
  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  انتاج حیواني عام :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  والسمكي اإلنتاج الحیواني والداجنيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ابراھیم الدسوقى سعید فھیم مخیمر ٢٣٠٣ م  ١

               ابراھیم السید منصور دمحم سالمھ ٢٣٠٤ م  ٢

               ابراھیم سلیمان ابراھیم السید بدر ٢٣٠٥ م  ٣

               ابراھیم دمحم عبد هللا معین على ٢٣٠٧ م  ٤

               لى الجیاراحمد السید السید ع ٢٣٠٩ م  ٥

               احمد باسم شوقى عبد الفتاح عبد الرازق ٢٣١٠ م  ٦

احمد حسان البیومى البیومى عبد  ٢٣١٣ م  ٧
 اللطیف

              

               احمد سامح عبد الغنى دمحم میره ٢٣١٦ م  ٨

               احمد سلیمان الغریب اسماعیل الشامى ٢٣١٨ م  ٩

               الدكرورىاحمد عبد الرازق محمود  ٢٣٢١ م  ١٠

              احمد فرج الرفاعى دمحم حلویش ٢٣٢٣ م  ١١

              احمد دمحم أحمد حسنین ٢٣٢٤ م  ١٢

               احمد دمحم ریاض دمحم ٢٣٢٧ م  ١٣

               احمد محمود دمحم دمحم زھران ٢٣٣٢ م  ١٤

اسراء ابراھیم عبد العزیز دمحم عبد  ٢٣٣٥ م  ١٥
 العزیز

              

               راء احمد عبد هللا الباز السیداس ٢٣٣٧ م  ١٦

               اسراء صالح الغریب الغریب الدیب ٢٣٤٥ م  ١٧

               اسراء دمحم ابو زید دمحم الھاللى ٢٣٥١ م  ١٨

               اسماء حسام حامد دمحم حسنى ٢٣٧٠ م  ١٩

               اسالم اشرف دمحم حامد عرجان ٢٣٥٨ م  ٢٠

               د ابو الجوداسالم عاطف عبد الحمی ٢٣٥٩ م  ٢١

               اسالم دمحم عطیھ حسن عبد السالم ٢٣٦٢ م  ٢٢
  

 :  القسمرئیس   :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  انتاج حیواني عام :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٢فصل ( 

ى عل%  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               اسالم ھشام احمد البسیونى شومان ٢٣٦٤ م  ١

               بیلى دمحماسماء السعید البیلى ال ٢٣٦٨ م  ٢

اسماء عبد الراضى عبد الحافظ عبد  ٢٤٠١ م  ٣
 العلیم

              

               السید حامد مطاوع دمحم مطاوع ٢٣٩٣ م  ٤

               السید حسن السید عبد القادر یوسف ٢٣٩٤ م  ٥

               السید دمحم السید الحسینى ٢٣٩٥ م  ٦

               امانى ابو زید ابو مسلم ابو زید ٢٤٠٢ م  ٧

               امیره دمحم الشبراوى دمحم عیش ٢٤١٨ م  ٨

               ایمان نصر مصطفى احمد القبانى ٢٤٢٩ م  ٩

               ایھ سلیمان حسن یوسف الكیالنى ٢٤٤٤ م  ١٠

               جھاد عادل عید یوسف الجزار ٢٤٦٨ م  ١١

               خالد جمال حجازى محمود ٢٤٨٥ م  ١٢

              دالیا جمال احمد بكر ٢٤٩٠ م  ١٣

               رانا مختار دمحم عثمان زیاده ٢٥٠٣ م  ١٤

               رقیھ حسن السید حسن دمحم ابو الدھب ٢٥١١ م  ١٥

               زینب محمود الشحات السید الشین ٢٥٢٥ م  ١٦

               ساره استفتاح دمحم دمحم جوھر ٢٥٢٨ م  ١٧

               ساره السید على المتولى السیسى ٢٥٢٩ م  ١٨

               ساره حسن عطیھ ابو العنین الجمیعى ٢٥٣٠ م  ١٩

               سھیر احمد دمحم المتولى یوسف ٢٥٥٢ م  ٢٠

شیماء احمد عبد اللطیف یوسف عبد  ٢٥٦٣ م  ٢١
 اللطیف

              

               عائشھ السید ابراھیم عبد الرؤف بدره ٢٥٧٣ م  ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  الدراسى الثانيمن الفصل انظر خلفھ النصف الثانى 



