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

كشف توزیع الطالب على اللجان 2021-2022 فصل دارسي  األول 
 برنامج الصناعات الغذائیة واأللبان 

 المقرر  كیمیاء المضافات الغذائیة والسموم ( ك ى ز 433 )  
التاریخ : 20/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 8        المكان : مدرج 3

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 16/1/2022 12:7 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   211الرابعمستجدابوبكر وحید محمد عبدالغني80021658 1
   212الرابعمستجداسراء امجد منشاوي عبدهللا80021705 2
   213الرابعمستجداسالم جالل عبدالتواب محمد80024637 3
   214الرابعمستجداسماء ابراھیم احمد ابراھیم80021655 4
   215الرابعمستجداسماء حسونھ عبدالعزیز عبدالحمید80024644 5
   216الرابعمستجداسماء محروس انور صادق80024647 6
   217الرابعمستجداسماء مخیمر سالمان عثمان80024651 7
   218الرابعمستجداشرقت عمرو محمد عبدالعزیز80021509 8
   219الرابعمستجداالء عبدالرحمن سید عبدالرحمن80024661 9

   220الرابعمستجدامال اشرف فتح الباب سالم80021559 10
   221الرابعمستجدامنھ حجاج علي عبدالجلیل80024671 11
   222الرابعمستجدامنیھ حسن حسین عواد80024672 12
   223الرابعمستجدامیره احمد عبدالحكیم ابراھیم80025222 13
   224الرابعمستجدامیره طارق محمد ذكي80021548 14
   225الرابعمستجدامیره علي ناجي محمد80024679 15
   226الرابعمستجدامیره محمود عبدالحمید دسوقي80024681 16
   227الرابعمستجدامیره ناصر احمد محمد80021585 17
   228الرابعمستجدامیره نجاح شعبان امین80021597 18
   229الرابعمستجدامیمھ عبداللطیف احمد رجب80024682 19
   230الرابعمستجدامیمھ موسى رجب موسى80025231 20
   231الرابعمستجدایمان محمد احمد محمد80021737 21
   232الرابعمستجدایمان مصطفي احمد محمد80024695 22
   233الرابعمستجدایمان نصر الدین عبدالجواد صبح عبدالجواد80024698 23
   234الرابعمستجدایھ ربیع احمد مصطفي80021706 24
   235الرابعمستجدایھ ربیع فتحي سید80021498 25
   236الرابعمستجدایھ صالح محمد نافع80021687 26
   237الرابعمستجدایھ عید عامر حسن80024709 27
   238الرابعمستجدایھ مصطفي عبدالعزیز احمد80024712 28
   239الرابعمستجدبثینھ عبدالتواب توفیق طرفاوي80024719 29
   240الرابعمستجدتیسیر حسن احمد سلیمان80021650 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 الصناعات الغذائیة واأللبان 

 المقرر  كیمیاء المضافات الغذائیة والسموم ( ك ى ز 433 )  
التاریخ : 20/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 9        المكان : مدرج 3

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 16/1/2022 12:7 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   241الرابعمستجدحنان عوني احمد فرغل80024744 1
   242الرابعمستجدحنان ناصر سعد مسعد80024745 2
   243الرابعمستجدخلود جمعھ عبدالباقي عباس80024748 3
   244الرابعمستجددعاء ابوالعیون طھ تاج الدین80021652 4
   245الرابعمستجددعاء اسامھ احمد محمد80021545 5
   246الرابعمستجددعاء رضا عبدالاله عبدالمجید80024753 6
   247الرابعمستجدرقیھ ابراھیم عبدالحمید محمد80021688 7
   248الرابعمستجدزبیده احمد محمد محمد80021578 8
   249الرابعمستجدزینب احمد صادق مصطفي80021561 9

   250الرابعمستجدساره صبره احمد محمد80021560 10
   251الرابعمستجدسامیھ عبدالتواب عبدالعظیم عثمان80024785 11
   252الرابعمستجدسھام كامل عبدالصمد حسین80021621 12
   253الرابعمستجدسھیلھ رافت عبدالحكیم عبدالمحسن80024788 13
   254الرابعمستجدشیرین صالح فولي عبدالحمید80024797 14
   255الرابعمستجدشیماء احمد صدیق محمد80024798 15
   256الرابعمستجدصابرین حسین عبدالحكیم یونس80024804 16
   257الرابعمستجدصفیھ اشرف رشدى عبدالحلیم80025259 17
   258الرابعمستجدطارق ایمن احمد عبدالحلیم80021521 18
   259الرابعمستجدطارق خلیل اسماعیل خلیل80021536 19
   260الرابعمستجدطارق محمد علي محمد80024809 20
   261الرابعمستجدعائشھ عاطف محمود حسن80021692 21
   262الرابعمستجدفاروق ھاشم الشریف محمد محمود80021506 22
   263الرابعمستجدفاطمھ شادى عبدالعزیز عبداللطیف80025260 23
   264الرابعمستجدكریم مصطفي عبدالمنعم محمد80021722 24
   265الرابعمستجدماري جرجس ویصا بطرس80024878 25
   266الرابعمستجدماریا جرجس فاروق یوسف80021605 26
   267الرابعمستجدمحمد احمد ابراھیم حمدان80021701 27
   268الرابعمستجدمحمد مسلم عباس محمد80024912 28
   269الرابعمستجدمحمد یحي انور محمود80021703 29
   270الرابعمستجدمریم عثمان محمد عثمان80021579 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 الصناعات الغذائیة واأللبان 

 المقرر  كیمیاء المضافات الغذائیة والسموم ( ك ى ز 433 )  
التاریخ : 20/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 10        المكان : مدرج 4

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 16/1/2022 12:7 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   271الرابعمستجدمصطفي ماھر حسن احمد80021587 1
   272الرابعمستجدمنار یاسر فولى عبدالموجود80025265 2
   273الرابعمستجدمنھ هللا محمد علي احمد80021570 3
   274الرابعمستجدمھا ماھر عبدالحمید فوزى80025150 4
   275الرابعمستجدمي عبدالباقي محمد محمود80024955 5
   276الرابعمستجدمیاده ناصر علي محمد80021657 6
   277الرابعمستجدنادیھ خمیس ھاشم محمد80024960 7
   278الرابعمستجدنجاه عبدالناصر محمد امین80021678 8
   279الرابعمستجدندى عماد رجب محمد80018254 9

   280الرابعمستجدندي اشرف حسن محمد80024965 10
   281الرابعمستجدندي جمال خیري عبدالغني80024966 11
   282الرابعمستجدندي حسام محمد انور احمد80024967 12
   283الرابعمستجدندي محمد جابر عبداللطیف80024968 13
   284الرابعمستجدنعمات جمال احمد ابراھیم80021562 14
   285الرابعمستجدنوران طھ أحمد عبد العزیز80024977 15
   286الرابعمستجدنورھان صالح محمود متولي80021563 16
   287الرابعمستجدھالھ مھاود صابر سلمان80021752 17
   288الرابعمستجدھبھ خلیفھ عبدالھادي عبدالغني80021529 18
   289الرابعمستجدھشام محمد عبدالمنعم محمد80021713 19
   290الرابعمستجدیاسمین احمد عبدالرؤف یوسف80025014 20
   291الرابعمستجدیاسمین حسین محمد محمد80025267 21

 


