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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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 1        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   1األولمستجدءان محمد یحیي محمد بھاء محمد80502150 1
   2األولمستجدابانوب باسم زاخر ذكي80502251 2
   3األولمستجدابانوب یوسف كمال سعد80502352 3
   4األولمستجدابتسام محمد محمد عبدالغني80502453 4
   5األولمستجدابرام بشري عبدالمالك غالي80502554 5
   6األولمستجدابراھیم عالء نجدي سلیمان80502857 6
   7األولمستجدابراھیم میخائیل مكین فنجري80502958 7
   8األولمستجداحسان محمد عادل محمد محمد80503059 8
   9األولمستجداحالم خلف یوسف محمد80503160 9

   10األولمستجداحالم محمود حسن سالم80503362 10
   11األولمستجداحمد ابوعمر محمد بھدالي80503463 11
   12األولمستجداحمد بدر مصطفي محمد عطا80503564 12
   13األولمستجداحمد بدري احمد حسن80503665 13
   14األولمستجداحمد جمال علیوه مرسي80503867 14
   15األولمستجداحمد جمال نادر احمد80503968 15
   16األولمستجداحمد حسام نادي حسن80733622 16
   17األولمستجداحمد حسن محمد شكر80504069 17
   18األولمستجداحمد حسین محمد كامل80504170 18
   19الثانيمستجداحمد حمدي توفیق عبد الجواد80026484 19
   20األولمستجداحمد حمدي محمد عبدالعال80733618 20
   21األولمستجداحمد رجب فھیم سلیمان80504372 21
   22األولمستجداحمد رمضان عباس عبدهللا80504574 22
   23األولمستجداحمد رمضان علي عبدالرسول80504675 23
   24األولمستجداحمد سامح محمد احمد80504776 24
   25الثانيمستجداحمد شعبان كامل محمد80026512 25
   26األولمستجداحمد صالح عبده احمد80505079 26
   27الثانيمستجداحمد عبد العزیز الطیب محمد على80026516 27
   28األولمستجداحمد عبدالعال احمد سید80505281 28
   29األولمستجداحمد عالء عبد المطلب محمد80505584 29
   30األولمستجداحمد مجدي علي محمدصالح80506190 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 2        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   31األولمستجداحمد محمد احمد معبد80506392 1
   32األولمستجداحمد محمد جمیل محمد80506594 2
   33األولمستجداحمد محمد حماد عید80506695 3
   34األولمستجداحمد محمد سمیر عبدالكریم80506796 4
   35األولمستجداحمد محمد عبدالفضیل عبدالسالم80506998 5
   36األولمستجداحمد محمد عبدالكریم صالح80507099 6
   37األولمستجداحمد محمد محمود بھجات80507301 7
   38األولمستجداحمد محمود ابراھیم محمد80507402 8
   39األولمستجداحمد محمود عبدالموجود مھران80507503 9

   40األولمستجداحمد محمود علي السید80507604 10
   41األولمستجداحمد مدحت عاطف محمد80507705 11
   42األولمستجداحمد مدحت عبدالسالم ابواللیل80507806 12
   43األولمستجداحمد مصطفي عبدالحلیم محمد80507907 13
   44األولمستجداحمد منتصر رجب محمد80508008 14
   45األولمستجداحمد موسى ربیع موسى قاسم80508109 15
   46األولمستجداحمد نادي حامد عوض80508210 16
   47األولمستجداحمد ولید فؤاد عبدالحمید80508311 17
   48األولمستجداحمد یاسر احمد عبدهللا80508412 18
   49الثانيمستجدادھم ایمن محمود عبد الصبور80026539 19
   50األولمستجداروى محمد ابراھیم محمد80509018 20
   51األولمستجداروى محمد شعبان احمد80509119 21
   52األولمستجداروي احمد حمدو عبدالحلیم80508614 22
   53األولمستجداروي احمد عبدالمحسن محمد80508715 23
   54األولمستجداروي خالد طھ صادق80508917 24
   55األولمستجداریج مصطفي فرید محمد80509220 25
   56األولمستجدازھار زین شعبان محمد حسن80509321 26
   57األولمستجداسامھ احمد محمد عبدالحكم80509422 27
   58األولمستجداسامھ صفوت عبدالرحمن نادي80509624 28
   59األولمستجداسامھ عمر الداخلي علي80509725 29
   60األولمستجداسامھ مبارك عقیلھ خالد80509826 30

 
 

 



5/30/2021 Ibn Al-Haitham

3/31

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

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

 المقرر  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 3        المكان : مدرج 2

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   61األولمستجداسراء احمد ابراھیم علي80509927 1
   62األولمستجداسراء بھاء الدین عبدالحكم عبدالباقي80510028 2
   63األولمستجداسراء خالد علي شحاتھ80733725 3
   64األولمستجداسراء خالد محمد احمد80510129 4
   65األولمستجداسراء رمضان على محمد صدیق80510230 5
   66األولمستجداسراء رمضان علي عبدالموجود80510331 6
   67األولمستجداسراء سعداوي مصطفي محمد80510432 7
   68األولمستجداسراء سالمھ السید احمد البیلى80510533 8
   69األولمستجداسراء سالمھ علي محمد80510634 9
   70األولمستجداسراء سلیمان محمد محمد80510735 10
   71األولمستجداسراء سید اسماعیل محمد80510836 11
   72األولمستجداسراء شعبان محمد سید احمد80510937 12
   73األولمستجداسراء عباس علي حسن80511139 13
   74األولمستجداسراء محسن عبدالمنعم حسن80511341 14
   75األولمستجداسراء محمد حسین محمود80511442 15
   76األولمستجداسراء محمد سید كامل80511543 16
   77األولمستجداسراء محمد فھمي محمد80511644 17
   78األولمستجداسراء یاسر ممدوح عبدالحكیم80511745 18
   79األولمستجداسراء یحیي عبدالرحمن محمود80511846 19
   80األولمستجداسالم احمد احمد البكري احمد80512048 20
   81األولمستجداسالم اشرف محمد كمال80512149 21
   82األولمستجداسالم خلف صدیق محمد80512351 22
   83األولمستجداسالم محمود عبدالحلیم محمد80513058 23
   84األولمستجداسماء ابوبكر ابراھیم درویش80513159 24
   85األولمستجداسماء احمد رمضان محمود80513260 25
   86األولمستجداسماء احمد كمال مھني80513361 26
   87األولمستجداسماء بكر قطب حسن80513462 27
   88األولمستجداسماء جمال ابراھیم شحاتھ80513563 28
   89األولمستجداسماء حاتم فتحي حسن80513664 29
   90األولمستجداسماء 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 4        المكان : مدرج 2

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   91األولمستجداسماء حمدي عبدالحمید عبدالعزیز80513866 1
   92األولمستجداسماء خالد محمد عبدالباري80513967 2
   93األولمستجداسماء رجب دسوقي عباس80514169 3
   94األولمستجداسماء رمضان محمد محمد80733733 4
   95األولمستجداسماء سید رجب احمد80514472 5
   96األولمستجداسماء عاشور عبدالعال عبدالرحمن80514674 6
   97األولمستجداسماء عربي یحي امین80514775 7
   98األولمستجداسماء عطا سعودي محجوب80514876 8
   99األولمستجداسماء عطا محمد محمد80514977 9
   100األولمستجداسماء علي موسي جادالكریم80515078 10
   101األولمستجداسماء عمرو اسماعیل عبدالعلیم80515179 11
   102األولمستجداسماء فولي خلیل عبدالعظیم80515280 12
   103األولمستجداسماء محمد ابراھیم شلبي80515381 13
   104األولمستجداسماء محمد توفیق حسن80515482 14
   105األولمستجداشرف طارق محمود علي80515583 15
   106الثانيمستجداشرف یاسر عقل امین80024655 16
   107األولمستجداشیر فایز ثابت یعقوب80733632 17
   108األولمستجداصالھ حسن محمد حسن80515785 18
   109األولمستجداغصان عاطف عبدالجابر محروس80515886 19
   110األولمستجدافودیا اشرف فرید فھمي80515987 20
   111األولمستجداكرم نادي فھیم سالمھ80516088 21
   112األولمستجداالء جمال علي محمد80516290 22
   113األولمستجداالء حسن عبدالغني ابوالحسن80516391 23
   114األولمستجداالء حماده مظھر عبده80516492 24
   115األولمستجداالء خالد فضل عثمان80516593 25
   116األولمستجداالء زكریا فتحي اسماعیل80516795 26
   117األولمستجداالء سید شاھر عبدالعزیز80516896 27
   118األولمستجداالء عبدالحمید محمد عبدالحمید80516997 28
   119الثانيمستجداالء عصام عبده توني80026591 29
   120األولمستجداالء علي زین العابدین محمد انور سید80517199 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 5        المكان : مدرج 3

