
-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  والداجنى الحيوانى االنتاج برنامج

   الصماء الغدد  المقرر ( 311 ح ن أ   ) 
  13:00  من : الفترة     26/06/2021 : التاريخ

15:00  إلى

3 مدرج : المكان        5 لجنه : اللجنة

المقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

121الثالثمستجدذكً عطا مجدي ابرام180021602 

122الثالثمستجدعلً فارس اسماعٌل احالم280024602 

123الثالثمستجدمحمد المكارم ابو ابراهٌم احمد380018208 

124الثالثمستجدعبدالعزٌز محروس ربٌع احمد480024609 

125الثالثمستجدابراهٌم الدٌن نور رضا احمد580021659 

126الثالثمستجدتوفٌق حسن على احمد680018345 

127الثالثمستجدعثمان حسٌن مصطفً احمد780021510 

128الثالثمستجدعبدالحلٌم عبدالحمٌد خلف اسالم880024638 

129الثالثمستجدمحمود رجب صابر اسالم980024639 

130الثالثمستجدالبقوشً محمد احمد اسماء1080024642 

131الثالثمستجداحمد جمال حسٌن اسماء1180021695 

132الثالثمستجدمعوض جمعه فتحى اسماء1280020555 

133الثالثمستجداحمد على توفٌق اسماعٌل1380018210 

134الثالثمستجدعبدالعلٌم حسن صالح اشجان1480024652 

135الثالثمستجدابراهٌم كامل احمد اصاله1580025227 

136الثالثمستجدمحمد كمال احمد اكرام1680021662 

137الثالثمستجدمحمد حسن سمٌر االء1780024660 

138الثالثمستجدحسن عبدالوكٌل حسٌن امان1880024666ً 

139الثالثمستجدمحمود محمد رجب امنٌه1980024673 

140الثالثمستجدمحمد محمود سالم محمد امنٌه2080024674 

141الثالثمستجدعمر كامل مصطفً امنٌه2180024675 

142الرابعمستجدنصر بكر ابو بهاء انور2270013348 

143الثالثمستجدجاد احمد جمال اٌمان2380024686 

144الثالثمستجدعبدالحمٌد مصطفً جمال اٌمان2480024687 

145الثالثمستجدمحمد الدٌن صالح عفت اٌمان2580024693 

146الثالثمستجدمحمد احمد معروف اٌمان2680024696 

147الثالثمستجدعبدالرحٌم محمد عبدالمحسن اٌه2780024706 

148الثالثمستجدعلً محمد محسن اٌه2880021716 

149الثالثمستجدخلف صابر احمد جمانه2980024726 

150الثالثمستجدعلً محمود علً جهاد3080024729 

: الغياب عدد  :  الحضور عدد  : االجمالي

: اللجنة مراقب توقيع

جرجس حنا ودٌد غادة البٌان مستخرج 6/6/2021 12:2 الطالب شئون إلدارة الهٌثم ابن نظام

: المالحظون



-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  والداجنى الحيوانى االنتاج برنامج

   الصماء الغدد  المقرر ( 311 ح ن أ   ) 
  13:00  من : الفترة     26/06/2021 : التاريخ

15:00  إلى

3 مدرج : المكان        6 لجنه : اللجنة

المقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

151الثالثمستجداحمد رجب اشرف حسام180024734 

152الثالثمستجدالجلٌل عبد العلٌم عبد اٌمن حسام280018124 

153الثالثمستجدحسن محمد حسن حسام380021512 

154الثالثمستجدمرسً علً صبحً حسام480024736 

155الثالثمستجدذكً ناٌف مصطفً حسام580021633 

156الثالثمستجدحجاج ابوزٌد نصر حسام680021549 

157الثالثمستجدابراهٌم عبدالوهاب علً حسن780021729 

158الثالثمستجدمحمود مسامح حسن حسناء880024739 

159الثالثمستجدمحمد عبدهللا جمال خالد980021708 

160الرابعمستجدربٌع محمد على خالد1070013612 

161الثالثمستجدعلً مهدي قاسم خلود1180021746 

162الثالثمستجدمحمد عبدهللا حسٌن دالٌا1280021727 

163الثالثمستجدمحمد حسن ربٌع دالٌا1380024750 

164الثالثمستجدحسٌن خلٌفه حسٌن دعاء1480024751 

165الثالثمستجدالعزٌز عبد محمد بدوى رؤى1580025256 

166الثالثمستجدمحمد محمد صالح رانٌا1680024761 

167الثالثمستجدفراج عطٌه جمال رحاب1780024763 

168الثالثمستجدراشد صالح حربً رغده1880021691 

169الثالثمستجدعبدالحمٌد محمد ناصر رٌهام1980024775 

170الثالثمستجدحسٌن عبده محمد زٌنب2080024780 

171الثالثمستجدسٌد عبدالعال جمال ساره2180024782 

172الثالثمستجدمحمد محمد عبدالحمٌد عبدالمنعم سكٌنه2280024786 

173الثالثمستجدمحمد محمود كمال محمد سهٌله2380024789 

174الثالثمستجدمحمدٌن سٌد جمعه سٌد2480025258 

175الثالثمستجدمحمد خلٌل خمٌس طارق2580021518 

176الثالثمستجدعبدالمقصود طه صالح طه2680024810 

177الثالثمستجدمحمد احمد طه طه2780021674 

178الثالثمستجدعطٌه عبدالرحمن شعبان عبدالرحمن2880021520 

179الثالثمستجدعبدالظاهر احمد صبحً عبدالرحمن2980024817 

180الثالثمستجدعبده سٌد عبدالباقً عبدالرحمن3080021725 
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: الغياب عدد  :  الحضور عدد  : االجمالي

