقادر فاقوس شرقية 8/8/4994 مصرية انثى هدير عبدالمنعم فهمى عبدالقادر 91

 14444141188 كراديس ديرب نجم شرقية 4918419 ابو االنوار منصور محمود ديرب نجم شرقية 49/9/4994 مصرية انثى حنان ابو االنوار منصور محمود 94

 14199114998 ش الشهيد احمد اسماعيل المساكن التعاونيه9 8811188 السيد سامى عبدالعليم ندابول 9/4/4994 مصرية انثى كاريمان السيد سامى عبدالعليم 94

                              

 

 يه                                     عميد الكليهشئون الخريجين                                  مدير االدارة                                         مسجل الكل                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            

 

 كلية الطب البيطرى           

 41/7/4141:   تاريخ إعتماد مجلس الجامعه                                                                                                                             

 41/8/4141: تاريخ اعتماد مجلس الكلية  بيان إحصائى لخريجى الكلية  

 4141دور مايو 

 ولير مقببكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية                                                      طالب ناجحون بتقد: الشعبة  

 رقم التليفون عنوان المراسله الرقم القومى اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد الجنسية النوع االسم م
 14199419941 السنبالوين دقهليه 4411689 محسن صبحى موافى الحنفى السنبالوين دقهلية 6/44/4994 مصريه انثى مروة محسن صبحى موافى الحنفى 4

 14149847416 الجيزة 6الحى الثانى مجاورة  4911968 محمود احمد فريد عبدهللا ههيا شرقية 4/4/4994 مصريه انثى د عبدهللاهاجر محمود احمد فري 4

 14191787174 كفر صقر شرقية 4917144 حسنى امين على احمد كفر صقر شرقية 4/41/4994 مصرية انثى جيهان حسنى امين على احمد 9

 14191648698 منزل حيان ههيا شرقية 4914814 محمد على عبدالمجيد ههيا شرقية 48/4/4994 مصريه انثى محمد على عبدالمجيد ااسم 1

 14197494684 دماص ميت غمر دقهليه 4414986 اشرف على سليم يوسف ميت غمر دقهليه 9/44/4994 مصرى ذكر محمد اشرف على سليم يوسف 8

 1889499744 كفر عياد ابو حماد شرقية 4914664 محمد دياب نصر ابو حماد شرقية 48/9/4994 مصريه انثى  عزيزة محمد دياب نصر 6

 14419894948 حانوت زفتى غربية 4647786 عبدالمنعم السيد سالم زفتى غربية 4/4/4994 مصريه انثى ايمان عبدالمنعم السيد سالم 7

 14198111188 فاقوس شرقية 4919418 محسن على عاشور محمود فاقوس شرقية 44/44/4994 مصريه انثى اسراء محسن على عاشور محمود 8

الزراعة الزقازيق  44شقة  1الجوازات ع  4911917 ربيع عبدهللا ابراهيم النبر الزقازيق شرقية 48/7/4994 مصرية انثى رضوى ربيع عبدهللا ابراهيم النبر 9

 شرقية

14448644844 

 14164846144 ميت غمر دقهلية 4419861 السيد حسن السيد الجناينى ميت غمر دقهليه 48/1/4994 يهمصر انثى غادة السيد حسن السيد الجناينى 41

عزبة على محمد كفر المقدام ميت غمر  4414869 محمد السيد موسى على محمد ميت غمر دقهليه 6/8/4994 مصرية انثى االء محمد السيد موسى على محمد 44

 دقهلية

14481646171 

 14441741974 ش يوسف بكر النظام الزقازيق شرقية7 4911479 احمد سعيد ذو الفقار سليمان الزقازيق شرقية 47/8/4994 مصرى ذكر سعيد ذو الفقار سليمان وليد احمد 44

 1884891617 االبراهيمية شرقية 4919961 محمد على احمد جادو االبراهيميه شرقية 41/41/4994 مصريه انثى هدير محمد على احمد جادو 49

ش عبدالعزيز سعد حى مبارك الزقازيق 91 4911418 محمد السيد مصطفى الزقازيق شرقية 41/9/4994 مصريه انثى سارة محمد السيد مصطفى  41

 شرقية

14111169469 

 14444784799 شرقيةش سيدى منصور منيا القمح  4919188 صابر ذكى احمد منيا القمح شرقية 48/9/4994 مصريه انثى ايمان صابر ذكى احمد 48

