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

كشف توزیع الطالب على اللجان 2021-2022 فصل دارسي  األول 
 برنامج األعداد العام 

 المقرر  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 22/01/2022     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 30        المكان : قسم االراضى

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 12:3 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   871الثانيمستجدابراھیم حجاج شعراوي عبدالرحمن80502756 1
   872الثانيمستجداحمد عبد العزیز اسماعیل حسانین80024620 2
   873الثانيمستجداحمد عالء احمد اسماعیل80505483 3
   874األولمستجداحمد كمال توفیق ھارون80506089 4
   875األولمستجداسراء محمد حسین محمود80511442 5
   876الثانيمستجداسالم خمیس شحاتھ محمد80512452 6
   877األولمستجداسالم محمد مرسال رزق80512957 7
   878الثانيمستجداسماء ریس حسن محمد80514270 8
   879الثانيمستجداالء محمد فوزي عبدالرحمن80517300 9
   880الثانيمستجدالحسن محمد سلیمان ھنداوي80517906 10
   881الثانيمستجداماني علي بشیھي حماد80519522 11
   882األولمستجدامجد فھیم فكري فھیم80520027 12
   883األولمستجدامندا نادي ذكي ویصا80520431 13
   884الثانيمستجدایمي حنا نجیب عبدهللا80525481 14
   885الثانيمستجدایھ حجاج حلمي محمد80526289 15
   886األولمستجدبیشوي میالد عدلي خلیل80530329 16
   887األولمستجدحاتم ناصر ابوالعزایم ناصر80532854 17
   888الثانيمستجدرجب عصام وجید احمد80541540 18
   889الثانيمستجدرحاب عاطف علي محمد80541641 19
   890الثانيمستجدضیاء مصطفي محمد كامل80558508 20
   891الثانيمستجدطارق محمود جمال احمد80026786 21
   892الثانيمستجدعبدالرحمن احمد عبدالكریم جاد80560528 22
   893األولمستجدعبدالرحمن عماد عبدالرحمن عدوي80561538 23
   894األولمستجدعبدالرحمن محمد سید لطفي80561942 24
   895األولمستجدعبدالرحمن مصطفي عبدالرحمن محمد80562346 25
   896الثانيمستجدعبیر ابراھیم عبدالرحیم عثمان80024830 26
   897الثانيمستجدعلیاء علي محمود احمد80566386 27
   898الثانيمستجدكریم اشرف محمد عبدالرحیم80573153 28
   899األولمستجدكریم ناصر عباس طلب80574062 29
   900الثانيمستجدمارینا جمال صدقي صبحي80575779 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 األعداد العام 

 المقرر  اساسیات المحاصیل ( م ح ص101 )  
التاریخ : 22/01/2022     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 31        المكان : قسم االراضى

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 12:3 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   901الثانيمستجدمارینا شكري جادهللا غالي80575880 1
   902الثانيمستجدمارینھ عماد اسحق ولیم80576082 2
   903األولمستجدمحمود احمد یونس محمود80582041 3
   904األولمستجدمحمود شریف یوسف علي80582546 4
   905األولمستجدمحمود عید محمد صغیر80583152 5
   906الثانيمستجدمریم رضا فوزي شحاتھ80585576 6
   907الثانيمستجدموسي جابر محمد لطفي یوسف80593050 7
   908الثانيمستجدمي اسماعیل محمد شعبان طوسن80593151 8
   909الثانيمستجدمیرنا رضا بطرس فرج80733740 9

   910الثانيمستجدمینا محروس الكسان بستكلي80594565 10
   911الثانيمستجدنادیھ محمد جمال خضر80594969 11
   912الثانيمستجدندي احمد جمال عبد النعیم80733393 12
   913الثانيمستجدھاجر علي احمد حنفي80602241 13
   914األولمستجدھدي محمد اسماعیل محمد80604059 14
   915األولمستجدھدي محمود محمد شلقامي80604160 15
   916الثانيمستجدھنداوي عبدالمحسن صدیق محمد80605473 16
   917الثانيمستجدیاسمین شریف رجب كامل80607998 17
   918الثانيمستجدیاسمین عصام عدلي عبدالمنعم80608503 18
   919األولمستجدیوسف رضا اسحق كامل80609816 19

 


