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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  زیارات میدانیة وتقاریر علمیة ( ب س ن 420 )  
التاریخ : 03/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 1        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:48 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   1الثالثمستجدابراھیم محمد عبد العاطي محمد عقارى80026493 1
   2الثالثمستجدابراھیم وجدى ابراھیم عبده80031828 2
   3الثالثمستجداحمد اسامھ صالح زكى80026497 3
   4الثالثمستجداحمد ایھاب سلیم محمد80026500 4
   5الثالثمستجداحمد جمال احمد محمود80030646 5
   6الثالثمستجداحمد ربیع ابوبكر عبد الرحمن80026506 6
   7الثالثمستجداحمد رمضان محمد عبدهللا80026509 7
   8الثالثمستجداحمد عبد الرحیم ابو المكارم محمد80026514 8
   9الثالثمستجداحمد عبد العزیز الطیب محمد على80026516 9
   10الثالثمستجداحمد عبد� صالح عبد�80026518 10
   11الثالثمستجداحمد علي عید موسي80026520 11
   12الثالثمستجداحمد محمد عمیر محمد80026524 12
   13الثالثمستجدادریس اسماعیل على ادریس80026538 13
   14الثالثمستجداسامھ صابر علوانى ابوالعال80026542 14
   15الثالثمستجداسحق وجیھ خلیل لبیب80026543 15
   16الثالثمستجداسالم بھاء الدین حامد عبدالحكیم80030641 16
   17الثالثمستجداسالم سمیر فكرى محمد الشیخ على80026562 17
   18الثالثمستجداسماء خالد اسماعیل عبدالحلیم80026576 18
   19الثالثمستجداسماء معتمد محمود احمد80026585 19
   20الثالثمستجداسماعیل صبرى اسماعیل عبد الجواد80026587 20
   21الثالثمستجداالء جمال عبد الفتاح مرسي80026588 21
   22الثالثمستجداالء محمد حلیم جمعھ80026485 22
   23الثالثمستجدالشیماء مصطفى محمد عبدالغفار80030891 23
   24الثالثمستجدامیرة مصطفى عبد العزیز عبد السالم80026608 24
   25الثالثمستجدامیمة أحمد محمد السبع80026611 25
   26الثالثمستجدایھ احمد عطعوط محمود80024701 26
   27الثالثمستجدایھ على صادق كامل80026625 27
   28الثالثمستجدایھ فوزي محمد محمد80026627 28
   29الثالثمستجدایھاب مجدى عزیز فانوس80026488 29
   30الثالثمستجدبسمھ احمد فتحى احمد80030650 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  زیارات میدانیة وتقاریر علمیة ( ب س ن 420 )  
التاریخ : 03/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 2        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:48 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   31الثالثمستجدبیمن جمیل موسى حنس80026635 1
   32الثالثمستجدبیمن میشیل ربیع سوس80030651 2
   33الثالثمستجدتغرید حسام الدین حسن بھجت80026636 3
   34الثالثمستجدتوماس ایمن زكى یعقوب80030704 4
   35الثالثمستجدجورج ماجدى لبان كامل80026641 5
   36الثالثمستجدجورج وصفى اسحق سعید80026642 6
   37الثالثمستجدحبیبھ أحمد عبد الفتاح محمد80026646 7
   38الثالثمستجدحجازى جمال محمد عبدالعلیم80026648 8
   39الثالثمستجدحسین عبد هللا ابوالحمد حماد80026661 9

