
  
  شئون الطالب - كلیة الزراعة

 

  مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 ٢٠١٧-٢٠١٦للعام الجامعى  برنامج (الھندسة الزراعیة تخصص ھندسة النظم الحیویة)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  
  
              

               ابراھیم عبد السالم السید أحمد ال... ٣٠٠١ م تقدیر  ١

                ح عبد ...احمد السعید عبد العاطى صال ٣٠٠٣ تخلفم   ٢

                احمد حماده عبد العزیز عبد العزیز... ٣٠٠٦ م تقدیر  ٣

                احمد رمزى عوض محمد ابو النجا ٣٠٠٨ تخلفم   ٤

                احمد صابر محمد صابر عبد الحمید ٣٠٠٩ م تقدیر  ٥

                احمد عز الدین ابراھیم محمد شاھین ٣٠١٠ تخلفم   ٦

                محمد سعد حسانین المتولى احمد ٣٠١٤ م تقدیر  ٧

                اسامھ رمضان حسن معبد ٣٠١٧ م تقدیر  ٨

                اسراء عبد المنعم احمد عباس ٣٠١٨ تخلفم   ٩

                اسالم نبیل محفوظ مصطفى القط ٣٠١٩ م تقدیر  ١٠

                اسماء ابراھیم منصور عبد الكریم ٣٠٢٠ م تقدیر  ١١

                مد محمد السید احمد طھاالء مح ٣٠٢٥ م تقدیر  ١٢

                امجد عبد الحمید زكى قش ٣٠٢٦ تخلفم   ١٣

                امنھ یوسف محمد ابراھیم الشوربجي ٣٠٢٧ م تقدیر  ١٤

                امیره عبد الحكیم محمد حامد قاسم ٣٠٣١ م تقدیر  ١٥

                ایھ محمد الصابر المنسى النادى ٣٠٣٦ م تقدیر  ١٦

٧٣٠٣ م تقدیر  ١٧                 ایھ محمد منصور احمد السرجانى 

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
   الثانيانظر خلفھ النصف الثانى من الفصل الدراسى 

  
  
  
  
  
  
  



  
  شئون الطالب - كلیة الزراعة

 

  مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 ٢٠١٧-٢٠١٦للعام الجامعى  المستوى (الثالث) برنامج (الھندسة الزراعیة تخصص ھندسة النظم الحیویة)

 ) ٢( فصل 

حالة   م
  القید

رقم 
  االسم  الجلوس

  /     الثانيمن الفصل الدراسى  األول النصف
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

                ایھاب اسماعیل ابراھیم ابو العنین ٣٠٣٨ تخلفم   ١

                بسمھ السید سعد الموجى ٣٠٣٩ م تقدیر  ٢

                بسمھ عادل احمد القاضى ٣٠٤٠ م تقدیر  ٣

                حازم حامد المتولى حامد طبل ٣٠٤١ تخلفم   ٤

                حمزه ابوزید عبده طھ ٣٠٤٣ م تقدیر  ٥

                حمیده خالد محمد فاروق محمد منصور ٣٠٤٤ م تقدیر  ٦

                خالد محمد السید رزق احمد ٣٠٤٥ تخلفم   ٧

                دعاء محمد سالم غازى شلبى ٣٠٤٦ تخلفم   ٨

                مد سمیر عبد العلیم محمددینا مح ٣٠٤٨ م تقدیر  ٩

                سالى سمیر السعید الحلوانى ٣٠٥٥ ب  ١٠

                سماء محمد على یوسف محمد ٣٠٥٦ تخلفم   ١١

                سماح السید كمال العراقى ٣٠٥٧ م تقدیر  ١٢

                صباح منیر محمود محمود معوض ٣٠٦٠ ب  ١٣

                ىطارق جمال شعبان حسن البر ٣٠٦١ م تقدیر  ١٤

               طارق محى الدین عبد الوھاب عبد ال... ٣٠٦٢ م تقدیر  ١٥

                عبد الرحمن ربیع طاھرعامر ٣٠٦٤ م تقدیر  ١٦

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
   الثانيانظر خلفھ النصف الثانى من الفصل الدراسى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  شئون الطالب - كلیة الزراعة

