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 م0202/0200عام اجلامعي ال ـــــــــ الرابعةكشف بأمساء طالب الفرقة 
 (6جلنــــــة رقم )

 (0(/ قاعة )2مركز اإلختبارات اإللكرتونية رقم)
 طايب/طايب١( 81ايعزر )#ّ 20         ايتارٜذ:       /          /#                                                   املار٠:                     #          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التــــــــــوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــماالس رقم اجللوس
  عبٝز ط٘ حمُز ابراِٖٝ 4001

  ع٢ً حمُز ايصٝز امحز 4002

  حصني تٛفٝل حصني امحز 4003

  عبزايعسٜس اهلل محز محزإ امحز 4004

  حافظ حمرٚط خًف امحز 4005

  حمُز حمُز عارٍ امحز 4006

  حمُز فرغ٢ً عاطف امحز 4007

  طًب حمُز عبزايرؤٚف امحز 4008

  عُر ع٢ً عبزايعاٍ امحز 4009

  عبزايالٙ رَضإ عبزايالٙ امحز 4010

  حمُز فرج ايزٜٔ عال٤ امحز 4011

  عبزايعاٍ جابر امحز ار٣ٚ 4012

  حمُز فرغ٢ً امحز ار٣ٚ 4013

  َٓصٛر حمُز صاحل اشرا٤ 4014

  ايٖٛاب عبز ايظاٖر عبز حمُٛر اشرا٤ 4015

  ايت٢ْٛ ناٌَ َصطف٢ اشرا٤ 4016

  عبزايعسٜس نُاٍ ممزٚح اشرا٤ 4017

  امحز ع٢ً امحز اشالّ 4018

  حمُز ايصٝز ايصٝز اشالّ 4019

  ابٛرحاب نرِٜ عاطف امسا٤ 4020

  حمُٛر عجُإ فؤار امسا٤ 4021

  عبزاملبز٣ فهر٣ اشاَ٘ اال٤ 4022

  حمُز حاَز اظرف اال٤ 4023

  َصطف٢ ُزحم حصٔ اال٤ 4024

  شاملإ عجُإ شامل اال٤ 4025

  عبزايرمحٔ حمُز عبزايرمحٔ اال٤ 4026

  عًٞ عبزايرمحٔ حمُز اَا٢ْ 4027

  عبزاحلل ابراِٖٝ ايصٝز اٌَ 4028

  عٝص٣ٛ عاطف فرج آَٝ٘ 4029

  امحز ايصٝز حمُٛر آَٝ٘ 4030

  ررٜٚغ ع٢ً اظرف اَريٙ 4031

  ٝظعبزاحلف شعز رفعت اَريٙ 4032

  فرغًٞ عبزاملٛجٛر شعز اَريٙ 4033

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التــــــــــوقيع االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوس
  ايصٝز اهلل خًف عاظٛر اَريٙ 4034

