
فصل  2021-2020 كشف توزيع الطالب على اللجان

دارسي  الثانى

  مكافحة اآلفات وأمراض النبات برنامج

  م ك ز ) المقرر  ميكروبيولوجيا منطقة الجذور  

310 ) 

إل  13:00  من : الفترة     21/06/2021 : التاريخ

15:00  ى

قسم االراضى : المكان        21لجنه  : اللجنة

رقم المقعدالمستوىحالة القيداالسمالكودم

612الثالثمستجداحمد سيد طه علي180024613 

613الثالثمستجداحمد ناصر احمد حسين280021741 

614الثالثمستجداسراء زغبي عبدهللا سيد380024630 

615الثالثمستجداسالم احمد عبدالرحمن ابواليزيد480021682 

616الثالثمستجداسالم اوسامه محمود حسين580025255 

617الثالثمستجداسماء رمضان سليمان عبداللطيف680024645 

618الثالثمستجداسماء محمود حسن عبداللطيف780024649 

619الثالثمستجداشرف غندر هديه عبدالناصر880024653 

620الثالثمستجدافنان محمود كامل امين980024656 

621الثالثمستجداالء عبدالمجيد عبدالفتاح عبدالمجيد1080024662 

622الثالثمستجدالشيماء حسن محمد سعيد1180021519 

623الثالثمستجداميره ياسر سيد خميس1280021586 

624الثالثمستجدايمان ابراهيم السيد محمد1380025232 

625الثالثمستجدايمان رضا عبدالحميد عبدالمعز1480024689 

626الثالثمستجدايمان سيد ابوغنيمه حسن1580024690 

627الثالثمستجدايمان عبدهللا سيد ابوخطوه1680024692 

628الثالثمستجدايمان نصير محمد نصار1780024699 

629الثالثمستجدايمان نعمان موسي محمود1880021643 

630الثالثمستجدايه سيد محمد توني1980024704 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 
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631الثالثمستجدايه عبدالناصر نور الدين عبدالحفيظ180024707 

632الثالثمستجدبسمله حسين عبدالعزيز يوسف280021544 

633الثالثمستجدتامر ايليا بطرس سعد380021615 

634الثالثمستجدجوسيانا عدلى خلف اسكندر480018077 

635الثالثمستجدجولي رضا سامي مهني580024730 

636الثالثمستجدحبيبه علي علي محمد680024733 

637الثالثمستجدحسام الدين محمد دسوقي محمد سليمان780024735 

638الثالثمستجدحسام مصطفي محمد عبداللطيف880024738 

639الثالثمستجدحمدي شلقامي عبدالجواد شلقامي980024742 

640الثالثمستجددعاء صالح عطيه عبدالوهاب1080021742 

641الثالثمستجددنيا احمد توفيق محمد1180021663 

642الثالثمستجدراندا ناصر مسعود قطب1280024759 

643الثالثمستجدرانيا ناصر عبداللطيف احمد1380021582 

644الثالثمستجدساندرا ذكي ذكي صليب1480021606 

645الثالثمستجدسميه مدحت حمدي غازي1580024787 

646الثالثمستجدشاهيناز ربيع سيد امام1680024792 

647الثالثمستجدشلقامي حسين شلقامي عبدالرازق1780024794 

648الثالثمستجدشهيناز ربيع رجب ابراهيم1880024796 

649الثالثمستجدشيماء جمعه عاطف عبدالعليم1980024800 

650الثالثمستجدصابرين احمد موسي بيومي2080024803 

651الثالثمستجدصفاء محمد فرح محمد2180021541 

652الثالثمستجدطه عمر عبداللطيف عمر2280021554 

653الثالثمستجدعائشه اشرف سالم ابوالعال2380024811 

654الثالثمستجدعبدالرحمن اشرف عوض عبدالفتاح2480024816 

655الثالثمستجدعبدالرحمن عيد فؤاد احمد2580024819 

656الثالثمستجدعال عيد طرهوني حسان2680024835 

657الثالثمستجدفاطمه محمود غريب عبدالغني2780024854 

658الثالثمستجدفاطمه مصطفي عبدالغني شيمي2880024856 

659الثالثمستجدكيرلس سمير عدلي خليل2980025300 

660الثالثمستجدكيرلس سيد لبيب صادق3080025299 
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661الثالثمستجدكيرلس فادي عزيز عبدالسيد180021608 

