
-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

1 مدرج : المكان        1 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

1الثانًمستجدمٌخائٌل جابر هنى ابانوب180026490 

2الثانًمستجدعبدالحكٌم جمال راضى ابراهٌم280026491 

3الثانًمستجدعقارى محمد العاطً عبد محمد ابراهٌم380026493 

4الثانًمستجدحسن المعز عبد فتحى محمد ابراهٌم480026494 

5الثانًمستجدناغى ضٌف نادى ابراهٌم580026495 

6الثانًمستجدعبده ابراهٌم وجدى ابراهٌم680031828 

7الثانًمستجدهللا عبد محمد ابراهٌم احمد780026496 

8الثانًمستجدزكى صالح اسامه احمد880026497 

9الثانًمستجدالسٌد زكى اشرف احمد980026498 

10الثانًمستجدمحمود العزٌز عبد االصنعى احمد1080030638 

11الثانًمستجدصابر قٌاتى اٌمن احمد1180030644 

12الثانًمستجدمحمد سلٌم اٌهاب احمد1280026500 

13الثانًمستجدمحمد الستار عبد الدٌن بهاء احمد1380026501 

14الثانًمستجدمحمود احمد جمال احمد1480030646 

15الثانًمستجدمحمد نادى حسنى احمد1580026502 

16الثانًمستجدفؤاد فاروق حلمى احمد1680026503 

17الثانًمستجدالجواد عبد توفٌق حمدي احمد1780026484 

18الثانًمستجدالرشٌد عبد احمد خالد احمد1880026504 

19الثانًمستجدالرحمن عبد ابوبكر ربٌع احمد1980026506 

20الثانًمستجدعمر الجارحى مسعود رماح احمد2080026508 

21الثانًمستجدعبدهللا محمد رمضان احمد2180026509 

22الثانًمستجدموسً خلف سعٌد احمد2280026510 

23الثانًمستجدمحمد سالمه شعبان احمد2380026511 

24الثانًمستجدمحمد كامل شعبان احمد2480026512 

25الثانًمستجدعبدالجٌد محمد صالح احمد2580026513 

26الثانًمستجدمحمد المكارم ابو الرحٌم عبد احمد2680026514 

27األولمستجدحسانٌن اسماعٌل العزٌز عبد احمد2780024620 

28الثانًمستجدعلى محمد الطٌب العزٌز عبد احمد2880026516 

29الثانًمستجدتوفٌق متولى الناصر عبد احمد2980026517 

30الثانًمستجدقناوى احمد عبدالنبى احمد3080030639 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

1 مدرج : المكان        2 لجنه : اللجنة
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مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

31الثانًمستجدعبدهلل صالح عبدهلل احمد180026518 

32الثانًمستجدموسً عٌد علً احمد280026520 

33الثانًمستجدالعظٌم عبد كساب عٌد احمد380026521 

34الثانًمستجدشحاتة صالح محمد احمد480026522 

35الثانًمستجدمحمد النظٌر عبد محمد احمد580026523 

36الثانًمستجدمحمد عمٌر محمد احمد680026524 

37الثانًمستجدكامل حمام محمد محمد احمد780026527 

38الثانًمستجدالحسٌنى محمد مصطفى محمد احمد880026528 

39الثانًمستجدفهمى ٌوسف محمد احمد980026529 

40الثانًمستجدشاكر احمد محمود احمد1080026530 

41الثانًمستجدفوزي محمد محمود احمد1180026532 

42الثانًمستجدحسانٌن بدوي مصطفً احمد1280026534 

43الثانًمستجدانور عبدالمنعم ناصر احمد1380030637 

44الثانًمستجدمحمد عبدالعزٌز ٌحً احمد1480026537 

45الثانًمستجدادرٌس على اسماعٌل ادرٌس1580026538 

46الثانًمستجدالصبور عبد محمود اٌمن ادهم1680026539 

47الثانًمستجدمحمود محمدفتحى محمود اروى1780026479 

48الثانًمستجدابوالعال علوانى صابر اسامه1880026542 

49الثانًمستجدلبٌب خلٌل وجٌه اسحق1980026543 

50الثانًمستجدعبدالوهاب فاٌز اشرف اسراء2080026544 

51الثانًمستجدمرعى مسعود اشرف اسراء2180026545 

52الثانًمستجدحسن الغنى عبد حسن اسراء2280026547 

53الثانًمستجداحمد عبدالعاطى سمٌر اسراء2380026548 

54الثانًمستجدسٌد حسن سٌد اسراء2480026549 

55الثانًمستجدمحمد ٌحى شعبان اسراء2580026550 

56الثانًمستجدشندى فتحى صالح اسراء2680026551 

57الثانًمستجدمحمد هللا عبد الكرٌم عبد اسراء2780026552 

58الثانًمستجدعبدالعال تهامى عبدهللا اسراء2880031862 

59الثانًمستجدابراهٌم شلقامى عبدهللا اسراء2980026553 

60الثانًمستجدعبدالعزٌز عبدالرحٌم محمد اسراء3080031873 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

2 مدرج : المكان        3 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

61الثانًمستجدمحمود فولى محمد اسراء180026555 

62الثانًمستجدعلى كامل محمد اسراء280026556 

63الثانًمستجدخلٌل ضاحى ناصر اسراء380026558 

64الثانًمستجدالسٌد مبروك اشرف اسالم480026559 

65الثانًمستجدعبدالحكٌم حامد الدٌن بهاء اسالم580030641 

66الثانًمستجدمحمود عزت حسن اسالم680026560 

67الثانًمستجدعلى الشٌخ محمد فكرى سمٌر اسالم780026562 
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:المالحظون 

 مستخرج البٌان غادة ودٌد حنا جرجس11:50 30/5/2021نظام ابن الهٌثم إلدارة شئون الطالب 