 14417116991 غيته بلبيس شرقية 8811881 احمد مجدى محمد اسماعيل الكويت 41/44/4994 مصرى ذكر حسن خالد احمد مجدى  محمد اسماعيل 46

لسيد احمد االشارة الزقازيق ش عبدهللا ا48 4919184 طارق ابراهيم محمد سالم الزقازيق شرقية 48/1/4994 مصريه انثى نورهان طارق ابراهيم محمد سالم 47

 شرقية

188491791748 

 14419848174 تل مفتاح ابو حماد شرقية 4911778 محمد صبحى قطب اسماعيل ابو حماد شرقية 47/44/4991 مصرى ذكر شحات محمد صبحى قطب اسماعيل 48

 14198976944 القومية الزقازيق شرقية 4911488 مال عبدالحميد محمد محسن الشامىج الزقازيق شرقية 7/44/4994 مصريه انثى  ايه جمال عبدالحميد محمد محسن الشامى 49

 14446498848 برج البريد بجوار المطافى الزقازيق شرقية 8811918 فوزى السيد السيد الشاذلى السعودية 41/8/4994 مصريه انثى االء فوزى السيد السيد الشاذلى 41

 

 

 

 مدير االدارة                                         مسجل الكليه                                     عميد الكليه                          شئون الخريجين                
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 كلية الطب البيطرى           

 41/7/4141:   تاريخ إعتماد مجلس الجامعه                                                                                                    شئون الخريجين                                                               

 41/8/4141: تاريخ اعتماد مجلس الكلية  بيان إحصائى لخريجى الكلية  

 4141دور مايو 

 ير مقبوللبيطرية                                                      طالب ناجحون بتقدبكالوريوس فى العلوم الطبية ا: الشعبة  

 رقم التليفون عنوان المراسله الرقم القومى اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد الجنسية النوع االسم م
 14414881988 كفر الشوبكى طوخ ابوكبير شرقية 4944884 الدين احمد العزاوىعلى  ابوكبير شرقية 4/4/4994 مصرى ذكر الحسن على الدين احمد العزاوى  44

 14489488888 ترعة المنيا فاقوس شرقية 1499649 ماهر محمد عبدون حدائق القبه القاهرة 4/4/4994 مصريه انثى ايه ماهر محمد عبدون 44

 14411899819 ش مصطفى كامل ههيا شرقية 4917166 ا برعىالسيد عط ههيا شرقية 4/4/4994 مصريه انثى غادة السيد عطا برعى 49

 14441781494 رقيةشش سامى الزقازيق  البحرى 48 4911417 عاطف عبدالفتاح عبدالسالم الزقازيق  شرقية 7/44/4994 مصريه انثى ايه عاطف عبدالفتاح عبدالسالم 41

 14116641694 ش نور االسالم  كفر سرنجا ميت غمر دقهلية  4414979 لطفى جاب هللا ابراهيم الصعيدى ميت غمر دقهليه 44/4/4994 مصرى ذكر محمود لطفى جاب هللا ابراهيم الصعيدى 48

ش محمد السجان قسم يوسف بك الزقازيق 44 4911414 ميشيل يوسف سالمه الزقازيق شرقية 44/44/4994 مصريه انثى مارينا ميشيل يوسف سالمه 46

 شرقية

14441948891 

ش عبدالسالم عيد  المتفرع من ش عمربن 48 4914161 محمد محمد عبدالعال ههيا شرقية 48/7/4994 مصريه انثى صفاء محمد محمد عبدالعال 47

 الخطاب ههيا شرقية

14147178161 

 14481719898 الزقازيق شرقيةش الخالفه  الحسنيه 41 4911169 عماد صبحى مرقص الزقازيق شرقية 48/8/4994 مصريه انثى مريم عماد صبحى مرقص  48

 14441146719 الفدادنة فاقوس شرقية 4914874 حسين احمد السيد فاقوس شرقية 9/4/4994 مصرى ذكر محمد حسين احمد السيد  49

خلف فلل الجامعة   ش الروضه  حى السالم46 8811481 احمد صبرى عطيه الرمالوى السعوديه 48/4/4999 مصريه انثى منار احمد صبرى عطيه الرمالوى 91

 الزقازيق شرقية

14161819441 

 14141949891 ديرب نجم شرقية 4911814 زكريا عمار ابو العنين ديرب نجم شرقية 49/44/4994 مصريه انثى زينب زكريا عمار ابو العنين 94

