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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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 1        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   1الثانيمستجدابانوب ھنى جابر میخائیل80026490 1
   2الثانيمستجدابراھیم راضى جمال عبدالحكیم80026491 2
   3الثانيمستجدابراھیم محمد عبد العاطي محمد عقارى80026493 3
   4الثانيمستجدابراھیم محمد فتحى عبد المعز حسن80026494 4
   5الثانيمستجدابراھیم نادى ضیف ناغى80026495 5
   6الثانيمستجدابراھیم وجدى ابراھیم عبده80031828 6
   7األولمستجداحالم محمد محمد محمد80503261 7
   8الثانيمستجداحمد ابراھیم محمد عبد هللا80026496 8
   9الثانيمستجداحمد اسامھ صالح زكى80026497 9
   10الثانيمستجداحمد اشرف زكى السید80026498 10
   11الثانيمستجداحمد االصنعى عبد العزیز محمود80030638 11
   12الثانيمستجداحمد ایمن قیاتى صابر80030644 12
   13الثانيمستجداحمد ایھاب سلیم محمد80026500 13
   14الثانيمستجداحمد بھاء الدین عبد الستار محمد80026501 14
   15الثانيمستجداحمد جمال احمد محمود80030646 15
   16الثانيمستجداحمد حسنى نادى محمد80026502 16
   17الثانيمستجداحمد حلمى فاروق فؤاد80026503 17
   18الثانيمستجداحمد خالد احمد عبد الرشید80026504 18
   19الثانيمستجداحمد ربیع ابوبكر عبد الرحمن80026506 19
   20الثانيمستجداحمد رمضان محمد عبدهللا80026509 20
   21الثانيمستجداحمد سعید خلف موسي80026510 21
   22الثانيمستجداحمد شعبان سالمھ محمد80026511 22
   23الثانيمستجداحمد شعبان كامل محمد80026512 23
   24الثانيمستجداحمد صالح محمد عبدالجید80026513 24
   25الثانيمستجداحمد عبد الرحیم ابو المكارم محمد80026514 25
   26األولمستجداحمد عبد العزیز اسماعیل حسانین80024620 26
   27الثانيمستجداحمد عبد العزیز الطیب محمد على80026516 27
   28الثانيمستجداحمد عبد الناصر متولى توفیق80026517 28
   29الثانيمستجداحمد عبدالنبى احمد قناوى80030639 29
   30الثانيمستجداحمد عبد� صالح عبد�80026518 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 2        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   31الثانيمستجداحمد علي عید موسي80026520 1
   32الثانيمستجداحمد عید كساب عبد العظیم80026521 2
   33الثانيمستجداحمد محمد صالح شحاتة80026522 3
   34الثانيمستجداحمد محمد عبد النظیر محمد80026523 4
   35الثانيمستجداحمد محمد عمیر محمد80026524 5
   36الثانيمستجداحمد محمد محمد حمام كامل80026527 6
   37الثانيمستجداحمد محمد مصطفى محمد الحسینى80026528 7
   38الثانيمستجداحمد محمد یوسف فھمى80026529 8
   39الثانيمستجداحمد محمود احمد شاكر80026530 9

   40الثانيمستجداحمد محمود محمد فوزي80026532 10
   41الثانيمستجداحمد مصطفي بدوي حسانین80026534 11
   42الثانيمستجداحمد ناصر عبدالمنعم انور80030637 12
   43الثانيمستجداحمد یحي عبدالعزیز محمد80026537 13
   44الثانيمستجدادریس اسماعیل على ادریس80026538 14
   45الثانيمستجدادھم ایمن محمود عبد الصبور80026539 15
   46الثانيمستجداروى محمود محمدفتحى محمود80026479 16
   47الثانيمستجداسامھ صابر علوانى ابوالعال80026542 17
   48الثانيمستجداسحق وجیھ خلیل لبیب80026543 18
   49الثانيمستجداسراء اشرف فایز عبدالوھاب80026544 19
   50الثانيمستجداسراء اشرف مسعود مرعى80026545 20
   51الثانيمستجداسراء حسن عبد الغنى حسن80026547 21
   52الثانيمستجداسراء سمیر عبدالعاطى احمد80026548 22
   53الثانيمستجداسراء سید حسن سید80026549 23
   54الثانيمستجداسراء شعبان یحى محمد80026550 24
   55الثانيمستجداسراء صالح فتحى شندى80026551 25
   56الثانيمستجداسراء عبد الكریم عبد هللا محمد80026552 26
   57الثانيمستجداسراء عبدهللا تھامى عبدالعال80031862 27
   58الثانيمستجداسراء عبدهللا شلقامى ابراھیم80026553 28
   59الثانيمستجداسراء محمد عبدالرحیم عبدالعزیز80031873 29
   60الثانيمستجداسراء محمد فولى محمود80026555 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 3        المكان : مدرج 2

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   61الثانيمستجداسراء محمد كامل على80026556 1
   62الثانيمستجداسراء ناصر ضاحى خلیل80026558 2
   63الثانيمستجداسالم اشرف مبروك السید80026559 3
   64الثانيمستجداسالم بھاء الدین حامد عبدالحكیم80030641 4
   65الثانيمستجداسالم حسن عزت محمود80026560 5
   66الثانيمستجداسالم سمیر فكرى محمد الشیخ على80026562 6
   67الثانيمستجداسالم شرف محمد عبد الحمید80026563 7
   68الثانيمستجداسالم عطیھ عبد الرحمن محمد80026564 8
   69الثانيمستجداسالم محمد عبدالحكیم محمد80026565 9

