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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 وتكنولوجیا بروتینات اللبن ( أ ل ب 305 )  
التاریخ : 01/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 12        المكان : مدرج 4

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:31 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   345الثالثمستجدابراھیم محمد فتحى عبد المعز حسن80026494 1
   346الثالثمستجداحمد عاطف ابراھیم عبدالغني80024617 2
   347الثالثمستجداحمد محمد صالح شحاتة80026522 3
   348الثالثمستجداحمد محمود احمد شاكر80026530 4
   349الثالثمستجداحمد مصطفي بدوي حسانین80026534 5
   350الثالثمستجداحمد ناصر عبدالمنعم انور80030637 6
   351الثالثمستجداسراء اشرف فایز عبدالوھاب80026544 7
   352الثالثمستجداسراء حسن عبد الغنى حسن80026547 8
   353الثالثمستجداسراء سید حسن سید80026549 9

   354الثالثمستجداسراء عبدهللا تھامى عبدالعال80031862 10
   355الثالثمستجداسراء محمد كامل على80026556 11
   356الثالثمستجداسالم حسن عزت محمود80026560 12
   357الثالثمستجداسالم عطیھ عبد الرحمن محمد80026564 13
   358الثالثمستجداسماء صفاء فتحى رمضان80026579 14
   359الثالثمستجداسماء یحى ابوالمكارم احمد80026586 15
   360الثالثمستجداالء مروان اسماعیل عبدالفتاح80026592 16
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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 وتكنولوجیا بروتینات اللبن ( أ ل ب 305 )  
التاریخ : 01/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 13        المكان : مدرج 5

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:31 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   361الثالثمستجدالھام جیالنى محمد اسماعیل80026600 1
   362الثالثمستجدامانى عمرو محمد ثابت80030782 2
   363الثالثمستجدامل نادى مختار رزق هللا80026602 3
   364الثالثمستجدامنھ عبد العظیم عبد الھادى حسن80026604 4
   365الثالثمستجدامنیھ صابر طنطاوى سلیم80030701 5
   366الثالثمستجدامیره جمال ازھرى محمد80026609 6
   367الثالثمستجدایمان سمیر محمد عصمان80026615 7
   368الثالثمستجدایمان عاشور محمد على80026616 8
   369الثالثمستجدایمان محمد رضا احمد80026617 9

   370الثالثمستجدایھ محمد جمعھ عباس80026483 10
   371الثالثمستجدحسام مصطفى صالح الدین محمود80026651 11
   372الثالثمستجدحسن جمال ربیع محمد80026654 12
   373الثالثمستجدحسناء حسین نیاظ بدوى80026657 13
   374الثالثمستجدحسناء سید خلیفھ عبد العزیز80026658 14
   375الثالثمستجدحسناء عادل ابراھیم صدیق80026659 15
   376الثالثمستجدحنان عاطف احمد عبد الواحد80026666 16
   377الثالثمستجدخلود محمد الكحالوى محمد احمد80026676 17
   378الرابعمستجددعاء رضا عبدالاله عبدالمجید80024753 18
   379الثالثمستجددعاء سید محمد عبدالرحیم80026680 19
   380الثالثمستجددینا ضاحى طلعت فھمى80026684 20
   381الثالثمستجدرؤى الحسن طاھر اسماعیل80026686 21
   382الثالثمستجدرانیا محمد ابراھیم الدسوقى عفیفى80026690 22
   383الثالثمستجدرباب على مصطفى على80026691 23
   384الثالثمستجدرحاب احمد شعبان خلف80026695 24
   385الثالثمستجدرواء محمد ثابت عبدالوھاب80026708 25
   386الثالثمستجدریھام ضاحي عبدالغني سنوسي80026716 26
   387الثالثمستجدزینب عمر عبدالغنى عبدالسالم80026722 27
   388الثالثمستجدزینب محمد ابراھیم عبد الحلیم80026724 28
   389الثالثمستجدساره السید محمد السید80026729 29
   390الثالثمستجدساندى اسحق ابراھیم حلمى80026735 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 وتكنولوجیا بروتینات اللبن ( أ ل ب 305 )  
التاریخ : 01/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 14        المكان : مدرج 5

