
    
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  مقدمة في علم الخلیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦ــام الجامعـــي للع
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ابتسام جبردمحم جبر ٢٣٠١ م ١

               احمد دمحم السید دمحم اسماعیل نصار ٢٣٢٥ م ٢

               احمد دمحم جمعھ عبد الشافى جمعھ ٢٣٢٦ م ٣

               اسراء السید دمحم دمحم الشین ٢٣٣٩ م ٤

               اسراء حموده ابراھیم السید اللمعى ٢٣٤٣ م ٥

               اسراء محمود دمحم عبد الحمید دبایھ ٢٣٥٤ م ٦

               اسماء ابو زید دمحم دمحم ابو زید ٢٣٦٥ م ٧

اسماء الدسوقى الدسوقى سلیمان  ٢٣٦٧ م ٨
 عاشور

              

               اسماء عبد الحكیم رزق حسانین ٢٣٧١ م ٩

               اسماء دمحم بدوى ابراھیم الباز ٢٣٧٣ م ١٠

              یاسر عبد العظیم حسن احمد اسماء ٢٣٧٨ م ١١

               االء احمد مصطفى سالمھ ٢٣٨٢ م ١٢

               االء رضا دمحم احمد عبد الرحمن عوف ٢٣٨٧ م ١٣

               امل خالد السید دمحم ٢٤٠٦ م ١٤

              امیره عبد هللا حسانین متولى ٢٤١٥ م ١٥

               امیره على فتحى حسین الخمیسى ٢٤١٦ م ١٦

               انجى عبد الوھاب دمحم رمضان الكنانى ٢٤٢٠ م ١٧

               ایاد حمدى السید عید بكر ٢٤٢١ م ١٨

               ایمان السعید مصطفى دحروج  ٢٤٢٤ م ١٩

               ایمان السید دمحم عبد الغفور  ٢٤٢٥ م ٢٠

               ایھ ابراھیم احمد السید احمد  ٢٤٣٢ م ٢١

               د الحافظ البازایھ السید على عب  ٢٤٣٦ م ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  



  
  كلیة الزراعة  
 البشئون الط 

  مقدمة في علم الخلیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٢فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  جلوسال

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ایھ جمعھ دمحم توفیق ٢٤٤١ م ١

               ایھ حامد عثمان عبد اللطیف ٢٤٤٢ م ٢

               ایھ رمضان ابراھیم مصطفى رمضان ٢٤٤٣ م ٣

               ھ عبد السالم احمد دمحم االتربيای ٢٤٤٧ م ٤

               ایھ عبد المطلب دمحم احمد على الدیب ٢٤٤٩ م ٥

               ایھ دمحم ریاض سلیم ٢٤٥٥ م ٦

               ایھ محمود ارمنازى ٢٤٥٧ م ٧

               حسام دمحم دمحم ابو االسعاد ٢٤٧٦ م ٨

               حسناء محمود ابراھیم احمد سالم ٢٤٧٨ م ٩

               حمدى مجدى عبد الرؤف شرف الدین ٢٨٠٨ م ١٠

              حنین سامح دمحم عبد الفتاح دمحم فوده ٢٤٨٣ م ١١

               خالد حلمى البیومى موسي ٢٤٨٦ م ١٢

               خلود عبده عقل عقل حسین ٢٤٨٨ م ١٣

               دعاء دمحم عبد الغفار حامد ٢٤٩٥ م ١٤

              دنیا فاروق مصطفى صالح ٢٤٩٩ م ١٥

              دینا عبد هللا حسین على ٢٥٠٢ م ١٦

              رانیا ابراھیم السید السید ٢٥٠٤ م ١٧

              رانیا جمال ابراھیم الزناتى  ٢٥٠٥ م ١٨

              رانیا دمحم ابراھیم السید  ٢٥٠٦ م ١٩

              رحاب صالح دمحم دمحم السباعى محمود  ٢٥٠٧ م ٢٠

              ود دمحم الوصیفرنا اشرف محم  ٢٥١٢ م ٢١

              رنا كمال دمحم شباره ٢٥١٣ م ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  مقدمة في علم الخلیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٣فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقررت المحددة لاألقل من عدد الساعا

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               رواء ابراھیم دمحم حسنین الحدیدى ٢٥١٤ م ١