   70الثانيمستجداسالم محمود حشمت توفیق80030642 10
   71الثانيمستجداسالم نادى فایز عبد المجید80026566 11
   72الثانيمستجداسالم یاسر عبدالوھاب عثمان80026567 12
   73الثانيمستجداسماء احمد رزق طھ80026568 13
   74الثانيمستجداسماء اشرف محمد عبد العظیم80026569 14
   75الثانيمستجداسماء اشرف محمد موسى80026570 15
   76الثانيمستجداسماء بكر عبدالفتاح حسین80026571 16
   77الثانيمستجداسماء بكر عبده جمعھ80030643 17
   78الثانيمستجداسماء تامر فاروق عبدالحكیم80026572 18
   79الثانيمستجداسماء جمال شحاتھ محمد80026573 19
   80الثانيمستجداسماء حموده عبد هللا محمد80026575 20
   81الثانيمستجداسماء خالد اسماعیل عبدالحلیم80026576 21
   82الثانيمستجداسماء سمیر حلمى محمد80026577 22
   83الثانيمستجداسماء سمیر فكرى حسن80026578 23
   84الثانيمستجداسماء صفاء فتحى رمضان80026579 24
   85الثانيمستجداسماء عیسى محمد عیسوى80026580 25
   86الثانيمستجداسماء مجدي عبدالحمید علي80026581 26
   87الثانيمستجداسماء محمد حامد محمد80026582 27
   88الثانيمستجداسماء محمد محمد محمد80026583 28
   89الثانيمستجداسماء مصطفى عبد الرحمن حسین80026584 29
   90الثانيمستجداسماء معتمد محمود احمد80026585 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 4        المكان : مدرج 2

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   91الثانيمستجداسماء یحى ابوالمكارم احمد80026586 1
   92الثانيمستجداسماعیل صبرى اسماعیل عبد الجواد80026587 2
   93الثانيمستجداالء جمال عبد الفتاح مرسي80026588 3
   94الثانيمستجداالء حسن عبد الواحد عبد الحفیظ80026589 4
   95الثانيمستجداالء شعبان مصطفى احمد80026480 5
   96الثانيمستجداالء طلعت رفاعى احمد80026590 6
   97الثانيمستجداالء عاشور محمد على80026481 7
   98الثانيمستجداالء عصام عبده توني80026591 8
   99الثانيمستجداالء محمد حلیم جمعھ80026485 9
   100الثانيمستجداالء مروان اسماعیل عبدالفتاح80026592 10
   101الثانيمستجداالء نادى ابراھیم عبد الوھاب80026593 11
   102الثانيمستجدالحسن عبد الحمید محمد عبد الحمید80026595 12
   103الثانيمستجدالحسن محمود قناوي علي80026596 13
   104الثانيمستجدالزھراء فوزي عبد الحكیم حسن80026597 14
   105الثانيمستجدالشیماء محمد احمد محسب80026599 15
   106الثانيمستجدالشیماء مصطفى محمد عبدالغفار80030891 16
   107الثانيمستجدالھام جیالنى محمد اسماعیل80026600 17
   108الثانيمستجدامانى خلف احمد حسن80026601 18
   109الثانيمستجدامانى عمرو محمد ثابت80030782 19
   110الثانيمستجدامانى محمد عبد الغفار عبد الغنى80026486 20
   111الثانيمستجدامر عبدالمحسن عبدالفتاح محمد80026482 21
   112الثانيمستجدامل نادى مختار رزق هللا80026602 22
   113الثانيمستجدامنھ عبد العظیم عبد الھادى حسن80026604 23
   114الثانيمستجدامنیھ صابر طنطاوى سلیم80030701 24
   115الثانيمستجدامنیھ عاطف معتق عبادى80026606 25
   116الثانيمستجدامنیھ محمد عبدالعظیم محمد80026607 26
   117الثانيمستجدامیرة مصطفى عبد العزیز عبد السالم80026608 27
   118الثانيمستجدامیره احمد الھم احمد80018073 28
   119الثانيمستجدامیره جمال ازھرى محمد80026609 29
   120الثانيمستجدامیره صالح عبدهللا عبدالمجید80026610 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 5        المكان : مدرج 3

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   121الثانيمستجدامیمة أحمد محمد السبع80026611 1
   122الثانيمستجدامینھ تونى محمد تونى80026487 2
   123الثانيمستجدایة محمد حسن نافع80026612 3
   124الثانيمستجدایمان اسالم عبد العزیز قرنى80026613 4
   125الثانيمستجدایمان حسن على عبدالعزیز80026614 5
   126الثانيمستجدایمان سمیر محمد عصمان80026615 6
   127الثانيمستجدایمان عاشور محمد على80026616 7
   128الثانيمستجدایمان عالء محمد نصر الدین سید80031830 8
   129الثانيمستجدایمان محمد رضا احمد80026617 9

   130الثانيمستجدایمان معبد یوسف محمد80026618 10
   131الثانيمستجدایمان مالك خلف نجیب80026619 11
   132الثانيمستجدایمن محمد عز الدین محمد80026620 12
   133الثانيمستجدایناس محمد رجب عبد الرحیم80026621 13
   134الثانيمستجدایھ جمال امین احمد80026622 14
   135الثانيمستجدایھ حسن خلف حسن80031827 15
   136الثانيمستجدایھ خلف عبدالحمید صابر80030887 16
   137الثانيمستجدایھ سعید خلف سید80026624 17
   138الثانيمستجدایھ عبدهللا صالح عبدهللا80030649 18
   139الثانيمستجدایھ على صادق كامل80026625 19
   140الثانيمستجدایھ عید عوض كامل80026626 20
   141الثانيمستجدایھ فوزي محمد محمد80026627 21
   142الثانيمستجدایھ محمد جمعھ عباس80026483 22
   143الثانيمستجدایھ یوسف ابراھیم یوسف80026629 23
   144الثانيمستجدایھاب مجدى عزیز فانوس80026488 24
   145الثانيمستجدباسم منیر فانوس حنا80026630 25
   146الثانيمستجدبسمھ احمد فتحى احمد80030650 26
   147الثانيمستجدبسنت كامل ناجى كامل80030707 27
   148الثانيمستجدبسنت ھشام محمد احمد80026631 28
   149الثانيمستجدبالل اسماعیل محمد سجید80026632 29
   150الثانيمستجدبالل عمر محمد عبدالغنى80030892 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 6        المكان : مدرج 3

