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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  تطبیقات الحاسب اآللى ( أ ر ض 417 )  
التاریخ : 18/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 1        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 12/1/2022 9:34 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   1الرابعمستجدابراھیم طاھر محمد االزھرى فتح الباب80020551 1
   2الرابعمستجداحمد جمال ادم عطیفي80024604 2
   3الرابعمستجداحمد خالد ابوالسباع عثمان80024606 3
   4الرابعمستجداحمد ربیع سمیر محمد80024608 4
   5الرابعمستجداحمد شحاتھ احمد محمد80024614 5
   6الرابعمستجداحمد عنتر عبدالرحمن محمد80024621 6
   7الرابعمستجداحمد محمد عبدالحمید محمود80024622 7
   8الثالثمستجداذھار عیسي عبدالعال لطیف80024626 8
   9الرابعمستجدازھار سعداوي عبدالوھاب ثابت80024627 9
   10الرابعمستجداسامھ رمضان محمد عبدالعلیم80024628 10
   11الرابعمستجداسالم عبدالناصر محمد ابوالقینى80021530 11
   12الرابعمستجداسالم محمد الصغیر حسن محمد80021724 12
   13الرابعمستجداسماء جالل شحاتھ امین80021694 13
   14الرابعمستجداالء احمد حسین احمد80024657 14
   15الرابعمستجداماني ھشام احمد حسانین80024670 15
   16الرابعمستجدایھ محمد توني عبدالباقي80024710 16
   17الرابعمستجدایھ ھشام عمر ابونھار80024716 17
   18الرابعمستجدایھ وائل محمد صابر80024717 18
   19الرابعمستجدایھ یحیي علي یوسف80021503 19
   20الثالثمستجدبسام عادل منیر خلیل80024721 20
   21الرابعمستجدبسمھ سید محمد محمد80024722 21
   22الرابعمستجدبنان سریر عبدالحمید امبارك80024723 22
   23الرابعمستجدجھاد ربیع محمد عبدالحمید80024727 23
   24الرابعمستجدخلود محمد احمد صالح80024749 24
   25الرابعمستجددینا عادل محمد شوقي ابراھیم80021715 25
   26الرابعمستجدرحاب محمود احمد عبدالعال80024765 26
   27الرابعمستجدرفقھ سعد فرنسیس صلیب80024772 27
   28الرابعمستجدرفیده كامل عبدالغني حسانین80021632 28
   29الرابعمستجدریموندا یوسف عزیز یوسف80021604 29
   30الرابعمستجدساره حمدى مصطفى خلیل80018378 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  تطبیقات الحاسب اآللى ( أ ر ض 417 )  
التاریخ : 18/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 2        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 12/1/2022 9:34 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   31الرابعمستجدساره نادي سمیر فھمي80024784 1
   32الرابعمستجدسوسنھ جمال بشري حنا80024790 2
   33الرابعمستجدشمس عبدالمنعم مصطفي محمد80024795 3
   34الثالثمستجدشیرین عمران محمد احمد80021550 4
   35الرابعمستجدشیماء جمال محمد حسن80024799 5
   36الثالثمستجدشیماء حماده ناجي بركات70013756 6
   37الرابعمستجدشیماء عماد محمد رشاد80021676 7
   38الرابعمستجدشیماء محمد كمیل عبدالحمید80024802 8
   39الرابعمستجدصفیھ احمد فرغلي محمد80021500 9
   40الرابعمستجدعلي عزیز انور حسانین80021626 10
   41الرابعمستجدفاطمھ عبدالكریم عید محمد80024849 11
   42الرابعمستجدفاطمھ عثمان موسي عبدالحفیظ80024850 12
   43الرابعمستجدفاطمھ محمد عبدالملك محمود80024852 13
   44الرابعمستجدفاطمھ محمد علي محمد80024853 14
   45الرابعمستجدفاطمھ ناصر سعد علي80024858 15
   46الرابعمستجدفرحھ شعبان حسن عبدالعاطي80021677 16
   47الرابعمستجدكمال محمد كمال عبدالمجید80024865 17
   48الرابعمستجدمارینا شنوده انور حبیب80021612 18
   49الرابعمستجدمحمد احمد عبدالرحمن عبدالجابر80024884 19
   50الرابعمستجدمحمد اشرف محمد صفوت عبدالغني80021666 20
   51الرابعمستجدمحمد زاھر عبدالتواب جمعھ80021598 21
   52الرابعمستجدمحمد طارق محمد نور الدین80021702 22
   53الرابعمستجدمحمد عطا صادق عبد الغنى80018403 23
   54الرابعمستجدمحمد فایز حسن علي80024907 24
   55الرابعمستجدمحمد ھلیل محمد ھلیل80024915 25
   56الرابعمستجدمروه حسین عثمان على80020667 26
   57الرابعمستجدمریم جرجس حبیب جرجس80024931 27
   58الرابعمستجدمصطفي عطا عمر محمد80024943 28
   59الرابعمستجدمنار بدوي محمد خلیفھ80024948 29
   60الرابعمستجدمنار عماد عبدالرحیم حسن80024949 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  تطبیقات الحاسب اآللى ( أ ر ض 417 )  
التاریخ : 18/01/2022     الفترة : من  13:00  إلى  15:00 

اللجنة : لجنھ 3        المكان : مدرج 1

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب 12/1/2022 9:34 مستخرج البیان غادة ودید حنا جرجس

مالحظاتتوقیع االنصرافتوقیع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القیداالسمالكودم
   61الرابعمستجدمنار ناجح خلیل عیسي80021698 1
   62الثالثمستجدمینا سمیر بشري خلیل80024959 2
   63الثالثمستجدنورھان خلف محمد قرشي80024979 3
   64الرابعمستجدھاجر خلف سعید مبروك80021753 4
   65الرابعمستجدھاجر شادي ربیع عبدالحكیم80024984 5
   66الرابعمستجدھاجر عالء ابراھیم محمد80021557 6
   67الرابعمستجدھاجر محمد علي حماد سباق80024986 7
   68الرابعمستجدھاجر محمد كامل محمد80024988 8
   69الرابعمستجدھانى عماد عزت عبد السمیع70014112 9

   70الرابعمستجدھایدي محمد خلف عبدالرازق80021553 10
   71الرابعمستجدھدیر عماد راضي علي80024996 11
   72الرابعمستجدیوستینا وجیھ زكریا رزق80025016 12

 


