
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلية الطب البيطري                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة سوهاج 

 م0202/0200عام اجلامعي ال ـــــــــ الثالثةكشف بأمساء طالب الفرقة 
 (4جلنــــــة رقم )

 (4(/ قاعة )2مركز اإلختبارات اإللكرتونية رقم)
 طالب/طالبٛ( 116العزر )#ً 20         التارٖذ:       /          /#                                                   املارٚ:                     #          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التــــــــــوقيع ســـــــــــــــــــــــــــــماال رقم اجللوس
  جار عسٖس جخرٔر ابإٌب 3001

  الٍٗا امحز ٌٖٕض غامن حمىٕر ابتصاً 3002

  عمٜ الزشٕقٜ امحز ابراِٗي 3003

  حمىز احلىٗز عبز تٌٕ٘ ابراِٗي 3004

  حمىز حمىٕر تاج امحز 3005

  حمىز اهلل عبز جاله امحز 3006

  اجملٗز عبز ِاظي عاره امحز 3007

  رشالُ حمىز عبزاحملصَ امحز 3008

  حصَ عبزالصىٗع صابر اشاوٛ 3009

  حصني حمىز امساعٗن اشراٞ 3010

  حمىز حمىز الصٗز اشراٞ 3011

  حمىز فؤار ظعباُ اشراٞ 3012

  ظٗدُٕ امحز ظٗدُٕ اشراٞ 3013

  عبزاملٕىل امحز عمٜ اشراٞ 3014

  حمىز فاضن فتخٜ اشراٞ 3015

  امحز اوني ُوخىز اشراٞ 3016

  حصَ رفعت حمىز اشراٞ 3017

  الالٓ عبز حصاٌني وصطف٘ اشراٞ 3018

  الصٗز امحز خالز اشالً 3019

  ابٕاحلصَ صزقٜ خالز اشالً 3020

  الالٓ عبز حمىز الالٓ عبز امساٞ 3021

  الٗىٍٜ امحز عبزٓ امساٞ 3022

  حمىز ٗنامساع عاره امساعٗن 3023

  عمٜ جابر امحز اظرقت 3024

  حمىز خمتار اظرف االٞ 3025

  حٍفٜ ابٕاحلىز عبزالرافع السِراٞ 3026

  رأٝ خمف عمٜ السِراٞ 3027

  حمىز عىارٚ اظرف العٗىاٞ 3028

  طْ ابٕاحلىز ٌعات اون 3029

  حمىز الرحٗي عبز امحز اوٍٗٛ 3030

  حمىز حمىز الصٗز اوريٓ 3031

  حصني ابراِٗي حصاُ مجاه اوريٓ 3032

  وٗداٟٗن جرجض الكض بكطر اٌاشٗىُٕ 3033

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التــــــــــوقيع االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوس
  وٗداٟٗن ٍٖٜ حسقٗاه اٖفمني 3034