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  انتاج حیواني عام :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  حیواني والداجني والسمكياإلنتاج البرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٣فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب – التاریخ –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               عبد الحمید سلیمان ابراھیم ابو قرن ٢٥٧٥ م  ١

               عبد الرحمن سامى محمود عبد المجید ٢٥٧٧ م  ٢

عبد الرحمن محمود احمد احمد دمحم  ٢٥٧٨ م  ٣
 العشرى

              

عبد الرحمن مصطفى عبد الھادى عبد  ٢٥٧٩ م  ٤
 ادالرحیم حم

              

               عبد هللا جمعھ دمحم حسن البحیرى ٢٥٨١ م  ٥

               عبد المعطى حامد احمد عبد المعطي ٢٥٨٣ م  ٦

               عبیر ابراھیم دمحم ابراھیم الصیاد ٢٥٨٤ م  ٧

               عمر عماد عبد المنعم حامد دمحم ٢٥٩٧ م  ٨

               عمر دمحم الصدیق دمحم المتولى ٢٥٩٨ م  ٩

               عمرو عصام یوسف یوسف ابراھیم ٢٦٠٠ م  ١٠

               فؤاد دمحم فؤاد رمضان عطیھ ٢٦٠٤ م  ١١

               كریم طارق عبد الواحد دمحم عبد الواحد ٢٦١٧ م  ١٢

              دمحم ابراھیم ابو الفتوح حسن عوض هللا ٢٦٢٤ م  ١٣

               دمحم ابراھیم عبد المعطى عبد هللا تركى ٢٦٢٥ م  ١٤

               دمحم ابو العطا سالم ابو العطا ٢٦٢٦ م  ١٥

               دمحم اكرم یسرى دمحم كامل ٢٦٢٨ م  ١٦

               دمحم حسب هللا توفیق أبو زھرة ٢٦٣١ م  ١٧

دمحم عاصم عبد السمیع عبد الھادى  ٢٦٣٨ م  ١٨
 عوض هللا

              

               دمحم عبد الرؤف دمحم دمحم ٢٦٤٠ م  ١٩

               سالم اسماعیل حسندمحم عبد ال ٢٦٤١ م  ٢٠

               دمحم عبد الغنى عبد الغنى دمحم السید ٢٦٤٢ م  ٢١

               دمحم عبد المنطلب دمحم مصطفى ٢٦٤٣ م  ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  انتاج حیواني عام :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٤فصل ( 

على %  ٧٥لطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر یحرم ا
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               السید حسن زرد دمحم فوزى دمحم ٢٦٤٦ م  ١

               دمحم محمود عطا دمحم ٢٦٥١ م  ٢

               دمحم یحیى ابراھیم فؤاد الشافعى ٢٦٥٢ م  ٣

               محمود ابراھیم مرسى دمحم مشرف ٢٦٥٣ م  ٤

محمود الزغبى عبد العزیز عبد الغفار  ٢٦٥٦ م  ٥
 عدس

              

               محمود السید السید العطافى ٢٦٥٧ م  ٦

               محمود جاد موسى دمحم صقر ٢٦٥٨ م  ٧

               محمود دمحم طلعت حجازى ٢٦٥٩ م  ٨

               مرام حلمى طلعت رجب المرسى ٢٦٦٢ م  ٩

               مریم السید عبد الرافع السید الشامى ٢٦٧١ م  ١٠

               مریم السید دمحم ابراھیم بركات ٢٦٧٢ م  ١١

               اللیثى مریم عبد الناصر دمحم دمحم ٢٦٧٦ م  ١٢

              معاذ رضا نجیب دمحم ٢٦٨٠ م  ١٣

               منارعماد عبد الھادى حسن ھاللى ٢٦٨٢ م  ١٤

               منال دمحم دمحم رزق نوفل ٢٦٨٣ م  ١٥

               منھ هللا مسعد دمحم عبد هللا ٢٦٨٦ م  ١٦

               منى ماھر على حسانین ٢٦٩٢ م  ١٧

               منى دمحم عوض منصور ٢٦٩٤ م  ١٨

               میرنا دمحم السید الشیخ ٢٧٠٧ م  ١٩

               نادر عماد صادق نیروز ٢٧١٠ م  ٢٠

               نجالء فتحى دمحم سعید ٢٧١٧ م  ٢١
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  انتاج حیواني عام :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٥فصل ( 

