
 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   ابراهيم السيد احمد دمحم السنهورى  1003 1

   ابراهيم يوسف ابراهيم يوسف مسعود  1003 2

   احمد ابراهيم حسن البسطويسى شعبان  1001 3

   احمد السيد ابو مسلم الشربينى  1003 4

   احمد السيد السعيد ابراهيم سعيد  1003 5

   فىاحمد المعتز باهلل دمحم دمحم الحن  1003 6

   احمد جمال عوض مبرون غانم  1003 7

   احمد رضا بسيونى خطاب هانى  1003 8

   احمد شريف زين الدين بسيونى  1003 9

   احمد صالح حامد احمد نور  1030 11

   احمد عادل بدير دمحم شاهين  1033 11

   احمد عبده اسماعيل عبده الفرنوانى  1033 11

   احمد عزت احمد االجرب  1031 11

   ب السيداحمد على دمحم منتس  1033 11

   احمد عوض دمحم علوانى صالح  1033 11

   احمد لطب فوزى لطب على  1033 11

   احمد دمحم السيد احمد البيومى  1033 11

   احمد دمحم فهمى دمحم ابو العطا  1033 11

   احمد منصور على شهاوى  1033 11

   احمد يحى دمحم خليفه  1030 12

             

             

    

 

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 

                             

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   اروى طارق دمحم فتح هللا ابو خليفة  1033 11

   اسامه بركات محمود احمد على  1033 11

   اسامه رضا ابراهيم حامد  1031 11

   اسامه رمضان دمحم الصباغ  1033 11

   اسامه صالح حسن عبد الكريم الدلجمونى  1033 11

   اسامه عاطف عبد الحميد على سالم  1033 11

   اسامه فهمى محمود الحنفى  1033 11

   اسامه دمحم دمحم على تراب  1033 11

   اسراء السيد دمحم احمد الزواوى  1033 11

   اسراء امجد عمر عبد العال بدر  1010 12

   اسراء عبد الغنى احمد الشرلاوى  1013 11

   اسراء ماهر كمال عبد الهادى حسين  1013 11

   اسراء دمحم زكريا على موسى  1011 11

   ابواليزيد عبدالمادر ابواليزيد الشيخ اسالم  1013 11

   اسالم دمحم انور راغب عبد الجواد  1013 11

   اسالم دمحم عبدربه دمحم بدر  1013 11

   اسماء احمد ابراهيم حسب هللا  1013 11

   اسماء احمد عبد ربه ابراهيم شاهين  1013 11

   اسماء اشرف مصطفى مصطفى حبلص  1013 11

   اسماء السيد البيلى السيد دمحم  1030 12

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
   

 

          
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   اسماء حسين عبد المعطى الجيار  1033 11

   اسماء خالد عبدالظاهر راجح  1033 11

   اسماء شولى فهمى زغلول  1031 11

   اسماء عادل دمحم دمحم عبده  1033 11

   اسماء عزت دمحم السيد خليل  1033 11

   اسماء مجدى عثمان دمحم فايد  1033 11

   سماء دمحم ابراهيم عتمانا  1033 11

   اسماء دمحم احمد دمحم مصطفى عطيه  1033 11

   اسماء دمحم شعبان ابوخطوه  1033 11

   اسماء دمحم عبد العظيم دمحم السعداوى  1030 12

   اسماء دمحم عبد المنعم رفاعى الشرلاوى  1033 11

   اسماء مصطفى المرسى عبده  1033 11

   افكار فكرى دمحم يوسف البلماسى  1031 11

   االء عرفات عبدالرحمن عبده الموافى  1033 11

   االء دمحم السيد دمحم البطاط  1033 11

   االء دمحم عبد الفتاح لطب الشيتانى  1033 11

   االء دمحم عبدهللا على دمحم خليفه  1033 11

   االء وائل عبد الفتاح بدوى  1033 11

   االء يسرى السعيد عبدالجواد النجار  1033 11

   ابوالعنين االء يسرى عبدالعاطى احمد  1030 12



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   الزهراء حمزه فتحى دمحم شمس  1033 11

