
فصل  2022-2021 كشف توزيع الطالب على اللجان

دارسي  األول

  مكافحة اآلفات وأمراض النبات برنامج

  ) المقرر  أمراض نبات فيروسية 407أ م ن    ) 

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

15:00  ى

4مدرج  : المكان        12لجنه  : اللجنة

مالحظاتتوقيع االنصرافتوقيع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القيداالسمالكودم

336الرابعمستجداحمد سيد طه علي180024613 

337الرابعمستجداحمد ناصر احمد حسين280021741 

338الرابعمستجداسراء زغبي عبدهللا سيد380024630 

339الرابعمستجداسالم احمد عبدالرحمن ابواليزيد480021682 

340الرابعمستجداسالم اوسامه محمود حسين580025255 

341الرابعمستجداسماء رمضان سليمان عبداللطيف680024645 

342الرابعمستجداسماء محمود حسن عبداللطيف780024649 

343الرابعمستجداشرف غندر هديه عبدالناصر880024653 

344الرابعمستجدافنان محمود كامل امين980024656 

345الرابعمستجداالء عبدالمجيد عبدالفتاح عبدالمجيد1080024662 

346الرابعمستجدالشيماء حسن محمد سعيد1180021519 

347الرابعمستجداميره ياسر سيد خميس1280021586 

348الرابعمستجدايمان ابراهيم السيد محمد1380025232 

349الرابعمستجدايمان رضا عبدالحميد عبدالمعز1480024689 

350الرابعمستجدايمان سيد ابوغنيمه حسن1580024690 

351الرابعمستجدايمان عبدهللا سيد ابوخطوه1680024692 

352الرابعمستجدايمان نصير محمد نصار1780024699 

353الرابعمستجدايه سيد محمد توني1880024704 

354الرابعمستجدايه عبدالناصر نور الدين عبدالحفيظ1980024707 

355الرابعمستجدبسمله حسين عبدالعزيز يوسف2080021544 

356الرابعمستجدتامر ايليا بطرس سعد2180021615 

357الرابعمستجدجولي رضا سامي مهني2280024730 

358الرابعمستجدحبيبه علي علي محمد2380024733 

359الرابعمستجدحسام الدين محمد دسوقي محمد سليمان2480024735 

360الرابعمستجدحسام مصطفي محمد عبداللطيف2580024738 
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361الرابعمستجددعاء صالح عطيه عبدالوهاب180021742 

362الرابعمستجددنيا احمد توفيق محمد280021663 

363الرابعمستجدراندا ناصر مسعود قطب380024759 

364الرابعمستجدرانيا ناصر عبداللطيف احمد480021582 

365الرابعمستجدساندرا ذكي ذكي صليب580021606 

366الرابعمستجدسميه مدحت حمدي غازي680024787 

367الرابعمستجدشاهيناز ربيع سيد امام780024792 

368الرابعمستجدشلقامي حسين شلقامي عبدالرازق880024794 

369الرابعمستجدشهيناز ربيع رجب ابراهيم980024796 

370الرابعمستجدشيماء جمعه عاطف عبدالعليم1080024800 

371الرابعمستجدصابرين احمد موسي بيومي1180024803 

372الرابعمستجدصفاء محمد فرح محمد1280021541 

373الرابعمستجدطه عمر عبداللطيف عمر1380021554 

374الرابعمستجدعائشه اشرف سالم ابوالعال1480024811 

375الرابعمستجدعبدالرحمن اشرف عوض عبدالفتاح1580024816 

376الرابعمستجدعبدالرحمن عيد فؤاد احمد1680024819 

377الرابعمستجدعال عيد طرهوني حسان1780024835 

378الرابعمستجدفاطمه محمود غريب عبدالغني1880024854 

379الرابعمستجدفاطمه مصطفي عبدالغني شيمي1980024856 

380الرابعمستجدكيرلس سيد لبيب صادق2080025299 

381الرابعمستجدكيرلس فادي عزيز عبدالسيد2180021608 

382الرابعمستجدلبنى احمد عبدالبديع احمد2280025262 

383الرابعمستجدلبني صالح ابراهيم حسن2380024868 

384الرابعمستجدليلي حسن احمد عبدالرازق2480021736 

385الرابعمستجدمارجريت عدلي وهبه اسحق2580024875 

386الرابعمستجدمحمد ابراهيم عبدهللا ابراهيم2680021637 

387الرابعمستجدمحمد ايمن محمد عبدالنعيم2780024886 

388الرابعمستجدمحمد ثروت عبدالحميد الهم2880024888 

389الرابعمستجدمحمد جمال هندي شحاته2980024892 

390الرابعمستجدمحمد صالح شحاته محمد3080021672 
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391الرابعمستجدمحمد عيد سخي صابر180021646 

392الرابعمستجدمحمد محمد احمد علي280021731 

393الرابعمستجدمحمد نبيل محمد علي380021685 

394الرابعمستجدمحمود احمد عبدالعزيز عبدالحفيظ480021573 

395الرابعمستجدمحمود اشرف سعد عبدالحميد580021686 

396الرابعمستجدمروه احمد محمود حسن680024928 

397الرابعمستجدمريم خالد سيد احمد780024932 

398الرابعمستجدمصطفى محمدعبد الغنى عبد الحليم880025636 

399الرابعمستجدمينا عماد فرج فهيم980021611 

400الرابعمستجدمينا مجدي فهمي عزيز1080021601 

401الرابعمستجدنادر عادل ابراهيم جادهللا1180021610 

402الرابعمستجدناهد احمد محمد رمضان1280024962 

403الرابعمستجدنجالء يحي داخلي محمد1380021648 

404الرابعمستجدندا حسين علي احمد1480021689 

405الرابعمستجدنزيهه رمضان محمد محمد1580024972 

406الرابعمستجدنوال عزت محمد شافعي1680018211 

407الرابعمستجدنورهان ربيع دسوقي صادق1780024980 

408الثالثمستجدهاجر تونى محمد عبد الباقى1880020558 

409الرابعمستجدهاجر عماد علي محمد1980024985 

410الرابعمستجدهاجر محمد فتحي محمود2080024987 

411الرابعمستجدهبه رجب محمد ابوبكر2180024991 

412الرابعمستجدهبه وهيب حبيب عبدهللا2280024992 

413الرابعمستجدهدي صالح احمد سيد2380024994 

414الرابعمستجدهناء مختار عبدالعزيز يوسف2480025000 

415الرابعمستجدهند رضا على عبد الرحمن2580018416 

416الرابعمستجدهند محمد سيد صالح2680025003 

417الرابعمستجدهيلينا عماد عبدالمسيح عزيز2780025004 

418الرابعمستجدوفاء ممدوح عبدالكريم محمود2880025006 

419الرابعمستجدوليد زين العابدين محمد احمد2980025009 

420الرابعمستجدونجد ماجد بشري جلبي3080025011 

421الرابعمستجديوسف عادل رجب احمد3180021668
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