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   151الثانيمستجدبیشوى سامى نوح فرج80031823 1
   152الثانيمستجدبیمن جمیل موسى حنس80026635 2
   153الثانيمستجدبیمن میشیل ربیع سوس80030651 3
   154الثانيمستجدتغرید حسام الدین حسن بھجت80026636 4
   155الثانيمستجدتھانى أنور محمد ادریس80026637 5
   156الثانيمستجدتوماس ایمن زكى یعقوب80030704 6
   157الثانيمستجدجھاد عید طھ على80026640 7
   158الثانيمستجدجھاد محسن ممدوح جاد80030785 8
   159الثانيمستجدجورج ماجدى لبان كامل80026641 9
   160الثانيمستجدجورج وصفى اسحق سعید80026642 10
   161الثانيمستجدجوزیف عصام مترى ذكى80026643 11
   162الثانيمستجدجیھان عبد اللطیف احمد عبد اللطیف80026644 12
   163الثانيمستجدحبیبھ أحمد عبد الفتاح محمد80026646 13
   164الثانيمستجدحجازى جمال محمد عبدالعلیم80026648 14
   165الثانيمستجدحسام مصطفى صالح الدین محمود80026651 15
   166الثانيمستجدحسام مصطفى عفیفى احمد80026652 16
   167الثانيمستجدحسب هللا عاطف كمال الدین عبد الرازق80026653 17
   168الثانيمستجدحسن جمال ربیع محمد80026654 18
   169الثانيمستجدحسن محمد سعید عبد الحلیم80026655 19
   170الثانيمستجدحسناء اسلمان محمد فریج80026656 20
   171الثانيمستجدحسناء حسین نیاظ بدوى80026657 21
   172الثانيمستجدحسناء رجب عبدالعظیم مرسى80030652 22
   173الثانيمستجدحسناء سید خلیفھ عبد العزیز80026658 23
   174الثانيمستجدحسناء عادل ابراھیم صدیق80026659 24
   175الثانيمستجدحسین عبد هللا ابوالحمد حماد80026661 25
   176الثانيمستجدحسین محمد حسن حافظ80026662 26
   177الثانيمستجدحمدي عبدالكریم حسن علي80026663 27
   178الثانيمستجدحمدیة احمد محمد احمد80026664 28
   179الثانيمستجدحمزه خالد كامل عبدالغنى80018059 29
   180الثانيمستجدحنان احمد احمد علي احمد80026665 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 7        المكان : مدرج 4

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   181الثانيمستجدحنان عاطف احمد عبد الواحد80026666 1
   182الثانيمستجدحنان عصام محمد عبد الوھاب80026667 2
   183الثانيمستجدحنان محمد بدیع علي80026668 3
   184الثانيمستجدحنان محمد سالم محمد80026669 4
   185الثانيمستجدخالد فولى عبده حسن80026671 5
   186الثانيمستجدخضر عطیھ عبدهللا ناصر80026673 6
   187الثانيمستجدخلود ضاحى على عثمان80026674 7
   188الثانيمستجدخلود محمد الكحالوى محمد احمد80026676 8
   189الثانيمستجددالیا محمد نجیب عبدهللا سعد80026677 9

   190الثانيمستجددعاء رضا تغیان احمد80026678 10
   191الثانيمستجددعاء سید محمد عبدالرحیم80026680 11
   192الثانيمستجددعاء عید ابراھیم عثمان80026681 12
   193الثانيمستجددعاء فراج سلطان عبدهللا80026682 13
   194الثانيمستجددعاء كمال بدوي عبدالوھاب80026683 14
   195الثانيمستجددیفید مجدى منیر تادرس80030895 15
   196الثانيمستجددینا ضاحى طلعت فھمى80026684 16
   197الثانيمستجددینا مفتاح احمد مفتاح80030624 17
   198الثانيمستجدرؤى الحسن طاھر اسماعیل80026686 18
   199الثانيمستجدرؤى عالء الدین جمعھ صالح80026687 19
   200الثانيمستجدرؤى على ابراھیم على80026688 20
   201الثانيمستجدرامى عادل مسعود كامل80030797 21
   202الثانيمستجدرانا مصطفي محمد عبد العزیز80026689 22
   203الثانيمستجدرانیا محمد ابراھیم الدسوقى عفیفى80026690 23
   204الثانيمستجدرباب على مصطفى على80026691 24
   205الثانيمستجدرباب نادى عبد النبى عبد الظاھر80026692 25
   206الثانيمستجدرباب نبیل عبدالفتاح عابدین80030653 26
   207الثانيمستجدربیع عاطف حسن خلف80026693 27
   208الثانيمستجدربیعى جمیل محمد فتحى80026694 28
   209الثانيمستجدرحاب احمد شعبان خلف80026695 29
   210الثانيمستجدرحاب خلیل شحاتھ خلیل80026696 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 8        المكان : مدرج 4

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   211الثانيمستجدرحاب عبدالكریم مھدى محمد80026697 1
   212الثانيمستجدرحاب على هللا محمود زكى80030655 2
   213الثانيمستجدرحمة عبدالباسط محمد سطوحى80026698 3
   214الثانيمستجدرحمة محمد عبدالفتاح ابراھیم80026699 4
   215الثانيمستجدرشوان سعید مخلوف عامر80026700 5
   216الثانيمستجدرضا طھ اسماعیل بكر80026701 6
   217الثانيمستجدرضوان جمال رضوان خلیل80030888 7
   218الثانيمستجدرضوى حسن حسین محمد80026702 8
   219الثانيمستجدرغده محمود مختار ھاشم80026703 9

