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ابراهيم بكرى عبدالسميع السيد1

احمد ابراهيم فهيم الشافىع2

احمد عالء صالح مختار الشيىم3

اسماء عبدهللا سيد عبدهللا الوكيل4

االء دمحم عواد سليمان مصطفى5

ايمان فتوح عبدالحميد دمحم الشافىع6

ف سليم عبدالجليل حرب7 ايه اشر

ي بسمه صابر شحاته عىل بدر8 (1)تخلف بالفرقه الثالثه فرماكولوج 

يحسناء محفوظ عبداللطيف ابراهيم9
 
باق

          (1)باطنه +(1،2)امراض طيور وارانب 

+        (2)اسماك+(2+1)والده+(2،1)جراحه +

كه  (1)امراض مشت 

(2-1)جراحه (1)من الخارجرانده عماد لطفى بيوىم ابراهيم10

11

(2)من الخرج رضا عبدالغنى دمحم ابوالنجا

          (2-1)باطنه +(1)امراض طيور وارانب 

+    (1)صحه+(1)والده+(2،1)جراحه +

كه + (1)معديه +(2-1)اسماك امراض مشت 

ي الفرقه الرابعه        +(2)لحوم +(1)
ى
تخلف ق

(2-1)والده 

12
(1)من الخارجرنا شحاتة عىل عبدالرازق

  (1،2)امراض طيور وارانب 

(2+1)صحه+(2،1)جراحه +

ي الفرقه الرابعه  والده سمر محمود السيد احمد حماد13
ى
(1)تخلف ق

14
(1)من الخارجشيماء عبدالرحمن دمحم الشناوى

جراحه  +(1،2)باطنه 

كه +(1)معديه +(2،1) امراض مشت 

(2)لحوم +(1)
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15

(2)من الخرج عادل ربيع موىس الحبشر

صحه +(1،2)امراض طيور وارانب 

امراض +(2-1)اسماك +(1-2)

كه  عي +(1)مشت 
+ (2)طب شر

الرابعه باثولوجيا خاص تخلف بالفرقه 

ي اكلينيكي + (1-2) (2+1)باثولوج 

عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح دمحم16

17 
 دمحم دسوق

 
عبت  دسوق

من الخرج 

(مدي الحياه

باطنه  +(1،2)امراض الطيور واالرانب 

-1)جراحه +(2،1)

(1)معديه(+1)صحه+(2

عصام دمحم ابوالفضل سليمان18

ماوى19 عمار ياش حسن حسن الت 

عمرو زكريا عبدالفتاح سليم20

ى محمود21 ي    ح غدير احمد زين العابدين حسي  (1)تخلف بالفرقه الثانيه تشر

دمحم حسن االنور احمد محمود دمحم22

دمحم حسن فواد السيد23

(2-1)الجراحه (1)من الخارجدمحم خالد عبدالمطلب رزق24

دمحم خالد دمحم مختار عبدالعظيم25

26
يدمحم رجب عبدهللا ابراهيم

 
باق

امراض +(2-1)والده+(2-1)الجراحه 

كه تخلف بالفرقه الرابعه +(1)مشت 

ي اكلينيكي  (1)باثولوج 

دمحم ساىم عبدالروف عبدالغفار27

دمحم مصطفى عىل العزب منصور28

محمود دمحم محمود رجب29

ى30 (2)تخلف بالفرقه الرابعه والده مصطفى احمد ذىك دمحم ابوالعني 

(2)اللحوم (2)من الخارجمصطفى طارق سيد مسلم31

ى الكليه امي  رئيس القسم شئون طالب   
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ف32 نىه دمحم عطيه شر

ينورا دمحم سيد عبداللطيف33
 
يباق

ى
جميع مواد الفصل االول والثان

ى الكليه امي  رئيس القسم شئون طالب   


