
-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  واأللبان الغذائية الصناعات برنامج

  ص ح م ) الصناعية المحاصيل انتاج  المقرر  

426 ) 
إ  13:00  من : الفترة     26/06/2021 : التاريخ

15:00  لى

1 مدرج : المكان        1 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

1الثالثمستجدعبدالغنً محمد وحٌد ابوبكر180021658 

2الثالثمستجدعبدهللا منشاوي امجد اسراء280021705 

3الثالثمستجدمحمد عبدالتواب جالل اسالم380024637 

4الثالثمستجدابراهٌم احمد ابراهٌم اسماء480021655 

5الثالثمستجدعبدالحمٌد عبدالعزٌز حسونه اسماء580024644 

6الثالثمستجدصادق انور محروس اسماء680024647 

7الثالثمستجدعثمان سالمان مخٌمر اسماء780024651 

8الثالثمستجدعبدالعزٌز محمد عمرو اشرقت880021509 

9الثالثمستجدعبدالرحمن سٌد عبدالرحمن االء980024661 

10الثالثمستجدسالم الباب فتح اشرف امال1080021559 

11الثالثمستجدعبدالجلٌل علً حجاج امنه1180024671 

12الثالثمستجدعواد حسٌن حسن امنٌه1280024672 

13الثالثمستجدابراهٌم عبدالحكٌم احمد امٌره1380025222 

14الثالثمستجدذكً محمد طارق امٌره1480021548 

15الثالثمستجدمحمد ناجً علً امٌره1580024679 

16الثالثمستجددسوقً عبدالحمٌد محمود امٌره1680024681 

17الثالثمستجدمحمد احمد ناصر امٌره1780021585 

18الثالثمستجدامٌن شعبان نجاح امٌره1880021597 

19الثالثمستجدرجب احمد عبداللطٌف امٌمه1980024682 

20الثالثمستجدموسى رجب موسى امٌمه2080025231 

21الثالثمستجدمحمد احمد محمد اٌمان2180021737 

22الثالثمستجدمحمد احمد مصطفً اٌمان2280024695 

23الثالثمستجدعبدالجواد صبح عبدالجواد الدٌن نصر اٌمان2380024698 

24الثالثمستجدمصطفً احمد ربٌع اٌه2480021706 

25الثالثمستجدسٌد فتحً ربٌع اٌه2580021498 

26الثالثمستجدنافع محمد صالح اٌه2680021687 

27الثالثمستجدحسن عامر عٌد اٌه2780024709 

28الثالثمستجداحمد عبدالعزٌز مصطفً اٌه2880024712 

29الثالثمستجدطرفاوي توفٌق عبدالتواب بثٌنه2980024719 

30الثالثمستجدسلٌمان احمد حسن تٌسٌر3080021650 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 
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مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

31الثالثمستجدفرغل احمد عونً حنان180024744 

32الثالثمستجدمسعد سعد ناصر حنان280024745 

33الثالثمستجدعباس عبدالباقً جمعه خلود380024748 

34الثالثمستجدالدٌن تاج طه ابوالعٌون دعاء480021652 

35الثالثمستجدمحمد احمد اسامه دعاء580021545 

36الثالثمستجدعبدالمجٌد عبدالاله رضا دعاء680024753 

37الثالثمستجدمحمد عبدالحمٌد ابراهٌم رقٌه780021688 

38الثالثمستجدمحمد محمد احمد زبٌده880021578 

39الثالثمستجدمصطفً صادق احمد زٌنب980021561 

40الثالثمستجدمحمد احمد صبره ساره1080021560 

41الثالثمستجدعثمان عبدالعظٌم عبدالتواب سامٌه1180024785 

42الثالثمستجدحسٌن عبدالصمد كامل سهام1280021621 

43الثالثمستجدعبدالمحسن عبدالحكٌم رافت سهٌله1380024788 

44الثالثمستجدعبدالحمٌد فولً صالح شٌرٌن1480024797 

45الثالثمستجدمحمد صدٌق احمد شٌماء1580024798 

46الثالثمستجدٌونس عبدالحكٌم حسٌن صابرٌن1680024804 

47الثالثمستجدعبدالحلٌم رشدى اشرف صفٌه1780025259 

48الثالثمستجدعبدالحلٌم احمد اٌمن طارق1880021521 

49الثالثمستجدخلٌل اسماعٌل خلٌل طارق1980021536 

50الثالثمستجدمحمد علً محمد طارق2080024809 

51الثالثمستجدحسن محمود عاطف عائشه2180021692 

52الثالثمستجدمحمود محمد الشرٌف هاشم فاروق2280021506 

53الثالثمستجدعبداللطٌف عبدالعزٌز شادى فاطمه2380025260 

54الثالثمستجدمحمد عبدالمنعم مصطفً كرٌم2480021722 

55الثالثمستجدبطرس وٌصا جرجس ماري2580024878 

56الثالثمستجدٌوسف فاروق جرجس مارٌا2680021605 

57الثالثمستجدحمدان ابراهٌم احمد محمد2780021701 



58الثالثمستجدمحمد عباس مسلم محمد2880024912 

59الثالثمستجدمحمود انور ٌحً محمد2980021703 

60الثالثمستجدعثمان محمد عثمان مرٌم3080021579 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 
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الثانى  دارسي فصل 2021

  واأللبان الغذائية الصناعات برنامج

  ص ح م ) الصناعية المحاصيل انتاج  المقرر  

426 ) 
إ  13:00  من : الفترة     26/06/2021 : التاريخ

15:00  لى

2 مدرج : المكان        4 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

97الثالثمستجداحمد حسن ماهر مصطف180021587ً 

98الثالثمستجدعبدالموجود فولى ٌاسر منار280025265 

99الثالثمستجداحمد علً محمد هللا منه380021570 

100الثالثمستجدفوزى عبدالحمٌد ماهر مها480025150 

101الثالثمستجدمحمود محمد عبدالباقً م580024955ً 

102الثالثمستجدمحمد علً ناصر مٌاده680021657 

103الثالثمستجدمحمد هاشم خمٌس نادٌه780024960 

104الثالثمستجدامٌن محمد عبدالناصر نجاه880021678 

105الثالثمستجدمحمد رجب عماد ندى980018254 

106الثالثمستجدمحمد حسن اشرف ندي1080024965 

107الثالثمستجدعبدالغنً خٌري جمال ندي1180024966 

108الثالثمستجداحمد انور محمد حسام ندي1280024967 

109الثالثمستجدعبداللطٌف جابر محمد ندي1380024968 

110الثالثمستجدابراهٌم احمد جمال نعمات1480021562 

111الثالثمستجدالعزٌز عبد أحمد طه نوران1580024977 

112الثالثمستجدمتولً محمود صالح نورهان1680021563 

113الثالثمستجدسلمان صابر مهاود هاله1780021752 

114الثالثمستجدعبدالغنً عبدالهادي خلٌفه هبه1880021529 

115الثالثمستجدمحمد عبدالمنعم محمد هشام1980021713 

116الثالثمستجدٌوسف عبدالرؤف احمد ٌاسمٌن2080025014 

117الثالثمستجدمحمد محمد حسٌن ٌاسمٌن2180025267 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة  :المالحظون 

:المالحظون 
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