
 جـامـعـة أســوان

 كلية الزراعة والموارد الطبيعية 
 

  (62العدد)(تكنولوجيا حيويه - رابعال المستوى) (الدوراالول1(قاعة تدريس)3لجنة رقم)
 مقرر                                                               يوم/            الموافق   /    /

  -1 -اسم المالحظ:

                6-  

 

 حضور: 

 غياب:

 مؤجل: 

 ناجح: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :االجمالى

 مراقب اللجنة

 

 

 

 إســـم الطالب التوقيع
رقم 

 الجلوس
 م رقم الجلوس إســـم الطالب التوقيع م

 4 04004 احمد عبدالمعطى سيد احمد  41 04060 رضا توغان دمحم ايه 

 2 04000 اسراء سيد الصغير عبدالرحيم  41 04066 ايه على حسن دمحم 

 3 06040 اسماء عبدالدايم لبيب احمد  41 04060 ايه ياسر دمحم حسان 

 1 04046 امتنان رمضان احمد دمحم  41 04044 دنيا حسن دمحم حسن 

 1 04040 امل هشام دمحم دمحم  41 04040 ابراهيم فاروق ابراهيمرانيا  

 1 04044 امنه عثمان احمد الحاج  41 04000 رحاب دمحم عبدالصبور محمود 

 1 04040 امنيه خالد عبدالفتاح احمد  22 04000 زهور احمد ابراهيم عبدالقادر 

 1 04040 على مصطفىامنيه محمود   24 04000 زينب عبدالمنعم يونس عبدالعال 

 1 04006 امينه عبدالحميد احمد حفنى  22 04000 سارة محمود فهمى يوسف 

 42 04000 ايه ابوالوفا عبدالاله حسين  23 04000 سمية صالح الدين دمحم عبدالوارث 

 44 04000 ايه بدوى عبدالراضي حسن  21 04000 شروق عبدهللا حسن محمود 

 42 04000 ايه حسنى زين العابدين ابراهيم  21 04000 دمحم مجدى خليل دمحم 

 43 04000 ايه خالد احمد دمحم  21 04060 مروان دمحم سيد ياسين 



 جـامـعـة أســوان
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  (11العدد)(تكنولوجيا حيويه - الرابع المستوى) الثانى(الدور6(قاعة تدريس)4لجنة رقم)         

 مقرر                                                               يوم/            الموافق   /    /

 

  -1 -اسم المالحظ:

                6-  

 

 حضور: 

 غياب:

 مؤجل: 

 ناجح: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :االجمالى

 مراقب اللجنة

 

 

 

 

 

 إســـم الطالب التوقيع
رقم 

 الجلوس
 إســـم الطالب التوقيع م

رقم 

 الجلوس
 م

 4 04064 منه هللا ابوالحمد محمود دمحم  42 04044 نسمه عبدالاله السعدى احمد 

 2 04060 منه هللا احمد دمحم حسن  44 04044 هاجراحمد كامل دمحم 

 3 00044 منه هللا دمحم عبدالمعروف عبدالخالق  42 04040 هاجر حسنين يوسف حسين 

 1 04000 مصطفى  سليمان عيسىموده   43 00000 هاجر محمود حسن عكاشة 

  41 04000 هبه حسين عبدالحميد محمود 
 5 04000 المهدى احمد عبدالحميد مي

 هدير دمحم سيد احمد 
00000 41  

 2 04000 دمحم اللطيف عبد دمحم ميار

 
 هناء عبدالناصرعبدالحكم ابراهيم

04000 41  
 1 04000 احمد صادق عزالدين نجاح

  41 06004 حسن احمد حسن احمد 
 8 04000 حسن احمد عبدالرحيم نجالء

/////////////// ///////////////////// ///// ////// 
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 جـامـعـة أســوان

 كلية الزراعة والموارد الطبيعية 
 

 

 

 

  (62العدد)(تكنولوجيا حيويه - الرابع المستوى) (الدوراالول1(قاعة تدريس)3لجنة رقم)
 

 

 

 

 

 

 

 إســـم الطالب
رقم 

 الجلوس
 م رقم الجلوس إســـم الطالب م

 4 04004 احمد عبدالمعطى سيد احمد 41 04060 ايه رضا توغان دمحم

 2 04000 الصغير عبدالرحيماسراء سيد  41 04066 ايه على حسن دمحم

 3 06040 اسماء عبدالدايم لبيب احمد 41 04060 ايه ياسر دمحم حسان

 1 04046 امتنان رمضان احمد دمحم 41 04044 دنيا حسن دمحم حسن

 1 04040 امل هشام دمحم دمحم 41 04040 رانيا ابراهيم فاروق ابراهيم

 1 04044 عثمان احمد الحاجامنه  41 04000 رحاب دمحم عبدالصبور محمود

 1 04040 امنيه خالد عبدالفتاح احمد 22 04000 زهور احمد ابراهيم عبدالقادر

 1 04040 امنيه محمود على مصطفى 24 04000 زينب عبدالمنعم يونس عبدالعال

 1 04006 امينه عبدالحميد احمد حفنى 22 04000 سارة محمود فهمى يوسف

 42 04000 ايه ابوالوفا عبدالاله حسين 23 04000 عبدالوارثسمية صالح الدين دمحم 

 44 04000 ايه بدوى عبدالراضي حسن 21 04000 شروق عبدهللا حسن محمود

 42 04000 ايه حسنى زين العابدين ابراهيم 21 04000 دمحم مجدى خليل دمحم

 43 04000 ايه خالد احمد دمحم 21 04060 مروان دمحم سيد ياسين
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  (11العدد)(تكنولوجيا حيويه - الرابع المستوى) (الدورالثانى6(قاعة تدريس)4لجنة رقم)

 

 

 م رقم الجلوس إســـم الطالب م رقم الجلوس إســـم الطالب

 4 04064 منه هللا ابوالحمد محمود دمحم 42 04044 نسمه عبدالاله السعدى احمد

 2 04060 دمحم حسنمنه هللا احمد  44 04044 هاجراحمد كامل دمحم

 3 00044 منه هللا دمحم عبدالمعروف عبدالخالق 42 04040 هاجر حسنين يوسف حسين

 1 04000 موده مصطفى  سليمان عيسى 43 00000 هاجر محمود حسن عكاشة

 41 04000 هبه حسين عبدالحميد محمود
 5 04000 المهدى احمد عبدالحميد مي

 هدير دمحم سيد احمد
00000 41 

 2 04000 دمحم اللطيف عبد دمحم ميار

 هناء عبدالناصرعبدالحكم ابراهيم
04000 41 

 1 04000 احمد صادق عزالدين نجاح

 41 06004 حسن احمد حسن احمد
 8 04000 حسن احمد عبدالرحيم نجالء
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