
-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  الحيوية التكنولوجيا برنامج

   السيتولوجية الوراثة  المقرر ( 308 ث ر و   ) 
  13:00  من : الفترة     26/06/2021 : التاريخ

15:00  إلى

االنتاج قسم : المكان        16 لحنه : اللجنة

المقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

451الثالثمستجدعبدالباقً رفعت حسانٌن احمد180021744 

452الثالثمستجدمحمد عمر سامح احمد280024612 

453الثالثمستجدمحمد فهمً علً احمد380021537 

454الثالثمستجدعبدالرحٌم فهمً الدٌن عماد احمد480021755 

455الثالثمستجدعلً قناوي احمد اروي580021740 

456الثالثمستجدشعبان محمد ربٌع ازهار680021654 

457الثالثمستجدمحمود شحاته عبدالعزٌز اسراء780024631 

458الثالثمستجدعبده حسٌن فتحً اسراء880021547 

459الثالثمستجداحمد ابوبكر محمد اسراء980021556 

460الثالثمستجدمحمد انور وائل اسراء1080024634 

461الثالثمستجدمحمد راضً ٌونس اسالم1180021728 

462الثالثمستجدمحمد صدٌق خلف اسماء1280021651 

463الثالثمستجدنظٌم عزمً سٌد اسماء1380021718 

464الثالثمستجدمحمود عبدالعزٌز عٌد اسماء1480024646 

465الثالثمستجدطلب احمد اشرف االء1580024658 

466الثالثمستجدعبدالعظٌم ظرٌف منتصر امنٌه1680025301 

467الثالثمستجدعبدالحً عبدالمحسن خالد امٌره1780024676 

468الثالثمستجدسٌد رمضان مؤمن امٌره1880024680 

469الثالثمستجداحمد محمد محمد اٌناس1980021690 

470الثالثمستجدمحمد ابراهٌم رمضان اٌه2080024703 

471الثالثمستجدمحمد حسن نادي اٌه2180021675 

472الثالثمستجدعبدالباقً محمدحلمً نور اٌه2280024715 

473الثالثمستجدمحمد هٌمن خالد حٌاه2380024746 

474الثالثمستجدعبدالحافظ علً رمضان دعاء2480021499 

475الثالثمستجدعلوانً راوي علً دعاء2580021539 

476الثالثمستجدعبداللطٌف محمد فتحً دعاء2680024754 

477الثالثمستجدعبدالرحٌم فاروق عبدالرحٌم دٌنا2780024757 

478الثالثمستجدسٌد محمود عادل رانده2880024760 

479الثالثمستجداسماعٌل امٌن محمود رانٌا2980025235 

480الثالثمستجدصالح عبدالحكٌم رمضان رحاب3080021596 

: الغياب عدد  :  الحضور عدد  : االجمالي

: اللجنة مراقب توقيع
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481الثالثمستجدفهمً احمد عزام رحمه180021631 

