
-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  والمياه األراضى برنامج

   النمو فسيولوجيا  المقرر ( 138 ن م أ   ) 
إل  13:00  من : الفترة     19/06/2021 : التاريخ

15:00  ى

االنتاج قسم : المكان        19 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

542الثالثمستجدالباب فتح االزهرى محمد طاهر ابراهٌم180020551 

543الثالثمستجدعطٌفً ادم جمال احمد280024604 

544الثالثمستجدعثمان ابوالسباع خالد احمد380024606 

545الثالثمستجدمحمد سمٌر ربٌع احمد480024608 

546الثالثمستجدمحمد احمد شحاته احمد580024614 

547الثالثمستجدمحمد عبدالرحمن عنتر احمد680024621 

548الثالثمستجدمحمود عبدالحمٌد محمد احمد780024622 

549الثالثمستجدلطٌف عبدالعال عٌسً اذهار880024626 

550الثالثمستجدثابت عبدالوهاب سعداوي ازهار980024627 

551الثالثمستجدعبدالعلٌم محمد رمضان اسامه1080024628 

552الثالثمستجدابوالقٌنى محمد عبدالناصر اسالم1180021530 

553الثالثمستجدمحمد حسن الصغٌر محمد اسالم1280021724 

554الثالثمستجدامٌن شحاته جالل اسماء1380021694 

555الثالثمستجداحمد حسٌن احمد االء1480024657 

556الثالثمستجدحسانٌن احمد هشام امان1580024670ً 

557الثالثمستجدعبدالباقً تونً محمد اٌه1680024710 

558الثالثمستجدابونهار عمر هشام اٌه1780024716 

559الثالثمستجدصابر محمد وائل اٌه1880024717 

560الثالثمستجدٌوسف علً ٌحًٌ اٌه1980021503 

561الثالثمستجدخلٌل منٌر عادل بسام2080024721 

562الثالثمستجدمحمد محمد سٌد بسمه2180024722 

563الثالثمستجدامبارك عبدالحمٌد سرٌر بنان2280024723 

564الثالثمستجدعبدالحمٌد محمد ربٌع جهاد2380024727 

565الثالثمستجدصالح احمد محمد خلود2480024749 

566الثالثمستجدابراهٌم شوقً محمد عادل دٌنا2580021715 

567الثالثمستجدعبدالعال احمد محمود رحاب2680024765 

568الثالثمستجدصلٌب فرنسٌس سعد رفقه2780024772 

569الثالثمستجدحسانٌن عبدالغنً كامل رفٌده2880021632 

570الثالثمستجدٌوسف عزٌز ٌوسف رٌموندا2980021604 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  والمياه األراضى برنامج

   النمو فسيولوجيا  المقرر ( 138 ن م أ   ) 
إل  13:00  من : الفترة     19/06/2021 : التاريخ

15:00  ى

االنتاج قسم : المكان        20 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم
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:المالحظون 
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571الثالثمستجدخلٌل مصطفى حمدى ساره3080018378 

572الثالثمستجدفهمً سمٌر نادي ساره180024784 

573الثالثمستجدحنا بشري جمال سوسنه280024790 

574الثالثمستجدمحمد مصطفً عبدالمنعم شمس380024795 

575الثالثمستجداحمد محمد عمران شٌرٌن480021550 

576الثالثمستجدحسن محمد جمال شٌماء580024799 

577الثالثمستجدبركات ناجً حماده شٌماء670013756 

578الثالثمستجدرشاد محمد عماد شٌماء780021676 

579الثالثمستجدعبدالحمٌد كمٌل محمد شٌماء880024802 

580الثالثمستجدمحمد فرغلً احمد صفٌه980021500 

581الثالثمستجدحسانٌن انور عزٌز عل1080021626ً 

582الثالثمستجدمحمد عٌد عبدالكرٌم فاطمه1180024849 

583الثالثمستجدعبدالحفٌظ موسً عثمان فاطمه1280024850 

584الثالثمستجدمحمود عبدالملك محمد فاطمه1380024852 

585الثالثمستجدمحمد علً محمد فاطمه1480024853 

586الثالثمستجدعلً سعد ناصر فاطمه1580024858 

587الثالثمستجدعبدالعاطً حسن شعبان فرحه1680021677 

588الثالثمستجدعبدالمجٌد كمال محمد كمال1780024865 

589الثالثمستجدحبٌب انور شنوده مارٌنا1880021612 

590الثالثمستجدعبدالجابر عبدالرحمن احمد محمد1980024884 

591الثالثمستجدعبدالغنً صفوت محمد اشرف محمد2080021666 

592الثالثمستجدجمعه عبدالتواب زاهر محمد2180021598 

593الثالثمستجدالدٌن نور محمد طارق محمد2280021702 

594الثالثمستجدالغنى عبد صادق عطا محمد2380018403 

595الثالثمستجدعلً حسن فاٌز محمد2480024907 

596الثالثمستجدهلٌل محمد هلٌل محمد2580024915 

597الثالثمستجدطوسن محمود سٌد محمود2680018061 

598الثالثمستجدعلى عثمان حسٌن مروه2780020667 

599الثالثمستجدجرجس حبٌب جرجس مرٌم2880024931 

600الثالثمستجدمحمد عمر عطا مصطف2980024943ً 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  والمياه األراضى برنامج

   النمو فسيولوجيا  المقرر ( 138 ن م أ   ) 
إل  13:00  من : الفترة     19/06/2021 : التاريخ

15:00  ى

االراضى قسم : المكان        21 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

601الثالثمستجدخلٌفه محمد بدوي منار3080024948 

602الثالثمستجدحسن عبدالرحٌم عماد منار180024949 

603الثالثمستجدعٌسً خلٌل ناجح منار280021698 

604الثالثمستجدخلٌل بشري سمٌر مٌنا380024959 

605الثالثمستجدقرشً محمد خلف نورهان480024979 

606الثالثمستجدمبروك سعٌد خلف هاجر580021753 

607الثالثمستجدعبدالحكٌم ربٌع شادي هاجر680024984 

608الثالثمستجدمحمد ابراهٌم عالء هاجر780021557 

609الثالثمستجدسباق حماد علً محمد هاجر880024986 

610الثالثمستجدمحمد كامل محمد هاجر980024988 

:المالحظون 

 مستخرج البٌان غادة ودٌد حنا جرجس12:7 6/6/2021نظام ابن الهٌثم إلدارة شئون الطالب 



611الثالثمستجدالسمٌع عبد عزت عماد هانى1070014112 

612الثالثمستجدعبدالرازق خلف محمد هاٌدي1180021553 

613الثالثمستجدعلً راضً عماد هدٌر1280024996 

614الثالثمستجدرزق زكرٌا وجٌه ٌوستٌنا1380025016 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة  :المالحظون 