  اْزراٚط بٝرتٚ اجمز اْاشُٕٝٛ 4035

  بصطا ٜٛشف ْبٌٝ اٚيٝفٝا 4036

  تخبٝ امحز حمُٛر اٜات 4037

  ٖابٌٝ ْعِٝ رافت اٜر٢ٜٓ 4038

  حمُز حصٔ بز٣ٚ اٜ٘ 4039

  حصٓني عجُإ قزر٣ حمُز اٜ٘ 4040

  ظخات٘ اهلل جاب فٛز٣ اٜٗاب 4041

  عبزاهلل امحز ظخات٘ باشٓت 4042

  ع٢ً خًف حمُز برا٤ٙ 4043

  جرجض بٛيض عزىل بٛيض 4044

  ظٓٛر٠ رظزٟ بعر٣ بٝع٣ٛ 4045

  شٝزِٖ ٛيضب ناٌَ بٝع٣ٛ 4046

  ظٓٛر٠ ناٌَ ظهرٟ تَٛاط 4047

  حمُز عبزايًطٝف حمُز ثٜٛب٘ 4048

  رزم ظهر٣ عبزايٓاصر جٗار 4049

  َصاى ناٌَ فٛز٣ جٛزفني 4050

  ٜٛشف فؤار عاصِ حازّ 4051

  حمُٛر حمُز فتخ٢ حصٓا٤ 4052

  حاَز حمُز عُار خايز 4053

  امحز ابراِٖٝ َرزٚم خايز 4054

  زنٝإ ْعِٝ رفعت اْ٘رَٝ 4055

  عسٜس فرج ْاج٢ رَٝاْ٘ 4056

  تَٛا يبٝب عارٍ رٚالج٢ 4057

  زن٢ فٛز٣ عٝز رٜفٝز 4058

  ٜٛشف حمُز عابزٜٔ رٜٓا 4059

  عبزاحلُٝز خًٝف١ امحز راْٝا 4060

  حمُز امحز رظار راْٝا 4061

  اهلل شعز فاِٖ حمُز عصاّ رحاب 4062

  ملغٝحعبزا رفعت حمُز رمح٘ 4063

  حصٔ ايصٝز ح٢ًُ رظا 4064

  َصطف٢ ع٢ً شا٢َ رْا 4065

  امحز حمُٛر حمُزبٗا٤ايزٜٔ رٚإ 4066

  حبٝب مجاٍ عاطف رميْٛزا 4067

  َعرٚف حصني اظرف رٜٗاّ 4068

  عبزايرمحٔ َصطف٢ حصاّ شارٙ 4069

  ع٢ً حمُز عبزايٛنٌٝ شارٙ 4070

  ع٢ً امحز حمُز شارٙ 4071

  عبزاحلُٝز شٝز حمُٛر شارٙ 4072

  رَٝإ فؤار عٝص٢ شًفاْا 4073



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التــــــــــوقيع االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوس
  حمُز فتخ٢ حمُز ش٢ًُ 4074

  ًَو ناٌَ ْاجح شُٕٝٛ 4075

  خبٝت فٛز٣ ٜعكٛب ظري٣ 4076

  امحز ُزحم ايٓصر شٝف ظرئٜ 4077

  عباط حاَز امحز ظُٝا٤ 4078

  عبزاجملٝز عبزايرحِٝ ثٛر٣ ظُٝا٤ 4079

  حصني حمُٛر حصإ ظُٝا٤ 4080

  حمُز امحز صالح ظُٝا٤ 4081

 عدد الحضور :     المالحظـــين:

 عدد الغيـــاب :      

 ى  :ـاالجمـــــال     

 

 

 

 المراقــــــة:

 

 



 كلية الطب البيطري                                                                                                                                                                                                                                                                     جامعة سوهاج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م0202/0200العام اجلامعي  ـــــــــ الرابعةكشف بأمساء طالب الفرقة 
 (7جلنــــــة رقم )

 (3(/ قاعة )2مركز اإلختبارات اإللكرتونية رقم)
 طايب/طايب١( 94ايعزر )#ّ 20         ايتارٜذ:       /          /#                                                   املار٠:                     #          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــوقيعالتـــــــ االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوس
  حمُز امحز ابٛاحلُز صابرٜٔ 4082

  شًُٝإ ْصرايزٜٔ ايضبع ضخ٢ 4083

  عبزايًطٝف صزٜل عست ضخ٢ 4084

  عبزايعسٜس حمُز َصطف٢ ط٘ 4085

  امحز فٛز٣ ٜصر٣ عا٥ع٘ 4086

  حمُز حمُٛر حمُز عاَر 4087

  شًُٝإ ايصٝز ايزٜٔ عُار عبزايرمحٔ 4088

  ع٢ً حمُز ثابت حمُز عبزاهلل 4089

  رزم عبزايعسٜس عارٍ عطٝات 4090

  غايب عُر حمُز عُر 4091

  ايصٝز حمُز حامت عُرٚ 4092

  حمُز ابٛضٝف عصاّ عُرٚ 4093

  زاٖر ارٜب َاٖر فار٣ 4094

  حمُز فتخ٢ حمُز ايسٖرا٤ فاطُ٘ 4095

  امحز عبزايصتار حمُٛر فاطُ٘ 4096

  عبزايرمحٔ ع٢ً حمُٛر فاطُ٘ 4097

  عبزايعاٍ خًف عبزايعاٍ فرح٘ 4098

  اشطفاْٛط عرْزط مسري نرشتٝٓا 4099

  ظٓٛرٙ يطٝف انرّ نرٜصتني 4100

  عبزاحلاف امحز خًف ايزٜٔ ضٝا٤ نرِٜ 4101

  بعري اهلل محٝت بعري نرييض 4102

  مسعإ غاىل مجاٍ نرييض 4103

  ٚاصف َٓصٛر شعز نرييض 4104

  صًٝب فاّ غٓزٚر نرييض 4105

  عبزايعسٜس صارم حمُز يب٢ٓ 4106

  غربٜاٍ عبزاملصٝح فرٜز َاجز 4107

  صًٝب بصاىل طًعت َارنٛ 4108

  عبزاملصٝح اْٛر عُار َار٣ 4109

  ف٢ُٗ حًِٝ جمز٣ َارٜٓا 4110

  ابراِٖٝ زن٢ حمصٔ َارٜٓا 4111

  ْاظز فِٗٝ َٓصٛر َارٜٓا 4112

  فدرٟ ص٥ٌُٛٝ عفت َارٜٛ 4113

  حمُٛر ع٢ً رجب زحمُ 4114

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التــــــــــوقيع االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوس
  حصني حمُز رجب حمُز 4115

