
 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   ابراهيم اشرف احمد بدر  1004 1

   ابراهيم جبر ابراهيم جبر رضوان 1004 2

   ابراهيم دمحم احمد ابراهيم احمد 1004 3

   ابراهيم مصطفى دمحم الشين 1001 4

   احمد ابراهيم دمحم ابراهيم احمد 1004 5

   احمد احمد سعد مراد 1004 6

   احمد اسماعيل احمد دمحم عبيد 1000 7

   احمد اشرف رمضان احمد ابوزيد 1004 8

   احمد ايمن احمد سليمان عبد هللا 1004 9

   احمد جمعه احمد بتن 1040 11

   احمد جميل فواد احمد عبيد 1044 44

   احمد حسن على احمد داود 1044 44

   احمد خيرى رياض المنسى 1044 44

   مد سعيد فتح هللا محموداح 1041 41

   احمد صبرى عبدالفتاح ابومجد 1044 44

   احمد عبد الحميد الدسولى ابراهيم 1044 44

   احمد عبدالحميد عبدالفتاح يوسف 1040 40

   احمد عبدالسالم فواد عبدالسالم الشامى 1044 44

   احمد عالء الدين على بسيونى الشهاوى 1044 44

   بارن ابراهيم بسطويسىاحمد م 1040 40
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 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 

                             

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   احمد محسن عبد الرازق سعد زعير 1044  44

   احمد دمحم حاتم دمحم موسى 1044 44

   احمد دمحم ربيع ابو العنين شومان 1044 44

    طه ضيفاحمد دمحم 1041 41

   احمد دمحم عبد الحميد عبد اللطيف 1044 44

   احمد دمحم عبد الغنى اسماعيل المصاص 1044 44

   احمد دمحم عبد الواحد على الدسولى 1040 40

   احمد دمحم عبدالخالك اسماعيل جبر 1044 44

   احمد دمحم فهيم فودة 1044 44

   احمد دمحم دمحم دمحم المغازى 1040 40

   احمد دمحم موسى على 1044 44

   احمد مصطفى دمحم ابراهيم البديوى 1044 44

   احمد نعيم سعد حسين سعد 1044 44

   احمد هيثم احمد المطاهر 1041 41

   احمد وائل دمحم عبدالفتاح الحرون 1044 44

   اريج ابراهيم السيد على عبد الخالك 1044 44

   خليل البحيرىاسامه عادل خليل  1040 40

   اسامه دمحم السيد عبد المعطى ابو سيد احمد 1044 44

   اسامه هانى ابراهيم مرسى خفاجه 1044 44

   اسراء بكر دمحم احمد احمد سعد 1010 10
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 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
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 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
   

 

          
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   اسراء جمال سعد عبد الروف االبجولى  1014 14

   ء حافظ عبدالمطلب بسيونى بديراسرا 1014 14

   اسراء سامح السيد دمحم سالمه 1014 14

   اسراء شعبان بلتاجى عطا 1011 11

   اسراء عبده على فرج عيسى 1014 14

   اسراء دمحم صبرى دمحم فرحات 1014 14

   اسراء نبيل عبد الصادق ابو نعمه 1010 10

   ياطىاسالم السعيد السيد احمد الدم 1014 14

   اسماء ابوالفتوح دمحم ابوالفتوح يوسف 1014 14

   اسماء احمد جالل جراب 1040 40

   اسماء اشرف احمد دمحم عامر 1044 44

   اسماء السيد حامد على السعودى 1044 44

   اسماء حمدى عبدالرحمن ابراهيم ابولبده 1044 44

   اسماء رضا دمحم محمود العدل 1041 41

   اسماء رمضان احمد غنيم 1044 44

   اسماء سالم على دمحم سالم 1044 44

   اسماء شعبان عبدالمطلب عبداللطيف ندا 1040 40

   اسماء عادل عبد الجواد عبد المادر عبد الرازق 1044 44

   اسماء دمحم صابر داود الرمال 1044 44

   اسماء محمود دمحم غرابه 1040 40



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
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 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 انصراف حضور  ماالس كود الطالب م

