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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  سمیة المبیدات ( و ق ن 426 )  
التاریخ : 30/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 12        المكان : مدرج 4

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 17/1/2022 11:2 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   337الرابعمستجداحمد سید طھ علي80024613 1
   338الرابعمستجداحمد ناصر احمد حسین80021741 2
   339الرابعمستجداسراء زغبي عبدهللا سید80024630 3
   340الرابعمستجداسالم احمد عبدالرحمن ابوالیزید80021682 4
   341الرابعمستجداسالم اوسامھ محمود حسین80025255 5
   342الرابعمستجداسماء رمضان سلیمان عبداللطیف80024645 6
   343الرابعمستجداسماء محمود حسن عبداللطیف80024649 7
   344الرابعمستجداشرف غندر ھدیھ عبدالناصر80024653 8
   345الرابعمستجدافنان محمود كامل امین80024656 9

   346الرابعمستجداالء عبدالمجید عبدالفتاح عبدالمجید80024662 10
   347الرابعمستجدالشیماء حسن محمد سعید80021519 11
   348الرابعمستجدامیره یاسر سید خمیس80021586 12
   349الرابعمستجدایمان ابراھیم السید محمد80025232 13
   350الرابعمستجدایمان رضا عبدالحمید عبدالمعز80024689 14
   351الرابعمستجدایمان سید ابوغنیمھ حسن80024690 15
   352الرابعمستجدایمان عبدهللا سید ابوخطوه80024692 16
   353الرابعمستجدایمان نصیر محمد نصار80024699 17
   354الرابعمستجدایمان نعمان موسي محمود80021643 18
   355الرابعمستجدایھ سید محمد توني80024704 19
   356الرابعمستجدایھ عبدالناصر نور الدین عبدالحفیظ80024707 20
   357الرابعمستجدبسملھ حسین عبدالعزیز یوسف80021544 21
   358الرابعمستجدتامر ایلیا بطرس سعد80021615 22
   359الرابعمستجدجوسیانا عدلى خلف اسكندر80018077 23
   360الرابعمستجدجولي رضا سامي مھني80024730 24
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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  سمیة المبیدات ( و ق ن 426 )  
التاریخ : 30/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 13        المكان : مدرج 5

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 17/1/2022 11:2 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   361الرابعمستجدحبیبھ علي علي محمد80024733 1
   362الرابعمستجدحسام الدین محمد دسوقي محمد سلیمان80024735 2
   363الرابعمستجدحسام مصطفي محمد عبداللطیف80024738 3
   364الرابعمستجددعاء صالح عطیھ عبدالوھاب80021742 4
   365الرابعمستجددنیا احمد توفیق محمد80021663 5
   366الرابعمستجدراندا ناصر مسعود قطب80024759 6
   367الرابعمستجدرانیا ناصر عبداللطیف احمد80021582 7
   368الرابعمستجدساندرا ذكي ذكي صلیب80021606 8
   369الرابعمستجدسمیھ مدحت حمدي غازي80024787 9
   370الرابعمستجدشاھیناز ربیع سید امام80024792 10
   371الرابعمستجدشلقامي حسین شلقامي عبدالرازق80024794 11
   372الرابعمستجدشھیناز ربیع رجب ابراھیم80024796 12
   373الرابعمستجدشیماء جمعھ عاطف عبدالعلیم80024800 13
   374الرابعمستجدصابرین احمد موسي بیومي80024803 14
   375الرابعمستجدصفاء محمد فرح محمد80021541 15
   376الرابعمستجدطھ عمر عبداللطیف عمر80021554 16
   377الرابعمستجدعائشھ اشرف سالم ابوالعال80024811 17
   378الرابعمستجدعبدالرحمن اشرف عوض عبدالفتاح80024816 18
   379الرابعمستجدعبدالرحمن عید فؤاد احمد80024819 19
   380الرابعمستجدعال عید طرھوني حسان80024835 20
   381الرابعمستجدفاطمھ محمود غریب عبدالغني80024854 21
   382الرابعمستجدفاطمھ مصطفي عبدالغني شیمي80024856 22
   383الرابعمستجدكیرلس سید لبیب صادق80025299 23
   384الرابعمستجدكیرلس فادي عزیز عبدالسید80021608 24
   385الرابعمستجدلبنى احمد عبدالبدیع احمد80025262 25
   386الرابعمستجدلبني صالح ابراھیم حسن80024868 26
   387الرابعمستجدلیلي حسن احمد عبدالرازق80021736 27
   388الرابعمستجدمارجریت عدلي وھبھ اسحق80024875 28
   389الرابعمستجدمحمد ابراھیم عبدهللا ابراھیم80021637 29
   390الرابعمستجدمحمد ایمن محمد عبدالنعیم80024886 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  سمیة المبیدات ( و ق ن 426 )  
التاریخ : 30/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 14        المكان : مدرج 5

