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15210920  الثانًالشاذلى ابراهٌم سعد ابراهٌم

25211293  الثانًالبهنساوى الصادق عبد محمود سعٌد ابراهٌم

35210921  الثانًخلٌف دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم

45210922  األولاالشمر لطب ابراهٌم لطب ابراهٌم

55210923  األولعبدالسالم ابراهٌم دمحم ابراهٌم

65211303  الثانًخلٌفه سٌف ابراهٌم أمٌن إبراهٌم احمد

75210924  األولمصطفى دمحم ابراهٌم احمد

85210925  األولحجر عبدالمؤمن ابوالعال احمد

95210926  الثانًعلٌوه حافظ فرج السطوحى احمد

105211302  الثانًسعد دمحمى السٌد احمد

115210927  األولاسماعٌل سلٌمان اٌمن احمد

125210928  الثانًعالم عالم اٌمن احمد

135210929  األولالبسٌونى توفٌك باسم احمد

145210930  األولابراهٌم بٌومى على بٌومى احمد

155210931  األولدمحم عطٌه حامد احمد

165210932  الثانًالحصرى دمحم سٌف فوزى حسن احمد

175210933  الثانًعامر احمد حمدى احمد

185210937  األولخلٌل احمد رجب رافت احمد

195210938  األولبحٌرى احمد رجب احمد

205210939  األولجالله على رجب احمد

215210940  األولالطنبشاوي شبل رشدى احمد

225210941  األولزكى الحلٌم عبد زكً احمد

235210942  الثانًذكى زٌنهم سامح احمد

245210944  األولملٌن احمد صالح احمد

255210945  األولاالودن فهٌم على صبحى احمد

265211835  الثانًالعتر احمد عبدالجواد صبرى احمد

275210946  الثانًخالف فتحى عادل احمد

285211700  الثانًعبدالستار عاطف احمد

295210947  الثانًعشماوى السٌد عبدالبدٌع احمد

305210948  الثانًالمٌهى مرسى عبدالسالم احمد

315211837  الثانًخلٌفه احمد عبدالفتاح احمد

325210950  الثانًالشافعى عبدالفتاح احمد عبدهللا احمد
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335210951  األولبدر غازى محمود عبدالمجٌد احمد

345211308  الثانًشعبان محمود عبدالمنعم احمد

355210952  الثانًطلبه العز ابو عزٌز عبدالناصر احمد

365210953  األولشاهٌن مصطفى عزت احمد

375210955  األولشكر الموى عبد الممصود عبد على احمد

385211838  الثانًسعد مسعد احمد عٌد احمد

395210956  األولالشرلاوى احمد عطا فوزى احمد

405210958  األولعالمه ابو عزوز كمال احمد

415210959  األولغمرى احمد دمحم احمد

425210960  األولدمحم احمد دمحم احمد

435210961  الثانًعزب توفٌك سعد دمحم احمد

445210962  األولالمٌعى عبدالحمٌد سلٌمان دمحم احمد

455210963  األولالعزٌز عبد سٌد دمحم احمد

465210964  الثانًالبردان المادر عبد دمحم احمد

475210965  الثانًسعٌد مهتدي المنعم عبد دمحم احمد

485210966  األولعبدالسالم عبدالرازق دمحم احمد

495210967  األولزهران عبدالستار دمحم احمد

505210968  األولسلٌمان عٌد دمحم احمد

515210969  األولرجب محمود دمحم احمد

525210970  األولالمجاهد دمحمعبدالعزٌز احمد

535210971  الثانًسالمه احمدخالد محمود احمد

545210972  األولفلٌفل عبدالستار معتمد احمد

555211888  الثانًمصطفً الحنفً منصور احمد

565210973  األولحمود احمد ناجً احمد

575211316  الثانًابراهٌم مصطفى ناصف احمد

585210974  الثانًالصهرجتى سلٌمان احمد ولٌد احمد

595210975  األولدمحم احمد ولٌد احمد

605210976  الثانًموسى محمود احمد ٌاسر احمد

615210977  األولشٌحه كمال عماد ادم

625210978  الثانًخطاب ابراهٌم خطاب دمحم اسامة
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االولنصر شعبان دمحم اسامة5210979