               ریھام یحى احمد الشھاوى ٢٥١٧ م ٢

               ره دمحم دمحم السید الطنطاوىسا ٢٥٣٧ م ٣

               سماء احمد دمحم دمحم العدل ٢٥٤٣ م ٤

               سمیره ماجدى السعید یوسف حشیش ٢٥٥١ م ٥

               شروق محمود سعد رزق رضوان ٢٥٥٨ م ٦

               شیرین الشافعى یحیى محمود ھالل ٢٥٥٩ م ٧

               شیماء دمحم ابراھیم عطا دمحم ٢٥٦٨ م ٨

عبد الحمید عطیھ عبد الحمید عطیھ  ٢٥٧٦ م ٩
 العزاوى

              

               عبیر عادل العراقى ابراھیم مصطفى ٢٥٨٦ م ١٠

              عدنان یحیى بكور ٢٥٨٧ م ١١

               عزه دمحم مصطفى دمحم ابراھیم ٢٥٨٨ م ١٢

               عطاء دمحم عطیھ هللا ابراھیم ٢٥٨٩ م ١٣

                عبد الغنى منصورعال عیسى دمحم  ٢٥٩١ م ١٤

              عمر حامد صالح الدین حامد البدوى  ٢٥٩٣ م ١٥

              غاده احمد الشحات احمد السید عراضى  ٢٦٠٢ م ١٦

              غاده الدسوقى محمود دمحم فیاض  ٢٦٠٣ م ١٧

فاطمھ الزھراء السباعى منصور ابراھیم  ٢٦٠٦ م ١٨
              منصور

              ق ابراھیم السید بحیرىفاطمھ طار ٢٨١٤ م ١٩

              دمحم راضى ابراھیم عبد الغفار ٢٦٣٣ م ٢٠

              دمحم طھ دمحم طھ عبد القادر  ٢٦٣٧ م ٢١
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  مقدمة في علم الخلیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٤فصل ( 

على %  ٧٥لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر یحرم الطالب من التقدم 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               محمود ابراھیم الحسینى العقب ٢٨٠٩ م ١

               مروه ابراھیم عوض الدرسى ٢٦٦٣ م ٢

               مروه احمد شوقى عبد الرازق مصطفى ٢٦٦٤ م ٣

               مریم حازم احمد النویھى ٢٦٧٤ م ٤

               منار احمد ابراھیم دمحم المرسى ٢٦٨١ م ٥

               منھ هللا دمحم دمحم أحمد زكى ٢٦٨٥ م ٦

               ظ السید غزىمنى السید عبد الحاف ٢٦٨٨ م ٧

               مى بكر عبد النبى السید ابراھیم ٢٦٩٩ م ٨

               مى خالد عز الرجال سلیمان السید ٢٧٠١ م ٩

               مى ربیع راشد دمحم ٢٧٠٢ م ١٠

              میاده دمحم كمال منصور ٢٧٠٤ م ١١

               نادر عباده على جبریل احمد ٢٧٠٩ م ١٢

لمجید توفیق ابراھیم على نجاح عبد ا ٢٧١٤ م ١٣
 دبوس

              

               نجالء حسن عبد القادر داود  ٢٧١٦ م ١٤

              نرمین احمد دمحم االباصیرى محمود احمد  ٢٧٢٤ م ١٥

              نعمھ عبد هللا عبد الرحیم االنصارى ٢٧٢٩ م ١٦

              نھاد دمحم السید دمحم عبد الرحمن بطھ  ٢٧٣١ م ١٧

              نصر الدین دمحم محمود عطیھ نورا  ٢٧٣٨ م ١٨

              نورھان عادل سید احمد اسماعیل ٢٧٣٩ م ١٩

              ھاجر رمضان دمحم دمحم الكاشورى ٢٧٤٥ م ٢٠

              ھاجر صالح السید قطب ٢٧٤٧ م ٢١
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  مقدمة في علم الخلیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦ للعــام الجامعـــي
 ) ٥فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ھاجر عالء الدین محمود دمحم حسنین ٢٧٤٩ م ١

