
 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 

 2014/ 2013أوائل خريجى برامج الكلية األكاديمية للعام الجامعى 
 

 النسبة التقدير العام التقدير المجموع البرنامج االسم الكود م

 %95.5 ممتاز أ+ 4395 علوم وتكنولوجيا األغذية اسراء محمد احمد محمد ابراهيم االمير 70004494 1

 %92.75 ممتاز أ 4259 اإلنتاج النباتي محمد عيد محمد محمد غانم 70004951 2

 %91.25 ممتاز أ 4189 اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي السيد ابراهيم محمد على الباسل 70005152 3

 %89.75 ممتاز أ- 4043 الهندسة الزراعية - هندسة النظم الحيوية محمد نعيم الششتاوى على 70004377 4

 %89 ممتاز أ- 4094 علوم وتكنولوجيا األغذية يارا عبد هللا سعد ابراهيم خليل 70004305 5

 %88.5 ممتاز أ- 4060 وقاية النبات نبيل محمد احمد عبد هللا درويش 70004322 6

 %86 ممتاز أ- 3853 الهندسة الزراعية - هندسة الرى والصرف الحقلى احمد عربان محمد عربان 70004033 7

 %85 ممتاز أ- 3905 وقاية النبات مينا رمزى سعد شكرى 70004395 8

 %83.5 جيد جداً  ب+ 3847 اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي احمد محمد حمدى احمد حسين 70004358 9

 %81.5 جيد جداً  ب+ 3746 اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي ابراهيم شعبان مصطفى منقوله 50006191 10

  



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 

 

 
 

النتيجة النهائية 
 األولالعام - 

  2014-2013الفصل الدراسي الثانى - 
 

 24/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
 التراكمى

التقدير 
 العام

التقدير 
 المكافئ

المعدل 
 الفصلي

عدد 
 النسبة الترمات

 %97.5 3 3.94 ممتاز +A 3.9 17 29.0 امانى محمد الرفاعى رجب 70020189 1
 %92.75 3 3.78 ممتاز A 3.71 17 29.0 فاطمه مجدى حسنى محمد البهلول 70021663 2
 %92.5 3 3.74 ممتاز A 3.7 17 29.0 محمد احمد السعيد احمد حماد 70026334 3

صديقه محمود ابراهيم عبد الوهاب  70020356 4
 %90.5 3 3.71 ممتاز A 3.62 17 29.0 مكيه

 %89.5 3 3.67 ممتاز -A 3.58 17 29.0 شروق احمد عبد الحى ابو المجد على 70021681 5
 %88.75 3 3.62 ممتاز -A 3.55 17 29.0 عزيزة حمدى محمد عبد القادر 70021668 6
 %88.25 3 3.5 ممتاز -A 3.53 17 29.0 سمحاء عزت محمود محمد 70021672 7
 %87 3 3.54 ممتاز -A 3.48 17 29.0 ندا عدلى عدلى عبد العظيم محمد 70020340 8
 %76.5 5 3.42 جيد جداً  B 3.47 17 29 ريم حمدى عبد الغنى عبد السميع 70017765 9

 %86.5 3 3.52 ممتاز -A 3.46 17 29.0 طارق محمد المتولى عطيه 70020393 10
 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
  

 
لنتيجة النهائية ا

 األولالهندسة الزراعية والنظم الحيوية – 
 2014-2013الفصل الدراسي الثانى - 

 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %84 3 3.43 جيد جداً  +B 3.36 20 36.0 محمد احمد محمد اسماعيل بدوى 70021419 1
 %83 2 3.23 جيد جداً  +B 3.32 20 36.0 ايه على محمد حامد العدوى 70020308 2
 %82.75 3 3.35 جيد جداً  +B 3.31 20 36.0 ربيع كارم اسماعيل خليل محمود ايوب 70020183 3
 %82.25 3 3.33 جيد جداً  +B 3.29 20 36.0 وليد احمد احمد علوش 70020245 4
 %82 3 3.45 جيد جداً  +B 3.28 20 36.0 ايمان محمد القصبى مصطفى 70021232 5
 %81.5 3 3.44 جيد جداً  +B 3.26 20 36.0 اسراء عاطف مشرف عطيه 70020337 6
 %80.75 3 3.27 جيد جداً  +B 3.23 20 36.0 نورهان محمد منصور عرابى 70020397 7
 %80.5 3 3.15 جيد جداً  +B 3.22 20 36.0 ابراهيم عبده ابراهيم على الصبيحى 70020317 8
 %80.5 3 3.38 جيد جداً  +B 3.22 20 36.0 حسنه حسن حسن الديسطى 70020282 9

