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عدد الغیاب :عدد الحضور :   االجمالي :  
توقیع مراقب اللجنة :المالحظون :

كشف توزیع الطالب على اللجان 2020-2021 فصل دارسي  الثانى 
 برنامج االنتاج الحیوانى والداجنى 

 المقرر  امراض الحیوان والدواجن ( صحة حیوان )  
التاریخ : 19/06/2021     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 5        المكان : مدرج 3

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 6/6/2021 10:54 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   121الثالثمستجدابرام مجدي عطا ذكي80021602 1
   122الثالثمستجداحالم اسماعیل فارس علي80024602 2
   123الثالثمستجداحمد ابراھیم ابو المكارم محمد80018208 3
   124الرابعمستجداحمد حسن محمد عبد هللا70013160 4
   125الثالثمستجداحمد ربیع محروس عبدالعزیز80024609 5
   126الثالثمستجداحمد رضا نور الدین ابراھیم80021659 6
   127الثالثمستجداحمد على حسن توفیق80018345 7
   128الثالثمستجداحمد مصطفي حسین عثمان80021510 8
   129الثالثمستجداسالم خلف عبدالحمید عبدالحلیم80024638 9

   130الثالثمستجداسالم صابر رجب محمود80024639 10
   131الثالثمستجداسماء احمد محمد البقوشي80024642 11
   132الثالثمستجداسماء حسین جمال احمد80021695 12
   133الثالثمستجداسماء فتحى جمعھ معوض80020555 13
   134الثالثمستجداسماعیل توفیق على احمد80018210 14
   135الثالثمستجداشجان صالح حسن عبدالعلیم80024652 15
   136الثالثمستجداصالھ احمد كامل ابراھیم80025227 16
   137الثالثمستجداكرام احمد كمال محمد80021662 17
   138الثالثمستجداالء سمیر حسن محمد80024660 18
   139الثالثمستجداماني حسین عبدالوكیل حسن80024666 19
   140الثالثمستجدامنیھ رجب محمد محمود80024673 20
   141الثالثمستجدامنیھ محمد سالم محمود محمد80024674 21
   142الثالثمستجدامنیھ مصطفي كامل عمر80024675 22
   143الثالثمستجدایمان جمال احمد جاد80024686 23
   144الثالثمستجدایمان جمال مصطفي عبدالحمید80024687 24
   145الثالثمستجدایمان عفت صالح الدین محمد80024693 25
   146الثالثمستجدایمان معروف احمد محمد80024696 26
   147الثالثمستجدایھ عبدالمحسن محمد عبدالرحیم80024706 27
   148الثالثمستجدایھ محسن محمد علي80021716 28
   149الثالثمستجدجمانھ احمد صابر خلف80024726 29
   150الثالثمستجدجھاد علي محمود علي80024729 30
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عدد الغیاب :عدد الحضور :   االجمالي :  
توقیع مراقب اللجنة :المالحظون :

كشف توزیع الطالب على اللجان 2020-2021 فصل دارسي  الثانى 
 برنامج االنتاج الحیوانى والداجنى 

 المقرر  امراض الحیوان والدواجن ( صحة حیوان )  
التاریخ : 19/06/2021     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 6        المكان : مدرج 3

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 6/6/2021 10:54 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   151الثالثمستجدحسام اشرف رجب احمد80024734 1
   152الثالثمستجدحسام ایمن عبد العلیم عبد الجلیل80018124 2
   153الثالثمستجدحسام حسن محمد حسن80021512 3
   154الثالثمستجدحسام صبحي علي مرسي80024736 4
   155الثالثمستجدحسام مصطفي نایف ذكي80021633 5
   156الثالثمستجدحسام نصر ابوزید حجاج80021549 6
   157الثالثمستجدحسن علي عبدالوھاب ابراھیم80021729 7
   158الثالثمستجدحسناء حسن مسامح محمود80024739 8
   159الثالثمستجدخالد جمال عبدهللا محمد80021708 9
   160الثالثمستجدخلود قاسم مھدي علي80021746 10
   161الثالثمستجددالیا حسین عبدهللا محمد80021727 11
   162الثالثمستجددالیا ربیع حسن محمد80024750 12
   163الثالثمستجددعاء حسین خلیفھ حسین80024751 13
   164الثالثمستجدرؤى بدوى محمد عبد العزیز80025256 14
   165الثالثمستجدرانیا صالح محمد محمد80024761 15
   166الثالثمستجدرحاب جمال عطیھ فراج80024763 16
   167الثالثمستجدرغده حربي صالح راشد80021691 17
   168الثالثمستجدریھام ناصر محمد عبدالحمید80024775 18
   169الثالثمستجدزینب محمد عبده حسین80024780 19
   170الثالثمستجدساره جمال عبدالعال سید80024782 20
   171الثالثمستجدسكینھ عبدالمنعم عبدالحمید محمد محمد80024786 21
   172الثالثمستجدسھیلھ محمد كمال محمود محمد80024789 22
   173الثالثمستجدسید جمعھ سید محمدین80025258 23
   174الثالثمستجدطارق خمیس خلیل محمد80021518 24
   175الثالثمستجدطھ صالح طھ عبدالمقصود80024810 25
   176الثالثمستجدطھ طھ احمد محمد80021674 26
   177الثالثمستجدعبدالرحمن شعبان عبدالرحمن عطیھ80021520 27
   178الثالثمستجدعبدالرحمن صبحي احمد عبدالظاھر80024817 28
   179الثالثمستجدعبدالرحمن عبدالباقي سید عبده80021725 29
   180الثالثمستجدعبدالرحمن عیسي محمد عبدالحفیظ80021709 30
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عدد الغیاب :عدد الحضور :   االجمالي :  
توقیع مراقب اللجنة :المالحظون :