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   121األولمستجداالء محمد فوزي عبدالرحمن80517300 1
   122األولمستجداالء مختار محمد محمد80517401 2
   123األولمستجداالء مصطفي محمد یوسف80517502 3
   124األولمستجدالحسن محمد سلیمان ھنداوي80517906 4
   125األولمستجدالزھراء خمیس جاب هللا احمد80518108 5
   126األولمستجدالزھراء ناصر احمد عبدالحمید80518209 6
   127األولمستجدالشیماء حسین ذاكر حسین80518310 7
   128األولمستجدالشیماء عبدالعزیز محمد البیومي احمد80518512 8
   129األولمستجدالھام رضا شحاتھ علي80518613 9
   130األولمستجدالھام عبدالجواد حسن عبدالھادي80518714 10
   131األولمستجدام كلثوم عبدالرحمن خلیفھ اسماعیل80518815 11
   132األولمستجدامال ھاشم محمد اسماعیل80518916 12
   133األولمستجدامانى صابر محمد سباق احمد80519017 13
   134األولمستجداماني احمد عبدالمجید حسن80519118 14
   135األولمستجداماني ربیع خیري نعماني80519219 15
   136األولمستجداماني رمضان محمد محمد80519320 16
   137األولمستجداماني علي بشیھي حماد80519522 17
   138األولمستجداماني مصطفي احمد علي80519623 18
   139األولمستجداماني ناصر محمود شحاتھ80519724 19
   140األولمستجدامجد فھیم فكري فھیم80520027 20
   141األولمستجدامل راضي السید حسن80520128 21
   142األولمستجدامل صالح محمود عبدالعزیز80520229 22
   143األولمستجدامل ناجح اسماعیل عبدالرؤوف80520330 23
   144األولمستجدامندا نادي ذكي ویصا80520431 24
   145األولمستجدامنھ تھامي محمود احمد80520532 25
   146األولمستجدامنھ صالح الدین علي محمد80733642 26
   147األولمستجدامنھ عبدالتواب محمود عبدالرحمن80520633 27
   148األولمستجدامنیھ ابراھیم عیسي یوسف80520734 28
   149األولمستجدامنیھ جمال عبدالسالم عبدالغني80520835 29
   150األولمستجدامنیھ عصام خلیفھ عبدالمنعم80520936 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 6        المكان : مدرج 3

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   151األولمستجدامنیھ عید اسماعیل محمد80521037 1
   152األولمستجدامنیھ فتحي عیسي عبدالعظیم80521138 2
   153األولمستجدامنیھ محمد ھاشم توفیق80521239 3
   154األولمستجدامیر اسحق شوقي ابراھیم80521340 4
   155األولمستجدامیر سعید اسكندر روماني80521441 5
   156األولمستجدامیره احمد عبدالحي عبدالغني80521542 6
   157األولمستجدامیره اسماعیل جمال علي80521643 7
   158األولمستجدامیره ربیع سید محمد80521744 8
   159األولمستجدامیره عبدالحمید محمد عبدالرحمن80521845 9

   160األولمستجدامیره علي اسماعیل عبدربھ80521946 10
   161األولمستجدامیره محمود فتحي لبیب80522047 11
   162األولمستجدامیره مختار علي محمد80522249 12
   163األولمستجدامیره مسلم حلمي علي80522350 13
   164األولمستجدامیره میخائیل داود میخائیل80522451 14
   165األولمستجدامیمھ عالء مرعي مھني80522552 15
   166األولمستجدامین كامل امین حسان80522653 16
   167األولمستجدامینھ مصطفي محمد ضاھر80522754 17
   168األولمستجداناسیمون خلف ذكي حبیب80522855 18
   169األولمستجدانجي اشرف ماھر كامل80522956 19
   170األولمستجدانطون جمیل بولس باسلیوس80523057 20
   171األولمستجدانطونیو رضا حبیب مكسیموس80523158 21
   172األولمستجدانوار محمد كامل علي80523360 22
   173األولمستجدانور ثروت انور صادق80523461 23
   174األولمستجداھلھ احمد عبدالھادي حافظ80733565 24
   175األولمستجدایات محمود سمیر محمود80733631 25
   176األولمستجدایثار عالء شعبان عبدالغني80523562 26
   177األولمستجدایفا نادي جورجي عبدهللا80523663 27
   178األولمستجدایمان احمد خلف حسان80523764 28
   179األولمستجدایمان خلف عاشور سعد80523865 29
   180األولمستجدایمان سعد حماد سالم80523966 30

 
 

 



5/30/2021 Ibn Al-Haitham

7/31

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

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

 المقرر  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 7        المكان : مدرج 4

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   181األولمستجدایمان عاشور موسي سلیم80524067 1
   182األولمستجدایمان عطا شحاتھ عطا80524168 2
   183األولمستجدایمان عالء سعد محمد80524269 3
   184األولمستجدایمان عمر عبدالحمید عمر80524370 4
   185األولمستجدایمان محمد ابوبكر شحاتھ80524471 5
   186األولمستجدایمان محمد عبدالحفیظ حسین80524572 6
   187األولمستجدایمان محمد عبدهللا حسب النبي80524673 7
   188األولمستجدایمان محمد عبدالمنعم محمد80524774 8
   189األولمستجدایمان مخلوف مبروك ھالل80524875 9

   190األولمستجدایمان مصطفي محمد احمد80524976 10
   191األولمستجدایمان نظیف محمد نظیف80525077 11
   192األولمستجدایمن عاطف لوندي عبدالمالك80525178 12
   193األولمستجدایمن ناجح مطاوع امبابي80525279 13
   194األولمستجدایمن ھاني موریس ادیب80525380 14
   195األولمستجدایناس محمد امین محمد80525582 15
   196األولمستجدایناس مصطفي محمد علي80525683 16
   197األولمستجدایناس منصور علي عبدالقادر80525784 17
   198األولمستجدایھ ابوالعالمین مصري عبداللطیف80525885 18
   199األولمستجدایھ احمد بریك خالد80525986 19
   200األولمستجدایھ احمد محمد ابراھیم80733566 20
   201األولمستجدایھ حسین محمد خلف80526491 21
   202األولمستجدایھ حسین مقروش عبدالعلیم80526592 22
   203األولمستجدایھ حماده اسماعیل زكي80526693 23
   204األولمستجدایھ حمدي خلف محمد80526794 24
   205األولمستجدایھ خیري خلیل عبدالجواد80526996 25
   206األولمستجدایھ رضا عبدالمنعم عبدالعزیز80527097 26
   207األولمستجدایھ رمضان محمد شاویر80527198 27
   208األولمستجدایھ سید عمر محمد80527299 28
   209األولمستجدایھ سید محمد محمود80527400 29
   210األولمستجدایھ عبدالغفار محمد محمد80527501 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 8        المكان : مدرج 4

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   211األولمستجدایھ عربي احمد احمد80527602 1
   212األولمستجدایھ عمر كامل عمر80527703 2
   213األولمستجدایھ قاسم خلف زھني80527905 3
   214األولمستجدایھ محمود فتحي محمد80528006 4
   215األولمستجدایھ مصطفي احمد محمود80528107 5
   216األولمستجدایھ ممدوح فھمي حسین80528208 6
   217األولمستجدایھ نادر ثابت ماھر80528309 7
   218األولمستجدایھ ناصر رجب صاوي80733606 8
   219األولمستجدایھ ناصر سعد عبدالعزیز80528410 9

