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عدد مرات
مالحظاتالرسوب

   مستجد ابراھیم ابراھیم زكى المرسى عبد الال1800124186
   مستجد ابراھیم محمد احمد عبد القادر طھ موسى2800124226
   مستجد احمد السید حامد ابراھیم محمد عبد هللا3800118874
   مستجد احمد ایمن احمد محمد جعفر4800124222
   مستجد احمد خالد رزق البھنسى5800118893
   مستجد احمد رضا السید السید رفاعى حسن6800125960
   مستجد احمد سعد محمد حامد محمد الشربینى7800124217
   مستجد احمد سمیر وھبھ محمد جمعھ8800124199
   مستجد احمد عادل السید محمد ابراھیم9800118908

   مستجد احمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح10800099108
   مستجد احمد مجدى سمیر محمد عید11800118877
   مستجد احمد محمد على سالم12800116190
 2  مستجد احمد محمد محمد احمد السروجى13800116140
   مستجد اسامھ المغاورى امین المغاورى14800116175
   مستجد اسراء السید السید على موسى الزھیري15800124160
   مستجد اسراء جمال الدسوقى سالمھ عطیھ16800127030
   مستجد اسراء ریاض محمد احمد على17800124188
   مستجد اسراء صالح نصر بسیونى علم18800124210
   مستجد اسراء عالء رمضان الحفنى خضیر19800124180
   مستجد اسالم عادل سعد محمد ابو الوفا20800124168
   مستجد اشرف یحیى عطیھ جاد جاللھ21800124247
   مستجد االء خالد ھویدى ھویدى22800124187
   مستجد السید السید مصطفى المنشاوى23800118887
   مستجد الشیماء عادل حامد توفیق24800100537
   مستجد امجد نبیل عبد اللطیف محمد الفقى25800118895
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مالحظاتالرسوب

   مستجد امل یسرى رزق رزق قرمد26800124215
   مستجد امیر احمد فاروق یوسف سعد27800118891
   مستجد امیر رمضان فرج حبزه28800118876
   مستجد امیر شاھین محمد الصغیر محمد منصور29800110382
   مستجد امیره السید محمد محمود30800124277

 امیره عبد الرؤف االحمدى عبد الحمید31800124263
   مستجدعیسى

   مستجد انس القطب المتولى عبده حسن الجندى32800124254
   مستجد ایمان جمال احمد عبد الفتاح33800124252
   مستجد ایھ أسامة على عبد النور34800124202
   مستجد ایھ ابراھیم رزق ابراھیم مطاوع35800124177
   مستجد ایھ ربیع محمد عبد الفتاح36800118883
   مستجد ایھ عباس عبد المنعم شریف37800116740
   مستجد ایھ عصام عطیھ عوض هللا عبد الرازق38800124182
   مستجد ایھ ولید احمد محمد بدر39800118878
   مستجد بسنت حسام شعبان احمد40800124196
 1  مستجد حاتم حامد السید عبد الحمید الشافعى41800099104
   مستجد حسام فتحى سعد محمد السیسى42800124191
   مستجد خالد حمدى عثمان دیاب على43800118902
   مستجد خالد رضا ابراھیم عبد الحلیم44800114768
   مستجد خالد محمد حلمى عبد الرازق على45800100530
   مستجد دنیا مسعد عبد الغفار عطوه46800124172
   مستجد دینا ابراھیم ابراھیم ابراھیم سویدى47800124174
   مستجد دینا عبد هللا حسانین متولى سلیمان48800118906
   مستجد رأفت ابراھیم محمد ابراھیم49800110330
   مستجد رامى ابو الحسن ابراھیم ابراھیم المناوى50800118910
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عدد مرات
مالحظاتالرسوب

   مستجد رحمھ السید جمعھ محمد جمعھ51800124197
   مستجد رقیھ مصطفى السعید عبد الجواد دویش52800124258
   مستجد روان ناصر مصطفى المصرى53800124279
   مستجد روضھ محمد على على عیش54800100655
   مستجد ریم عثمان عبد الرازق عبد العزیز55800124184
   مستجد ریھام محمد أحمد أحمد الملیجي56800124219
   مستجد ساره اشرف عبد العزیز ابوعرب محمد57800118907
   مستجد ساره السید احمد حسن المسیرى58800116227
   مستجد ساره السید منصورسالمھ59800124175
   مستجد ساره خلیفھ ھاشم حسین احمد60800124264
   مستجد سالم محمد عمر سالم سالم61800124238
   مستجد سامیھ محمد حسن حسین سعید62800124179
   مستجد سعد السید حسن الجزار63800118886
   مستجد سلمى صالح المحمدى حماد64800124195