68الثانًمستجدالحمٌد عبد محمد شرف اسالم880026563 

69الثانًمستجدمحمد الرحمن عبد عطٌه اسالم980026564 

70الثانًمستجدمحمد عبدالحكٌم محمد اسالم1080026565 

71الثانًمستجدتوفٌق حشمت محمود اسالم1180030642 

72الثانًمستجدالمجٌد عبد فاٌز نادى اسالم1280026566 

73الثانًمستجدعثمان عبدالوهاب ٌاسر اسالم1380026567 

74الثانًمستجدطه رزق احمد اسماء1480026568 

75الثانًمستجدالعظٌم عبد محمد اشرف اسماء1580026569 

76الثانًمستجدموسى محمد اشرف اسماء1680026570 

77الثانًمستجدحسٌن عبدالفتاح بكر اسماء1780026571 

78الثانًمستجدجمعه عبده بكر اسماء1880030643 

79الثانًمستجدعبدالحكٌم فاروق تامر اسماء1980026572 

80الثانًمستجدمحمد شحاته جمال اسماء2080026573 

81الثانًمستجدمحمد هللا عبد حموده اسماء2180026575 

82الثانًمستجدعبدالحلٌم اسماعٌل خالد اسماء2280026576 

83الثانًمستجدمحمد حلمى سمٌر اسماء2380026577 

84الثانًمستجدحسن فكرى سمٌر اسماء2480026578 

85الثانًمستجدرمضان فتحى صفاء اسماء2580026579 

86الثانًمستجدعٌسوى محمد عٌسى اسماء2680026580 

87الثانًمستجدعلً عبدالحمٌد مجدي اسماء2780026581 

88الثانًمستجدمحمد حامد محمد اسماء2880026582 

89الثانًمستجدمحمد محمد محمد اسماء2980026583 

90الثانًمستجدحسٌن الرحمن عبد مصطفى اسماء3080026584 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

2 مدرج : المكان        4 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

91الثانًمستجداحمد محمود معتمد اسماء180026585 

92الثانًمستجداحمد ابوالمكارم ٌحى اسماء280026586 

93الثانًمستجدالجواد عبد اسماعٌل صبرى اسماعٌل380026587 

94الثانًمستجدمرسً الفتاح عبد جمال االء480026588 

95الثانًمستجدالحفٌظ عبد الواحد عبد حسن االء580026589 

96الثانًمستجداحمد مصطفى شعبان االء680026480 

97الثانًمستجداحمد رفاعى طلعت االء780026590 

98الثانًمستجدعلى محمد عاشور االء880026481 

99الثانًمستجدتونً عبده عصام االء980026591 

100الثانًمستجدجمعه حلٌم محمد االء1080026485 

101الثانًمستجدعبدالفتاح اسماعٌل مروان االء1180026592 

102الثانًمستجدالوهاب عبد ابراهٌم نادى االء1280026593 

103الثانًمستجدالحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد الحسن1380026595 

104الثانًمستجدعلً قناوي محمود الحسن1480026596 

105الثانًمستجدحسن الحكٌم عبد فوزي الزهراء1580026597 

106الثانًمستجدمحسب احمد محمد الشٌماء1680026599 
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107الثانًمستجدعبدالغفار محمد مصطفى الشٌماء1780030891 

108الثانًمستجداسماعٌل محمد جٌالنى الهام1880026600 

109الثانًمستجدحسن احمد خلف امانى1980026601 

110الثانًمستجدثابت محمد عمرو امانى2080030782 

111الثانًمستجدالغنى عبد الغفار عبد محمد امانى2180026486 

112الثانًمستجدمحمد عبدالفتاح عبدالمحسن امر2280026482 

113الثانًمستجدهللا رزق مختار نادى امل2380026602 

114الثانًمستجدحسن الهادى عبد العظٌم عبد امنه2480026604 

115الثانًمستجدسلٌم طنطاوى صابر امنٌه2580030701 

116الثانًمستجدعبادى معتق عاطف امنٌه2680026606 

117الثانًمستجدمحمد عبدالعظٌم محمد امنٌه2780026607 

118الثانًمستجدالسالم عبد العزٌز عبد مصطفى امٌرة2880026608 

119الثانًمستجداحمد الهم احمد امٌره2980018073 

120الثانًمستجدمحمد ازهرى جمال امٌره3080026609 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 
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الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

3 مدرج : المكان        5 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

121الثانًمستجدعبدالمجٌد عبدهللا صالح امٌره180026610 

122الثانًمستجدالسبع محمد أحمد امٌمة280026611 

123الثانًمستجدتونى محمد تونى امٌنه380026487 

124الثانًمستجدنافع حسن محمد اٌة480026612 

125الثانًمستجدقرنى العزٌز عبد اسالم اٌمان580026613 

126الثانًمستجدعبدالعزٌز على حسن اٌمان680026614 

127الثانًمستجدعصمان محمد سمٌر اٌمان780026615 

128الثانًمستجدعلى محمد عاشور اٌمان880026616 

129الثانًمستجدسٌد الدٌن نصر محمد عالء اٌمان980031830 

130الثانًمستجداحمد رضا محمد اٌمان1080026617 

131الثانًمستجدمحمد ٌوسف معبد اٌمان1180026618 

132الثانًمستجدنجٌب خلف مالك اٌمان1280026619 

133الثانًمستجدمحمد الدٌن عز محمد اٌمن1380026620 

134الثانًمستجدالرحٌم عبد رجب محمد اٌناس1480026621 

135الثانًمستجداحمد امٌن جمال اٌه1580026622 

136الثانًمستجدحسن خلف حسن اٌه1680031827 

137الثانًمستجدصابر عبدالحمٌد خلف اٌه1780030887 

138الثانًمستجدسٌد خلف سعٌد اٌه1880026624 

139الثانًمستجدعبدهللا صالح عبدهللا اٌه1980030649 

140الثانًمستجدكامل صادق على اٌه2080026625 

141الثانًمستجدكامل عوض عٌد اٌه2180026626 

142الثانًمستجدمحمد محمد فوزي اٌه2280026627 

143الثانًمستجدعباس جمعه محمد اٌه2380026483 

144الثانًمستجدٌوسف ابراهٌم ٌوسف اٌه2480026629 

145الثانًمستجدفانوس عزٌز مجدى اٌهاب2580026488 

:المالحظون 
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146الثانًمستجدحنا فانوس منٌر باسم2680026630 

