
 1انصفذح 
 

 جامعت السقازيق        
 كليت الطب البيطرى      

 وحدة ادارة الجودة      

 

 (هنسقني االقسام)فزيق  9102تشكيل فزيق اعداد الدراست الذاتيت لكليت الطب البيطزى 

 هالحظاث االسن هنسق القسن م
 يزاقثح األغذيح 1

)صذح وذكُىنىجيا 

 األنثاٌ(

  عثذانذكيى تيىيً يذًذد/  طالب

  د/ يذًذ عشخ أدًذ دتهىو

  أسًاء صالح يذًذ د/ ياجسريز

  يذًذ كًال يذًذ راَياد/  دكرىراِ

 يزاقثح األغذيح

)صذح وذكُىنىجيا 

 انهذىو(

  د/ يذًذ عثذهللا يذًذ طالب

  د/ كزيًح يذًذ عيسً دتهىو

  يذًذ انثيىيً رشاد/  ياجسريز

  انسيذ ثزوخ أدًذد/  دكرىراِ

  انسيذ انعزتً ايًاٌأ.د/  طالب ذًُيح انثزوج انذيىاَيح 2

  انسيذ عًز ادًذد/  دتهىو

  فزدوص عثذ انىهاب يذًذد/  ياجسريز

  ايًٍ عثذ انهطيف صانخد/  دكرىراِ

  عثذانزؤوف يذًذ يُصىر يصطفًد/  طالب انجزادح واالشعح 3

  أدًذ يذًذ عشانذيٍ شيًاءد/  دتهىو

  عثذانثاسط أدًذ اسًاعيم أدًذد/  ياجسريز

  عثذانثاسط أدًذ اسًاعيم أدًذد/  دكرىراِ

  عاطف رفعدد/  طالب انطفيهياخ 4

  ادًذ عهً دساَيٍ ايًاٌد/  دتهىو

  جًال اتى انعال ريهاود/  ياجسريز

  يذًذ عثذانزدًٍ   يًُد/  دكرىراِ

  د/ عشج يذًذ أتى انًعاطً طالب انفارياكىنىجً 5

  د/ ادًذ شعثاٌ عثذانعشيش دتهىو

  د/ سهيز عثذانهطيف عثذانهطيف ياجسريز

  د/ هشاو أدًذ يذًذ اسًاعيم دكرىراِ

  د/ هثح أدًذ عثذهللا طالب األيزاض انًشرزكح 6

  د/ رشا يصطفً أتى انعش دتهىو

  د/ رشا يذًذ عهً غزية ياجسريز

  يذًذ أييٍ عثذهللاد/  دكرىراِ

  عثذانفراح دسٍ أدًذد/  طالب انرشزيخ واألجُح 7

  انهادي ادًذ ايُاصد/  دتهىو

  د/ شزيف خيزي عثذانعاطً ياجسريز

  د/ هُاء يذًذ انغشانً  دكرىراِ

 

http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/18281
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/18237
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/18295
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/18380
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/18619
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/25929
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/24739
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/18373
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/23993
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/23993
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/18552
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/25402
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/25396
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/25400
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/23996
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/25739
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/25399


 2انصفذح 
 

 (هنسقني االقسام)فزيق  9102تابع/ تشكيل فزيق اعداد الدراست الذاتيت لكليت الطب البيطزى 