على %  ٧٥رم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر یح
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               بد الحمید الفقىندى جالل ع ٢٨١٠ م  ١

               ندى عاطف دمحم احمد عبد هللا ٢٧٢١ م  ٢

               نرمین رضا الطنطاوى الطنطاوى رزق ٢٧٢٥ م  ٣

               نورھان عادل كامل معوض ٢٧٤٠ م  ٤

               ھاجر احمد حسن مصطفى شحاتھ ٢٧٤٤ م  ٥

               ھاجر دمحم كمال رمضان دمحم ٢٧٥٠ م  ٦

               ى احمد عبد القادر علىھاید ٢٧٥٢ م  ٧

               ھشام ایھاب مصطفى دمحم عبد الخالق ٢٧٧٠ م  ٨

               ھشام جمعھ منصور عبد العلیم ٢٧٧١ م  ٩

               ھشام سعد شحاتھ سعد اسعد ٢٧٧٢ م  ١٠

               ورده السید اسماعیل السید قریع ٢٧٨١ م  ١١

               والء رمضان شوقى عطا ٢٧٨٧ م  ١٢

              یاسمین عصام عبد الفتاح البیلى ٢٨٠٠ م  ١٣

               یاسمین معوض السید البندارى ٢٨٠٣ م  ١٤

               یحى ابراھیم شبان دمحم شحاتھ ٢٨٠٤ م  ١٥

               یمنى احمد دمحم سلیمان عیسى ٢٨٠٦ م  ١٦

                احمد زكى دمحم یوسف حسانین ٣٨١٧ ب  ١٧

               بد اللطیفاحمد عبد اللطیف دمحم ع ٢٨١٨ ب  ١٨

                احمد دمحم دمحم سعد طویلھ ٢٨١٩ ب  ١٩

                دعاء دمحم السید دمحم حسین ٢٨٤١ ب  ٢٠

               عمرو دمحم مجدى ابراھیم حسین ٢٨٥٧ ب  ٢١
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  انتاج دواجن عام :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ابراھیم الدسوقى سعید فھیم مخیمر ٢٣٠٣ م  ١

               ابراھیم السید منصور دمحم سالمھ ٢٣٠٤ م  ٢

               ابراھیم سلیمان ابراھیم السید بدر ٢٣٠٥ م  ٣

               ابراھیم دمحم عبد هللا معین على ٢٣٠٧ م  ٤

               احمد السید السید على الجیار ٢٣٠٩ م  ٥

               د باسم شوقى عبد الفتاح عبد الرازقاحم ٢٣١٠ م  ٦

احمد حسان البیومى البیومى عبد  ٢٣١٣ م  ٧
 اللطیف

              

               احمد سامح عبد الغنى دمحم میره ٢٣١٦ م  ٨

               احمد سلیمان الغریب اسماعیل الشامى ٢٣١٨ م  ٩

               احمد عبد الرازق محمود الدكرورى ٢٣٢١ م  ١٠

              د فرج الرفاعى دمحم حلویشاحم ٢٣٢٣ م  ١١

               احمد دمحم أحمد حسنین ٢٣٢٤ م  ١٢

               احمد دمحم ریاض دمحم ٢٣٢٧ م  ١٣

               احمد محمود دمحم دمحم زھران ٢٣٣٢ م  ١٤

اسراء ابراھیم عبد العزیز دمحم عبد  ٢٣٣٥ م  ١٥
 العزیز

              

               اسراء احمد عبد هللا الباز السید ٢٣٣٧ م  ١٦

               اسراء صالح الغریب الغریب الدیب ٢٣٤٥ م  ١٧

               اسراء دمحم ابو زید دمحم الھاللى ٢٣٥١ م  ١٨

               اسماء حسام حامد دمحم حسنى ٢٣٧٠ م  ١٩
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  

  



  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  انتاج دواجن عام :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦ي للعــام الجامعـــ
 ) ٢فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               اسالم اشرف دمحم حامد عرجان ٢٣٥٨ م  ١

               اسالم عاطف عبد الحمید ابو الجود ٢٣٥٩ م  ٢

               اسالم دمحم عطیھ حسن عبد السالم ٢٣٦٢ م  ٣

               اسالم ھشام احمد البسیونى شومان ٢٣٦٤ م  ٤

               اسماء السعید البیلى البیلى دمحم ٢٣٦٨ م  ٥

سماء عبد الراضى عبد الحافظ عبد ا ٢٤٠١ م  ٦
 العلیم

              