147الثانًمستجداحمد فتحى احمد بسمه2780030650 

148الثانًمستجدكامل ناجى كامل بسنت2880030707 

149الثانًمستجداحمد محمد هشام بسنت2980026631 

150الثانًمستجدسجٌد محمد اسماعٌل بالل3080026632 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 
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الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

3 مدرج : المكان        6 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

151الثانًمستجدعبدالغنى محمد عمر بالل180030892 

152الثانًمستجدفرج نوح سامى بٌشوى280031823 

153الثانًمستجدحنس موسى جمٌل بٌمن380026635 

154الثانًمستجدسوس ربٌع مٌشٌل بٌمن480030651 

155الثانًمستجدبهجت حسن الدٌن حسام تغرٌد580026636 

156الثانًمستجدادرٌس محمد أنور تهانى680026637 

157الثانًمستجدٌعقوب زكى اٌمن توماس780030704 

158الثانًمستجدعلى طه عٌد جهاد880026640 

159الثانًمستجدجاد ممدوح محسن جهاد980030785 

160الثانًمستجدكامل لبان ماجدى جورج1080026641 

161الثانًمستجدسعٌد اسحق وصفى جورج1180026642 

162الثانًمستجدذكى مترى عصام جوزٌف1280026643 

163الثانًمستجداللطٌف عبد احمد اللطٌف عبد جٌهان1380026644 

164الثانًمستجدمحمد الفتاح عبد أحمد حبٌبه1480026646 

165الثانًمستجدعبدالعلٌم محمد جمال حجازى1580026648 

166الثانًمستجدمحمود الدٌن صالح مصطفى حسام1680026651 

167الثانًمستجداحمد عفٌفى مصطفى حسام1780026652 

168الثانًمستجدالرازق عبد الدٌن كمال عاطف هللا حسب1880026653 

169الثانًمستجدمحمد ربٌع جمال حسن1980026654 

170الثانًمستجدالحلٌم عبد سعٌد محمد حسن2080026655 

171الثانًمستجدفرٌج محمد اسلمان حسناء2180026656 

172الثانًمستجدبدوى نٌاظ حسٌن حسناء2280026657 

173الثانًمستجدمرسى عبدالعظٌم رجب حسناء2380030652 

174الثانًمستجدالعزٌز عبد خلٌفه سٌد حسناء2480026658 

175الثانًمستجدصدٌق ابراهٌم عادل حسناء2580026659 

176الثانًمستجدحماد ابوالحمد هللا عبد حسٌن2680026661 

177الثانًمستجدحافظ حسن محمد حسٌن2780026662 

178الثانًمستجدعلً حسن عبدالكرٌم حمدي2880026663 

179الثانًمستجداحمد محمد احمد حمدٌة2980026664 

180الثانًمستجداحمد علً احمد احمد حنان3080026665 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة  :المالحظون 

:المالحظون 
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-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

4 مدرج : المكان        7 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

181الثانًمستجدالواحد عبد احمد عاطف حنان180026666 

182الثانًمستجدالوهاب عبد محمد عصام حنان280026667 

183الثانًمستجدعلً بدٌع محمد حنان380026668 

184الثانًمستجدمحمد سالم محمد حنان480026669 

185الثانًمستجدحسن عبده فولى خالد580026671 

186الثانًمستجدعبدالمطلب محمد عبدالرسول خضر680026672 

187الثانًمستجدناصر عبدهللا عطٌه خضر780026673 

188الثانًمستجدعثمان على ضاحى خلود880026674 

189الثانًمستجداحمد محمد الكحالوى محمد خلود980026676 

190الثانًمستجدسعد عبدهللا نجٌب محمد دالٌا1080026677 

191الثانًمستجداحمد تغٌان رضا دعاء1180026678 

192الثانًمستجدعبدالرحٌم محمد سٌد دعاء1280026680 

193الثانًمستجدعثمان ابراهٌم عٌد دعاء1380026681 

194الثانًمستجدعبدهللا سلطان فراج دعاء1480026682 

195الثانًمستجدعبدالوهاب بدوي كمال دعاء1580026683 

196الثانًمستجدتادرس منٌر مجدى دٌفٌد1680030895 

197الثانًمستجدفهمى طلعت ضاحى دٌنا1780026684 

198الثانًمستجدمفتاح احمد مفتاح دٌنا1880030624 

199الثانًمستجداسماعٌل طاهر الحسن رؤى1980026686 

200الثانًمستجدصالح جمعه الدٌن عالء رؤى2080026687 

201الثانًمستجدعلى ابراهٌم على رؤى2180026688 

202الثانًمستجدكامل مسعود عادل رامى2280030797 

203الثانًمستجدالعزٌز عبد محمد مصطفً رانا2380026689 

204الثانًمستجدعفٌفى الدسوقى ابراهٌم محمد رانٌا2480026690 

205الثانًمستجدعلى مصطفى على رباب2580026691 

206الثانًمستجدالظاهر عبد النبى عبد نادى رباب2680026692 

207الثانًمستجدعابدٌن عبدالفتاح نبٌل رباب2780030653 

208الثانًمستجدخلف حسن عاطف ربٌع2880026693 

209الثانًمستجدفتحى محمد جمٌل ربٌعى2980026694 

210الثانًمستجدخلف شعبان احمد رحاب3080026695 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 

 مستخرج البٌان غادة ودٌد حنا جرجس11:50 30/5/2021نظام ابن الهٌثم إلدارة شئون الطالب 