   الزهراء خالد عبدالحميد فرج بطيخ  1033 11

   السيد شعبان عبدالوهاب عليوه  1031 11

   السيده عبد العظيم مشحوت عبد العظيم  1033 11

   الشيماء بسيونى مصطفى السيد سليمان  1033 11

   ربه السيدامل جابر عبد   1033 11

   امل جالل عبدالعزيز ابراهيم مبرون  1033 11

   امل حلمى ابراهيم زيدان  1033 11

   امل خالد صالح عيد خليل  1033 11

   امل مسعد كمال على الشاذلى  1030 12

   امنية حسن يحيى الطنانى  1033 11

   امنية دمحم عبدالعزيز صالح السيد  1033 11

   امنيه ابراهيم حافظ حسين فتح الباب  1031 11

   امنيه ايمن عبدالعزيز دمحم عبدالغنى  1033 11

   امنيه على دمحم ابوشعيشع عفيفى  1033 11

   امير احمد دمحم اسماعيل المكاوى  1033 11

   اميره ايمن زكريا الخياط  1033 11

   اميره خالد عوض الششتاوى شرف  1033 11

   اميره شريف محروس دمحم السما  1033 11

   اميره صالح احمد دمحم مهنا  1030 12

 

 

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   اميره عماد دمحم احمد موافى  1033 11

   اميره دمحم السيد دمحم الفضالى  1033 11

   اميره مسعد فتحى مسعد السيد  1031 11

   اميره منير بسيونى حسن عبيد  1033 11

   امين احمد الدمحمى دمحم درغام  1033 11

   انجى احمد السيد دمحم جاد هللا  1033 11

   صطفى منصور مختار المصاصانجى م  1033 11

   انوار دمحم عاطف دمحم الزفتاوى  1033 11

   اياد اشرف محمود دمحم الغيطانى  1033 11

   اية السيد السيد ابراهيم السنهورى  1030 12

   اية بدر النمراشى هنداوى ابراهيم مليكة  1033 11

   ايمان ابوالفتوح على يوسف االشافعى  1033 11

   ينايمان احمد عبدالحميد المز  1031 11

   ايمان السعيد السعيد عبد هللا زويل  1033 11

   ايمان السيد ابراهيم محمود ابو شحاته  1033 11

   ايمان رفعت صبحى عجالن  1033 11

   ايمان مجدى امين على  1033 11

   ايمان دمحم حلمى دمحم عطيه  1033 11

   ايمان دمحم رضا على يوسف  1033 11

   ايمان دمحم شعبان دمحم السيد داود  1300 122

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 

 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   ايمان مسعود ابراهيم دمحم النجار  1303 121

