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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 1) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        ابتسام جبر محمد جبر 2301 م 1

        ابراهيم احمد حسن محمد حماد 2302 م 2

        ابراهيم الدسوقي سعيد فهيم مخمير 2303 م 3

        ابراهيم السيد منصور محمد سالمه  2304 م 4

        ابراهيم سليمان ابراهيم السيد بدر 2305 م 5

        ابراهيم محمد عبدهللا احمد خميس 2306 م 6

        ابراهيم محمد عبدهللا معين علي 2307 م 7

        ابراهيم محمد عبدالمطلب رجب 2308 م 8

        السيد علي الجيار احمد السيد 2309 م 9

        احمد باسم شوقي عبدالفتاح 2310 م 10

        احمد تامر علي فؤاد حسن 2311 م 11

        احمد جمعه ابراهيم احمد 2312 م 12

        احمد حسان البيومي البيومي عبداللطيف 2313 م 13

        احمد حسين محمد العايدي 2314 م 14

        احمد رجب السيد عبدهللا 2315 م 15

        احمد سامح عبد الغني محمد ميره 2316 م 16

        احمد سعيد عبدالباقي محمد ابو خطوه 2317 م 17

        احمد سليمان الغريب اسماعيل الشامي 2318 م 18

        احمد سمير عبدالعزيز عبده الشريف  2319 م 19

        ؤاد خليلاحمد شوقي ف  2320 م 20

        احمد عبدالرازق محمود الدكروري 2321 م 21

        احمد عبدالفتاح مصطفي عبدالفتاح 2322 م 22

        احمد فرج الرفاعي محمد حلويش 2323 م 23

        احمد محمد احمد حسين 2324 م 24

        احمد محمد السيد محمد اسماعيل  2325 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 2) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        احمد محمد جمعه عبدالشافي جمعه 2326 م 1

        احمد محمد رياض محمد 2327 م 2

        غريب عبدالعال احمد محمد  2328 م 3

        احمد محمد نبيه الغندور الشناوي 2329 م 4

        احمد محمد نجيب احمد حامد 2330 م 5

        احمد محمود احمد محمد المصري 2331 م 6

        احمد محمود محمد محمد زهران 2332 م 7

        احمد مسعد محمد عبدهللا 2333 م 8

        ممدوح محمد منصور يونساحمد  2334 م 9

        اسراء ابراهيم عبد العزيز محمد 2335 م 10

        اسراء ابو الحسن عبدالحميد ابراهيم 2336 م 11

        اسراء احمد عبدهللا الباز السيد 2337 م 12

        اسراء السعيد محمود عبدالهادي 2338 م 13

        د الشيناسراء السيد محمد محم 2339 م 14

        اسراء المتولي ابراهيم المتولي 2340 م 15

        اسراء جمال طه محمود القصبي 2341 م 16

        اسراء جمعه لبيب احمد 2342 م 17

        اسراء حموده ابراهيم السيد 2343 م 18

        اسراء سلمان محمد عبدالمنعم 2344 م 19

        ح الغريب الغريب الديباسراء صال 2345 م 20

        اسراء عزت عبدالخالق االمام 2346 م 21

        اسراء قدري يوسف يوسف المعدوي 2347 م 22

        اسراء قمر مختار علي 2348 م 23

        اسراء كمال شحاته المتولي 2349 م 24

        اسراء محمد ابراهيم ابراهيم 2350 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017ى للعام الجامع(العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 (3) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        اسراء محمد ابو زيد محمد الهاللي  2351 م 1

        اسراء محمد الدوادي علي محمد غانم 2352 م 2

        اسراء محمود عبدالحميد حسن احمد 2353 م 3

        اسراء محمود محمد عبدالحميد 2354 م 4

        اسراء منصور محمد منصور 2355 م 5

        اسالم اسماعيل محمد حسن 2356 م 6

        اسالم اشرف احمد خليل 2357 م 7

        اسالم اشرف محمد حامد 2358 م 8

        اسالم عاطف محمد عبدالحميد 2359 م 9

        اسالم عصام الدين المتولي 2360 م 10

        اسالم محمد عبدالعزيز الدسوقي 2361 م 11

        اسالم محمد عطيه حسن 2362 م 12

        اسالم مصطفي محمد نوح 2363 م 13

        اسالم هشام احمد شومان 2364 م 14

        ابو زيد محمد محمد اسماء 2365 م 15

        اسماء اسامه السيد الغندور  2366 م 16

        اسماء الدسوقي الدسوقي سليمان 2367 م 17

        اسماء السعيد البيلي البيلي 2368 م 18

        اسماء السيد علي علي حسن 2369 م 19

        اسماء حسام حامد محمد حسني 2370 م 20

3712 م 21         اسماء عبد الحكيم رزق حسانين 

        اسماء فكري احمد احمد الشيخ 2372 م 22

        اسماء محمد بدوي ابراهيم 2373 م 23

        اسماء محمد فهمي محمد 2374 م 24

        اسماء محمد محمد حسن 2375 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 4) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم وسالجل