:المالحظون 



إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

4 مدرج : المكان        8 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

211الثانًمستجدخلٌل شحاته خلٌل رحاب180026696 

212الثانًمستجدمحمد مهدى عبدالكرٌم رحاب280026697 

213الثانًمستجدزكى محمود هللا على رحاب380030655 

214الثانًمستجدسطوحى محمد عبدالباسط رحمة480026698 

215الثانًمستجدابراهٌم عبدالفتاح محمد رحمة580026699 

216الثانًمستجدعامر مخلوف سعٌد رشوان680026700 

217الثانًمستجدبكر اسماعٌل طه رضا780026701 

218الثانًمستجدخلٌل رضوان جمال رضوان880030888 

219الثانًمستجدمحمد حسٌن حسن رضوى980026702 

220الثانًمستجدهاشم مختار محمود رغده1080026703 

221الثانًمستجدمحمود رضا اٌمن رفٌده1180031881 

222الثانًمستجدابوالعال محمد جمال رمضان1280026705 

223الثانًمستجدزناتى السٌد عبد المعطى عبد رنا1380026706 

224الثانًمستجدعبدالوهاب ثابت محمد رواء1480026708 

225الثانًمستجدتامر صبرى اشرف روجٌنا1580026709 

226الثانًمستجدبولس عدلى مجدى روجٌنا1680026710 

227الثانًمستجدفضل محروس فضل روفٌدة1780026711 

228الثانًمستجدولسن نصار مٌنا رومانى1880030796 

229الثانًمستجدالشافعً قدري هشام رٌداء1980026712 

230الثانًمستجدثابت وزٌر فخرى رٌموندا2080026714 

231الثانًمستجدالسالم عبد عبدالحمٌد حلفاٌة رٌهام2180026715 

232الثانًمستجدسنوسً عبدالغنً ضاحً رٌهام2280026716 

233الثانًمستجدمفتاح محمد مفتاح رٌهام2380026718 

234الثانًمستجدمحمد احمد سٌد المدائن زهرة2480026719 

235الثانًمستجدكامل محمد محمود زٌاد2580026720 

236الثانًمستجدمنازع ابراهٌم اشرف زٌنب2680026721 

237الثانًمستجدعبدالسالم عبدالغنى عمر زٌنب2780026722 

238الثانًمستجدمنصور كامل فراج زٌنب2880026723 

239الثانًمستجدالحلٌم عبد ابراهٌم محمد زٌنب2980026724 

240الثانًمستجدمعزوز رحبعام حماده سارا3080026725 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

5 مدرج : المكان        9 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

241الثانًمستجدانورمحمد خلف سارة180030659 

242الثانًمستجدبخٌت رمضان محمد سارة280026728 

243الثانًمستجدالسٌد محمد السٌد ساره380026729 

244الثانًمستجدعبدالباقً نجٌب رمضان ساره480026731 
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:المالحظون 
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245الثانًمستجداحمد هارون محمود ساره580026732 

246الثانًمستجدناروز حنا نصٌف ساره680030658 

247الثانًمستجدالبهنساوى احمد محمود عصام سالمى780026733 

248الثانًمستجدحلمى ابراهٌم اسحق ساندى880026735 

249الثانًمستجدابراهٌم رفعت ماجد ساندى980030660 

250الثانًمستجدمحمود حنفى ربٌع سلمى1080026738 

251الثانًمستجدمحمود محمد صالح سلمى1180026739 

252الثانًمستجدمحمد حسن فتحى سلمى1280026740 

253الثانًمستجدسٌد ٌحى محسن سلمى1380026741 

254الثانًمستجدمحمود سٌد محمود سلمى1480026742 

255الثانًمستجدمحمد علً مصطفً سلم1580026743ً 

256الثانًمستجدالغنً عبد هاشم الغنً عبد سماء1680026744 

257الثانًمستجدعباس خالد احمد سماح1780026745 

258الثانًمستجداحمد شوبك ربٌع سماح1880026746 

259الثانًمستجدمحمد فتحى رجب سماح1980026747 

260الثانًمستجدالعال عبد شعبان مختار سماح2080026748 

261الثانًمستجدموسى الحلٌم عبد نجٌب سمر2180026750 

262الثانًمستجدعبدالغنى عبدالرحٌم دٌاب سمٌحه2280030661 

263الثانًمستجدمرقس ٌعقوب مجدي سمٌر2380026751 

264الثانًمستجدابراهٌم محمود خلف سمٌه2480026752 

265الثانًمستجدالرحٌم عبد أحمد حسن سها2580026753 

266الثانًمستجدزكً علً عصام سهٌر2680026754 

267الثانًمستجداحمد خلٌل محمد سهٌلة2780026755 

268الثانًمستجدٌوسف محمد افتراج سهٌله2880026757 

269الثانًمستجدالفضٌل عبد حلمى شرٌف سهٌله2980026759 

270الثانًمستجدمحمد المنعم عبد ربٌع سٌد3080026761 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

5 مدرج : المكان        10 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

271الثانًمستجدحاتم سٌد هانً شاهر180026762 

272الثانًمستجدمحمد مخلوف محمد شروق280026764 

273الثانًمستجدمحمد حامد حجازى شرٌن380030662 

274الثانًمستجدبشرى مرزق مدحت شنوده480026765 

275الثانًمستجدفهٌم حلمً جمال شٌماء580026766 

276الثانًمستجدحسن محمد حسن شٌماء680026767 

277الثانًمستجدعلى الوهاب عبد حمدى شٌماء780026768 

278الثانًمستجداحمد جمال سعٌد شٌماء880030663 

279الثانًمستجدعمر محمد طلعت شٌماء980030664 

280الثانًمستجدالخولى احمد شلقامى محمد شٌماء1080026770 

281الثانًمستجدعثمان محمد نادى شٌماء1180026772 

282الثانًمستجدمحمود ابراهٌم الناصر عبد صابرٌن1280026773 

283الثانًمستجدمحمد علً قندٌل صابرٌن1380026775 
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:المالحظون 