   220األولمستجدایھ یاسر شحاتھ احمد80528511 10
   221األولمستجدبثینھ احمد مسعد خلیل80528814 11
   222األولمستجدبسنتي یونان ودیع یونان80529319 12
   223األولمستجدبشایر عمر محمد عبدهللا80529420 13
   224األولمستجدبھیھ محمد حسن محمود محمد80529622 14
   225األولمستجدبوال سمیر مالك فھمي80529723 15
   226األولمستجدبوال یوسف سعید یسي80529824 16
   227األولمستجدبیتر صادق میخائیل عبدالشھید80529925 17
   228الثانيمستجدبیشوى سامى نوح فرج80031823 18
   229األولمستجدبیشوي حنا خلیل حنا80530026 19
   230األولمستجدبیشوي كرم فایز وھبھ80530127 20
   231األولمستجدبیشوي مجدي ودیع موسي80530228 21
   232األولمستجدبیشوي میالد عدلي خلیل80530329 22
   233األولمستجدتامر سید محمد عبدالعظیم80530531 23
   234األولمستجدتامر محمد راضي علي80530632 24
   235األولمستجدتسنیم احمد زغلول احمد80530733 25
   236األولمستجدتسنیم صبري عبدالحفیظ محمد80530834 26
   237األولمستجدتسنیم عصام جمال عبدالعاطي80530935 27
   238األولمستجدتوفیق عید صدقي ریاض80531036 28
   239األولمستجدتیسیر بھجي محمد بھجي80531137 29
   240األولمستجدثناء طارق سید جابر80531238 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 9        المكان : مدرج 5

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   241األولمستجدجاكلین مالك اسحق سعد80531339 1
   242األولمستجدجمال نصر علي ابواللیل80531440 2
   243األولمستجدجمعھ حداد محمد جمعھ80531541 3
   244األولمستجدجھاد احمد حسین عبدالراضي80531743 4
   245األولمستجدجھاد رفعت عبدالحمید محمد80531844 5
   246األولمستجدجھاد سعودي محمد محمد80531945 6
   247األولمستجدجھاد عرفھ عاشور ابراھیم80532046 7
   248األولمستجدجھاد محمود ابراھیم محمد80532147 8
   249األولمستجدجھاد ناجح شحاتھ عبدالعال80532248 9
   250األولمستجدجورج مجدي حلیم مجلي80532349 10
   251األولمستجدجولیا زكي فرج بباوي80532652 11
   252األولمستجدجوي نشات مرقص قالده80532753 12
   253األولمستجدحاتم وافي منصور ابراھیم80733774 13
   254األولمستجدحازم خالد نور الدین ھدیھ80532955 14
   255األولمستجدحازم عبدالوھاب محمد عبدالوھاب80533056 15
   256األولمستجدحازم مصطفي احمد ابوسمره عبدالباقي80533157 16
   257األولمستجدحسام جالل جعفر كامل80533460 17
   258األولمستجدحسام حسن ابراھیم قطب80533561 18
   259األولمستجدحسام رجب محمد محمد80533763 19
   260األولمستجدحسام مبروك محمد محمد80533864 20
   261األولمستجدحسام محمد سید ابراھیم80534066 21
   262األولمستجدحسام محمد نجیب محمد80534167 22
   263األولمستجدحسام مصطفي قطب ابراھیم80534268 23
   264األولمستجدحسناء احمد عبدالمجید عبدهللا80534672 24
   265األولمستجدحسناء احمد محمد محمود80534773 25
   266األولمستجدحسناء اشرف حسني عبدالعزیز80534874 26
   267األولمستجدحسناء حسن علي عبدالرحیم80534975 27
   268األولمستجدحسناء علي حسن شلقامي80535177 28
   269األولمستجدحسین زاھر عبدالمنعم عبدالمالك80535379 29
   270األولمستجدحال عالء الدین عبدالمنعم علي80535480 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 10        المكان : مدرج 5

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   271األولمستجدحماده فرحات شعبان عكرمھ80535783 1
   272األولمستجدحماده مفتاح محمد عبدالجواد80535884 2
273األولمستجدحمدي ناصر عبدالمعز فولي80535985 3
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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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 11        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   301األولمستجددینا عزت قطب حسن80539318 1
   302األولمستجددینا عصام علي عبدالمحسن80539419 2
   303األولمستجددینا علي حجازي علي80539520 3
   304األولمستجددینا علي محمود حسین80733746 4
   305األولمستجددینا مجاھد جمعھ امین80539621 5
   306األولمستجددینا محمد اسماعیل كامل80539722 6
   307األولمستجددینا نادي تھامي فتحي80539924 7
   308األولمستجددینا ھاني احمد علي80540025 8
   309األولمستجدراغب عالء محمد جمعھ80540227 9

   310األولمستجدرانیا ابراھیم ذكي عبدالعال80540328 10
   311األولمستجدرانیا احمد عبدالحمید ھارون80540429 11
   312األولمستجدرانیا احمد عبدهللا محمد80540530 12
   313األولمستجدرانیا احمد فخري محمد80540631 13
   314األولمستجدرانیا صالح سعد محمد80540732 14
   315األولمستجدرانیا عالء رفعت اسماعیل80540833 15
   316األولمستجدرانیا محمود عبدالمجید محمد80540934 16
   317األولمستجدرباب احمد عفیفي سرحان80541035 17
   318األولمستجدرباب عصام صالح فرید80541136 18
   319األولمستجدربیع جمال ربیع قناوي80541237 19
   320األولمستجدربیع محمد احمد عبدالباسط80541338 20
   321األولمستجدرجاء عبدالناصر مختار محمود80541439 21
   322األولمستجدرجب عصام وجید احمد80541540 22
   323األولمستجدرحاب عاطف علي محمد80541641 23
   324األولمستجدرحاب عبدالرحیم سید ادریس80541742 24
   325األولمستجدرحاب فواز محمد عبدالفتاح80541843 25
   326األولمستجدرحاب محمد محمد حسین80733609 26
   327األولمستجدرحاب محمود عبدالعزیز سید80733639 27
   328األولمستجدرحاب ممدوح عبدالعزیز احمد80541944 28
   329األولمستجدرحاب نور عرفان محمد80542045 29
   330األولمستجدرحاب یاسر حلمي محمد80542146 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 12        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   331األولمستجدرحاب یس احمد صالح80542247 1
   332األولمستجدرحمھ احمد رمضان مجاھد80542348 2
   333األولمستجدرحمھ احمد عبدالباسط عبدالحمید80542449 3
   334األولمستجدرحمھ احمد علي حسن80542550 4
   335األولمستجدرحمھ البدري عبدالعزیز علي80542651 5
   336األولمستجدرحمھ جمال محمد عطا معاذ80542752 6
   337األولمستجدرحمھ عطیھ محمد محمد80542954 7
   338األولمستجدرحمھ عالء محمود علي80543055 8
   339األولمستجدرحمھ علي عبدهللا محمد80543156 9
   340األولمستجدرحمھ ماھر علي مھني80543257 10
   341األولمستجدرحمھ محمد احمد طھ80543358 11
   342األولمستجدرحمھ محمد عید سید80543459 12
   343األولمستجدرحمھ مسعود عبدالعاطي عبدالحمید80543661 13
   344األولمستجدرشا عوني عبدالحكیم عبدالعلیم80543762 14
   345األولمستجدرضوه عبدالرحیم عبدالعال محمد80543964 15
   346األولمستجدرضوي حسن فرغل حمزه80544065 16
   347األولمستجدرضوي عبدالمحسن عبدالحمید مصطفي80544166 17
   348األولمستجدرضوي مدحت جمال حسین80544267 18
   349األولمستجدرفیده خلیفھ حسین حسن80544368 19
   350األولمستجدرقیھ ربیع عثمان احمد80544570 20
   351األولمستجدرقیھ محمد ابوضیف محمد80544671 21
   352األولمستجدرقیھ محمود احمد معروف80544772 22
   353األولمستجدرمضان محمد كامل محمد80544873 23
   354األولمستجدرمضان ناصر عبدالجواد علي80544974 24
   355األولمستجدرنا مصطفي شعبان بدوي80545176 25
   356األولمستجدرندا ابراھیم عبدهللا عبدالفضیل80545277 26
   357األولمستجدرنیم یحیي عبدالمجید علي80545378 27
   358األولمستجدروان عبدهللا علي عبدهللا80545479 28
   359األولمستجدروان علي حسین ابراھیم80545580 29
   360األولمستجدروجینا زاخر فرنسیس زاخر80545681 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 13        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   361األولمستجدروضھ احمد عطا علي80545782 1
   362األولمستجدروضھ محمود محمد امین80545883 2
   363األولمستجدرویدا رجب عبدالعزیز عبدالجواد80545984 3
   364األولمستجدریاض برسوم ریاض شحاتھ80546085 4
   365األولمستجدریتا عطا� زغلول صادق80546287 5
   366األولمستجدریتاج محمد محمود فرجاني80546388 6
   367األولمستجدریم ماجد محمد فضل الكریم80546489 7
   368األولمستجدریم محمد كمال الدین احمد شوقي مرسال80546590 8
   369األولمستجدریھام احمد یوسف عبدالباقي80546691 9
   370األولمستجدریھام رضا عبدالحكم حسن80546792 10
   371األولمستجدریھام سمیر عادل جبرائیل80546893 11
   372األولمستجدریھام شریف فتح الباب سلیمان80546994 12
   373األولمستجدریھام علي محمد احمد80547095 13
   374األولمستجدریھام ماھر رشدي علي80547196 14
   375األولمستجدریھام یاسر احمد علي80733738 15
   376األولمستجدزھراء حسن عمار حسن80547297 16
   377األولمستجدزھراء رجب لملوم محمد شعت80547398 17
   378األولمستجدزھراء رضا محمد عبدالنظیر80547499 18
   379األولمستجدزھره ربیع محمد محمد80547600 19
   380األولمستجدزیاد احمد علي عبدالعزیز80547701 20
   381األولمستجدزیاد اشرف عمر الفاروق محمد80547802 21
   382األولمستجدزیاد اشرف فاروق عبدالغنى80030657 22
   383األولمستجدزیاد رمضان محمد مراد80548004 23
   384األولمستجدزیاد محمد صالح عبدالسالم80548105 24
   385األولمستجدزیاد محمد فرغلي زیدان80548307 25
   386األولمستجدزینب احمد عبدالنعیم محمد80548408 26
   387األولمستجدزینب رضا رفعت عثمان80548509 27
   388األولمستجدزینب رمضان محمد عبدالعزیز80548610 28
   389األولمستجدزینب صالح حسین علي80548711 29
   390األولمستجدزینب عبدالناصر عبدالشافي عبداللطیف80548812 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 14        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   391الثانيمستجدزینب عمر عبدالغنى عبدالسالم80026722 1
   392األولمستجدزینب محمد محمد احمد80548913 2
   393األولمستجدزینب ناجي عبدالحمید عبدالغني80549014 3
   394األولمستجدزینب ناصر عید عویس80549115 4
   395األولمستجدساره ابوالفتوح محمد عرابي80549216 5
   396األولمستجدساره احمد عبدالموجود تھامي80549317 6
   397األولمستجدساره احمد محمود عبدالعزیز80549418 7
   398األولمستجدساره احمد محمود علي80549519 8
   399األولمستجدساره احمد محمود مھدي80549620 9

