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

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

 المقرر  تقسیم بكتریا ( م ك ز 303 )  
التاریخ : 01/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 9        المكان : مدرج 3

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:27 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   241الثالثمستجداحمد ایمن قیاتى صابر80030644 1
   242الثالثمستجداسراء سمیر عبدالعاطى احمد80026548 2
   243الثالثمستجداسراء شعبان یحى محمد80026550 3
   244الثالثمستجداسراء عبد الكریم عبد هللا محمد80026552 4
   245الثالثمستجداسراء محمد فولى محمود80026555 5
   246الثالثمستجداسراء ناصر ضاحى خلیل80026558 6
   247الثالثمستجداسماء احمد رزق طھ80026568 7
   248الثالثمستجداسماء اشرف محمد موسى80026570 8
   249الثالثمستجداسماء بكر عبده جمعھ80030643 9

   250الثالثمستجداسماء تامر فاروق عبدالحكیم80026572 10
   251الثالثمستجداسماء جمال شحاتھ محمد80026573 11
   252الثالثمستجداسماء سمیر حلمى محمد80026577 12
   253الثالثمستجداسماء سمیر فكرى حسن80026578 13
   254الثالثمستجداالء حسن عبد الواحد عبد الحفیظ80026589 14
   255الثالثمستجداالء شعبان مصطفى احمد80026480 15
   256الثالثمستجداالء طلعت رفاعى احمد80026590 16
   257الثالثمستجداالء عاشور محمد على80026481 17
   258الثالثمستجداالء نادى ابراھیم عبد الوھاب80026593 18
   259الثالثمستجدالحسن محمود قناوي علي80026596 19
   260الثالثمستجدامانى محمد عبد الغفار عبد الغنى80026486 20
   261الثالثمستجدامنیھ عاطف معتق عبادى80026606 21
   262الثالثمستجدامنیھ محمد عبدالعظیم محمد80026607 22
   263الثالثمستجدامیره احمد الھم احمد80018073 23
   264الثالثمستجدامیره صالح عبدهللا عبدالمجید80026610 24
   265الثالثمستجدامینھ تونى محمد تونى80026487 25
   266الثالثمستجدایة محمد حسن نافع80026612 26
   267الثالثمستجدایمان معبد یوسف محمد80026618 27
   268الثالثمستجدایناس محمد رجب عبد الرحیم80026621 28
   269الثالثمستجدایھ جمال امین احمد80026622 29
   270الثالثمستجدایھ خلف عبدالحمید صابر80030887 30

 
 

 



3 /1 /2022 1:27 م Ibn Al-Haitham

2/4

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

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

 المقرر  تقسیم بكتریا ( م ك ز 303 )  
التاریخ : 01/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 10        المكان : مدرج 4

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:27 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   271الثالثمستجدبسنت كامل ناجى كامل80030707 1
   272الثالثمستجدجھاد عید طھ على80026640 2
   273الثالثمستجدجوزیف عصام مترى ذكى80026643 3
   274الثالثمستجدحسام مصطفى عفیفى احمد80026652 4
   275الثالثمستجدحسب هللا عاطف كمال الدین عبد الرازق80026653 5
   276الثالثمستجدحسن محمد سعید عبد الحلیم80026655 6
   277الثالثمستجدحسناء اسلمان محمد فریج80026656 7
   278الثالثمستجدحنان محمد سالم محمد80026669 8
   279الثالثمستجدریداء ھشام قدري الشافعي80026712 9
   280الثالثمستجدریھام حلفایة عبدالحمید عبد السالم80026715 10
   281الثالثمستجدزھرة المدائن سید احمد محمد80026719 11
   282الثالثمستجدزینب فراج كامل منصور80026723 12
   283الثالثمستجدسلمى ربیع حنفى محمود80026738 13
   284الثالثمستجدسلمى فتحى حسن محمد80026740 14
   285الثالثمستجدسلمى محمود سید محمود80026742 15
   286الثالثمستجدسلمي مصطفي علي محمد80026743 16
   287الثالثمستجدسماح احمد خالد عباس80026745 17
   288الثالثمستجدسماح ربیع شوبك احمد80026746 18
   289الثالثمستجدسمر نجیب عبد الحلیم موسى80026750 19
   290الثالثمستجدسھیر عصام علي زكي80026754 20
   291الثالثمستجدشرین حجازى حامد محمد80030662 21
   292الثالثمستجدشیماء حمدى عبد الوھاب على80026768 22
   293الثالثمستجدشیماء سعید جمال احمد80030663 23
   294الثالثمستجدشیماء طلعت محمد عمر80030664 24
   295الثالثمستجدشیماء نادى محمد عثمان80026772 25
   296الثالثمستجدصفاء حامد على عبدالرحمن80026776 26
   297الثالثمستجدصفیھ عصام صالح ابراھیم80026778 27
   298الثالثمستجدضحى جمعة احمد قاسم80026780 28
   299الثالثمستجدعائشة حسن احمد رضوان80026791 29
   300الثالثمستجدعبد الحمید محمود عبد الحمید محمود80024814 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 التكنولوجیا الحیویة 