   اسماء والء ابراهيم على عبدهللا 1044  44

   اسيل حسين ابراهيم حسين العطار 1044 44

   االء ابراهيم عبد الفتاح حموده 1044 44

   االء ابواليزيد عبدالعزيز احمد 1041 41

   االء احمد شولى ابراهيم مصطفى 1044 44

   االء رضا احمد احمد هاشم 1044 44

   االء شعبان ابراهىم النجاره 1040 40

   االء صبرى عبده مصطفى فليفل 1044 44

   االء عبد الغفار عبد النبى ابو زيد البسيونى 1044 44

   االء دمحم نجاح نعيم 1000 00

   الزهراء عبد الناصر دمحم مصطفى الوكيل 1004 04

   السعيد احمد السعيد لاسم صيام 1004 04

   السعيد محمود زينهم دمحم عبداللطيف 1004 04

   الهام خالد حسنى عبدالحميد على 1001 01

   امال السيد محمود البيلى صحصاح 1004 04

   امانى حمد حامد حمد عوض 1004 04

   امانى وجيه ابراهيم دمحم سعد 1000 00

   امنيه ابراهيم ابراهيم جادو 1004 04

   ح الدين بسيونىامنيه بسيونى صال 1004 04

   امنيه شعبان حسن دمحم 1040 40

 

 

 

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   امنيه عبدالسالم هاشم عبدالونيس  1044 44

   امنيه مجدى زكى مصطفى ابراهيم نميس 1044 44

   امنيه محمود احمد الهنداوى 1044 44

   اميرة عصام عبدالحميد على 1041 41

   اميره السعيد فواد عليوه دمحم 1044 44

   اميره الشحات بدير دمحم عبدالعزيز 1044 44

   اميره زكريا دمحم دمحم عمارة 1040 40

   اميره كمال على السيد سرحان 1044 44

   اميره دمحم سالم ابراهيم لبن 1044 44

   انجى اشرف سمير صليب 1040 40

   انجى اشرف دمحم السيد 1044 44

   انجى عمرو احمد نبيل السيد عامر 1044 44

   اياد جابر حجازى الطراوى 1044 44

   اية خالد محمود احمد سرحان 1041 41

   ايمان جمال اسماعيل نصير 1044 44

   ايمان عبد اللطيف عدلى فايد 1044 44

   ايمان فخرى دمحم سيد احمد الزيوانى 1040 40

   ن عبده الصعيدىايمان دمحم رمضا 1044 44

   ايمان وليد السيد دمحم المتولى الدسولى 1044 44

   ايه رضا ابراهيم عبدالعزيز الطوخى 1400 400
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 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   ايه رضا شعبان حشاد 1404  404

   ايه شبل رافت شبل خليفه 1404 404

   ايه شعبان عبدالحميد جنيدى 1404 404

   ايه صالح عبد المادر دمحم يوسف 1401 401

   ايه طارق صبرى خلف 1404 404

   ايه على السباعى على رضوان 1404 404

   ايه عماد عبدالهادى ابراهيم زبادى 1400 400

   ايه دمحم سعد دمحم احمد 1404 404

   ايه محمود دمحم عبدالمنعم الدغيدى 1404 404

   بركات ابراهيم ايهاب على فتحى 1440 440

   ايهاب ياسر السيد السيد عوض 1444 444

   بدر رضا السيد دمحم بدر 1444 444

   براءه شريف دمحم حسن على 1444 444

   بسمله دمحم احمد كامل االلفى 1441 441

   تحيه عبدالخالك دمحم سالم 1444 444

   توفيك ابراهيم توفيك توفيك كساب 1444 444

   تونى ابراهيم يوسف ابراهيم 1440 440

   جهاد ابراهيم سعد ابراهيم زين الدين 1444 444

   جهاد احمد دمحم دمحم االمام الدحدوح 1444 444

   جهاد رضا مسعد عبد الحليم مزروع 1440 440
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 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   حبيبه دمحم دمحم عبدالرحمن 1444  444