   400األولمستجدساره السید شعبان عبدالوھاب قندیل80733620 10
   401األولمستجدساره ایمن عبدالستار حسن80549721 11
   402األولمستجدساره توحید احمد عویس80549822 12
   403األولمستجدساره سید احمد محمود80549923 13
   404األولمستجدساره صابر جمعھ محمد80550024 14
   405األولمستجدساره عبدالفتاح فتحي احمد80550125 15
   406األولمستجدساره كمال كامل دانیال80550226 16
   407األولمستجدساره ماھر محمد محمود80550327 17
   408األولمستجدساره محمد رجب مصطفي80733616 18
   409األولمستجدساره محمد عبدالعلیم فؤاد محمد80550428 19
   410األولمستجدساره محمود فؤاد محمد80550529 20
   411األولمستجدسالم طھ سعد سنوسي80550630 21
   412األولمستجدسامح صبحي بطرس كامل80550832 22
   413األولمستجدسعید سرحان فراج سعید80550933 23
   414األولمستجدسعید محمد حسن محمد80551135 24
   415األولمستجدسلفانا خلیل مختار حنا80551236 25
   416األولمستجدسلمي عطا شحاتھ عطا80551438 26
   417األولمستجدسلمي محمد فوزي محمد80551539 27
   418األولمستجدسلمي ھني نبیل محمد80551640 28
   419األولمستجدسلوى اشرف مرزوق حمیدة80551741 29
   420األولمستجدسلوي عبدالكریم حامد عبدالمولي80551842 30
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15/31

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

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

 المقرر  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 15        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   421األولمستجدسلوي یحي محمد احمد80551943 1
   422األولمستجدسلیمان سالم محمد سلیمان80552044 2
   423األولمستجدسماح حسین محمود حسین80552145 3
   424األولمستجدسماح عفیفي عبید جوني80552246 4
   425األولمستجدسمر سالمھ جمعھ عبدالحكیم80552347 5
   426األولمستجدسمر علي رمضان عباس80552448 6
   427األولمستجدسمر نادي اسماعیل عبدالموجود80552549 7
   428األولمستجدسمیر ممدوح سمیر نجیب80552650 8
   429األولمستجدسمیھ ربیع ابوالیزید علي80552751 9

   430األولمستجدسمیھ ربیع محمد محمود80552852 10
   431األولمستجدسمیھ رجب خمیس خلیل80552953 11
   432األولمستجدسمیھ مخلوف حسن اسماعیل80553054 12
   433األولمستجدسھا جمال خالف عبدهللا80553155 13
   434األولمستجدسھا عادل فولي توني80553256 14
   435األولمستجدسھا یاسر عبدالبصیر حسین80553357 15
   436األولمستجدسھام سلیمان عبدالرحیم محمود80553458 16
   437األولمستجدسھام نصر حسین خلیفھ80553559 17
   438األولمستجدسھیلھ احمد عبدالحمید حسن80553761 18
   439األولمستجدسھیلھ احمد قطب محمد80553862 19
   440األولمستجدسھیلھ بدر ابوالسعود عبدالوھاب80553963 20
   441األولمستجدسھیلھ منتصر رفعت فرج80554266 21
   442األولمستجدسید رمضان سید زكي80554367 22
   443األولمستجدسیمون عماد مرزق فھیم80554468 23
   444األولمستجدشاكر ولید ابراھیم شاكر80554569 24
   445األولمستجدشذا محمد عبدالحلیم علي80554670 25
   446األولمستجدشذي حسني عمر محمد80554771 26
   447األولمستجدشروق اشرف سید حمدي80554872 27
   448األولمستجدشرین مختار بدوي حسن80555377 28
   449األولمستجدشھاب علي عبدهللا محمد80555478 29
   450األولمستجدشھد سید سعد محمد80555579 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لحنھ 16        المكان : قسم االنتاج

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   451األولمستجدشھد سید شاكر محمود80555680 1
   452األولمستجدشھد فھمي محمد فھمي80733587 2
   453األولمستجدشھیره الھواري انور نبیشي80555781 3
   454األولمستجدشھیره قاسم محمد لیثي80733697 4
   455األولمستجدشوق محروس عبدالحمید سالم80555882 5
   456األولمستجدشیرین محمود احمد محمد80555983 6
   457األولمستجدشیماء ربیع خلف عبدالحلیم80556185 7
   458األولمستجدشیماء ربیع عبدالعزیز محمد80556286 8
   459األولمستجدشیماء رضا احمد محمد80556387 9

   460األولمستجدشیماء رضا سید عبدالحكیم80556488 10
   461األولمستجدشیماء سید عبده سید80556589 11
   462األولمستجدشیماء شعبان محمد عبدالرحیم80556690 12
   463األولمستجدشیماء عامر علي حسین80556791 13
   464األولمستجدشیماء عبدالعال احمد مھدي80556892 14
   465األولمستجدشیماء عالء ابواللیل علي80556993 15
   466األولمستجدشیماء عالء الدین طلعت عثمان80557094 16
   467األولمستجدشیماء كیالني ابوسمره معوض80557195 17
   468األولمستجدشیماء محمد عبدالعظیم السید80557296 18
   469األولمستجدشیماء محمود محمد كویس80557397 19
   470األولمستجدشیماء نادي عبدالعزیز خلیفھ80557498 20
   471األولمستجدصفاء حسن سید علي80557599 21
   472األولمستجدصفاء مبروك سالم حموده80557700 22
   473األولمستجدصفاء محمد عبدالمحسن عبدهللا80557801 23
   474األولمستجدصفاء محمد عمر كامل80557902 24
   475األولمستجدصفاء یوسف عبدالاله عبدالعزیز80558003 25
   476األولمستجدصفوت خالد صفوت محفوظ80558104 26
   477األولمستجدضحي عثمان حسن علي80558205 27
   478األولمستجدضحي محمد معتوق محمد80558306 28
   479األولمستجدضحي محمود حسن محمد80558407 29
   480األولمستجدطارق احمد حیدر احمد80558609 30