645210980  الثانًعبدالحمٌد كمال كرم اسراء

655210981  الثانًالالهونى فاروق منصور اسراء

665211323  الثانًالبنا أحمد عبدالعظٌم سامً اسالم

675210982  الثانًالدمهوجى احمد سعٌد اسالم

685210983  الثانًنصر مصطفى فتحى اسالم

695210984  الثانًمنٌسى بسٌونى حسن وجٌة اسالم

705211325  الثانًالعونى دمحم السٌد دمحم اسماء

715210985  الثانًابراهٌم مصطفى مصطفى وحٌد اسماء

725210986  األولعبدالخالك ابراهٌم جمال اسماعٌل

735210987  األولالحوفى طه دمحم جمال اسماعٌل

745210988  األولالدٌن صالح مرسً غرٌب الناصر عبد اسماعٌل

755210989  األولالجمل الحفٌظ عبد الدٌن علً دمحم اشرف

765210990  الثانًالشٌخ رمزى احمد االء

775211889  الثانًعوض السٌد عبدالجابر السٌد

785210991  الثانًبسٌونى محمود دمحم عصام السٌد

795210992  األولطرفاٌه على عبدالحمٌد فوزى السٌد

805210993  الثانًحفنى السٌد دمحم السٌد

815210994  الثانًالصعٌدى السٌد احمد السٌد المصطفى

825210995  األولعواد رمضان فخرى الهادى الهام

835210997  األولسلمان جوده صبرى امجد

845210998  الثانًشاهٌن طلبه عبدالعزٌز لدرى امنٌه

855210999  الثانًبٌومى شكرى هالل امنٌه

865211000  الثانًعوف ابو عبدهللا عاطف امٌرة

875211001  الثانًزكى محفوظ فرزى اناسٌمون

885211002  األولعون دمحم دمحم باسم

895211003  األولابراهٌم بٌومى صابر باهر

905211004  الثانًعبداللـه بدران رفعت دمحم وجٌه براءه

915211892  الثانًحسن عبدالتواب رمضان بالل

925211005  الثانًعبدالسالم نعٌم طارق تمى
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935211006  األولهمام احمد فاروق طارق جاسر

945211007  األولدمحم عبدالرحمن امام حازم

955211008  األولحسٌنى المحسن عبد دمحم محمود حازم

965211010  األولمصطفى حسانٌن مصطفى حسام

975211011  الثانًعبدهللا حسن عصام حسن

985211012  األولمنتصر عبدالفتاح عاطف حمدى

995211014  األولعامر حسٌن اسماعٌل حسٌن اسالم خالد

1005211848  الثانًحماد عبدالجواد عبداللطٌف مصطفى خالد

1015211015  الثانًلندٌل مبرون خالد خلود

1025211016  الثانًالغزالى احمد احمد عادل دالٌا

1035211017  الثانًالسٌد على ربٌع دٌنا

1045211018  الثانًالهبتل احمد عبدالكرٌم ذٌاد

1055211019  األولاسطفانوس جرجس للٌنى رافائٌل

1065211020  الثانًعبٌد دمحم الفتاح عبد صالح رحمة

1075211021  الثانًزلزوق دمحم مصطفى على احمد رحمه

1085211022  الثانًابراهٌم دمحم عبدالرسول منصور رلٌه

1095211023  الثانًالزلم عبدالرحٌم عبدهللا عٌد محمود روضه

1105211024  الثانًبسٌونً فتحً حامد رٌهام

1115211025  الثانًخاطر متولى زكرٌا لطب زكرٌا

1125211027  األولدمحم الفتوح ابو اشرف زٌاد

1135211028  األولصمر عبدالرحمن دمحم اشرف زٌاد

1145211029  األولالسٌد عبدالفتاح حسن زٌاد

1155211342  الثانًالكشكى دمحم فوزى احمد دمحم زٌاد

1165211032  الثانًالرفاعى دمحم محمود زٌاد

1175211033  األولرمضان السٌد مصطفى زٌاد

1185211034  األولالجدامى دمحم مصطفى زٌاد

1195211035  الثانًالشاذلى عبدالمنعم ابراهٌم ساره

1205211036  الثانًعمر محمود فرٌد جمال ساره

1215211037  الثانًبالل على السٌد دمحم ساره

1225211038  الثانًعوض سامى رمضان سامى
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1235211039  األولمسلم رمضان سعد احمد سعد