               السید حامد مطاوع دمحم مطاوع ٢٣٩٣ م  ٧

               السید حسن السید عبد القادر یوسف ٢٣٩٤ م  ٨

               السید دمحم السید الحسینى ٢٣٩٥ م  ٩

               امانى ابو زید ابو مسلم ابو زید ٢٤٠٢ م  ١٠

               راوى دمحم عیشامیره دمحم الشب ٢٤١٨ م  ١١

               ایمان نصر مصطفى احمد القبانى ٢٤٢٩ م  ١٢

              ایھ سلیمان حسن یوسف الكیالنى ٢٤٤٤ م  ١٣

               جھاد عادل عید یوسف الجزار ٢٤٦٨ م  ١٤

               خالد جمال حجازى محمود ٢٤٨٥ م  ١٥

               دالیا جمال احمد بكر ٢٤٩٠ م  ١٦

               ار دمحم عثمان زیادهرانا مخت ٢٥٠٣ م  ١٧

               رقیھ حسن السید حسن دمحم ابو الدھب ٢٥١١ م  ١٨

               زینب محمود الشحات السید الشین ٢٥٢٥ م  ١٩
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  



  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  انتاج دواجن عام :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٣فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               تفتاح دمحم دمحم جوھرساره اس ٢٥٢٨ م  ١

               ساره السید على المتولى السیسى ٢٥٢٩ م  ٢

               ساره حسن عطیھ ابو العنین الجمیعى ٢٥٣٠ م  ٣

               سھیر احمد دمحم المتولى یوسف ٢٥٥٢ م  ٤

شیماء احمد عبد اللطیف یوسف عبد  ٢٥٦٣ م  ٥
 اللطیف

              

               بد الرؤف بدرهعائشھ السید ابراھیم ع ٢٥٧٣ م  ٦

               عبد الحمید سلیمان ابراھیم ابو قرن ٢٥٧٥ م  ٧

               عبد الرحمن سامى محمود عبد المجید ٢٥٧٧ م  ٨

عبد الرحمن محمود احمد احمد دمحم  ٢٥٧٨ م  ٩
 العشرى

              

عبد الرحمن مصطفى عبد الھادى عبد  ٢٥٧٩ م  ١٠
 الرحیم حماد

              

                جمعھ دمحم حسن البحیرىعبد هللا ٢٥٨١ م  ١١

              عبد المعطى حامد احمد عبد المعطي ٢٥٨٣ م  ١٢

               عبیر ابراھیم دمحم ابراھیم الصیاد ٢٥٨٤ م  ١٣

               عمر عبد الرحمن السید عبد العزیز ٢٥٩٤ م  ١٤

               عمر عماد عبد المنعم حامد دمحم ٢٥٩٧ م  ١٥

               یق دمحم المتولىعمر دمحم الصد ٢٥٩٨ م  ١٦

               عمرو عصام یوسف یوسف ابراھیم ٢٦٠٠ م  ١٧

               فؤاد دمحم فؤاد رمضان عطیھ ٢٦٠٤ م  ١٨

               كریم طارق عبد الواحد دمحم عبد الواحد ٢٦١٧ م  ١٩
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  

  
  
  
  



  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  انتاج دواجن عام :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٤فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               دمحم ابراھیم ابو الفتوح حسن عوض هللا ٢٦٢٤ م  ١

               دمحم ابراھیم عبد المعطى عبد هللا تركى ٢٦٢٥ م  ٢

               دمحم ابو العطا سالم ابو العطا ٢٦٢٦ م  ٣

               دمحم اكرم یسرى دمحم كامل ٢٦٢٨ م  ٤

               زھرة دمحم حسب هللا توفیق أبو ٢٦٣١ م  ٥

دمحم عاصم عبد السمیع عبد الھادى  ٢٦٣٨ م  ٦
  عوض هللا

              