               ھدیر احمد عزت راشد البرعى ٢٧٦٤ م ٢

               ھدیر على على على خضیر ٢٧٦٦ م ٣

               ھدیر ماھرعبد ربھ احمد حسن ٢٧٦٨ م ٤

               ھدیر مصطفى عبد الغفار شحم ٢٧٦٩ م ٥

               زیز المشاعلىھناء احمد احمد عبد الع ٢٧٧٣ م ٦

               ھناء السید صالح الدین سلیمان شحاتھ ٢٧٧٤ م ٧

               ھند الدسوقى عبد البارى على دمحم ٢٧٧٨ م ٨

               ھند رضا ابراھیم صقر ٢٧٧٩ م ٩

               ورده السید زین العابدین عبد القادر ٢٧٨٢ م ١٠

              وسام مجاھد على دمحم حسانین ٢٧٨٤ م ١١

               والء احمد بدیر الدرس ٢٧٨٦ م ١٢

               ولید عادل دمحم مروان الجبالى ٢٧٨٩ م ١٣

               یاسمین خالد السید دمحم احمد عیسي ٢٧٩٦ م ١٤

              یاسمین ربیع ربیع دمحم احمد االنصارى ٢٧٩٨ م ١٥

              اسماء دمحم رضا عبد الحمید ٢٨٢٣ ب ١٦

              عمر عویضھخالد عماد  ٢٨٣٩  ب ١٧

              عیشھ السید احمد صادق ٢٨٥٨ ب ١٨

              نادیھ احمد دمحم مصطفى الجرجاوى ٢٨٧٥ ب ١٩

               نورھان مصطفى انور سالم ٢٨٨٠ ب ٢٠

              ھاجر جالل المحمدى الشناوى ٢٨٨١ ب ٢١
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  ى الثانيمن الفصل الدراسانظر خلفھ النصف الثانى 
  

  



    
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  تطبیقیة میكروبیولوجیا :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  الحیویة التقنیةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

  م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  بتوقیع الطال –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ابتسام جبردمحم جبر ٢٣٠١ م ١

               احمد دمحم السید دمحم اسماعیل نصار ٢٣٢٥ م ٢

               احمد دمحم جمعھ عبد الشافى جمعھ ٢٣٢٦ م ٣

               اسراء السید دمحم دمحم الشین ٢٣٣٩ م ٤

               اسراء حموده ابراھیم السید اللمعى ٢٣٤٣ م ٥

               اسراء محمود دمحم عبد الحمید دبایھ ٢٣٥٤ م ٦

               اسماء ابو زید دمحم دمحم ابو زید ٢٣٦٥ م ٧

اسماء الدسوقى الدسوقى سلیمان  ٢٣٦٧ م ٨
 عاشور

              

               اسماء عبد الحكیم رزق حسانین ٢٣٧١ م ٩

               اسماء دمحم بدوى ابراھیم الباز ٢٣٧٣ م ١٠

              اسماء یاسر عبد العظیم حسن احمد ٢٣٧٨ م ١١

               االء احمد مصطفى سالمھ ٢٣٨٢ م ١٢

               االء رضا دمحم احمد عبد الرحمن عوف ٢٣٨٧ م ١٣

               امل خالد السید دمحم ٢٤٠٦ م ١٤

              امیره عبد هللا حسانین متولى ٢٤١٥ م ١٥

               میسىامیره على فتحى حسین الخ ٢٤١٦ م ١٦

               انجى عبد الوھاب دمحم رمضان الكنانى ٢٤٢٠ م ١٧

               ایاد حمدى السید عید بكر ٢٤٢١ م ١٨

               ایمان السعید مصطفى دحروج  ٢٤٢٤ م ١٩

               ایمان السید دمحم عبد الغفور  ٢٤٢٥ م ٢٠

               ایھ ابراھیم احمد السید احمد  ٢٤٣٢ م ٢١

               السید على عبد الحافظ الباز ایھ  ٢٤٣٦ م ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  



  
  ة كلیة الزراع 
 شئون الطالب 

  تطبیقیة میكروبیولوجیا :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٢فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

   حالة  م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ایھ جمعھ دمحم توفیق ٢٤٤١ م ١