 14141911488 قرموط صهبرة ديرب نجم شرقية 4919878 عوض هللا محمد على ديرب نجم شرقية 48/9/4994 مصرى ذكر اسامة عوض هللا محمد على 94

 14199817149 طريق االبراهيميه ههيا شرقية 4911817 محمد حسن عبدالغنى ههيا شرقية 8/44/4994 مصريه انثى اميرة محمد حسن عبدالغنى 99

 14476688119 ش محمود حلبه قسم النحال ثان  الزقازيق شرقية 4911118 جمال سالمه عبدالسالم الزقازيق شرقية 94/9/4994 مصريه انثى دينا جمال سالمه عبدالسالم 91

 14146449149 م ناصر اوالد صقر شرقية 4914146 صالح منصور مبارك اوالد صقر شرقية 49/4/4994 مصريه انثى ايمان صالح منصور مبارك 98

 14164789899 ش سعد زغلول منيا القمح شرقية 4911719 امه عادل عايشاس منيا القمح شرقية 48/44/4994 مصريه انثى منة هللا اسامه عادل عايش 96

 14194899111 ههيا شرقية 4919984 ايهاب عبد الحميد عبدالعزيز ههيا شرقية 44/9/4994 مصريه انثى ايناس ايهاب عبدالحميد عبدالعزيز 97

 14481887199 ش صالح سالم ميت غمر دقهليه91 8811494 وجدى  راجى  صالح ليبيا 49/9/4994 مصرى ذكر شادى وجدى  راجى  صالح 98

 

 

 عميد الكليه                       شئون الخريجين                                  مدير االدارة                                         مسجل الكليه                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 كلية الطب البيطرى          

 41/7/4141:  تاريخ إعتماد مجلس الجامعه                                        شئون الخريجين                                                                                                                           

 41/8/4141: تاريخ اعتماد مجلس الكلية  ريجى الكلية بيان إحصائى لخ 

 4141دور مايو 

 ير مقبولبكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية                                                      طالب ناجحون بتقد: الشعبة  

 رقم التليفون عنوان المراسله ومىالرقم الق اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد الجنسية النوع االسم م
 14144818478 النعامنه منيا القمح شرقية 4114468 محمد عبدالعليم محمد شبرا الخيمه قليوبيه 9/9/4994 مصريه انثى ايه محمد عبدالعليم  محمد 99

 14481861897 طيه ابو خالد الحسنيه الزقازيق شرقيةش ع94 4911169 محمود عزت محمود الزقازيق شرقية 7/41/4994 مصريه انثى ايه محمود عزت محمود 11

 14197978767 ش االمام على ههيا شرقية 8811418 عبدهللا محمود سيد احمد ليبيا 7/8/4999 مصريه انثى تسامح عبدهللا محمود سيد احمد 14

 14448847844 المنصورة تقسيم السمنودى دقهليه 18ش 9 9411467 محمد على عثمان الغردقه البحر االحمر 4/7/4994 مصريه انثى سلوى محمد على عثمان 14

 14166787941 مساكن السوق بلبيس شرقية 4911114 احمد عبدهللا  غريب  عبدهللا بلبيس  شرقية 41/1/4994 مصرية انثى سارة احمد عبدهللا غريب عبدهللا 19

 14161689611 ش الشرقاوى ابوكبير شرقية 4917814 احمد عبدالعظيم محمد صالح ر شرقيةابوكبي 4/9/4994 مصريه انثى ساره احمد عبدالعظيم محمد صالح 11

 14191181884 كوم النور ميت غمر دقهليه 4411184 شاكر السعيد احمد شداد ميت غمر دقهليه 49/44/4994 مصريه انثى هبه شاكر السعيد احمد شداد 18

امام مدرسة عمرو بن العاص قرية بشال ميت غمر  4418488 على احمد على الراعى ميت غمر دقهليه 4/44/4988 مصريه انثى الشيماء على احمد الراعى 16

 دقهليه

14487499879 

العاشر من رمضان   94مجاورة  988منزل  4914197 شاكر بشارة داؤد اوالد صقر شرقية 44/9/4994 مصرى ذكر مينا شاكر بشارة داؤد 17

