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

كشف توزیع الطالب على اللجان 2020-2021 فصل دارسي  الثانى 
 برنامج األعداد العام 

 المقرر  كیمیاء عضویة 1 ( ك ي ز102 )  
التاریخ : 22/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 21        المكان : قسم االراضى

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:23 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   601األولمستجدابرام بشري عبدالمالك غالي80502554 1
   602األولمستجداحالم محمد محمد محمد80503261 2
   603األولمستجداحمد بدري احمد حسن80503665 3
   604األولمستجداحمد حسام نادي حسن80733622 4
   605األولمستجداحمد صالح عبده احمد80505079 5
   606األولمستجداحمد عصام فكري محمود80505382 6
   607األولمستجداحمد عالء احمد اسماعیل80505483 7
   608األولمستجداحمد عوض نتج عبدالعال80505887 8
   609األولمستجداحمد كمال توفیق ھارون80506089 9

   610األولمستجداحمد محمد بیومي اسماعیل80506493 10
   611األولمستجداحمد محمد جمیل محمد80506594 11
   612األولمستجداحمد محمود علي السید80507604 12
   613األولمستجداحمد مدحت عاطف محمد80507705 13
   614األولمستجداحمد مدحت عبدالسالم ابواللیل80507806 14
   615األولمستجداحمد مصطفي عبدالحلیم محمد80507907 15
   616األولمستجداحمد یاسر احمد عبدهللا80508412 16
   617األولمستجداروي احمد حمدو عبدالحلیم80508614 17
   618األولمستجدازھار زین شعبان محمد حسن80509321 18
   619األولمستجداسامھ احمد محمد عبدالحكم80509422 19
   620األولمستجداسامھ عمر الداخلي علي80509725 20
   621األولمستجداسراء رمضان على محمد صدیق80510230 21
   622األولمستجداسراء محمد حسین محمود80511442 22
   623األولمستجداسراء یحیي عبدالرحمن محمود80511846 23
   624األولمستجداسالم خمیس شحاتھ محمد80512452 24
   625األولمستجداسالم محمد زھني محمد80512856 25
   626األولمستجداسالم محمد مرسال رزق80512957 26
   627األولمستجداسماء ایھاب ابراھیم احمد80733604 27
   628األولمستجداسماء بكر قطب حسن80513462 28
   629األولمستجداسماء حاتم فتحي حسن80513664 29
   630األولمستجداسماء حسین عبدالفتاح عبدالسالم80513765 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 األعداد العام 

 المقرر  كیمیاء عضویة 1 ( ك ي ز102 )  
التاریخ : 22/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 22        المكان : قسم االراضى

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:23 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   631األولمستجداسماء رمضان محمد محمد80733733 1
   632األولمستجداسماء ریس حسن محمد80514270 2
   633األولمستجداسماء سید رجب احمد80514472 3
   634األولمستجداسماء عربي یحي امین80514775 4
   635األولمستجداسماء عمرو اسماعیل عبدالعلیم80515179 5
   636األولمستجداشرف طارق محمود علي80515583 6
   637األولمستجداالء محمد فوزي عبدالرحمن80517300 7
   638األولمستجداالء مختار محمد محمد80517401 8
   639األولمستجدالحسن علي عوض منازع80517805 9

   640األولمستجدالحسن محمد سلیمان ھنداوي80517906 10
   641األولمستجدالحسین یعقوب عبدهللا زھران80518007 11
   642األولمستجدالحسینى مصطفى عبدالجواد على80030647 12
   643األولمستجداماني ربیع خیري نعماني80519219 13
   644األولمستجداماني علي بشیھي حماد80519522 14
   645األولمستجدبیشوي كرم فایز وھبھ80530127 15
   646األولمستجدحسام محمد نجیب محمد80534167 16
   647األولمستجدحنان محمد صبحي عبدالرحیم80536389 17
   648األولمستجدزھراء رضا محمد عبدالنظیر80547499 18
   649األولمستجدساره محمد رجب مصطفي80733616 19
   650األولمستجدضحي محمود حسن محمد80558407 20
   651األولمستجدطارق محمد عبدهللا محمود80558811 21
   652األولمستجدطھ رمضان علي فواز80559316 22
   653األولمستجدعاصم محمد خلیل احمد80559922 23
   654األولمستجدعبدالرحمن احمد عبدالكریم جاد80560528 24
   655األولمستجدعبدالرحمن عماد عبدالرحمن عدوي80561538 25
   656األولمستجدعبدالرحمن محمد سید لطفي80561942 26
   657األولمستجدعبیر صبري منشاوي صادق80564063 27
   658األولمستجدعلي جمال محمد علي80565073 28
   659األولمستجدعلي نظمي شحاتھ عبدالشافي80565982 29
   660األولمستجدعمر جمال محمد حواء محمد80566790 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 األعداد العام 

