
  
  شئون الطالب - كلیة الزراعة

 

  ......... مقرر  –قائمة بأسماء الطالب 
 ٢٠١٧-٢٠١٦للعام الجامعي )وقایة النبات(برنامج ) الثاني(ى المستو

 ) ١فصل ( 

 

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف األول من الفصل الدراسي الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –سبوع ألا

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

ابراھیم دمحم عبد المطلب رجب  ٢٣٠٨ م  ١
 االصبح

              

             احمد جمعھ ابراھیم احمد ٢٣١٢ م  ٢

               احمد حسین دمحم المتولى العایدى ٢٣١٤ م  ٣

               احمد سعید عبد الباقى دمحم ابو خطوه ٢٣١٧ م  ٤

               احمد دمحم نبیھ الغندور الشناوى ٢٣٢٩ م  ٥

               اسراء قمر مختار على ٢٣٤٨ م  ٦

               وحاسالم مصطفى دمحم ن ٢٣٦٣ م  ٧

               اسماء السید على على حسن ٢٣٦٩ م  ٨

االء ایمن عوض هللا بدران عوض  ٢٣٨٣ م  ٩
 هللا

              

               االء خیرى عباس عبد ربھ قرمد ٢٣٨٦ م  ١٠

               االء ھشام فؤاد مجاھد عبد العزیز ٢٣٩٠ م  ١١

              الزھراء السید احمد دمحم ابراھیم ٢٣٩١ م  ١٢

امانى ابراھیم السید عبد الھادى  ٢٤٠٠ م  ١٣
 الغمراوى

              

               امل ابو السعود شھاب الدین احمد ٢٤٠٥ م  ١٤

               امیره دمحم السید عبد الحمید ٢٤١٧ م  ١٥

              ایمان السعید عبد الفتاح حمد ٢٤٢٣ م  ١٦

               ایمان دمحم دمحم احمد جوھر  ٢٤٢٨ م  ١٧

               جمیل غالىایمن دمحم   ٢٤٣١ م  ١٨

               ایھ امین حامد عثمان  ٢٤٣٩ م  ١٩

               ایھ ایمن احمد وجیھ عبد المجید  ٢٤٤٠ م  ٢٠

               ایھ صالح الدین كامل دمحم سالمھ  ٢٤٤٥ م  ٢١
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               ایھ عمرو دمحم دمحم البدوى ٢٤٥١ م  ١

             رینى السقاایھ مجدى عبد العزیز الد ٢٤٥٢ م  ٢

               ایھ دمحم السید ابو عامر ٢٤٥٣ م  ٣

               جھاد دمحم عبد المنعم الشریف ٢٤٦٩ م  ٤

               حامد مسعود حامد مأمون ٢٤٧٣ م  ٥

               حمیده احمد عبده حال ٢٤٨٠ م  ٦

               ریھام عامر احمد عامرعامر ٢٥١٦ م  ٧

سعد مغاورى سعد الدین عبد العزیز  ٢٥٤١ م  ٨
 الموافى

              

               سماح عبد الھادى حسین دمحم ٢٥٤٦ م  ٩

               شروق المتولى ابراھیم المتولى دمحم ٢٥٥٦ م  ١٠

شروق عوض الدمحمى عبد القادر  ٢٥٥٧ م  ١١
 غنیم

              

              عایده توكل احمد حسن سمره ٢٥٧٤ م  ١٢

               ام االمام دمحم عبد الرازقعبیر االم ٢٥٨٥ م  ١٣

               عال الدمحمى عبد الفتاح سعدینھ ٢٥٩٠ م  ١٤

               على دمحم الرفاعى خلیفھ  ٢٥٩٢ م  ١٥

              مایسھ بھنسى دمحم رزق عفیفى  ٢٦٢٣ م  ١٦

               دمحم مجدى دمحم اغا  ٢٦٤٨ م  ١٧

               دمحم دمحم بدیر لبید  ٢٦٥٠ م  ١٨

               فى عالء ابراھیم عبد المقصودمصط  ٢٦٧٨ م  ١٩

               مى جمال عبد الھادى ابراھیم ٢٧٠٠ م  ٢٠

               میار عبد الھادى عبده عبده احمد ٢٧٠٥ م  ٢١
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
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میار محمود عبد الرحمن عبد  ٢٧٠٦ م  ١
 الوھاب

              

             میرنا دمحم محمود صبرى على عقل ٢٧٠٨ م  ٢

نادیھ عبد هللا ابو الفتوح السید  ٢٧١٢ م  ٣
 الجیرى

              

               ندى ابراھیم دمحم ابراھیم العطار ٢٧١٩ م  ٤

               ندى دمحم خالد دمحم حسنین ٢٧٢٣ م  ٥

نرمین عبد الغنى عبد الحمید  ٢٧٢٦ م  ٦
 مصطفى جازیھ

              

               نھال نصر عبد الرازق عویس ٢٧٣٣ م  ٧

               لھ فوزى ابو زید حامد الكندوزنھ ٢٨١١ م  ٨

               نورھان یحى كمال المحمودى ٢٧٤٢ م  ٩

               ھایدى وحید دمحم دمحم الغریب ٢٧٥٤ م  ١٠

               ھبھ ربیع دمحم ابراھیم زعبل ٢٧٥٦ م  ١١

              ھبھ محمود زھیر السید عید ٢٧٥٨ م  ١٢

ھدى اوسامھ طاھر السید مصطفى  ٢٧٦١ م  ١٣
 دىالزیا

              

               ھدى نبیل دمحم جمال الدین ٢٧٦٣ م  ١٤

               ھدیر احمد عبد الخیر احمد صقر  ٢٨١٢ م  ١٥

               ھدیر عطیھ دمحم احمد  ٢٧٦٥ م  ١٦

              والء دمحم عبد الغفار دمحم عبد العزیز  ٢٧٨٨ م  ١٧

               یاسمین احمد احمد حسن سید احمد  ٢٧٩١ م  ١٨

               دمحم السید دمحم ابو میرهیحى   ٢٨٠٥ م  ١٩

               یمنى خلیل دمحم علوش  ٢٨٠٧ م  ٢٠
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسي الثاني انظر خلفھ النصف الثاني
  