   حبيبه مصطفى عوض مصطفى شليل 1444 444

   حسام اشرف عادل على ابوشعيشع 1444 444

   حسام شعبان عبد السالم دمحم صالح 1441 441

   حسام محمود عبدالجليل توفيك 1444 444

   حسن دمحم مصطفى صمر 1444 444

   حسين فوزى ابراهيم عبد السالم السما 1440 440

   مطلب عبد الغنى صالححمزة غانم عبد ال 1444 444

   حنين السعيد عبد العزيز مصطفى 1444 444

   حنين امجد دمحم السيد ابو مريكب 1440 440

   حنين دمحم طلحه دمحم غانم 1444 444

   خالد ابراهيم عبد الغنى عبد الغنى غالى 1444 444

   خالد رضا ابراهيم دمحمغريب 1444 444

   ابراهيم الدسولى عبد المنعم خالد عبد المنعم 1441 441

   خالد على ابراهيم عبدالمادر وهدان 1444 444

   خلود خالد دمحم ابراهيم اسماعيل 1444 444

   خلود يحى يحى غازى الحديدى 1440 440

   داليا ناجى على سعدالدين البشتيلى 1444 444

   دعاء اشرف ممدوح لاسم جعفر 1444 444

    عبد الفتاح رحيمدعاء دمحم 1410 410
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 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   دنيا هانى عطيه عوض عز الرجال 1414  414

   دينا رضا السعيد يوسف سالم 1414 414

   رانيا فريد دمحم احمد شعيشع سيد احمد 1414 414

   رحاب حمدى ابراهيم الششتاوى 1411 411

    محمودرحمه دمحم عبد السالم دمحم 1414 414

   رشا عبد الستار دمحم عبد الكريم 1414 414

   رضا طارق دمحم عبدالمنعم عوض هللا 1410 410

   رنا رمضان محمود دمحم مصطفى 1414 414

   رنا شعبان عبد الموى اسماعيل طاحون 1414 414

   رنيم حسام عبدالمنعم البطرنى 1440 440

   حلوة روان احمد ابراهيم دمحم 1444 444

   روان حاتم دمحم دمحم ابوشادى 1444 444

   روان حسن احمد احمد المرسى 1444 444

   روان خالد عبدالنبى اسماعيل سالمه 1441 441

   روان مدحت عبد اللطيف احمد اللمانى 1444 444

   روضه اسماعيل دمحم الباجورى 1444 444

   روفان اشرف حسين سرحان 1440 440

   رويدا شكرى عبدالمعطى دمحم زبادى 1444 444

   ريمون ميخائيل عازر حبيب عازر 1444 444

   ريهام عالء رمضان الدسولى الشناوى 1440 440
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 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   زياد ايهاب عبد هللا منصور سيد احمد  1444 444

   زياد جمال دمحم دمحم شلبى 1444 444

   زياد عبدالفتاح سيد احمد نور 1444 444

   زياد على زكى السعدنى 1441 441

   زياد عمرو عبد الكريم دمحم ادريس 1444 444

   زياد محمود صالح دمحم ابو شعيشع 1444 444

   زينب ابراهيم حمدى دمحم العبسى 1440 440

   زينب حامد احمد دمحم عامر 1444 444

   احمد اسماعيل زينب حماده سيد 1444 444

   زينب دمحم سعد الرفاعى 1400 400

   سارة عبدالسميع محمود احمد السيد على 1404 404

   ساره عبد الحميد دمحم الخامى 1404 404

   ساره دمحم فوزى حسن متولى جاب هللا 1404 404

   ساره محمود رشاد زكريا شعبان 1401 401

   ى بلتاجىسامح دمحم ابراهيم حسين 1404 404

   سامى بطرس عازر عبد المسيح عبد المالن 1404 404

   سعد المغازى حسن احمد عبد المعطى 1400 400

   سعيد مفرح لطب شكر 1404 404

   سلمى محسن امين دمحم عطا هللا 1404 404

   سماح انور درديرى الليثى ابراهيم 1440 440
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 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   سمر زغلول مصطفى حليمة  1444 444

