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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  وراثة عام ( و ر ث101 )  
التاریخ : 19/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 31        المكان : قسم امراض النبات

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:27 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   901الثانيمستجداحمد اسامھ صالح زكى80026497 1
   902الثانيمستجداحمد بھاء الدین عبد الستار محمد80026501 2
   903الثانيمستجداحمد حسنى نادى محمد80026502 3
   904الثانيمستجداحمد رماح مسعود الجارحى عمر80026508 4
   905الثانيمستجداحمد سعید خلف موسي80026510 5
   906الثانيمستجداحمد شعبان سالمھ محمد80026511 6
   907الثانيمستجداحمد شعبان كامل محمد80026512 7
   908الثانيمستجداحمد صالح شعبان محمد عون80020664 8
   909األولمستجداحمد عبد العزیز اسماعیل حسانین80024620 9

   910الثانيمستجداحمد محمد رجب عبد الكافى80020389 10
   911الثانيمستجداحمد یحي عبدالعزیز محمد80026537 11
   912الثانيمستجداسراء اشرف مسعود مرعى80026545 12
   913الثانيمستجداسراء صالح فتحى شندى80026551 13
   914الثانيمستجداسالم احمد محمد ابراھیم80024635 14
   915الثانيمستجداسالم اشرف مبروك السید80026559 15
   916الثانيمستجداسالم سمیر فكرى محمد الشیخ على80026562 16
   917الثانيمستجداسالم یاسر عبدالوھاب عثمان80026567 17
   918الثانيمستجدالحسن عبد الحمید محمد عبد الحمید80026595 18
   919الثانيمستجدالزھراء فوزي عبد الحكیم حسن80026597 19
   920الثانيمستجدالشیماء محمد احمد محسب80026599 20
   921الثانيمستجدامر عبدالمحسن عبدالفتاح محمد80026482 21
   922الثانيمستجدامیره احمد الھم احمد80018073 22
   923الثانيمستجداندرو مرقص ملطي ایوب80024685 23
   924الثانيمستجدایمان حسن على عبدالعزیز80026614 24
   925الثانيمستجدایھ عزت محمد عز الدین80025269 25
   926الثانيمستجدحمزه خالد كامل عبدالغنى80018059 26
   927الثانيمستجدخالد فولى عبده حسن80026671 27
   928الثانيمستجدرامى عادل مسعود كامل80030797 28
   929الثانيمستجدرحاب محمد احمد ابوزید80024764 29
   930الثانيمستجدرنا عالء الدین محمد عبد المقصود80018096 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  وراثة عام ( و ر ث101 )  
التاریخ : 19/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 32        المكان : قسم امراض النبات

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:27 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   931الثانيمستجدریموندا فخرى وزیر ثابت80026714 1
   932الثانيمستجدزیاد محمد محمود محمد80024776 2
   933الثانيمستجدشروق محمد مخلوف محمد80026764 3
   934الثانيمستجدطارق محمود جمال احمد80026786 4
   935الثانيمستجدطاھره حسن محمود عبدالھادى80026787 5
   936الثانيمستجدعبد الحلیم محمد حسین محمد80026792 6
   937الثانيمستجدعبد الحمید محمود عبد الحمید محمود80024814 7
   938الثانيمستجدعبد هللا قاسم أحمد توني80026802 8
   939الثانيمستجدعبدالحكیم صدیق ابراھیم عبدالحكم80024812 9
   940الثانيمستجدعبدالرحمن احمد حسن احمد80024815 10
   941الثانيمستجدعبدالرحمن حربى محمد السید80026803 11
   942الثانيمستجدعبدهللا محسن ممدوح جاد80024827 12
   943الثانيمستجدعرفھ شعبان محمد حسن80030779 13
   944الثانيمستجدعلیاء زھران طلب مھنى80026823 14
   945الثانيمستجدفادى مینا رزق هللا فوزى80030671 15
   946الثانيمستجدفاطمھ عید ناجى احمد80026849 16
   947الثانيمستجدفضل عزت صابرابو زید80030673 17
   948الثانيمستجدكریم بدرى محمد معوض80026859 18
   949الثانيمستجدكریم رضا محمد عبد العال80026861 19
   950الثانيمستجدكریم رمضان مصطفي علي80024861 20
   951الثانيمستجدكریم عماد الدین محمد حسین80026864 21
   952الثانيمستجدكریم فتحى وردانى شناوى80026865 22
   953الثانيمستجدكریم محمد عبد الفتاح محمد80026866 23
   954الثانيمستجدكریمان كرماوي جمعة علي80026868 24
   955الثانيمستجدكیرلس فارس مرعى امین80030890 25
   956الثانيمستجدمؤمن محمود جمال خضر80026872 26
   957الثانيمستجدمارینا عزره ابراھیم صالح80026878 27
   958الثانيمستجدمارینا عیاد بطرس صادق80026879 28
   959الثانيمستجدمایكل جورج قعود ذكى80026881 29
   960الثانيمستجدمحمد اسماعیل شحاتھ اسماعیل80026887 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  وراثة عام ( و ر ث101 )  
التاریخ : 19/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 33        المكان : قسم امراض النبات

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:27 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   961الثانيمستجدمحمد بشیر طرخان بشیر80030677 1
   962الثانيمستجدمحمد حارس حسن عبداللطیف80026891 2
   963الثانيمستجدمحمد حسن حیدر حسن80026892 3
   964الثانيمستجدمحمد سید محمد كامل80026903 4
   965الثانيمستجدمحمد شعبان یونس محمد80021683 5
   966الثانيمستجدمحمد صبحى فتحى محمد80030894 6
   967الثانيمستجدمحمد عبد الباقى محمود عثمان80026907 7
   968الثانيمستجدمحمد عبد هللا عبد الرحمن عبد الرحیم80026909 8
   969الثانيمستجدمحمد عقیلى یوسف عبد النعیم80026911 9
   970الثانيمستجدمحمد محمود محمد احمد عثمان80026920 10
   971الثانيمستجدمحمد نعمان عبد السالم عبد المطلب80026927 11
   972الثانيمستجدمحمد ھاشم رزق رضوان80024914 12
   973الثانيمستجدمحمد وائل على محمد80026928 13
   974الثانيمستجدمحمد یوسف محمد عبد الحكیم80026930 14
   975الثانيمستجدمحمود احمد سید احمد80026931 15
   976الثانيمستجدمحمود احمد محمد محمد80026933 16
   977الثانيمستجدمحمود جمال حماده عبد الجواد80026935 17
   978الثانيمستجدمحمود سعد قطب ابراھیم70013915 18
   979الثانيمستجدمختار سویلم راشد سویلم80026945 19
   980الثانيمستجدمصطفى محمد حسین عبدهللا80026967 20
   981الثانيمستجدمصطفي سید علي سید80024941 21
   982الثانيمستجدمى احمد شعبان جابر80026991 22
   983الثانيمستجدندى مدحت كرم على80027011 23
   984الثانيمستجدنورھان نادى كامل تامر80027021 24
   985الثانيمستجدھایدى محمد الزین محمد80030795 25
   986الثانيمستجدھدى شعراوى عبد السالم محمد80027040 26
   987األولمستجدوالء خالد فوزى محمود80027056 27
   988الثانيمستجدوالء مسامح شعبان فھمى80027058 28
   989الثانيمستجدیاسر عالءالدین محمد عبدالحمید80021667 29
   990الثانيمستجدیوسف ایمن یوسف محمد80031829 30

 


