
-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  النبات وأمراض اآلفات مكافحة برنامج

   بكتيرية نبات امراض  المقرر ( 304 ن.م.ا   ) 
إل  13:00  من : الفترة     28/06/2021 : التاريخ

15:00  ى

االراضى قسم : المكان        21 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

608الثالثمستجدعلً طه سٌد احمد180024613 

609الثالثمستجدحسٌن احمد ناصر احمد280021741 

610الثالثمستجدسٌد عبدهللا زغبً اسراء380024630 

611الثالثمستجدابوالٌزٌد عبدالرحمن احمد اسالم480021682 

612الثالثمستجدحسٌن محمود اوسامه اسالم580025255 

613الثالثمستجدعبداللطٌف سلٌمان رمضان اسماء680024645 

614الثالثمستجدعبداللطٌف حسن محمود اسماء780024649 

615الثالثمستجدعبدالناصر هدٌه غندر اشرف880024653 

616الثالثمستجدامٌن كامل محمود افنان980024656 

617الثالثمستجدعبدالمجٌد عبدالفتاح عبدالمجٌد االء1080024662 

618الثالثمستجدسعٌد محمد حسن الشٌماء1180021519 

619الثالثمستجدخمٌس سٌد ٌاسر امٌره1280021586 

620الثالثمستجدمحمد السٌد ابراهٌم اٌمان1380025232 

621الثالثمستجدعبدالمعز عبدالحمٌد رضا اٌمان1480024689 

622الثالثمستجدحسن ابوغنٌمه سٌد اٌمان1580024690 

623الثالثمستجدابوخطوه سٌد عبدهللا اٌمان1680024692 

624الثالثمستجدنصار محمد نصٌر اٌمان1780024699 

625الثالثمستجدمحمود موسً نعمان اٌمان1880021643 

626الثالثمستجدتونً محمد سٌد اٌه1980024704 

627الثالثمستجدعبدالحفٌظ الدٌن نور عبدالناصر اٌه2080024707 

628الثالثمستجدٌوسف عبدالعزٌز حسٌن بسمله2180021544 

629الثالثمستجدسعد بطرس اٌلٌا تامر2280021615 

630الثالثمستجداسكندر خلف عدلى جوسٌانا2380018077 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  النبات وأمراض اآلفات مكافحة برنامج

   بكتيرية نبات امراض  المقرر ( 304 ن.م.ا   ) 
إل  13:00  من : الفترة     28/06/2021 : التاريخ

15:00  ى

االراضى قسم : المكان        22 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

631الثالثمستجدمهنً سامً رضا جول2480024730ً 

632الثالثمستجدمحمد علً علً حبٌبه2580024733 

633الثالثمستجدسلٌمان محمد دسوقً محمد الدٌن حسام2680024735 

634الثالثمستجدعبداللطٌف محمد مصطفً حسام2780024738 

635الثالثمستجدشلقامً عبدالجواد شلقامً حمدي2880024742 

636الثالثمستجدعبدالوهاب عطٌه صالح دعاء2980021742 

637الثالثمستجدمحمد توفٌق احمد دنٌا3080021663 
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:المالحظون 
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638الثالثمستجدقطب مسعود ناصر راندا180024759 

639الثالثمستجداحمد عبداللطٌف ناصر رانٌا280021582 

640الثالثمستجدصلٌب ذكً ذكً ساندرا380021606 

641الثالثمستجدغازي حمدي مدحت سمٌه480024787 

642الثالثمستجدامام سٌد ربٌع شاهٌناز580024792 

643الثالثمستجدعبدالرازق شلقامً حسٌن شلقام680024794ً 

644الثالثمستجدابراهٌم رجب ربٌع شهٌناز780024796 

645الثالثمستجدعبدالعلٌم عاطف جمعه شٌماء880024800 

646الثالثمستجدبٌومً موسً احمد صابرٌن980024803 

647الثالثمستجدمحمد فرح محمد صفاء1080021541 

648الثالثمستجدعمر عبداللطٌف عمر طه1180021554 

649الثالثمستجدابوالعال سالم اشرف عائشه1280024811 

650الثالثمستجدعبدالفتاح عوض اشرف عبدالرحمن1380024816 

651الثالثمستجداحمد فؤاد عٌد عبدالرحمن1480024819 

652الثالثمستجدحسان طرهونً عٌد عال1580024835 

653الثالثمستجدعبدالغنً غرٌب محمود فاطمه1680024854 

654الثالثمستجدشٌمً عبدالغنً مصطفً فاطمه1780024856 

655الثالثمستجدخلٌل عدلً سمٌر كٌرلس1880025300 

656الثالثمستجدصادق لبٌب سٌد كٌرلس1980025299 

657الثالثمستجدعبدالسٌد عزٌز فادي كٌرلس2080021608 

658الثالثمستجداحمد عبدالبدٌع احمد لبنى2180025262 

659الثالثمستجدحسن ابراهٌم صالح لبن2280024868ً 

660الثالثمستجدعبدالرازق احمد حسن لٌل2380021736ً 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  النبات وأمراض اآلفات مكافحة برنامج

