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

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

 المقرر  استغالل األراضى المستصلحة وزراعتھا ( م ح ص 420 )  
التاریخ : 02/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 11        المكان : مدرج 4

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 18/1/2022 9:39 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   301الرابعمستجداحمد حسانین فتحي محمد80021505 1
   302الرابعمستجداحمد عبدالناصر عبدالنعیم محمد80021565 2
   303الرابعمستجداحمد محمد عشیري راشد80024623 3
   304الرابعمستجداریج احمد محمد مخلوف70013172 4
   305الرابعمستجداسماء محمد شحاتھ محمد80024648 5
   306الرابعمستجداشرف مدحت محمد السعودي80024654 6
   307الرابعمستجداماني علي عبدالمالك الجمل80024668 7
   308الرابعمستجدامیره أحمد كامل أحمد70013294 8
   309الرابعمستجدایمان حسین محمد جمعھ80024688 9
   310الرابعمستجدایھ عبدالحافظ عبدالسمیع عبدالحافظ80024705 10
   311الرابعمستجدایھ عبدالنبي سلیمان ھریدي80024708 11
   312الرابعمستجدبیشوي حنا عزیز حبیب80021619 12
   313الرابعمستجدجرجس عید محروس وھبھ70013512 13
   314الرابعمستجدحنان عبدهللا عبدالحلیم موسي80024743 14
   315الرابعمستجدخالد محسن احمد ادم80024747 15
   316الرابعمستجددعاء ربیعي كامل ابراھیم80024752 16
   317الرابعمستجددینا محمود حسن حسین80024758 17
   318الرابعمستجدرمضان محمد حلمى ماضى80020394 18
   319الرابعمستجدرویده محمد عیسي حسین80021525 19
   320الرابعمستجدشنوده بولس عبدهللا مینا80021599 20
   321الرابعمستجدشھد جمال عبد الدایم احمد80018258 21
   322الرابعمستجدصالح عبدالصبور طلعت عبدالصبور80025298 22
   323الرابعمستجدعبدهللا عبدالناصر عبدهللا محمد80024826 23
   324الرابعمستجدعبدالمسیح عادل بولس حنا80021603 24
   325الرابعمستجدعلي شھاب نجاح عبدالغني80024838 25
   326الرابعمستجدعلیاء عالء صالح عبدالعزیز80024839 26
   327الرابعمستجدغاده مجدي حسن حسانین80021738 27
   328الرابعمستجدغاده ھالل حسن عبدالواحد80024844 28
   329الرابعمستجدفاطمھ ابووادي حسن محمد80024848 29
   330الثالثمستجدكرم محمد طحطاوى یحى70013931 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 المحاصیل 

 المقرر  استغالل األراضى المستصلحة وزراعتھا ( م ح ص 420 )  
التاریخ : 02/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 12        المكان : مدرج 4

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 18/1/2022 9:39 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   331الرابعمستجدمحمد جمعھ عبدالنعیم محمد80021649 1
   332الرابعمستجدمحمود عبد السالم ابو الیمین محمد80018316 2
   333الرابعمستجدمحمود محمد عید شلقامى70013930 3
   334الرابعمستجدناردین سمیر عیاد شحاتھ80021617 4
   335الرابعمستجدھشام شعبان احمد عبدالحلیم80021712 5
   336الرابعمستجدوالء ناصر محمد ربیع80021568 6

 