 المقرر  تقسیم بكتریا ( م ك ز 303 )  
التاریخ : 01/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 11        المكان : مدرج 4

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:27 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   301الثالثمستجدعبیر جمال عبدالغنى عبدالظاھر80026810 1
   302الثالثمستجدعبیر شعبان توفیق على80030669 2
   303الثالثمستجدعزیزه جالل حلمى محمود80026813 3
   304الثالثمستجدعلیاء احمد محمد احمد80026821 4
   305الثالثمستجدعمرو سعد عمر محمود80026831 5
   306الثالثمستجدفاطمة سلیمان ابراھیم سلیمان80026840 6
   307الثالثمستجدفاطمة عربى على عبد الغنى80026841 7
   308الثالثمستجدفاطمھ عبدالعزیز مجاھد عبدالعزیز80026848 8
   309الثالثمستجدفاطمھ نصرالدین شعبان على80030672 9
   310الثالثمستجدفرید اشرف یوسف حمید80026856 10
   311الثالثمستجدفوزیھ محمود محمد عبدهللا80030674 11
   312الثالثمستجدكاریمان قناوى صالح رمضان80026857 12
   313الثالثمستجدمایسھ عبد التواب شعبان فھمى80030675 13
   314الثالثمستجدمحمد احمد فؤاد احمد عثمان80026885 14
   315الثالثمستجدمحمد ربیع یحیاسعد احمد80026898 15
   316الثالثمستجدمحمد فضل احمد عطیفي80026917 16
   317الثالثمستجدمحمد یسرى حسن عبد الوھاب80026929 17
   318الثالثمستجدمحمود خلف حسن دسوقي80024919 18
   319الثالثمستجدمروة حسن فاروق على80026947 19
   320الثالثمستجدمروة محمد عبدهللا حسین80026949 20
   321الثالثمستجدمروه حربى محمود بطیخ80026950 21
   322الثالثمستجدمروه صالح ابراھیم سعد80026952 22
   323الثالثمستجدمصطفى مدحت مھنا ابوعشیبھ80024936 23
   324الثالثمستجدمنار حمادة محمد عبد العزیز80026975 24
   325الثالثمستجدمنار حمزة عبد هللا احمد80026976 25
   326الثالثمستجدمنار عبد العزیز محمد سید80026978 26
   327الثالثمستجدمنار عالء خلیفھ احمد80030683 27
   328الثالثمستجدمنى اشرف ماھر بدران80026985 28
   329الثالثمستجدمیرام صالح مصطفي صالح80026994 29
   330الثالثمستجدنجالء مصطفى عبد الحسیب عبد العلیم80027002 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 التكنولوجیا الحیویة 

 المقرر  تقسیم بكتریا ( م ك ز 303 )  
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 13:27 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   331الثالثمستجدندا نادى على محمد80027006 1
   332الثالثمستجدندى خالد طھ عبد المقصود80027008 2
   333الثالثمستجدنور الھدى سید عبدالدایم عثمان80031824 3
   334الثالثمستجدنورھان یاسر صالح احمد80027017 4
   335الثالثمستجدنورھان أشرف عبد الحلیم ابراھیم80027018 5
   336الثالثمستجدنورھان على عبدالحمید زكى80027020 6
   337الثالثمستجدھاجر رجب عبدهللا احمد80030689 7
   338الثالثمستجدھاجر فولى محمد احمد80027028 8
   339الثالثمستجدھاجر محسن عبد المتعال جمعھ80027029 9

   340الثالثمستجدھالھ خلف هللا خالد احمد80027034 10
   341الثالثمستجدھالھ عزت محمد محمود80027036 11
   342الثالثمستجدوفاء محمد صاري ھالل80027054 12
   343الثالثمستجدوالء حماده رمضان سالم80027055 13
   344الثالثمستجدوالء شعبان محمد عبدالجواد80030692 14

 