               ایھ حامد عثمان عبد اللطیف ٢٤٤٢ م ٢

               ایھ رمضان ابراھیم مصطفى رمضان ٢٤٤٣ م ٣

               ایھ عبد السالم احمد دمحم االتربي ٢٤٤٧ م ٤

               ایھ عبد المطلب دمحم احمد على الدیب ٢٤٤٩ م ٥

               ایھ دمحم ریاض سلیم ٢٤٥٥ م ٦

               ایھ محمود ارمنازى ٢٤٥٧ م ٧

               حسام دمحم دمحم ابو االسعاد ٢٤٧٦ م ٨

               المحسناء محمود ابراھیم احمد س ٢٤٧٨ م ٩

               حمدى مجدى عبد الرؤف شرف الدین ٢٨٠٨ م ١٠

              حنین سامح دمحم عبد الفتاح دمحم فوده ٢٤٨٣ م ١١

               خالد حلمى البیومى موسي ٢٤٨٦ م ١٢

               خلود عبده عقل عقل حسین ٢٤٨٨ م ١٣

               دعاء دمحم عبد الغفار حامد ٢٤٩٥ م ١٤

              اروق مصطفى صالحدنیا ف ٢٤٩٩ م ١٥

              دینا عبد هللا حسین على ٢٥٠٢ م ١٦

              رانیا ابراھیم السید السید ٢٥٠٤ م ١٧

              رانیا جمال ابراھیم الزناتى  ٢٥٠٥ م ١٨

              رانیا دمحم ابراھیم السید  ٢٥٠٦ م ١٩

              رحاب صالح دمحم دمحم السباعى محمود  ٢٥٠٧ م ٢٠

              رنا اشرف محمود دمحم الوصیف  ٢٥١٢ م ٢١

              رنا كمال دمحم شباره ٢٥١٣ م ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  تطبیقیة میكروبیولوجیا :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٣فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقررقل من عدد الساعات المحددة لاأل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               رواء ابراھیم دمحم حسنین الحدیدى ٢٥١٤ م ١

               ریھام یحى احمد الشھاوى ٢٥١٧ م ٢

               ساره دمحم دمحم السید الطنطاوى ٢٥٣٧ م ٣

               سماء احمد دمحم دمحم العدل ٢٥٤٣ م ٤

               سمیره ماجدى السعید یوسف حشیش ٢٥٥١ م ٥

               شروق محمود سعد رزق رضوان ٢٥٥٨ م ٦

               شیرین الشافعى یحیى محمود ھالل ٢٥٥٩ م ٧

               شیماء دمحم ابراھیم عطا دمحم ٢٥٦٨ م ٨

عبد الحمید عطیھ عبد الحمید عطیھ  ٢٥٧٦ م ٩
 العزاوى

              

               عبیر عادل العراقى ابراھیم مصطفى ٢٥٨٦ م ١٠

              عدنان یحیى بكور ٢٥٨٧ م ١١

               عزه دمحم مصطفى دمحم ابراھیم ٢٥٨٨ م ١٢

               اھیمعطاء دمحم عطیھ هللا ابر ٢٥٨٩ م ١٣

               عال عیسى دمحم عبد الغنى منصور  ٢٥٩١ م ١٤

              عمر حامد صالح الدین حامد البدوى  ٢٥٩٣ م ١٥

              غاده احمد الشحات احمد السید عراضى  ٢٦٠٢ م ١٦

              غاده الدسوقى محمود دمحم فیاض  ٢٦٠٣ م ١٧

فاطمھ الزھراء السباعى منصور ابراھیم  ٢٦٠٦ م ١٨
              منصور

              فاطمھ طارق ابراھیم السید بحیرى ٢٨١٤ م ١٩

              دمحم راضى ابراھیم عبد الغفار ٢٦٣٣ م ٢٠

              دمحم طھ دمحم طھ عبد القادر  ٢٦٣٧ م ٢١
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  تطبیقیة میكروبیولوجیا :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٤فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               محمود ابراھیم الحسینى العقب ٢٨٠٩ م ١

               مروه ابراھیم عوض الدرسى ٢٦٦٣ م ٢

               مروه احمد شوقى عبد الرازق مصطفى ٢٦٦٤ م ٣

               مریم حازم احمد النویھى ٢٦٧٤ م ٤

               منار احمد ابراھیم دمحم المرسى ٢٦٨١ م ٥

               منھ هللا دمحم دمحم أحمد زكى ٢٦٨٥ م ٦

               منى السید عبد الحافظ السید غزى ٢٦٨٨ م ٧

               مى بكر عبد النبى السید ابراھیم ٢٦٩٩ م ٨

               مى خالد عز الرجال سلیمان السید ٢٧٠١ م ٩

               مى ربیع راشد دمحم ٢٧٠٢ م ١٠

              میاده دمحم كمال منصور ٢٧٠٤ م ١١

               ل احمدنادر عباده على جبری ٢٧٠٩ م ١٢

نجاح عبد المجید توفیق ابراھیم على  ٢٧١٤ م ١٣
 دبوس

              

