
فصل  2022-2021 كشف توزيع الطالب على اللجان

دارسي  األول

األراضى والمياه برنامج 

 ( 422أ ر ض ) المقرر  األسمدة واالتسميد 

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

15:00  ى

2مدرج  : المكان        4لجنه  : اللجنة

مالحظاتتوقيع االنصرافتوقيع الحضوررقم المقعدالمستوىحالة القيداالسمالكودم

96الرابعمستجدابراهيم طاهر محمد االزهرى فتح الباب180020551 

97الرابعمستجداحمد جمال ادم عطيفي280024604 

98الرابعمستجداحمد خالد ابوالسباع عثمان380024606 

99الرابعمستجداحمد ربيع سمير محمد480024608 

100الرابعمستجداحمد شحاته احمد محمد580024614 

101الرابعمستجداحمد عنتر عبدالرحمن محمد680024621 

102الرابعمستجداحمد محمد عبدالحميد محمود780024622 

103الثالثمستجداذهار عيسي عبدالعال لطيف880024626 

104الرابعمستجدازهار سعداوي عبدالوهاب ثابت980024627 

105الرابعمستجداسامه رمضان محمد عبدالعليم1080024628 

106الرابعمستجداسالم عبدالناصر محمد ابوالقينى1180021530 

107الرابعمستجداسالم محمد الصغير حسن محمد1280021724 

108الرابعمستجداسماء جالل شحاته امين1380021694 

109الرابعمستجداالء احمد حسين احمد1480024657 

110الرابعمستجداماني هشام احمد حسانين1580024670 

111الرابعمستجدايه محمد توني عبدالباقي1680024710 

112الرابعمستجدايه هشام عمر ابونهار1780024716 

113الرابعمستجدايه وائل محمد صابر1880024717 

114الرابعمستجدايه يحيي علي يوسف1980021503 

115الثالثمستجدبسام عادل منير خليل2080024721 

116الرابعمستجدبسمه سيد محمد محمد2180024722 

117الرابعمستجدبنان سرير عبدالحميد امبارك2280024723 

118الرابعمستجدجهاد ربيع محمد عبدالحميد2380024727 

119الرابعمستجدخلود محمد احمد صالح2480024749 

120الرابعمستجددينا عادل محمد شوقي ابراهيم2580021715 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 

 مستخرج البيان غادة وديد حنا جرجس10:47 16/1/2022نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب 

:المالحظون 
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121الرابعمستجدرحاب محمود احمد عبدالعال180024765 

122الرابعمستجدرفقه سعد فرنسيس صليب280024772 

123الرابعمستجدرفيده كامل عبدالغني حسانين380021632 

124الرابعمستجدريموندا يوسف عزيز يوسف480021604 

125الرابعمستجدساره حمدى مصطفى خليل580018378 

126الرابعمستجدساره نادي سمير فهمي680024784 

127الرابعمستجدسوسنه جمال بشري حنا780024790 

128الرابعمستجدشمس عبدالمنعم مصطفي محمد880024795 

129الثالثمستجدشيرين عمران محمد احمد980021550 

130الرابعمستجدشيماء جمال محمد حسن1080024799 

131الثالثمستجدشيماء حماده ناجي بركات1170013756 

132الرابعمستجدشيماء عماد محمد رشاد1280021676 

133الرابعمستجدشيماء محمد كميل عبدالحميد1380024802 

134الرابعمستجدصفيه احمد فرغلي محمد1480021500 

135الرابعمستجدعلي عزيز انور حسانين1580021626 

136الرابعمستجدفاطمه عبدالكريم عيد محمد1680024849 

137الرابعمستجدفاطمه عثمان موسي عبدالحفيظ1780024850 

138الرابعمستجدفاطمه محمد عبدالملك محمود1880024852 

139الرابعمستجدفاطمه محمد علي محمد1980024853 

140الرابعمستجدفاطمه ناصر سعد علي2080024858 

141الرابعمستجدفرحه شعبان حسن عبدالعاطي2180021677 

142الرابعمستجدكمال محمد كمال عبدالمجيد2280024865 

143الرابعمستجدمارينا شنوده انور حبيب2380021612 

144الرابعمستجدمحمد احمد عبدالرحمن عبدالجابر2480024884 

145الرابعمستجدمحمد اشرف محمد صفوت عبدالغني2580021666 

146الرابعمستجدمحمد زاهر عبدالتواب جمعه2680021598 

147الرابعمستجدمحمد طارق محمد نور الدين2780021702 

148الرابعمستجدمحمد عطا صادق عبد الغنى2880018403 

149الرابعمستجدمحمد فايز حسن علي2980024907 

150الرابعمستجدمحمد هليل محمد هليل3080024915 

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة 
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151الرابعمستجدمروه حسين عثمان على180020667 

152الرابعمستجدمريم جرجس حبيب جرجس280024931 

153الرابعمستجدمصطفي عطا عمر محمد380024943 

154الرابعمستجدمنار بدوي محمد خليفه480024948 

155الرابعمستجدمنار عماد عبدالرحيم حسن580024949 

156الرابعمستجدمنار ناجح خليل عيسي680021698 

157الثالثمستجدمينا سمير بشري خليل780024959 

158الثالثمستجدنورهان خلف محمد قرشي880024979 

159الرابعمستجدهاجر خلف سعيد مبروك980021753 

160الرابعمستجدهاجر شادي ربيع عبدالحكيم1080024984 

161الرابعمستجدهاجر عالء ابراهيم محمد1180021557 

162الرابعمستجدهاجر محمد علي حماد سباق1280024986 

163الرابعمستجدهاجر محمد كامل محمد1380024988 

164الرابعمستجدهانى عماد عزت عبد السميع1470014112 

165الرابعمستجدهايدي محمد خلف عبدالرازق1580021553 

166الرابعمستجدهدير عماد راضي علي1680024996 

167الرابعمستجديوستينا وجيه زكريا رزق1780025016 

18MIS168الرابعندا عبدالفتاح ابراهيم السمان

:عدد الغياب   : عدد الحضور   :االجمالي 

:توقيع مراقب اللجنة  :المالحظون 
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