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

كشف توزیع الطالب على اللجان 2020-2021 فصل دارسي  الثانى 
 برنامج ادارة األعمال الزراعیة 

 المقرر  اقتصاد قیاسى أ ( أ ق ز 311 )  
التاریخ : 23/06/2021     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 9        المكان : مدرج 5

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 6/6/2021 10:56 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   241الثالثمستجداحمد راشد عشیري راشد80024607 1
   242الثالثمستجداخالص محمد عبدهللا محمد80024625 2
   243الثالثمستجداسراء خلف ابراھیم احمد80021524 3
   244الثالثمستجداسماء ابراھیم توني عبدالرحمن80024641 4
   245الثالثمستجداسماء محمد سعدون محمد80021642 5
   246الثالثمستجدامال نصر الدین الھادى محمد80018404 6
   247الثالثمستجداماني رمضان كمال ھریدي80024667 7
   248الثالثمستجدامل عادل سید عبد العزیز80020398 8
   249الثالثمستجدایمان محمد مصري عبدهللا80024694 9
   250الثالثمستجدایمان ناصر سید جمعھ80024697 10
   251الثالثمستجدایھ اشرف حسن طلب80024702 11
   252الثالثمستجدایھ محمد علي ابوالعال80024711 12
   253الثالثمستجدجیھاد حسن فوزي صابر80024731 13
   254الثالثمستجدحماده حامد محمود خلیفھ80024741 14
   255الثالثمستجددعاء محمد حسن دھمان80024755 15
   256الثالثمستجددعاء ھشام ھاشم احمد80021577 16
   257الثالثمستجدزینب رافت فتحي عبوده80024778 17
   258الثالثمستجدساره ابراھیم عزیز ھاشم80025257 18
   259الثالثمستجدشروق محمد على محمد80024793 19
   260الثالثمستجدصموئیل رضا جرجس حنا80024807 20
   261الثالثمستجدعاصم عادل محمد محمود ابراھیم70013796 21
   262الثالثمستجدعزه حسن محمد حسن80024833 22
   263الثالثمستجدعلیاء ایمن صالح كیالني80021717 23
   264الثالثمستجدعمر وجدي محمود عبدالعال80021558 24
   265الثالثمستجدغاده رجب قطب شعبان80021513 25
   266الثالثمستجدفاطمھ مصطفي علي احمد80024857 26
   267الثالثمستجدفرحھ كید العدا صالح محمد80024859 27
   268الثالثمستجدمارینا نادر عبدالجلیل جورجي80024880 28
   269الثالثمستجدمحمد احمد محمد محى الدین محمد حسن70013811 29
   270الثالثمستجدمحمد حنفى محمود حافظ70013823 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 ادارة األعمال الزراعیة 

 المقرر  اقتصاد قیاسى أ ( أ ق ز 311 )  
التاریخ : 23/06/2021     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 10        المكان : مدرج 5

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 6/6/2021 10:56 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   271الثالثمستجدمحمد ھشام عبد هللا زید70013868 1
   272الثالثمستجدمریم نبیل شكري زكا80024934 2
   273الثالثمستجدمیرنا عادل كامل ابراھیم80024957 3
   274الثالثمستجدمینا عماد رزق عیاد80021607 4
   275الثالثمستجدنھال حسین راغب احمد80024974 5
   276الثالثمستجدنورھان عید خلف عبدالبصیر80021569 6
   277الثالثمستجدنورھان محمد صالح الدین على80018307 7
   278الثالثمستجدھاجر احمد محمود مھدي80018140 8
   279الثالثمستجدھند جمعھ طھ محمد80025002 9

   280الثالثمستجدوائل ناصر مھدى محمود70014125 10
   281الثالثمستجدوالء یحیي عباس حسین80025008 11

 