  رظٛإ ابراِٖٝ طارم حمُز 4116

  حصني امحز عارٍ حمُز 4117

  حمُٛر امحز عاصِ حمُز 4118

  ِعبزايرحٝ محز٣ عبزايهرِٜ حمُز 4119

  عرب٢ ايصٝز عبزايٓاصر حمُز 4120

  صزٜل حصإ عُر حمُز 4121

  حمُٛر حمُز اظرف حمُٛر 4122

  حمُز امحز عبزاملبز٣ حمُٛر 4123

  ابراِٖٝ امحز ع٢ً حمُٛر 4124

  خًٌٝ ع٢ً حمُز حمُٛر 4125

  ٖاظِ امحز ٜٛشف حمُٛر 4126

  امحز خمتار امحز خمتار 4127

  بعر٣ زٚرغٓ امئ َرِٜ 4128

  غايٞ ح٢ًُ شعٝز َرِٜ 4129

  ٜعكٛب رٜاض اهلل عطا َرِٜ 4130

  فِٗٝ يبٝب جمز٣ َرِٜ 4131

  حمُز ايزٜٔ شعز حمُٛر َرِٜ 4132

  ٖاظِ حمُز حمُٛر َرِٜ 4133

  ْٜٛض حمُز َصطف٢ َرِٜ 4134

  حمُز قبٝص٢ امساعٌٝ َصطف٢ 4135

  عبزاحلُٝز ابٛايفتٛح حمُز َصطف٢ 4136

  ايصٝز َصطف٢ حمُز َصطف٢ 4137

  امحز عبزايٓب٢ رافت َٓار 4138

  ابراِٖٝ ظانر َٓري َٓصٛر 4139

  شعز امحز اهلل َٓ٘ 4140

  امحز عبزايظاٖر رَضإ ٢َٓ 4141

  عبزايغفار خالف اظرف َٝار 4142

  زخار٣ عزىل ْاصر َريْا 4143

  عبزاهلل جرط طًعت َٝٓا 4144

  ص٥ٌُٛٝ رَس٣ اجمز ْاررٜٔ 4145

  ع٢ً حمُٛر امحز ْزا 4146

  املغرب٢ امحز عبزاملٓعِ ْز٣ 4147

  حمُز حصٔ َصطف٢ ْز٣ 4148

  امحز حجاز٣ صالح ْرَني 4149

  حمُٛر عبزايصارم عبزايعاٍ ْصرٜٔ 4150

  حمُٛر ايزٜب حمُٛر ْصرٜٔ 4151

  امحز عبزايعاط٢ عُار ْصُ٘ 4152

  حافظ حمُٛر اظرف ْٛرإ 4153

  ظًكا٢َ حمُز خمتار ْٛرإ 4154



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التــــــــــوقيع االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوس
  َتٛيٞ عًٞ َتٛيٞ ْٛرٖإ 4155

  عباط عبزايرازم حمُٛر ْٛرٖإ 4156

  حمُز حمُٛر اشا١َ ْٛرٜٔ 4157

  حمُز خًٌٝ ناٌَ ٖاٜز٣ 4158

  ابراِٖٝ رررٜر ع٢ً ٖب٘ 4159

  ابٛاحلصٔ حمُز ع٢ً ٖزٜر 4160

  ع٢ً حمُز امحز ٖٓا٤ 4161

  حمُز ايصٝز حرب٢ ٖٝاّ 4162

  حهِٝ عٝار اظرف ٖٝالْ٘ 4163

  عبزاحلًِٝ خضري٣ رظار ٚشاّ 4164

  شًُٝإ حمُز رفاع٢ ٚال٤ 4165

  فرغ٢ً راظز ْاصر ٜارا 4166

  ٜٔص حمُز امحز ٜامسني 4167

  امحز حمُز اظرف ٜامسني 4168

  امحز حمُز زنرٜا ٜامسني 4169

  حمُز حمُٛر عبزايصبٛر ٜامسني 4170

  ايصٝز حمُز زنرٜا حي٢ٝ 4171

  ... )باقٞ( عبزاحلُٝز جار عبزاحلُٝز محز٣ 4172

  ... )باقٞ( عتُإ ابٛ ايصٝز حمُز ْز٣ 4173

  ... )باقٞ( امحز شامل صالح ْصرٜٔ 4174

  ... )باقٞ( اجملٝز عبز ايعاٍ عبز عاطف ْٛرا 4175

 عدد الحضور :     المالحظـــين:

 عدد الغيـــاب :      

 ى  :ـاالجمـــــال     

 

 

 

 المراقــــــة:

 

 