               نجالء حسن عبد القادر داود  ٢٧١٦ م ١٤

              نرمین احمد دمحم االباصیرى محمود احمد  ٢٧٢٤ م ١٥

              نعمھ عبد هللا عبد الرحیم االنصارى ٢٧٢٩ م ١٦

              د الرحمن بطھنھاد دمحم السید دمحم عب  ٢٧٣١ م ١٧

              نورا نصر الدین دمحم محمود عطیھ  ٢٧٣٨ م ١٨

              نورھان عادل سید احمد اسماعیل ٢٧٣٩ م ١٩

              ھاجر رمضان دمحم دمحم الكاشورى ٢٧٤٥ م ٢٠

              ھاجر صالح السید قطب ٢٧٤٧ م ٢١
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  الفصل الدراسى الثانيمن انظر خلفھ النصف الثانى 
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  تطبیقیة میكروبیولوجیا :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةج برنام -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٥فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  قیع الطالبتو –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ھاجر عالء الدین محمود دمحم حسنین ٢٧٤٩ م ١

               ھدیر احمد عزت راشد البرعى ٢٧٦٤ م ٢

               ھدیر على على على خضیر ٢٧٦٦ م ٣

               ھدیر ماھرعبد ربھ احمد حسن ٢٧٦٨ م ٤

               ھدیر مصطفى عبد الغفار شحم ٢٧٦٩ م ٥

               ھناء احمد احمد عبد العزیز المشاعلى ٢٧٧٣ م ٦

               ھناء السید صالح الدین سلیمان شحاتھ ٢٧٧٤ م ٧

               ھند الدسوقى عبد البارى على دمحم ٢٧٧٨ م ٨

               ھند رضا ابراھیم صقر ٢٧٧٩ م ٩

               ورده السید زین العابدین عبد القادر ٢٧٨٢ م ١٠

              وسام مجاھد على دمحم حسانین ٢٧٨٤ م ١١

               والء احمد بدیر الدرس ٢٧٨٦ م ١٢

               ولید عادل دمحم مروان الجبالى ٢٧٨٩ م ١٣

               یاسمین خالد السید دمحم احمد عیسي ٢٧٩٦ م ١٤

              یاسمین ربیع ربیع دمحم احمد االنصارى ٢٧٩٨ م ١٥

              د الحمیداسماء دمحم رضا عب ٢٨٢٣ ب ١٦

              خالد عماد عمر عویضھ ٢٨٣٩  ب ١٧

              عیشھ السید احمد صادق ٢٨٥٨ ب ١٨

              نادیھ احمد دمحم مصطفى الجرجاوى ٢٨٧٥ ب ١٩

               نورھان مصطفى انور سالم ٢٨٨٠ ب ٢٠

              ھاجر جالل المحمدى الشناوى ٢٨٨١ ب ٢١
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانينظر خلفھ النصف الثانى ا
  

  



    
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  كیمیاء حیویةاسس  :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

  م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ابتسام جبردمحم جبر ٢٣٠١ م ١

               احمد دمحم السید دمحم اسماعیل نصار ٢٣٢٥ م ٢

               احمد دمحم جمعھ عبد الشافى جمعھ ٢٣٢٦ م ٣

               اسراء السید دمحم دمحم الشین ٢٣٣٩ م ٤

               اسراء حموده ابراھیم السید اللمعى ٢٣٤٣ م ٥

               اسراء محمود دمحم عبد الحمید دبایھ ٢٣٥٤ م ٦

               اسماء ابو زید دمحم دمحم ابو زید ٢٣٦٥ م ٧

               اسماء الدسوقى الدسوقى سلیمان عاش ٢٣٦٧ م ٨

               اسماء عبد الحكیم رزق حسانین ٢٣٧١ م ٩

               بدوى ابراھیم الباز اسماء دمحم ٢٣٧٣ م ١٠

              اسماء یاسر عبد العظیم حسن احمد ٢٣٧٨ م ١١

               االء احمد مصطفى سالمھ ٢٣٨٢ م ١٢

               االء رضا دمحم احمد عبد الرحمن عوف ٢٣٨٧ م ١٣

               امل خالد السید دمحم ٢٤٠٦ م ١٤

              امیره عبد هللا حسانین متولى ٢٤١٥ م ١٥

               امیره على فتحى حسین الخمیسى ٢٤١٦ م ١٦

               انجى عبد الوھاب دمحم رمضان الكنانى ٢٤٢٠ م ١٧

               ایاد حمدى السید عید بكر ٢٤٢١ م ١٨

               ایمان السعید مصطفى دحروج  ٢٤٢٤ م ١٩

               ایمان السید دمحم عبد الغفور  ٢٤٢٥ م ٢٠

               سید احمدایھ ابراھیم احمد ال  ٢٤٣٢ م ٢١

               ایھ السید على عبد الحافظ الباز  ٢٤٣٦ م ٢٢

               ایھ جمعھ دمحم توفیق ٢٤٤١ م ٢٣
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  كیمیاء حیویةاسس  :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٢فصل ( 