كشف توزیع الطالب على اللجان 2020-2021 فصل دارسي  الثانى 
 برنامج االنتاج الحیوانى والداجنى 

 المقرر  امراض الحیوان والدواجن ( صحة حیوان )  
التاریخ : 19/06/2021     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 7        المكان : مدرج 4

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 6/6/2021 10:54 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   181الثالثمستجدعبدالرحمن فرحات محمد فرحات80021531 1
   182الثالثمستجدعبدالرحمن محمد حسن محمد80024820 2
   183الثالثمستجدعبدالرحمن محمد محمد حماد80024821 3
   184الثالثمستجدعبدالرحمن نشأت ابراھیم محمد مھني70013813 4
   185الثالثمستجدعبدالرحمن یاسر نادي حسن80021515 5
   186الثالثمستجدعبدالرحمن یوسف عبدالحمید محمد80024822 6
   187الثالثمستجدعبدالعزیز فیصل عبدالعزیز نادي80021664 7
   188الثالثمستجدعبداللطیف محمد ابوھشیمھ عبداللطیف80024823 8
   189الثالثمستجدعبدهللا احمد عبدهللا احمد عیسى80021726 9
   190الثالثمستجدعبدهللا معوض توني فرج80024828 10
   191الثالثمستجدعلي محمد حجازي عبدالمحسن80021623 11
   192الثالثمستجدعمرو احمد محمد محمود80024841 12
   193الثالثمستجدعمرو محمود صادق علي80024843 13
   194الثالثمستجدفاتن فرید احمد عبدالجید80021697 14
   195الثالثمستجدفادي سامي صاروفیم حنا80024845 15
   196الثالثمستجدفاطمھ محروس سید مرسي80021714 16
   197الثالثمستجدفاطمھ محمود محمد عبدالحمید80024855 17
   198الثالثمستجدكریمھ اشرف محمد علي80024864 18
   199الثالثمستجدكیرلس ثروت عدلي زكي80024866 19
   200الثالثمستجدلمیاء عالء سید عبدالعزیز80024870 20
   201الثالثمستجدمؤمن احمد عبدالحفیظ محمد80024873 21
   202الثالثمستجدمؤمن عبدالفتاح حسین عبدالفتاح80021710 22
   203الثالثمستجدمحمد ابراھیم محمد امین80024882 23
   204الثالثمستجدمحمد احمد محمد امین70013909 24
   205الثالثمستجدمحمد احمد محمد محمود80021645 25
   206الثالثمستجدمحمد جالل عبدالعظیم مصطفي80024889 26
   207الثالثمستجدمحمد جمعھ عبدربھ عبداللطیف80025263 27
   208الثالثمستجدمحمد حمدي رشدي محمد80024896 28
   209الثالثمستجدمحمد خالد محمود احمد80024897 29
   210الثالثمستجدمحمد دیاب كامل احمد80021572 30
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عدد الغیاب :عدد الحضور :   االجمالي :  
توقیع مراقب اللجنة :المالحظون :

كشف توزیع الطالب على اللجان 2020-2021 فصل دارسي  الثانى 
 برنامج االنتاج الحیوانى والداجنى 

 المقرر  امراض الحیوان والدواجن ( صحة حیوان )  
التاریخ : 19/06/2021     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 8        المكان : مدرج 4

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 6/6/2021 10:54 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   211الرابعمستجدمحمد رمضان ابراھیم یاسین70013821 1
   212الثالثمستجدمحمد شریف احمد محمد80024899 2
   213الثالثمستجدمحمد عزوز سعد عبدالظاھر80024904 3
   214الثالثمستجدمحمد محمد عبدالحكیم عثمان80021534 4
   215الثالثمستجدمحمد مسعد محمد مسعد80024911 5
   216الثالثمستجدمحمد ناجح حسن حسین80024913 6
   217الثالثمستجدمحمود حماده رجب سید80024917 7
   218الثالثمستجدمحمود خالف خلف عبدالحكیم80024918 8
   219الثالثمستجدمحمود محمد عبدالحكیم محمد80024924 9

   220الثالثمستجدمریم مصطفي عبدالسالم احمد80024933 10
   221الثالثمستجدمصطفي اسماعیل شوقي علي80024939 11
   222الثالثمستجدمصطفي رجب مختار حسان80024940 12
   223الثالثمستجدمصطفي عبدالواحد عمر محمد80024942 13
   224الثالثمستجدمعتصم اشرف محمد حلمي80024946 14
   225الثالثمستجدمنار اشرف فتحي علي80024947 15
   226الثالثمستجدمنار محمود بدر امبابي80024950 16
   227الثالثمستجدمنال بھاء عبدالمجید حسانین80024951 17
   228الثالثمستجدمھدي المنتصر محمد زین80024953 18
   229الثالثمستجدھادى محمد رجب محمد80018231 19
   230الثالثمستجدھادي احمد عنتر محمود80021670 20
   231الثالثمستجدھدي سامي احمد علي80024993 21
   232الثالثمستجدھدیر عبدالكریم احمد عطیفي80024995 22
   233الثالثمستجدھمت سید محمد عثمان80024999 23
   234الثالثمستجدیاسین عمر عبداللطیف عمر80021555 24
   235الثالثمستجدیمنى احمد عوض عثمان70014162 25

 