   سهام فرج عوض هللا الطنوبى 1444 444

   سهيله صبرى مصطفى حسن عماره 1444 444

   سهيله عوض عبد اللطيف فهمى شرف 1441 441

   سهيله محمود شولى ابو العنين 1444 444

   سهيله محمود دمحم عبدالكريم برهامى ليمونه 1444 444

   سيف الدين دمحم عطيه شاهين 1440 440

   شريف دمحم يوسف خليف 1444 444

   شرين حسن زهران زايد 1444 444

   شمس سعيد حسين سيد احمد 1440 440

   شيرين دمحم الشحات شعبان 1444 444

   شيماء حسن دمحم متولى المغازى 1444 444

   شيماء حمادة رزق عبدالفتاح سالم 1444 444

   شيماء خالد يوسف موسى عبده 1441 441

   شيماء سعد فريد ابراهيم لردش 1444 444

   شيماء دمحم حسن حسن يوسف عبده 1444 444

   صديك عصام صديك المرشدى عمار 1440 440

   صالح دمحم على على النحاس 1444 444

   ضياء عبد الروف عبد الروف عمر سلمان 1444 444

   الحسانين بدرالزناتى طه عبدالمنعم 1400 400
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 مستجد :الطالب حالة طبيعة الدراسة : انتظام  2202الئحــة : اغسطس 

 
 

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   عايده جمال عوض دياب 1404  404

   عبد الرحمن ابراهيم عبد الحميد شاكر 1404 404

404 1404 
عبد الرحمن جالل عبد المادر موسى احمد 

 المضنى

  

   عبد الرحمن زكى مسعد ابراهيم حسين 1401 401

   د الرحمن سعد بسيونى منسى كسابعب 1404 404

   عبد الرحمن طارق ابراهيم حسن عليوه 1404 404

   عبد الرحمن دمحم احمد البيلى 1400 400

   عبد الرحمن دمحم عبد اللطيف سعادة ريحان 1404 404

   عبد الرحمن مصطفى االياس دمحم دمحم 1404 404

   حدوحعبد الرحمن مصطفى الشراكى سالم د 1440 440

   عبد السالم راضى دمحم عبد العزيز عبد السالم 1444 444

   عبد العزيز فتوح يوسف السيد احمد الهنداوى 1444 444

   عبد العزيز فريد السيد على 1444 444

   عبد العظيم السيد فتحى الغريب المرسى 1441 441

   عبد اللطيف ابراهيم ابراهيم عبد الرحمن كرسون 1444 444

   عبد هللا دمحم عبد الوهاب ابراهيم خضر 1444 444

   عبد هللا دمحم على مصطفى الننى 1440 440

   عبد المحسن على عبد المحسن دمحم على 1444 444

   عبد المنعم دمحم عبد المنعم مصطفى 1444 444

   عبدالرحمن الحسينى دمحم حفور 1440 440

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 افانصر حضور  االسم كود الطالب م

   عبدالرحمن مجاهد مجاهد دمحم 1444  444

   عبير فرحات حسن يونس 1444 444

   عزت احمد عزت احمد عيد 1444 444

   عزه عدلى توفيك دمحم حسن 1441 441

   عصام الدين احمد صبرى شكر 1444 444

   عطيات سعد الدين السيد دمحم ابراهيم 1444 444

   السالم عامرعال احمد عامر عبد 1440 440

   عالء الدين مصطفى سعد دمحم مسعود 1444 444

   عالء عبدالمطلب محروس سعد نوح 1444 444

   على احمد على ابراهيم الحسانين 1440 440

   على صالح عبدالغفار دمحم مبرون 1444 444

   على عطيه على عطيه الرفاعى 1444 444

   على عطيه دمحم على العايشه 1444 444

   على دمحم على ابوالمكارم 1441 441

   عماد حمدى دمحم الدرينى ابو شادى 1444 444

   عمر اشرف دمحم بدر الدين احمد حسن 1444 444

   عمر البيلى بسيونى طلحه غازى 1440 440

   عمر السعيد احمد اسماعيل عمر 1444 444

   عمر عبدالحميد صالح المنسى 1444 444

   عمر محمود ابراهيم لمر الدوله بدير 1410 410

 