على %  ٧٥ا لم یحضر یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذ
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ایھ حامد عثمان عبد اللطیف ٢٤٤٢ م ١

               ابراھیم مصطفى رمضانایھ رمضان  ٢٤٤٣ م ٢

               ایھ عبد السالم احمد دمحم االتربي ٢٤٤٧ م ٣

               ایھ عبد المطلب دمحم احمد على الدیب ٢٤٤٩ م ٤

               ایھ دمحم ریاض سلیم ٢٤٥٥ م ٥

               ایھ محمود ارمنازى ٢٤٥٧ م ٦

               حسام دمحم دمحم ابو االسعاد ٢٤٧٦ م ٧

               ناء محمود ابراھیم احمد سالمحس ٢٤٧٨ م ٨

               حمدى مجدى عبد الرؤف شرف الدین ٢٨٠٨ م ٩

               حنین سامح دمحم عبد الفتاح دمحم فوده ٢٤٨٣ م ١٠

              خالد حلمى البیومى موسي ٢٤٨٦ م ١١

               خلود عبده عقل عقل حسین ٢٤٨٨ م ١٢

               دعاء دمحم عبد الغفار حامد ٢٤٩٥ م ١٣

               دنیا فاروق مصطفى صالح ٢٤٩٩ م ١٤

              دینا عبد هللا حسین على ٢٥٠٢ م ١٥

              رانیا ابراھیم السید السید ٢٥٠٤ م ١٦

              رانیا جمال ابراھیم الزناتى  ٢٥٠٥ م ١٧

              رانیا دمحم ابراھیم السید  ٢٥٠٦ م ١٨

              ى محمودرحاب صالح دمحم دمحم السباع  ٢٥٠٧ م ١٩

              رنا اشرف محمود دمحم الوصیف  ٢٥١٢ م ٢٠

              رنا كمال دمحم شباره ٢٥١٣ م ٢١

              رواء ابراھیم دمحم حسنین الحدیدى ٢٥١٤ م ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  كیمیاء حیویةاسس  :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٣فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               حى احمد الشھاوىریھام ی ٢٥١٧ م ١

               ساره دمحم دمحم السید الطنطاوى ٢٥٣٧ م ٢

               سماء احمد دمحم دمحم العدل ٢٥٤٣ م ٣

               سمیره ماجدى السعید یوسف حشیش ٢٥٥١ م ٤

               شروق محمود سعد رزق رضوان ٢٥٥٨ م ٥

               شیرین الشافعى یحیى محمود ھالل ٢٥٥٩ م ٦

               شیماء دمحم ابراھیم عطا دمحم ٢٥٦٨ م ٧

عبد الحمید عطیھ عبد الحمید عطیھ  ٢٥٧٦ م ٨
 العزاوى

              

               عبیر عادل العراقى ابراھیم مصطفى ٢٥٨٦ م ٩

               عدنان یحیى بكور ٢٥٨٧ م ١٠

              عزه دمحم مصطفى دمحم ابراھیم ٢٥٨٨ م ١١

               راھیمعطاء دمحم عطیھ هللا اب ٢٥٨٩ م ١٢

               عال عیسى دمحم عبد الغنى منصور  ٢٥٩١ م ١٣

               عمر حامد صالح الدین حامد البدوى  ٢٥٩٣ م ١٤

              غاده احمد الشحات احمد السید عراضى  ٢٦٠٢ م ١٥

              غاده الدسوقى محمود دمحم فیاض  ٢٦٠٣ م ١٦

 فاطمھ الزھراء السباعى منصور ابراھیم ٢٦٠٦ م ١٧
              منصور

              فاطمھ طارق ابراھیم السید بحیرى ٢٨١٤ م ١٨

              دمحم راضى ابراھیم عبد الغفار ٢٦٣٣ م ١٩

              دمحم طھ دمحم طھ عبد القادر  ٢٦٣٧ م ٢٠

              محمود ابراھیم الحسینى العقب ٢٨٠٩ م ٢١

              مروه ابراھیم عوض الدرسى ٢٦٦٣ م ٢٢
  

 :  القسمئیس ر :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  كیمیاء حیویةاسس  :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٤فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   الثاني  النصف االول من الفصل الدراسى
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               مروه احمد شوقى عبد الرازق مصطفى ٢٦٦٤ م ١