 سلوى ابراھیم عطیھ ابراھیم عطیھ65800124178
   مستجدالشوربجى

   مستجد سماء عبد القادر سعید سعید66800118898
   مستجد سماح محمد حامد سعد ھجرس67800118897
   مستجد شادى شریف مسعد البلتاجى68800124213
   مستجد شرین المحمدى عبد العاطى شومان69800124162
   مستجد شیماء خالد السید شعالن70800124201
   مستجد صالح محمد صالح احمد الدسوقى71800124255
   مستجد صالح وفائى صالح ابراھیم نافع72800110325

 عبد الرحمن مصطفى حافظ عبد الفتاح73800124256
   مستجداحمد

 عبد الفتاح سمیر عبد الفتاح عبد الحمید74800118899
   مستجدھاللى

   مستجد عبد هللا احمد لطفى على عبده75800124248
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100
عدد مرات
مالحظاتالرسوب

   مستجد عبد هللا سعید عبد هللا الحسانین النبالوى76800126921

 عبد المنعم ابراھیم محمد عبد النور عبد77800118900
   مستجدالحمید

   مستجد عزمى محمد عبد السالم االحول78800124218
   مستجد على محمد عبد المجید على ابراھیم حسن79800102168
   مستجد عمر عبد العزیز ابراھیم عبد هللا80800100561
   مستجد عمر عوده السید البھنسى بحیري81800124232
   مستجد عمر محمد محمد فایق محمود حامد82800127233
   مستجد فوزى محمود فوزى االسمر83800124233
   مستجد كریم ضیاء الدین محمد كمال التمامي8480008118
   مستجد كیرلس ماجد محب نصیف سلیمان85800118884
   مستجد مؤمن عبد العاطى عبد العاطى العطار86800124161
   مستجد محمد ابراھیم ابراھیم احمد الحواوشى87800125852
   مستجد محمد ابراھیم عبد الحمید احمد قابیل88800118882
   مستجد محمد احمد عبد الجلیل احمد الحلو89800124211
   مستجد محمد ایمن عبد الرحمن االزلى90800124272
   مستجد محمد ایھاب فتحى محمد الھندى91800116305
   مستجد محمد حمدى محمد شوقى محمد صباح92800116367
   مستجد محمد رفعت السعید على محمود93800118915
   مستجد محمد رفعت المتولى احمد94800124249
   مستجد محمد سمیرعطیھ عبد الرحمن ابو صالح95800124216
   مستجد محمد شریف احمد رمضان حمزه96800118885

 محمد عبد الرازق احمد عبد الرازق97800116118
   مستجدعویضھ

 محمد عبد المطاع عبد المطاع محمد98800124189
   مستجدالدرس

   مستجد محمد عوض محمد عبد الوھاب كبشھ99800116197
   مستجد محمد متولى عوض المتولى علیوه100800110369
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   مستجد محمد مصطفى منصور یوسف شرف101800124171
   مستجد محمود حامد عبید عبد الغنى شحاتھ102800124166
   مستجد محمود صبحى منصور عرابى حجازي103800118903
   مستجد محمود غازى جمعھ الدیب104800118890
   مستجد محمود مجاھد مجاھد مجاھد شتیھ105800124163
   مستجد محمود محمد السید على نصر10680008080
   مستجد محمود مصطفى محمد احمد حلیقھ107800101974
   مستجد مروه اشرف محمد احمد108800124181
   مستجد مصطفى محمد محمد الشوربجى109800116173

 معوض عبد العزیز معوض عبد العزیز110800124250
   مستجدقابل

   مستجد منى نبیل محمد السید على111800124262
   مستجد میرنا مجدى حامد حبیب خطاب112800124268
   مستجد میرنا معتز محمود على علي113800124275
   مستجد نادر یحیى یونس محمود خلیل114800116172
   مستجد نادیھ السید ابراھیم نوفل115800124260
   مستجد ناریمان السید مصطفى عبد اللطیف116800124278
   مستجد ناھد ابراھیم عبد العظیم حسین فضل117800124269
   مستجد ندى احمد محمد عبد السمیع خلیل118800124220
   مستجد ندى مصطفى محمد حامد طھ119800116121
   مستجد نورھان محمد سلیمان متولى محمد120800124240
   مستجد ھادى اشرف سلیمان محمد الصالح121800110334
   مستجد ھبھ الشحات السید محمد السید122800124167
   مستجد ھدى شعبان نجیب السید على123800118894
   مستجد ھدى عبد الغفار كمال عبد الغفار124800124242
   مستجد ھدى محمد محمد عباس احمد125800118905
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100
عدد مرات
مالحظاتالرسوب

   مستجد ھدى وجدى نبیھ على صقر126800118913
   مستجد ھشام محمد السید محمد محمد عثمان127800100550
   مستجد یوسف سامى احمد الشامى128800124236
   مستجد یوسف عادل مسعد مسعد عبده129800118892
 1  باق لإلعادة احمد صبحى رجب العیوطى130800110346
 1  باق لإلعادة احمد ضیاء الدین بسیونى حسن131800116171
 1  باق لإلعادة احمد محمد عبد المنعم الشاذلى132800099141
 1  باق لإلعادة احمد نبیل عبد اللطیف محمد یوسف133800110327
 1  باق لإلعادة احمد یوسف راغب سویدان13470021219
 3  باق لإلعادة احمد یونس محمود رمضان13570014050

