
فصل  2022-2021 كشف توزيع الطالب على اللجان

دارسي  األول

  االنتاج الحيوانى والداجنى برنامج

  ) المقرر  ميكروبيولوجيا تطبيقية 412م ك ز    ) 

إلى  13:00  من : الفترة     20/01/2022 : التاريخ

  15:00

قسم الكيمياء : المكان        19لجنه  : اللجنة

مالحظاتتوقيع االنصرافتوقيع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القيداالسمالكودم

541الرابعمستجدابرام مجدي عطا ذكي180021602 

542الرابعمستجداحالم اسماعيل فارس علي280024602 

543الرابعمستجداحمد ابراهيم ابو المكارم محمد380018208 

544الرابعمستجداحمد ربيع محروس عبدالعزيز480024609 

545الرابعمستجداحمد رضا نور الدين ابراهيم580021659 

546الرابعمستجداحمد على حسن توفيق680018345 

547الرابعمستجداحمد مصطفي حسين عثمان780021510 

548الرابعمستجداسالم خلف عبدالحميد عبدالحليم880024638 

549الرابعمستجداسالم صابر رجب محمود980024639 

550الرابعمستجداسماء احمد محمد البقوشي1080024642 

551الرابعمستجداسماء حسين جمال احمد1180021695 

552الرابعمستجداسماء فتحى جمعه معوض1280020555 

553الرابعمستجداسماعيل توفيق على احمد1380018210 

554الرابعمستجداشجان صالح حسن عبدالعليم1480024652 

555الرابعمستجداصاله احمد كامل ابراهيم1580025227 

556الرابعمستجداكرام احمد كمال محمد1680021662 

557الرابعمستجداالء سمير حسن محمد1780024660 

558الرابعمستجداماني حسين عبدالوكيل حسن1880024666 

559الرابعمستجدامنيه رجب محمد محمود1980024673 

560الرابعمستجدامنيه محمد سالم محمود محمد2080024674 

561الرابعمستجدامنيه مصطفي كامل عمر2180024675 
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562الرابعمستجدايمان جمال احمد جاد2280024686 

563الرابعمستجدايمان جمال مصطفي عبدالحميد2380024687 

564الرابعمستجدايمان عفت صالح الدين محمد2480024693 

565الثالثمستجدايمان معروف احمد محمد2580024696 

566الرابعمستجدايه عبدالمحسن محمد عبدالرحيم2680024706 

567الرابعمستجدايه محسن محمد علي2780021716 

568الرابعمستجدجهاد علي محمود علي2880024729 

569الرابعمستجدحسام اشرف رجب احمد2980024734 

570الرابعمستجدحسام ايمن عبد العليم عبد الجليل3080018124 
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فصل  2022-2021 كشف توزيع الطالب على اللجان

دارسي  األول

  االنتاج الحيوانى والداجنى برنامج

  ) المقرر  ميكروبيولوجيا تطبيقية 412م ك ز    ) 

إلى  13:00  من : الفترة     20/01/2022 : التاريخ

  15:00

قسم الكيمياء : المكان        20لجنه  : اللجنة

مالحظاتتوقيع االنصرافتوقيع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القيداالسمالكودم

571الرابعمستجدحسام حسن محمد حسن180021512 

572الرابعمستجدحسام صبحي علي مرسي280024736 

573الرابعمستجدحسام مصطفي نايف ذكي380021633 

574الرابعمستجدحسام نصر ابوزيد حجاج480021549 

575الرابعمستجدحسن علي عبدالوهاب ابراهيم580021729 
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576الرابعمستجدحسناء حسن مسامح محمود680024739 