               دمحم عبد الرؤف دمحم دمحم ٢٦٤٠ م  ٧

               دمحم عبد السالم اسماعیل حسن ٢٦٤١ م  ٨

               دمحم عبد الغنى عبد الغنى دمحم السید ٢٦٤٢ م  ٩

               دمحم عبد المنطلب دمحم مصطفى ٢٦٤٣ م  ١٠

               دمحم فوزى دمحم السید حسن زرد ٢٦٤٦ م  ١١

              دمحم محمود عطا دمحم ٢٦٥١ م  ١٢

               محمود ابراھیم مرسى دمحم مشرف ٢٦٥٣ م  ١٣

محمود الزغبى عبد العزیز عبد الغفار  ٢٦٥٦ م  ١٤
 عدس

              

               محمود السید السید العطافى ٢٦٥٧ م  ١٥

               وسى دمحم صقرمحمود جاد م ٢٦٥٨ م  ١٦

               محمود دمحم طلعت حجازى ٢٦٥٩ م  ١٧

               مرام حلمى طلعت رجب المرسى ٢٦٦٢ م  ١٨

               مریم السید عبد الرافع السید الشامى ٢٦٧١ م  ١٩
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  



  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  انتاج دواجن عام :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦امعـــي للعــام الج
 ) ٥فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               مریم السید دمحم ابراھیم بركات ٢٦٧٢ م  ١

               مریم عبد الناصر دمحم دمحم اللیثى ٢٦٧٦ م  ٢

               معاذ رضا نجیب دمحم ٢٦٨٠ م  ٣

               منارعماد عبد الھادى حسن ھاللى ٢٦٨٢ م  ٤

               منال دمحم دمحم رزق نوفل ٢٦٨٣ م  ٥

               د دمحم عبد هللامنھ هللا مسع ٢٦٨٦ م  ٦

               منى ماھر على حسانین ٢٦٩٢ م  ٧

               منى دمحم عوض منصور ٢٦٩٤ م  ٨

               میرنا دمحم السید الشیخ ٢٧٠٧ م  ٩

               نادر عماد صادق نیروز ٢٧١٠ م  ١٠

               نجالء فتحى دمحم سعید ٢٧١٧ م  ١١

              ندى جالل عبد الحمید الفقى ٢٨١٠ م  ١٢

               ندى عاطف دمحم احمد عبد هللا ٢٧٢١ م  ١٣

               نرمین رضا الطنطاوى الطنطاوى رزق ٢٧٢٥ م  ١٤

               نورھان عادل كامل معوض ٢٧٤٠ م  ١٥

               ھاجر احمد حسن مصطفى شحاتھ ٢٧٤٤ م  ١٦

               ھاجر دمحم كمال رمضان دمحم ٢٧٥٠ م  ١٧

               در علىھایدى احمد عبد القا ٢٧٥٢ م  ١٨

               ھشام ایھاب مصطفى دمحم عبد الخالق ٢٧٧٠ م  ١٩
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  



  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  انتاج دواجن عام :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٦فصل ( 

لى ع%  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ھشام جمعھ منصور عبد العلیم ٢٧٧١ م  ١

               ھشام سعد شحاتھ سعد اسعد ٢٧٧٢ م  ٢

               ورده السید اسماعیل السید قریع ٢٧٨١ م  ٣

               والء رمضان شوقى عطا ٢٧٨٧ م  ٤

               یاسمین عصام عبد الفتاح البیلى ٢٨٠٠ م  ٥

               یاسمین معوض السید البندارى ٢٨٠٣ م  ٦

               یحى ابراھیم شبان دمحم شحاتھ ٢٨٠٤ م  ٧

               ن عیسىیمنى احمد دمحم سلیما ٢٨٠٦ م  ٨

                احمد زكى دمحم یوسف حسانین ٣٨١٧ ب  ٩

               احمد عبد اللطیف دمحم عبد اللطیف ٢٨١٨ ب  ١٠

                احمد دمحم دمحم سعد طویلھ ٢٨١٩ ب  ١١

              اسالم خضر حسن على الشامى ٢٨٢٢ ب  ١٢

                دعاء دمحم السید دمحم حسین ٢٨٤١ ب  ١٣

               ح محمود الدسوقىروان صال ٢٨٤٧ ب  ١٤

سلمى نصحى االمام عبد الحمید  ٢٨٥٠ ب  ١٥
  الحنفاوى

              

عبد الرحمن دمحم عبد الستار دمحم  ٢٨٥٥ ب  ١٦
 عوض

              

               عمرو دمحم مجدى ابراھیم حسین ٢٨٥٧ ب  ١٧

               ندى السید مصطفى احمد الشیخ ٢٨٧٧ ب  ١٨
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيخلفھ النصف الثانى انظر 
  
