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  (53العدد)علوم االغذيه وااللبان(- الرابع المستوى) (المدرج الكبير1لجنة رقم)
  مقرر/                                                                     يوم              الموافق   /    / 

  -1 -اسم المالحظ:

                2-  

 حضور: 

 غياب:

 مؤجل: 

 ناجح: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :االجمالى

 مراقب اللجنة

 إســـم الطالب التوقيع
رقم 

 الجلوس
 إســـم الطالب التوقيع م

رقم 

 الجلوس
 م

 9 05000 احمد صبرى يحيى حسن  91 05000 بدرالدين كمال طايع احمد 

 0 05000 احمد دمحم احمد مصطفى  02 06050 بسام شهدى دمحم بيومى 

 3 00050 احمد دمحم حسن عبده  09 05050 حسن ابراهيم عبدالقادر على 

 4 05000 احمد دمحم حسين مهلل  00 05055 حنان عماد الدين عيد سعيد 

 5 05000 احمد دمحم حمدى سليمان  03 05050 خلود حسانى دمحم يونس 

 6 05055 اروى سعيد جمعه حلفاوى   04 05050 دينا متولى دمحم على 

 7 05050 اسراء احمد حسين دمحم  05 05050 رانيا سعيد عبدالعزيز خليل 

 8 05056 اسراء دسوقى بسطاوى موسى  06 05006 رضوى رفعت محمود احمد 

 1 05050 اسراء دمحم عبدالسميع حسن  07 05000 ساره خالد دمحم دمحم 

 92 05000 االء احمد مصطفى احمد  08 05000 شاهيناز دمحم ونان دمحم 

 99 00000 االء فتحى عبدالراضى دمحم  01 05005 صفاء محمود احمد يوسف 

 90 05000 امنية صالح ربيع صالح  32 05000 عائشه حمدى حسن دمحم 

 93 05000 اميره احمد خيرى نظير  39 05000 عبدالرحمن احمد يوسف سليمان 

 94 05000 اميره مصطفى حسين دمحم  30 05500 عزه رمضان احمد عبدهللا 

 95 05005 ايه ايهاب حسن عباس  33 05500 عال ابراهيم نظير احمد 

 96 05060 ايه عبدالحاكم دمحم حسين  34 05550 علياء جمال دمحم حسن 

 97 05060 ايه محمود عبدالرازق بسطاوى   35 05550 غادة احمد ابوالحجاج دمحم 

 98 05000 الشيماء حسين عبدالرحيم مراد  ///// ////// //////////////////////////// //////////
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  -1 -اسم المالحظ:
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :االجمالى

 مراقب اللجنة

 

 

 

 إســـم الطالب التوقيع
رقم 

 الجلوس
 إســـم الطالب التوقيع م

رقم 

 الجلوس
 م

 05550 نوال طارق عبدالحفيظ دمحم االنور 
 9 05550 فرحة حسين مراد احمد  15

 00500 هاجر خليل سعدهللا دمحم 
 0 05500 مايكل مجدى قالدة صليب  12

 05500 هبه مصطفى احمد مدنى 
 3 05500 مرعىدمحم احمد حسين   13

 4 00560 دمحم طارق عبدالحميد حسين  11 05506 والء عبدالرحيم محمود دمحم 

 5 05500 دمحمعبدهللا حسين فتحى  11 05500 والء عبدالنبى دمحم ابراهيم 

 05500 دمحم عبدهللا عبده ابراهيم  11 05500 ياسمين دمحم سعيد احمد 
1 

 00560 دمحم على عبدالعظيم ابراهيم  11 00000 شوق احمد عبدالقادر احمد 
1 

 05565 مروة ربيع رمضان عبده  22 00000 احمد ابوالقاسم سيادى طه 
1 

 05505 ميادة حلمى جامع احمد  21 06065 اميره مصطفى عبدالوهاب سيد 
1 

 05550 ندا خالد صديق احمد  22 06506 شريف اشرف محمود حسن 
12 

  25 05500 على احمد دمحم احمد 
 نشروان زكريا احمد عبدالحليم

05550 
11 

 05556 نوال خالد احمد حسين  22 00500 كيرلس عياد جاد سيفين 
12 
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 إســـم الطالب
رقم 