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 17/1/2022 11:2 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   391الرابعمستجدمحمد ثروت عبدالحمید الھم80024888 1
   392الرابعمستجدمحمد جمال ھندي شحاتھ80024892 2
   393الرابعمستجدمحمد صالح شحاتھ محمد80021672 3
   394الرابعمستجدمحمد عبدالغني عید عبدالغني عبدالجواد80024903 4
   395الرابعمستجدمحمد عید سخي صابر80021646 5
   396الرابعمستجدمحمد محمد احمد علي80021731 6
   397الرابعمستجدمحمد نبیل محمد علي80021685 7
   398الرابعمستجدمحمود احمد عبدالعزیز عبدالحفیظ80021573 8
   399الرابعمستجدمحمود اشرف سعد عبدالحمید80021686 9
   400الرابعمستجدمروه احمد محمود حسن80024928 10
   401الرابعمستجدمریم خالد سید احمد80024932 11
   402الرابعمستجدمصطفى محمدعبد الغنى عبد الحلیم80025636 12
   403الرابعمستجدمینا عماد فرج فھیم80021611 13
   404الرابعمستجدمینا مجدي فھمي عزیز80021601 14
   405الرابعمستجدنادر عادل ابراھیم جادهللا80021610 15
   406الرابعمستجدناھد احمد محمد رمضان80024962 16
   407الرابعمستجدنجالء یحي داخلي محمد80021648 17
   408الرابعمستجدندا حسین علي احمد80021689 18
   409الرابعمستجدندي مصطفي عصمت عبدالوھاب80024969 19
   410الرابعمستجدنزیھھ رمضان محمد محمد80024972 20
   411الرابعمستجدنوال عزت محمد شافعي80018211 21
   412الرابعمستجدنورھان ربیع دسوقي صادق80024980 22
   413الثالثمستجدھاجر تونى محمد عبد الباقى80020558 23
   414الثالثمستجدھاجر سید محمد كمال الدین عبدالرحمن80024983 24
   415الرابعمستجدھاجر عماد علي محمد80024985 25
   416الرابعمستجدھاجر محمد فتحي محمود80024987 26
   417الرابعمستجدھبھ رجب محمد ابوبكر80024991 27
   418الرابعمستجدھبھ وھیب حبیب عبدهللا80024992 28
   419الرابعمستجدھدي صالح احمد سید80024994 29
   420الرابعمستجدھناء مختار عبدالعزیز یوسف80025000 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  سمیة المبیدات ( و ق ن 426 )  
التاریخ : 30/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 15        المكان : مدرج 5

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 17/1/2022 11:2 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   421الرابعمستجدھند رضا على عبد الرحمن80018416 1
   422الرابعمستجدھند محمد سید صالح80025003 2
   423الرابعمستجدھیلینا عماد عبدالمسیح عزیز80025004 3
   424الرابعمستجدوفاء ممدوح عبدالكریم محمود80025006 4
   425الرابعمستجدولید زین العابدین محمد احمد80025009 5
   426الرابعمستجدونجد ماجد بشري جلبي80025011 6
   427الرابعمستجدیوسف عادل رجب احمد80021668 7

 