 
 

 



5/30/2021 Ibn Al-Haitham

17/31

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

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

 المقرر  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 17        المكان : قسم االنتاج

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   481األولمستجدطارق محمود احمد علي80558912 1
   482األولمستجدطارق یحیي شحاتھ محمد80559013 2
   483األولمستجدطاھر رمضان ابراھیم حسن80559114 3
   484الثانيمستجدطاھره حسن محمود عبدالھادى80026787 4
   485األولمستجدطلعت ماجد نظیر بطرس80559215 5
   486األولمستجدطھ رمضان علي فواز80559316 6
   487األولمستجدطھ محمد حسن عبدالرحمن80559417 7
   488األولمستجدعائشھ جمال كامل محمد80559518 8
   489األولمستجدعائشھ عبدالتواب عبدالحفیظ طھ80559619 9
   490األولمستجدعادل سمیر مرزوق منقریوس80559720 10
   491األولمستجدعاصم انور حسن عبدالقادر80559821 11
   492األولمستجدعاصم محمد خلیل احمد80559922 12
   493األولمستجدعالیھ نزیھ محمد محمد80560023 13
   494األولمستجدعامر محمد عامر سعید80560124 14
   495األولمستجدعایده سمعان صابر سمعان80560225 15
   496الثانيمستجدعبد الرحمن جمال ماضي محمد80026794 16
   497األولمستجدعبدالحمید خلف انور عبدالحمید80560326 17
   498األولمستجدعبدالرحمن احمد محمد محمد80560629 18
   499األولمستجدعبدالرحمن اشرف نجدي علي80560730 19
   500األولمستجدعبدالرحمن جمال احمد عبدالكریم80560831 20
   501األولمستجدعبدالرحمن سید محمد سید80561033 21
   502األولمستجدعبدالرحمن عادل بدري متولي80561336 22
   503األولمستجدعبدالرحمن عبدالغني علي عبدالغني80561437 23
   504األولمستجدعبدالرحمن عید علي محمد80561639 24
   505األولمستجدعبدالرحمن كمال محمد مرتضي درویش80561740 25
   506األولمستجدعبدالرحمن محمد ابراھیم عبدالرحمن80561841 26
   507األولمستجدعبدالرحمن محمد محمد السید80562043 27
   508األولمستجدعبدالرحمن محمد مصطفي محمد80562144 28
   509األولمستجدعبدالرحمن منصور حسن حسین80562548 29
   510األولمستجدعبدالظاھر فتحي عبدالظاھر ابراھیم80562750 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 18        المكان : قسم االنتاج

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   511األولمستجدعبدالعزیز احمد عبدالعزیز سعید80562851 1
   512األولمستجدعبدالعزیز وھمان عبد العزیز وھمان80026807 2
   513األولمستجدعبدالكریم حاتم عبدالكریم محمد80733739 3
   514األولمستجدعبدالكریم شعبان علي فاضل80562952 4
   515األولمستجدعبدهللا رجب حسن محمد80563053 5
   516األولمستجدعبدهللا عاطف صابر احمد80733727 6
   517األولمستجدعبدهللا عزت حسن ابراھیم80563154 7
   518األولمستجدعبدهللا محمد احمد عبدالغني80563255 8
   519األولمستجدعبدهللا محمد عبدهللا موسي80563356 9
   520األولمستجدعبدالمسیح مملوك سلیمان حنس80563558 10
   521األولمستجدعبدالمسیح ھالل شوقي شفیق80563659 11
   522األولمستجدعبدالنعیم علي عبدالنعیم محمد80563760 12
   523األولمستجدعبدالوھاب احمد عبدالعزیز عبدالعاطي80563861 13
   524األولمستجدعبدالوھاب السید جوده سالم80563962 14
   525الثانيمستجدعبیر شعبان توفیق على80030669 15
   526األولمستجدعبیر صبري منشاوي صادق80564063 16
   527األولمستجدعدل محمود محمد الجھمي80564164 17
   528األولمستجدعدویھ ضاحي خلف هللا محمد80564265 18
   529الثانيمستجدعرفھ اسماعیل مھدى زیادى80026812 19
   530األولمستجدعزت نصر عزت محمد80564366 20
   531األولمستجدعال حسن یحي عبدالحي80564467 21
   532األولمستجدعالء عثمان عبدالباقي عثمان80564669 22
   533الثانيمستجدعلي احمد شلقامي محمد80026819 23
   534األولمستجدعلي بكر علي احمد80564972 24
   535األولمستجدعلي حسن حسین سید80565174 25
   536األولمستجدعلي حماده احمد عشري80565376 26
   537األولمستجدعلي خلف سید عبدالباسط80565477 27
   538األولمستجدعلي محمد انور عبدالرحمن80733617 28
   539األولمستجدعلي محمود علي محمد80565881 29
   540األولمستجدعلي نظمي شحاتھ عبدالشافي80565982 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 19        المكان : قسم االنتاج

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   541األولمستجدعلیاء احمد محمد محمد80566184 1
   542األولمستجدعلیاء سعد عبدالمنعم عبدالرازق80566285 2
   543األولمستجدعلیاء علي محمود احمد80566386 3
   544األولمستجدعلیاء محمد حمدي عطیھ80566487 4
   545األولمستجدعلیاء منیر ماضي احمد80566588 5
   546األولمستجدعمار محمد احمد محمد80566689 6
   547األولمستجدعمر جمال محمد حواء محمد80566790 7
   548األولمستجدعمر مسعود عبدالسالم عبدالغني80566992 8
   549األولمستجدعمر نصر محمد عبدالشافي80567093 9

   550األولمستجدعمرو احمد رافت عبدالمعتمد80567194 10
   551األولمستجدعمرو احمد نصر احمد80567295 11
   552األولمستجدعمرو اسامھ محمد ناجح محمد80567396 12
   553األولمستجدعمرو حسن محمد ابراھیم80567598 13
   554األولمستجدعمرو رمضان جابر احمد80567699 14
   555األولمستجدعیسي سالمھ محمد قطب80568002 15
   556األولمستجدغادة عبدالحكیم بكري محمد80733571 16
   557األولمستجدغادة محمود رفاعي محمد80733615 17
   558األولمستجدغاده ابوبكر صالح احمد80568103 18
   559األولمستجدغاده حسن عبدالحكیم اسماعیل80568204 19
   560األولمستجدغاده حسین محمد محمد80568305 20
   561األولمستجدغاده رجب یوسف عثمان80568507 21
   562األولمستجدغاده محمد حشمت عبدالعظیم80568608 22
   563الثانيمستجدفادى منیر سمیر میخائیل80026837 23
   564الثانيمستجدفاطمة ناجح محمود خلف80026844 24
   565األولمستجدفاطمھ احمد امیر احمد80569113 25
   566األولمستجدفاطمھ احمد عبدهللا زكي80569214 26
   567األولمستجدفاطمھ احمد یوسف احمد80569315 27
   568األولمستجدفاطمھ اسامھ عیسي محمد80569416 28
   569األولمستجدفاطمھ اسماعیل قطب اسماعیل80569517 29
   570األولمستجدفاطمھ خالد عبدالمنعم جاب هللا80569618 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 20        المكان : قسم االنتاج