 هالحظاث االسن هنسق القسن م
  اسًاء عثذانهطيف عثذهللاد/  طالب انرىنيذ وانرُاسم 8

  د/ يها سعذ عثذانهطيف انجثانً دتهىو

  فاطًح يذًذ عهً اتزاهيى د/ ياجسريز

  هاًَ نطفً دفًُد/  دكرىراِ

طة انطيىر  9

 واألراَة

  يذًذ َثيم هانحد/  طالب

  دسيٍ اشزف دايذد/  دتهىو

  ريهاو يذًذ يذًذ انثكزيد/  ياجسريز

  َجالء فرذً سعيذد/  دكرىراِ

أيزاض األسًاك  01

 ورعايرها

  يذًذ انهادي ادًذد/  طالب

  شيًاء عثذانكزيى عهًد/  دتهىو

  رويذا اتزاهيى انسيذد/  ياجسريز

  عفاف َىرانذيٍد/  دكرىراِ

  د/  طالب طة انذيىاٌ 00

  د/  دتهىو

  د/  ياجسريز

  د/  دكرىراِ

  ياسًيٍ دساَيٍ اتزاهيىد/  طالب انًيكزوتيىنىجيا 12

  هُذ يذًذ سعيذد/  دتهىو

  يزوج اتزاهيى اتزاهيىد/  ياجسريز

  َىرهاٌ خيزي عثذانعشيشد/  دكرىراِ

  فاطًح يذًذ عثذهللا ادًذد/  طالب انفيزونىجيا 03

  شيًاء يذًذ جالل يذًذد/  دتهىو

  جًيالخ قطة فزج قطةد/  ياجسريز

  ادًذ انسيذ عثذانذهيىد/  دكرىراِ

  َىرا يذًذ عثذانعشيشد/  طالب انثاثىنىجيا 04

  يصطفً سهيىد/  دتهىو

  انسيذ رشاد انعطارد/  ياجسريز

   عهً عثذانًُعىد/  دكرىراِ

انثاثىنىجيا  05

 االكهيُيكيح

  د/ ادًذ َعًح هللا فزداخ عطيح طالب

  د/ عًاد عثذانسالو ادًذ دتهىو

  د/ شيًاء عثذهللا انجًم ياجسريز

  د/ شفاء عهً يذًذ يصطفً انًُذراوي دكرىراِ

انرغذٌ وانرغذيح  06

 االكهيُيكيح

  د/ عثذهللا انُجذي طالب

  ادًذ اتزاهيى د/ شيًاء دتهىو

  د/ صثزي عثذانجىاد ياجسريز

  د/ يذًذ انسيذ يذًذ دسٍ دكرىراِ

   

http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/18468
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/18397
http://www.staffdata.zu.edu.eg/ar/ShowData/18333


 3انصفذح 
 

 )فزيق هنسقني االقسام( 9102تابع/ تشكيل فزيق اعداد الدراست الذاتيت لكليت الطب البيطزى 

 هالحظاث االسن هنسق القسن م
انصذح انعايح  11

 انثيطزيح

  د/ ايًٍ يذًذ يجاهذ طالب

  سهار فخزياد/  دتهىو

  د/ أييزج سًيز عطيح ياجسريز

  د/ ايُاص َاصف سعيذ دكرىراِ

انطة انشزعً  01

 وانسًىو

  ييادج رجة فزجد/  طالب

  والء يذًذ انهاديد/  دتهىو

  ذايز سعيذ اياود/  ياجسريز

  د/ ذغزيذ صاتز يذًذ دكرىراِ

  هذي عثذهللاد/  طالب انفسيىنىجً 09

  رضا يذًذ يذًذ عثذانعشيشد/  دتهىو

  شيًاء اتزاهيىد/  ياجسريز

  هياو ادًذد/  دكرىراِ

  د/  طالب انكيًياء انذيىيح 21

  د/  دتهىو

  د/  ياجسريز

  د/  دكرىراِ

  رشا رجة يذًىدد/  طالب انهسرىنىجيا 21

  وائم عثذانًُعى غُيىد/  دتهىو

  يذًذ انصادق ديُاد/  ياجسريز

  سىساٌ ادًذ عهًد/  دكرىراِ

 

 رئيس جملس االدارة والعويد      املديز التنفيذى للوحدة   

 

 أ.د/ عبد العلين فؤاد عبدالعلين    أ.د/ حمود السيد حمود حمود


