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

كشف توزیع الطالب على اللجان 2021-2022 فصل دارسي  األول 
 برنامج مكافحة اآلفات وأمراض النبات 

 المقرر  فحص وتشخیص أمراض النبات ( أ م ن 306 )  
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 13:34 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   104الثالثمستجدابراھیم راضى جمال عبدالحكیم80026491 1
   105الثالثمستجداحمد اشرف زكى السید80026498 2
   106الثالثمستجداحمد حلمى فاروق فؤاد80026503 3
   107الثالثمستجداحمد خالد احمد عبد الرشید80026504 4
   108الثالثمستجداحمد شعبان سالمھ محمد80026511 5
   109الثالثمستجداحمد شعبان كامل محمد80026512 6
   110الثالثمستجداحمد صالح محمد عبدالجید80026513 7
   111الثالثمستجداحمد عبد الناصر متولى توفیق80026517 8
   112الثالثمستجداحمد عید كساب عبد العظیم80026521 9

   113الثالثمستجداحمد محمد عبد النظیر محمد80026523 10
   114الثالثمستجداسراء عبدهللا شلقامى ابراھیم80026553 11
   115الثالثمستجداسالم نادى فایز عبد المجید80026566 12
   116الثالثمستجداسماء اشرف محمد عبد العظیم80026569 13
   117الثالثمستجداسماء بكر عبدالفتاح حسین80026571 14
   118الثالثمستجداسماء محمد حامد محمد80026582 15
   119الثالثمستجداسماء محمد محمد محمد80026583 16
   120الثالثمستجداسماء مختار محمد محمد80024650 17
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عدد الغیاب :عدد الحضور :   االجمالي :  
توقیع مراقب اللجنة :المالحظون :

كشف توزیع الطالب على اللجان 2021-2022 فصل دارسي  األول 
 برنامج مكافحة اآلفات وأمراض النبات 

 المقرر  فحص وتشخیص أمراض النبات ( أ م ن 306 )  
التاریخ : 03/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 5        المكان : مدرج 2

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:34 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   121الثالثمستجداالء عصام عبده توني80026591 1
   122الثالثمستجدالزھراء فوزي عبد الحكیم حسن80026597 2
   123الثالثمستجدامین محمد امین سید80024683 3
   124الرابعمستجدایمان رضا عبدالحمید عبدالمعز80024689 4
   125الثالثمستجدایمان عالء محمد نصر الدین سید80031830 5
   126الثالثمستجدایھ عبدهللا صالح عبدهللا80030649 6
   127الثالثمستجدایھ یوسف ابراھیم یوسف80026629 7
   128الثالثمستجدبالل اسماعیل محمد سجید80026632 8
   129الثالثمستجدبیشوى سامى نوح فرج80031823 9

   130الثالثمستجدتھانى أنور محمد ادریس80026637 10
   131الثالثمستجدجھاد محسن ممدوح جاد80030785 11
   132الثالثمستجدحمدي شلقامي عبدالجواد شلقامي80024742 12
   133الثالثمستجددالیا محمد نجیب عبدهللا سعد80026677 13
   134الثالثمستجددعاء رضا تغیان احمد80026678 14
   135الثالثمستجدرانا مصطفي محمد عبد العزیز80026689 15
   136الثالثمستجدرباب نادى عبد النبى عبد الظاھر80026692 16
   137الثالثمستجدرحاب خلیل شحاتھ خلیل80026696 17
   138الثالثمستجدرحاب عبدالكریم مھدى محمد80026697 18
   139الثالثمستجدرحمة عبدالباسط محمد سطوحى80026698 19
   140الثالثمستجدرضوان جمال رضوان خلیل80030888 20
   141الثالثمستجدرضوى حسن حسین محمد80026702 21
   142الثالثمستجدرمضان جمال محمد ابوالعال80026705 22
   143الثالثمستجدرنا عبد المعطى عبد السید زناتى80026706 23
   144الثالثمستجدروجینا اشرف صبرى تامر80026709 24
   145الثالثمستجدروجینا مجدى عدلى بولس80026710 25
   146الثالثمستجدریموندا فخرى وزیر ثابت80026714 26
   147الثالثمستجدریھام مفتاح محمد مفتاح80026718 27
   148الثالثمستجدزیاد محمود محمد كامل80026720 28
   149الثالثمستجدسارا حماده رحبعام معزوز80026725 29
   150الثالثمستجدسارة خلف انورمحمد80030659 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 مكافحة اآلفات وأمراض النبات 

 المقرر  فحص وتشخیص أمراض النبات ( أ م ن 306 )  
التاریخ : 03/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 6        المكان : مدرج 2