284الثانًمستجدعثمان محمود منصور صابرٌن1480030665 

285الثانًمستجدعلى احمد سعٌد صبرى1580030667 

286الثانًمستجدعبدالرحمن على حامد صفاء1680026776 

287الثانًمستجدمرسً كامل رمضان صفاء1780026777 

288الثانًمستجدابراهٌم صالح عصام صفٌه1880026778 

289الثانًمستجدهاشم هللا خلف هانى صفٌه1980026779 

290الثانًمستجدقاسم احمد جمعة ضحى2080026780 

291الثانًمستجدابراهٌم محمد ابراهٌم طارق2180026782 

292الثانًمستجدحامد عزات حسٌن طارق2280026783 

293الثانًمستجدموسى على حمدى طارق2380026784 

294الثانًمستجدمحمد مصطفى محمد طارق2480026785 

295الثانًمستجدعبدالهادى محمود حسن طاهره2580026787 

296الثانًمستجدطه ابراهٌم محمد طه2680026789 

297الثانًمستجدرضوان احمد حسن عائشة2780026791 

298الثانًمستجدعبدالنعٌم عٌد محمد عادل2880030668 

299الثانًمستجدمحمد حسٌن محمد الحلٌم عبد2980026792 

300الثانًمستجدمحمود الحمٌد عبد محمود الحمٌد عبد3080024814 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

الكيمياء قسم : المكان        11 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

301الثانًمستجدحسن على الدسوقى ابراهٌم الرحمن عبد180026793 

302الثانًمستجدمحمد ماضً جمال الرحمن عبد280026794 

303الثانًمستجداللطٌف عبد حسن محمد الرحمن عبد380026795 

304الثانًمستجدابراهٌم حسن مصطفى الرحمن عبد480026797 

305الثانًمستجدمحمود صالح احمد هللا عبد580026798 

306الثانًمستجدعلً هللا عبد حامد هللا عبد680026800 

307الثانًمستجدتونً أحمد قاسم هللا عبد780026802 

308الثانًمستجدعبدالرحمن حسن حجازى عبدالرحمن880030703 

309الثانًمستجدالسٌد محمد حربى عبدالرحمن980026803 

310الثانًمستجدشبٌب جادالرب شبٌب عبدالرحمن1080026804 

311الثانًمستجدمحمد سٌد محمد عبدالرحمن1180030702 

312الثانًمستجدعبدالحفٌظ عبدالقوى معتمد عبدالرحمن1280026805 

313الثانًمستجدعبدالعلٌم السمٌع عبد حربى عبدالسمٌع1380026806 

314الثانًمستجدحمدى محمود صابر عبدهللا1480030899 

315الثانًمستجدمحمود حنفى عاطف عبدهللا1580026808 

316الثانًمستجدمحمد الدٌن نور محمد عبدهللا1680026809 

317الثانًمستجدعبدالظاهر عبدالغنى جمال عبٌر1780026810 

318الثانًمستجدسٌد فتحى سٌد عبٌر1880026811 

319الثانًمستجدعلى توفٌق شعبان عبٌر1980030669 

320الثانًمستجدزٌادى مهدى اسماعٌل عرفه2080026812 

321الثانًمستجدحسن محمد شعبان عرفه2180030779 

322الثانًمستجدمحمود حلمى جالل عزٌزه2280026813 

:المالحظون 
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323الثانًمستجدعبدالعزٌز فرحات خلٌفة عالء2380026815 

324الثانًمستجدمحمود عبدالحمٌد ماهر على2480026816 

325الثانًمستجدعلى ابوزٌد محمد على2580026817 

326الثانًمستجدابراهٌم على محمود على2680026818 

327الثانًمستجدمحمد شلقامً احمد عل2780026819ً 

328الثانًمستجداحمد محمد احمد علٌاء2880026821 

329الثانًمستجداحمد انور رشدي علٌاء2980026822 

330الثانًمستجدمهنى طلب زهران علٌاء3080026823 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

الكيمياء قسم : المكان        12 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

331الثانًمستجدمٌخائٌل افراٌم نزٌه عماد180026825 

332الثانًمستجدحسن الصبور عبد ٌاسر عمار280026826 

333الثانًمستجدمحمد عمر محمد عمر380026828 

334الثانًمستجدمحمد محمد ولٌد عمر480026829 

335الثانًمستجدقمصان محمد أحمد عمرو580026830 

336الثانًمستجدمحمود عمر سعد عمرو680026831 

337الثانًمستجدسٌد سوٌفى سمٌر عمرو780026832 

338الثانًمستجدعبدالتواب عبدالمنعم عبدالتواب غاده880026833 

339الثانًمستجدعبدالوهاب محمد عرفات غاده980026834 

340الثانًمستجدمحمود احمد محمد غاده1080026835 

341الثانًمستجدمحمود الحمٌد عبد عالءالدٌن فاتن1180026836 

342الثانًمستجدمٌخائٌل سمٌر منٌر فادى1280026837 

343الثانًمستجدفوزى هللا رزق مٌنا فادى1380030671 

344الثانًمستجدبنٌامٌن عزٌز ابراهٌم هانً فادي1480026838 

345الثانًمستجدابواللٌل حسن اشرف فاروق1580026839 

346الثانًمستجدسلٌمان ابراهٌم سلٌمان فاطمة1680026840 

347الثانًمستجدالغنى عبد على عربى فاطمة1780026841 

348الثانًمستجدالعال ابو الغنى عبد فتحى فاطمة1880026843 

349الثانًمستجدخلف محمود ناجح فاطمة1980026844 

350الثانًمستجدعلى عزالدٌن احمد فاطمه2080026845 

351الثانًمستجدماضى احمد حسٌن فاطمه2180030794 

352الثانًمستجدالمجٌد عبد محمد شعبان فاطمه2280026846 

353الثانًمستجداحمد البكرى طه فاطمه2380026847 

354الثانًمستجدعبدالعزٌز مجاهد عبدالعزٌز فاطمه2480026848 

355الثانًمستجدسٌد سعٌد عصام فاطمه2580030858 

356الثانًمستجداحمد ناجى عٌد فاطمه2680026849 

357الثانًمستجدمحمد سعٌد فٌض فاطمه2780026850 

358الثانًمستجدمحمود محمد محمد فاطمه2880026851 

359الثانًمستجدعلى شعبان نصرالدٌن فاطمه2980030672 

360الثانًمستجدصدٌق الرحمن عبد احمد فرحه3080026853 

:المالحظون 
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:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

