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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 البساتین ( ب س ن101 )  
التاریخ : 12/01/2022     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 1        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 11:15 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   1الثانيمستجدابراھیم حجاج شعراوي عبدالرحمن80502756 1
   2الثانيمستجداحالم محمد محمد محمد80503261 2
   3الثانيمستجداحمد حسنى نادى محمد80026502 3
   4الثانيمستجداحمد عاطف فتحي محمود80021511 4
   5الثانيمستجداحمد عبد العزیز اسماعیل حسانین80024620 5
   6الثانيمستجداحمد عبدالنبى احمد قناوى80030639 6
   7الثانيمستجداحمد عالء احمد اسماعیل80505483 7
   8األولمستجداحمد كمال توفیق ھارون80506089 8
   9الثانيمستجداحمد مدحت عاطف محمد80507705 9

   10الثانيمستجداحمد مدحت عبدالسالم ابواللیل80507806 10
   11األولمستجداسراء محمد حسین محمود80511442 11
   12الثانيمستجداسراء یحیي عبدالرحمن محمود80511846 12
   13الثانيمستجداسالم خمیس شحاتھ محمد80512452 13
   14األولمستجداسالم محمد مرسال رزق80512957 14
   15الثانيمستجداسماء بكر قطب حسن80513462 15
   16الثانيمستجداسماء ریس حسن محمد80514270 16
   17الثانيمستجداسماء عربي یحي امین80514775 17
   18الثانيمستجدالحسن علي عوض منازع80517805 18
   19الثانيمستجدالحسین یعقوب عبدهللا زھران80518007 19
   20الثانيمستجداماني عاطف سید اسماعیل80519421 20
   21الثانيمستجداماني نبیھ عبدالعلیم محمد80519825 21
   22الثانيمستجدامنیھ محمد ھاشم توفیق80521239 22
   23الثانيمستجدامین كامل امین حسان80522653 23
   24الثانيمستجدانور ثروت انور صادق80523461 24
   25الثانيمستجدایمان محمد عبدالمنعم محمد80524774 25
   26الثانيمستجدایمي حنا نجیب عبدهللا80525481 26
   27الثانيمستجدایھ احمد فتحي عبدالغفار80526188 27
   28الثانيمستجدایھ حجاج حلمي محمد80526289 28
   29الثانيمستجدایھ خالد محمد محمد80526895 29
   30الثانيمستجدایھ محمود فتحي محمد80528006 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 البساتین ( ب س ن101 )  
التاریخ : 12/01/2022     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 2        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 11:15 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   31الثانيمستجدایھ مصطفي احمد محمود80528107 1
   32الثانيمستجدایھ ممدوح فھمي حسین80528208 2
   33الثانيمستجدایھ نادر ثابت ماھر80528309 3
   34الثانيمستجدبوال سمیر مالك فھمي80529723 4
   35الثانيمستجدبیشوي حنا خلیل حنا80530026 5
   36األولمستجدبیشوي میالد عدلي خلیل80530329 6
   37األولمستجدحاتم ناصر ابوالعزایم ناصر80532854 7
   38الثانيمستجدحاتم وافي منصور ابراھیم80733774 8
   39الثانيمستجدحسین جمال حفني علي80535278 9