 

 

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   عمرو عبدالحكيم صالح على النجار 1414  414

   عمرو كمال رشاد دمحم عبدالرحمن 1414 414

   عيد دمحم عيد ابو لحف 1414 414

   غاده جالل السيد دمحم عبد هللا 1411 411

   عبدالغنى احمد النجار فادى ماهر 1414 414

414 1414 
فاطمة الزهراء ربيع محمود عبد الرءوف ابو 

 الخير

  

   فاطمه دمحم عبدالستار مصطفى عوينه 1410 410

   فاطمه موسى سالمه الشرلاوى 1414 414

   فاطمه يوسف دمحم ابراهيم البسيونى 1414 414

   فردوس عبد المادر عبد العزيز شالمه 1440 440

   كريم عالء عبد الخالك عرفه 1444 444

   كريم مسعد السيد دمحم الشربينى 1444 444

   كريم ناصف ابراهيم محمود ابراهيم 4441 444

   كنزى دمحم احمد جاب هللا 4411 441

   لبنى عبد العزيز دمحم دمحم سعد 4441 444

   لبنى عبدهللا دمحم احمد البساوى 4441 444

   ميس رافت فرج عثمان حسينل 4401 440

   ليلى فرج عبدالمجيد الماريه 4441 444

   ماهر احمد ماهر السيد على 4441 444

   ماهر رضا ماهر عبده مسعد 4401 440

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   دمحم ابراهيم فتحى عبدالسالم ابراهيم 4441 444

   دمحم احمد سالم احمد دمحم 4441 444

   دمحم احمد عبد الرسول دمحم الخواجة 4441 444

   دمحم اسامة عبد الممصود عبدالمعز البنا 4411 441

   دمحم اشرف محى الدين الدغرى 4441 444

   دمحم السعيد مصطفى خليفة 4441 444

   دمحم السيد سعد على الصعيدى 4401 440

   دمحم انور عبد الفضيل دمحم ابراهيم 4441 444

   دمحم بسيونى زكريا احمد السما 4441 444

   دمحم جمال عبدالمجيد عمر رزق 4001 400

   دمحم حسن دمحم بسيونى داود 4041 404

   دمحم حنفى عبد العاطى عبدهللا 4041 404

   دمحم رافت دمحم عبد الرازق السيد الجارحى 4041 404

   ىدمحم رفعت الشربينى دمحم الشربين 4011 401

   دمحم رمزى انور عبدالجواد 4041 404

   دمحم رمضان دمحم عبدالعزيز بديوى 4041 404

   دمحم روف دمحم احمد المصرى 4001 400

   دمحم سامر دمحم دمحم راشد 4041 404

   دمحم شريف ابوالمجد دمحم سليم 4041 404

   دمحم طارق احمد البيلى احمد 4401 440



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   دمحم عبد الحميد محمود بدير دمحم 4441 444

   دمحم عبدالحميد دمحم صبحى بركات 4441 444

   دمحم عبدالمنعم حسن مطاوع 4441 444

   دمحم عبدالناصر رزق شمس الدين 4411 441

   دمحم عماد محروس الشافعى 4441 444

   ىدمحم عمر عبد الجليل الزنات 4441 444

   دمحم عنتر ابراهيم دمحم غزى 4401 440

   دمحم كامل عبد الحى دمحم شبانه 4441 444

   دمحم محسن ابراهيم دمحم سيداحمد 4441 444

   دمحم محسن عواض عوض 4401 440

   دمحم دمحم على الشوبرى 1444 444

   دمحم محمود ابراهيم دمحم ابراهيم 1444 444

   د عبد الحميد دمحم سالمدمحم محمو 1444 444

   دمحم مدحت دمحم السعيد البسيونى 1441 441

   دمحم مسعد كامل الشهاوى 1444 444

   دمحم ناجح عبد العال عبد العال 1444 444

   دمحم نبيل دمحم احمد الجمل 1440 440

   دمحم نبيل محمود احمد الخطيب 1444 444

   يد عبد الخالكدمحم نشات لطفى عبد المج 1444 444

   محمود ابراهيم ابراهيم السيد معجوز 1400 400



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   محمود ابراهيم عبده دمحم على 1404 404