   بكتيرية نبات امراض  المقرر ( 304 ن.م.ا   ) 
إل  13:00  من : الفترة     28/06/2021 : التاريخ

15:00  ى

االراضى قسم : المكان        23 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

661الثالثمستجداسحق وهبه عدلً مارجرٌت2480024875 

662الثالثمستجدابراهٌم عبدهللا ابراهٌم محمد2580021637 

663الثالثمستجدعبدالنعٌم محمد اٌمن محمد2680024886 

664الثالثمستجدالهم عبدالحمٌد ثروت محمد2780024888 

665الثالثمستجدصاوي ابراهٌم جمال محمد2880024891 

666الثالثمستجدشحاته هندي جمال محمد2980024892 

667الثالثمستجداحمد علً شعبان محمد3080024900 

668الثالثمستجدمحمد شحاته صالح محمد180021672 

669الرابعمستجدالحمٌد عبد محمد الحمٌد عبد محمد270013830 

670الثالثمستجدعبدالجواد عبدالغنً عٌد عبدالغنً محمد380024903 

671الثالثمستجدصابر سخً عٌد محمد480021646 

672الثالثمستجدعلً احمد محمد محمد580021731 

673الثالثمستجدعلً محمد نبٌل محمد680021685 

674الثالثمستجدعبدالحفٌظ عبدالعزٌز احمد محمود780021573 

675الثالثمستجدعبدالحمٌد سعد اشرف محمود880021686 

676الثالثمستجدحسن محمود احمد مروه980024928 

677الثالثمستجداحمد سٌد خالد مرٌم1080024932 

678الثالثمستجدالحلٌم عبد الغنى عبد محمد مصطفى1180025636 

:المالحظون 
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679الثالثمستجدعبدالشهٌد غالً زاهً مهجه1280024952 

680الثالثمستجدفهٌم فرج عماد مٌنا1380021611 

681الثالثمستجدعزٌز فهمً مجدي مٌنا1480021601 

682الثالثمستجدجادهللا ابراهٌم عادل نادر1580021610 

683الثالثمستجدرمضان محمد احمد ناهد1680024962 

684الثالثمستجدمحمد داخلً ٌحً نجالء1780021648 

685الثالثمستجداحمد علً حسٌن ندا1880021689 

686الثالثمستجدعبدالوهاب عصمت مصطفً ندي1980024969 

687الثالثمستجدمحمد محمد رمضان نزٌهه2080024972 

688الثالثمستجدشافعً محمد عزت نوال2180018211 

689الثالثمستجدصادق دسوقً ربٌع نورهان2280024980 

690الثالثمستجدالباقى عبد محمد تونى هاجر2380020558 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

-2020 اللجان على الطالب توزيع كشف

الثانى  دارسي فصل 2021

  النبات وأمراض اآلفات مكافحة برنامج

   بكتيرية نبات امراض  المقرر ( 304 ن.م.ا   ) 
إل  13:00  من : الفترة     28/06/2021 : التاريخ

15:00  ى

األراضى قسم : المكان        24 لجنه : اللجنة

مالحظاتاالنصراف توقٌعالحضور توقٌعالمقعد رقمالمستوىالقٌد حالةاالسمالكودم

691الثالثمستجدخلٌفه عمار خلف هاجر2480024982 

692الثالثمستجدعبدالرحمن الدٌن كمال محمد سٌد هاجر2580024983 

693الثالثمستجدمحمد علً عماد هاجر2680024985 

694الثالثمستجدمحمود فتحً محمد هاجر2780024987 

695الثالثمستجدابوبكر محمد رجب هبه2880024991 

696الثالثمستجدعبدهللا حبٌب وهٌب هبه2980024992 

697الثالثمستجدسٌد احمد صالح هدي3080024994 

698الثالثمستجدٌوسف عبدالعزٌز مختار هناء180025000 

699الثالثمستجدالرحمن عبد على رضا هند280018416 

700الثالثمستجدصالح سٌد محمد هند380025003 

701الثالثمستجدعزٌز عبدالمسٌح عماد هٌلٌنا480025004 

702الثالثمستجدمحمود عبدالكرٌم ممدوح وفاء580025006 

703الثالثمستجداحمد محمد العابدٌن زٌن ولٌد680025009 

704الثالثمستجدجلبً بشري ماجد ونجد780025011 

705الثالثمستجداحمد رجب عادل ٌوسف880021668 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 
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:المالحظون 

:المالحظون 


