
    0202/0201 الفرقة الرابعة عام 

ة علوم بيولوجية( )شعب عامالفرقة الرابعة كشف بأسواء طالب 

 0202/0201للعام 

 مسئول الفرقة            المراجع           رئيس القسم
 

 

 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م
1 

   ابتسام احمد اسماعيل محمد 11601
0 

   ابتسام سعيد عبد المعز محمد 11602
3 

   اسراء مصطفى عبد السالم امام 11603
4 

   عبد هللا ابراهيماسماء ابراهيم  11604
5 

   اسماء سمير محمود حجازى 11605
6 

   اسماء عماد محمود ابراهيم 11606
7 

   الهام محمود السيد سنجر 11607
8 

   امل بهجت عبد العزيز سالم  11608
9 

   امانى محمد عبد العزيز سعد 11609
12 

   امنيه على ابراهيم وهدان  11610
11 

   جودة عبد العزيزامنيه محمد  11611
10 

   اميره رجب ابراهيم محمد 11612
13 

   امينه خالد محمد عزت  11613
14 

   انجى مجدى محمد محمود 11614
15 

   ايات خالد محمد زيدان 11615
16 

   ايمان عادل عواد عباس 11616
17 

   ايمان عالء محمد محمد 11617
18 

   ابراهيمايمان فتحى عبد العزيز  11618
19 

   ايمان مصطفى ابراهيم محمود 11619
02 

   ايمان وجيه عبد السالم محمود 11620
01 

   ايه هللا اشرف السيد محمد 11621
00 

   ايه خالد محمد عبد الرازق 11622
03 

   ايه رضا السيد العليمى  11623
04 

   ايه سامى محمد الشربينى 11624
05 

   ايه سعيد مصطفى محمد  11625
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 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م
06 

   ايه عبد الرحمن محمدى عبد الرحمن 11626
07 

   ايه عليمى السيد عليمى 11627
08 

   ايه عماد عبد السميع عبد الحميد 11628
09 

   ايه كمال الدين حسين ابراهيم  11629
32 

   عبداللطيف محسب ايه محمد 11630
31 

   بسمه عادل قطب ابو اليزيد  11631
30 

   بسمه عبد الحليم السيد عبد الحليم 11632
33 

   حسناء احمد محمد عربى  11633
34 

   حورية حاتم مصطفى محمد 11634
35 

   داليا ماهر احمد قنصوه 11635
36 

   دعاء مجدى عبد الحميد جعفر 11636
37 

   عامر عبد الفتاح محمددينا  11637
38 

   دينا عبد العظيم محمد بيومى 11638
39 

   راضيه ناصر ابراهيم عبد هللا 11639
42 

   رانا مجدى حافظ سيد 11640
41 

   رانيا عبد المجيد اسماعيل حجازى 11641
40 

   ريهام اشرف سامى عبد الغنى 11642
43 

   ريهام محمد محمد مرسى 11643
44 

   ريهام محمود موسى محمود 11644
45 

   ساره ابراهيم على على 11645
46 

   ساره رحمى حامد احمد 11646
47 

   ساره شعبان بكر محمد 11647
48 

   ساره عبد القادر عيد محمد 11648
49 

   ساره عزت محمد سالم 11649
52 

   ساره محمد محمد شريف 11650
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 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م
51 

   سلوى عبد المنعم عبد اللطيف عبد العال 11651
50 

   سندس سعيد عبد العزيز محمد 11652
53 

   سندس شريف صبرى محمد 11653
54 

   سيد ابراهيم سيد عواض 11654
55 

   شيماء احمد حبيب احمد 11655
56 

   الجوادشيماء اشرف عبد الستار عبد  11656
57 

   شيماء حمادة السيد عبد العزيز 11657
58 

   شيماء صبرى عبد هللا شحاته 11658
59 

   شيماء طه ابراهيم عواد 11659
62 

   شيماء عاطف محمد عبد الحكيم 11660
61 

   شروق السيد احمد على 11661
60 

   شروق مسعد السيد على 11662
63 

   غادة جمال سالمة موسى 11663
64 

   غدير محمد مجدى رشاد 11664
65 

   فاطمة احمد توفيق السيد 11665
66 

   فاطمة الزهراء محمد الشحات محمد 11666
67 

   فاطمة ايمن عبد هللا كحله 11667
68 

   فاطمة رضا سيد على 11668
69 

   فاطمة سعد سعد محمود 11669
72 

   فاطمة عامر ابراهيم سليمان 11670
71 

   كمال اسماعيل حسن اسماعيل 11671
70 

   لبنى على محمد على 11672
73 

   لميس مجدى عبد ربه مصطفى 11673
74 

   مايكل عماد لبيب سليمان 11674
75 

   محمد احمد السيد حامد 11675
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76 