الكيمياء قسم : المكان        13 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

361الثانًمستجدنجٌب خلٌفه عامر فرحه180026854 

362الثانًمستجدحمٌد ٌوسف اشرف فرٌد280026856 

363الثانًمستجدزٌد صابرابو عزت فضل380030673 

364الثانًمستجدعبدهللا محمد محمود فوزٌه480030674 

365الثانًمستجدرمضان صالح قناوى كارٌمان580026857 

366الثانًمستجدمٌخائٌل توفٌق نظمى كرستٌن680026858 

367الثانًمستجدعثمان حسن خٌرى كرٌم780026860 

368الثانًمستجدالعال عبد محمد رضا كرٌم880026861 

369الثانًمستجدعلً سٌد علً كرٌم980026863 

370الثانًمستجدحسٌن محمد الدٌن عماد كرٌم1080026864 

371الثانًمستجدشناوى وردانى فتحى كرٌم1180026865 

372الثانًمستجدمحمد الفتاح عبد محمد كرٌم1280026866 

373الثانًمستجدشحات علً ناصر كرٌم1380026867 

374الثانًمستجدعلً جمعة كرماوي كرٌمان1480026868 

375الثانًمستجدمرسً كامل عٌد كرٌمه1580026869 

376الثانًمستجدفهمى كامل محمود كمال1680026870 

377الثانًمستجدامٌن مرعى فارس كٌرلس1780030890 

378الثانًمستجدخضر جمال محمود مؤمن1880026872 

379الثانًمستجدنصٌف اسحق ثروت مارى1980026873 

380الثانًمستجدمسعد عزٌز بباوى مارٌان2080026875 

381الثانًمستجدحنا بسالٌوس ولٌم بسالٌوس مارٌنا2180026877 

382الثانًمستجدصالح ابراهٌم عزره مارٌنا2280026878 

383الثانًمستجدصادق بطرس عٌاد مارٌنا2380026879 

384الثانًمستجدفهمى شعبان التواب عبد ماٌسه2480030675 

385الثانًمستجدذكى قعود جورج ماٌكل2580026881 

386األولمستجدبسنتى صبرى مجٌد ماٌكل2680026882 

387الثانًمستجدمحمد صالح ابراهٌم محمد2780026884 

388الثانًمستجدعثمان احمد فؤاد احمد محمد2880026885 

389الثانًمستجدالخالد فؤاد احمد محمد2980030676 

390الثانًمستجداسماعٌل شحاته اسماعٌل محمد3080026887 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021
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:المالحظون 

:المالحظون 



  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

الكيمياء قسم : المكان        14 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

391الثانًمستجدمحمود محمد اٌمن محمد180026889 

392الثانًمستجدبشٌر طرخان بشٌر محمد280030677 

393الثانًمستجدمحمد العزٌز عبد بشٌر محمد380026890 

394الثانًمستجداحمد عبدالباسط جمال محمد480030678 

395الثانًمستجدعبداللطٌف حسن حارس محمد580026891 

396الثانًمستجدحسن حٌدر حسن محمد680026892 

397الثانًمستجدعبدالفتاح محمد حسنى محمد780026893 

398الثانًمستجدرتٌب عبدالعزٌز حماده محمد880031861 

399الثانًمستجدمحمد على خضر محمد980026895 

400الثانًمستجدعبدالداٌم محمد خلف محمد1080030679 

401الثانًمستجدالحمٌد عبد العظٌم عبد ربٌع محمد1180026896 

402الثانًمستجداحمد ٌحٌاسعد ربٌع محمد1280026898 

403الثانًمستجدضٌف ابو محمد رضا محمد1380026899 

404الثانًمستجداحمد على سعٌد محمد1480026900 

405الثانًمستجدحسن ماهر سعٌد محمد1580026901 

406الثانًمستجدالرحمن عبد الحمٌد عبد سٌد محمد1680026902 

407الثانًمستجدكامل محمد سٌد محمد1780026903 

408الثانًمستجدحافظ سٌد شعبان محمد1880030695 

409الثانًمستجدمحمد فتحى صبحى محمد1980030894 

410الثانًمستجدمحمد محمود صبحى محمد2080030859 

411الثانًمستجدلٌسً الرحمن عبد طلعت محمد2180026904 

412الثانًمستجدكامل محمد طه محمد2280026905 

413الثانًمستجدعثمان محمود الباقى عبد محمد2380026907 

414الثانًمستجدمحمد طه الكرٌم عبد محمد2480026908 

415الثانًمستجدالرحٌم عبد الرحمن عبد هللا عبد محمد2580026909 

416الثانًمستجدالناصر عبد خمٌس الناصر عبد محمد2680026910 

417الثانًمستجدالنعٌم عبد ٌوسف عقٌلى محمد2780026911 

418الثانًمستجدمحمد ربٌع عٌد محمد2880026914 

419الثانًمستجدشعراوى محمد فتحى محمد2980026916 

420الثانًمستجدعطٌفً احمد فضل محمد3080026917 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

الكيمياء قسم : المكان        15 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

421الثانًمستجدعبدالرحٌم محمد فضل محمد180026918 
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:المالحظون 

 مستخرج البٌان غادة ودٌد حنا جرجس11:50 30/5/2021نظام ابن الهٌثم إلدارة شئون الطالب 