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:34 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   151الثالثمستجدساره نصیف حنا ناروز80030658 1
   152الثالثمستجدساندى ماجد رفعت ابراھیم80030660 2
   153الثالثمستجدسلمى محسن یحى سید80026741 3
   154الثالثمستجدسمیحھ دیاب عبدالرحیم عبدالغنى80030661 4
   155الثالثمستجدشاھر ھاني سید حاتم80026762 5
   156الرابعمستجدشاھیناز ربیع سید امام80024792 6
   157الثالثمستجدشنوده مدحت مرزق بشرى80026765 7
   158الثالثمستجدشیماء جمال حلمي فھیم80026766 8
   159الثالثمستجدشیماء محمد شلقامى احمد الخولى80026770 9
   160الثالثمستجدصابرین عبد الناصر ابراھیم محمود80026773 10
   161الثالثمستجدصابرین قندیل علي محمد80026775 11
   162الثالثمستجدصبرى سعید احمد على80030667 12
   163الثالثمستجدطارق حمدى على موسى80026784 13
   164الثالثمستجدطھ محمد ابراھیم طھ80026789 14
   165الثالثمستجدعبد الحلیم محمد حسین محمد80026792 15
   166الثالثمستجدعبد الرحمن ابراھیم الدسوقى على حسن80026793 16
   167الثالثمستجدعبد الرحمن جمال ماضي محمد80026794 17
   168الثالثمستجدعبدالرحمن حربى محمد السید80026803 18
   169الثالثمستجدعبدالسمیع حربى عبد السمیع عبدالعلیم80026806 19
   170الثالثمستجدعرفھ اسماعیل مھدى زیادى80026812 20
   171الثالثمستجدعمرو أحمد محمد قمصان80026830 21
   172الثالثمستجدعمرو سمیر سویفى سید80026832 22
   173الثالثمستجدفادى منیر سمیر میخائیل80026837 23
   174الثالثمستجدفادى مینا رزق هللا فوزى80030671 24
   175الثالثمستجدفاطمھ حسین احمد ماضى80030794 25
   176الثالثمستجدفاطمھ عید ناجى احمد80026849 26
   177الثالثمستجدفاطمھ فیض سعید محمد80026850 27
   178الثالثمستجدفاطمھ محمد محمد محمود80026851 28
   179الثالثمستجدكریمان كرماوي جمعة علي80026868 29
   180الثالثمستجدمؤمن عصام صالح محمد80024874 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 مكافحة اآلفات وأمراض النبات 

 المقرر  فحص وتشخیص أمراض النبات ( أ م ن 306 )  
التاریخ : 03/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 7        المكان : مدرج 3

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:34 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   181الثالثمستجدماریان بباوى عزیز مسعد80026875 1
   182الثالثمستجدمارینا عزره ابراھیم صالح80026878 2
   183الثالثمستجدمحمد احمد فؤاد الخالد80030676 3
   184الثالثمستجدمحمد ایمن محمد محمود80026889 4
   185الثالثمستجدمحمد صبحى محمود محمد80030859 5
   186الثالثمستجدمحمد طھ محمد كامل80026905 6
   187الثالثمستجدمحمد عید ربیع محمد80026914 7
   188الثالثمستجدمحمد فتحى محمد شعراوى80026916 8
   189الثالثمستجدمحمود احمد عبد النعیم عیسى80026932 9

   190الثالثمستجدمحمود بكر صالح محمد80026934 10
   191الثالثمستجدمحمود حسن محمود حسن80026937 11
   192الثالثمستجدمروة فریح محمود فریح80026948 12
   193الثالثمستجدمریم احمد ابراھیم عبد الرحیم80026953 13
   194الثالثمستجدمریم موریس عبدالشھید یوسف80026958 14
   195الثالثمستجدمریم ناصر محمد سعد80026959 15
   196الثالثمستجدمصطفى رجب اسماعیل سلیمان80026962 16
   197الثالثمستجدمصطفى صالح إبراھیم حسن80026963 17
   198الثالثمستجدمصطفى عالء خلف على80026965 18
   199الثالثمستجدمصطفى فتحى عیسى حسن80026966 19
   200الثالثمستجدمصطفي احمد مخلوف حسن80026969 20
   201الثالثمستجدمني محسن محمد عبد الحمید80026987 21
   202الثالثمستجدمھجھ زاھي غالي عبدالشھید80024952 22
   203الثالثمستجدمھند جمال ابراھیم حسن80026990 23
   204الثالثمستجدمیري سعید یوسف قسطنطین80024958 24
   205الثالثمستجدمینا رافت شحاتھ جورجى80026998 25
   206الثالثمستجدندا محمد حلمى محمود80027005 26
   207الثالثمستجدندى صالح على ابراھیم80027009 27
   208الثالثمستجدھاجر خلف عمار خلیفھ80024982 28
   209الثالثمستجدھاجر خلیل انور خلیل80027024 29
   210الثالثمستجدھاجر طھ توفیق محمود80027027 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 مكافحة اآلفات وأمراض النبات 

 المقرر  فحص وتشخیص أمراض النبات ( أ م ن 306 )  
التاریخ : 03/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 8        المكان : مدرج 3

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 3/1/2022 13:34 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   211الثالثمستجدھاجر محمد خالد محمد80030860 1
   212الثالثمستجدھادى محمد عبد الحلیم ابراھیم80027033 2
   213الثالثمستجدھایدي نادي وجیھ ھزلي80027037 3
   214الرابعمستجدھدي صالح احمد سید80024994 4
   215الثالثمستجدھشام احمد على طھ80030690 5
   216الثالثمستجدھشام عبدالحمید احمد ابوبكر80027046 6
   217الرابعمستجدھیلینا عماد عبدالمسیح عزیز80025004 7
   218الثالثمستجدیاسمین حموده صابر عبدالحكیم80030693 8
   219الثالثمستجدیوستینا رضا یوسف متى80027074 9

   220الثالثمستجدیوسف بشري یوسف رزق80027075 10
   221الثالثمستجدیوسف رضا محمد عبدالباقى80027076 11

 