  الكاشي ابٕ حمىز الكاشي ابٕ امياُ 3035

  اجلمٗن عبز الصٗز خالز امياُ 3036

  الرمحَ عبز خمف الرمحَ عبز امياُ 3037

  بهر الصٗز امحز حمىز امياُ 3038

  ظخاتٛ عبزالمطٗف دمزٝ امياُ 3039

  حمىز الالٚ عبز فٗصن اٍٖاط 3040

  زارع وتٕىل قطب اشعز اهلل اْٖ 3041

  امحز عمٜ عصاً اْٖ 3042

  قبٗص٘ حمىز قبٗص٘ اْٖ 3043

  عبزالعّٗز لبٗب اظّزٙ بٗرت 3044

  رزم فتخٜ جمزٝ بٗرت 3045

  الالٓ عبز حمىز امحز تصٍٗي 3046

  وٍٗا إٌر اّٖاب تٕواط 3047

  وّأر خمٗن شاوح جرجض 3048

  امحز ناون وصطفٜ حازً 3049

  تٕفٗل عبزاملٍعي رجب حصاً 3050

  الصٗز حمىٕر فتخ٘ حصَ 3051

  اوني احلىٗز عبز حمصَ حصَ 3052

  امحز خمف وصطفٜ حصني 3053

  وطأع الرحٗي عبز اميَ محارٚ 3054

  عمٜ ظرقأٝ امحز محزٝ 3055

  الرحٗي عبز عبزالصبٕر صالح حٍاُ 3056

  امحز حمىز عمٜ خالز 3057

  امحز رظار امحز خمٕر 3058

  ابراِٗي الِٕاب عبز حصني خمٕر 3059

  عبزاحلىٗز راظز حمصَ رٌٗا 3060

  مسعاُ فارط جٕزٖف رٍٖا 3061

  امحز عبزالعمٗي عبزالباشط رٍٖا 3062

  امحز حاوز خمف رحاب 3063

  حمىز عىر رافت رمحٛ 3064

  عم٘ حمىز الرظٗز عبز رضٕٝ 3065

  صكر عم٘ الصٗز رغزٚ 3066

  برشًٕ سنرٙ رافت رٔلني 3067

  زارع ارٖب عصاً رٖتا 3068

  امحز محسٓ امحز رّٖاً 3069

  عبزالمطٗف ابٕاجملز حمىز زوسً 3070

  جٕرجٕٗط الطٕٖن جمزٝ شارٚ 3071

  حمىز عبزالصتار الصٗز شارٓ 3072

  الالٓ عبز حمىز مجاه شارٓ 3073



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التــــــــــوقيع االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوس
  االبهرٝ زحمى امساعٗن شاوْٗ 3074

  فدرٙ ِٔٗب اظرف شاٌزرا 3075

  املالك عبز ٔجْٗ اٌصٜ شاٌزرا 3076

  خمْ روسٝ ٌعات شاٌزرا 3077

  خمٗن حمىٕر حمىز مسا 3078

  حمىز حمىز عصاً مساح 3079

  عصاف حصَ حافظ وصطفٜ مساح 3080

  عطْٗ الرازم عبز نىاه مسريٓ 3081

  عبزاهلل شٗز جابر شّاً 3082

  حبارٖر الفتاح عبز امحز شّٗمٛ 3083

  اررٖض جار اظرف ظرٖف 3084

  راغب لطٗف اميَ ظٍٕرٚ 3085

  ظخاتْ ظّزٝ طمعت ظريٙ 3086

  طٕشُٕ عسوٜ امحز ظٗىاٞ 3087

  امحز الصٗز روضاُ ظٗىاٞ 3088

  حصاٌني حصَ حمىٕر ظٗىاٞ 3089

  حمىز حمىز الصٗز طارم 3090

  امحز حصَ حمىز طارم 3091

  ٖٕشف احلىٗز عبز رجب احلىٗز عبز 3092

  اجلابر عبز حمىٕر اجلابر عبز امحز الرمحَ عبز 3093

  شمٗىاُ حمىز حمصَ الرمحَ عبز 3094

  عبزالكارر ابٕالصعٕر عم٘ عبزالرمحَ 3095

  امحز حمىٕر حمىز عبزالرمحَ 3096

  ِاظي نرٖي اميَ عبزاهلل 3097

  عبزالرحٗي وصمي حمىٕر عبزاهلل 3098

  ربْ عبز عمٜ ابراِٗي عالٞ 3099

  طاٖع حصَ طاٖع عىرٔ 3100

  جرباٟٗن بٕلض مشعٜ فارٝ 3101

  الرازم عبز اهلل ضٗف احلىٗز عبز فاطىْ 3102

  الصىاُ شعز ظعباُ فرحْ 3103

  حمىز عمٜ صربٝ فرغن 3104

  امحز حمىز عاطف فٕزٖٛ 3105

  لصٗزا الراضٜ عبز البزرٝ نرٖي 3106

  حمىز ِاظي عٕض نرٖي 3107

  عبزٓ رضاٌٜ حٍا نريلض 3108

  وّأر خمٗن شاوح نريلض 3109

  امحز عست امحز وؤوَ 3110

  وٗداٟٗن صابر شمٗىاُ وارٖا 3111

  ناون فٕزٝ اظرف وارٍٖا 3112

  حسقٗاه حسقٗاه الربت وارٍٖا 3113



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التــــــــــوقيع االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوس
  وٕرٖض راظز عٌٕ٘ وارٍٖا 3114

  سنرٝ شعٗز جمزٝ وارٍٖا 3115

  حمىز محارٚ اظرف حمىز 3116

 عدد الحضور :     المالحظـــين:

 عدد الغيـــاب :      

 ى  :ـاالجمـــــال     

 

 

 

 :المراقــــــة

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلية الطب البيطري                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة سوهاج 

 م0202/0200العام اجلامعي  الثالثة ـــــــــكشف بأمساء طالب الفرقة 
 (5جلنــــــة رقم )

 (2(/ قاعة )0مركز اإلختبارات اإللكرتونية رقم)
 طالب/طالبٛ( 66العزر )#ً 20         التارٖذ:       /          /#                                                   املارٚ:                     #          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التــــــــــوقيع االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوس
  الصٗز حمىز تكٜ حمىز 3117