   40الثالثمستجدحمدي عبدالكریم حسن علي80026663 10
   41الثالثمستجدحنان احمد احمد علي احمد80026665 11
   42الثالثمستجدحنان محمد بدیع علي80026668 12
   43الثالثمستجدخضر عطیھ عبدهللا ناصر80026673 13
   44الثالثمستجدخلود ضاحى على عثمان80026674 14
   45الثالثمستجددعاء فراج سلطان عبدهللا80026682 15
   46الثالثمستجددعاء كمال بدوي عبدالوھاب80026683 16
   47الثالثمستجددیفید مجدى منیر تادرس80030895 17
   48الثالثمستجدربیع عاطف حسن خلف80026693 18
   49الثالثمستجدرشوان سعید مخلوف عامر80026700 19
   50الثالثمستجدرضا طھ اسماعیل بكر80026701 20
   51الثالثمستجدرفیده ایمن رضا محمود80031881 21
   52الثالثمستجدرومانى مینا نصار ولسن80030796 22
   53الثالثمستجدزینب اشرف ابراھیم منازع80026721 23
   54الثالثمستجدسمیھ خلف محمود ابراھیم80026752 24
   55الثالثمستجدسھا حسن أحمد عبد الرحیم80026753 25
   56الثالثمستجدطارق ابراھیم محمد ابراھیم80026782 26
   57الثالثمستجدطارق حسین عزات حامد80026783 27
   58الثالثمستجدطارق محمد مصطفى محمد80026785 28
   59الثالثمستجدعبدالحكیم صدیق ابراھیم عبدالحكم80024812 29
   60الثالثمستجدعصام محمود رشدي عبدهللا80024834 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  زیارات میدانیة وتقاریر علمیة ( ب س ن 420 )  
التاریخ : 03/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 3        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:48 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   61الثالثمستجدعلیاء رشدي انور احمد80026822 1
   62الثالثمستجدعماد نزیھ افرایم میخائیل80026825 2
   63الثالثمستجدعمر ولید محمد محمد80026829 3
   64الثالثمستجدفاروق اشرف حسن ابواللیل80026839 4
   65الثالثمستجدفاطمة ناجح محمود خلف80026844 5
   66الثالثمستجدكریم رمضان مصطفي علي80024861 6
   67الثالثمستجدكریم محمد ماضي عبدالغني80024862 7
   68الثالثمستجدكریم ناصر علي شحات80026867 8
   69الثالثمستجدلمیاء یحیي احمد اسماعیل80024871 9

   70الثالثمستجدمحمد حسنى محمد عبدالفتاح80026893 10
   71الثالثمستجدمحمد خضر على محمد80026895 11
   72الثالثمستجدمحمد عبد الباقى محمود عثمان80026907 12
   73الثالثمستجدمحمد عبد الكریم طھ محمد80026908 13
   74الثالثمستجدمحمد فضل محمد عبدالرحیم80026918 14
   75الثالثمستجدمحمد ماھر حسن احمد80024909 15
   76الثالثمستجدمحمد مجدى محمد على80026919 16
   77الثالثمستجدمحمد ناصر ابراھیم عبد الرحمن80026924 17
   78الثالثمستجدمحمد ناصر عبد الستار احمد80026925 18
   79الثالثمستجدمحمد ھاشم رزق رضوان80024914 19
   80الثالثمستجدمحمد یوسف محمد عبد الحكیم80026930 20
   81الثالثمستجدمحمود احمد سید احمد80026931 21
   82الثالثمستجدمحمود احمد محمد محمد80026933 22
   83الثالثمستجدمحمود صابر یس ابراھیم80026939 23
   84الثالثمستجدمحمود عبد هللا توفیق محمد80026940 24
   85الثالثمستجدمحمود كسبان عبدالسالم حسانین80026942 25
   86الثالثمستجدمصطفى اشرف احمد عبد الفتاح80026961 26
   87الثالثمستجدمصطفى سید مسلم محمد80030682 27
   88الثالثمستجدمصطفي علي محمد علي80024944 28
   89الثالثمستجدمعتز رجب رشدى عبدالحكیم80026970 29
   90الثالثمستجدمالك عید بشرى عبدالملك80026971 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  زیارات میدانیة وتقاریر علمیة ( ب س ن 420 )  
التاریخ : 03/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 4        المكان : مدرج 2

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:48 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   91الثالثمستجدمنار عماد ابوالعیون محمد80030684 1
   92الثالثمستجدندا بكرى محمد محمد على80027003 2
   93الثالثمستجدندا مصطفى محمد ابوبكر80030698 3
   94الثالثمستجدنورھان نادى كامل تامر80027021 4
   95الثالثمستجدھاجر نور درویش ھارون80027032 5
   96الثالثمستجدھدیر نصارى عبدالكریم محمد80027043 6
   97الثالثمستجدھشام انور فایز ضیف هللا80021628 7
   98الثالثمستجدھشام سید محمد شعبان80027045 8
   99الثالثمستجدوالء شعبان ابراھیم عبدالھادى80030694 9

   100الثالثمستجدولید محمد فوزى ادم80027061 10
   101الثالثمستجدیاسین حمدى حسین عبدالرحمن80030697 11
   102الثالثمستجدیوسف رفعت لوقا مقار80027077 12
   103الثالثمستجدیوسف نادى نجیب حبیب80027079 13

 