577الرابعمستجدخالد جمال عبدهللا محمد780021708 

578الرابعمستجدخلود قاسم مهدي علي880021746 

579الرابعمستجدداليا ربيع حسن محمد980024750 

580الرابعمستجددعاء حسين خليفه حسين1080024751 

581الرابعمستجدرؤى بدوى محمد عبد العزيز1180025256 

582الرابعمستجدرانيا صالح محمد محمد1280024761 

583الرابعمستجدرحاب جمال عطيه فراج1380024763 

584الرابعمستجدرغده حربي صالح راشد1480021691 

585الرابعمستجدريهام ناصر محمد عبدالحميد1580024775 

586الرابعمستجدزينب محمد عبده حسين1680024780 

587الرابعمستجدساره جمال عبدالعال سيد1780024782 

588الرابعمستجدسكينه عبدالمنعم عبدالحميد محمد محمد1880024786 

589الرابعمستجدسهيله محمد كمال محمود محمد1980024789 

590الرابعمستجدسيد جمعه سيد محمدين2080025258 

591الرابعمستجدطارق خميس خليل محمد2180021518 

592الرابعمستجدطه صالح طه عبدالمقصود2280024810 

593الرابعمستجدطه طه احمد محمد2380021674 

594الرابعمستجدعبدالرحمن شعبان عبدالرحمن عطيه2480021520 

595الرابعمستجدعبدالرحمن صبحي احمد عبدالظاهر2580024817 

596الرابعمستجدعبدالرحمن عبدالباقي سيد عبده2680021725 

597الرابعمستجدعبدالرحمن عيسي محمد عبدالحفيظ2780021709 

598الرابعمستجدعبدالرحمن فرحات محمد فرحات2880021531 

599الرابعمستجدعبدالرحمن محمد حسن محمد2980024820 

600الرابعمستجدعبدالرحمن محمد محمد حماد3080024821 
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601الرابعمستجدعبدالرحمن نشأت ابراهيم محمد مهني170013813 

602الرابعمستجدعبدالرحمن ياسر نادي حسن280021515 

603الرابعمستجدعبدالرحمن يوسف عبدالحميد محمد380024822 

604الرابعمستجدعبدالعزيز فيصل عبدالعزيز نادي480021664 

605الرابعمستجدعبداللطيف محمد ابوهشيمه عبداللطيف580024823 

606الرابعمستجدعبدهللا احمد عبدهللا احمد عيسى680021726 

607الرابعمستجدعلي محمد حجازي عبدالمحسن780021623 

608الرابعمستجدعمرو احمد محمد محمود880024841 

609الرابعمستجدعمرو محمود صادق علي980024843 

610الرابعمستجدفاتن فريد احمد عبدالجيد1080021697 

611الثالثمستجدفادي سامي صاروفيم حنا1180024845 

612الرابعمستجدفاطمه محروس سيد مرسي1280021714 

613الرابعمستجدفاطمه محمود محمد عبدالحميد1380024855 

614الرابعمستجدكريمه اشرف محمد علي1480024864 

615الرابعمستجدكيرلس ثروت عدلي زكي1580024866 

616الرابعمستجدلمياء عالء سيد عبدالعزيز1680024870 

617الرابعمستجدمؤمن احمد عبدالحفيظ محمد1780024873 

618الرابعمستجدمؤمن عبدالفتاح حسين عبدالفتاح1880021710 

619الرابعمستجدمحمد ابراهيم محمد امين1980024882 

620الرابعمستجدمحمد احمد محمد امين2070013909 

621الرابعمستجدمحمد احمد محمد محمود2180021645 
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622الرابعمستجدمحمد جالل عبدالعظيم مصطفي2280024889 

623الرابعمستجدمحمد جمعه عبدربه عبداللطيف2380025263 

624الرابعمستجدمحمد حامد زيدان محمد2480018337 

625الرابعمستجدمحمد حمدي رشدي محمد2580024896 

626الرابعمستجدمحمد خالد محمود احمد2680024897 

627الرابعمستجدمحمد دياب كامل احمد2780021572 

628الرابعمستجدمحمد شريف احمد محمد2880024899 

629الرابعمستجدمحمد عزوز سعد عبدالظاهر2980024904 

630الرابعمستجدمحمد محمد عبدالحكيم عثمان3080021534 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 
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631الرابعمستجدمحمد مسعد محمد مسعد180024911 

632الرابعمستجدمحمد ناجح حسن حسين280024913 

633الرابعمستجدمحمود حماده رجب سيد380024917 

634الرابعمستجدمحمود خالف خلف عبدالحكيم480024918 

635الثالثمستجدمحمود محمد عبدالحكيم محمد580024924 
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636الرابعمستجدمريم مصطفي عبدالسالم احمد680024933 

637الرابعمستجدمصطفي اسماعيل شوقي علي780024939 

638الرابعمستجدمصطفي رجب مختار حسان880024940 

639الرابعمستجدمصطفي عبدالواحد عمر محمد980024942 

640الرابعمستجدمعتصم اشرف محمد حلمي1080024946 

641الرابعمستجدمنار اشرف فتحي علي1180024947 

642الرابعمستجدمنار محمود بدر امبابي1280024950 

643الرابعمستجدمنال بهاء عبدالمجيد حسانين1380024951 

644الرابعمستجدمهدي المنتصر محمد زين1480024953 

645الرابعمستجدهادى محمد رجب محمد1580018231 

646الرابعمستجدهدى سامى احمد علي1680024993 

647الرابعمستجدهدير عبدالكريم احمد عطيفي1780024995 

648الرابعمستجدهمت سيد محمد عثمان1880024999 

649الرابعمستجدياسين عمر عبداللطيف عمر1980021555 

650الرابعمستجديمنى احمد عوض عثمان2070014162 

21MIS651الرابعاسماء مؤمن ابراهيم

22MIS652الرابعمحمد جمال ماضي

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة  :المالحظون 


