
23 /1 /2022 10:05 ص Ibn Al-Haitham

1/3

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

كشف توزیع الطالب على اللجان 2021-2022 فصل دارسي  األول 
 برنامج األراضى والمیاه 

 المقرر  منرولوجیا معادن التربة ( أ ر ض 309 )  
التاریخ : 03/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 16        المكان : قسم المحاصیل

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 23/1/2022 10:4 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   451الثالثمستجداذھار عیسي عبدالعال لطیف80024626 1
   452الثالثمستجداروى محمود محمدفتحى محمود80026479 2
   453الثالثمستجداسراء صالح فتحى شندى80026551 3
   454الثالثمستجداسالم احمد محمد ابراھیم80024635 4
   455الثالثمستجداسماء عیسى محمد عیسوى80026580 5
   456الثالثمستجداسماء مجدي عبدالحمید علي80026581 6
   457الثالثمستجداسماء مصطفى عبد الرحمن حسین80026584 7
   458الثالثمستجدالحسن عبد الحمید محمد عبد الحمید80026595 8
   459الثالثمستجدالشیماء محمد احمد محسب80026599 9
   460الثالثمستجدامانى خلف احمد حسن80026601 10
   461الثالثمستجدامر عبدالمحسن عبدالفتاح محمد80026482 11
   462الثالثمستجدایمن محمد عز الدین محمد80026620 12
   463الثالثمستجدایھ حسن خلف حسن80031827 13
   464الثالثمستجدایھ سعید خلف سید80026624 14
   465الثالثمستجدایھ عید عوض كامل80026626 15
   466الثالثمستجدباسم منیر فانوس حنا80026630 16
   467الثالثمستجدبالل عمر محمد عبدالغنى80030892 17
   468الثالثمستجدجیھان عبد اللطیف احمد عبد اللطیف80026644 18
   469الثالثمستجدحسن أشرف صالح حسن70013541 19
   470الثالثمستجدحسناء رجب عبدالعظیم مرسى80030652 20
   471الثالثمستجدحسین محمد حسن حافظ80026662 21
   472الثالثمستجدحنان عصام محمد عبد الوھاب80026667 22
   473الثالثمستجددینا مفتاح احمد مفتاح80030624 23
   474الثالثمستجدرؤى على ابراھیم على80026688 24
   475الثالثمستجدرامى عادل مسعود كامل80030797 25
   476الثالثمستجدرباب نبیل عبدالفتاح عابدین80030653 26
   477الثالثمستجدرحاب على هللا محمود زكى80030655 27
   478الثالثمستجدرحمة محمد عبدالفتاح ابراھیم80026699 28
   479الثالثمستجدرحمھ عبدالحمید احمد محمد80024767 29
   480الثالثمستجدرغده محمود مختار ھاشم80026703 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 األراضى والمیاه 

 المقرر  منرولوجیا معادن التربة ( أ ر ض 309 )  
التاریخ : 03/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 17        المكان : قسم المحاصیل

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 23/1/2022 10:4 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   481الثالثمستجدزیاد محمد محمود محمد80024776 1
   482الثالثمستجدساره محمود ھارون احمد80026732 2
   483الثالثمستجدسلمى صالح محمد محمود80026739 3
   484الثالثمستجدسماء عبد الغني ھاشم عبد الغني80026744 4
   485الثالثمستجدسماح مختار شعبان عبد العال80026748 5
   486الثالثمستجدسھیلھ شریف حلمى عبد الفضیل80026759 6
   487الثالثمستجدسید ربیع عبد المنعم محمد80026761 7
   488الثالثمستجدشیماء حسن محمد حسن80026767 8
   489الثالثمستجدطاھره حسن محمود عبدالھادى80026787 9

   490الثالثمستجدعبد هللا احمد صالح محمود80026798 10
   491الثالثمستجدفاطمھ شعبان محمد عبد المجید80026846 11
   492الثالثمستجدكریم بدرى محمد معوض80026859 12
   493الثالثمستجدمایكل جورج قعود ذكى80026881 13
   494الثالثمستجدمحمد ابراھیم صالح محمد80026884 14
   495الثالثمستجدمحمد بشیر طرخان بشیر80030677 15
   496الثالثمستجدمحمد حارس حسن عبداللطیف80026891 16
   497الثالثمستجدمحمد سعید على احمد80026900 17
   498الثالثمستجدمحمد سید عبد الحمید عبد الرحمن80026902 18
   499الثالثمستجدمحمد طلعت عبد الرحمن لیسي80026904 19
   500الثالثمستجدمحمد محمود محمد احمد عثمان80026920 20
   501الثالثمستجدمحمد مروان عبد العظیم محمد80026922 21
   502الثالثمستجدمحمود فكري خلیفھ عبدالرحیم80024923 22
   503الثالثمستجدمروة صالح عبدالغنى فرج80030893 23
   504الثالثمستجدمروه حسین ناجح على80026951 24
   505الثالثمستجدمروه منشاوى ممدوح سلیمان80030681 25
   506الثالثمستجدمریم عید على حسن80026956 26
   507الثالثمستجدمشیرة احمد عبدالعظیم عثمان80026960 27
   508الثالثمستجدمنار احمد محمد عبد العال80026972 28
   509الثالثمستجدمنار جالل حسنى محمود80026974 29
   510الثالثمستجدمنار ھاشم امبارك حسن80026980 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 األراضى والمیاه 

 المقرر  منرولوجیا معادن التربة ( أ ر ض 309 )  
التاریخ : 03/02/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 18        المكان : قسم المحاصیل

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 23/1/2022 10:4 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   511الثالثمستجدمنة هللا مصطفي محمد خلف80026982 1
   512الثالثمستجدمنى منصور بسیس منصور80026986 2
   513الثالثمستجدمى احمد شعبان جابر80026991 3
   514الثالثمستجدمیار خالد عبد الرحیم محمود80026992 4
   515الثالثمستجدنبیلھ محسن محمد عبد الحكیم80030896 5
   516الثالثمستجدندا علي احمد محمد80027004 6
   517الثالثمستجدندى احمد رجب عبد الحكم80027007 7
   518الثالثمستجدندى على فتحى عبد الرحمن80027010 8
   519الثالثمستجدنورا ناصر محمد محمد80031822 9

   520الثالثمستجدھالھ رابح عنتر صادق80027035 10
   521الثالثمستجدھدیر احمد عطیة عبد الحلیم80027041 11
   522الثالثمستجدھدیر عبد المعز طھ محمود80027042 12
   523الثالثمستجدوالء احمد فولى رجب80030691 13
   524الثالثمستجدیاسمین حمادة صبرة احمد80027068 14
   525الثالثمستجدیاسمین نور زكى على80027072 15

 