 

  مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 ٢٠١٧-٢٠١٦للعام الجامعى  المستوى (الثالث) برنامج (الھندسة الزراعیة تخصص ھندسة النظم الحیویة)

 ) ٣( فصل 

حالة   م
  القید

رقم 
  االسم  الجلوس

  /     الثانيمن الفصل الدراسى  األولالنصف 
  توقیع الطالب –التاریخ  –بوع االس

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

                عبد هللا اشرف حسین مصطفى عفیفى ٣٠٦٥ تخلفم   ١

                عبد هللا جمعھ محمد سلیم العجیرى ٣٠٦٦ تخلفم   ٢

                عبد هللا محمد المرسي محمد على ٣٠٦٨ تخلفم   ٣

                العدوىعبد هللا مصطفى كمال  ٣٠٦٩ م تقدیر  ٤

                عمر جعفر عبد الھادى عبد المتعال ٣٠٧٣ تخلفم   ٥

               محمد احمد رجب المصرى ٣٠٨٢ تخلفم   ٦

                محمد السید السید ابراھیم التوابت... ٣٠٨٥ م تقدیر  ٧

                محمد إسماعیل فتحي ھاللي ٣٠٨٦ تخلفم   ٨

                جىمحمد جمال عبد المنعم خفا ٣٠٨٨ م تقدیر  ٩

                محمد جوده رشدى جوده ٣٠٨٩ م تقدیر  ١٠

                محمد حسن صابر عوض سید احمد ٣٠٩٠ م تقدیر  ١١

                محمد رضا هللا محمد عبد اللطیف ٣٠٩٢ تخلفم   ١٢

                محمد رضا نصر السید خضر ٣٠٩٣ م تقدیر  ١٣

                محمد سامى حلمى ابراھیم سلیم ٣٠٩٤ م تقدیر  ١٤

                محمد عبد الرحیم عبد هللا عبد هللا ٣٠٩٨ م تقدیر  ١٥

                محمود احمد مسعد عوض هللا سالم ص.. ٣١٠٥ م تقدیر  ١٦

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
   الثانيانظر خلفھ النصف الثانى من الفصل الدراسى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  شئون الطالب - كلیة الزراعة

 

  مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 ٢٠١٧-٢٠١٦للعام الجامعى  المستوى (الثالث) برنامج (الھندسة الزراعیة تخصص ھندسة النظم الحیویة)

 ) ٤( فصل 

حالة   م
  القید

رقم 
  االسم  الجلوس

  /     الثانيمن الفصل الدراسى  األولصف الن
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

                مختار محمد مختار عبد الحى مختار ... ٣١١٢ تخلفم   ١

                مروة ابراھیم السعید القمصاني ٣١١٣ م تقدیر  ٢

                مریم عبد الحلیم احمد عید ٣١١٤ م تقدیر  ٣

                مصطفى السعید الرفاعى البقاش ٣١١٥ تخلفم   ٤

                مصطفى عادل عبد الغنى الغباشى ٣١١٨ تخلفم   ٥

               معتز محمد االباصیرى درویش ٣١٢٢ تخلفم   ٦

                معوض محمد عبد الغنى محمد العدوي ٣١٢٣ تخلفم   ٧

                مى زكى على العیسوى ٣١٢٤ م تقدیر  ٨

                میاده رمضان سالمھ القرم ٣١٢٥ تقدیرم   ٩

                نرمین عبد المنعم محمد احمد عبد ا... ٣١٢٦ تخلفم   ١٠

                نسمھ ابراھیم فتحى عرفان على الحد... ٣١٢٧ م تقدیر  ١١

                نیره حمزه طھ ابراھیم البرھنتوشى ٣١٣٠ م تقدیر  ١٢

                ھبھ ھشام مسعد زبادي ٣١٣٣ م تقدیر  ١٣

                ھدى محمد شعبان رمضان ٣١٣٤ م تقدیر  ١٤

                ھدیر صالح محمد احمد ٣١٣٥ م تقدیر  ١٥

                وسام عاطف على احمد محمد ٣١٣٩ م تقدیر  ١٦

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
   الثانيانظر خلفھ النصف الثانى من الفصل الدراسى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