 %79.75 3 3.25 جيد جداً  B 3.19 20 36.0 هاله صالح الموافى عبد العال 70021509 10
 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

لنتيجة النهائية ا
  نىالهندسة الزراعية والنظم الحيوية - الثا

  2014-2013الفصل الدراسي الثانى - 
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %91 5 3.62 ممتاز A 3.64 16 66.0 زينب صبرى محمد محمد حمزه 70018083 1
 %89.75 5 3.61 ممتاز -A 3.59 16 66.0 سميه ممدوح محمد ابراهيم عيسى 70014102 2
 %85.25 5 3.54 ممتاز -A 3.41 16 66.0 سالى جمال السعيد الباتعى 70013935 3
 %83.25 5 3.06 جيد جداً  +B 3.33 16 66.0 اسماء فتوح مصطفى مصطفى محمد 70013998 4
 %83.25 5 3.37 جيد جداً  +B 3.33 16 66.0 محمد حمدى صالح الدين عبد الشافى 70014077 5
 %83.25 5 3.27 جيد جداً  +B 3.33 16 66.0 ايمان عالء محمود السيسى 70018090 6
 %83 5 3.27 جيد جداً  +B 3.32 16 66.0 محمود سمير محمد السعيد مصطفى 70014099 7
 %82.75 5 3.18 جيد جداً  +B 3.31 16 66.0 ايه محمد عبدالعزيز عرفه 70014070 8
 %82.25 5 3.47 جيد جداً  +B 3.29 16 66.0 وردة السيد علي الشرقاوي رزق 70013980 9

 %82.25 5 3.42 جيد جداً  +B 3.29 16 66.0 مروه احمد احمد ابو على 70013936 10
 

 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

النتيجة النهائية 
  ثالثالهندسة الزراعية والنظم الحيوية - ال

  2014-2013الفصل الدراسي الثانى - 
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %87 6 3.55 ممتاز -A 3.48 18 102.0 اسماء احمد السعيد العدل 70005699 1
 %86.5 6 3.79 ممتاز -A 3.46 18 102.0 شيماء مجدى شوقى احمد حبيب 70005774 2
 %86 6 3.61 ممتاز -A 3.44 18 102.0 الشيماء حامد ابراهيم سليمان الديب 70005789 3
 %85.25 6 3.61 ممتاز -A 3.41 18 102.0 فاطمه الزهراء طارق احمد كامل 70006014 4
 %84 6 3.72 جيد جداً  +B 3.36 18 102.0 ساره ربيع السيد عبد ربه 70005726 5
 %83.5 6 3.55 جيد جداً  +B 3.34 18 102.0 ساره عبد الباسط عبد الوكيل عبد القادر 70005755 6
 %82.5 6 3.31 جيد جداً  +B 3.3 18 102.0 مروه عبد القادر عبد هللا الفضالى 70005682 7
 %82 6 3.51 جيد جداً  +B 3.28 18 102.0 ايه جمال محمدابراهيم عماره 70005753 8
 %80.75 6 3.21 جيد جداً  +B 3.23 18 102.0 حسام حسن محمد المزين 70005705 9

 %80.25 6 3.41 جيد جداً  +B 3.21 18 102.0 سماح ابراهيم الجابرى الحناوى 70005772 10
 