  
  
  
  



  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  یةمبادئ الثروة السمك :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   الدراسى الثاني النصف االول من الفصل 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               اسراء احمد عبد هللا الباز السید ٢٣٣٧ م  ١

               اسراء صالح الغریب الغریب الدیب ٢٣٤٥ م  ٢

               اسالم اشرف دمحم حامد عرجان ٢٣٥٨ م  ٣

               سید الشینزینب محمود الشحات ال ٢٥٢٥ م  ٤

               ساره استفتاح دمحم دمحم جوھر ٢٥٢٨ م  ٥

               ساره السید على المتولى السیسى ٢٥٢٩ م  ٦

               عمر عبد الرحمن السید عبد العزیز ٢٥٩٤ م  ٧

               دمحم یحیى ابراھیم فؤاد الشافعى ٢٦٥٢ م  ٨

               مریم السید عبد الرافع السید الشامى ٢٦٧١ م  ٩

               معاذ رضا نجیب دمحم ٢٦٨٠ م  ١٠

               ھاجر احمد حسن مصطفى شحاتھ ٢٧٤٤ م  ١١

               ھشام ایھاب مصطفى دمحم عبد الخالق ٢٧٧٠ م  ١٢

               احمد عبد اللطیف دمحم عبد اللطیف ٢٨١٨ ب  ١٣

               اسالم خضر حسن على الشامى ٢٨٢٢ ب  ١٤

د الستار دمحم عبد الرحمن دمحم عب ٢٨٥٥ ب  ١٥
 عوض

              

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  
  ة كلیة الزراع 
 شئون الطالب 

  أسس تغذیة الحیوان والدواجن واألسماك :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقررد الساعات المحددة لاألقل من عد

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ابراھیم الدسوقى سعید فھیم مخیمر ٢٣٠٣ م  ١

               ابراھیم السید منصور دمحم سالمھ ٢٣٠٤ م  ٢

               ابراھیم سلیمان ابراھیم السید بدر ٢٣٠٥ م  ٣

               ابراھیم دمحم عبد هللا معین على ٢٣٠٧ م  ٤

               احمد السید السید على الجیار ٢٣٠٩ م  ٥

               احمد باسم شوقى عبد الفتاح عبد الرازق ٢٣١٠ م  ٦

احمد حسان البیومى البیومى عبد  ٢٣١٣ م  ٧
 اللطیف

              

               احمد سامح عبد الغنى دمحم میره ٢٣١٦ م  ٨

               احمد سلیمان الغریب اسماعیل الشامى ٢٣١٨ م  ٩

               احمد عبد الرازق محمود الدكرورى ٢٣٢١ م  ١٠

               احمد فرج الرفاعى دمحم حلویش ٢٣٢٣ م  ١١

               احمد دمحم أحمد حسنین ٢٣٢٤ م  ١٢

              دمحم احمد دمحم ریاض ٢٣٢٧ م  ١٣

               احمد محمود دمحم دمحم زھران ٢٣٣٢ م  ١٤

اسراء ابراھیم عبد العزیز دمحم عبد  ٢٣٣٥ م  ١٥
 العزیز

              

               اسراء دمحم ابو زید دمحم الھاللى ٢٣٥١ م  ١٦

               اسماء حسام حامد دمحم حسنى ٢٣٧٠ م  ١٧

               اسالم عاطف عبد الحمید ابو الجود ٢٣٥٩ م  ١٨

               اسالم دمحم عطیھ حسن عبد السالم ٢٣٦٢ م  ١٩
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  



  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  أسس تغذیة الحیوان والدواجن واألسماك :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٢فصل ( 

على %  ٧٥ضر یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یح
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               اسالم ھشام احمد البسیونى شومان ٢٣٦٤ م  ١

               البیلى البیلى دمحم اسماء السعید ٢٣٦٨ م  ٢

اسماء عبد الراضى عبد الحافظ عبد  ٢٤٠١ م  ٣
 العلیم

              