1245211040  األولدمحم توفٌك سعد سعٌد

1255211041  الثانًناشً ابو طلب سعٌد دمحم سعٌد

1265211042  الثانًشنب ابو خلٌل شرٌف سلمى

1275211043  األولنصر عبداللطٌف دمحم سلمى

1285211045  األولابراهٌم دمحم عبدالنبى ابراهٌم شادى

1295211046  األولمصطفى دمحم مصطفى دمحم شادى

1305211047  الثانًعلى المعطى عبد جوده مسعد شروق

1315211896  الثانًالشرلاوى السٌد عبدالفتاح شرٌف

1325211048  الثانًسالم عبدالرازق انور شهد

1335211049  الثانًالطنطاوي دمحم فارس شهد

1345211050  الثانًعماب ابوالمكارم عبدالرازق ماهر شهد

1355211051  الثانًالسٌد عبدالنبى دمحم شهد

1365211052  األولدمحم الدٌن صالح سعٌد صالح

1375211053  الثانًعبدالعزٌز نورالدٌن صالح طارق صالح

1385211055  األولالرفاعى دمحم محمود طارق

1395211056  الثانًصادق بشٌر ولٌد طاهر

1405211057  األولرضوان طه دمحم طه

1415211058  األولحوٌت سالم كامل مصطفى اشرف عاطف

1425211059  الثانًواصل العزٌز عبد احمد الرحمن عبد

1435211060  الثانًرضوان سعد بسٌونً سعد الرحمن عبد

1445211062  الثانًالنشرتى محمود المطلب عبد دمحم الرحمن عبد

1455211063  األولاالشمر حسن العزٌز عبد دمحم العزٌز عبد

1465211899  الثانًخلٌفه احمد ابوالحمد هللا عبد

1475211064  الثانًالطوٌل سلٌمان دمحم هللا عبد

1485211065  األولدروٌش دمحم المعز عبد سعٌد المعز عبد

1495211066  الثانًالحلٌم عبد الوهاب عبد محمود الوهاب عبد

1505211069  الثانًعبدالحمٌد عبدالخالك رافت عبدالخالك

1515211349  الثانًالصعٌدى احمد سٌد أحمد دمحم احمد عبدالرحمن

1525211070  الثانًرضوان الوهاب عبد عبدالمنعم التهامى عبدالرحمن

1535211071  األولالخولى جابر السٌد عبدالرحمن
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1545211072  األولاالشمونى شلبى صدلى خالد عبدالرحمن

1555211073  األولزكى عبدالموجود زكى عبدالرحمن

1565211074  األولشعٌر دمحم حامد صبحى عبدالرحمن

1575211075  الثانًخمٌس نصر دمحم دمحم عادل عبدالرحمن

1585211076  األولصمر ابراهٌم عاطف عبدالرحمن

1595211077  األولمناع السٌد عبدالحكٌم عبدالرحمن

1605211078  الثانًحسان عبدهللا عبدالحمٌد عبدالرحمن

1615211079  األولالشعراوى ابراهٌم عبدالخالك عبدالرحمن

1625211080  الثانًساره ملٌجى راغب مجدى عبدالرحمن

1635211081  األولصالح مبرون صالح دمحم عبدالرحمن

1645211082  األولشٌحه احمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن

1655211083  الثانًعوض عبدهللا دمحم عبدالرحمن

1665211084  الثانًالمعطى عبد احمد دمحم دمحم عبدالرحمن

1675211085  الثانًدمحم احمد هانى عبدالرحمن

1685211086  األولمبارن ابراهٌم ٌحٌى عبدالرحمن

1695211356  الثانًابراهٌم دمحم دمحم عبدالفتاح

1705211087  األولمحمود عبدالكرٌم دمحم عبدالكرٌم

1715211088  األوللطب الشعراوى جابر احمد عبدهللا

1725211090  الثانًغزال علً عبدهللا رجب عبدهللا

1735211091  الثانًعامر عبدالرازق رٌاض عبدهللا

1745211859  الثانًعبدالحمٌد السٌد سعٌد عبدهللا

1755211092  األولشحاته السٌد شحاته عبدهللا

1765211094  األولالمجٌد عبد فهٌم عادل عبدهللا

1775211096  األولتله الحمٌد عبد عبدهللا عٌد عبدهللا

1785211097  الثانًسالم دمحم عبدهللا دمحم عبدهللا

1795211098  الثانًسعٌد عبدالمحسن دمحم عبدهللا

1805211099  الثانًخلٌل حامد ممدوح عبدهللا

1815211100  األولابوزٌد مصلحى عبدالمنعم مصٌلحى عبدالمنعم

1825211359  الثانًالفخرانى فرٌد احمد عثمان

1835211102  األولاالطرش اسماعٌل احمد اسماعٌل عالء

 مستخرج البٌان مها دمحم حسٌنً المال11:48 10/1/2023نظام ابن الهٌثم الدارة شئون الطالب 