 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
لنتيجة النهائية ا

 الثانىاإلنتاج النباتي – للطالب الملتحقين بمواد مؤهلة لبرنامج 
2013-2014 

 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %89.25 5 3.57 ممتاز -A 3.57 20 65 عصام العطافى مجاهد خضر حالوه 70017791 1
 %84.5 5 3.39 جيد جداً  +B 3.38 20 65 محمد محمد نجيب الباز محمد حسن 70014227 2
 %83.75 5 3.47 جيد جداً  +B 3.35 20 65 نجالء سعد حسن حسن 70014195 3
 %80.5 5 3.28 جيد جداً  +B 3.22 20 65 مروه صالح محمد سند عبد العزيز 70014194 4
 %79.75 5 3.18 جيد جداً  B 3.19 20 65 اميره احمد ابو زيد رزق 70017153 5
 %79.75 5 3.34 جيد جداً  B 3.19 20 65 بسمه حسن احمد عبد الفتاح 70017471 6
 %76.5 5 3.03 جيد جداً  B 3.06 20 65 بسمه السعيد فوزى السعيد النادى 70017260 7
 %75.25 5 2.91 جيد جداً  B 3.01 20 65 اسماء عبد هللا الشناوى المكاوى 70017772 8
 %74.5 5 3.25 جيد -B 2.98 20 65 ساره حامد السعيد على عبد العزيز 70014228 9

 %71.5 5 2.93 جيد -B 2.86 22 65 محمود محمد عبده محمد الشكلى 70018064 10
 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 

لنتيجة النهائية ا
  ثالثاإلنتاج النباتي - ال

  2014-2013الفصل الدراسي الثانى - 
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %87.75 7 3.63 ممتاز -A 3.51 18 101 نهله محمد عبد العاطى عبد الحى وفا 70006782 1
 %87.25 7 3.43 ممتاز -A 3.49 18 98 امل السيد السيد عوض الخميسى 70006905 2
 %86.75 7 3.33 ممتاز -A 3.47 18 101 خالد احمد على على غيث 70006911 3
 %85 7 3.45 ممتاز -A 3.4 18 101 محمد طه مصطفى العشرى 70007744 4
 %84.25 7 3.48 جيد جداً  +B 3.37 18 101 هيام عاطف ابوالفتوح على محمد 70007923 5
 %83.75 7 3.53 جيد جداً  +B 3.35 18 101 محمد شعبان ربيع عبد الرحيم حشيش 70011152 6
 %83.5 7 3.27 جيد جداً  +B 3.34 18 101 رجب حمدان رجب عبد السالم 70011053 7
 %80.75 7 3.47 جيد جداً  +B 3.23 18 101 محمد صبحى حامد مصطفى عطيه 70011055 8
 %80.25 7 3.31 جيد جداً  +B 3.21 18 101 عبير محمد احمد السعداوى 70007705 9

 %79.75 7 3.19 جيد جداً  B 3.19 18 101 حسام الدين نبيل محمود غازى 70007912 10
 

 

 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

لنتيجة النهائية ا
  نىاإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي - الثاللطالب الملتحقين بمواد مؤهلة لبرنامج 

2013-2014  
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %83.75 5 3.36 جيد جداً  +B 3.35 20 65 االء عباس عيد عباس حسن 70014171 1
 %83 5 3.15 جيد جداً  +B 3.32 20 65 زينب عاصم رجب درويش 70014146 2
 %82.75 5 3.13 جيد جداً  +B 3.31 20 65 زينب حسين سعد حسين الزواوى 70017287 3
 %82.25 5 3.29 جيد جداً  +B 3.29 20 65 احمد احمد محمد احمد سمرى 70014290 4
 %80.5 7 2.79 جيد جداً  +B 3.22 20 65 هبه عاطف بدير التركه 70007898 5
 %80.5 5 3.12 جيد جداً  +B 3.22 20 65 ايه عاطف محمد محمد مفتاح 70017635 6
 %78.5 5 2.86 جيد جداً  B 3.14 20 65 عزه عوض يوسف محمد 70014250 7
 %77 5 3.17 جيد جداً  B 3.08 20 65 عبد الحميد فؤاد عبد الحميد ابوزيد 70014200 8
 %74.5 5 3.2 جيد -B 2.98 20 65 عبد العاطى على ابراهيم على الغرباوى 70017326 9

 %73 5 3.13 جيد -B 2.92 20 65 داليا حافظ ابراهيم خفاجى ابراهيم 70014220 10
 

 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

لنتيجة النهائية ا
  ثالثاإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي - ال