482الثالثمستجدهللا فرج محمد هللا فرج رضا280021720 

 380024771

 ربٌع محمد عبدالرحمن رضوي

483الثالثمستجدعبدالرحمن

484الثالثمستجدابراهٌم عبدالعال طلعت رٌهام480024774 

485الثالثمستجدموسى الوهاب عبد صالح زٌنب580020395 

486الثالثمستجدطوسون فٌصل عبدهللا زٌنب680021745 

487الثالثمستجدمرسً رشدي فوزي زٌنب780021721 

488الثالثمستجدمحمد زكً عٌد سمر880021750 

489الثالثمستجدادم عبدالوكٌل اسماعٌل سهٌله980021743 

490الثالثمستجدسلٌمان احمد رفعت شٌماء1080025221 

491الثالثمستجدحموده عبدالوهاب عبدالراضً شٌماء1180024801 

492الثالثمستجداحمد فٌض عصام شٌماء1280021735 

493الثالثمستجدعلى حماد ابراهٌم صابرٌن1380025268 

494الثالثمستجدعمر محمد عمر صابرٌن1480024805 

495الثالثمستجدمحمد عطٌه مصطفً عبدالرحمن1580021516 

496الثالثمستجدفولً الداخلً محمد عبٌر1680024831 

497الثالثمستجدبطرس شوقً فرٌد فادي1780024847 

498الثالثمستجدسالم ابراهٌم فاٌز فاطمه1880021566 

499الثالثمستجداسماعٌل مفضل فراج فاطمه1980024851 

500الثالثمستجداسعد شلبى بولس فٌفٌان2080025261 

501الثالثمستجدابراهٌم ثابت محمد ابراهٌم كرٌم2180021501 

502الثالثمستجداحمد محمد جمال لمٌاء2280021514 

503الثالثمستجدمحمد محمد سعٌد لمٌاء2380021661 

504الثالثمستجدكامل نسٌم محمد مصطفً لٌل2480024872ً 

505الثالثمستجدحنا سمٌر جرجس ماري2580024877 

506الثالثمستجدابراهٌم جٌد ادور مارٌنا2680024879 

507الثالثمستجدعبدالستار محمد زاهً محمد2780021538 

508الثالثمستجدحسن محمود ضرار محمد2880021711 

509الثالثمستجدمحمد ٌوسف عبدالناصر محمد2980021590 

510الثالثمستجدعلى على محمد ٌاسر محمد3080025219 
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511الثالثمستجدصالح سٌد ابراهٌم مروه180021546 

512الثالثمستجدسعٌد رضوان احمد مروه280021747 

513الثالثمستجدرشدي طلعت محمد احمد مروه380024927 

514الثالثمستجدعبداللطٌف مصطفً امٌر مرٌم480024930 

515الثالثمستجدالرب جاد متى حلٌم مرٌم580025264 

516الثالثمستجدخلٌفه عبدالغنً عطٌه مرٌم680021528 

517الثالثمستجدحسن علً محمد منار780021707 

518الثالثمستجدمحمود محمد مؤمن هللا منه880021693 

519الثالثمستجدسالمه محمد حسٌن م980024954ً 

520الثالثمستجدامٌن احمد اٌهاب مٌار1080024956 

521الثالثمستجدعزٌز فارس ماهر مٌرنا1180025266 

522الثالثمستجدعمر محمد فٌصل نادٌه1280024961 

523الثالثمستجدحسن عبدالحمٌد صابر نجوي1380024964 

524الثالثمستجدتونً رمضان ممدوح ندي1480024970 

525الثالثمستجدعبدهللا ابراهٌم على حسن نرمٌن1580025217 

526الثالثمستجدعصمت محمد مجدي نرمٌن1680024971 

527الثالثمستجددروٌش حسن محمود نرمٌن1780021630 

528الثالثمستجدمحمد محمود عالء نورا1880024976 

529الثالثمستجدعبدالرؤف عبدالعلٌم ناجً نوران1980021640 

530الثالثمستجدعثمان محمد رجاء نورهان2080021739 

531الثالثمستجدعباس فتحً عباس نورهان2180024981 

532الثالثمستجدسٌد محمد سٌد هاجر2280021532 

533الثالثمستجدهالل حسن محمد هاجر2380021542 

534الثالثمستجدعبدالعال شلقامً تونً هاله2480021567 

535الثالثمستجدهالل احمد عصمت هاله2580024989 

536الثالثمستجدمحمد احمد محمود هدٌر2680024997 

537الثالثمستجدعبدالغنً شعبان عبدالغنً هناء2780021636 

538الثالثمستجدعلً فوزي ناصر ورده2880025005 

539الثالثمستجدعبدالوهاب صدقً حسٌن والء2980021584 

540الثالثمستجداحمد عبدالفتاح محسن ٌارا3080025013 

: المالحظون
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541الثالثمستجدصالح عطٌه سٌد ٌسرا180021704 

: الغياب عدد  :  الحضور عدد  : االجمالي

: اللجنة مراقب توقيع : المالحظون