مالحظاتالمجموعالمستوىاالسمالكودم



الزراعية الهندسة برنامج  برنامج
  والدواجن الحيواني اإلنتاج أسس  المقرر  

) (خاص) 211 د-ح  7 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى

6040

1845211103  األولعالم عبدربه عالم عادل عالم

1855211104  الثانًعبدهللا عبدالمنعم على صالح على

1865211105  الثانًعثمان علً عٌسً علً

1875211902  الثانًسوٌلم شدٌد على احمد عمار

1885211106  الثانًرٌه ابو دمحم دمحم احمد عمر

1895211362  الثانًالغزالى دمحم سامى عمر

1905211107  األولابومصطفى دمحم سعٌد عمر

1915211108  األولعبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز عمر

1925211109  األولهنٌدى نجاح عالء عمر

1935211110  الثانًدمحم احمد مصطفى عمر

1945211111  األولالعرٌنى دمحم عاطف ممدوح عمر

1955211365  الثانًعبدالعاطى عبدالجلٌل عادل عمرو

1965211366  الثانًناصف دمحم عماد عمرو

1975211904  الثانًحسٌن عٌد الفتاح عبد السٌد عٌد

1985211112  األولٌوسف فؤاد مجدى فادى

1995211113  األولدمحم توفٌك عبدالرحمن فارس

2005211114  األولعٌد رمضان دمحم فارس

2015211115  الثانًدمحم السمٌع عبد اشرف فاطمه

2025211116  الثانًلوطه الفتاح عبد هللا فتح عبدالفتاح هللا فتح

2035211117  األولالمرادنى الصاوى فتحى احمد فتحى

2045211118  الثانًمملد اسماعٌل فتحى اشرف فتحى

2055211369  الثانًالخولى فتحى دمحم فتحى

2065211119  الثانًفتحً دمحم احمد فرحه

2075211371  الثانًباظه ابراهٌم مبرون جمال فوزى

2085211120  األولالفخرانى رزق محمود صابر فوزى

2095211121  الثانًرمضان العزٌز عبد كامل على كامل

2105211122  األولبٌومى ابراهٌم حامد صالح كرٌم

2115211862  الثانًابوالغار السٌد عبدالحمٌد كرٌم

2125211123  األولشعبان معبد هللا فتح كرٌم

2135211124  األولالنجار زٌن محمود اسامه كمال
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2145211377  الثانًكمال عبدالممصود كمال