   40الثانيمستجددینا صالح رمضان عبدالحكیم80538813 10
   41الثانيمستجددینا مجاھد جمعھ امین80539621 11
   42الثانيمستجدرمضان محمد كامل محمد80544873 12
   43األولمستجدرویدا رجب عبدالعزیز عبدالجواد80545984 13
   44الثانيمستجدریتا عطا� زغلول صادق80546287 14
   45الثانيمستجدریھام رضا عبدالحكم حسن80546792 15
   46الثانيمستجدزینب صالح حسین علي80548711 16
   47الثانيمستجدساره ابوالفتوح محمد عرابي80549216 17
   48الثانيمستجدساره محمود فؤاد محمد80550529 18
   49الثانيمستجدسالم طھ سعد سنوسي80550630 19
   50الثانيمستجدسلفانا خلیل مختار حنا80551236 20
   51الثانيمستجدسلمي محمد فوزي محمد80551539 21
   52الثانيمستجدضیاء مصطفي محمد كامل80558508 22
   53الثانيمستجدطارق احمد حیدر احمد80558609 23
   54األولمستجدطارق محمد عبدهللا محمود80558811 24
   55األولمستجدطارق یحیي شحاتھ محمد80559013 25
   56األولمستجدعاصم انور حسن عبدالقادر80559821 26
   57الثانيمستجدعاصم محمد خلیل احمد80559922 27
   58الثانيمستجدعبدالرحمن احمد عبدالكریم جاد80560528 28
   59األولمستجدعبدالرحمن جمال احمد عبدالكریم80560831 29
   60األولمستجدعبدالرحمن عماد عبدالرحمن عدوي80561538 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 البساتین ( ب س ن101 )  
التاریخ : 12/01/2022     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 3        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 11:15 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   61األولمستجدعبدالرحمن محمد سید لطفي80561942 1
   62الثانيمستجدعبدالظاھر فتحي عبدالظاھر ابراھیم80562750 2
   63الثانيمستجدعبدالوھاب احمد عبدالعزیز عبدالعاطي80563861 3
   64الثانيمستجدعلي احمد صالح علي80564871 4
   65الثانيمستجدعلي جمال محمد علي80565073 5
   66الثانيمستجدعلي عبدهللا محمد حسن80565780 6
   67الثانيمستجدعمر عالء بى عبدالعزیز80030705 7
   68الثانيمستجدفاطمھ خالد عبدالمنعم جاب هللا80569618 8
   69الثانيمستجدفاطمھ نجاح عبدالفتاح خلیل80571335 9
   70الثانيمستجدفایزه محمود محمد عبدالقوي80571436 10
   71الثانيمستجدكارولین وجیھ ولیم نصیف80572143 11
   72الثانيمستجدمحمد سمیر عبدالغني محمد80578203 12
   73الثانيمستجدمحمد صابر مخیمر عبدالقوي80578607 13
   74الثانيمستجدمحمد ناصر حسین اسماعیل80580728 14
   75األولمستجدمحمود احمد یونس محمود80582041 15
   76األولمستجدمحمود شریف یوسف علي80582546 16
   77الثانيمستجدمحمود صالح عبدهللا ابراھیم80733744 17
   78األولمستجدمحمود عید محمد صغیر80583152 18
   79الثانيمستجدمریم رضا فوزي شحاتھ80585576 19
   80الثانيمستجدمریم عیسي ابراھیم محمد80586081 20
   81الثانيمستجدمصطفي سید علي سید80024941 21
   82الثانيمستجدممدوح احمد ممدوح احمد سید80589717 22
   83الثانيمستجدمنار خالد سید عبدالفتاح80590323 23
   84الثانيمستجدمنار محمد یوسف عثمان80590929 24
   85الثانيمستجدموسي جابر محمد لطفي یوسف80593050 25
   86الثانيمستجدمیرنا رضا بطرس فرج80733740 26
   87الثانيمستجدمیرنا وھبھ حبیب وھبھ80593959 27
   88الثانيمستجدمینا محروس الكسان بستكلي80594565 28
   89األولمستجدنورھان بدري مصطفي محمد80599918 29
   90الثانيمستجدنورھان صالح فتحي االزھري80600322 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 البساتین ( ب س ن101 )  
التاریخ : 12/01/2022     الفترة : من  10:00  إلى  12:00 

اللجنة : لجنھ 4        المكان : مدرج 2

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 11:15 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   91الثانيمستجدھناء محمد عنتر حسن80604867 1
   92الثانيمستجدیاسمین عصام عدلي عبدالمنعم80608503 2
   93الثانيمستجدیاسمین مصطفي طھ سعید80733569 3
   94األولمستجدیوسف رضا اسحق كامل80609816 4

 