2013-2014  
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %89.25 7 3.67 ممتاز -A 3.57 18 101 ايه احمد محمد اسماعيل 70006822 1
 %86 7 3.65 ممتاز -A 3.44 18 101 محمد محمد السيد السيد قريع 70006784 2
 %85 7 3.67 ممتاز -A 3.4 18 101 هدير عصام يوسف شلبى 70007713 3
 %83.5 7 3.67 جيد جداً  +B 3.34 18 101 ناديه معوض مصطفى ابراهيم 70006875 4
 %82.25 7 3.54 جيد جداً  +B 3.29 18 101 سناء عبد الرءوف عطا ابراهيم الفيومي 70006855 5
 %81 7 3.51 جيد جداً  +B 3.24 18 101 عالء عادل بركات عبد الوهاب خضر 70011048 6
 %80.75 7 3.63 جيد جداً  +B 3.23 18 101 فاطمه الزهراء محمد علي السيد محمد 70006990 7
 %80.5 7 3.53 جيد جداً  +B 3.22 18 101 منار عوض المنسى حسن مسلم 70006780 8
 %80.5 7 3.49 جيد جداً  +B 3.22 18 101 محمود عبد الحميد اسماعيل عبد الباقى 70011067 9

 %80.25 7 3.36 جيد جداً  +B 3.21 18 101 اسماء احمد محمد صابر 70006916 10
 

 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

لنتيجة النهائية ا
  نىوقاية النبات - الثاللطالب الملتحقين بمواد مؤهلة لبرنامج 

2013-2014  
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %90.5 5 3.44 ممتاز A 3.62 22 65 محمد ناصر احمد رزق 70017632 1
 %81.5 5 3.19 جيد جداً  +B 3.26 20 65 نوران سعد محمد سعد 70014269 2
 %79 5 3.27 جيد جداً  B 3.16 20 65 ندا عبد هللا السيد على نصر 70017662 3
 %77.75 5 3.09 جيد جداً  B 3.11 20 65 حسناء فؤاد احمد ابو هرجه 70017266 4
 %74.5 5 2.71 جيد -B 2.98 20 65 محمد السعيد محمد محمد المرشدى 70014241 5
 %72 5 2.79 جيد -B 2.88 20 65 دعاء اسماعيل محمود على العسال 70017476 6
 %71 5 2.69 جيد -B 2.84 20 65 سهام نادر على احمد 70017299 7
 %69.75 5 2.67 جيد +C 2.79 20 65 هناء مصطفى حسن مصطفى 70014177 8
 %66.25 5 2.63 جيد +C 2.65 20 65 عبد الرحمن السيد مصطفى احمد النمراوى 70017327 9

 %64.5 5 2.37 مقبول C 2.58 20 65 فاطمه محمود جمال الدين محمود 70017594 10
 

 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

لنتيجة النهائية ا
  ثالثوقاية النبات - ال

2013-2014  
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %87.5 7 3.29 ممتاز -A 3.5 18 101 منى معتمد على شلبى 70007003 1
 %82.75 7 3.69 جيد جداً  +B 3.31 18 101 غاده عبد الحميد على على سالم 70006971 2
 %82.75 7 3.58 جيد جداً  +B 3.31 18 101 شيماء رمضان عبد المنعم فوده 70009634 3
 %82 7 3.6 جيد جداً  +B 3.28 18 98 احمد عبد المنعم يونس ابراهيم السيد 70006910 4
 %81.5 7 3.41 جيد جداً  +B 3.26 20 101 رامي محمد علي يوسف 70006892 5
 %79 7 3.42 جيد جداً  B 3.16 18 101 ساره سليم عبد الرحيم عبد الرحيم المحالوى 70006995 6
 %75 7 2.69 جيد جداً  B 3 18 98 محمد فكرى محمد ابراهيم 70009656 7
 %73.75 7 3.25 جيد -B 2.95 18 98 امنيه ابراهيم محمود ابراهيم الدحدوح 70011701 8
 %73.75 7 3.45 جيد -B 2.95 18 98 امل عبد السالم ابراهيم السيد 70006868 9

