
فصل  2021-2020 كشف توزيع الطالب على اللجان

دارسي  الثانى

  ادارة األعمال الزراعية برنامج

  ) المقرر  إنشاء مزارع الدواجن 318أ ن ح    ) 

إل  13:00  من : الفترة     21/06/2021 : التاريخ

15:00  ى

5مدرج  : المكان        9لجنه  : اللجنة

رقم المقعدالمستوىحالة القيداالسمالكودم

241الثالثمستجداحمد راشد عشيري راشد180024607 

242الثالثمستجداخالص محمد عبدهللا محمد280024625 

243الثالثمستجداسراء خلف ابراهيم احمد380021524 

244الثالثمستجداسماء ابراهيم توني عبدالرحمن480024641 

245الثالثمستجداسماء محمد سعدون محمد580021642 

246الثالثمستجدامال نصر الدين الهادى محمد680018404 

247الثالثمستجداماني رمضان كمال هريدي780024667 

248الثالثمستجدامل عادل سيد عبد العزيز880020398 

249الثالثمستجدايمان محمد مصري عبدهللا980024694 

250الثالثمستجدايمان ناصر سيد جمعه1080024697 

251الثالثمستجدايه اشرف حسن طلب1180024702 

252الثالثمستجدايه محمد علي ابوالعال1280024711 

253الثالثمستجدجيهاد حسن فوزي صابر1380024731 

254الثالثمستجدحماده حامد محمود خليفه1480024741 

255الثالثمستجددعاء محمد حسن دهمان1580024755 

256الثالثمستجددعاء هشام هاشم احمد1680021577 

257الثالثمستجدزينب رافت فتحي عبوده1780024778 

258الثالثمستجدساره ابراهيم عزيز هاشم1880025257 

259الثالثمستجدشروق محمد على محمد1980024793 

260الثالثمستجدصموئيل رضا جرجس حنا2080024807 

261الثالثمستجدعاصم عادل محمد محمود ابراهيم2170013796 

262الثالثمستجدعزه حسن محمد حسن2280024833 

263الثالثمستجدعلياء ايمن صالح كيالني2380021717 

264الثالثمستجدعمر وجدي محمود عبدالعال2480021558 

265الثالثمستجدغاده رجب قطب شعبان2580021513 

266الثالثمستجدفاطمه مصطفي علي احمد2680024857 

267الثالثمستجدفرحه كيد العدا صالح محمد2780024859 

268الثالثمستجدمارينا نادر عبدالجليل جورجي2880024880 

269الثالثمستجدمحمد احمد محمد محى الدين محمد حسن2970013811 

270الثالثمستجدمحمد حنفى محمود حافظ3070013823 
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271الثالثمستجدمحمد هشام عبد هللا زيد170013868 

272الثالثمستجدمريم نبيل شكري زكا280024934 

273الثالثمستجدميرنا عادل كامل ابراهيم380024957 

274الثالثمستجدمينا عماد رزق عياد480021607 

275الثالثمستجدنهال حسين راغب احمد580024974 

276الثالثمستجدنورهان عيد خلف عبدالبصير680021569 

277الثالثمستجدنورهان محمد صالح الدين على780018307 

278الثالثمستجدهاجر احمد محمود مهدي880018140 

279الثالثمستجدهند جمعه طه محمد980025002 

280الثالثمستجدوائل ناصر مهدى محمود1070014125 

281الثالثمستجدوالء يحيي عباس حسين1180025008 
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