2155211125  األولمشحوت ابراهٌم هانى كٌرلس

2165211126  األولالشرٌف احمد امٌز لٌلى

2175211128  األولالدٌب دمحم هانى ماجده

2185211379  الثانًالطور سعٌد رضا مجدى

2195211131  الثانًهالل الشناوى ابراهٌم ابراهٌم دمحم

2205211132  األولدمحم عاٌد ابو ابراهٌم دمحم

2215211133  األولالمرواش دمحم ابراهٌم دمحم

2225211134  األولحجازى امام احمد دمحم

2235211135  األولرجب احمد جابر احمد دمحم

2245211136  الثانًعلى حسٌن احمد دمحم

2255211137  األولدمحم على احمد دمحم

2265211138  األولحمٌده الحمٌد عبد محروس احمد دمحم

2275211139  األولحواش دمحم احمد دمحم

2285211140  األولعوض الغنى عبد دمحم احمد دمحم

2295211141  األولعبدالرحٌم دمحم احمد دمحم

2305211142  األولعاشور حسن اسامه دمحم

2315211143  األولحافظ دمحم اسماعٌل دمحم

2325211144  الثانًعبدالخالك احمد كمال اشرف دمحم

2335211866  الثانًحالوه عبدالغنى السٌد دمحم

2345211147  األولزٌدان فاروق السٌد دمحم

2355211148  الثانًشعبان صبحى الشحات دمحم

2365211149  األولمحجوب عبدالرازق اٌهاب دمحم

2375211150  األولحبل ابو دمحم بدر دمحم

2385211383  الثانًبسٌونى امٌن حازم دمحم

2395211151  األولابوزٌد دمحم مرزوق دمحم خالد دمحم

2405211152  األولعبدالنبى ابراهٌم ربٌع دمحم

2415211907  الثانًجمعه بكر رجب دمحم

2425211153  الثانًدمحم اسماعٌل رضا دمحم

2435211154  الثانًشمس السٌد رمضان دمحم

مالحظاتالمجموعالمستوى
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2445211155  الثانًالشناوى دمحم رمضان دمحم

2455211156  الثانًدمحم عبدالعاطى سامً دمحم

2465211157  الثانًفراج دمحم اسماعٌل سعد دمحم

2475211158  األولعٌسى حسن فتحى سالمه دمحم

2485211159  األولعبدالصادق سلٌمان سند دمحم

2495211160  الثانًحسن شاكر شحات دمحم

2505211162  األولخلف احمد سٌد صابر دمحم

2515211388  الثانًالعاصى دمحم صالح دمحم

2525211163  األولخلٌفه على ابراهٌم طارق دمحم

2535211164  األولجمعة حسن ابوالفتوح عادل دمحم

2545211166  األولنمٌر دمحم عادل دمحم

2555211167  األولالعرٌان حامد عاطف دمحم

2565211869  الثانًهللا عبد دمحم عبدالعزٌز عاطف دمحم

2575211168  الثانًالحداد السٌد الممصود عبد الحمٌد عبد دمحم

2585211392  الثانًٌوسف دمحم موسى الوهاب عبد دمحم

2595211169  األولالسمالٌجى عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد دمحم

2605211170  الثانًاسكندر عبدالمغنى عبدالرازق دمحم

2615211393  الثانًرسالن عبدالصادق رسالن عبدالصادق دمحم

2625211171  الثانًمخلوف دمحم عبدالصادق دمحم

2635211172  األولجمٌل دمحم عبدالعظٌم دمحم

2645211173  الثانًعبدالمنعم دروٌش عبدهللا دمحم

2655211174  الثانًعبدهللا عبدالفتاح عبدهللا دمحم

2665211175  األولكشن هللا فتح عبدهللا دمحم

2675211176  األولعمر دمحم عبدالمرضى دمحم

2685211177  األولعبدالونٌس عباس عبدالونٌس دمحم

2695211178  األولداود مصطفى عرفات دمحم

2705211394  الثانًالدالى السٌد عصام دمحم

2715211179  األوللندٌل عبدالرازق على دمحم

2725211395  الثانًسعد دمحم على دمحم

2735211180  األولسالم علً دمحم على دمحم
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2745211181  األولحواش عبدالمادر عماد دمحم