               السید حامد مطاوع دمحم مطاوع ٢٣٩٣ م  ٤

               السید حسن السید عبد القادر یوسف ٢٣٩٤ م  ٥

               السید دمحم السید الحسینى ٢٣٩٥ م  ٦

               زیدامانى ابو زید ابو مسلم ابو  ٢٤٠٢ م  ٧

               امیره دمحم الشبراوى دمحم عیش ٢٤١٨ م  ٨

               ایمان نصر مصطفى احمد القبانى ٢٤٢٩ م  ٩

               ایھ سلیمان حسن یوسف الكیالنى ٢٤٤٤ م  ١٠

               جھاد عادل عید یوسف الجزار ٢٤٦٨ م  ١١

               خالد جمال حجازى محمود ٢٤٨٥ م  ١٢

               احمد بكردالیا جمال  ٢٤٩٠ م  ١٣

              رانا مختار دمحم عثمان زیاده ٢٥٠٣ م  ١٤

              رقیھ حسن السید حسن دمحم ابو الدھب ٢٥١١ م  ١٥

               ساره حسن عطیھ ابو العنین الجمیعى ٢٥٣٠ م  ١٦

               سھیر احمد دمحم المتولى یوسف ٢٥٥٢ م  ١٧

شیماء احمد عبد اللطیف یوسف عبد  ٢٥٦٣ م  ١٨
 طیفالل

              

               عائشھ السید ابراھیم عبد الرؤف بدره ٢٥٧٣ م  ١٩
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  



  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  أسس تغذیة الحیوان والدواجن واألسماك :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٣فصل ( 

على %  ٧٥إذا لم یحضر  یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               عبد الحمید سلیمان ابراھیم ابو قرن ٢٥٧٥ م  ١

               عبد الرحمن سامى محمود عبد المجید ٢٥٧٧ م  ٢

عبد الرحمن محمود احمد احمد دمحم  ٢٥٧٨ م  ٣
 العشرى

              

عبد الرحمن مصطفى عبد الھادى عبد  ٢٥٧٩ م  ٤
 الرحیم حماد

              

               عبد هللا جمعھ دمحم حسن البحیرى ٢٥٨١ م  ٥

               عبد المعطى حامد احمد عبد المعطي ٢٥٨٣ م  ٦

               عبیر ابراھیم دمحم ابراھیم الصیاد ٢٥٨٤ م  ٧

               عمر عبد الرحمن السید عبد العزیز ٢٥٩٤ م  ٨

               عمر عماد عبد المنعم حامد دمحم ٢٥٩٧ م  ٩

               عمر دمحم الصدیق دمحم المتولى ٢٥٩٨ م  ١٠

               عمرو عصام یوسف یوسف ابراھیم ٢٦٠٠ م  ١١

                فؤاد رمضان عطیھفؤاد دمحم ٢٦٠٤ م  ١٢

               كریم طارق عبد الواحد دمحم عبد الواحد ٢٦١٧ م  ١٣

              دمحم ابراھیم ابو الفتوح حسن عوض هللا ٢٦٢٤ م  ١٤

               دمحم ابراھیم عبد المعطى عبد هللا تركى ٢٦٢٥ م  ١٥

               دمحم ابو العطا سالم ابو العطا ٢٦٢٦ م  ١٦

               اكرم یسرى دمحم كاملدمحم  ٢٦٢٨ م  ١٧

               دمحم حسب هللا توفیق أبو زھرة ٢٦٣١ م  ١٨
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  
  



 

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  أسس تغذیة الحیوان والدواجن واألسماك :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٤فصل ( 

على %  ٧٥كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر  یحرم الطالب من التقدم لالمتحان
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

دمحم عاصم عبد السمیع عبد الھادى  ٢٦٣٨ م  ١
 عوض هللا

              

               دمحم عبد الرؤف دمحم دمحم ٢٦٤٠ م  ٢

               دمحم عبد السالم اسماعیل حسن ٢٦٤١ م  ٣

               دمحم عبد الغنى عبد الغنى دمحم السید ٢٦٤٢ م  ٤

               دمحم عبد المنطلب دمحم مصطفى ٢٦٤٣ م  ٥

               دمحم فوزى دمحم السید حسن زرد ٢٦٤٦ م  ٦

               محمود عطا دمحمدمحم  ٢٦٥١ م  ٧

               دمحم یحیى ابراھیم فؤاد الشافعى ٢٦٥٢ م  ٨

               محمود ابراھیم مرسى دمحم مشرف ٢٦٥٣ م  ٩

محمود الزغبى عبد العزیز عبد الغفار  ٢٦٥٦ م  ١٠
 عدس

              