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   571األولمستجدفاطمھ سید عید عبدهللا80569820 1
   572األولمستجدفاطمھ طارق حلمي عبدالوھاب80569921 2
   573األولمستجدفاطمھ عادل شحاتھ محمد80570022 3
   574األولمستجدفاطمھ عالء رجب محمد80570224 4
   575األولمستجدفاطمھ علي لملوم محمد80570325 5
   576األولمستجدفاطمھ مجدي محمد نادي عبدالمطلب80570426 6
   577األولمستجدفاطمھ محمد السید عبدالرازق80570527 7
   578األولمستجدفاطمھ محمد حسن محمد80570628 8
   579األولمستجدفاطمھ محمد عبدالتواب قفطان80570729 9
   580األولمستجدفاطمھ محمد عبدالمعین سلیمان80570830 10
   581األولمستجدفاطمھ محمد علي احمد80570931 11
   582األولمستجدفاطمھ محمود علي محمد80571032 12
   583األولمستجدفاطمھ مخلوف علي محمد خلیفھ80571133 13
   584األولمستجدفاطمھ مصطفي فتحي عبدالرحمن80571234 14
   585األولمستجدفاطمھ نجاح عبدالفتاح خلیل80571335 15
   586األولمستجدفایزه محمود محمد عبدالقوي80571436 16
   587األولمستجدفتحي خالد فتحي محمد80571537 17
   588األولمستجدفرحھ جمال صالح عبدالتواب80571638 18
   589األولمستجدفرحھ عصام نمر عبدالوھاب80571739 19
   590األولمستجدفرحھ محمد عبدالحمید محمد80571840 20
   591األولمستجدفریده ولید فاروق علي80571941 21
   592األولمستجدفضیلة محمد راضي جمعھ80733607 22
   593األولمستجدفیفیان نشات سعد اسكندر80572042 23
   594األولمستجدكارولین وجیھ ولیم نصیف80572143 24
   595األولمستجدكارین اسامھ جرجس خلیل80572244 25
   596األولمستجدكامل اشرف كامل محمد80572345 26
   597األولمستجدكرستینا اشرف عیاد حنا80572547 27
   598األولمستجدكرمینا اسحق كمال متي80572648 28
   599األولمستجدكریم ابوالعز احمد محمد80572749 29
   600األولمستجدكریم احمد احمد محمد80572850 30
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21/31

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

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

 المقرر  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 21        المكان : قسم االراضى

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   601األولمستجدكریم اشرف محمد عبدالرحیم80573153 1
   602األولمستجدكریم حسنین حسن محمد80573254 2
   603الثانيمستجدكریم علي سید علي80026863 3
   604األولمستجدكریم علي عثمان علي80573456 4
   605األولمستجدكریم عمده ابراھیم حسن80573557 5
   606األولمستجدكریم فتوح صبره محمد80573658 6
   607األولمستجدكریم محمد عبده محمود80573759 7
   608األولمستجدكریم محمد عوني رزق80573860 8
   609األولمستجدكیرلس سیدھم سامي سیدھم80574163 9

   610األولمستجدكیرلس عماد ھابیل ابراھیم80574264 10
   611األولمستجدكیرلس مراد نادي اومیل80574466 11
   612األولمستجدكیرلس نادي ذكي داود80574567 12
   613األولمستجدلبنھ نمر محمد عبدالباقي80574668 13
   614األولمستجدلبني خلف محمد عبدالحمید80574769 14
   615األولمستجدلبني عید جمعھ یسین80574870 15
   616األولمستجدلیلي علي سیف محمد80574971 16
   617األولمستجدمؤمن حسام الدین علي عبدالسالم80575173 17
   618األولمستجدمؤمن ماضي محمد ماضي80575274 18
   619األولمستجدمادونا سامي ثروت مسعد80575375 19
   620األولمستجدمادونا فرید شوقي میخائیل80575476 20
   621األولمستجدمارلین نبیل بخیت جاب هللا80575577 21
   622األولمستجدماریان عطیھ فوزي زكي80575678 22
   623األولمستجدمارینا جمال صدقي صبحي80575779 23
   624األولمستجدمارینا شكري جادهللا غالي80575880 24
   625األولمستجدمارینا میالد عبدالمسیح شاروبیم80575981 25
   626األولمستجدمارینھ عماد اسحق ولیم80576082 26
   627األولمستجدمازن وحید عمر راضي80576183 27
   628األولمستجدماھیتاب ایھاب فتح هللا محمد80576284 28
   629األولمستجدمایكل عادل حبیب عبدالشھید80576385 29
   630األولمستجدمایكل مجید صبرى بسنتى80026882 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 22        المكان : قسم االراضى

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   631األولمستجدمحمد ابوزید علي عبدالوھاب80576486 1
   632األولمستجدمحمد احمد محمد صابر80576587 2
   633األولمستجدمحمد اسامھ مرسي عبدالقوي80576688 3
   634األولمستجدمحمد اشرف محمد خلیل80733730 4
   635األولمستجدمحمد الحسیني محمد حسین80576789 5
   636األولمستجدمحمد جمال احمد مھني80576890 6
   637األولمستجدمحمد جمال خلیفھ عبدالرازق80576991 7
   638األولمستجدمحمد حسن محمد حسن80577092 8
   639األولمستجدمحمد حسني صدقي احمد80577193 9

   640األولمستجدمحمد حسین قدري رمضان80733732 10
   641األولمستجدمحمد حسین محرم حسین80577294 11
   642األولمستجدمحمد حمدي محمد ابراھیم80733623 12
   643األولمستجدمحمد خالد رمضان احمد80577496 13
   644األولمستجدمحمد ربیع محمد عبدالغني80577698 14
   645األولمستجدمحمد رجب محمد كامل80577799 15
   646األولمستجدمحمد رضا احمد عیسي80577900 16
   647األولمستجدمحمد رضا خضراوي خالد80733621 17
   648األولمستجدمحمد رمضان سالم أحمد سید أحمد80578001 18
   649األولمستجدمحمد سمیر عبدالغني محمد80578203 19
   650األولمستجدمحمد سید خلف حجاج80578304 20
   651األولمستجدمحمد شحاتھ نصر حسین80578405 21
   652األولمستجدمحمد شعبان احمد سید80733745 22
   653الثانيمستجدمحمد شعبان سید حافظ80030695 23
   654الثانيمستجدمحمد شعبان یونس محمد80021683 24
   655األولمستجدمحمد صابر عبدالرحمن سید80578506 25
   656األولمستجدمحمد صابر مخیمر عبدالقوي80578607 26
   657األولمستجدمحمد صالح محمود عبدالسمیع80578708 27
   658الثانيمستجدمحمد طلعت عبد الرحمن لیسي80026904 28
   659األولمستجدمحمد عبدالبدیع ابوبكر علي80578910 29
   660األولمستجدمحمد عصام الدین محمد محمود80579112 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 23        المكان : قسم االراضى

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   661األولمستجدمحمد عید علي محمد80579516 1
   662األولمستجدمحمد فراج حسین عثمان80579617 2
   663الثانيمستجدمحمد فضل محمد عبدالرحیم80026918 3
   664األولمستجدمحمد فوزي محمد شحات80579718 4
   665األولمستجدمحمد مجدي صابر عبدالعزیز80579819 5
   666األولمستجدمحمد محمود محمد احمد80580122 6
   667األولمستجدمحمد مرعي عبدالرازق الصابر80580324 7
   668األولمستجدمحمد مصطفي شحاتھ محمد80580526 8
   669األولمستجدمحمد منتصر سید عبدالواحد80580627 9

   670الثانيمستجدمحمد ناصر ابراھیم عبد الرحمن80026924 10
   671األولمستجدمحمد ناصر حسین اسماعیل80580728 11
   672األولمستجدمحمد ناصر محمد حسین80580930 12
   673األولمستجدمحمد نشات عبدالمنعم محمد80581031 13
   674الثانيمستجدمحمد وائل على محمد80026928 14
   675األولمستجدمحمد وحید محمد حلمي80581334 15
   676األولمستجدمحمد یاسر محمد خیرت80581536 16
   677األولمستجدمحمد یحیي حلمي محمد80581738 17
   678الثانيمستجدمحمد یوسف محمد عبد الحكیم80026930 18
   679األولمستجدمحمود احمد جاد محمد80581839 19
   680األولمستجدمحمود احمد نظور زھران80581940 20
   681األولمستجدمحمود جمال زغلول احمد80582142 21
   682األولمستجدمحمود حسین عبدالباقي محمد80582243 22
   683األولمستجدمحمود شاذلي محمد حسن80582445 23
   684األولمستجدمحمود شعبان سید احمد80582647 24
   685األولمستجدمحمود عارف محمد عبدهللا80582748 25
   686األولمستجدمحمود عاشور عبدالمطیع شریف80733684 26
   687األولمستجدمحمود عبدالحلیم محمود مرسي80582849 27
   688األولمستجدمحمود عربي شرف عبدالعظیم80582950 28
   689األولمستجدمحمود علي عبدالرحمن عبدالجلیل80583051 29
   690األولمستجدمحمود محمد حلمي محمد80583556 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 24        المكان : قسم االراضى