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        اسماء مختار ابو صالح صقر 2376 م 1

        اسماء مسعد السعيد عبدالحميد 2377 م 2

        اسماء ياسر عبدالعظيم حسن احمد 2378 م 3

        راقه محمد محمد السيد العدوياش 2379 م 4

        اشرف صابر محمد صابر 2380 م 5

        اشرقت السيد بركات محمد 2381 م 6

        االء احمد مصطفي سالمه 2382 م 7

        االء ايمن عوض هللا بدران 2383 م 8

        االء بكر محمد سلمان 2384 م 9

        ابراهيم  االء جمال محمود 2385 م 10

        االء خيري عباس عبدربه 2386 م 11

        االء رضا محمد احمد 2387 م 12

        االء عصام الدين فهمي منصور احمد  2388 م 13

        االء منصور احمد عبد العاطي 2389 م 14

        االء هشام فؤاد مجاهد عبد العزيز 2390 م 15

        اء السيد احمد محمد ابراهيمالزهر 2391 م 16

        السيد ابراهيم حسب حفور 2392 م 17

        السيد حامد مطاوع محمد 2393 م 18

        السيد حسن السيد عبدالقادر يوسف 2394 م 19

        السيد محمد السيد الحسيني 2395 م 20

        الشيماء احمد السيد الشربيني الشربيني 2396 م 21

        الشيماء احمد نزار وهبه  2397 م 22

        الشيماء رءوف محمد شحاته  2398 م 23

        امال حامد المتولي محمد 2399 م 24

        اماني ابراهيم السيد عبدالهادي 2400 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 5) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 لفصل الدراسى   /   النصف االول من ا
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        اسماء عبد الراضى عبد الحافظ 2401 م 1

        اماني ابو زيد ابو مسلم ابو زيد شحاته 2402 م 2

        اماني محي الدين عبدالغني  2403 م 3

        المصلحيامجد الدسوقي السيد  2404 م 4

        امل ابو السعود شهاب الدين 2405 م 5

        امل خالد السيد محمد 2406 م 6

        امنيه ابراهيم السعيد سليم 2407 م 7

        امنيه السيد السعيد محمد 2408 م 8

        امنيه رضا محمد المتولي  2409 م 9

        امنيه عاطف عبدالرازق محمد 2410 م 10

        اميره الحسين احمد عبدالفتاح 2411 م 11

        اميره جابر سعد السيد االحوال  2412 م 12

        اميره سمير السيد محمد الحديدي 2413 م 13

        اميره عادل سعد علي البدري 2414 م 14

        اميره عبدهللا حسانين متولي  2415 م 15

        علي فتحي  حسين الخميس اميره 2416 م 16

        اميره محمد السيد عبد الحميد  2417 م 17

        اميره محمد الشبراوي محمد 2418 م 18

        انجي السيد علي حسانين 2419 م 19

        انجى عبد الوهاب محمد رمضان 2420 م 20

        اياد حمدي السيد عيد بكر 2421 م 21

2242 م 22         ايمان ابراهيم السيد ابراهيم 

        ايمان السعيد عبد الفتاح حمد 2423 م 23

        ايمان السعيد مصطفي دحروج 2424 م 24

        ايمان السيد محمد عبدالغفور 2425 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 6) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 الدراسى   /   النصف االول من الفصل 
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        ايمان راشد صالح حسن محمد 2426 م 1

        ايمان عبدالمعطي الغريب المرسي  2427 م 2

        ايمان محمد محمد احمد 2428 م 3

        ايمان نصر مصطفي احمد القباني 2429 م 4

        ايمن طارق ابراهيم ابراهيم  2430 م 5

        ايمن محمد جميل غالي  2431 م 6

        ايه ابراهيم احمد السيد  2432 م 7

        ايه احمد محمد محمد فوده 2433 م 8

        ايه الخضري جوده السيد عطيه  2434 م 9

        ايه السيد احمد محمد التهامي  2435 م 10

        ايه السيد علي عبدالحافظ الباز 2436 م 11

        ايه السيد محمد عبدالغني البقالوي 2437 م 12

        ايه الششتاوي البدوي الششتاوي 2438 م 13

        ايه امين حامد عثمان 2439 م 14

        ايه ايمن احمد وجيه عبدالمجيد 2440 م 15

        فيقايه جمعه محمد تو 2441 م 16

        ايه حامد عثمان عبداللطيف 2442 م 17

        ايه رمضان ابراهيم مصطفي رمضان 2443 م 18

        ايه سليمان حسن يوسف الكيالني 2444 م 19

        ايه صالح الدين كامل محمد 2445 م 20

        ايه عادل عطيه عبدالخالق حامد 2446 م 21

        دالسالم احمد محمد االتربيايه عب 2447 م 22

        ايه عبدالعزيز عبد الوهاب محمود 2448 م 23

        ايه عبدالمطلب محمد احمد علي الديب 2449 م 24

        ايه عالء عبدالغفور الموجي  2450 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 7) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 الفصل الدراسى   /   النصف االول من 
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

