
                                               جامعة كفر الشيخ  

                                                                                                        kafrelsheikh university                                                                                            كلية الطب البيطري        

 إدارة اخلرجيني           

 
 م 1025دجــــــــــــل لخريجي دور مايو 

 م 17/7/1025موافقة مجلس الجامعة بتاريخ   م21/7/1025ارتماد مجلس الكلية بتاريخ 
 

 

 يعتمد/ رميد الكلية                                                          وكيل الكلية لذئون التعليم والطالب                                             مدير ذئون الطالب                           المراجع                         لمختص                    ا
 
 

 ((ربد الرازق يودف ددوقى))أ.د/                                                            ((                    ذوقى ربد الهادى محمود))أ.د/                                                                                                               

    : طالب ناجحون بتقدير رام جيد جدااواًل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

النهاية  المجموع الكلي التقدير االدــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم االكاديميي م
 محل الميالد تاريخ الميالد الجندية العظمي

 جيد جدا مضطفٕ عادل أمني عبد احلنٔد  العنريٖ 1603120100100013  1

 

2662 
 الغربية م 13/11/1991 هصري 0033

 جيد جدا ميُ اهلل امداح اىْر عبد الغين اجليدٖ 1230113393133311  1

 

2571 
 السعودية م 12/1/1990 هصرية 0033

 جيد جدا ذلنْد عست عيرت البالط 1230113133133332  0

 

2566 
 الغربية م 01/0/1992 هصري 0033



                                               جامعة كفر الشيخ  

                                                                                                        kafrelsheikh university                                                                                            كلية الطب البيطري        

 إدارة اخلرجيني           

 
 م 1025دجــــــــــــل لخريجي دور مايو 

 م 17/7/1025موافقة مجلس الجامعة بتاريخ   م21/7/1025ارتماد مجلس الكلية بتاريخ 
 

 

 يعتمد/ رميد الكلية                                                          وكيل الكلية لذئون التعليم والطالب                                             مدير ذئون الطالب                           المراجع                         لمختص                    ا
 
 

 ((ربد الرازق يودف ددوقى))أ.د/                                                            ((                    ذوقى ربد الهادى محمود))أ.د/                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

 // : طالب ناجحون بتقدير رام جيدثانيًا
 

المجموع  التقدير االدــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم االكاديميي م
 الكلي

النهاية 
 محل الميالد تاريخ الميالد الجندية العظمي

 كفرالشيخ م 11/2/1991 هصري 0033 1232 جيد// مضطفٕ شٔد ذلنْد مضطفٕ 1230113393133323  1

 د الرمحًّشاو عادل امساعٔل ابْ شعٔصع عب 1230113393133193  1
 جيد//

1029 
 كفر الشيخ م 19/9/1991 هصرية 0033



                                               جامعة كفر الشيخ  

                                                                                                        kafrelsheikh university                                                                                            كلية الطب البيطري        

 إدارة اخلرجيني           

 
 م 1025دجــــــــــــل لخريجي دور مايو 

 م 17/7/1025موافقة مجلس الجامعة بتاريخ   م21/7/1025ارتماد مجلس الكلية بتاريخ 
 

 

 يعتمد/ رميد الكلية                                                          وكيل الكلية لذئون التعليم والطالب                                             مدير ذئون الطالب                           المراجع                         لمختص                    ا
 
 

 ((ربد الرازق يودف ددوقى))أ.د/                                                            ((                    ذوقى ربد الهادى محمود))أ.د/                                                                                                               

 
 
 

 //  : طالب ناجحون بتقدير رام جيدتابع

 شرّق ىادر عبد الرؤف شامل 1230113393133160  0
 جيد//

1019 
 الغربية م12/9/1991 هصرية 0033

 ٍآدٖ ٍصاو ذلنْد ذلند فطل 1230113393133320  0
 جيد//

1096 
 كفرالشيخ م 6/0/1991 هصرية 0033

 شف ذلند اخلْلٕذلند عادل ْٓ 1230113133133332  2
 جيد//

1060 
 كفرالشيخ م1/1/1991 هصري 0033

 راىٔا أمحد الصحات غئه 123011393133002  2
 جيد//

1060 
 الغربية م 1/13/1991 هصرية 0033

 هنار فارس عبد الغني عبد الغني السيد 1230113393133300  6
 جيد//

1026 
 كفرالشيخ م0/11/1991 هصرية 0033

 هام عاطف شحاته سيد أحودري 1230113393133116  9
 جيد//

1021 
 كفرالشيخ م1/1/1991 هصرية 0033

 فاتن ابراهين عبد الحويد عبد الشافي الشنفاسي 2000210200200002  9
 جيد//

1003 
 الغربيةا م 2/0/1991 هصرية 0033

 محل الميالد تاريخ الميالد الجنديةالنهاية المجموع  التقدير ــــــــماالدــــــــــــــــــــــ الرقم االكاديميي م



