
  
  شئون الطالب - كلیة الزراعة

 

  مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 ٢٠١٧- ٢٠١٦للعام الجامعى  برنامج (الھندسة الزراعیة تخصص اآلالت والقوى الزراعیة)المستوى (الثالث) 

 ) ١( فصل 

حالة   م
  القید

رقم 
  االسم  الجلوس

  /     الثانيمن الفصل الدراسى  األولالنصف 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

                ابو بكر محمود شفیق البدراوى ٣٠٠٢ ب  ١

                احمد الھنداوى محمد الھنداوى الحس... ٣٠٠٤ تخلفم   ٢

                احمد حسن حسن على صیام ٣٠٠٥ م تقدیر  ٣

                احمد رضا یوسف یوسف عثمان ٣٠٠٧ ب  ٤

                احمد على محمود على فضل ٣٠١١ تخلفم   ٥

                احمد فخرى اسماعیل البشبیشى ٣٠١٢ تخلفم   ٦

                احمد مجدى عبد الھادى على محمد ٣٠١٣ م تقدیر  ٧

                د نصر ابراھیم عبد الحمید الجن...احم ٣٠١٥ تخلفم   ٨

                احمد یونس محمود رمضان ٣٠١٦ تخلفم   ٩

اسماء محمود عبد الرحمن عبد الرحمن  ٣٠٢١ ب  ١٠
  مھنا

              

               اسماعیل العربى اسماعیل نجیب عبد ... ٣٠٢٢ تخلفم   ١١

                االء ایھاب على محمود عطیھ ٣٠٢٣ م تقدیر  ١٢

                االء عصام المتولى الشابورى ٣٠٢٤ تقدیرم   ١٣

                امنیھ صالح الدین ابراھیم محمد وه... ٣٠٢٨ م تقدیر  ١٤

                امیره ابراھیم مصطفى القزاز ٣٠٢٩ ب  ١٥

                امیره رزق السید عباس حافظ ٣٠٣٠ ب  ١٦

                ایمان اسماعیل محمد اسماعیل حجازى ٣٠٣٢ ب  ١٧

                ایھ احمد ابراھیم حسن محمد خلیفھ ٣٠٣٣ ب  ١٨

                ایھ السید احمد شتیھ ٣٠٣٤ م تقدیر  ١٩

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
   الثانيانظر خلفھ النصف الثانى من الفصل الدراسى 

  
  
  
  



  
  شئون الطالب - كلیة الزراعة

 

  مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 ٢٠١٧- ٢٠١٦للعام الجامعى  وى الزراعیة)برنامج (الھندسة الزراعیة تخصص اآلالت والقالمستوى (الثالث) 

 ) ٢( فصل 

حالة   م
  القید

رقم 
  االسم  الجلوس

  /     الثانيمن الفصل الدراسى  األولالنصف 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

                ایھ السید السید عبد الرحمن ٣٠٣٥ تخلفم   ١

               حمد حامد حامد واكدحامد ا ٣٠٤٢ تخلفم   ٢

                دنیا محمد السید محمد ٣٠٤٧ م تقدیر  ٣

                رحمھ جمال السعید حسب النبى ٣٠٤٩ ب  ٤

                رشاد نشأت رشاد عامر ٣٠٥٠ تخلفم   ٥

                رضوه جمال السید ابراھیم عتلم ٣٠٥١ م تقدیر  ٦

                ..رغده صبرى ابو الحسن احمد ابو الح. ٣٠٥٢ تخلفم   ٧

                رفیق محمد المحمدى علوان ٣٠٥٣ تخلفم   ٨

                ساره عادل محمد اسماعیل اسماعیل ٣٠٥٤ تخلفم   ٩

                سیف الدین احمد احمد الیماني السا... ٣٠٥٨ م تقدیر  ١٠

                شذا قاسم حسین قاسم ٣٠٥٩ تخلفم   ١١

                ھیم...عایده عبد المعطى ابراھیم ابرا ٣٠٦٣ تخلفم   ١٢

                عبد هللا عدیل علي علي خضر ٣٠٦٧ تخلفم   ١٣

                عزت محمد اسماعیل ابراھیم ٣٠٧٠ تخلفم   ١٤

                عالء الدین السعید محمد سبع ٣٠٧١ تخلفم   ١٥

                علیاء على عباس محمد ٣٠٧٢ م تقدیر  ١٦

                .عمرو ابراھیم محمد حمدى عبد الرحم.. ٣٠٧٤ م تقدیر  ١٧

                عمرو محمد محمد جبالیھ ٣٠٧٥ ب  ١٨

                عمرو محمود أحمد حسن الصھار ٣٠٧٦ تخلفم   ١٩

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
   الثانيانظر خلفھ النصف الثانى من الفصل الدراسى 

  
  
  
  



  
  شئون الطالب - كلیة الزراعة

 

  مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 ٢٠١٧- ٢٠١٦للعام الجامعى  برنامج (الھندسة الزراعیة تخصص اآلالت والقوى الزراعیة)المستوى (الثالث) 

 ) ٣( فصل 

حالة   م
  القید

رقم 
  االسم  الجلوس

  /     الثانيمن الفصل الدراسى  األولالنصف 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

                د بكر علىعمرو مختار محم ٣٠٧٧ تخلفم   ١

                غاده محمد ابراھیم محمد الراجحى ٣٠٧٨ ب  ٢

فاطمھ الزھراء جابر فھیم الطنطاوى  ٣٠٧٩ ب  ٣
  محمد

              

                فاطمھ عرفھ مصطفى محمد عشیرى ٣٠٨٠ تخلفم   ٤

                محمد احمد السید محمد العراقى ٣٠٨١ م تقدیر  ٥

                ید داودمحمد احمد عبد المج ٣٠٨٣ م تقدیر  ٦

                محمد احمد نصر عطیھ ٣٠٨٤ م تقدیر  ٧

                محمد جالل محمد دیبان ٣٠٨٧ تخلفم   ٨

                محمد رضا السعید محمد مصطفى ٣٠٩١ م تقدیر  ٩

                محمد سمیر مسعد السعید عبد الشافى ٣٠٩٥ ب  ١٠

                محمد عاطف محمد على ٣٠٩٦ تخلفم   ١١

                محمد عبد الرحیم عبد العزیز الشاعر ٣٠٩٧ تخلفم   ١٢

                محمد مجدى عبد الظاھر امام ٣٠٩٩ تخلفم   ١٣

                محمد محمد ابو الفتوح احمد النجار ٣١٠٠ تخلفم   ١٤

                محمد محمد صبرى حامد حسن ٣١٠١ تخلفم   ١٥

               محمد محمود عبد الوھاب محمد الفل ٣١٠٢ تخلفم   ١٦

                محمد یوسف عمر عبد هللا ٣١٠٣ تخلف م  ١٧

                محمود ابراھیم الدسوقى محمد الغرب... ٣١٠٤ م تقدیر  ١٨

                محمود اشرف الرفاعى الرفاعى ٣١٠٦ تخلفم   ١٩

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
   الثانيانظر خلفھ النصف الثانى من الفصل الدراسى 

  
  
  
  
  



  
  شئون الطالب - كلیة الزراعة

 

  ..... مقرر .... –قائمة بأسماء الطالب 
 ٢٠١٧- ٢٠١٦للعام الجامعى  برنامج (الھندسة الزراعیة تخصص اآلالت والقوى الزراعیة)المستوى (الثالث) 

 ) ٤( فصل 

حالة   م
  القید

رقم 
  االسم  الجلوس

  /     الثانيمن الفصل الدراسى  األولالنصف 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

                محمود الرفاعى الرفاعى محمود عامر ٣١٠٧ ب  ١

                محمود عبد الحمید محمد شومان ٣١٠٨ تخلفم   ٢

                محمود محروس محمد عمر ابو شنب ٣١٠٩ ب  ٣

                محمود محمد عبد العظیم العیسوى ٣١١٠ تخلفم   ٤

                محمود ناجى صبرى الدسوقى زھران ٣١١١ تخلفم   ٥

                مصطفى امجد ابراھیم لطف ٣١١٦ م تقدیر  ٦

                مصطفى طارق احمد عبد القادر موسى ٣١١٧ م تقدیر  ٧

                مصطفى على مصطفى على قدیره ٣١١٩ تخلفم   ٨

                معاذ ابراھیم مصطفى عبد السمیع یو... ٣١٢٠ تخلفم   ٩

                معاذ عبد الرحمن عبد الستار محمد ... ٣١٢١ م تقدیر  ١٠

                نشوى جمال محمد محمد الشریف ٣١٢٨ ب  ١١

                نورھان السید محمد متولى الشرقاوى ٣١٢٩ م تقدیر  ١٢

                ھاجر الھادى ابراھیم االمیر ٣١٣١ تخلفم   ١٣

                ھاجر عبد القادر عبد الفتاح جاد ٣١٣٢ م تقدیر  ١٤

                ھند سید احمد احمد سید احمد ٣١٣٦ م تقدیر  ١٥

                ھند عبد السالم عبد المنعم السعید... ٣١٣٧ تخلفم   ١٦

                وسام السید انور محمد الدسوقى ٣١٣٨ م تقدیر  ١٧

               عبد الرحمن عمر محمد محمد مخلوف ٣١٤٠ ١م خ   ١٨

                رویدا عادل السید محمد ھاشم ٣١٤١ ٢م خ   ١٩

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
   الثانيلنصف الثانى من الفصل الدراسى انظر خلفھ ا

  
  
  
  
  


