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عدد الغیاب :عدد الحضور :   االجمالي :  
توقیع مراقب اللجنة :المالحظون :

كشف توزیع الطالب على اللجان 2021-2022 فصل دارسي  األول 
 برنامج االنتاج الحیوانى والداجنى 

 المقرر  فسیولوجیا الدواجن ( أ ن ح312 )  
التاریخ : 01/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 19        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:26 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   541الثالثمستجدابراھیم نادى ضیف ناغى80026495 1
   542الثالثمستجداحمد ابراھیم محمد عبد هللا80026496 2
   543الثالثمستجداحمد االصنعى عبد العزیز محمود80030638 3
   544الثالثمستجداحمد محمد یوسف فھمى80026529 4
   545الثالثمستجداحمد محمود محمد فوزي80026532 5
   546الثالثمستجدادھم ایمن محمود عبد الصبور80026539 6
   547الثالثمستجداسراء محمد عبدالرحیم عبدالعزیز80031873 7
   548الثالثمستجداسالم شرف محمد عبد الحمید80026563 8
   549الثالثمستجداسالم محمد عبدالحكیم محمد80026565 9
   550الثالثمستجداسالم محمود حشمت توفیق80030642 10
   551الثالثمستجداسماء حموده عبد هللا محمد80026575 11
   552الثالثمستجدایمان معروف احمد محمد80024696 12
   553الثالثمستجدایمان مالك خلف نجیب80026619 13
   554الثالثمستجدبسنت ھشام محمد احمد80026631 14
   555الثالثمستجدحمدیة احمد محمد احمد80026664 15
   556الثالثمستجدخالد فولى عبده حسن80026671 16
   557الثالثمستجدخضر عبدالرسول محمد عبدالمطلب80026672 17
   558الثالثمستجددالیا حسین عبدهللا محمد80021727 18
   559الثالثمستجددعاء عید ابراھیم عثمان80026681 19
   560الثالثمستجدرؤى عالء الدین جمعھ صالح80026687 20
   561الثالثمستجدربیعى جمیل محمد فتحى80026694 21
   562الثالثمستجدرحاب محمد احمد ابوزید80024764 22
   563الثالثمستجدروفیدة فضل محروس فضل80026711 23
   564الثالثمستجدسھیلھ افتراج محمد یوسف80026757 24
   565الثالثمستجدشروق محمد مخلوف محمد80026764 25
   566الثالثمستجدصابرین منصور محمود عثمان80030665 26
   567الثالثمستجدعبد الرحمن محمد حسن عبد اللطیف80026795 27
   568الثالثمستجدعبد هللا حامد عبد هللا علي80026800 28
   569الثالثمستجدعبدالرحمن شبیب جادالرب شبیب80026804 29
   570الثالثمستجدعبدالرحمن معتمد عبدالقوى عبدالحفیظ80026805 30
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عدد الغیاب :عدد الحضور :   االجمالي :  
توقیع مراقب اللجنة :المالحظون :

كشف توزیع الطالب على اللجان 2021-2022 فصل دارسي  األول 
 برنامج االنتاج الحیوانى والداجنى 

 المقرر  فسیولوجیا الدواجن ( أ ن ح312 )  
التاریخ : 01/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 20        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:26 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   571الثالثمستجدعبدهللا محمد نور الدین محمد80026809 1
   572الثالثمستجدعبدهللا معوض توني فرج80024828 2
   573الثالثمستجدعبیر سید فتحى سید80026811 3
   574الثالثمستجدعصام جمال محمد محمد80025477 4
   575الثالثمستجدعلى محمود على ابراھیم80026818 5
   576الثالثمستجدعمار یاسر عبد الصبور حسن80026826 6
   577الثالثمستجدغاده عبدالتواب عبدالمنعم عبدالتواب80026833 7
   578الثالثمستجدغاده محمد احمد محمود80026835 8
   579الثالثمستجدفاتن عالءالدین عبد الحمید محمود80026836 9
   580الثالثمستجدفادي ھاني ابراھیم عزیز بنیامین80026838 10
   581الثالثمستجدفاطمھ احمد عزالدین على80026845 11
   582الثالثمستجدفضل عزت صابرابو زید80030673 12
   583الثالثمستجدكریم فتحى وردانى شناوى80026865 13
   584الثالثمستجدكریم محمد عبد الفتاح محمد80026866 14
   585الثالثمستجدمارى ثروت اسحق نصیف80026873 15
   586الثالثمستجدمحمد بشیر عبد العزیز محمد80026890 16
   587الثالثمستجدمحمد رضا محمد ابو ضیف80026899 17
   588الثالثمستجدمحمد سعید ماھر حسن80026901 18
   589الثالثمستجدمحمد سید محمد كامل80026903 19
   590الثالثمستجدمحمد شعبان سید حافظ80030695 20
   591الثالثمستجدمحمد صبحى فتحى محمد80030894 21
   592الثالثمستجدمحمد عقیلى یوسف عبد النعیم80026911 22
   593الثالثمستجدمحمد نعمان عبد السالم عبد المطلب80026927 23
   594الثالثمستجدمحمود جمال حماده عبد الجواد80026935 24
   595الثالثمستجدمحمود عبدهللا سعودي ربیعي80026941 25
   596الثالثمستجدمختار سویلم راشد سویلم80026945 26
   597الثالثمستجدمصطفى عبد المجید على حسن80026964 27
   598الثالثمستجدمینا ثروت فؤاد سعید80026997 28
   599الثالثمستجدمینا رضا اسحق ناشد80026999 29
   600الثالثمستجدنجالء صالح عبدالستار سلیمان80030699 30
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عدد الغیاب :عدد الحضور :   االجمالي :  
توقیع مراقب اللجنة :المالحظون :

كشف توزیع الطالب على اللجان 2021-2022 فصل دارسي  األول 
 برنامج االنتاج الحیوانى والداجنى 

 المقرر  فسیولوجیا الدواجن ( أ ن ح312 )  
التاریخ : 01/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 21        المكان : قسم الكیمیاء

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:26 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   601الثالثمستجدندى مدحت كرم على80027011 1
   602الثالثمستجدنوران محمد صالح فرحات80027016 2
   603الثالثمستجدنیره ربیع عبدالعزیز عبدالغنى80030696 3
   604الثالثمستجدھادي احمد عنتر محمود80021670 4
   605الثالثمستجدھانى مختار یوسف بسطاوروس80018443 5
   606الثالثمستجدھمس فتحى احمد محمود80027048 6
   607الثالثمستجدوائل محمد محمد خیري مجاھد80027053 7
   608الرابعمستجدیاسمین حسن عبد العال محمد70014166 8
   609الثالثمستجدیاسمین محمود محمد مصطفى80027071 9

 