   محمود احمد اسماعيل احمد المليطى 1404 404

   محمود احمد عبد الحميد السيد الصعيدى 1404 404

   بدالواحد عيدمحمود احمد فهمى ع 1401 401

   محمود الحسينى محمود عبد الستار 1404 404

   محمود السيد دمحم الجلبه 1404 404

   محمود الشحات عبد الجيد دمحم ابوالحسن 1400 400

   محمود المسيرى اسماعيل دمحم احمد حسام الدين 1404 404

   محمود حسن حسنين على جاد 1404 404

   صطفى محمود الصعيدىمحمود صالح م 1440 440

   محمود صبرى احمد خليفه عتمان 1444 444

   محمود صالح عبد السالم البدوى النادى 1444 444

   محمود طارق كاشف السباعى ابوطالب 1444 444

   محمود عبدالفتاح عبدالتواب الماضى 1441 441

   محمود عبدالهادى عبدالحميد محمود خليفه 1444 444

   محمود عبدالونيس عبدالسالم عبدالونيس 1444 444

   محمود دمحم اسماعيل محمود عامر 1440 440

   محمود منير عبد الواحد احمد الموافى 1444 444

   محمود نجاح السيد عبدالجواد 1444 444

   مروان احمد كمال حوام 1440 440



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   محمود على عامرمروه مدحت  1444 444

   مريم رمزى حليم رمزى 1444 444

   مريم عبد الحميد نصر السيد 1444 444

   مريم عبد اللطيف عبد التواب عبد اللطيف الحداد 1441 441

   مريم عبد المحسن احمد دمحم يوسف 4441 444

   مريم عبدالمغنى السيد عبدالمغنى 4441 444

   لسيد المشاوىمريم عوض السيد ا 4401 440

   مريم مراد كرم نصر كامل 4441 444

   مريم وليد احمد الشوادفى االمام 4441 444

   مصطفى السيد فرج عبد الحميد 4401 440

   مصطفى جمال درغام درغام 4441 444

   مصطفى رمضان دمحم عبد العزيز 4441 444

   مصطفى كامل عبدالرسول الفمى 4441 444

   مصطفى دمحم احمد المطاهر 4411 441

   مصطفى دمحم توفيك ابراهيم حجر 4441 444

   مصطفى محمود على دمحم داود 4441 444

   مصطفى ناصر عبد الراضى الهريجى 4401 440

   منار احمد يسرى حسين احمد ابوطالب 4441 444

   منار صالح دمحم سالم عرابى 4441 444

   د احمد ابو العزممنار عرفه شبل سي 4101 410



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   منةهللا عادل احمد عبده البطراوى 4141 414

   منه هللا السيد دمحم المطب حمدان 4141 414

   منه هللا حسن عبدالسالم حسن سليمان 4141 414

   منى كمال عبد العليم ابراهيم 4111 411

   د العزيز ابو الفتوح جناحمنير عبد الرازق عب 4141 414

   مهاب مجدى مصطفى السعيد مصطفى 4141 414

   مى ابراهيم السيد الفمى 4101 410

   مى اشرف مصطفى متولى كامل 4141 414

   ميرنا بديع عبد الحميد دمحم الجمال 4141 414

   ناديه دمحم احمد منصور 4401 440

   دىناهد محمود انور دمحم ابوشا 4441 444

   نبيله عالء المطب فرج هللا رسالن 4441 444

   نجاة على السيد على داود السايح 4441 444

   نجالء فتحى حامد عيد عبد الرحيم 4411 441

   ندا شولى على ابراهيم 4441 444

   ندا طه عبدالباسط دمحم على 4441 444

   ندا عبد الباسط دمحم حافظ المطاهر 4401 440

   ندا هشام البسيونى شحاتة زايد 4441 444

   ندى احمد دمحم رمضان 4441 444

   ندى السعيد السيد السيد البيومى 4401 440

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   ندى بدير فواد بدير دمحم 4441 444