662الثالثمستجدلبنى احمد عبدالبديع احمد280025262 

663الثالثمستجدلبني صالح ابراهيم حسن380024868 

664الثالثمستجدليلي حسن احمد عبدالرازق480021736 

665الثالثمستجدمارجريت عدلي وهبه اسحق580024875 

666الثالثمستجدمحمد ابراهيم عبدهللا ابراهيم680021637 

667الثالثمستجدمحمد ايمن محمد عبدالنعيم780024886 

668الثالثمستجدمحمد ثروت عبدالحميد الهم880024888 

669الثالثمستجدمحمد جمال ابراهيم صاوي980024891 

670الثالثمستجدمحمد جمال هندي شحاته1080024892 

671الثالثمستجدمحمد شعبان علي احمد1180024900 

672الثالثمستجدمحمد صالح شحاته محمد1280021672 

673الثالثمستجدمحمد عبدالغني عيد عبدالغني عبدالجواد1380024903 

674الثالثمستجدمحمد عيد سخي صابر1480021646 

675الثالثمستجدمحمد محمد احمد علي1580021731 

676الثالثمستجدمحمد نبيل محمد علي1680021685 

677الثالثمستجدمحمود احمد عبدالعزيز عبدالحفيظ1780021573 

678الثالثمستجدمروه احمد محمود حسن1880024928 

679الثالثمستجدمريم خالد سيد احمد1980024932 

680الثالثمستجدمصطفى محمد عبد الغنى عبد الحليم2080025636 

681الثالثمستجدمهجه زاهي غالي عبدالشهيد2180024952 

682الثالثمستجدمينا عماد فرج فهيم2280021611 

683الثالثمستجدمينا مجدي فهمي عزيز2380021601 

684الثالثمستجدنادر عادل ابراهيم جادهللا2480021610 

685الثالثمستجدناهد احمد محمد رمضان2580024962 

686الثالثمستجدنجالء يحي داخلي محمد2680021648 

687الثالثمستجدندا حسين علي احمد2780021689 

688الثالثمستجدندي مصطفي عصمت عبدالوهاب2880024969 

689الثالثمستجدنزيهه رمضان محمد محمد2980024972 

690الثالثمستجدنوال عزت محمد شافعي3080018211 
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691الثالثمستجدنورهان ربيع دسوقي صادق180024980 

692الثالثمستجدهاجر تونى محمد عبد الباقى280020558 

693الثالثمستجدهاجر خلف عمار خليفه380024982 

694الثالثمستجدهاجر سيد محمد كمال الدين عبدالرحمن480024983 

695الثالثمستجدهاجر عماد علي محمد580024985 

696الثالثمستجدهاجر محمد فتحي محمود680024987 

697الثالثمستجدهبه رجب محمد ابوبكر780024991 

698الثالثمستجدهبه وهيب حبيب عبدهللا880024992 

699الثالثمستجدهدي صالح احمد سيد980024994 

700الثالثمستجدهناء مختار عبدالعزيز يوسف1080025000 

701الثالثمستجدهند رضا على عبد الرحمن1180018416 

702الثالثمستجدهند محمد سيد صالح1280025003 

703الثالثمستجدهيلينا عماد عبدالمسيح عزيز1380025004 

704الثالثمستجدوفاء ممدوح عبدالكريم محمود1480025006 

705الثالثمستجدوليد زين العابدين محمد احمد1580025009 

706الثالثمستجدونجد ماجد بشري جلبي1680025011 

707الثالثمستجديوسف عادل رجب احمد1780021668 

18MIS708باقامنيه عبدالعظيم محمد عبدالعظيم

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

 مستخرج البيان غادة وديد حنا جرجس11:48 6/6/2021نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب 

:المالحظون 