: اللجنة مراقب توقيع

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  والداجنى الحيوانى االنتاج برنامج

   الصماء الغدد  المقرر ( 311 ح ن أ   ) 
  13:00  من : الفترة     26/06/2021 : التاريخ

15:00  إلى

4 مدرج : المكان        7 لجنه : اللجنة

المقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

181الثالثمستجدعبدالحفٌظ محمد عٌسً عبدالرحمن180021709 

182الثالثمستجدفرحات محمد فرحات عبدالرحمن280021531 

183الثالثمستجدمحمد حسن محمد عبدالرحمن380024820 

184الثالثمستجدحماد محمد محمد عبدالرحمن480024821 

185الثالثمستجدمهنً محمد ابراهٌم نشأت عبدالرحمن570013813 

186الثالثمستجدحسن نادي ٌاسر عبدالرحمن680021515 

187الثالثمستجدمحمد عبدالحمٌد ٌوسف عبدالرحمن780024822 

188الثالثمستجدنادي عبدالعزٌز فٌصل عبدالعزٌز880021664 

189الثالثمستجدعبداللطٌف ابوهشٌمه محمد عبداللطٌف980024823 

190الثالثمستجدعٌسى احمد عبدهللا احمد عبدهللا1080021726 

191الثالثمستجدفرج تونً معوض عبدهللا1180024828 

192الثالثمستجدعبدالمحسن حجازي محمد عل1280021623ً 

193الثالثمستجدمحمود محمد احمد عمرو1380024841 

194الثالثمستجدعلً صادق محمود عمرو1480024843 

195الثالثمستجدعبدالجٌد احمد فرٌد فاتن1580021697 

196الثالثمستجدحنا صاروفٌم سامً فادي1680024845 

197الثالثمستجدمرسً سٌد محروس فاطمه1780021714 

198الثالثمستجدعبدالحمٌد محمد محمود فاطمه1880024855 

199الثالثمستجدعلً محمد اشرف كرٌمه1980024864 

200الثالثمستجدزكً عدلً ثروت كٌرلس2080024866 

201الثالثمستجدعبدالعزٌز سٌد عالء لمٌاء2180024870 

202الثالثمستجدمحمد عبدالحفٌظ احمد مؤمن2280024873 

203الثالثمستجدعبدالفتاح حسٌن عبدالفتاح مؤمن2380021710 

204الثالثمستجدامٌن محمد ابراهٌم محمد2480024882 

205الثالثمستجدامٌن محمد احمد محمد2570013909 

206الثالثمستجدمحمود محمد احمد محمد2680021645 

207الثالثمستجدمصطفً عبدالعظٌم جالل محمد2780024889 

208الثالثمستجدعبداللطٌف عبدربه جمعه محمد2880025263 

209الثالثمستجدمحمد رشدي حمدي محمد2980024896 

: المالحظون

جرجس حنا ودٌد غادة البٌان مستخرج 6/6/2021 12:2 الطالب شئون إلدارة الهٌثم ابن نظام



210الثالثمستجداحمد محمود خالد محمد3080024897 

: الغياب عدد  :  الحضور عدد  : االجمالي

: اللجنة مراقب توقيع

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  والداجنى الحيوانى االنتاج برنامج

   الصماء الغدد  المقرر ( 311 ح ن أ   ) 
  13:00  من : الفترة     26/06/2021 : التاريخ

15:00  إلى

4 مدرج : المكان        8 لجنه : اللجنة

المقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

211الثالثمستجداحمد كامل دٌاب محمد180021572 

212الثالثمستجدمحمد احمد شرٌف محمد280024899 

213الثالثمستجدعبدالظاهر سعد عزوز محمد380024904 

214الثالثمستجدعثمان عبدالحكٌم محمد محمد480021534 

215الثالثمستجدمسعد محمد مسعد محمد580024911 

216الثالثمستجدحسٌن حسن ناجح محمد680024913 

217الرابعمستجدعلى محمود احمد محمود770013871 

218الثالثمستجدسٌد رجب حماده محمود880024917 

219الثالثمستجدعبدالحكٌم خلف خالف محمود980024918 

220الثالثمستجدمحمد عبدالحكٌم محمد محمود1080024924 

221الثالثمستجداحمد عبدالسالم مصطفً مرٌم1180024933 

222الثالثمستجدعلً شوقً اسماعٌل مصطف1280024939ً 

223الثالثمستجدحسان مختار رجب مصطف1380024940ً 

224الثالثمستجدمحمد عمر عبدالواحد مصطف1480024942ً 

225الثالثمستجدحلمً محمد اشرف معتصم1580024946 

226الثالثمستجدعلً فتحً اشرف منار1680024947 

227الثالثمستجدامبابً بدر محمود منار1780024950 

228الثالثمستجدحسانٌن عبدالمجٌد بهاء منال1880024951 

229الثالثمستجدزٌن محمد المنتصر مهدي1980024953 

230الثالثمستجدمحمد رجب محمد هادى2080018231 

231الثالثمستجدمحمود عنتر احمد هادي2180021670 

232الثالثمستجدعلً احمد سامً هدي2280024993 

233الثالثمستجدعطٌفً احمد عبدالكرٌم هدٌر2380024995 

234الثالثمستجدعثمان محمد سٌد همت2480024999 

235الثالثمستجدعمر عبداللطٌف عمر ٌاسٌن2580021555 

236الثالثمستجدعثمان عوض احمد ٌمنى2670014162 

27MIS237ابراهٌم مؤمن اسماء
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