   220الثانيمستجدرفیده ایمن رضا محمود80031881 10
   221الثانيمستجدرمضان جمال محمد ابوالعال80026705 11
   222الثانيمستجدرنا عبد المعطى عبد السید زناتى80026706 12
   223الثانيمستجدرواء محمد ثابت عبدالوھاب80026708 13
   224الثانيمستجدروجینا اشرف صبرى تامر80026709 14
   225الثانيمستجدروجینا مجدى عدلى بولس80026710 15
   226الثانيمستجدروفیدة فضل محروس فضل80026711 16
   227الثانيمستجدرومانى مینا نصار ولسن80030796 17
   228الثانيمستجدریداء ھشام قدري الشافعي80026712 18
   229الثانيمستجدریموندا فخرى وزیر ثابت80026714 19
   230الثانيمستجدریھام حلفایة عبدالحمید عبد السالم80026715 20
   231الثانيمستجدریھام ضاحي عبدالغني سنوسي80026716 21
   232الثانيمستجدریھام مفتاح محمد مفتاح80026718 22
   233الثانيمستجدزھرة المدائن سید احمد محمد80026719 23
   234الثانيمستجدزیاد محمود محمد كامل80026720 24
   235الثانيمستجدزینب اشرف ابراھیم منازع80026721 25
   236الثانيمستجدزینب عمر عبدالغنى عبدالسالم80026722 26
   237الثانيمستجدزینب فراج كامل منصور80026723 27
   238الثانيمستجدزینب محمد ابراھیم عبد الحلیم80026724 28
   239الثانيمستجدسارا حماده رحبعام معزوز80026725 29
   240الثانيمستجدسارة خلف انورمحمد80030659 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 9        المكان : مدرج 5

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   241الثانيمستجدسارة محمد رمضان بخیت80026728 1
   242الثانيمستجدساره السید محمد السید80026729 2
   243الثانيمستجدساره رمضان نجیب عبدالباقي80026731 3
   244الثانيمستجدساره محمود ھارون احمد80026732 4
   245الثانيمستجدساره نصیف حنا ناروز80030658 5
   246الثانيمستجدسالمى عصام محمود احمد البھنساوى80026733 6
   247الثانيمستجدساندى اسحق ابراھیم حلمى80026735 7
   248الثانيمستجدساندى ماجد رفعت ابراھیم80030660 8
   249الثانيمستجدسلمى ربیع حنفى محمود80026738 9
   250الثانيمستجدسلمى صالح محمد محمود80026739 10
   251الثانيمستجدسلمى فتحى حسن محمد80026740 11
   252الثانيمستجدسلمى محسن یحى سید80026741 12
   253الثانيمستجدسلمى محمود سید محمود80026742 13
   254الثانيمستجدسلمي مصطفي علي محمد80026743 14
   255الثانيمستجدسماء عبد الغني ھاشم عبد الغني80026744 15
   256الثانيمستجدسماح احمد خالد عباس80026745 16
   257الثانيمستجدسماح ربیع شوبك احمد80026746 17
   258الثانيمستجدسماح رجب فتحى محمد80026747 18
   259الثانيمستجدسماح مختار شعبان عبد العال80026748 19
   260الثانيمستجدسمر نجیب عبد الحلیم موسى80026750 20
   261الثانيمستجدسمیحھ دیاب عبدالرحیم عبدالغنى80030661 21
   262الثانيمستجدسمیر مجدي یعقوب مرقس80026751 22
   263الثانيمستجدسمیھ خلف محمود ابراھیم80026752 23
   264الثانيمستجدسھا حسن أحمد عبد الرحیم80026753 24
   265الثانيمستجدسھیر عصام علي زكي80026754 25
   266الثانيمستجدسھیلة محمد خلیل احمد80026755 26
   267الثانيمستجدسھیلھ افتراج محمد یوسف80026757 27
   268الثانيمستجدسھیلھ شریف حلمى عبد الفضیل80026759 28
   269الثانيمستجدسید ربیع عبد المنعم محمد80026761 29
   270الثانيمستجدشاھر ھاني سید حاتم80026762 30

 
 

 



5/30/2021 Ibn Al-Haitham

10/19

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

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

 المقرر  أساسیات صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 10        المكان : مدرج 5