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   691األولمستجدمحمود محمد محمود حسن80583657 1
   692األولمستجدمحمود نور الدین محمد محمد80583758 2
   693األولمستجدمدحت ناصر سمیر كامل80583859 3
   694األولمستجدمروان عماد حسني عبدالعظیم80584061 4
   695األولمستجدمروه ابراھیم احمد حسن80584162 5
   696األولمستجدمروه ابراھیم حسن محمد80584263 6
   697األولمستجدمروه حماده احمد علي80584364 7
   698األولمستجدمروه راضي خلیفھ حسین80584465 8
   699األولمستجدمروه عبدالعزیز محمد عبدالعزیز80584566 9

   700األولمستجدمروه علي محمود احمد80584667 10
   701األولمستجدمروه كمال اللیثي محمد80584768 11
   702األولمستجدمروه محمد محمد عبدالنعیم80584970 12
   703األولمستجدمروه یوسف مصطفي محمد80585071 13
   704األولمستجدمریم ابراھیم تقي بنیامین80585172 14
   705األولمستجدمریم ایھاب رزق هللا ریاض80585374 15
   706األولمستجدمریم رضا عبدالجلیل جمعھ80585475 16
   707األولمستجدمریم سید احمد عبدالرحیم80585677 17
   708األولمستجدمریم علي ابراھیم مرسي80585879 18
   709األولمستجدمریم علي عبدالمجید فتح الباب80585980 19
   710األولمستجدمریم لویس خلیل مسعود80586182 20
   711األولمستجدمریم محمد عبدالعظیم علي80586283 21
   712األولمستجدمریم محمود عمر محمد80586384 22
   713األولمستجدمریم مسعد انجلي اسحق80586485 23
   714األولمستجدمریم موسي غنوم السید80586586 24
   715األولمستجدمریم موسي مساك حنین80586687 25
   716األولمستجدمریم میالد مكرم برسوم80586889 26
   717األولمستجدمریم نشات فھیم نسیم80586990 27
   718األولمستجدمریم یعقوب شفیق ملك80587091 28
   719األولمستجدمصطفي ابوطالب توفیق اسماعیل80587192 29
   720األولمستجدمصطفي احمد حسن علي80587293 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 25        المكان : قسم االراضى

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   721األولمستجدمصطفي احمد محمد محمد80587495 1
   722األولمستجدمصطفي السید عثمان احمد80587596 2
   723األولمستجدمصطفي حسین انور فولي80587798 3
   724الثانيمستجدمصطفي سید علي سید80024941 4
   725األولمستجدمصطفي سید محمد علي80587899 5
   726األولمستجدمصطفي صدیق محمد محمد80588202 6
   727األولمستجدمصطفي عبدالعال علي حسن80588303 7
   728األولمستجدمصطفي عمر صالح احمد80588404 8
   729األولمستجدمصطفي محمد عبدالتواب عبدالمالك80588707 9
   730األولمستجدمصطفي محمود مصطفي احمد80588808 10
   731األولمستجدمعاذ ربیع السید ابراھیم80588909 11
   732األولمستجدمعتصم عبدالعزیز شحاتھ عبدالعزیز80589212 12
   733األولمستجدمكاریوس ایمن فوزي كامل80589414 13
   734األولمستجدملك مصطفي محمد محمدرمضان80589616 14
   735األولمستجدممدوح احمد ممدوح احمد سید80589717 15
   736األولمستجدممدوح خلف صموئیل عزیز80589818 16
   737األولمستجدمنار احمد فتحي ابراھیم80589919 17
   738األولمستجدمنار احمد محمد خیري عبدالحمید80590020 18
   739األولمستجدمنار احمد محمد عبدالحمید80590121 19
   740األولمستجدمنار حجازي عبدالمنعم فھمي80590222 20
   741األولمستجدمنار عماد صالح عبدالحكیم80590525 21
   742األولمستجدمنار مجدي فرحان عطیان80733564 22
   743األولمستجدمنار محمد ریاض قاسم80590626 23
   744األولمستجدمنار محمد عبدالحكیم محمد80590727 24
   745األولمستجدمنار محمد محمد عقیلي80590828 25
   746األولمستجدمنار محمد یوسف عثمان80590929 26
   747األولمستجدمنار معتمد محمد حسن80591030 27
   748األولمستجدمنار ناجح محمد عبدالغني80591131 28
   749األولمستجدمنار یحیي عبدالفتاح محمد80591232 29
   750األولمستجدمنھ هللا رضا یحیي محمد شاكر80591434 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 26        المكان : قسم األقتصاد

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   751األولمستجدمنھ هللا رمضان محمد السید80591535 1
   752األولمستجدمنھ هللا سید نجاح مسعود80591636 2
   753األولمستجدمنھ هللا عز الدین شمردن حسن80591737 3
   754األولمستجدمنھ هللا مصطفي ملیجي مصطفي80591939 4
   755األولمستجدمنھ رضا فتوح محمد عامر80592040 5
   756األولمستجدمني جمعھ محمد اسلمان80592141 6
   757األولمستجدمني صالح عبدالحفیظ ابراھیم80592242 7
   758األولمستجدمني عبدالنبي محمد حسین80592343 8
   759األولمستجدمني یسري حیدر حمدان80592545 9

   760األولمستجدمھا اسماعیل عبدالقادر عبده80592646 10
   761األولمستجدمھدي كامل محمد كامل80592848 11
   762األولمستجدمي رجب عاید دسوقي80593252 12
   763األولمستجدمي محمد حمدي رمضان80593353 13
   764األولمستجدمي محمود محمد محمد80593454 14
   765األولمستجدمیاده رمضان محمد محمود80593555 15
   766األولمستجدمیرا نشات مرقص بطرس80593656 16
   767األولمستجدمیرنا بباوي ودیع یس80593757 17
   768األولمستجدمیرنا وھبھ حبیب وھبھ80593959 18
   769األولمستجدمیرھان خلف طھ جمعھ80733741 19
   770األولمستجدمیسره صابر زین العابدین علي80594060 20
   771األولمستجدمینا اسحق طلعت كامل80594161 21
   772األولمستجدمینا امیر منیر لبیب80594262 22
   773األولمستجدمینا رفیق وایز ارمانیوس80594464 23
   774األولمستجدمینا میخائیل رزق هللا مؤنس80594666 24
   775األولمستجدنانسي احمد محمد محمد حسین80595070 25
   776األولمستجدنانسي جمیل سعد ملك80595171 26
   777األولمستجدناھد نصر خلیفھ السید80595272 27
   778األولمستجدنجاه محمد علي احمد80595373 28
   779األولمستجدنجالء ایمن رجب امین80595474 29
   780األولمستجدنجالء صالح كمال كامل80595575 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 27        المكان : قسم األقتصاد

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   781األولمستجدندا احمد حسن عبدهللا80595676 1
   782الثانيمستجدندا علي احمد محمد80027004 2
   783األولمستجدندا عمر محمد احمد80595777 3
   784األولمستجدنداء میالد عیاد بطرس80733613 4
   785األولمستجدندي احمد ربیع احمد80733726 5
   786األولمستجدندي احمد عبدالغني عبدالوارث80595878 6
   787األولمستجدندي اسماعیل ماھر نایل80595979 7
   788األولمستجدندي جمال عبدالمولي صدیق80596080 8
   789األولمستجدندي رجب اسماعیل عبدالجید80596282 9

   790األولمستجدندي رضا عبدالعزیز فاضل80596383 10
   791األولمستجدندي كحالوي مدیح عبدالعال80596484 11
   792األولمستجدندي محمد احمد عبدالغني80596585 12
   793األولمستجدندي محمد عبدالحكیم عبدالقادر80596686 13
   794األولمستجدندي ممدوح ذكي محمد فراج80596787 14
   795األولمستجدندي ناصر فؤاد محمد80596888 15
   796األولمستجدنرمین حسن یوسف محمد80596989 16
   797األولمستجدنسمھ بدر حسن سلیمان80597191 17
   798األولمستجدنصر محمد نصر الدین سید80597292 18
   799األولمستجدنظل محمد خلف عبدالسالم80597393 19
   800األولمستجدنعمھ شعبان صادق احمد80597494 20
   801األولمستجدنعمھ عبدهللا محمود محمد80597595 21
   802األولمستجدنفیسھ جمعھ عبدالمحسن احمد80597696 22
   803األولمستجدنھا احمد جابر عبدهللا80597797 23
   804األولمستجدنھا احمد علي احمد80597898 24
   805األولمستجدنھا سالمھ محمدین عبدالعاطي80597999 25
   806األولمستجدنھلھ احمد محمد عبدالوھاب80598100 26
   807األولمستجدنوال غني ایوب امبارك80598201 27
   808األولمستجدنوال ھاشم عبدالسالم عثمان80598302 28
   809األولمستجدنورا عماد جاد هللا لوقا80598403 29
   810األولمستجدنورا فایز زرق هللا حنا80598504 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 28        المكان : قسم األقتصاد