   ايمان يحى على محمود مسعد حجازى  1303 121

   ايه احمد عبد الرسول عبد المعطى ابو حمره  1301 121

   ايه السيد جالل االبشيهى  1303 121

   ايه هللا لوى على حافظ  1303 121

   ايه خالد عبد السميع شتيه  1303 121

   ايه رمضان عبدالسالم مصطفى ابراهيم  1303 121

   ايه عماد سامى دمحم حبلص  1303 121

   ايه دمحم احمد دمحم خضر  1303 121

   ايه دمحم سيد احمد لطب سيد احمد  1330 112

   ايه دمحم كامل عبد العزيز االشمر  1333 111

   ايه موسى دمحم السيدعلى  1333 111

   ايه وليد احمد المط  1331 111

   بدالحميد السبكىايهاب رضا ع  1333 111

   ايهاب وحيد دمحمعلى الزيات  1333 111

   بثينه خالد دمحم هالل سليمان  1333 111

   براء احمد احمد ابو عيانه  1333 111

   بسمله سمير المغاورى ابراهيم زكى  1333 111

   بسمه حسين عبد الجواد عبدالونيس باشا  1333 111

   بهاء سعيد عبد الكريم الصاوى دمحم  1330 112



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 

 انصراف حضور  االسم لطالبكود ا م

   ثريا عاطف دمحم رجب رسالن  1333 111

   جمال على حلمى مرسى عياد  1333 111

   جنه ايمن زكريا دمحم المصرى  1331 111

   جهاد سامى دمحم الجارحى  1333 111

   حازم ياسر يوسف عرفه  1333 111

   حبيبه ايهاب على احمد جادو  1333 111

   نحبيبه توفيك دمحم توفيك سليمان حس  1333 111

   حسام محب السيد يحى بكر  1333 111

   حسن رضا حسن عبدالجواد  1333 111

   حسن رمضان دمحم مصطفى فايد  1310 112

   حسناء السيد دمحم سعيد دمحم منصور  1313 111

   حسناء محمود عبد الحميد طه مهنا  1313 111

   حماس عاطف السيد ابو العطا الطاووس  1311 111

   حنين صالح دمحم مسعد السيد  1313 111

   حنين فتحى طه دمحم الجريدى  1313 111

   خالد محمود عبد الحميد محمود شعوط  1313 111

   خديجة عرفة فرج على فرج  1313 111

   خلود احمد االميرعبدالماجد ابو الماسم  1313 111

   خلود دمحم ابوالوفا الشافعى  1313 111

   دارين انور دمحم عابدين  1330 112

 

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   داليا عماد صالح دمحم صالح  1333 111

   دعاء احمد مصطفى السيد البيلى  1333 111

   دعاء حمدى احمد مرسى حسين  1331 111

   دعاء مصطفى ابراهيم ابراهيم بحيلك  1333 111

   دعاء ممدوح عبدهللا ابراهيم بدر  1333 111

   ديما احمد الصاوى شلبى  1333 111

   دينا ربيع احمد على حفيله  1333 111

   ح عبد الحميد فواد محموددينا سام  1333 111

   رانيا دمحم ابراهيم السنديونى  1333 111

   رحمه ابراهيم دمحم ابو الفتوح  1330 112

   رحمه طلعت انور هيكل  1333 111

   رحمه عبد الجواد محفوظ بسيونى البريدى  1333 111

   رحمه لطب سعد الصياد  1331 111

   رحمه متولى متولى جبر متولى  1333 111

   صور عبدالموىرضا السادات من  1333 111

   رضوى ماهر عبد الستار شعبان  1333 111

   رنا السيد ابراهيم دمحم مرجان  1333 111

   رنا كمال السيد عبد اللطيف  1333 111

   رنا دمحم نسيم اسماعيل عمر  1333 111

   روان ابراهيم شولى الجندى  1330 112

 

 

 

 

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   شندى روان عالء شندى ابراهيم  1333 111

   روان فتحى دمحم غازى  1333 111

   روان مدين عبد اللطيف عبد العاطى مدين  1331 111

   روان مسعد عبدالرحيم ابوزيد  1333 111

   روضه يحى دمحم عبد الكريم عيسى  1333 111

   ريحاب جمال ابراهيم عيد  1333 111

   ريم احمد جالل عبدالرحمن احمد  1333 111

   طاوعريم حسن ابراهيم عبد اللطيف م  1333 111

   ريهام صالح السعيد عبد الحميد  1333 111

   زياد احمد عبد الرحيم فتح هللا عبده  1330 112

   زياد رضا دمحم رجب عبد هللا  1333 111

   زياد دمحم عبد الحليم عبد اللطيف دراز  1333 111

   زيدان سعد زيدان دمحم الطنجه  1331 111

   ساره حمدى جابر نعمان بصله  1333 111

   هللا الشاذلىساره سمير عبد  1333 111

   ساره دمحم عباس عبد اللطيف الدماطى  1333 111

   ساره دمحم محمود السيد على الجوهرى  1333 111

   ساره محمود محب عبد الرازق المتولى  1333 111

   ساره مصطفى عبد العزيز دمحم الطيب  1333 111

   سامح محمود فتحى محمود  1330 112

 

 

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   ر ابراهيم الدسولى عفيفى عمرسح  1333 111