 %65.25 7 2.49 جيد +C 2.61 21 101 محمد عبد الوهاب عبد الواحد عابد 70009680 10
 

 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

لنتيجة النهائية ا
  نىعلوم وتكنولوجيا األغذية - الثاللطالب الملتحقين بمواد مؤهلة لبرنامج 

2013-2014  
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %89.5 5 3.41 ممتاز -A 3.58 20 65.0 مى السيد البدوي السيد محمد ابو عصافير 70014179 1
 %88.5 5 3.54 ممتاز -A 3.54 20 65.0 بسمه سلمى مسعد الخميسى 70014223 2
 %88 5 3.59 ممتاز -A 3.52 20 65.0 شرين محمد عبد الغنى عبد المقصود 70017306 3
 %87.75 7 3.43 ممتاز -A 3.51 20 65.0 نسرين عبد الحكيم ابو الفتوح عبد النبى محمد 70011076 4
 %86.25 5 3.55 ممتاز -A 3.45 20 65.0 باسنت عزت الزكى على الزكى 70014155 5
 %86 5 3.48 ممتاز -A 3.44 20 65.0 سعاد صالح محمد احمد خصوان 70017294 6
 %81.5 5 3.23 جيد جداً  +B 3.26 20 65.0 اميره سماحه ابراهيم احمد سماحه 70014274 7
 %80.25 5 3.28 جيد جداً  +B 3.21 20 65.0 محمود عبد السالم كامل عبد الوهاب محمد 70017360 8
 %80 5 3.11 جيد جداً  +B 3.2 20 65.0 السيد صالح ذكريا محمد عوض 70014150 9

 %78.75 5 3.31 جيد جداً  B 3.15 20 65.0 اسماء رمضان المتولى محمد عبيه 70014289 10
 

 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

 

لنتيجة النهائية ا
  ثالثعلوم وتكنولوجيا األغذية - ال

2013-2014  
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %89.75 6 3.81 ممتاز -A 3.59 18 101.0 هند محمود ابوزيد محمود 70006843 1
 %88 6 3.67 ممتاز -A 3.52 18 101.0 سمر عادل محمد على الزينى 70007715 2
 %86.5 6 3.75 ممتاز -A 3.46 18 101.0 نورا محمد عز الرجال عبد الغني عنتر 70006794 3
 %85 6 3.58 ممتاز -A 3.4 18 101.0 سمر صالح محمد الشربينى قلبه 70007731 4
 %85 7 3.47 ممتاز -A 3.4 18 101.0 امينة نشأت مصطفى نواره 70006781 5
 %84.5 7 3.61 جيد جداً  +B 3.38 18 101.0 حنان رجب صدقى السيد 70006949 6
 %84.5 6 3.47 جيد جداً  +B 3.38 18 101.0 عزه جالل سالمه احمد 70006899 7
 %83 7 3.48 جيد جداً  +B 3.32 18 101.0 ايمان جمعه محمد الشربيني الشعراوى 70006992 8
 %82.5 6 3.59 جيد جداً  +B 3.3 18 101.0 شيماء طلعت محمد السعيد النويهى 70006968 9

 %82.5 7 3.47 جيد جداً  +B 3.3 18 101.0 انهار امين محمود حسن سالم المسيرى 70009614 10
 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

النتيجة النهائية 
 نىالتقنية الحيوية الزراعية - الثاللطالب الملتحقين بمواد مؤهلة لبرنامج 

2013-2014  
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %92.75 5 3.57 ممتاز A 3.71 20 65 شيماء اسماعيل عبد البديع على قنديل 70014211 1
 %90 5 3.44 ممتاز A 3.6 20 65 هدى علي محمود علي احمد المناديلي 70014159 2
 %87 5 3.41 ممتاز -A 3.48 20 65 راندا محمد ذكى السعداوى 70014198 3
 %86 5 3.46 ممتاز -A 3.44 20 65 طاهر عبد القادر زكريا امين علوه 70014214 4
 %82.75 5 3.38 جيد جداً  +B 3.31 20 65 ريهام مصطفى صالح عبد المطلب 70017569 5
 %82 5 3.07 جيد جداً  +B 3.28 20 65 رضا احمد رشاد محمد غانم 70014273 6
 %81.25 5 3.27 جيد جداً  +B 3.25 20 65 عائشه سعد صابر جاد موسى 70014193 7
 %80 5 3.21 جيد جداً  +B 3.2 20 65 مى محمد عوضين ابو العزم ابراهيم 70014141 8
 %80 5 2.92 جيد جداً  +B 3.2 20 65 ياسمين ياسر محمود عبد الغنى شرف الدين 70014204 9

