
6 من 1صفحة  21/12/2021

من الخارجباقمستجدبيان

1120طالب

11420طالبه

129اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة  شعبة العلوم البيولوجية واجليولوجيا   

هالحظاتاالســــــــــــنم
طالب هستجدون : اوال 

احمد زكرٌا رجب مندور شحاته 16176

احمد طارق ابراهٌم ابراهٌم عمر16177

كٌمٌاء حٌوٌهاسراء اسماعٌل الرفاعى طمان16178

اسراء اشرف عبد الغنى الصفتى16179

اسراء اٌمن سمٌر محمد بكره16180

اسراء صبحى ابراهٌم غالى 16181

اسراء فتحى محمود محمد حسن16182

اسماء ابراهٌم محمد سٌد احمد16183

اسماء اسماعٌل عبدالقادر السٌد شلبى16184

اسماء اشرف فكرى سلٌمان سلٌمان16185

اسماء كمال عطٌه محمد سعد الحبٌشى16186

االء خمٌس احمد محمد حواس16187

االء مبارك احمد مبارك16188

االء منصور خضر رفاعى16189

االء ولٌد منصور احمد منصور16190

الشٌماء سعٌد عبد الجواد سلٌمان البالكوسى16191

امانى سمٌر فتحى محمد كوشر16192

امانى عزت عزت حامد سلٌم16193

امل هاشم عرفه الشوره16194

امنٌه احمد اسماعٌل محمد الشرٌف16195

امنٌه السعٌد عبدالجلٌل ابوالعٌنٌن16196

امٌره محمود عبد الحمٌد منصور عبد هللا16197

كٌمٌاء حٌوٌهاٌات محمود محمد اسماعٌل حامد16198

كٌمٌاء حٌوٌهاٌمان اشرف ابراهٌم عكاشة محمد رمضان16199

اٌمان اشرف على محمد عمر16200

اٌمان حمدى حامد سلٌمان حشٌش16201

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



6 من 2صفحة  21/12/2021

من الخارجباقمستجدبيان

1120طالب

11420طالبه

129اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة  شعبة العلوم البيولوجية واجليولوجيا   

هالحظاتاالســــــــــــنم
اٌه ابراهٌم ذكى السالخ16202

اٌه احمد فتحى البهوار16203

)اٌه العراقً محمد حواس16204 ثانٌه)كٌمٌاء 

اٌه رضا احمد الفار 16205

اٌه عبد هللا عبد الجواد االمٌرى16206

اٌه ولٌد محمد رمضان16207

بسمه اسماعٌل محمد حسٌن ابراهٌم16208

بسمه عبد الفتاح محمد عالم16209

بسنت سراج الدٌن مختار سعٌد16210

بسنت هشام محمد احمد دوسه16211

جهاد عبد الحمٌد عبد العزٌز محمد معارك16212

حلمى عادل حلمى حافظ حجر16213

حنان صافً عبدالسالم المزٌن 16214

)حنٌن حسام محمد عبدالحمٌد فتح هللا16215 ثانٌه)كٌمٌاء 

خلود اٌمن انور عبد الفتاح غٌث16216

خلود كامل صابر محمد ابو صالح16217

كٌمٌاء حٌوٌهدالٌا احمد محمد زكرٌا ابراهٌم16218

دٌنا رشدي احمد محمد المزٌن16219

حاسب الى فى التخصص+كٌمٌاء حٌوٌهرانٌا المنسى ابراهٌم عجور16220

رجب عبدالغنى رجب عبدالغنى عزام16221

رحاب محمد عبد الجلٌل شحاته جعفر16222

رحمه محمد احمد خلٌل حسٌن16223

رنا ابراهٌم المحمدى عمران16224

روان احمد ابراهٌم ابراهٌم الشاٌب16225

روان شرٌف السٌد سحلوب16226

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



6 من 3صفحة  21/12/2021

من الخارجباقمستجدبيان

1120طالب

11420طالبه

129اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة  شعبة العلوم البيولوجية واجليولوجيا   

هالحظاتاالســــــــــــنم
رٌهام رضا عرفان عرفان الشٌخ16227

زٌنب ابراهٌم محمد حموده16228

زٌنب سامى عبد الفتاح ابراهٌم ابو زٌد16229

زٌنب على حسن محمد التمساحى16230

زٌنب محمد السٌد هره16231

كٌمٌاء حٌوٌهساره مجدى محمد كامل ابو الفتوح16232

ساره مصطفى المتولى فرج16233

ساره هانى عبد العظٌم محمود نسٌم16234

سعاد ابراهٌم عبدالفتاح ابوالعطا16235

سلمى عبد الحلٌم محمد عوض الهبل16236

سلمى ٌوسف الحسٌنى ٌوسف عصفور16237

سماح محمد على مرسى16238

سمٌره اٌمن محمود عبدالرحمن السعدنى16239

سمٌره سٌد احمد محمد توفٌق16240

سمٌره محمد عبدالحلٌم عبدالمجٌد16241

سمٌه حمدى شبل السٌد شهود16242

سندس عبد الحمٌد حامد الحاج16243

شادٌه بهى عبدالرحمن البهى عبدالرحمن16244

شروق امام حامد عبدالعاطى امام16245

شٌماء اشرف هالل عبدالقادر المرسى16246

التربٌه وقضاٌا العصر+كٌمٌاء حٌوٌهشٌماء صبري ابراهٌم عبد الحمٌد حسانٌن16247

شٌماء محمود حسٌن نجا16248

طارق هانى سٌد احمد ابو السعود سالم16249

عز الدٌن عبدالواحد عبدالسالم16250

عزه عبد الهادى عٌسى القلٌنى16251

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



6 من 4صفحة  21/12/2021

من الخارجباقمستجدبيان

1120طالب

11420طالبه

129اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة  شعبة العلوم البيولوجية واجليولوجيا   