                                               جامعة كفر الشيخ  

                                                                                                        kafrelsheikh university                                                                                            كلية الطب البيطري        

 إدارة اخلرجيني           

 
 م 1025دجــــــــــــل لخريجي دور مايو 

 م 17/7/1025موافقة مجلس الجامعة بتاريخ   م21/7/1025ارتماد مجلس الكلية بتاريخ 
 

 

 يعتمد/ رميد الكلية                                                          وكيل الكلية لذئون التعليم والطالب                                             مدير ذئون الطالب                           المراجع                         لمختص                    ا
 
 

 ((ربد الرازق يودف ددوقى))أ.د/                                                            ((                    ذوقى ربد الهادى محمود))أ.د/                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 العظمي الكلي
 الغربية م03/2/1991 هصري 3400 2284 جٔد// ذلند رجب ذلند شعٔد شرٓف 1230113393133139  13

 كفرالشيخ م1/0/1991 هصرية 3400 2283 جٔد// امساء ذلند عْض عبد اللطٔف 1230113393133339  11

 كفرالشيخ م 13/0/1991 هصري 3400 2273 جٔد// أمحد مصعْد عبد العسٓس عبد الرؤف الكضاص 1230113393133199  11

 كفرالشيخ م 1/2/1991 هصري 3400 2264 جٔد// ذلند بصْٔىٕ شعد ذلنْد ميضْر 1230113133133336  10

 لغربيةا م 0/11/1991 هصري 3400 2214 جٔد// ذلنْد رضا ذلند الفكٕ 1230113393133332  10



                                               جامعة كفر الشيخ  

                                                                                                        kafrelsheikh university                                                                                            كلية الطب البيطري        

 إدارة اخلرجيني           

 
 م 1025دجــــــــــــل لخريجي دور مايو 

 م 17/7/1025موافقة مجلس الجامعة بتاريخ   م21/7/1025ارتماد مجلس الكلية بتاريخ 
 

 

 يعتمد/ رميد الكلية                                                          وكيل الكلية لذئون التعليم والطالب                                             مدير ذئون الطالب                           المراجع                         لمختص                    ا
 
 

 ((ربد الرازق يودف ددوقى))أ.د/                                                            ((                    ذوقى ربد الهادى محمود))أ.د/                                                                                                               

 
 
 
 
 
 

 طالب ناجحون بتقدير رام مقبول ثالًثا:

المجموع  التقدير االدــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم االكاديميي م
 الكلي

النهاية 
 محل الميالد تاريخ الميالد الجندية العظمي

1  
 كفرالشيخ م19/9/1991 ةهصري 0033 2155 مكبْل امساء ذلند عبد الكادر عبد اهلل ذلند ابرأٍه 1603120090100153

 2120 مكبْل حياٌ  ميضْر عبداهلل شلٔه 1230113393133192  1
 كفر الشيخ م 1/9/1991 هصرية 0033

 2109 مكبْل امساء ذلنْد ذلند ذلند البٔلٕ 1230113133133319  0
 كفر الشيخ م 1/13/1991 هصرية 0033

 2099 مكبْل ٔدامياٌ شعريِ ذلند ذلند الص 1230113393133190  0
 الغربية م2/1/1991 هصرية 0033



                                               جامعة كفر الشيخ  

                                                                                                        kafrelsheikh university                                                                                            كلية الطب البيطري        

 إدارة اخلرجيني           

 
 م 1025دجــــــــــــل لخريجي دور مايو 

 م 17/7/1025موافقة مجلس الجامعة بتاريخ   م21/7/1025ارتماد مجلس الكلية بتاريخ 
 

 

 يعتمد/ رميد الكلية                                                          وكيل الكلية لذئون التعليم والطالب                                             مدير ذئون الطالب                           المراجع                         لمختص                    ا
 
 

 ((ربد الرازق يودف ددوقى))أ.د/                                                            ((                    ذوقى ربد الهادى محمود))أ.د/                                                                                                               

 
 

 م مقبولتابع: طالب ناجحون بتقدير را

 2063 مكبْل ذلند عبد الصالو صدقٕ شلٔه 1230113393133112  2
 الغربية م2/9/1991 هصري 0033

 2057 مكبْل مارٖ ىبٔل ىصٔه اشعد شلٔناٌ 1230113393133113  2
 الغربية م16/13/1993 هصرية 0033

 2053 مكبْل يْيفىطال عبد اهلل ذلند امل 1230113393133196  6
 كفرالشيخ م 6/9/1991 هصرية 0033

 2027 مكبْل اشراء شعٔد عبد الصالو ذلند الصٔخ 1230113393133320  9
 كفرالشيخ م1/1/1991 هصرية 0033

 2013 مكبْل ىعنات ىظر امساعٔل الصَٔلٕ 1230113363133110  9
 كفرالشيخ م0/0/1993 هصرية 0033

المجموع  التقدير االدــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم االكاديميي م
 الكلي

النهاية 
 محل الميالد تاريخ الميالد الجندية العظمي

 الغربية م12/11/1991 ةهصري 0033 2003 هقبول اشراء الصباعٕ ذلند أمحد الصٔصٔين 1230113393133319  13

 الغربية م03/9/1993 هصري 0033 1991 هقبول امليعه أمحد أمحد برآاذلند عبد  1230113113133022  11



                                               جامعة كفر الشيخ  

                                                                                                        kafrelsheikh university                                                                                            كلية الطب البيطري        

 إدارة اخلرجيني           

 
 م 1025دجــــــــــــل لخريجي دور مايو 

 م 17/7/1025موافقة مجلس الجامعة بتاريخ   م21/7/1025ارتماد مجلس الكلية بتاريخ 
 

 

 يعتمد/ رميد الكلية                                                          وكيل الكلية لذئون التعليم والطالب                                             مدير ذئون الطالب                           المراجع                         لمختص                    ا
 
 

 ((ربد الرازق يودف ددوقى))أ.د/                                                            ((                    ذوقى ربد الهادى محمود))أ.د/                                                                                                               

 
 تابع: طالب ناجحون بتقدير رام مقبول

 كفر الشيخ م1/9/1991 هصرية 0033 1939 هقبول ٍيد امساعٔل حصً شلٔناٌ 1230113393133163  11

 الغربية م12/1/1991 هصري 0033 1970 هقبول رزق دلدٖ رزق ذلند أبْ العسو 1230113133133310  10

 الغربية م9/0/1991 هصري 0033 1958 هقبول عنرّ طارق عبد املعبْد ذلنْد البارّدٖ 123011313133300  10

 كفرالشيخ م9/0/1991 هصرية 0033 1946 هقبول جَاد ىاصر عكل عطُٔ 1230113393133191  12

 القليوبية م13/11/1991 هصرية 0033 1932 هقبول اماىٕ ذلند االماو حصً علْشُ 1230113393133122  12

 الغربية م0/9/1991 هصري 0033 1924 هقبول أمحد ذلند ذلند شامل غئه 1230113393133121  16

 كفرالشيخ م1/9/1993 هصرية 0033 1922 هقبول جَاد امحد علٕ امحد خلٔل 1230113363133103  19

المجموع  التقدير االدــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم االكاديميي م
 الكلي

النهاية 
 محل الميالد تاريخ الميالد الجندية العظمي



                                               جامعة كفر الشيخ  

                                                                                                        kafrelsheikh university                                                                                            كلية الطب البيطري        

 إدارة اخلرجيني           

 
 م 1025دجــــــــــــل لخريجي دور مايو 

 م 17/7/1025موافقة مجلس الجامعة بتاريخ   م21/7/1025ارتماد مجلس الكلية بتاريخ 
 

 

 يعتمد/ رميد الكلية                                                          وكيل الكلية لذئون التعليم والطالب                                             مدير ذئون الطالب                           المراجع                         لمختص                    ا
 
 

 ((ربد الرازق يودف ددوقى))أ.د/                                                            ((                    ذوقى ربد الهادى محمود))أ.د/                                                                                                               

 
 