 شرقية

14479719681 

ء حمدى محمد عبدالوهاب خليل اسرا 18

 عليوه

حمدى محمد عبدالوهاب خليل  ميت غمر دقهليه 41/4/4994 مصريه انثى

 عليوه

 14441789711 ش حسنى ميت غمر دقهلية 4411864

 14488776899 السالم الزقازيق شرقية ش  القدس حى48 4918174 حاتم امين يوسف على الشيخ الزقازيق شرقية 8/8/4994 مصرى ذكر اسالم حاتم امين يوسف على الشيخ 19

 14449476474 قرية النخاس  القنايات شرقية 4911964 محمد محمد محمد بدوى القنايات شرقية 44/7/4994 مصريه انثى الشيماء محمد محمد محمد بدوى 81

عد زغلول منشية اباظه جراج العبور ش س49 4911184 حسن محمد حسن الزقازيق شرقية 44/6/4994 مصريه انثى نسمه حسن محمد حسن  84

 الزقازيق شرقية

14144184867 

 1884984794 ش محمد عبده مساكن تعاونيه الزقازيق شرقية1 4911449 جمال محمد عبدالعزيز الزقازيق شرقية 9/4/4994 مصرى ذكر محمد جمال محمد عبدالعزيز  84

 141494679746 القنايات شرقية 4911887 نبيل محمد اسماعيل على القنايات شرقية 41/8/4994 مصرية انثى ايمان نبيل محمد اسماعيل على 89

عبدهللا جمال مصطفى عبدالرحمن  81

 عبدالعاطى

جمال مصطفى عبدالرحمن  اليمن الجنوبيه 48/44/4989 مصرى ذكر

 عبدالعاطى

 14166449191 الدبايبه بركة السبع المنوفيه 8811694

 1889668888 ش رشيد عمارة احمد سالم منيا القمح شرقية 4911819 محمد رضا متولى عبدهللا منيا القمح شرقية 47/44/4994 مصريه انثى عبدهللابسمه محمد رضا متولى  88

 14114881886 بلبيس شرقية 8811748 عميرة حسن عميرة السعودية 41/6/4991 مصريه انثى سارة عميرة حسن عميرة 86

 14198489999 السادات  الزقازيق شرقية. م 4911479 خالد منسى سراج متولى الزقازيق شرقية 44/8/4994 مصرى ذكر متولى احمد خالد منسى سراج  87

 

 عميد الكليه                         شئون الخريجين                                  مدير االدارة                                         مسجل الكليه                                  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 كلية الطب البيطرى          

 41/7/4141:   يخ إعتماد مجلس الجامعه تار                                       شئون الخريجين                                                                                                                           

 41/8/4141: تاريخ اعتماد مجلس الكلية  بيان إحصائى لخريجى الكلية  

 4141دور مايو 

 بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية                                                      طالب ناجحون بتقدير مقبول: الشعبة  

 رقم التليفون عنوان المراسله الرقم القومى اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد جنسيةال النوع االسم م
 14169498614 التلين منيا القمح شرقية 4911814 محمد احمد السيد مرجان منيا القمح شرقية 4/44/4994 مصرية انثى نبيهه  محمد احمد السيد مرجان 88

 14476619441 شوبك بسطة الزقازيق شرقية 4911199 محمود فهمى عبدالرحمن عطيه الزقازيق شرقية 8/4/4994 مصرى ذكر احمد محمود فهمى عبدالرحمن عطيه 89

 14199416781 ابوحماد شرقية 4914411 كمال احمد ابراهيم ابو حماد شرقية 6/6/4994 مصريه انثى سلمى كمال احمد ابراهيم 61

 14449491791 اوالد صقر شرقية 4911814 كامل عطيه عبدالمعطى ابراهيم اوالد صقر شرقية 7/8/4994 مصرية انثى ايمان كامل عطيه عبدالمعطى ابراهيم 64

 14198161477 بلبيس شرقيه 4914668 السيد سعد يحيى بلبيس شرقية 48/8/4994 مصرى انثى زبيدة السيد سعد يحيى 64

 14449996491 االمن الغذائى الزقازيق شرقية 4911448 ماجد عبدالفتاح عبدالصادق الزقازيق شرقية 48/8/4994 مصرى ذكر عبدالرحمن ماجد عبدالفتاح عبدالصادق 69

 14448966168 عزبة الطوخى ابوكبير شرقية 4914144 فكرى محمد محمد عوض هللا ابوكبير شرقية 48/44/4994 مصريه انثى منار فكرى محمد محمد عوض هللا 61