2755211182  األولعبدالحى عبدالرازق عٌد دمحم

2765211397  الثانًحفنى شاكر عبٌد عٌد دمحم

2775211398  الثانًزهران مندى فاٌز دمحم

2785211183  األولهندى بدوى عبدهللا فرج دمحم

2795211184  األولالسالم عبد الجواد عبد دمحم فرٌد دمحم

2805211186  الثانًدمحم لاسم دمحم لاسم دمحم

2815211187  الثانًعبدالعزٌز شحات كمال دمحم

2825211188  األولعماره ابراهٌم دمحم ماهر دمحم

2835211190  األولشرٌف بدٌع دمحم دمحم

2845211191  األولالحمٌد عبد محمود سالم محمود دمحم

2855211192  الثانًسالم عبدالمنعم عبدالعظٌم محمود دمحم

2865211193  األولالمحارٌمى دمحم مصطفى دمحم

2875211194  األولالجمل معوض مصطفى دمحم

2885211195  األولحمد محمود بٌومى منٌر دمحم

2895211196  األولتعٌلب عبدالحكٌم ناصر دمحم

2905211197  األولعماره سعٌد هانى دمحم

2915211198  الثانًالنجار على دمحم هانى دمحم

2925211199  األولالشاعر محمود هنادى دمحم

2935211200  الثانًابوخضره مخلوف وجدى دمحم

2945211201  األولعاصى خلٌفه ولٌد دمحم

2955211202  األولدمحم اسماعٌل ٌاسر دمحم

2965211203  األولحداد عبدالمحسن ٌاسر دمحم

2975211204  الثانًحجاب الكرٌم عبد مرسى ٌاسر دمحم

2985211873  الثانًراشد سالم نبٌه دمحم ابراهٌم محمود

2995211205  األولداود احمد عبدالشافى احمد محمود

3005211206  األولهللا عبد احمد دمحم اسماعٌل محمود

3015211875  الثانًعبدالسالم محمود السٌد محمود

3025211207  األولمحمود حسنى خالد محمود

3035211208  األولالمرعه دمحم خالد محمود

 مستخرج البٌان مها دمحم حسٌنً المال11:48 10/1/2023نظام ابن الهٌثم الدارة شئون الطالب 

مالحظاتالمجموعالمستوىاالسمالكودم



الزراعية الهندسة برنامج  برنامج
  والدواجن الحيواني اإلنتاج أسس  المقرر  

) (خاص) 211 د-ح  11 لجنة ( 

فصل أعمالالفصل خالل تحريرى

6040

3045211209  الثانًدمحم محمود خالد محمود

3055211210  األولروٌش ابراهٌم عبدالحلٌم ابراهٌم سعٌد محمود

3065211211  الثانًعفٌفى الصاوى صبحى محمود

3075211212  الثانًالسٌد دمحم عبدالغنى صبرى محمود

3085211213  الثانًدمحم حسٌن صالح محمود

3095211214  األولالعربى عبدالسالم ضٌف محمود

3105211215  الثانًالتالوي دمحم عطٌة العزٌز عبد محمود

3115211217  األولالعربى عبدالجٌد عبدالحمٌد محمود

3125211218  األولمبارن دعاس محمود طه عبداللطٌف محمود

3135211219  الثانًشمس السٌد عبدالناصر محمود

3145211220  األولفتوح عفٌفى عربى محمود

3155211221  األولموسى فتحى عالء محمود

3165211222  األولفرحات محمود فرحات محمود

3175211223  الثانًمؤمن عبدالحلٌم فرٌد محمود

3185211224  األولسلٌمان هللا عبد صبحى ماجد محمود

3195211877  الثانًدمحم طلعت دمحم محمود

3205211226  األولالشامى محمود مصطفى محمود

3215211227  الثانًعبدربه رمضان دمحم عادل مروان

3225211228  الثانًطعٌمة ابراهٌم دمحم احمد مروه

3235211229  األولجوٌلى دمحم سٌداحمد معتمد مروه

3245211230  األولدمحم عبدالحلٌم فؤاد ابراهٌم مرٌم

3255211231  الثانًسالم بدوى السعٌد خالد مرٌم

3265211416  الثانًشحاته دمحم فاروق عصام مرٌم

3275211233  األوللرله عبدالمنعم مصباح سمٌر مصباح

3285211234  األولمصطفى خضر احمد مصطفى

3295211235  الثانًعثمان عبدالمادر احمد مصطفى

3305211238  األولعكه حامد عواد حامد مصطفى

3315211239  الثانًكشن احمد رمضان مصطفى

3325211240  الثانًالغزالى سلٌمان سامى مصطفى

3335211241  األوللندٌل ابوالسعود سمٌر مصطفى
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3345211242  األوللوره حسن صبرى مصطفى