 الغربية م1/13/1999 هصري 0033 1912 هقبول أمحد مجٔل قطب شتا 1230113363133106  19

 1911 هقبول مْشٕعبدِ ابرأٍه ابْ رٓا  1230113363133110  13
 الغربية م11/2/1993 هصري 0033

 1908 هقبول شعد الصٔد الفرارجٕاشامُ ذلند  1230113133133312  11
 كفرالشيخ م13/11/1991 هصري 0033

 1901 هقبول ذلند عبد الكْٖ شعد ابْ رُٓ 1230113393133162  11
 الغربية م12/9/1991 هصري 0033

 1895 هقبول ذلند ممدّح قطب الصاملٕ خطري 1230113393133120  10
 الغربية م1/13/1991 هصري 0033

10  
 1883 هقبول ند الصٔد مضطفٕ عباس ٍالل زٓداٌذل 12301113393133139

 الغربية م1/2/1991 هصري 0033

 1858 هقبول أمحد شامٕ مصله الفْال 1230113393133169  12
 الغربية م0/1/1991 هصري 0033

 1844 هقبول ىْرا خبٔت ابرأٍه ابْ الفتْح 1230113393133130  12
 الغربية م10/11/1993 هصرية 0033

 1841 هقبول ذلند فتحٕ جرب ىْر الدًٓ 1230113363133109  16
 االغربية م0/11/1999 هصري 0033



                                               جامعة كفر الشيخ  

                                                                                                        kafrelsheikh university                                                                                            كلية الطب البيطري        

 إدارة اخلرجيني           

 
 م 1025دجــــــــــــل لخريجي دور مايو 

 م 17/7/1025موافقة مجلس الجامعة بتاريخ   م21/7/1025ارتماد مجلس الكلية بتاريخ 
 

 

 يعتمد/ رميد الكلية                                                          وكيل الكلية لذئون التعليم والطالب                                             مدير ذئون الطالب                           المراجع                         لمختص                    ا
 
 

 ((ربد الرازق يودف ددوقى))أ.د/                                                            ((                    ذوقى ربد الهادى محمود))أ.د/                                                                                                               

 : طالب ناجحون بتقدير رام مقبولتابع

المجموع  التقدير االدــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم االكاديميي م
 الكلي

النهاية 
 محل الميالد تاريخ الميالد الجندية العظمي

 كفرالشيخ م0/9/1991 هصري 0033 1839 هقبول عاطف ذلند دلاٍدبَاء  1230113393133301  19

 1829 هقبول امئُ ذلند ذلنْد الدقدّشٕ 1230113363133392  19
 الغربية م11/9/1999 هصرية 0033

 1825 هقبول ذلند أمحد عبد العسٓس أمحد 1230113133133319  03
 الغربية م11/11/1991 هصري 0033

 1823 هقبول عباس علٕ كصابامحد جالل  123011313133310  01
 كفرالشيخ م12/1/1991 هصري 0033

 1823 هقبول ذلند عادل طُ عبد الرمحً كرش 1230113363133126  01
 كفرالشيخ م13/9/1991 هصري 0033

 1822 هقبول ذلند دلاٍد زكرٓا ابرأٍه  1230113393133192  00
 كفرالشيخ م03/9/1991 هصري 0033

 1805 هقبول صفاء الدًٓ ذلند مغازٖ ذلند علٕ 1230113393133193  00
 كفرالشيخ م1/1/1991 هصري 0033

 1804 هقبول شادٖ عادل عبد الفتاح ْٓشف 1230113393133122  02
 قطر م19/2/1991 هصري 0033



                                               جامعة كفر الشيخ  

                                                                                                        kafrelsheikh university                                                                                            كلية الطب البيطري        

 إدارة اخلرجيني           

 
 م 1025دجــــــــــــل لخريجي دور مايو 

 م 17/7/1025موافقة مجلس الجامعة بتاريخ   م21/7/1025ارتماد مجلس الكلية بتاريخ 
 

 

 يعتمد/ رميد الكلية                                                          وكيل الكلية لذئون التعليم والطالب                                             مدير ذئون الطالب                           المراجع                         لمختص                    ا
 
 

 ((ربد الرازق يودف ددوقى))أ.د/                                                            ((                    ذوقى ربد الهادى محمود))أ.د/                                                                                                               

 

 1780 هقبول مرّٗ عضاو ذلند شرف 1603120080100236  02
 كفرالشيخ م10/0/1993 هصرية 0033