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   271الثانيمستجدشروق محمد مخلوف محمد80026764 1
   272الثانيمستجدشرین حجازى حامد محمد80030662 2
   273األولمستجدشرین مختار بدوي حسن80555377 3
   274الثانيمستجدشنوده مدحت مرزق بشرى80026765 4
   275الثانيمستجدشیماء جمال حلمي فھیم80026766 5
   276الثانيمستجدشیماء حسن محمد حسن80026767 6
   277الثانيمستجدشیماء حمدى عبد الوھاب على80026768 7
   278الثانيمستجدشیماء سعید جمال احمد80030663 8
   279الثانيمستجدشیماء طلعت محمد عمر80030664 9
   280الثانيمستجدشیماء محمد شلقامى احمد الخولى80026770 10
   281الثانيمستجدشیماء نادى محمد عثمان80026772 11
   282الثانيمستجدصابرین عبد الناصر ابراھیم محمود80026773 12
   283الثانيمستجدصابرین قندیل علي محمد80026775 13
   284الثانيمستجدصابرین منصور محمود عثمان80030665 14
   285الثانيمستجدصبرى سعید احمد على80030667 15
   286الثانيمستجدصفاء حامد على عبدالرحمن80026776 16
   287الثانيمستجدصفاء رمضان كامل مرسي80026777 17
   288الثانيمستجدصفیھ عصام صالح ابراھیم80026778 18
   289الثانيمستجدصفیھ ھانى خلف هللا ھاشم80026779 19
   290الثانيمستجدضحى جمعة احمد قاسم80026780 20
   291الثانيمستجدطارق ابراھیم محمد ابراھیم80026782 21
   292الثانيمستجدطارق حسین عزات حامد80026783 22
   293الثانيمستجدطارق حمدى على موسى80026784 23
   294الثانيمستجدطارق محمد مصطفى محمد80026785 24
   295الثانيمستجدطاھره حسن محمود عبدالھادى80026787 25
   296الثانيمستجدطھ محمد ابراھیم طھ80026789 26
   297الثانيمستجدعائشة حسن احمد رضوان80026791 27
   298الثانيمستجدعادل محمد عید عبدالنعیم80030668 28
   299الثانيمستجدعبد الحلیم محمد حسین محمد80026792 29
   300الثانيمستجدعبد الحمید محمود عبد الحمید محمود80024814 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 11        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   301الثانيمستجدعبد الرحمن ابراھیم الدسوقى على حسن80026793 1
   302الثانيمستجدعبد الرحمن جمال ماضي محمد80026794 2
   303الثانيمستجدعبد الرحمن محمد حسن عبد اللطیف80026795 3
   304الثانيمستجدعبد الرحمن مصطفى حسن ابراھیم80026797 4
   305الثانيمستجدعبد هللا احمد صالح محمود80026798 5
   306الثانيمستجدعبد هللا حامد عبد هللا علي80026800 6
   307الثانيمستجدعبد هللا قاسم أحمد توني80026802 7
   308األولمستجدعبدالرحمن احمد عبدالكریم جاد80560528 8
   309الثانيمستجدعبدالرحمن حجازى حسن عبدالرحمن80030703 9
   310الثانيمستجدعبدالرحمن حربى محمد السید80026803 10
   311الثانيمستجدعبدالرحمن شبیب جادالرب شبیب80026804 11
   312الثانيمستجدعبدالرحمن محمد سید محمد80030702 12
   313الثانيمستجدعبدالرحمن معتمد عبدالقوى عبدالحفیظ80026805 13
   314الثانيمستجدعبدالسمیع حربى عبد السمیع عبدالعلیم80026806 14
   315الثانيمستجدعبدهللا صابر محمود حمدى80030899 15
   316الثانيمستجدعبدهللا عاطف حنفى محمود80026808 16
   317الثانيمستجدعبدهللا محمد نور الدین محمد80026809 17
   318الثانيمستجدعبیر جمال عبدالغنى عبدالظاھر80026810 18
   319الثانيمستجدعبیر سید فتحى سید80026811 19
   320الثانيمستجدعرفھ شعبان محمد حسن80030779 20
   321الثانيمستجدعزیزه جالل حلمى محمود80026813 21
   322الثانيمستجدعالء خلیفة فرحات عبدالعزیز80026815 22
   323الثانيمستجدعلى ماھر عبدالحمید محمود80026816 23
   324الثانيمستجدعلى محمد ابوزید على80026817 24
   325الثانيمستجدعلى محمود على ابراھیم80026818 25
   326الثانيمستجدعلیاء احمد محمد احمد80026821 26
   327الثانيمستجدعلیاء رشدي انور احمد80026822 27
   328الثانيمستجدعلیاء زھران طلب مھنى80026823 28
   329الثانيمستجدعماد نزیھ افرایم میخائیل80026825 29
   330الثانيمستجدعمار یاسر عبد الصبور حسن80026826 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 12        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   331الثانيمستجدعمر عالء بى عبدالعزیز80030705 1
   332الثانيمستجدعمر محمد عمر محمد80026828 2
   333الثانيمستجدعمر ولید محمد محمد80026829 3
   334الثانيمستجدعمرو أحمد محمد قمصان80026830 4
   335الثانيمستجدعمرو سعد عمر محمود80026831 5
   336الثانيمستجدعمرو سمیر سویفى سید80026832 6
   337الثانيمستجدغاده عبدالتواب عبدالمنعم عبدالتواب80026833 7
   338الثانيمستجدغاده عرفات محمد عبدالوھاب80026834 8
   339الثانيمستجدغاده محمد احمد محمود80026835 9
   340الثانيمستجدفاتن عالءالدین عبد الحمید محمود80026836 10
   341الثانيمستجدفادي ھاني ابراھیم عزیز بنیامین80026838 11
   342الثانيمستجدفاروق اشرف حسن ابواللیل80026839 12
   343الثانيمستجدفاطمة سلیمان ابراھیم سلیمان80026840 13
   344الثانيمستجدفاطمة عربى على عبد الغنى80026841 14
   345الثانيمستجدفاطمة فتحى عبد الغنى ابو العال80026843 15
   346الثانيمستجدفاطمة ناجح محمود خلف80026844 16
   347الثانيمستجدفاطمھ احمد عزالدین على80026845 17
   348الثانيمستجدفاطمھ حسین احمد ماضى80030794 18
   349الثانيمستجدفاطمھ شعبان محمد عبد المجید80026846 19
   350الثانيمستجدفاطمھ طھ البكرى احمد80026847 20
   351الثانيمستجدفاطمھ عبدالعزیز مجاھد عبدالعزیز80026848 21
   352الثانيمستجدفاطمھ عصام سعید سید80030858 22
   353الثانيمستجدفاطمھ عید ناجى احمد80026849 23
   354الثانيمستجدفاطمھ فیض سعید محمد80026850 24
   355الثانيمستجدفاطمھ محمد محمد محمود80026851 25
   356الثانيمستجدفاطمھ نصرالدین شعبان على80030672 26
   357الثانيمستجدفرحھ احمد عبد الرحمن صدیق80026853 27
   358الثانيمستجدفرحھ عامر خلیفھ نجیب80026854 28
   359الثانيمستجدفرید اشرف یوسف حمید80026856 29
   360الثانيمستجدفضل عزت صابرابو زید80030673 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 13        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   361الثانيمستجدفوزیھ محمود محمد عبدهللا80030674 1
   362الثانيمستجدكاریمان قناوى صالح رمضان80026857 2
   363الثانيمستجدكرستین نظمى توفیق میخائیل80026858 3
   364الثانيمستجدكریم بدرى محمد معوض80026859 4
   365الثانيمستجدكریم خیرى حسن عثمان80026860 5
   366الثانيمستجدكریم رضا محمد عبد العال80026861 6
   367الثانيمستجدكریم علي سید علي80026863 7
   368الثانيمستجدكریم عماد الدین محمد حسین80026864 8
   369الثانيمستجدكریم فتحى وردانى شناوى80026865 9