 1889684419 ش بالل بن رباح الزقازيق شرقية 4911169 احمد عبدالفتاح محمد شرف منيا القمح شرقية 8/6/4994 مصريه انثى لفتاح محمد شرفمنة هللا احمد عبدا 68

 14114986969 ش الجيش  ابو حماد شرقية 4914411 مجدى محمد االسيوطى ابو حماد شرقية 46/6/4994 مصريه انثى مروة مجدى محمد االسيوطى 66

 14418414888 قرية كفر شلشمون منيا القمح شرقية 4941918 عبدهللا محمد متولى محمد منيا القمح شرقية 4/7/4994 مصرية انثى سارة عبدهللا محمد متولى محمد 67

 14191811846 يةمنيا القمح شرق 4914444 عبدالغفار على ابراهيم منيا القمح شرقية 44/9/4994 مصرى انثى زينب  عبدالغفار على ابراهيم 68

 14161979911 قراجة كفر صقر شرقية 4919898 احمد محمد حسانين حسن كفر صقر شرقية 1/7/4994 مصرى ذكر عمرو احمد محمد حسانين حسن 69

لم بنايوس خالف مسجد اوالد مس 4914847 محمد على محمد عشرى االبراهيميه شرقية 46/44/4994 مصرى ذكر احمد محمد على محمد عشرى 71

 الزقازيق شرقية

14447468649 

 14194149144 قرية صبيح ههيا شرقية 4411417 احمد على سليم الشعراوى ههيا شرقية 41/41/4994 مصرية انثى اسراء احمد على سليم الشعراوى 74

ش مسجد الرضولن حى مبارك 49 4911449 احمد مدحت محمد تهامى الزقازيق شرقية 9/41/4988 مصريه انثى شيماء احمد مدحت محمد تهامى 74

 الزقازيق شرقية

1884467844  

ش فخر بجوار مسجد الشبراوى بلبيس  8811888 عبدالعزيز شلبى محمد العمرى السعوديه  4/6/4994 مصرى ذكر احمد عبدالعزيز شلبى محمد العمرى 79

 شرقية

14198119489 

 14111866491 ش مبارك الهرم الجيزة48 4414694 عدلى كامل رضوان يزةامبابة الج 41/4/4994 مصرى ذكر محمد عدلى كامل رضوان 71

 1889441488 سنجها كفر صقر شرقية 8811491 محمد محمد سالم محمد السعوديه 44/41/4994 مصرى ذكر ابراهيم محمد محمد سالم محمد 78

 1817798498 الجماليه المنزله دقهليه 4414484 جمال محمود محمود على  العربى الجماليه دقهليه 4/44/4994 مصريه انثى نورا جمال محمود محمود على العربى 76
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 كلية الطب البيطرى          

 41/7/4141:  تاريخ إعتماد مجلس الجامعه                                        شئون الخريجين                                                                                                                           

 41/8/4141: تاريخ اعتماد مجلس الكلية  بيان إحصائى لخريجى الكلية  

 4141دور مايو 

 ير مقبولبكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية                                                      طالب ناجحون بتقد: الشعبة  

 رقم التليفون عنوان المراسله الرقم القومى اسم الوالد محل الميالد تاريخ الميالد الجنسية النوع االسم م
 14444948914 القنايات شرقية 4914194 صبرى عبدالعال مجاهد القنايات شرقية 7/4/4999 مصرى ذكر عبدالرحمن صبرى عبدالعال مجاهد 77

ش مجمع المصالح المساكن التعاونيه 88 4911498 حمدصالح عثمان بشير ا الزقازيق شرقية 47/41/4994 مصرى ذكر احمد صالح عثمان بشير احمد 78

 الزقازيق شرقية

14144864464 

 14441181111 ش محكمة االهلية بلبيس شرقية 4914947 عبدالمنعم شحاته عفيفى بطحيش بلبيس شرقية 44/9/4994 مصرى ذكر محمد عبدالمنعم شحاته عفيفى بطحيش 79

 14161784488 قرية المسلمى ههيا شرقية 4914198 سليم ابراهيم المسلمى ههيا شرقية 44/8/4991 صرىم ذكر ابراهيم سليم ابراهيم المسلمى 81

 14164144968 كفر الحصة نبروه دقهلية 4411697 مصطفى محى الدين مصطفى طلخا دقهليه 44/8/4991 مصرى ذكر حامد مصطفى محى الدين مصطفى 84