 اسامھ صبرى عبد الحى مصطفى136800110326
 1  باق لإلعادةالعیسوى

 1  باق لإلعادة اسالم على عبد المقصود الشربیني13770020439
 1  باق لإلعادة اسماء عبد هللا سلیمان العزب138800099173
 1  باق لإلعادة االء محمد رضا على العشماوى139800126918
 3  باق لإلعادة الشیماء صبرى على على فوده140800100631
 1  باق لإلعادة امیره سامح السید محروس حسن141800102249
 4  باق لإلعادة ایمان اسماعیل محمد اسماعیل حجازى14270007689
 1  باق لإلعادة ایمن سمیر مصباح الرفاعى14380015418
 3  باق لإلعادة ایھاب اسماعیل ابراھیم ابو العنین14470021233
 1  باق لإلعادة باسل سلیمان السعید ابراھیم14580014033
 2  باق لإلعادة بھاء بھیج بھاء البرقى146800116452
 2  باق لإلعادة حسام اشرف الرفاعى الشاعر14780008162
 1  باق لإلعادة حمدى طلعت احمد صبیح148800116453
 1  باق لإلعادة خالد عصام یوسف یوسف السایس149800099166
 2  باق لإلعادة خالد نبیل عبد اللطیف محمد الفقى15080014042

 

 



رئیس القسمالممتحن
 

 

 
كشف رصد درجات 

 
2020-2019 فصل دارسي الثانى

 
برنامج  الھندسة الزراعیة والنظم الحیویة

 
  ( Eng 323 ) المقرر  الجرارات والقوى الزراعیة 

نظام ابن الھیثم الدارة شئون الطالب 13/5/2020 12:45

 حالة القیداالسمالكودم
المجموع

100
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مالحظاتالرسوب

 1  باق لإلعادة ساره على محمد ابراھیم البالسى15180014057
 1  باق لإلعادة سمیھ ابراھیم مشرف ابراھیم جمعھ152800101345
 3  باق لإلعادة شذا قاسم حسین قاسم15370007698
 1  باق لإلعادة شروق محمد الحسینى محمود طبل154800116291
 1  باق لإلعادة طارق ابراھیم السید طھ155800110387
 1  باق لإلعادة عبد الرحمن السید بدوى حماد156800116235
 1  باق لإلعادة عبد الرحمن حامد حسن السید بشاره157800100524
 3  باق لإلعادة عبد هللا محمد المرسي محمد على15880008083
 3  باق لإلعادة عمرو مختار محمد بكر على15970014019

 فاطمھ الزھراء جابر فھیم الطنطاوى16070014118
 4  باق لإلعادةمحمد

 1  باق لإلعادة فتح هللا عاطف فتح هللا مجاھد161800110374

 محمد احمد عبد العزیزعلى عبد المجید162800099182
 1  باق لإلعادةعبد هللا

 4  باق لإلعادة محمد اسماعیل فتحي ھاللي16380008163
 2  باق لإلعادة محمد اشرف ابراھیم عبد الھادى ركب16480015365
 1  باق لإلعادة محمد الدسوقى احمد ابو شلبى165800100657
 2  باق لإلعادة محمد السید محمد المرغنى محمد166800099118
 2  باق لإلعادة محمد رأفت العزبى محمود الجربان16780015921
 1  باق لإلعادة محمد رأفت طھ محمد مصطفى168800116334
 1  باق لإلعادة محمد صالح عبد المعطى المحالوى16980016496
 3  باق لإلعادة محمد عاطف محمد على17070007679
 1  باق لإلعادة محمود خالد محمود فتى171800100638
 1  باق لإلعادة محمود عادل یوسف سالم172800100679
 4  باق لإلعادة محمود عبد الحمید محمد شومان17370007684
 1  باق لإلعادة محمود عبد هللا وھبھ السید محروس174800110342

 محمود ھشام مصطفى عبد العظیم ابو17580014055
 2  باق لإلعادةزید
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 1  باق لإلعادة مسعد اسماعیل اسماعیل حمزه17680008155
 1  باق لإلعادة مصطفى محمد حسین احمد كحلھ17780014147
 1  باق لإلعادة معتز خالد انیس ابو االسعاد178800110329
 2  باق لإلعادة نجاه اسامھ محمد ابراھیم الشایب179800099162
 1  باق لإلعادة نوران عادل على ابراھیم حیدر180800116244
 1  باق لإلعادة ھدیر جمعھ یوسف محمد مصطفى181800116236
 1  باق لإلعادة وجدى محمد عبد هللا اسماعیل18270021518
 2  باق لإلعادة یحیى ابراھیم عبد الوھاب ابراھیم عرابى183800099121

 