   سعاد اشرف دمحم مصطفى الشريف  1333 111

   سلمى دمحم عبد المعز العبد  1331 111

   سلمى دمحم نصحى عبد الكريم الداودى  1333 111

   سلمى وليد حسين حسنين  1333 111

   سلوى طارق عبد العظيم احمد  1333 111

   سمير وليد سمير البيلى  1333 111

   احمد سليم سهام شعبان دمحم  1333 111

   سهير حمدى دمحم سالمه جاد السباعى  1333 111

   سهيله شريف عابدين على النجار  1330 112

   شروق السيد حسين الديب  1333 111

   شرين عيسى ابراهيم السباعى  1333 111

   شمس دمحم دمحم رشاد عطيه جوده  1331 111

   شيرين مصطفى عبدالوهاب دمحم الغيتانى  1333 111

   السيد على عبدهللاشيماء ابراهيم   1333 111

   شيماء رضا حسن السعيد عباس  1333 111

   شيماء عبد الواحد دمحم عبد الواحد خضر  1333 111

   صابرين دمحم محمود عوض الشامى  1333 111

   صباح متولى ابراهيم متولى هالل  1333 111

   ضحى الحسينى السيد عبدالنبى الهلوتى  1300 122

 

 

 

 

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   ضحى حسن حسين دمحم خضر  1303 121

   عامر نضال عادل سلمان  1303 121

   عبد الرحمن احمد سعيد منصور الطيبى  1301 121

   عبد الرحمن سامح عوض عبد العزيز دمحم  1303 121

   عبد الرحمن عاصم عبد المنجد معوض  1303 121

   عبد الرحمن مرسى دمحم تبع يوسف  1303 121

   لتاجىعبد السالم احمد سعد احمد ب  1303 121

   عبد المادر السعيد عبد المادر السعيد  1303 121

   عبد المادر بدر عبدالمادر ابراهيم  1303 121

   عبد هللا امين فتحى بسيونى منصور  1330 112

   عبد هللا عبد الرازق حماده عبد الرازق العشماوى  1333 111

   عبد هللا عصام عبدهللا السيد  1333 111

   ابراهيمعبد هللا عوض عبد هللا دمحم   1331 111

   عبد الهادى دمحم بركات الشرلاوى  1333 111

   عصمت دمحم عبد العليم محمود مطاوع  1333 111

   عال راجح على عبدالستار المليجى  1333 111

   عال عالء سامى على الدمرداش  1333 111

   عال فرحات شحاته السيد ابراهيم  1333 111

   عال دمحم على العزب  1333 111

   على احمد على احمد عيد  1330 112

 

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   على ايمن على البطاط  1333 111

   على جمال على يوسف ابو غنيمه  1333 111

   على وائل على عبد السالم دمحم  1331 111

   علياء السعيد السيد دمحم النواصره  1333 111

   علياء عاطف ذكى عبد العزيز امين  1333 111

   زلعلياء عبد الفتاح على زكى ابو نا  1333 111

   عمر ماهر عبد الحميد االبشيهى  1333 111

   عمر دمحم السيد دمحم ابراهيم صحيفه  1333 111

   عمر دمحم فريد يوسف النجار  1333 111

   عمر دمحم دمحم فرج عبد الجليل  1310 112

   عمرو ايمن فريج حموده  1313 111

   عمرو حسام يوسف السيد دمحم المغازى  1313 111

   ى دردرهغاده هالل السعيد مسعد عل  1311 111

   فادى عاطف دمحم ابو العنين رحاب  1313 111

   فارس جمال احمد دمحم صبيحه  1313 111

   فارس دمحم عدلى على الشناوى  1313 111

   فاروق مجدى فاروق ابوالوفا  1313 111

   فاطمة عبد الناصر حسن اسماعيل ناجى  1313 111

   فاطمه احمد عبدالحى دمحم الزنمراتى  1313 111

   على احمد البدوىفاطمه الزهراء   1330 112

 

 

 

 

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   فاطمه رمزى دمحم ابو ايمن  1333 111