   370الثانيمستجدكریم محمد عبد الفتاح محمد80026866 10
   371الثانيمستجدكریم ناصر علي شحات80026867 11
   372الثانيمستجدكریمان كرماوي جمعة علي80026868 12
   373الثانيمستجدكریمھ عید كامل مرسي80026869 13
   374الثانيمستجدكمال محمود كامل فھمى80026870 14
   375الثانيمستجدمؤمن محمود جمال خضر80026872 15
   376الثانيمستجدمارى ثروت اسحق نصیف80026873 16
   377الثانيمستجدماریان بباوى عزیز مسعد80026875 17
   378الثانيمستجدمارینا بسالیوس ولیم بسالیوس حنا80026877 18
   379الثانيمستجدمارینا عزره ابراھیم صالح80026878 19
   380الثانيمستجدمارینا عیاد بطرس صادق80026879 20
   381الثانيمستجدمایسھ عبد التواب شعبان فھمى80030675 21
   382الثانيمستجدمایكل جورج قعود ذكى80026881 22
   383الثانيمستجدمحمد ابراھیم صالح محمد80026884 23
   384الثانيمستجدمحمد احمد فؤاد احمد عثمان80026885 24
   385الثانيمستجدمحمد احمد فؤاد الخالد80030676 25
   386الثانيمستجدمحمد ایمن محمد محمود80026889 26
   387الثانيمستجدمحمد بشیر طرخان بشیر80030677 27
   388الثانيمستجدمحمد بشیر عبد العزیز محمد80026890 28
   389الثانيمستجدمحمد جمال عبدالباسط احمد80030678 29
   390الثانيمستجدمحمد حارس حسن عبداللطیف80026891 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 14        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   391الثانيمستجدمحمد حسن حیدر حسن80026892 1
   392الثانيمستجدمحمد حسنى محمد عبدالفتاح80026893 2
   393الثانيمستجدمحمد حماده عبدالعزیز رتیب80031861 3
   394الثانيمستجدمحمد خضر على محمد80026895 4
   395الثانيمستجدمحمد خلف محمد عبدالدایم80030679 5
   396الثانيمستجدمحمد ربیع عبد العظیم عبد الحمید80026896 6
   397الثانيمستجدمحمد ربیع یحیاسعد احمد80026898 7
   398الثانيمستجدمحمد رضا محمد ابو ضیف80026899 8
   399الثانيمستجدمحمد سعید على احمد80026900 9
   400الثانيمستجدمحمد سعید ماھر حسن80026901 10
   401الثانيمستجدمحمد سید عبد الحمید عبد الرحمن80026902 11
   402الثانيمستجدمحمد سید محمد كامل80026903 12
   403الثانيمستجدمحمد شعبان سید حافظ80030695 13
   404الثانيمستجدمحمد شعبان یونس محمد80021683 14
   405الثانيمستجدمحمد صبحى فتحى محمد80030894 15
   406الثانيمستجدمحمد صبحى محمود محمد80030859 16
   407الثانيمستجدمحمد طلعت عبد الرحمن لیسي80026904 17
   408الثانيمستجدمحمد طھ محمد كامل80026905 18
   409الثانيمستجدمحمد عبد الباقى محمود عثمان80026907 19
   410الثانيمستجدمحمد عبد الكریم طھ محمد80026908 20
   411الثانيمستجدمحمد عبد هللا عبد الرحمن عبد الرحیم80026909 21
   412الثانيمستجدمحمد عبد الناصر خمیس عبد الناصر80026910 22
   413الثانيمستجدمحمد عقیلى یوسف عبد النعیم80026911 23
   414الثانيمستجدمحمد عید ربیع محمد80026914 24
   415الثانيمستجدمحمد فتحى محمد شعراوى80026916 25
   416الثانيمستجدمحمد فضل احمد عطیفي80026917 26
   417الثانيمستجدمحمد فضل محمد عبدالرحیم80026918 27
   418الثانيمستجدمحمد مجدى محمد على80026919 28
   419الثانيمستجدمحمد محمود محمد احمد عثمان80026920 29
   420الثانيمستجدمحمد مروان عبد العظیم محمد80026922 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 15        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   421الثانيمستجدمحمد ناصر ابراھیم عبد الرحمن80026924 1
   422الثانيمستجدمحمد ناصر عبد الستار احمد80026925 2
   423الثانيمستجدمحمد نبیل فتحي علي80026926 3
   424الثانيمستجدمحمد نعمان عبد السالم عبد المطلب80026927 4
   425الثانيمستجدمحمد وائل على محمد80026928 5
   426الثانيمستجدمحمد یسرى حسن عبد الوھاب80026929 6
   427الثانيمستجدمحمد یوسف محمد عبد الحكیم80026930 7
   428الثانيمستجدمحمود احمد سید احمد80026931 8
   429الثانيمستجدمحمود احمد عبد النعیم عیسى80026932 9
   430الثانيمستجدمحمود احمد محمد محمد80026933 10
   431الثانيمستجدمحمود بكر صالح محمد80026934 11
   432الثانيمستجدمحمود جمال حماده عبد الجواد80026935 12
   433الثانيمستجدمحمود جمال محمد صاوى80026936 13
   434الثانيمستجدمحمود حسن محمود حسن80026937 14
   435الثانيمستجدمحمود صابر یس ابراھیم80026939 15
   436الثانيمستجدمحمود عبد هللا توفیق محمد80026940 16
   437الثانيمستجدمحمود عبدهللا سعودي ربیعي80026941 17
   438الثانيمستجدمحمود كسبان عبدالسالم حسانین80026942 18
   439الثانيمستجدمحمود یوسف ابراھیم محمد80026944 19
   440الثانيمستجدمختار سویلم راشد سویلم80026945 20
   441الثانيمستجدمرزوق ھشام عبد المعتمد عبد الصمد80026946 21
   442الثانيمستجدمروة حسن فاروق على80026947 22
   443الثانيمستجدمروة صالح عبدالغنى فرج80030893 23
   444الثانيمستجدمروة فریح محمود فریح80026948 24
   445الثانيمستجدمروة محمد عبدهللا حسین80026949 25
   446الثانيمستجدمروه حربى محمود بطیخ80026950 26
   447الثانيمستجدمروه حسین ناجح على80026951 27
   448الثانيمستجدمروه صالح ابراھیم سعد80026952 28
   449الثانيمستجدمروه منشاوى ممدوح سلیمان80030681 29
   450الثانيمستجدمریم احمد ابراھیم عبد الرحیم80026953 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لحنھ 16        المكان : قسم االنتاج