3355211243  الثانًدحرٌج عبدالمنعم دمحم مجدى مصطفى

3365211418  الثانًالحداد محمود مجدى مصطفى

3375211244  األولالفخرانى السٌد دمحم مصطفى

3385211245  الثانًهللا خلف الفتاح عبد المغربى دمحم مصطفى

3395211247  األولشادى عبدالعظٌم دمحم مصطفى

3405211248  األولجاد فتحى طه محمود مصطفى

3415211249  الثانًعمه ابو دمحم الوهاب عبد نبوى مصطفى

3425211250  األولٌحٌى محمود احمد سامى معاذ

3435211251  األولنصار محمود عبدالعزٌز طلعت معاذ

3445211252  األولشاهٌن الجواد عبد الحمٌد عبد شاهٌن معتز

3455211253  األولدمحم العابدٌن زٌن صالح معتز

3465211254  الثانًدروٌش بدوى على احمد منا

3475211255  الثانًسنبل دمحم دمحم رجب منه

3485211256  الثانًدمحم عزت خالد منى

3495211912  الثانًخلٌل جبر سلٌم محمود مهند

3505211257  الثانًعبدالرازق دمحم عمرو مى

3515211258  الثانًابراهٌم فرنسٌس ماجد مٌنا

3525211260  األولدٌاب حسن نبوى سعٌد نبوى

3535211261  الثانًطاحون عبدالعزٌز دمحم نبٌل

3545211262  الثانًاحمد عبدالمنعم احمد هادى

3555211263  األولسعد هاشم دمحم هاشم

3565211264  الثانًنجم عبدالسمٌع مصطفى هانى

3575211265  الثانًمصطفً دمحم الفتاح عبد مصطفً هشام

3585211266  األولسالم شرف على شرف دمحم هالل

3595211267  الثانًمٌخائٌل ٌوسف شولى نسٌم وسٌم

3605211268  الثانًسالمه دمحم سالمه ولٌد

3615211269  الثانًمبارن سالم السٌد عادل ولٌد

3625211271  الثانًغانم عبدالجٌد خالد ٌاسر

3635211272  األولسلٌم معوض سطوحى ٌاسر
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3645211273  الثانًسلٌمان علً دمحم ناصر ٌحٌى

3655211274  األولالمجٌد عبد عامر ابو الموى عبد ابوعامر ٌوسف

3665211275  الثانًالوسٌمى عبدالسالم احمد ٌوسف

3675211276  األولالعزب مصطفى علً احمد ٌوسف

3685211277  األولالسٌد دمحم دمحم احمد ٌوسف

3695211278  الثانًبكر على اشرف ٌوسف

3705211279  الثانًالسبكى جابر الجارحى ٌوسف

3715211280  األوللاسم جابر السٌد جابر ٌوسف

3725211281  األولالعزبه معتمد رضا ٌوسف

3735211282  الثانًمخلوف عبدالحلٌم عبدالفتاح ٌوسف

3745211283  الثانًعمٌره عبدالمادر نعٌم عبدالمادر ٌوسف

3755211284  األولالحنفى عبدالعظٌم عالء ٌوسف

3765211286  الثانًالسٌد الٌزٌد ابو وجدى دمحم دمحم ٌوسف

3775211429  الثانًابراهٌم محمود دمحم ٌوسف

3785211287  الثانًرواش احمد هشام ٌوسف
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14 لجنة

اسس انتاج حٌوانىالثالثدمحم احمد سعٌد عبداللطٌف

اسس انتاج حٌوانىالثالثمصطفى رمضان عبدالفتاح مصطفى نصار

اسس انتاج حٌوانىالثالثاحمد حربً عبدالممصود دمحم

اسس انتاج حٌوانىالثالثامنٌه مصٌلحى دمحم مصٌلحى

اسس انتاج حٌوانىالثالثاٌةمصطفى الصادق السٌد ماضى

اسس انتاج حٌوانىالثالثحسام ولٌد عبدالفضٌل عمران

اسس انتاج حٌوانىالثالثعبد الوهاب رضا ابراهٌم ابراهٌم خضر

اسس انتاج حٌوانىالثالثدمحم اشرف السٌد الشٌخ

اسس انتاج حٌوانىالثالثدمحم حسام سعد الدٌن احمد مندور

اسس انتاج حٌوانىالثالثدمحم رضا سٌد احمد هالل

اسس انتاج حٌوانىالثالثدمحم صالح دمحم رضا احمد حسان

اسس انتاج حٌوانىالثالثدمحم منٌر عبدالحلٌم منصور سلٌمان

اسس انتاج حٌوانىالثالثمحمود عطٌه احمد عبد الحفٌظ السٌسى

اسس انتاج حٌوانىالثالثمصطفى صبرى دمحم على جمال الدٌن

اسس انتاج حٌوانىالثالثمصطفى كمال على مصطفى البابلى

اسس انتاج حٌوانىالثالثمنه هللا عبد العزٌز دمحم مصطفى مصطفى

اسس انتاج حٌوانىالرابعاحمد سامى عبدالعزٌز سحلول

اسس انتاج حٌوانىالرابعاسامة غرٌب دمحم الدسولى

اسس انتاج حٌوانىالرابععبدالرحمن دمحم معوض اللٌثى 