   فاطمه عاطف دمحم دمحم ابراهيم  1333 111

   فاطمه محمود محمود محمود الجندى  1331 111

   فاطمه مرزوق حسن ابو عيطه  1333 111

   فاطمه نزيه عبد العظيم عبد الهادى  1333 111

   م كمال الغنيمىفاطمه هشا  1333 111

   فتحى احمد عبداللطيف السيد حامد  1333 111

   فتحى اسامه فتحى سعدالدين  1333 111

   فرح فواد دمحم فواد حسين  1333 111

   فلاير جمعه دمحم دمحم الوصيف  1330 112

   فيفى احمد عبد الرحمن غريب  1333 111

   فيفيان فادى سمير رياض جرجس  1333 111

   رلاسم دمحم السيد دمحم لنع  1331 111

   كريم يوسف عزت يوسف خضر  1333 111

   كمال حسن كمال ابو اليزيد  1333 111

   كيرلس سامح عبد المسيح رزق هللا  1333 111

   لبنى عبدالفتاح كريم الطناحى  1333 111

   لمياء احمد دمحم عبدالمجيد عسكر  1333 111

   لوى ايهاب الدسولى شيحه  1333 111

   ليلى ايهاب الصادق الديهى  1330 112

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 انصراف حضور  االسم الطالبكود  م