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   811األولمستجدنورا محمد سید حسن80598605 1
   812األولمستجدنورا محمود حلمي شحاتھ80598706 2
   813األولمستجدنورا مصطفي اسماعیل محمد80598908 3
   814األولمستجدنوره حنفي عبدالحمید محمد80599110 4
   815األولمستجدنورھان ابراھیم سامح عبدالقادر80599312 5
   816األولمستجدنورھان احمد فولي عبدالجواد80599413 6
   817األولمستجدنورھان احمد محمد احمد80599514 7
   818األولمستجدنورھان اشرف محمود خلف80599615 8
   819األولمستجدنورھان امام نجیب سید80599716 9

   820األولمستجدنورھان بدري مصطفي محمد80599918 10
   821األولمستجدنورھان حماده علي احمد80600019 11
   822األولمستجدنورھان خالد خلف توفیق80733685 12
   823األولمستجدنورھان شعبان محمد سید80600221 13
   824األولمستجدنورھان صالح فتحي االزھري80600322 14
   825األولمستجدنورھان عربي فتحي عرفان80733633 15
   826األولمستجدنورھان عصام فؤاد عبدالمعز80600423 16
   827األولمستجدنورھان عالء فتحي محمود80600524 17
   828األولمستجدنورھان عمار عثمان محمد80600625 18
   829األولمستجدنورھان عید احمد ابراھیم80600726 19
   830األولمستجدنورھان فراج ناجي عبدالغفار80600827 20
   831األولمستجدنورھان محمود امین محمد80600928 21
   832األولمستجدنورھان ولید ناجي محمد80601029 22
   833األولمستجدنیره ابوغنیمھ رزق محمد80733731 23
   834األولمستجدھاجر احمد محمد عبدالعظیم80601231 24
   835األولمستجدھاجر خالد عبدالمنعم احمد80601433 25
   836األولمستجدھاجر رمضان كامل فرج هللا80601635 26
   837األولمستجدھاجر سعید حمدي عبدالوھاب80601837 27
   838األولمستجدھاجر عصام عبدالفتاح محمد80602039 28
   839األولمستجدھاجر عفیفي محمد عفیفي80602140 29
   840األولمستجدھاجر عمر احمد عبدالودود80602443 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 29        المكان : قسم األقتصاد

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   841األولمستجدھاجر فتحي سید دسوقي80733624 1
   842األولمستجدھاجر متولي محمد التابعي محمود80602544 2
   843الثانيمستجدھاجر محمد خالد محمد80030860 3
   844األولمستجدھاجر مصطفي بكساوي عبدالصالحین80602645 4
   845األولمستجدھالھ مصطفي محمد منصور80602746 5
   846األولمستجدھاني جمال حسین عبدالرحمن80602847 6
   847األولمستجدھبھ احمد ربیع عبدالھادي80603150 7
   848األولمستجدھبھ هللا محمود مصطفي علي80603251 8
   849األولمستجدھبھ بدر شحاتھ عطا80603352 9
   850األولمستجدھبھ طھ محمد احمد80603453 10
   851األولمستجدھبھ معوض محمد عبدالباقي80603554 11
   852األولمستجدھدي احمد مرسي سنوسي80603655 12
   853األولمستجدھدي رضا عبدالحمید جاھین80603756 13
   854األولمستجدھدي شالبي محمد عبدالسالم80603857 14
   855األولمستجدھدي ماھر طراف محمد80603958 15
   856األولمستجدھدي محمد اسماعیل محمد80604059 16
   857األولمستجدھدي محمود محمد شلقامي80604160 17
   858األولمستجدھدیر سلیم خلف هللا سلیم80604261 18
   859األولمستجدھدیر عالء حجازي محمد80733728 19
   860األولمستجدھدیل عالء جمعھ مرسي80604463 20
   861األولمستجدھشام مجدي عبدالحمید مھني80604564 21
   862األولمستجدھشام محمد عامر عثمان80604665 22
   863األولمستجدھناء حمدي عوض عبدهللا80604766 23
   864األولمستجدھناء محمد عنتر حسن80604867 24
   865األولمستجدھناء محمد معوض حسن80604968 25
   866األولمستجدھند احمد شعبان عبدالصمد80605069 26
   867األولمستجدھند عمر كامل عمر80605170 27
   868األولمستجدھند محمود حلمي جندي80605271 28
   869األولمستجدھند وجیھ سید محمد80605372 29
   870األولمستجدھیام حمد عبدهللا علي80605574 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 30        المكان : قسم األقتصاد

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   871األولمستجدوصال شاذلى احمد توفیق80605877 1
   872األولمستجدوعد علي حسن عبدالرحمن80605978 2
   873األولمستجدوفاء عامر كامل عبدالقادر80606079 3
   874األولمستجدوفاء فضل ذكي سلیمان80606180 4
   875األولمستجدوفاء محمد عزت فرحات80606281 5
   876األولمستجدوفاء مسعود محمد فھیم80606382 6
   877األولمستجدوفیق حجازي محمود احمد80606483 7
   878األولمستجدوالء خالد فوزى محمود80027056 8
   879األولمستجدوالء رضا محمد صدیق80606584 9
   880األولمستجدوالء صالح احمد مھني80733563 10
   881األولمستجدوالء عرفھ عبدالفتاح محمد80606685 11
   882األولمستجدولید ربیع عدلي علي80606786 12
   883األولمستجدولید عاطف فتحي محمد80606887 13
   884األولمستجدولید محمد عبدالعال عباس80607089 14
   885األولمستجدیارا احمد شعبان خلف80607190 15
   886األولمستجدیارا احمد محمود محمدین80607291 16
   887األولمستجدیارا اشرف فتحي محمد80607392 17
   888األولمستجدیارا مدحت یاسین عبدالحكیم80733611 18
   889األولمستجدیاسمین احمد داخلي احمد80733561 19
   890األولمستجدیاسمین اسامھ حسانین علي80607594 20
   891الثانيمستجدیاسمین حمادة صبرة احمد80027068 21
   892األولمستجدیاسمین خالد ابوالنور حسن80607695 22
   893األولمستجدیاسمین ربیع صادق عبدالحلیم80607796 23
   894األولمستجدیاسمین رزق حسن مبروك80607897 24
   895األولمستجدیاسمین شریف رجب كامل80607998 25
   896األولمستجدیاسمین صالح مصطفي محمد80608099 26
   897األولمستجدیاسمین عاطف فكري احمد80608200 27
   898األولمستجدیاسمین عبدالمحسن محمد عبدالمحسن80608301 28
   899األولمستجدیاسمین فراج محمد فرج80608604 29
   900األولمستجدیاسمین مخلص محمد احمد80608705 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  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 31        المكان : قسم امراض النبات

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:21 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   901األولمستجدیاسمین مصطفي طھ سعید80733569 1
   902األولمستجدیاسمین ناصر عبدالجابر عبدالحكیم80608806 2
   903األولمستجدیاسمین یحي عثمان محمد80608907 3
   904األولمستجدیحي ابراھیم جالل عطیھ80609008 4
   905األولمستجدیمني محمد عبدالوھاب محبوب80609109 5
   906األولمستجدیوستینا جرجس زاخر عید80609311 6
   907األولمستجدیوستینا جمال عبدالنور كامل80609412 7
   908األولمستجدیوستینا عماد صبحي موسي80609513 8
   909األولمستجدیوسف ابراھیم راضي ابراھیم80609614 9

   910األولمستجدیوسف بھاء الدین سید قطب80609715 10
   911األولمستجدیوسف رضا خلیفھ محمدعمر80609917 11
   912الثانيمستجدیوسف رضا محمد عبدالباقى80027076 12
   913األولمستجدیوسف شعبان قطب شوقي80610018 13
   914األولمستجدیوسف عبدالقادر عبدالعزیز حلفایھ80610119 14

 