 %79.75 5 3.02 جيد جداً  B 3.19 23 65 ايناس السعيد عباس السعيد محمد 70014284 10
 

 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

النتيجة النهائية 
  ثالثالتقنية الحيوية الزراعية - ال

2013-2014  
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %91 6 3.67 ممتاز A 3.64 18 101 هانم عبد الحليم عبد العاطى يوسف 70006888 1
 %88.25 6 3.71 ممتاز -A 3.53 18 101 ايمان محمد عبد الحميد عبد الفتاح عامر 70007707 2
 %85 6 3.65 ممتاز -A 3.4 18 101 منة هللا السيد عبد هللا الحسانين غازى 70006886 3
 %83.5 6 3.57 جيد جداً  +B 3.34 18 101 نجالء مجدى على عبد الحى 70009637 4
 %83.25 6 3.61 جيد جداً  +B 3.33 18 101 ضحى محمد فتحى عبد الحافظ 70006881 5
 %83 6 3.57 جيد جداً  +B 3.32 18 101 مى ابراهيم جمعه الحنفى منصور 70006923 6
 %82.5 6 3.35 جيد جداً  +B 3.3 18 101 مى السيد موسى عواد العقيلى 70006987 7
 %81.5 6 3.39 جيد جداً  +B 3.26 18 101 منى عبد المجيد محمود ابراهيم 70006901 8
 %80.25 6 3.39 جيد جداً  +B 3.21 18 101 نورهان فتحي احمد صالح علي 70006795 9

 %80 6 3.71 جيد جداً  +B 3.2 18 98 امنيه احمد عبد اللطيف احمد 70007908 10
 

 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

النتيجة النهائية 
 نىالعلوم اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية - الثاللطالب الملتحقين بمواد مؤهلة لبرنامج 

2013-2014  
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %84.5 5 3.51 جيد جداً  +B 3.38 20 65 ندى مجدى سالمه السيد 70014180 1
 %84.25 5 3.34 جيد جداً  +B 3.37 20 65 ايه الشحات عبد الفتاح جبريل 70017656 2
 %79 5 3.39 جيد جداً  B 3.16 20 65 دينا صالح احمد محمد 70014267 3
 %72.75 5 3.11 جيد -B 2.91 20 65 هاجر احمد ابراهيم المرسى عوض 70017818 4
 %72.5 5 2.81 جيد -B 2.9 20 65 اميره على السيد ورده 70017192 5
 %72.25 5 3.02 جيد -B 2.89 20 65 ايمان الحسينى محمد وهبه عبد الرازق 70014262 6
 %68.25 5 2.51 جيد +C 2.73 20 65 اميره صابر عبد الظاهر صابر 70017248 7
 %67.75 5 2.96 جيد +C 2.71 20 65 اميره حسن محمد حسن شحاته 70014160 8
 %66.25 5 2.69 جيد +C 2.65 23 65 يسيره جمال حسين محمد 70017600 9

 %66.25 7 2.75 جيد +C 2.65 14 65 االء محمد صالح محمد حجازى مرزوق 70011046 10
 

 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

 

النتيجة النهائية 
  ثالثالعلوم اإلقتصادية واإلجتماعية الزراعية - ال

2013-2014  
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %87 6 3.44 ممتاز -A 3.48 18 101 يسرا عبد الفتاح احمد محمد المغربى 70009787 1
 %85 6 3.43 ممتاز -A 3.4 18 101 رقيه عادل عبد المقصود زين الدين 70006975 2
 %81.75 6 3.37 جيد جداً  +B 3.27 18 101 زينب احمد محمد الحسينى على 70006894 3
 %80 6 3.28 جيد جداً  +B 3.2 18 101 دعاء محمد عبد الشافى البسطويسى 70006833 4
 %76 6 3.28 جيد جداً  B 3.04 18 101 سهر ربيع محمد محمد حموده 70006778 5
 %75 6 3.36 جيد جداً  B 3 18 101 لمياء محمد السيد احمد 70006991 6
 %74.75 6 2.93 جيد -B 2.99 18 101 هدير محمد عبد الحميد الشفيش 70006767 7
 %74.5 6 2.99 جيد -B 2.98 18 101 ندا رجب انور البسيونى شريف 70009674 8
 %73.25 6 3.05 جيد -B 2.93 18 101 فاتن عزت جمعه عوض المكاوى 70006993 9