   دمحم ابراهيم عطيه عبدهللا بدر  1333 111

   دمحم ابو اليزيد دمحم الحليسى  1333 111

   دمحم اسامه دمحم فتحى دمحم شمس الدين  1331 111

   دمحم اشرف محمود دمحم دحانه  1333 111

   دمحم السعيد عوض الغريب سراج  1333 111

   دمحم السيد دمحم النمر  1333 111

   امير جمال الدين ابراهيم المتولى دمحم  1333 111

   دمحم امين دمحم نوح  1333 111

   دمحم انور عبدالحميد سليمان احمد  1333 111

   دمحم بسيونى السيد دمحم المطان  1330 112

   دمحم بسيونى حسن بسيونى  1333 111

   دمحم حاتم منصور دمحم منصور  1333 111

   دمحم حامد عبد السالم دمحم غانم  1331 111

   حسن احمد السيد علىدمحم   1333 111

   دمحم حسين عبدالحميد العجمى  1333 111

   دمحم خالد عبدهللا دمحم  1333 111

   دمحم رضا احمد دمحم ابو العطا  1333 111

   دمحم رمضان عبدالمنعم منسى  1333 111

   دمحم سعد حمدين عبد هللا  1333 111

   دمحم شريف على عبدالحميد باهلل  1330 112



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

 دمحم صبحى كامل الشوربجى  1333 111
  

 دمحم عادل عبد الجليل على الدسولى صالح  1333 111
  

 دمحم عادل متولى ابراهيم سياق  1331 111
  

 دمحم عبد الحميد دمحم سالم طه  1333 111
  

 دمحم عبد الحميد دمحم عبدالحميد  1333 111
  

 دمحم عبد الرحمن مصطفى مصطفى رمضان  1333 111
  

 لفتاح صابر حسن الرمادىدمحم عبد ا  1333 111
  

 دمحم عبدهللا ابراهيم عبدهللا  1333 111
  

 دمحم محمود دمحم حافظ بارومه  1333 111
  

 دمحم مرسال عطا هللا على شعبان  1330 112
  

 دمحم مصطفى عبدالمعبود دمحم حدايه  1333 111
  

 دمحم منصور حسن عبدالكريم  1333 111
  

 دمحم منصور دمحم سالمه ابوعنايه  1331 111
  

  ميزار دمحم اسماعيلدمحم  1333 111
  

 دمحم نبيل عيد ابراهيم ابو شربينى  1333 111
  

 دمحم وائل احمد على سعاده  1333 111
  

 دمحم وائل مصطفى االبشيهى  1333 111
  

 محمود ابراهيم محمود الجوهرى  1333 111
  

 محمود اشرف عبد اللطيف دمحم عرفه  1333 111
  

   محمود حسن عزمى عطا هللا  1100 122



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

 محمود رضا عباس عبدالروف سلمان  1103 121
  

 محمود عادل محرم دمحم ابراهيم  1103 121
  

 محمود دمحم محمود عبد الفتاح دمحم المتولى  1101 121
  

 مرام عبدالمعطى عبداللطيف خليفة  1103 121
  

 مروه حسن فوزى رمضان بلتاجى  1103 121
  

   مروه شعبان ابراهيم البرعى البرعى  1103 121

   مروه فرج دمحم على طه  1103 121

   مروه دمحم يوسف ابراهيم لغا  1103 121

   مريانا السيد عبدالرحمن رجب الشامى  1103 121

   مريم ابراهيم دمحم العباسى  1130 112

   مريم العرابى دمحم عبد السيد عبدالعاطى  1133 111

   مريم ايمن ابو والى احمد لمبره  1133 111

   مريم خالد جمال سليم  1131 111

   مريم رجب دمحم دمحم البنا  1133 111

   مريم رضا البسطويسى ابراهيم خلف هللا  1133 111

   مريم عبد الرازق حمدى السيد مشعل  1133 111

   مريم على ابو الفتوح دمحم البابلى  1133 111

   مريم دمحم حسن الجمال  1133 111

   مريم دمحم عبد الحليم حامد  1133 111

   مريم دمحم كامل مصطفى  1130 112



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 انصراف حضور  االسم الطالب كود م

   مريم وائل عبد الفتاح متولى مغازى  1133 111

   مصطفى رمضان عبد المعز عبده حماد  1133 111

   مصطفى رياض فتحى عيسى  1131 111

   مصطفى عبد المجيد احمد عبده كشكه  1133 111

   مصطفى دمحم كمال عطا الشامى  1133 111

   مصطفى مسعد دمحم عطا سالم  1133 111

   ابراهيم شعبان عبده شمعهمنار   1133 111

   منار سعيد عبد المادر دمحم صديك  1133 111

   منار فتحى مصطفى خليفه  1133 111

   منار دمحم حسين على جالل  1110 112

   منار مصطفى حسن حجاج شهوان  1113 111

   منة هللا اسامه دمحم عبد العال هديه  1113 111

   منة هللا اشرف البحيرى دمحم البحيرى  1111 111

   هللا احمد حسين الشناوى حواش منه  1113 111

   منه هللا ايمن دمحم ابو الخير  1113 111

   منه هللا ايهاب دمحم معوض  1113 111

   منه هللا سعيد عبد المجيد عبد السميع المصبى  1113 111

   منه هللا فواد فواد سليمان جمعه  1113 111

   منه هللا ماهر على طه سعد  1113 111

   مالمنه هللا محمود حسن حسن الج  1130 112



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   منى االمام عبد العظيم االمام  1133 111

   منى عادل احمد حلمى امين البسيونى  1133 111

   منى محمود زغلول النجار  1131 111

   مها عطيه دمحم عطا هللا  1133 111

   مها دمحم احمد عبد العزيز هيبه  1133 111

   مها ممدوح دمحم البهى مصطفى شعيب  1133 111

   مى الحسينى عبد الوهاب الحسينى صمر  1133 111

   مى رزق هللا نصر هللا موسى  1133 111

   مى شريف على دمحم بعرنجه  1133 111

   مى مجدى على ابوسليمان  1130 112

   مياده السيد عبدالعزيز االعمى  1133 111

   نادين ابراهيم عبد الصمد الشربينى  1133 111

   نىناهد وائل الشربينى محمود الشربي  1131 111

   نبيله ايمن احمد عبدالعليم الشهاوى  1133 111

   نبيله ايمن اسماعيل دمحم شكر  1133 111

   نجالء سليم مفرح المديم  1133 111

   نجالء محمود عبدهللا عبدالمجيد  1133 111

   ندا ابراهيم على عبد الغفار  1133 111

   ندا عبد العظيم خطاب دمحم دمحم  1133 111

   حجازى نداء شولى عبد الهادى دمحم  1130 112

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   ندى ابراهيم دمحم ابراهيم المصرى  1133 111