   ندى زكريا عبدهللا زكريا حسن 4441 444

   دالفتاح عنزندى طارق السيد مصطفى عب 4441 444

   ندى عبده عبده عبده الهنداوى 4411 441

   ندى مجدى دمحم جالل 4441 444

   ندى نور السيد عبدالسالم احمد 4441 444

   ندى وهبه دمحم وهبه مجاهد 4401 440

   نسرين ماهر دمحم خطاب 4441 444

   نسمه عرفات عبدالرحيم دمحم احمد 4441 444

   دالحليم محروس عبدالحليم موسىنعمه عب 4001 400

   نهال ابراهيم دمحم ابراهيم عماره 4041 404

   نور الدين دمحم احمد عبد السالم عبد الحميد شرابى 4041 404

   نوران دمحم عبد هللا عمر 4041 404

   نورهان السيد عبد الممصود سالم 4011 401

   نورهان حسن حسن طه سالم 4041 404

   نورهان خالد عبد العزيز محمود بهلول 4041 404

   نورهان دمحم ابراهيم الدسولى دمحم 4001 400

   نيره فتحى جاد ابو الفتوح على 4041 404

   هاجر جميل الغريب الغريب منصور 4041 404

   هاجر رضا مصطفى ابراهيم الشعراوى 4401 440

 



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   هاجر سعيد اسماعيل ابراهيم النجولى 1280 280

   هاجر دمحم على يوسف الجارحى 1282 282

   هانم هالل محمود ابوالسعود 1282 282

   هدى احمد دمحم محمود غنيم 1281 281

   هدى صابر دمحم البهوار 1283 283

   هند بشير عبد العزيز ضيف هللا 1283 283

   الموى سعادههند دمحم ابراهيم عبد 1282 282

   وحيد عبدالمنعم البيومى امبابى شحاته 1288 288

   ورده حسين عبد الستار سليمان 1283 283

   وفاء حسينى عبدالرحمن دمحم عيسى 1232 232

   وفاء ربيع عبد هللا الحفناوى 1230 230

   وفاء دمحم فتوح دمحم عبدالرازق 1232 232

   سيونى البريدىياسمين احمد محفوظ ب 1232 232

   ياسمين رضا رزق رزق سليمان 1231 231

   ياسمين سعد مصباح عبدالحميد 1233 233

   ياسمين عبده طلب ابراهيم العمباوى 1233 233

   ياسمين دمحم ابراهيم لطب مصطفى 1232 232

   ياسمين ياسر السيد عبدالرحمن دمحم 1238 238

   لجخويلدس بدير نبيه دمحم ا 1233 233

   يمنى على سليمان عبدالحليم الفمى 1122 122

  



 

 

   

 البيطرى الطب كلية
 

    

 

  

   

 الفصل الدراسي االول / الفرقه الرابعه
 

     

     

كشـف رصـد درجـات 
 مـادة : 

 

    

          

 مركز نظم المعلومات االدارية
 

       

 المسـم/الشعبـة : ــــ 2222-2222الجامعــي : العــام 

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

 
 

 انصراف حضور  االسم كود الطالب م

   يمنى دمحم السيد دمحم عبد العال 1120 104

   يوسف مصطفى رجب الوحيشى 1122 104

   ) بالى (     احمد عادل محمود دمحم سالمه 1122 104

   ) بالى (           امل مومن حسن البرعى 1121 101

   ) بالى (    دمحم احمد عبدالعزيز دمحم الممدم 1123 104

   (2222) الئحه    دمحم حسن دمحم حسن سراج الدين 1123 104

   (2) من الخارج  اميره دمحم عبد العزيز غلوش 1122 100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