   محمد مصطفى على برغش 11676
77 

   محمد ياسر محمد محمود 11677
78 

   مختار محمود احمد السيد 11678
79 

   مروة ممدوح السيد بيومى 11679
80 

   مريم حسن شبل حسن 11680
81 

   مريم محسن ابراهيم بندارى 11681
82 

   مصطفى مجدى حسين حسن 11682
83 

   منار عادل احمد محمود 11683
84 

   خالدمنال اشرف سعيد  11684
85 

   منه هللا ايمن شحتو الدسوقى 11685
86 

   منه هللا رضا عبد النبى سالم 11686
87 

   منى جمال مصطفى حسين 11687
88 

   منى محمود محمد السيد 11688
89 

   مها سمير سالم محمد 11689
90 

   مها شحاته الدمرداش احمد 11690
91 

   مى اسامه عبد اللطيف سالم 11691
92 

   ميمونه عاطف شحاته زهران 11692
93 

   ناديه مصطفى عبد النبى محمد 11693
94 

   نبيل احمد عبد العزيز عبد الفتاح 11694
95 

   نجالء حمدى عطيه ابراهيم 11695
96 

   ندى ابراهيم فخرى احمد 11696
97 

   ندى احمد تهامى محمد 11697
98 

   نورا خالد عبد العزيز احمد  11698
99 

   هبه اشرف فتحى امين 11699
100 

   هبه عبد الفتاح احمد عبد الفتاح 11700
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 هالحظات االســـــــــــــــــــــم رقن الجلوس م
101 

   هدير شريف يسن محمد 11701
102 

   هدير عاطف عطا محمد 11702
103 

   هدى سعد شمس الدين شلبى 11703
104 

   هدى محمد مغاورى الدسوقى  11704
105 

   هناء طاهر لطفى حماد 11705
106 

   هند السيد طه محمود 11706
107 

   هند رفعت السيد سليمان 11707
108 

   وسام عرفه الشافعى معوض 11708
109 

   وسام محمد مصطفى محمد 11709
110 

   وسام مسعد محمد صالح الدين 11710
111 

   الصادق الشحات الصادقوفاء  11711
112 

   والء محمود عبد اللطيف محمد 11712
113 

   وليد اسامه عبد العظيم محمد 11713
114 

   ياسمين ابراهيم محمد محمد 11714
115 

   ياسمين السيد محمد عياد 11715
116 

   ياسمين حسن عليوه حسن 11716
117 

   ياسمين طاهر الطوخى محمد 11717
118 

   ياسمين ممدوح شفيق محمد 11718
119 

   ياسمين ياسر محرم بحيرى 11719
120 

   يوسف ابراهيم اسماعيل محمد 11720
121    
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 الباقون لالعادة

 هالحظات االســـــــــــــــــــــم رقن الجلوس م
1 

11721 
 احمد حامد حامد محمد

 2ت:  -عضوى التشريح المقارن للفقاريات ، تطور  1ت: 
 فلورة مصرية + جيوفيزياء

 التقويم التربوى 2ت: اسراء فتحى عبد المقصود المشد 11722 0
3 

11723 
 اسماء عبد العظيم عبد هللا نصار

بيئة  -التشريح المقارن للفقاريات،تطور عضوي 1ت : 
 2ت:  -من ثالثة  1طرق تدريس -حيوان،سلوك حيوان 

 فلورة مصرية، جيوفيزياء
 التشريح المقارن للفقاريات ، تطور عضوى 1ت:  ايمان مصطفى السيد على 11724 4
 التشريح المقارن للفقاريات ، تطور عضوى 1ت:  ايه محمد احمد مصيلحى 11725 5
 التشريح المقارن للفقاريات ، تطور عضوى 1ت:  بسنت اشرف محمد المهدى 11726 6
 فلورة مصرية، جيوفيزياء 2ت:  زينب راشد حسن عبد القادر 11727 7
 التشريح المقارن للفقاريات ، تطور عضوى 1ت:  محمد احمد عبد الغنى احمد  11728 8
 التشريح المقارن للفقاريات ، تطور عضوى 1ت:  محمد عطيه على بكر 11729 9

12 

11730 
 مريم نبيل لحظى عجبان

مواد  -التشريح المقارن للفقاريات ، تطور عضوى  1ت: 
 الترم الثانى 

 فلورة مصرية، جيوفيزياء 2ت:  نورهان جوده رضوان هندى 11731 11
 التشريح المقارن للفقاريات ، تطور عضوى 1ت:  هاجر جمال محمود عليوه 11732 10
 للفقاريات ، تطور عضوىالتشريح المقارن  1ت:  وسام صالح على عبد الجواد 11733 13

 سنة من الخارج للمرة االولى

 هالحظات االســـــــــــــــــــــم رقن الجلوس م
 مواد الترم الثانى  اسماء ابراهيم محمدى ابراهيم  11734 
 التشريح المقارن للفقاريات، تطور عضوي  1ت:  اسماء يحيا متولى الشافعى 11735 
 

 علىعزت رمضان السيد  11736

بيئة  -التشريح المقارن للفقاريات، تطور عضوي  1ت: 
احياء  2( )ت:2فسيولوجيا نبات ) -حيوان+ سلوك حيوان

التقويم  –وراثة + بيوتكنولوجيا  -مائية+حيوان اقتصادي 
 تصنيف زهرى + تشريح نبات من ثالثة(   -التربوى 

 يات، تطور عضوي التشريح المقارن للفقار 1ت:  وفاء احمد عيسى محرم 11737 

 سنة من الخارج للمرة الثانية

 هالحظات االســـــــــــــــــــــم رقن الجلوس م
1 

 نادية جالل مجاهد  11738
بيئة  –التشريح المقارن للفقاريات، تطور عضوي   1ت:

 علم الحشرات( 2)ت:–حيوان +سلوك حيوان( 
 

 