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:31 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   391الثالثمستجدسماح رجب فتحى محمد80026747 1
   392الثالثمستجدسمیر مجدي یعقوب مرقس80026751 2
   393الثالثمستجدسھیلة محمد خلیل احمد80026755 3
   394الثالثمستجدصفاء رمضان كامل مرسي80026777 4
   395الثالثمستجدصفیھ ھانى خلف هللا ھاشم80026779 5
   396الثالثمستجدعبد الرحمن مصطفى حسن ابراھیم80026797 6
   397الثالثمستجدعبدالرحمن عالء شمس الدین محمدعلي80024818 7
   398الثالثمستجدعبدالرحمن محمد سید محمد80030702 8
   399الثالثمستجدعبدهللا صابر محمود حمدى80030899 9
   400الثالثمستجدعبدهللا عاطف حنفى محمود80026808 10
   401الثالثمستجدعالء خلیفة فرحات عبدالعزیز80026815 11
   402الثالثمستجدعلي احمد شلقامي محمد80026819 12
   403الثالثمستجدغاده عرفات محمد عبدالوھاب80026834 13
   404الرابعمستجدفاطمھ رشدى محمود شلقامى80018415 14
   405الثالثمستجدفاطمھ طھ البكرى احمد80026847 15
   406الثالثمستجدفاطمھ عصام سعید سید80030858 16
   407الثالثمستجدفرحھ احمد عبد الرحمن صدیق80026853 17
   408الثالثمستجدفرحھ عامر خلیفھ نجیب80026854 18
   409الثالثمستجدكرستین نظمى توفیق میخائیل80026858 19
   410الثالثمستجدكریم خیرى حسن عثمان80026860 20
   411الثالثمستجدكریم علي سید علي80026863 21
   412الثالثمستجدكریم عماد الدین محمد حسین80026864 22
   413الثالثمستجدكریمھ عید كامل مرسي80026869 23
   414الثالثمستجدمؤمن محمود جمال خضر80026872 24
   415الثالثمستجدمحمد حماده عبدالعزیز رتیب80031861 25
   416الثالثمستجدمحمد خلف محمد عبدالدایم80030679 26
   417الثالثمستجدمحمد ربیع عبد العظیم عبد الحمید80026896 27
   418الثالثمستجدمحمد عبد الناصر خمیس عبد الناصر80026910 28
   419الثالثمستجدمحمد نبیل فتحي علي80026926 29
   420الثالثمستجدمحمود جمال محمد صاوى80026936 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 وتكنولوجیا بروتینات اللبن ( أ ل ب 305 )  
التاریخ : 01/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 15        المكان : مدرج 5

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:31 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   421الثالثمستجدمحمود یوسف ابراھیم محمد80026944 1
   422الثالثمستجدمرزوق ھشام عبد المعتمد عبد الصمد80026946 2
   423الثالثمستجدمریم خالد محمود السید محمد80026954 3
   424الثالثمستجدمریم مصطفى حامد عطیھ الشناوى80026957 4
   425الثالثمستجدمنار خالد عبد العلیم بكر80030706 5
   426الثالثمستجدمنار عادل فارس شحاتة80026977 6
   427الثالثمستجدمنار عزام شحاتھ ضاحى80026979 7
   428الثالثمستجدمنھ هللا محمد فوزي محمود80026983 8
   429الثالثمستجدمنیره احمد ھالل عبد العزیز80026988 9
   430الثالثمستجدمھا احمد نجاح محمد80026989 10
   431الثالثمستجدمى محمود محمد حسین80031826 11
   432الثالثمستجدنانسى میالد افرایم كامل80027001 12
   433الثالثمستجدناھد صالح محمد امین80024963 13
   434الرابعمستجدندي اشرف حسن محمد80024965 14
   435الثالثمستجدنعمة محمد عباس شحاتھ80027013 15
   436الثالثمستجدھدیر یاسر فتحى محمود80027044 16
   437الثالثمستجدھند امیر شالبى محمد80030700 17
   438الثالثمستجدھند على محمد عطیھ80027050 18
   439الثالثمستجدھویدا عبد الرحمن عبد المحسن عطیھ80027051 19
   440الثالثمستجدیارا صفوت سلیمان ناشد80027062 20
   441الثالثمستجدیارا محمد عسقالنى على80031863 21
   442الثالثمستجدیاسمین احمد محروس خلیفھ80027065 22
   443الثالثمستجدیاسمین حسن عمر محمد80027066 23
   444الثالثمستجدیاسمین حسیبة سعد زھران80027067 24
   445الثالثمستجدیاسمین محمد محمود على80027070 25
   446الثالثمستجدیسرا احمد محمد خیرى80027073 26

 