   ندى احمد دمحم رشاد يوسف لنديل  1133 111

   ندى اسماعيل محمود اسماعيل الدمنهورى  1131 111

   ندى السيد حامد صالح غازى  1133 111

   ندى حسام سعد خليف  1133 111

   عال حجازىندى سعد عبد الواحد عبدال  1133 111

   ندى عطيه رمضان ابراهيم ابو عوض  1133 111

   ندى دمحم بدير على غانم  1133 111

   ندى دمحم عبد المجيد الشرنوبى ليمونه  1133 111

   ندى دمحم عبد المعطى دمحم الشرلاوى  1130 112

   ندى دمحم مصطفى احمد دراج  1133 111

   ندى دمحم مصطفى الطحان  1133 111

   المجدندى محمود دمحم ابو   1131 111

   نوال ابراهيم عبد الحليم ابراهيم جاد  1133 111

   نورا عبدالناصر بسيونى عبدالمومن سليم  1133 111

 نوران ايمن صالح الدين عبد الغنى  1133 111
  

 نوران ايمن دمحم نعيم زناتى  1133 111
  

 نوران ناصر دمحم التباع  1133 111
  

 نورهان المرسى فتحى النجار  1133 111
  

 عمل ابراهيم نيره اشرف سعد  1130 112
  

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

 هاجر طارق دمحم الفضالى  1133 280
  

 هاجر على عبد الحميد ابراهيم باظه  1133 282
  

 هاجر فريد دمحم الشيشينى  1131 282
  

 هاجر محمود سيداحمد ابراهيم االودن  1133 283
  

   هاجر مصطفى السيد دمحم غربيه  1133 284

 ى الحبشىهانم حسنى على غاز  1133 285
  

 هايدى احمد دمحم جالل دمحمالبسيونى  1133 282
  

 هايدى عالء سعد على شاهين  1133 288
  

 هبه رضا محمود عطيه سكر  1133 283
  

 هبه زكى فتوح عطا هللا  1130 232
  

 هبه فتحى دمحم دمحم الصعيدى  1133 230
  

 هبه كريم على دمحم  1133 232
  

 هبه دمحم فهمى دمحم عيد  1131 232
  

 مد احمد السيدهدى ايمن حا  1133 233
  

 هناء منصور دمحم ابراهيم ياسين  1133 234
  

 هيام هشام على دمحم عطية  1133 235
  

 وسام صابر مصطفى محمود حسانين  1133 232
  

 والء عطيه ابراهيم عطيه النحاس  1133 238
  

 يارا الليثى زكريا دمحم  1133 233
  

 يارا عوض عيد عبدهللا  1300 322
  

  



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

الثالثه الفصل الدراسي االول / الفرقه   
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 الداريةمركز نظم المعلومات ا
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222العــام الجامعــي : 

 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 فانصرا حضور  االسم كود الطالب م

 ياسمين شولى زكريا ملن  1303 121
  

 ياسمين طه ابراهيم طه  1303 121
  

 ياسمين عبد الكريم احمد الزبيدى  1301 121
  

 ياسمين عبدالفتاح امير عباس ابوزيد  1303 121
  

   يمنى حامد حامد ابراهيم السيد  1303 121

 يمنى سامح عبد هللا احمد الصفتى  1303 121
  

 يمنى عصام احمد دمحم الدلوع  1303 121
  

 يوسف اسامه عبد العظيم ابراهيم الشربينى  1303 303
  

 يوسف امام يوسف دمحم هجرس  1303 303
  

 يوسف صبحى ابواليزيد الطريجى  1330 330
  

 يوسف مسعد دمحم يسن فوده  1333 333
  

     عبد الفتاح امجد عبد الفتاح سيد احمد فخر الدين 1111 333
 )بالى(

  

                     دمحم حسين عبد الخالك ابراهيم دمحم 1111 331
 )بالى(

  

                          مصطفى دمحم ابو اليزيد العميه 1111 333
 )بالى(

  

   (0)من الخارج              عمر مصطفى دمحم بسيونى 1111 333

   (0)من الخارج          دمحم محسن دمحم حسن شحاته 1111 333

   0)من الخارج               وفاء حسين حسين الزمرانى 1111 333

 