422الثانًمستجدعلى محمد مجدى محمد280026919 

423الثانًمستجدعثمان احمد محمد محمود محمد380026920 

424الثانًمستجدمحمد العظٌم عبد مروان محمد480026922 

425الثانًمستجدالرحمن عبد ابراهٌم ناصر محمد580026924 

426الثانًمستجداحمد الستار عبد ناصر محمد680026925 

427الثانًمستجدعلً فتحً نبٌل محمد780026926 

428الثانًمستجدالمطلب عبد السالم عبد نعمان محمد880026927 

429الثانًمستجدمحمد على وائل محمد980026928 

430الثانًمستجدالوهاب عبد حسن ٌسرى محمد1080026929 

431الثانًمستجدالحكٌم عبد محمد ٌوسف محمد1180026930 

432الثانًمستجداحمد سٌد احمد محمود1280026931 

433الثانًمستجدعٌسى النعٌم عبد احمد محمود1380026932 

434الثانًمستجدمحمد محمد احمد محمود1480026933 

435الثانًمستجدمحمد صالح بكر محمود1580026934 

436الثانًمستجدالجواد عبد حماده جمال محمود1680026935 

437الثانًمستجدصاوى محمد جمال محمود1780026936 

438الثانًمستجدحسن محمود حسن محمود1880026937 

439الثانًمستجدابراهٌم ٌس صابر محمود1980026939 

440الثانًمستجدمحمد توفٌق هللا عبد محمود2080026940 

441الثانًمستجدربٌعً سعودي عبدهللا محمود2180026941 

442الثانًمستجدحسانٌن عبدالسالم كسبان محمود2280026942 

443الثانًمستجدمحمد ابراهٌم ٌوسف محمود2380026944 

444الثانًمستجدسوٌلم راشد سوٌلم مختار2480026945 

445الثانًمستجدالصمد عبد المعتمد عبد هشام مرزوق2580026946 

446الثانًمستجدعلى فاروق حسن مروة2680026947 

447الثانًمستجدفرج عبدالغنى صالح مروة2780030893 

448الثانًمستجدفرٌح محمود فرٌح مروة2880026948 

449الثانًمستجدحسٌن عبدهللا محمد مروة2980026949 

450الثانًمستجدبطٌخ محمود حربى مروه3080026950 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

االنتاج قسم : المكان        16 لحنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

451الثانًمستجدعلى ناجح حسٌن مروه180026951 

452الثانًمستجدسعد ابراهٌم صالح مروه280026952 

453الثانًمستجدسلٌمان ممدوح منشاوى مروه380030681 

454الثانًمستجدالرحٌم عبد ابراهٌم احمد مرٌم480026953 

455الثانًمستجدمحمد السٌد محمود خالد مرٌم580026954 

456الثانًمستجدحسن على عٌد مرٌم680026956 

457الثانًمستجدالشناوى عطٌه حامد مصطفى مرٌم780026957 

458الثانًمستجدٌوسف عبدالشهٌد مورٌس مرٌم880026958 

459الثانًمستجدسعد محمد ناصر مرٌم980026959 

460الثانًمستجدعثمان عبدالعظٌم احمد مشٌرة1080026960 
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:المالحظون 



461الثانًمستجدالفتاح عبد احمد اشرف مصطفى1180026961 

462الثانًمستجدسلٌمان اسماعٌل رجب مصطفى1280026962 

463الثانًمستجدمحمد مسلم سٌد مصطفى1380030682 

464الثانًمستجدحسن إبراهٌم صالح مصطفى1480026963 

465الثانًمستجدحسن على المجٌد عبد مصطفى1580026964 

466الثانًمستجدعلى خلف عالء مصطفى1680026965 

467الثانًمستجدحسن عٌسى فتحى مصطفى1780026966 

468الثانًمستجدعبدهللا حسٌن محمد مصطفى1880026967 

469الثانًمستجدحسن مخلوف احمد مصطف1980026969ً 

470الثانًمستجدعلً محمد علً مصطف2080024944ً 

471الثانًمستجدعبدالحكٌم رشدى رجب معتز2180026970 

472الثانًمستجدعبدالملك بشرى عٌد مالك2280026971 

473الثانًمستجدالعال عبد محمد احمد منار2380026972 

474الثانًمستجدمحمود حسنى جالل منار2480026974 

475الثانًمستجدالعزٌز عبد محمد حمادة منار2580026975 

476الثانًمستجداحمد هللا عبد حمزة منار2680026976 

477الثانًمستجدبكر العلٌم عبد خالد منار2780030706 

478الثانًمستجدشحاتة فارس عادل منار2880026977 

479الثانًمستجدسٌد محمد العزٌز عبد منار2980026978 

480الثانًمستجدضاحى شحاته عزام منار3080026979 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

االنتاج قسم : المكان        17 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

481الثانًمستجداحمد خلٌفه عالء منار180030683 

482الثانًمستجدمحمد ابوالعٌون عماد منار280030684 

483الثانًمستجدحسن امبارك هاشم منار380026980 

484الثانًمستجدخلف محمد مصطفً هللا منة480026982 

485الثانًمستجدمحمود فوزي محمد هللا منه580026983 

486الثانًمستجدبدران ماهر اشرف منى680026985 

487الثانًمستجدمنصور بسٌس منصور منى780026986 

488الثانًمستجدالحمٌد عبد محمد محسن من880026987ً 

489الثانًمستجدالعزٌز عبد هالل احمد منٌره980026988 

490الثانًمستجدمحمد نجاح احمد مها1080026989 

491الثانًمستجدحسن ابراهٌم جمال مهند1180026990 

492الثانًمستجدجابر شعبان احمد مى1280026991 

493الثانًمستجدحسٌن محمد محمود مى1380031826 

494الثانًمستجدمحمود الرحٌم عبد خالد مٌار1480026992 

495الثانًمستجدصالح مصطفً صالح مٌرام1580026994 

496الثانًمستجدقسطنطٌن ٌوسف سعٌد مٌري1680024958 

497الثانًمستجدسعٌد فؤاد ثروت مٌنا1780026997 

498الثانًمستجدجورجى شحاته رافت مٌنا1880026998 

499الثانًمستجدناشد اسحق رضا مٌنا1980026999 

:المالحظون 
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500الثانًمستجدكامل افراٌم مٌالد نانسى2080027001 

501الثانًمستجدالحكٌم عبد محمد محسن نبٌله2180030896 

502الثانًمستجدسلٌمان عبدالستار صالح نجالء2280030699 

503الثانًمستجدالعلٌم عبد الحسٌب عبد مصطقى نجالء2380027002 

504الثانًمستجدعلى محمد محمد بكرى ندا2480027003 

505الثانًمستجدمحمد احمد علً ندا2580027004 

506الثانًمستجدمحمود حلمى محمد ندا2680027005 

507الثانًمستجدابوبكر محمد مصطفى ندا2780030698 

508الثانًمستجدمحمد على نادى ندا2880027006 

509الثانًمستجدالحكم عبد رجب احمد ندى2980027007 

510الثانًمستجدالمقصود عبد طه خالد ندى3080027008 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