 الجلوس
 م رقم الجلوس إســـم الطالب م

 9 05000 احمد صبرى يحيى حسن 91 05000 بدرالدين كمال طايع احمد

 0 05000 احمد دمحم احمد مصطفى 02 06050 بسام شهدى دمحم بيومى

 3 00050 احمد دمحم حسن عبده 09 05050 عبدالقادر على حسن ابراهيم

 4 05000 احمد دمحم حسين مهلل 00 05055 حنان عماد الدين عيد سعيد

 5 05000 احمد دمحم حمدى سليمان 03 05050 خلود حسانى دمحم يونس

 6 05055 اروى سعيد جمعه حلفاوى  04 05050 دينا متولى دمحم على

 7 05050 اسراء احمد حسين دمحم 05 05050 خليل رانيا سعيد عبدالعزيز

 8 05056 اسراء دسوقى بسطاوى موسى 06 05006 رضوى رفعت محمود احمد

 1 05050 اسراء دمحم عبدالسميع حسن 07 05000 ساره خالد دمحم دمحم

 92 05000 االء احمد مصطفى احمد 08 05000 شاهيناز دمحم ونان دمحم

 05005 صفاء محمود احمد يوسف
 99 00000 االء فتحى عبدالراضى دمحم 21

 05000 عائشه حمدى حسن دمحم
 90 05000 امنية صالح ربيع صالح 52

 05000 عبدالرحمن احمد يوسف سليمان
 93 05000 اميره احمد خيرى نظير 51

 05500 عزه رمضان احمد عبدهللا
 94 05000 اميره مصطفى حسين دمحم 52

 05500 عال ابراهيم نظير احمد
 95 05005 ايه ايهاب حسن عباس 55

 05550 علياء جمال دمحم حسن
 96 05060 ايه عبدالحاكم دمحم حسين 52

 05550 غادة احمد ابوالحجاج دمحم
 97 05060 ايه محمود عبدالرازق بسطاوى  53

 98 05000 الشيماء حسين عبدالرحيم مراد ///// ////// ///////////////////
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 إســـم الطالب
رقم 

 الجلوس
 م رقم الجلوس إســـم الطالب م

 9 05550 فرحة حسين مراد احمد 93 05550 نوال طارق عبدالحفيظ دمحم االنور

 0 05500 مايكل مجدى قالدة صليب 94 00500 هاجر خليل سعدهللا دمحم

 3 05500 دمحم احمد حسين مرعى 95 05500 هبه مصطفى احمد مدنى

 4 00560 دمحم طارق عبدالحميد حسين 96 05506 والء عبدالرحيم محمود دمحم

 5 05500 دمحمعبدهللا حسين فتحى 97 05500 والء عبدالنبى دمحم ابراهيم

 6 05500 ابراهيمدمحم عبدهللا عبده  98 05500 ياسمين دمحم سعيد احمد

 7 00560 دمحم على عبدالعظيم ابراهيم 91 00000 شوق احمد عبدالقادر احمد

 8 05565 مروة ربيع رمضان عبده 02 00000 احمد ابوالقاسم سيادى طه

 1 05505 ميادة حلمى جامع احمد 09 06065 اميره مصطفى عبدالوهاب سيد

 92 05550 احمد ندا خالد صديق 00 06506 شريف اشرف محمود حسن

 03 05500 على احمد دمحم احمد
 نشروان زكريا احمد عبدالحليم

05550 99 

 90 05556 نوال خالد احمد حسين 04 00500 كيرلس عياد جاد سيفين