 المقرر  كیمیاء عضویة 1 ( ك ي ز102 )  
التاریخ : 22/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 23        المكان : قسم االراضى

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:23 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   661األولمستجدفارس جمال محمد صادق80568911 1
   662األولمستجدفاطمھ احمد یوسف احمد80569315 2
   663األولمستجدفاطمھ اسماعیل قطب اسماعیل80569517 3
   664األولمستجدفاطمھ علي لملوم محمد80570325 4
   665األولمستجدفاطمھ محمود علي محمد80571032 5
   666األولمستجدفاطمھ نجاح عبدالفتاح خلیل80571335 6
   667األولمستجدفضیلة محمد راضي جمعھ80733607 7
   668األولمستجدكامل بولس ناجي صادق80572446 8
   669األولمستجدكریم عمده ابراھیم حسن80573557 9

   670األولمستجدكریم محمد قاسم محمد80573961 10
   671األولمستجدكریم ناصر عباس طلب80574062 11
   672األولمستجدكیرلس عماد ھابیل ابراھیم80574264 12
   673األولمستجدكیرلس مراد نادي اومیل80574466 13
   674األولمستجدكیرلس نادي ذكي داود80574567 14
   675األولمستجدمؤمن حسام الدین علي عبدالسالم80575173 15
   676األولمستجدمارینا شكري جادهللا غالي80575880 16
   677األولمستجدمارینھ عماد اسحق ولیم80576082 17
   678األولمستجدماھیتاب ایھاب فتح هللا محمد80576284 18
   679األولمستجدمایكل عادل حبیب عبدالشھید80576385 19
   680األولمستجدمحمد ابوزید علي عبدالوھاب80576486 20
   681األولمستجدمحمد اشرف محمد خلیل80733730 21
   682األولمستجدمحمد الحسیني محمد حسین80576789 22
   683األولمستجدمحمد حماده احمد محمد80577395 23
   684األولمستجدمحمد خالد رمضان احمد80577496 24
   685األولمستجدمحمد رضا احمد عیسي80577900 25
   686األولمستجدمحمد شعبان احمد سید80733745 26
   687األولمستجدمحمد صابر مخیمر عبدالقوي80578607 27
   688األولمستجدمحمد عمر حلمي خلیفھ80579314 28
   689األولمستجدمحمد منتصر سید عبدالواحد80580627 29
   690األولمستجدمحمد ناصر حسین اسماعیل80580728 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 األعداد العام 

 المقرر  كیمیاء عضویة 1 ( ك ي ز102 )  
التاریخ : 22/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 24        المكان : قسم االراضى

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:23 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   691األولمستجدمحمود احمد جاد محمد80581839 1
   692األولمستجدمحمود احمد یونس محمود80582041 2
   693األولمستجدمحمود شریف یوسف علي80582546 3
   694األولمستجدمحمود عنتر مخلوف احمد80030680 4
   695األولمستجدمحمود عید محمد صغیر80583152 5
   696األولمستجدمروان عماد حسني عبدالعظیم80584061 6
   697األولمستجدمروه محمد محمد عبدالنعیم80584970 7
   698األولمستجدمریم عیسي ابراھیم محمد80586081 8
   699األولمستجدمصطفي ابوطالب توفیق اسماعیل80587192 9
   700األولمستجدمصطفي احمد محجوب عوض80587394 10
   701األولمستجدمصطفي السید عثمان احمد80587596 11
   702األولمستجدمعتصم عبدالعزیز شحاتھ عبدالعزیز80589212 12
   703األولمستجدمكاریوس ایمن فوزي كامل80589414 13
   704األولمستجدممدوح خلف صموئیل عزیز80589818 14
   705األولمستجدمنار خالد سید عبدالفتاح80590323 15
   706األولمستجدمنار محمد محمد عقیلي80590828 16
   707األولمستجدمني صالح عبدالحفیظ ابراھیم80592242 17
   708األولمستجدمني عید عبدالوھاب محمد80592444 18
   709األولمستجدمیسره صابر زین العابدین علي80594060 19
   710األولمستجدمینا محروس الكسان بستكلي80594565 20
   711األولمستجدمینا میخائیل رزق هللا مؤنس80594666 21
   712األولمستجدنادیھ محمد جمال خضر80594969 22
   713األولمستجدندي احمد جمال عبد النعیم80733393 23
   714األولمستجدندي عبدالتواب خلف محمد80733635 24
   715األولمستجدھدي محمد اسماعیل محمد80604059 25
   716األولمستجدھدیر عالء حجازي محمد80733728 26
   717األولمستجدھناء محمد عنتر حسن80604867 27

 