 %73.25 6 2.93 جيد -B 2.93 18 101 حنان سعد عبد الحميد عبد اللطيف 70007737 10
 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

لنتيجة النهائية ا
  نىاألراضي والمياه - الثاللطالب الملتحقين بمواد مؤهلة لبرنامج 

2013-2014  
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %87 5 3.47 ممتاز -A 3.48 20 65 احمد استفتاح محمد محمد جوهر 70017645 1
 %85.5 5 3.5 ممتاز -A 3.42 20 65 محمد عثمان محمد عبد العزيز 70017342 2
 %81 5 3.39 جيد جداً  +B 3.24 20 65 مى محمد صالح عبد الحميد 70016801 3
 %79.5 5 3.5 جيد جداً  B 3.18 20 65 منى طلبه رمضان طلبه موسى 70017380 4
 %78.5 5 3.24 جيد جداً  B 3.14 20 65 امنيه مجدى عبد المنعم عوض ابو السعود 70014240 5
 %78.25 5 3.27 جيد جداً  B 3.13 20 65 دينا لقمان ابراهيم محمد عيسى 70017284 6
 %77.5 5 3.23 جيد جداً  B 3.1 20 65 تسنيم محمد السيد ابراهيم الشافعي 70014158 7
 %77.25 5 3.17 جيد جداً  B 3.09 20 65 والء رضا فؤاد محمد احمد 70017793 8
 %76.25 5 3.21 جيد جداً  B 3.05 20 65 ايمان الباز محمد عبده 70014246 9

 %76 5 3.36 جيد جداً  B 3.04 20 65 عبد هللا عصام محمد صابر االحمدى 70017667 10
 

 

 

 

 



 

 اِّـنصورة جامعة – الزراعة كلية طالب أوائل نتيجة
 2013/2014 الجامعى للعام

 
 

 
 

النتيجة النهائية 
  ثالثاألراضي والمياه - ال

2013-2014  
 

 06/12/2014نظام ابن الهيثم الدراة شئون الطالب 
 

الساعات  اسم الطالب كود الطالب م
 المكتسبة

الساعات 
 المسجلة

المعدل 
التقدير  التقدير العام التراكمى

 المكافئ
المعدل 
 النسبة عدد الترمات الفصلي

 %89.5 6 3.67 ممتاز -A 3.58 18 101 شيماء خالد ابراهيم راغب النجولى 70006771 1
 %89.25 6 3.57 ممتاز -A 3.57 18 101 حنان سعد محمد بدير محمد 70006828 2
 %88.75 6 3.62 ممتاز -A 3.55 18 101 ايمان عمر عبد هللا ابو زيد 70007013 3
 %84.5 6 3.38 جيد جداً  +B 3.38 18 101 محمد نظمى عبد الخالق احمد احمد 70009616 4
 %84 6 3.54 جيد جداً  +B 3.36 18 101 عائشه السيد حمعه احمد عباس 70009621 5
 %82.75 6 3.56 جيد جداً  +B 3.31 18 101 سعاد عبد المطلب محمد مصطفى شقير 70006834 6
 %82.25 6 3.49 جيد جداً  +B 3.29 18 101 اسماء عادل ابومسلم عوض محمد 70006869 7
 %82.25 6 3.33 جيد جداً  +B 3.29 18 98 اسماء ابو بكر محمد محمد خليل 70006790 8
 %80.25 6 3.47 جيد جداً  +B 3.21 18 101 محمد فرج عبد الصادق اسماعيل 70007724 9

 %79.75 7 3.58 جيد جداً  B 3.19 18 101 شيماء حجو نياظ سليم 70006856 10
 

 

 

 