االنتاج قسم : المكان        18 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

511الثانًمستجدابراهٌم على صالح ندى180027009 

512الثانًمستجدالرحمن عبد فتحى على ندى280027010 

513الثانًمستجدعلى كرم مدحت ندى380027011 

514الثانًمستجدشحاته عباس محمد نعمة480027013 

515الثانًمستجدعثمان عبدالداٌم سٌد الهدى نور580031824 

516الثانًمستجدمحمد محمد ناصر نورا680031822 

517الثانًمستجدفرحات صالح محمد نوران780027016 

518الثانًمستجداحمد صالح ٌاسر نورهان880027017 

519الثانًمستجدابراهٌم الحلٌم عبد أشرف نورهان980027018 

520الثانًمستجدرٌاض الحفٌظ عبد احمد نورهان1080027019 

521الثانًمستجدزكى عبدالحمٌد على نورهان1180027020 

522الثانًمستجدتامر كامل نادى نورهان1280027021 

523الثانًمستجدعبدالغنى عبدالعزٌز ربٌع نٌره1380030696 

524الثانًمستجدالرحمن عبد محمد خالد هاجر1480031885 

525الثانًمستجدخلٌل انور خلٌل هاجر1580027024 

526الثانًمستجداحمد عبدهللا رجب هاجر1680030689 

527الثانًمستجدمحمود توفٌق طه هاجر1780027027 

528الثانًمستجداحمد محمد فولى هاجر1880027028 

529الثانًمستجدجمعه المتعال عبد محسن هاجر1980027029 

530الثانًمستجدمحمد خالد محمد هاجر2080030860 

531الثانًمستجدهارون دروٌش نور هاجر2180027032 

532الثانًمستجدابراهٌم الحلٌم عبد محمد هادى2280027033 

533الثانًمستجداحمد خالد هللا خلف هاله2380027034 

534الثانًمستجدصادق عنتر رابح هاله2480027035 

535الثانًمستجدمحمود محمد عزت هاله2580027036 

536الثانًمستجدهزلً وجٌه نادي هاٌدي2680027037 

537الثانًمستجدمحمد فؤاد محمد هبة2780027038 

538الثانًمستجدمحمد السالم عبد شعراوى هدى2880027040 

:المالحظون 
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539الثانًمستجدالحلٌم عبد عطٌة احمد هدٌر2980027041 

540الثانًمستجدمحمود طه المعز عبد هدٌر3080027042 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

االنتاج قسم : المكان        19 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

541الثانًمستجدمحمد عبدالكرٌم نصارى هدٌر180027043 

542الثانًمستجدمحمود فتحى ٌاسر هدٌر280027044 

543الثانًمستجدطه على احمد هشام380030690 

544الثانًمستجدشعبان محمد سٌد هشام480027045 

545الثانًمستجدابوبكر احمد عبدالحمٌد هشام580027046 

546الثانًمستجدحسن محمد محمد همام680027047 

547الثانًمستجدمحمود احمد فتحى همس780027048 

548الثانًمستجدمحمد شالبى امٌر هند880030700 

549الثانًمستجدعطٌه محمد على هند980027050 

550الثانًمستجدعطٌه المحسن عبد الرحمن عبد هوٌدا1080027051 

551الثانًمستجدمجاهد خٌري محمد محمد وائل1180027053 

552الثانًمستجدهالل صاري محمد وفاء1280027054 

553الثانًمستجدرجب فولى احمد والء1380030691 

554الثانًمستجدسالم رمضان حماده والء1480027055 

555الثانًمستجدعبدالهادى ابراهٌم شعبان والء1580030694 

556الثانًمستجدعبدالجواد محمد شعبان والء1680030692 

557الثانًمستجدادم فوزى محمد ولٌد1780027061 

558الثانًمستجدناشد سلٌمان صفوت ٌارا1880027062 

559الثانًمستجدعلى عسقالنى محمد ٌارا1980031863 

560الثانًمستجدعبدالحمٌد محمد عالءالدٌن ٌاسر2080021667 

561الثانًمستجدخلٌفه محروس احمد ٌاسمٌن2180027065 

562الثانًمستجدمحمد عمر حسن ٌاسمٌن2280027066 

563الثانًمستجدزهران سعد حسٌبة ٌاسمٌن2380027067 

564الثانًمستجداحمد صبرة حمادة ٌاسمٌن2480027068 

565الثانًمستجدعبدالحكٌم صابر حموده ٌاسمٌن2580030693 

566الثانًمستجدعلى محمود محمد ٌاسمٌن2680027070 

567الثانًمستجدمصطفى محمد محمود ٌاسمٌن2780027071 

568الثانًمستجدعلى زكى نور ٌاسمٌن2880027072 

569الثانًمستجدعبدالرحمن حسٌن حمدى ٌاسٌن2980030697 

570الثانًمستجدخٌرى محمد احمد ٌسرا3080027073 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 
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:المالحظون 

:المالحظون 



-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  العام األعداد برنامج

   زراعية ميكروبيولوجيا  المقرر ( 201ز ك م   ) 
إل  10:00  من : الفترة     22/06/2021 : التاريخ

12:00  ى

االنتاج قسم : المكان        19 لجنة : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

571الثانًمستجدمتى ٌوسف رضا ٌوستٌنا3180027074

572الثانًمستجدمحمد ٌوسف اٌمن ٌوسف3280031829

573الثانًمستجدرزق ٌوسف بشري ٌوسف3380027075 

574الثانًمستجدعبدالباقى محمد رضا ٌوسف3480027076 

575الثانًمستجدمقار لوقا رفعت ٌوسف3580027077

576الثانًمستجدحبٌب نجٌب نادى ٌوسف3680027079

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 
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:المالحظون 