               مریم حازم احمد النویھى ٢٦٧٤ م ٢

               منار احمد ابراھیم دمحم المرسى ٢٦٨١ م ٣

               منھ هللا دمحم دمحم أحمد زكى ٢٦٨٥ م ٤

               منى السید عبد الحافظ السید غزى ٢٦٨٨ م ٥

               مى بكر عبد النبى السید ابراھیم ٢٦٩٩ م ٦

               مى خالد عز الرجال سلیمان السید ٢٧٠١ م ٧

               مى ربیع راشد دمحم ٢٧٠٢ م ٨

               میاده دمحم كمال منصور ٢٧٠٤ م ٩

               دنادر عباده على جبریل احم ٢٧٠٩ م ١٠

نجاح عبد المجید توفیق ابراھیم على  ٢٧١٤ م ١١
              دبوس

               نجالء حسن عبد القادر داود  ٢٧١٦ م ١٢

               نرمین احمد دمحم االباصیرى محمود احمد  ٢٧٢٤ م ١٣

               نعمھ عبد هللا عبد الرحیم االنصارى ٢٧٢٩ م ١٤

               حمن بطھنھاد دمحم السید دمحم عبد الر  ٢٧٣١ م ١٥

              نورا نصر الدین دمحم محمود عطیھ  ٢٧٣٨ م ١٦

              نورھان عادل سید احمد اسماعیل ٢٧٣٩ م ١٧

              ھاجر رمضان دمحم دمحم الكاشورى ٢٧٤٥ م ١٨

              ھاجر صالح السید قطب ٢٧٤٧ م ١٩

              ھاجر عالء الدین محمود دمحم حسنین ٢٧٤٩ م ٢٠

              ھدیر احمد عزت راشد البرعى ٢٧٦٤ م ٢١

              ھدیر على على على خضیر ٢٧٦٦ م ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  كیمیاء حیویةاسس  :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  التقنیة الحیویةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٥فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقررن عدد الساعات المحددة لاألقل م

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ھدیر ماھرعبد ربھ احمد حسن ٢٧٦٨ م ١

               ھدیر مصطفى عبد الغفار شحم ٢٧٦٩ م ٢

               ھناء احمد احمد عبد العزیز المشاعلى ٢٧٧٣ م ٣

               ھناء السید صالح الدین سلیمان شحاتھ ٢٧٧٤ م ٤

               ھند الدسوقى عبد البارى على دمحم ٢٧٧٨ م ٥

               ھند رضا ابراھیم صقر ٢٧٧٩ م ٦

               ورده السید زین العابدین عبد القادر ٢٧٨٢ م ٧

               اھد على دمحم حسانینوسام مج ٢٧٨٤ م ٨

               والء احمد بدیر الدرس ٢٧٨٦ م ٩

               ولید عادل دمحم مروان الجبالى ٢٧٨٩ م ١٠

              یاسمین خالد السید دمحم احمد عیسي ٢٧٩٦ م ١١

               یاسمین ربیع ربیع دمحم احمد االنصارى ٢٧٩٨ م ١٢

               اسماء دمحم رضا عبد الحمید ٢٨٢٣ ب ١٣

               االء شاكر السید حجاج دمحم ٢٨٢٦  ب ١٤

              بسمھ باسم عبد اللطیف دمحم ٢٨٣٦ ب ١٥

              خالد عماد عمر عویضھ ٢٨٣٩  ب ١٦

              عیشھ السید احمد صادق ٢٨٥٨ ب ١٧

              نادیھ احمد دمحم مصطفى الجرجاوى ٢٨٧٥ ب ١٨

               نورھان مصطفى انور سالم ٢٨٨٠ ب ١٩

              ھاجر جالل المحمدى الشناوى ٢٨٨١ ب ٢٠

               احمد عادل احمد صالح منصور ٢٨٩٠ خ٠م ٢١

              دالیا احمد عبد الحى النوسانى ٢٨٩٥ خ٠م ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 