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   451الثانيمستجدمریم خالد محمود السید محمد80026954 1
   452الثانيمستجدمریم عید على حسن80026956 2
   453الثانيمستجدمریم مصطفى حامد عطیھ الشناوى80026957 3
   454الثانيمستجدمریم موریس عبدالشھید یوسف80026958 4
   455الثانيمستجدمریم ناصر محمد سعد80026959 5
   456الثانيمستجدمشیرة احمد عبدالعظیم عثمان80026960 6
   457الثانيمستجدمصطفى اشرف احمد عبد الفتاح80026961 7
   458الثانيمستجدمصطفى رجب اسماعیل سلیمان80026962 8
   459الثانيمستجدمصطفى سید مسلم محمد80030682 9

   460الثانيمستجدمصطفى صالح إبراھیم حسن80026963 10
   461الثانيمستجدمصطفى عبد المجید على حسن80026964 11
   462الثانيمستجدمصطفى عالء خلف على80026965 12
   463الثانيمستجدمصطفى فتحى عیسى حسن80026966 13
   464الثانيمستجدمصطفى محمد حسین عبدهللا80026967 14
   465الثانيمستجدمصطفي احمد مخلوف حسن80026969 15
   466الثانيمستجدمصطفي علي محمد علي80024944 16
   467الثانيمستجدمعتز رجب رشدى عبدالحكیم80026970 17
   468الثانيمستجدمالك عید بشرى عبدالملك80026971 18
   469الثانيمستجدمنار احمد محمد عبد العال80026972 19
   470الثانيمستجدمنار جالل حسنى محمود80026974 20
   471الثانيمستجدمنار حمادة محمد عبد العزیز80026975 21
   472الثانيمستجدمنار حمزة عبد هللا احمد80026976 22
   473الثانيمستجدمنار خالد عبد العلیم بكر80030706 23
   474الثانيمستجدمنار عادل فارس شحاتة80026977 24
   475الثانيمستجدمنار عبد العزیز محمد سید80026978 25
   476الثانيمستجدمنار عزام شحاتھ ضاحى80026979 26
   477الثانيمستجدمنار عالء خلیفھ احمد80030683 27
   478الثانيمستجدمنار عماد ابوالعیون محمد80030684 28
   479الثانيمستجدمنار ھاشم امبارك حسن80026980 29
   480الثانيمستجدمنة هللا مصطفي محمد خلف80026982 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 17        المكان : قسم االنتاج

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   481الثانيمستجدمنھ هللا محمد فوزي محمود80026983 1
   482الثانيمستجدمنى اشرف ماھر بدران80026985 2
   483الثانيمستجدمنى منصور بسیس منصور80026986 3
   484الثانيمستجدمني محسن محمد عبد الحمید80026987 4
   485الثانيمستجدمنیره احمد ھالل عبد العزیز80026988 5
   486الثانيمستجدمھا احمد نجاح محمد80026989 6
   487الثانيمستجدمھند جمال ابراھیم حسن80026990 7
   488الثانيمستجدمى احمد شعبان جابر80026991 8
   489الثانيمستجدمى محمود محمد حسین80031826 9
   490الثانيمستجدمیار خالد عبد الرحیم محمود80026992 10
   491الثانيمستجدمیرام صالح مصطفي صالح80026994 11
   492الثانيمستجدمیري سعید یوسف قسطنطین80024958 12
   493الثانيمستجدمینا ثروت فؤاد سعید80026997 13
   494الثانيمستجدمینا رافت شحاتھ جورجى80026998 14
   495الثانيمستجدمینا رضا اسحق ناشد80026999 15
   496الثانيمستجدنانسى میالد افرایم كامل80027001 16
   497الثانيمستجدنبیلھ محسن محمد عبد الحكیم80030896 17
   498الثانيمستجدنجالء صالح عبدالستار سلیمان80030699 18
   499الثانيمستجدنجالء مصطقى عبد الحسیب عبد العلیم80027002 19
   500الثانيمستجدندا بكرى محمد محمد على80027003 20
   501الثانيمستجدندا علي احمد محمد80027004 21
   502الثانيمستجدندا محمد حلمى محمود80027005 22
   503الثانيمستجدندا مصطفى محمد ابوبكر80030698 23
   504الثانيمستجدندا نادى على محمد80027006 24
   505الثانيمستجدندى احمد رجب عبد الحكم80027007 25
   506الثانيمستجدندى خالد طھ عبد المقصود80027008 26
   507الثانيمستجدندى صالح على ابراھیم80027009 27
   508الثانيمستجدندى على فتحى عبد الرحمن80027010 28
   509الثانيمستجدندى مدحت كرم على80027011 29
   510الثانيمستجدنعمة محمد عباس شحاتھ80027013 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 18        المكان : قسم االنتاج

