
 0202/0202 الفرقة الرابعة عام 

( للعام  Biology) عامكشف بأسواء طالب الفرقة الرابعة 

0202/0202 

 رئٌس القسم        جع          مسئول الفرقة           المرا
 
 

 م

 

 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس

   إسراء أبو زٌد محمد عبد البارى 11740 1
   إسراء عادل عبدالحفٌظ خضٌر 11741 2

   إسراء محمد عبدالسالم موسى 11742 3
   أسماء أحمد قاسم محمد 11743 4

   أسماء خٌرى عبدالنبً محمد 11744 5
   عبدالهادى صقرأسماء صالح  11745 6

   آالء أنور محمد محمد السٌد 11746 7
   الشٌماء جمال صالح الدٌن النعمانى 11747 8

   الشٌماء محمد عفٌفى بٌومى 11748 9
   أمل جمال السٌد محمد 11749 11

   إنجى أشرف محمد عبدالوهاب 11750 11
   إٌمان عبدالرؤوف عبدالغنى عراقى 11751 12

   بسنت السٌد عبدالقادر مرزوق 11752 13
   جهاد عصام السٌد حسانٌن 11753 14
   حسناء كمال محمد اإلمام 11754 15

   رانٌا عادل عبد الرحمن محمد 11755 16
   رشا ماهر رمضان مصطفى 11756 17

   روضه عماد محمد حلمى 11757 18
   روضه ماجد محمد عوض  11758 19

   ساره زكرٌا لطفى عبد الرحمن  11759 21
   ساره سعٌد عبدالعزٌز خلف 11760 21

   سارة عبد الرحمن على محمد 11761 22
   ساره محمد عبدالسمٌع ٌسن 11762 23

   سمٌه خالد حامد محمد 11763 24
 1طرق تدرٌس  1ت:  شٌماء ماجد عبدهللا سلٌمان 11764 25
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   صباح حسنٌن حسنٌن حسنٌن 11765 02

   علٌاء صالح محمد عبد الحفٌظ  11766 02

   فاطمة محمد إبراهٌم االلفى 11767 02

   كٌرمنٌا مجدى مورٌس غٌاط 11768 02

   لٌلى صالح الدٌن ٌوسف احمد  11769 02

   محمد سٌد محمد محمود 11770 02

   منار ماهر عٌد عبد الشافى 11771 00

   منه هللا رامى سمٌر محمد 11772 00

   منى عبد العزٌز محمد رضوان 11773 03

   مها عبد الوهاب إبراهٌم محمد 11774 03

   مها عالء بدر بٌومى 11775 02

   مى إبراهٌم رفقى ابراهٌم 11776 02

   مى عبد الرحمن سعد زاٌد 11777 02

   ندى السٌد عبدالفتاح احمد 11778 02

   ندى أٌمن سعٌد قشتى 11779 32

   ندى مسعد فهٌم سٌد 11780 32

   نرمٌن محمد إبراهٌم امام 11781 30

   نهال ٌونس على ابو ٌونس 11782 30

   هبه هداٌة على محمود 11783 33

   همت محمد إبراهٌم محمد 11784 33

   علىهٌام مجدي حسن  11785 32

   ٌاسمٌن محمود محمد محمود 11786 32

   ٌمنى على إبراهٌم سلٌمان 11787 32

   ٌوستٌنا رمزى غطاس مٌخائٌل 11788 32

      
 


