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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  أساسیات علوم االلبان ( أ ل ب101 )  
التاریخ : 29/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 1        المكان : مدرج 1

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

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   1الثانيمستجدابانوب ھنى جابر میخائیل80026490 1
   2الثانيمستجدابراھیم صالح شحاتھ قرقور70013236 2
   3الثانيمستجداحمد االصنعى عبد العزیز محمود80030638 3
   4الثانيمستجداحمد بھاء الدین عبد الستار محمد80026501 4
   5الثانيمستجداحمد جمال احمد محمود80030646 5
   6الثانيمستجداحمد حمدي توفیق عبد الجواد80026484 6
   7الثانيمستجداحمد رماح مسعود الجارحى عمر80026508 7
   8الثانيمستجداحمد سعید خلف موسي80026510 8
   9الثانيمستجداحمد شعبان سالمھ محمد80026511 9
   10الثانيمستجداحمد صالح شعبان محمد عون80020664 10
   11الثانيمستجداحمد عادل نور خلیل80024616 11
   12الثانيمستجداحمد عاطف ابراھیم عبدالغني80024617 12
   13الثانيمستجداحمد عبدالنبى احمد قناوى80030639 13
   14الثانيمستجداحمد محمد عمیر محمد80026524 14
   15الثانيمستجداحمد محمد محمد حمام كامل80026527 15
   16الثانيمستجداحمد محمد مصطفى محمد الحسینى80026528 16
   17الثانيمستجداحمد محمود محمد فوزي80026532 17
   18الثانيمستجداحمد یحي عبدالعزیز محمد80026537 18
   19الثانيمستجداسراء اشرف مسعود مرعى80026545 19
   20الثانيمستجداسراء صالح فتحى شندى80026551 20
   21الثانيمستجداسراء محمد عبدالرحیم عبدالعزیز80031873 21
   22الثانيمستجداسالم اشرف مبروك السید80026559 22
   23الثانيمستجداسالم یاسر عبدالوھاب عثمان80026567 23
   24الثانيمستجداسماء معتمد محمود احمد80026585 24
   25الثانيمستجدالحسن عبد الحمید محمد عبد الحمید80026595 25
   26الثانيمستجدالشیماء مصطفى محمد عبدالغفار80030891 26
   27الثانيمستجدامر عبدالمحسن عبدالفتاح محمد80026482 27
   28الثانيمستجدامیرة مصطفى عبد العزیز عبد السالم80026608 28
   29الثانيمستجدامیره احمد الھم احمد80018073 29
   30الثانيمستجداندرو مرقص ملطي ایوب80024685 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  أساسیات علوم االلبان ( أ ل ب101 )  
التاریخ : 29/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 2        المكان : مدرج 1

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

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   31الثانيمستجدایمان حسن على عبدالعزیز80026614 1
   32الثانيمستجدایمان مالك خلف نجیب80026619 2
   33الثانيمستجدایمن محمد عز الدین محمد80026620 3
   34الثانيمستجدایھ عبدهللا صالح عبدهللا80030649 4
   35الثانيمستجدایھ عزت محمد عز الدین80025269 5
   36الثانيمستجدایھ عید عوض كامل80026626 6
   37الثانيمستجدایھ یوسف ابراھیم یوسف80026629 7
   38الثانيمستجدبسمھ احمد فتحى احمد80030650 8
   39الثانيمستجدبالل عمر محمد عبدالغنى80030892 9
   40الثانيمستجدبیمن جمیل موسى حنس80026635 10
   41الثانيمستجدتوماس ایمن زكى یعقوب80030704 11
   42الثانيمستجدجیھان عبد اللطیف احمد عبد اللطیف80026644 12
   43الثانيمستجدحسن أشرف صالح حسن70013541 13
   44الثانيمستجدحسن جمال حسن كامل70013547 14
   45الثانيمستجدحسین محمد حسن حافظ80026662 15
   46الثانيمستجدحمزه خالد كامل عبدالغنى80018059 16
   47الثانيمستجدخالد فولى عبده حسن80026671 17
   48الثانيمستجددعاء عید ابراھیم عثمان80026681 18
   49الثانيمستجدرامى عادل مسعود كامل80030797 19
   50الثانيمستجدرباب نبیل عبدالفتاح عابدین80030653 20
   51الثانيمستجدرحاب محمد احمد ابوزید80024764 21
   52الثانيمستجدرحمة عبدالباسط محمد سطوحى80026698 22
   53الثانيمستجدرحمة محمد عبدالفتاح ابراھیم80026699 23
   54الثانيمستجدرنا عالء الدین محمد عبد المقصود80018096 24
   55الثانيمستجدسارة خلف انورمحمد80030659 25
   56الثانيمستجدسلمى صالح محمد محمود80026739 26
   57الثانيمستجدشیماء حسن محمد حسن80026767 27
   58الثانيمستجدطارق محمود جمال احمد80026786 28
   59الثانيمستجدطاھره حسن محمود عبدالھادى80026787 29
   60الثانيمستجدعادل محمد عید عبدالنعیم80030668 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  أساسیات علوم االلبان ( أ ل ب101 )  
التاریخ : 29/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 3        المكان : مدرج 2