 14446611819 ش مدرسة القومية الزقازيق شرقية 4911794 ابراهيم محمد ابراهيم القنايات شرقية 41/44/4991 مصرى ذكر محمد ابراهيم محمد ابراهيم 84

 14194417194 الكنايس كفر الدوار البحيرة 4811674 سعيد جالل سعيد شحاته كفر الدوار البحيرة 7/41/4989 مصرى ذكر جالل سعيد جالل سعيد شحاته 89

 14147441441 ش مدرسة التجارة ديرب نجم شرقية 4948484 حسن عبدالعزيز حسن ديرب نجم شرقية 4/7/4994 مصرية انثى ز حسناسماء حسن عبدالعزي 81

 14417784461 كفر سليمان موسى الزقازيق شرقية 4914184 خالد هنداوى محمد سليمان القنايات شرقية 44/1/4994 مصرية انثى اسراء خالد هنداوى محمد سليمان 88

 14168177988 ش هندسة الرى منيا القمح شرقية 4911874 السيد عبدالعال السيد منيا القمح شرقية 94/9/4991 مصرى ذكر خالد السيد عبدالعال السيد 86

 14149998488 ش الجالء ابو حماد شرقية 4911719 مصطفى  عبدالرحمن دياب ابو حماد شرقية 8/44/4991 مصرية انثى رانيا مصطفى عبدالرحمن دياب 87

ش سعيد عيسى بجوار مدرسة القومية  4914999 سالم سالم احمد طلب ابو حماد شرقية 49/7/4991 مصرى ذكر سعيد سالم سالم احمد طلب  88

 الزقازيق شرقية

14148467784 

 14168141641 الزقازيق شرقية 6االسكان والتعمير ع  1414494 طارق محمد سعيد محمود الزيتون القاهرة 41/9/4994 مصرى ذكر محمد طارق محمد سعيد محمود 89

ش مصطفى عطيه الحناوى الزقازيق 8 4911118 محمد زكى برعى على الزقازيق شرقية 7/7/4991 مصريه انثى هبه محمد زكى برعى على 91

 شرقية

14118177674 

 14418114181 ش عدلى يكن ابو حماد شرقية 4914487 لمطلب صالحخيرى عبدا ابو حماد شرقية 8/41/4989 مصرى ذكر احمد خيرى عبدالمطلب صالح 94

احمد عبدالسالم رضوان عثمان  فاقوس شرقية 44/44/4987 مصرى ذكر احمد احمد عبدالسالم رضوان عثمان الساعى 94

 الساعى

 14448181488 ش المصطفى الزقازيق شرقية4 4914787

 14471469978 النحال الزقازيق شرقية 4911188 فايق  عوض اسكندر الزقازيق شرقية 41/8/4994 مصرى ذكر عماد فايق عوض اسكندر 99

 14166488688 سعود الحسنيه شرقية 4911688 صبرى عبدالفتاح حموده الحسنيه شرقية 47/9/4989 مصريه انثى نهى صبرى عبدالفتاح حمودة 91

 14199469188 ش القدس القنايات شرقية 4914468 محمد عطيه محمد الحاوى القنايات شرقية 44/41/4991 مصرية انثى منة هللا محمد  عطيه محمد الحاوى 98

ش اوالد عويس  منشية النور بنها 4 4111789 صابر احمد عبدهللا يوسف بنها قليوبية 4/8/4987 مصرى ذكر احمد صابر احمد عبدهللا يوسف 96

 قليوبية

14194111641 

 14169496949 مربع الشونه ديرب نجم شرقية 4914694 طارق خطاب السيد حماد ديرب نجم شرقية 49/44/4991 مصرى ذكر عمرو طارق خطاب السيد حماد 97

 14446844986 النخاس الزقازيق شرقية 4911984 عبدالسالم عبدالسالم السيد بدوى القنايات شرقية 4/1/4991 مصرى ذكر احمد عبدالسالم عبدالسالم السيد بدوى 98

 14194674141 الزوامل بلبيس شرقية 4918944 طه محمد محمد ابراهيم الشاذلى بلبيس شرقية 4/4/4994 مصرى ذكر م طه محمد محمد ابراهيم الشاذلىاسال 99

 14474419199 قرية دبوس ههيا شرقية 4941999 عبدهللا محمد السيد خليفه ههيا شرقية 4/6/4994 مصرى ذكر احمد عبدهللا محمد السيد خليفه 411
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