  امحز حمىز جابر حمىز 3118

  الرمحَ عبز جار اهلل جار حمىز 3119

  وكمز ابراِٗي الصٗز مجاه حمىز 3120

  ٌبْٗ امساعٗن حمىٜ حمىز 3121

  عجىاُ فتخٜ ظعباُ حمىز 3122

  وّراُ الصٗز عاطف حمىز 3123

  حمىز ٖٕشف عىار حمىز 3124

  الزَٖ نىاه امحز حمىٕر حمىز 3125

  حافظ خمف ِعاً حمىز 3126

  وٍّٜ شعز امحز حمىٕر 3127

  العاه عبز ورحب امحز حمىٕر 3128

  الرمحَ عبز جار اهلل جار حمىٕر 3129

  حمىز احلىٗز عبز حصاُ حصٍٜ حمىٕر 3130

  صزٖل عبزالكارر حمىز حمىٕر 3131

  ِٗهن امحز اصٕاُ ورٔٚ 3132

  وٕشٜ عسٖس خمف ورٖاٌا 3133

  شمٗزط ٗزالعّ عبز اظرف ورٖي 3134

  حمىٜ رفعت اميَ ورٖي 3135

  وٕشٜ حمىز نىاه ورٖي 3136

  شٗز الفٕىل سنٜ وصطفٜ 3137

  الصٗز حمىز رفعت وصطفٜ 3138

  امحز ٌٕرالزَٖ حاوزٝ وٍار 3139

  ابٕضٗف حمىز امحز وٍاه 3140

  حمىز بزٔٝ خمف وٍاه 3141

  امحز ثابت حصني اهلل وٍٛ 3142

  جار وصطف٘ اهلل زعب اهلل وٍْ 3143

  الصٗز اهلارٙ عبز حصين و٘ 3144

  شاوٜ ٌصٗي عاره وٗار 3145

  الصٗز جابر الٗىاٌٜ وريِاُ 3146

  المطٗف عبز عبزاحلفٗظ حمىز وريِاُ 3147

  فرغم٘ حمىز اظرف ٌارَٖ 3148

  حمىز شعز مجاه ٌزا 3149

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التــــــــــوقيع ــــــــــــــــــــــماالســـــــ رقم اجللوس
  حجازٝ حمىٕر صابر ٌزا 3150

  عبزاهلارٝ حمىز ِاظي ٌزا 3151

  اوني الصٗز اظرف ٌزٝ 3152

  ابٕالعال وصطف٘ اظرف ٌزٙ 3153

  حمىٕر الرمحَ عبز فارٔم ٌروني 3154

  الهرٖي عبز حمىز خالز ٌّٜ 3155

  وّزٝ حمىز وصطفٜ ٌّٜ 3156

  امحز عمٜ رفعت ٌٕراُ 3157

  حمىز محزاُ امحز ٌٕرِاُ 3158

  شمٗىاُ حمىٕر اٌض ِاجر 3159

  خمٗفٛ امحز حمىٕر ِاجر 3160

  عم٘ الِٕاب عبز ٖصرٙ ِاجر 3161

  حمىز حمىز حمىٕر ِالٛ 3162

  امحز انراً اظرف ِاٖزٙ 3163

  عجبٕ حصني حمىٕر امحز اهلل ِبْ 3164

  الزَٖ شعز ازمالر عبز ِبْ 3165

  حمىٕر حصَ حصني ِزٖر 3166

  عبزالعاه شمٗىاُ امحز ٔررٚ 3167

  حمىز ابٕاجملز عبزالصتار ٔالٞ 3168

  ظمبٜ عرٖاُ عست ٖٔصا 3169

  حمىز المطٗف عبز امحز ٖامسني 3170

  برع٘ خضريٙ شعز ٖامسني 3171

  ِٔبْ ِٔٗب صفااهلل ٖامسني 3172

  عمٜ زحمى حمىٕر ٖامسني 3173

  ابٕالٍٕر عبزالراضٜ عىر حيٜٗ 3174

   تٕفٗل جممع ٖعكٕب ٖٕشتٍٗا 3175

  ... )باق٘( المطٗف عبز امحز مجاه اشراٞ 3176

  ... )باق٘( الالٓ عبز الصٗز مجاه اٖات 3177

  ... )باق٘( حصَ عبزالعسٖس حصَ اْٖ 3178

  ... )باق٘( حمىٕر العاه عبز بزٔٝ حصني 3179

  ... )باق٘( حمىز حمىز عٍرت ابظّ 3180

  ... )باق٘( ببأٝ مممٕك رافت وارتٍٗا 3181

  ... )باق٘( عمٜ جابر عمٜ حمىز 3182

 عدد الحضور :     المالحظـــين:

 عدد الغيـــاب :      

 ى  :ـاالجمـــــال     

 

 المراقــــــة:

 

 