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

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   61الثانيمستجدعبد الحلیم محمد حسین محمد80026792 1
   62الثانيمستجدعبد هللا احمد صالح محمود80026798 2
   63الثانيمستجدعبد هللا قاسم أحمد توني80026802 3
   64الثانيمستجدعبدالرحمن احمد حسن احمد80024815 4
   65الثانيمستجدعبدالرحمن حجازى حسن عبدالرحمن80030703 5
   66الثانيمستجدعبدالرحمن حربى محمد السید80026803 6
   67الثانيمستجدعبدهللا ایھاب محمد زغلول80024825 7
   68الثانيمستجدعبدهللا محسن ممدوح جاد80024827 8
   69الثانيمستجدعرفھ اسماعیل مھدى زیادى80026812 9
   70الثانيمستجدعرفھ شعبان محمد حسن80030779 10
   71الثانيمستجدعلى ماھر عبدالحمید محمود80026816 11
   72الثانيمستجدعلى محمد ابوزید على80026817 12
   73الثانيمستجدعلى محمود على ابراھیم80026818 13
   74الثانيمستجدعلیاء احمد محمد احمد80026821 14
   75الثانيمستجدعمر رجب عبدالمقصود عمر80024840 15
   76الثانيمستجدعمر عالء بى عبدالعزیز80030705 16
   77الثانيمستجدعمر محمد عمر محمد80026828 17
   78الثانيمستجدعمر ولید محمد محمد80026829 18
   79الثانيمستجدفاتن عالءالدین عبد الحمید محمود80026836 19
   80الثانيمستجدفادى منیر سمیر میخائیل80026837 20
   81الثانيمستجدفادى مینا رزق هللا فوزى80030671 21
   82الثانيمستجدفاروق میخائیل ناجي عیسي80021600 22
   83الثانيمستجدفاطمة فتحى عبد الغنى ابو العال80026843 23
   84الثانيمستجدفضل عزت صابرابو زید80030673 24
   85الثانيمستجدكریم بدرى محمد معوض80026859 25
   86الثانيمستجدكریم فتحى وردانى شناوى80026865 26
   87الثانيمستجدكریم محمد عبد الفتاح محمد80026866 27
   88الثانيمستجدكمال محمود كامل فھمى80026870 28
   89الثانيمستجدكیرلس فارس مرعى امین80030890 29
   90الثانيمستجدمؤمن عصام صالح محمد80024874 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  أساسیات علوم االلبان ( أ ل ب101 )  
التاریخ : 29/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 4        المكان : مدرج 2

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

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   91الثانيمستجدمؤمن محمود احمد زكى80018408 1
   92الثانيمستجدماركو اسحق ولسن بسطا80024876 2
   93الثانيمستجدمارینا عیاد بطرس صادق80026879 3
   94الثانيمستجدمحمد حسن حیدر حسن80026892 4
   95الثانيمستجدمحمد خضر على محمد80026895 5
   96الثانيمستجدمحمد رضا محمد ابو ضیف80026899 6
   97الثانيمستجدمحمد سعید ماھر حسن80026901 7
   98الثانيمستجدمحمد شعبان سید حافظ80030695 8
   99الثانيمستجدمحمد شعبان یونس محمد80021683 9

   100الثانيمستجدمحمد صبحى فتحى محمد80030894 10
   101الثانيمستجدمحمد عبد الباقى محمود عثمان80026907 11
   102الثانيمستجدمحمد عقیلى یوسف عبد النعیم80026911 12
   103الثانيمستجدمحمد ماھر حسن احمد80024909 13
   104الثانيمستجدمحمد مجدى محمد على80026919 14
   105الثانيمستجدمحمد نعمان عبد السالم عبد المطلب80026927 15
   106الثانيمستجدمحمد وائل على محمد80026928 16
   107الثانيمستجدمحمد یسرى حسن عبد الوھاب80026929 17
   108الثانيمستجدمحمود خلف حسن دسوقي80024919 18
   109الثانيمستجدمحمود سعد قطب ابراھیم70013915 19
   110الثانيمستجدمحمود عبدهللا سعودي ربیعي80026941 20
   111الثانيمستجدمختار سویلم راشد سویلم80026945 21
   112الثانيمستجدمصطفى محمد حسین عبدهللا80026967 22
   113الثانيمستجدمصطفى مدحت مھنا ابوعشیبھ80024936 23
   114الثانيمستجدمصطفي سید علي سید80024941 24
   115الثانيمستجدمنار ھاشم امبارك حسن80026980 25
   116الثانيمستجدمنى منصور بسیس منصور80026986 26
   117الثانيمستجدمني محسن محمد عبد الحمید80026987 27
   118الثانيمستجدمى احمد شعبان جابر80026991 28
   119الثانيمستجدمیري سعید یوسف قسطنطین80024958 29
   120الثانيمستجدمینا رضا اسحق ناشد80026999 30

 
 

 



5/30/2021 Ibn Al-Haitham

5/5

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

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

 المقرر  أساسیات علوم االلبان ( أ ل ب101 )  
التاریخ : 29/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 5        المكان : مدرج 3

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

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   121الثانيمستجدندى مدحت كرم على80027011 1
   122الثانيمستجدھایدى محمد الزین محمد80030795 2
   123الثانيمستجدھدى شعراوى عبد السالم محمد80027040 3
   124الثانيمستجدھمام محمد محمد حسن80027047 4
   125الثانيمستجدھیا مجدي جمال الدین عبدالحلیم80021504 5
   126الثانيمستجدوالء مسامح شعبان فھمى80027058 6
   127الثانيمستجدولید محمد فوزى ادم80027061 7
   128الثانيمستجدیاسر عالءالدین محمد عبدالحمید80021667 8
   129الثانيمستجدیاسمین حمادة صبرة احمد80027068 9

   130الثانيمستجدیاسین حمدى حسین عبدالرحمن80030697 10
   131الثانيمستجدیوسف ایمن یوسف محمد80031829 11
   132الثانيمستجدیوسف بشري یوسف رزق80027075 12
   133الثانيمستجدیوسف رضا محمد عبدالباقى80027076 13

 