هالحظاتاالســــــــــــنم
عالء الدٌن مصطفى احمد الطلٌمى16252

غاده رجب مصطفى شهاب الشٌخ16253

فاطمه حسن محمد النقٌب16254

فاطمه عطٌه نصار محمود عبٌد16255

فاطمه مجدى محمد ابراهٌم العكش16256

كٌمٌاء حٌوٌهفاطمه محمود عزت شلضوم16257

فطٌمه عبدالمنعم ابوالعٌنٌن عبده زهموم16258

ماجده رضا فوزى عبدالوهاب16259

مارٌنا طارق فهمى برسوم وٌصا16260

(ثانٌه)علم االنسجه والتقنٌه المجهرٌه -الفقارٌاتماٌكل ماهر نجٌب جرجس16261

محمد سعد فرج عبدهللا16262

مرٌم هشام فكرى محمد الرٌدى16263

منار محمد مصطفى على حماٌه16264

(ثانٌه)كٌمٌاء )+كٌمٌاء حٌوٌهمنة هللا خالد حسٌن عباس محمد16265

(ثانٌه)كٌمٌاء )+كٌمٌاء حٌوٌهمنه هللا السعٌد ابراهٌم عبد المعطى16266

منه مبارك احمد مصطفى16267

منى عبد المعطى عبد المعطى نعمان16268

مها محمد محمد محمود دهمه 16269

مى اشرف احمد محمد الجٌزاوى16270

مٌاده مصطفى مصطفى عبد الرحمن الغرابلى16271

مٌران محمد عبد المعطى حامد الزوران16272

نادٌه حسٌن السٌد محمد غانم16273

ندى شرٌف محمد العزب16274

ندى محمد السٌد محمد فوده16275

ندى محمود محمد محمد خطاب16276

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



6 من 5صفحة  21/12/2021

من الخارجباقمستجدبيان

1120طالب

11420طالبه

129اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة  شعبة العلوم البيولوجية واجليولوجيا   

هالحظاتاالســــــــــــنم
ندى محمود منصور عبدالعاطى عبد الرحمن16277

نرمٌن السعداوى على ابوعمر16278

نرمٌن ساجد احمد العطار16279

نهال مدحت صدٌق طه محمد المحصى16280

نورا عبد الرازق عبد الرازق شمس الدٌن16281

نورالدٌن مصطفى محمد عبدالخالق ابوضره16282

نوران عبد العزٌز فؤاد فكرى ابو سالم16283

نورهان محمد منصور الشربٌنى عاصى16284

نٌرمٌن عبد الناصر احمد عطٌه16285

تشرٌح نبات متقدم-تصنٌف نباتنٌره حسن احمد على داود16286

هاجر خالد البسطوٌسى المحالوى16287

هاجر مجدي فضل العاٌدي16288

هاله عالء صبحى احمد صمٌده16289

(ثانٌه)علم االنسجه والتقنٌه المجهرٌه -الفقارٌات)+طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصههبه احمد المصٌلحى عاشور16290

هبه السٌد فرج الخولى16291

هبه عبدالملك عبدالحً جبر عسر16292

هدى حماده عوٌس عبد السالم الحلوانى16293

كٌمٌاء حٌوٌههدٌر ماهر ممتاز عبد الحمٌد16294

هدٌر مجدى عبد المرضى الدسوقى عبد المنعم16295

هشام وجدى فؤاد المنٌر16296

هند سمٌر راتب الششتاوى16297

هوٌداء سالمه فاروق احمد العكل16298

وسام اٌمن السٌد عبد هللا الفٌومى16299

ولٌد محمد مختار ابراهٌم حماده16300

طالب باقىن لالعادة: ثانيا 

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



6 من 6صفحة  21/12/2021

من الخارجباقمستجدبيان

1120طالب

11420طالبه

129اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة  شعبة العلوم البيولوجية واجليولوجيا   

هالحظاتاالســــــــــــنم
(2)فسٌولوجٌا نباتاحمد السٌد حسبو السٌد شوشه16303

احمد على الششتاوى الرفاعى16304
كٌمٌاء )+(2)طرق تدرٌس+(2)فسٌولوجٌا نبات+تطور عضوى-التشرٌح المقارن للفقارٌات

(حٌوٌه ثالثه

(2)فسٌولوجٌا نباتصفاء مسعد ابراهٌم على العبد16305

(2)فسٌولوجٌا نباتدٌانا السٌد المحمدى عبدالعال الشناوى16306

(الئحه قدميه جدا)طالب مفصىلىن حلني حتديد مىقفهم من التجنيد وهلم حق االمتحان من اخلارج حىت النجاح:ثالثا 

(كٌمٌاء حٌوٌه ثالثه)+2نباتمحمد على حامد حافظ الشٌخ

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص


