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

كشف توزیع الطالب على اللجان 2021-2022 فصل دارسي  األول 
 برنامج ادارة األعمال الزراعیة 

 المقرر  تكنولوجیا الحفظ بالتبرید والتجمید ( ص ن ع 309 )  
التاریخ : 26/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 6        المكان : مدرج 2

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 16/1/2022 13:2 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   165الرابعمستجداحمد راشد عشیري راشد80024607 1
   166الرابعمستجداخالص محمد عبدهللا محمد80024625 2
   167الرابعمستجداسراء خلف ابراھیم احمد80021524 3
   168الرابعمستجداسماء ابراھیم توني عبدالرحمن80024641 4
   169الرابعمستجداسماء محمد سعدون محمد80021642 5
   170الرابعمستجدامال نصر الدین الھادى محمد80018404 6
   171الرابعمستجداماني رمضان كمال ھریدي80024667 7
   172الرابعمستجدامل عادل سید عبد العزیز80020398 8
   173الرابعمستجدایمان محمد مصري عبدهللا80024694 9

   174الرابعمستجدایمان ناصر سید جمعھ80024697 10
   175الرابعمستجدایھ محمد علي ابوالعال80024711 11
   176الرابعمستجدبھاء صلیب اسحق عبدهللا70013699 12
   177الرابعمستجدجیھاد حسن فوزي صابر80024731 13
   178الرابعمستجدحماده حامد محمود خلیفھ80024741 14
   179الرابعمستجددعاء محمد حسن دھمان80024755 15
   180الرابعمستجددعاء ھشام ھاشم احمد80021577 16
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   181الرابعمستجدزینب رافت فتحي عبوده80024778 1
   182الرابعمستجدساره ابراھیم عزیز ھاشم80025257 2
   183الرابعمستجدشروق محمد على محمد80024793 3
   184الرابعمستجدصموئیل رضا جرجس حنا80024807 4
   185الرابعمستجدعاصم عادل محمد محمود ابراھیم70013796 5
   186الرابعمستجدعزه حسن محمد حسن80024833 6
   187الرابعمستجدغاده رجب قطب شعبان80021513 7
   188الرابعمستجدفرحھ كید العدا صالح محمد80024859 8
   189الرابعمستجدمارینا نادر عبدالجلیل جورجي80024880 9
   190الرابعمستجدمحمد احمد محمد محى الدین محمد حسن70013811 10
   191الرابعمستجدمحمد حنفى محمود حافظ70013823 11
   192الثالثمستجدمحمد ھشام عبد هللا زید70013868 12
   193الرابعمستجدمریم نبیل شكري زكا80024934 13
   194الرابعمستجدمیرنا عادل كامل ابراھیم80024957 14
   195الرابعمستجدمینا عماد رزق عیاد80021607 15
   196الرابعمستجدنھال حسین راغب احمد80024974 16
   197الرابعمستجدنورھان عید خلف عبدالبصیر80021569 17
   198الرابعمستجدھاجر احمد محمود مھدي80018140 18
   199الرابعمستجدھند جمعھ طھ محمد80025002 19
   200الرابعمستجدوائل ناصر مھدى محمود70014125 20
   201الرابعمستجدوالء یحیي عباس حسین80025008 21

 