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   511الثانيمستجدنور الھدى سید عبدالدایم عثمان80031824 1
   512الثانيمستجدنورا ناصر محمد محمد80031822 2
   513الثانيمستجدنوران محمد صالح فرحات80027016 3
   514الثانيمستجدنورھان یاسر صالح احمد80027017 4
   515الثانيمستجدنورھان أشرف عبد الحلیم ابراھیم80027018 5
   516الثانيمستجدنورھان احمد عبد الحفیظ ریاض80027019 6
   517الثانيمستجدنورھان على عبدالحمید زكى80027020 7
   518الثانيمستجدنورھان نادى كامل تامر80027021 8
   519الثانيمستجدنیره ربیع عبدالعزیز عبدالغنى80030696 9

   520الثانيمستجدھاجر خالد محمد عبد الرحمن80031885 10
   521الثانيمستجدھاجر خلیل انور خلیل80027024 11
   522الثانيمستجدھاجر رجب عبدهللا احمد80030689 12
   523الثانيمستجدھاجر طھ توفیق محمود80027027 13
   524الثانيمستجدھاجر فولى محمد احمد80027028 14
   525الثانيمستجدھاجر محسن عبد المتعال جمعھ80027029 15
   526الثانيمستجدھاجر نور درویش ھارون80027032 16
   527الثانيمستجدھادى محمد عبد الحلیم ابراھیم80027033 17
   528الثانيمستجدھالھ خلف هللا خالد احمد80027034 18
   529الثانيمستجدھالھ رابح عنتر صادق80027035 19
   530الثانيمستجدھالھ عزت محمد محمود80027036 20
   531الثانيمستجدھایدي نادي وجیھ ھزلي80027037 21
   532الثانيمستجدھبة محمد فؤاد محمد80027038 22
   533الثانيمستجدھدى شعراوى عبد السالم محمد80027040 23
   534الثانيمستجدھدیر احمد عطیة عبد الحلیم80027041 24
   535الثانيمستجدھدیر عبد المعز طھ محمود80027042 25
   536الثانيمستجدھدیر نصارى عبدالكریم محمد80027043 26
   537الثانيمستجدھدیر یاسر فتحى محمود80027044 27
   538الثانيمستجدھشام احمد على طھ80030690 28
   539الثانيمستجدھشام سید محمد شعبان80027045 29
   540الثانيمستجدھشام عبدالحمید احمد ابوبكر80027046 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 صناعات غذائیة ( ص ن ع101 )  
التاریخ : 24/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 19        المكان : قسم االنتاج

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:29 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   541الثانيمستجدھمام محمد محمد حسن80027047 1
   542الثانيمستجدھمس فتحى احمد محمود80027048 2
   543الثانيمستجدھند امیر شالبى محمد80030700 3
   544الثانيمستجدھند على محمد عطیھ80027050 4
   545الثانيمستجدھویدا عبد الرحمن عبد المحسن عطیھ80027051 5
   546الثانيمستجدوائل محمد محمد خیري مجاھد80027053 6
   547الثانيمستجدوفاء محمد صاري ھالل80027054 7
   548الثانيمستجدوالء احمد فولى رجب80030691 8
   549الثانيمستجدوالء حماده رمضان سالم80027055 9
   550الثانيمستجدوالء شعبان ابراھیم عبدالھادى80030694 10
   551الثانيمستجدوالء شعبان محمد عبدالجواد80030692 11
   552الثانيمستجدوالء مسامح شعبان فھمى80027058 12
   553الثانيمستجدولید محمد فوزى ادم80027061 13
   554الثانيمستجدیارا صفوت سلیمان ناشد80027062 14
   555الثانيمستجدیارا محمد عسقالنى على80031863 15
   556الثانيمستجدیاسمین احمد محروس خلیفھ80027065 16
   557الثانيمستجدیاسمین حسن عمر محمد80027066 17
   558الثانيمستجدیاسمین حسیبة سعد زھران80027067 18
   559الثانيمستجدیاسمین حموده صابر عبدالحكیم80030693 19
   560الثانيمستجدیاسمین محمد محمود على80027070 20
   561الثانيمستجدیاسمین محمود محمد مصطفى80027071 21
   562الثانيمستجدیاسمین نور زكى على80027072 22
   563الثانيمستجدیاسین حمدى حسین عبدالرحمن80030697 23
   564الثانيمستجدیسرا احمد محمد خیرى80027073 24
   565الثانيمستجدیوستینا رضا یوسف متى80027074 25
   566الثانيمستجدیوسف ایمن یوسف محمد80031829 26
   567الثانيمستجدیوسف بشري یوسف رزق80027075 27
   568الثانيمستجدیوسف رضا محمد عبدالباقى80027076 28
   569الثانيمستجدیوسف رفعت لوقا مقار80027077 29
   570الثانيمستجدیوسف نادى نجیب حبیب80027079 30

 


