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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  تشریعات وقوانین زراعیة ( م ح ص202 )  
التاریخ : 24/01/2022     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 1        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 12:5 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   1الثانيمستجدابرام بشري عبدالمالك غالي80502554 1
   2الثانيمستجداحمد بدري احمد حسن80503665 2
   3األولمستجداحمد عوض نتج عبدالعال80505887 3
   4الثانيمستجداحمد محمود علي السید80507604 4
   5الثانيمستجداحمد مصطفي عبدالحلیم محمد80507907 5
   6الثانيمستجداسامھ احمد محمد عبدالحكم80509422 6
   7الثانيمستجداسماء حاتم فتحي حسن80513664 7
   8الثانيمستجداسماء حسین عبدالفتاح عبدالسالم80513765 8
   9الثانيمستجداسماء رمضان محمد محمد80733733 9

   10الثانيمستجدبیشوي كرم فایز وھبھ80530127 10
   11الثانيمستجدصفاء ممدوح كامل احمد80030666 11
   12الثانيمستجدضحي محمود حسن محمد80558407 12
   13الثانيمستجدطارق محمود جمال احمد80026786 13
   14الثانيمستجدعبیر صبري منشاوي صادق80564063 14
   15الثانيمستجدعمر جمال محمد حواء محمد80566790 15
   16األولمستجدفارس جمال محمد صادق80568911 16
   17الثانيمستجدفاطمھ احمد یوسف احمد80569315 17
   18الثانيمستجدفاطمھ اسماعیل قطب اسماعیل80569517 18
   19الثانيمستجدفاطمھ علي لملوم محمد80570325 19
   20الثانيمستجدفاطمھ محمود علي محمد80571032 20
   21الثانيمستجدفضیلة محمد راضي جمعھ80733607 21
   22الثانيمستجدكریم عمده ابراھیم حسن80573557 22
   23الثانيمستجدكیرلس عماد ھابیل ابراھیم80574264 23
   24الثانيمستجدكیرلس مراد نادي اومیل80574466 24
   25الثانيمستجدكیرلس نادي ذكي داود80574567 25
   26الثانيمستجدمؤمن حسام الدین علي عبدالسالم80575173 26
   27الثانيمستجدماھیتاب ایھاب فتح هللا محمد80576284 27
   28الثانيمستجدمحمد ابوزید علي عبدالوھاب80576486 28
   29الثانيمستجدمحمد اشرف محمد خلیل80733730 29
   30الثانيمستجدمحمد الحسیني محمد حسین80576789 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  تشریعات وقوانین زراعیة ( م ح ص202 )  
التاریخ : 24/01/2022     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 2        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 12:5 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   31الثانيمستجدمحمد خالد رمضان احمد80577496 1
   32الثانيمستجدمحمد رضا احمد عیسي80577900 2
   33الثانيمستجدمحمد شعبان یونس محمد80021683 3
   34الثانيمستجدمحمد صابر مخیمر عبدالقوي80578607 4
   35الثانيمستجدمحمد منتصر سید عبدالواحد80580627 5
   36الثانيمستجدمحمد ناصر محمد حسین80580930 6
   37الثانيمستجدمروه محمد محمد عبدالنعیم80584970 7
   38الثانيمستجدمنار محمد محمد عقیلي80590828 8
   39الثانيمستجدمیسره صابر زین العابدین علي80594060 9

   40الثانيمستجدھاجر احمد ذكي محمد80027022 10
   41الثانيمستجدھدیر عالء حجازي محمد80733728 11
   42الثانيمستجدھناء محمد عنتر حسن80604867 12
   43الثانيمستجدوالء خالد فوزى محمود80027056 13

 


