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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  نبات زراعى مورفولوج�ا و تشریح وتقسیم ( أم ن101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 32        المكان : قسم امراض النبات

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:23 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   931األولمستجدابراھیم اسامھ ابراھیم محمود80502655 1
   932األولمستجدابراھیم حجاج شعراوي عبدالرحمن80502756 2
   933األولمستجداحالم محمد محمد محمد80503261 3
   934األولمستجداحمد عبد العزیز اسماعیل حسانین80024620 4
   935األولمستجداحمد عصام فكري محمود80505382 5
   936األولمستجداحمد عالء احمد اسماعیل80505483 6
   937األولمستجداحمد عوض نتج عبدالعال80505887 7
   938األولمستجداحمد كمال توفیق ھارون80506089 8
   939األولمستجداحمد محمد بیومي اسماعیل80506493 9
   940األولمستجداسالم خمیس شحاتھ محمد80512452 10
   941األولمستجداسالم صبري سید محمد80512553 11
   942األولمستجداسالم محمد رشدي حسن80512755 12
   943األولمستجداسالم محمد زھني محمد80512856 13
   944األولمستجداسالم محمد مرسال رزق80512957 14
   945األولمستجداسماء ایھاب ابراھیم احمد80733604 15
   946األولمستجداسماء ریس حسن محمد80514270 16
   947األولمستجداالء انور احمد محمود80516189 17
   948األولمستجدالحسن علي عوض منازع80517805 18
   949األولمستجدالحسین یعقوب عبدهللا زھران80518007 19
   950األولمستجدالحسینى مصطفى عبدالجواد على80030647 20
   951األولمستجدالشیماء عادل عید محمد80518411 21
   952األولمستجداماني عاطف سید اسماعیل80519421 22
   953األولمستجداماني نبیھ عبدالعلیم محمد80519825 23
   954األولمستجدایمي حنا نجیب عبدهللا80525481 24
   955األولمستجدایھ احمد فتحي عبدالغفار80526188 25
   956األولمستجدایھ حجاج حلمي محمد80526289 26
   957األولمستجدایھ خالد محمد محمد80526895 27
   958األولمستجدحسام الدین خالد عبدالھادي ابوطالس80533359 28
   959األولمستجدحسین جمال حفني علي80535278 29
   960األولمستجدحماده حمدي محمد عبدالعزیز80535581 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  نبات زراعى مورفولوج�ا و تشریح وتقسیم ( أم ن101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 33        المكان : قسم امراض النبات

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:23 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   961األولمستجدحماده رجب محمد محمد80535682 1
   962األولمستجدحنان محمد صبحي عبدالرحیم80536389 2
   963األولمستجدخالد منتصر محمد عبدالناصر80733742 3
   964األولمستجدخلود ھاني خضر توني80537197 4
   965األولمستجدزیاد خالد محمود عبدالعال80547903 5
   966األولمستجدزیاد محمد عاشور حسان80548206 6
   967األولمستجدضیاء مصطفي محمد كامل80558508 7
   968األولمستجدطارق محمد عبدهللا محمود80558811 8
   969األولمستجدعبدالرحمن احمد عبدالكریم جاد80560528 9
   970األولمستجدعبدالرحمن عماد عبدالرحمن عدوي80561538 10
   971األولمستجدعبدالرحمن محمد سید لطفي80561942 11
   972األولمستجدعبدالرحمن مصطفي عبدالرحمن محمد80562346 12
   973األولمستجدعبدالرحمن مصطفي محمد مھني80562447 13
   974األولمستجدعلي احمد صالح علي80564871 14
   975األولمستجدعلي جمال محمد علي80565073 15
   976األولمستجدعلي عبدهللا محمد حسن80565780 16
   977األولمستجدفارس جمال محمد صادق80568911 17
   978األولمستجدكامل بولس ناجي صادق80572446 18
   979األولمستجدكریم رضا فھیم امین80573355 19
   980األولمستجدكریم محمد قاسم محمد80573961 20
   981األولمستجدكریم ناصر عباس طلب80574062 21
   982األولمستجدكریمھ ربیع عبد الغني عبدالفضیل80733568 22
   983األولمستجدمحمد حماده احمد محمد80577395 23
   984األولمستجدمحمد عبدهللا احمد عبدالعزیز80579011 24
   985األولمستجدمحمد عمر حلمي خلیفھ80579314 25
   986األولمستجدمحمد یاسر عطا یسن80581435 26
   987األولمستجدمحمود احمد یونس محمود80582041 27
   988األولمستجدمحمود شریف یوسف علي80582546 28
   989األولمستجدمحمود صالح عبدهللا ابراھیم80733744 29
   990األولمستجدمحمود عید محمد صغیر80583152 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  نبات زراعى مورفولوج�ا و تشریح وتقسیم ( أم ن101 )  
التاریخ : 21/06/2021     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 34        المكان : قسم امراض النبات

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 30/5/2021 12:23 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   991األولمستجدمریم رضا فوزي شحاتھ80585576 1
   992األولمستجدمریم عیسي ابراھیم محمد80586081 2
   993األولمستجدمصطفي احمد محجوب عوض80587394 3
   994األولمستجدمعتز علي فتحي علي عبدهللا80589111 4
   995األولمستجدمنار خالد سید عبدالفتاح80590323 5
   996األولمستجدمني عید عبدالوھاب محمد80592444 6
   997األولمستجدمھرائیل نادر شفیق حبیب80592949 7
   998األولمستجدموسي جابر محمد لطفي یوسف80593050 8
   999األولمستجدمي اسماعیل محمد شعبان طوسن80593151 9

   1000األولمستجدمیرنا رضا بطرس فرج80733740 10
   1001األولمستجدمینا محروس الكسان بستكلي80594565 11
   1002األولمستجدنادیھ محمد جمال خضر80594969 12
   1003األولمستجدندي احمد جمال عبد النعیم80733393 13
   1004األولمستجدندي عبدالتواب خلف محمد80733635 14
   1005األولمستجدھاجر ربیع عبدالعزیز احمد80601534 15
   1006األولمستجدھاجر شعبان علي احمد80601938 16
   1007األولمستجدھاجر علي احمد حنفي80602241 17
   1008األولمستجدھنداوي عبدالمحسن صدیق محمد80605473 18
   1009األولمستجدیاسمین عصام عدلي عبدالمنعم80608503 19

 


