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

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

 المقرر  دراسات خاصة فى الحاصالت البستانیة ( ب.س.ن 311 )  
التاریخ : 23/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 1        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 16/1/2022 12:36 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   1الرابعمستجدابرام یوسف ولیم یوسف80024600 1
   2الرابعمستجداحسان عالء محمد شحاتھ80024601 2
   3الرابعمستجداحمد ابوبكر رشدي محمد80021591 3
   4الرابعمستجداحمد اسماعیل عبدالعاطي اسماعیل80024603 4
   5الرابعمستجداحمد حمدي سید حسین80024605 5
   6الرابعمستجداحمد رجب كمال الدین عبدالحكیم80024611 6
   7الرابعمستجداحمد صالح علي عبدهللا80021564 7
   8الرابعمستجداحمد صالح نجاح عبدالوھاب80024615 8
   9الرابعمستجداحمد عیسي سعد عبداللطیف80021669 9

   10الرابعمستجداریني معتمد یوسف واصف80021616 10
   11الرابعمستجداسراء ابوالعیون علي عبدالحفیظ80024629 11
   12الرابعمستجداسراء سید محمد سید80021507 12
   13الرابعمستجداسراء محمد راضي حیدر80024632 13
   14الرابعمستجداسراء محمود ابراھیم ابوزید80024633 14
   15الرابعمستجداسالم احمد محمد احمد80024636 15
   16الرابعمستجداسالم محمد جمال محمد80024640 16
   17الرابعمستجداسماء حسن عبدالعاطي محمد80024643 17
   18الرابعمستجداالء ربیعي عویس صالح80024659 18
   19الرابعمستجداالء محمد احمد عبدالرازق80024663 19
   20الرابعمستجداالمیر صابر عبدالتواب عبدالنعیم80024664 20
   21الرابعمستجدامنھ مخلوف حربي محمود80021508 21
   22الرابعمستجدامیره عبدهللا زھو محمد80024678 22
   23الرابعمستجدامیره مصطفي جالل عبدالعظیم80021589 23
   24الرابعمستجدایمن عبدالمنعم محمد عبدالرحمن80024700 24
   25الرابعمستجدایناس حسام كامل مصطفي80021681 25
   26الرابعمستجدایھ نبیل عبدهللا سالم80024713 26
   27الرابعمستجدایھ نبیل ھاشم محمود80024714 27
   28الرابعمستجدباسم بولس برھوم عبدالمالك80024718 28
   29الرابعمستجدبدر میخائیل ابراھیم مرشد80024720 29
   30الرابعمستجدبیتر عماد سمیر وھبھ80024724 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 البساتین 

 المقرر  دراسات خاصة فى الحاصالت البستانیة ( ب.س.ن 311 )  
التاریخ : 23/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 2        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 16/1/2022 12:36 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   31الرابعمستجدجرجس عاید ابراھیم جرجس80024725 1
   32الرابعمستجدجھاد طلعت جمعھ احمد80024728 2
   33الرابعمستجدحسام محمد احمد محمد80024737 3
   34الرابعمستجدحسام ناجح فھمي عیسي80021551 4
   35الثالثمستجدخالد محمد یاسین محمود80021673 5
   36الرابعمستجدخیري فرغلي محمد خیري80021665 6
   37الرابعمستجددنیا سمیر الداخلى عبدالمنعم80024756 7
   38الرابعمستجدرانیا محمد عبداللطیف احمد80021719 8
   39الرابعمستجدربیع احمد ربیع سید80025234 9
   40الرابعمستجدرجب سلیم عبدالستار شلش80024762 10
   41الرابعمستجدرجب عادل عبداللطیف حامد80021699 11
   42الرابعمستجدرحمھ اسامھ صالح محمد80024766 12
   43الرابعمستجدرحمھ عبدالرءوف عبدالحمید عبدالعظیم80024768 13
   44الرابعمستجدرحمھ عبدالسالم خمیس علي80021527 14
   45الرابعمستجدرشا مجدي مھران عطا80024769 15
   46الرابعمستجدرضا عبدالعظیم طھ عبداللطیف80024770 16
   47الرابعمستجدروضھ محمد حسن محمود80021639 17
   48الرابعمستجدزین احمد زین العابدین عبدالكریم80021679 18
   49الرابعمستجدسارا احمد عبدالھادي احمد80024781 19
   50الرابعمستجدساره رشیدي نعاس سنوسي80021653 20
   51الرابعمستجدشریف جمعھ حلمى نعاس80018037 21
   52الرابعمستجدشیماء محمد محمد رمزي عبداللطیف80021749 22
   53الرابعمستجدصافیناز حسن حمدي مصطفي80024806 23
   54الرابعمستجدعبد هللا جمال فاروق عبد التواب80018334 24
   55الرابعمستجدعبدالعزیز رمضان عبدالعزیز محمد80021526 25
   56الرابعمستجدعبدالمسیح مھاود معتمد صموئیل80021618 26
   57الرابعمستجدعالء ممدوح مطاوع عبدالمجید80024837 27
   58الرابعمستجدعمرو محمد خمیس عبدهللا80024842 28
   59الرابعمستجدعنود صالح نبیل عبدالوھاب80021622 29
   60الرابعمستجدكرم سیف دبشھ یعقوب80021609 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 البساتین 