               محمود السید السید العطافى ٢٦٥٧ م  ١١

               محمود جاد موسى دمحم صقر ٢٦٥٨ م  ١٢

               محمود دمحم طلعت حجازى ٢٦٥٩ م  ١٣

              مرام حلمى طلعت رجب المرسى ٢٦٦٢ م  ١٤

               مریم السید دمحم ابراھیم بركات ٢٦٧٢ م  ١٥

               مریم عبد الناصر دمحم دمحم اللیثى ٢٦٧٦ م  ١٦

               منارعماد عبد الھادى حسن ھاللى ٢٦٨٢ م  ١٧

                رزق نوفلمنال دمحم دمحم ٢٦٨٣ م  ١٨
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  
  



  

  
  كلیة الزراعة  
 الطالب شئون 

  أسس تغذیة الحیوان والدواجن واألسماك :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  اإلنتاج الحیواني والداجني والسمكيبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٥فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقررالمحددة ل األقل من عدد الساعات

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               منھ هللا مسعد دمحم عبد هللا ٢٦٨٦ م  ١

               منى ماھر على حسانین ٢٦٩٢ م  ٢

               وض منصورمنى دمحم ع ٢٦٩٤ م  ٣

               میرنا دمحم السید الشیخ ٢٧٠٧ م  ٤

               نادر عماد صادق نیروز ٢٧١٠ م  ٥

               نجالء فتحى دمحم سعید ٢٧١٧ م  ٦

               ندى جالل عبد الحمید الفقى ٢٨١٠ م  ٧

               ندى عاطف دمحم احمد عبد هللا ٢٧٢١ م  ٨

               ى رزقنرمین رضا الطنطاوى الطنطاو ٢٧٢٥ م  ٩

               نورھان عادل كامل معوض ٢٧٤٠ م  ١٠

               ھاجر دمحم كمال رمضان دمحم ٢٧٥٠ م  ١١

               ھایدى احمد عبد القادر على ٢٧٥٢ م  ١٢

               ھشام جمعھ منصور عبد العلیم ٢٧٧١ م  ١٣

              ھشام سعد شحاتھ سعد اسعد ٢٧٧٢ م  ١٤

               ل السید قریعورده السید اسماعی ٢٧٨١ م  ١٥

               والء رمضان شوقى عطا ٢٧٨٧ م  ١٦

               یاسمین عصام عبد الفتاح البیلى ٢٨٠٠ م  ١٧

               یاسمین معوض السید البندارى ٢٨٠٣ م  ١٨
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  
  



  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  أسس تغذیة الحیوان والدواجن واألسماك :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  سمكياإلنتاج الحیواني والداجني والبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٦فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               یحى ابراھیم شبان دمحم شحاتھ ٢٨٠٤ م  ١

               یمنى احمد دمحم سلیمان عیسى ٢٨٠٦ م  ٢

                احمد زكى دمحم یوسف حسانین ٣٨١٧ ب  ٣

                احمد دمحم دمحم سعد طویلھ ٢٨١٩ ب  ٤

               اسالم خضر حسن على الشامى ٢٨٢٢ ب  ٥

                الد ھاشم محمود سلیمانخ ٢٨٤٠ ب  ٦

                دعاء دمحم السید دمحم حسین ٢٨٤١ ب  ٧

               روان صالح محمود الدسوقى ٢٨٤٧ ب  ٨

               سعاد شكرى عید على الجندى ٢٨٤٩ ب  ٩

سلمى نصحى االمام عبد الحمید  ٢٨٥٠ ب  ١٠
  الحنفاوى

              

               عمرو دمحم مجدى ابراھیم حسین ٢٨٥٧ ب  ١١

               دمحم جمال فؤاد عبد الجلیل ابراھیم ٢٨٦٣ ب  ١٢

               دمحم عبد الكریم عبد الستار ٢٨٦٧ ب  ١٣

               دمحم فوزى احمد دمحم ٢٨٦٨ ب  ١٤

               ندى السید مصطفى احمد الشیخ ٢٨٧٧ ب  ١٥

               احمد عادل ابراھیم شومان ٢٨٨٩ خ٠م  ١٦

                ى عبد الرحمناحمد دمحم محمود لطف ٢٨٩٢ خ٠م  ١٧

               دینا دمحم الشحات عامر ٢٨٩٦ خ٠م  ١٨
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  

  