 المقرر  دراسات خاصة فى الحاصالت البستانیة ( ب.س.ن 311 )  
التاریخ : 23/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 3        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 16/1/2022 12:36 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   61الرابعمستجدكریم ابوبكر محمد عبدالقادر80021575 1
   62الرابعمستجدكریم ناصر عبدالعزیز احمد80024863 2
   63الرابعمستجدكمال حمدي كمال نظیر80021592 3
   64الرابعمستجدكیرلس حنا داوس وھبھ80021613 4
   65الرابعمستجدمحمد احمد یوسف خلیل80018335 5
   66الرابعمستجدمحمد جمال ابراھیم حسن80024890 6
   67الرابعمستجدمحمد حسن محروس ابراھیم80024894 7
   68الرابعمستجدمحمد شحاتھ وافي حماد80021748 8
   69الرابعمستجدمحمد شعبان محمد محمد80021533 9
   70الرابعمستجدمحمد عاشور اسماعیل محمد80024901 10
   71الرابعمستجدمحمد عاشور علي كامل80024902 11
   72الرابعمستجدمحمد عبدالمنعم محمد عبدربھ80021684 12
   73الرابعمستجدمحمد عالء كامل احمد80024905 13
   74الرابعمستجدمحمد محسن ابراھیم عبدالوھاب80021629 14
   75الرابعمستجدمحمد محمود عبدالحكیم علي80024910 15
   76الرابعمستجدمحمود حماده احمد عشري80024916 16
   77الرابعمستجدمحمود عبدالمتجلي علي عبدالمتجلي80024922 17
   78الرابعمستجدمحمود نادي فخري ذكي80024925 18
   79الرابعمستجدمرسي رضا مرسي اسماعیل80021647 19
   80الرابعمستجدمریم احمد محمد طھ80024929 20
   81الرابعمستجدمصطفى لطفى محمد محمود80018067 21
   82الرابعمستجدمصطفي احمد ابوسمره محمد80024937 22
   83الرابعمستجدمصطفي حماده عبدالجلیل محمد80021593 23
   84الرابعمستجدمصطفي صابر نادي محمد80021522 24
   85الرابعمستجدمصطفي فوزي علي حسانین80024945 25
   86الرابعمستجدموسي خیري حلیم صلیب80021614 26
   87الرابعمستجدھاني رجب شحاتھ طرفاوي80021680 27
   88الرابعمستجدھدي محمد سید احمد80021581 28
   89الرابعمستجدوالء خالد عبدالعظیم عثمان80021723 29
   90الرابعمستجدوالء فتحي عبدالمنعم عبدالغني80025007 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 البساتین 

 المقرر  دراسات خاصة فى الحاصالت البستانیة ( ب.س.ن 311 )  
التاریخ : 23/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 4        المكان : مدرج 2

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 16/1/2022 12:36 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   91الرابعمستجدولید صالح كمال عبدالرحیم80025010 1
   92الرابعمستجدیوستینا عزت سعید فرج80025295 2
   93الرابعمستجدیوستینا مالك حزین عوض80025015 3

 