      

        ايه عمرو محمد محمد محمد البدوي  2451 م 1

        ايه مجدي عبد العزيز الدريني السقا 2452 م 2

        ايه محمد السيد ابو عامر  2453 م 3

        يم ايه محمد حسن ابراه 2454 م 4

        ايه محمد رياض سليم  2455 م 5

        ايه محمد محمد عبده الزقرد 2456 م 6

        ايه محمود ارمنازي 2457 م 7

        ايه مصطفي السيد الخولي  2458 م 8

        ايه هشام السيد علي محمد 2459 م 9

        ايهاب اسماعيل اسماعيل  محمد  2460 م 10

        باسم نبيل محمد عبدهللا 2461 م 11

        بسمه حلمي محمد ابو يوسف 2462 م 12

        بسمه علي محمد اسماعيل 2463 م 13

        بسنت رضا علي السيد موسي 2464 م 14

        تسنيم عيد محمد اليماني سيف 2465 م 15

        تغريد مصطفي السيد ابو عبدهللا 2466 م 16

        جمال صبحي عبدهللا البيلي 2467 م 17

        جهاد عادل عيد يوسف الجزار 2468 م 18

        جهاد محمد عبدالمنعم الشريف  2469 م 19

        جيهان محمد فتحي حامد الجزار 2470 م 20

        حازم السيد عبدالحي حسن ابو بدوي  2471 م 21

        ن الشحات حسن حازم عماد الدي 2472 م 22

        حامد مسعود حامد مأمون 2473 م 23

        حبيبه حهاد متولي الزغل 2474 م 24

        حسام محمد حسن ابراهيم البيلي 2475 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 8) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        حسام محمد محمد ابو االسعاد 2476 م 1

        حسن محمد ذكي علي رضوان 2477 م 2

        حسناء محمود ابراهيم احمد سالم  2478 م 3

        حسين الغريب الغريب محمد الزيني 2479 م 4

        د عبده حالحميده احم 2480 م 5

        حنان خالد السيد الشويمي 2481 م 6

        حنان عبدالهادي عبدالمقصود متولي 2482 م 7

        حنين سامح محمد عبدالفتاح محمد فوده 2483 م 8

        خالد السيد محمد رزق السيد 2484 م 9

        خالد جمال حجازي محمود 2485 م 10

        لد حلمي البيومي موسيخا 2486 م 11

        خلود خالد السيد عبدالوهاب الشبراوي 2487 م 12

        خلود عبده عقل عقل حسين 2488 م 13

        خلود علي امين علي يونس 2489 م 14

        داليا جمال احمد بكر 2490 م 15

        داليا محسن احمد محمد حسن  2491 م 16

        دعاء انور المليجي عبدالفتاح عيد 2492 م 17

        دعاء رضا محمد عباس 2493 م 18

        دعاء محمد حسان محمد عبدالوهاب 2494 م 19

        دعاء محمد عبدالغفار حامد 2495 م 20

        دعاء محمد يسري محمد سالم 2496 م 21

        دنيا اسالم المهدي عبدالرحمن 2497 م 22

        دنيا شكري عبدالقادر عبد الباسط عمر 2498 م 23

        دنيا فاروق مصطفي صالح 2499 م 24

        دينا احمد احمد شبل عبدالواحد 2500 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 (9) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –خ التاري –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        دينا شعبان لطفي عوض هاللي 2501 م 1

        دينا عبدهللا حسين علي 2502 م 2

        رانا مختار محمد عثمان زياده 2503 م 3

        رانيا ابراهيم السيد السيد 2504 م 4

        رانيا جمال ابراهيم الزناتي  2505 م 5

        رانيا محمد ابراهيم السيد 2506 م 6

        رحاب صالح محمد محمد السباعي 2507 م 7

        رضا محمد حداد شرف 2508 م 8

        رضوي فتحي ابوطالب عبدالباقي 2509 م 9

        رغده رمضان عبدالسالم رمضان 2510 م 10

        ابو الدهبرقيه حسن السيد حسن  محمد  2511 م 11

        رنا اشرف محمود محمد الوصيف 2512 م 12

        رنا كمال محمد شباره 2513 م 13

        رواء ابراهيم محمد حسنين الحديدي 2514 م 14

        ريهام ربيع احمد محمد عدس 2515 م 15

        ريهام عامر احمد عامر 2516 م 16

        د الشهاويريهام يحي احم 2517 م 17

        زهراء ابراهيم عبدالباقي عبدالغفار 2518 م 18

        زهراء جمعه علي المتولي  2519 م 19

        زينب السيد عبدالمنعم علي هيكل 2520 م 20

        زينب عادل جعفر محمد السيد 2521 م 21

        زينب عصام ابراهيم محمود حسن خليفه 2522 م 22

        زيتب محمد احمد محمد عبداللطيف 2523 م 23

        زينب محمد السيد محمد نصر 2524 م 24

        زينب محمود الشحات السيد الشين 2525 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 10) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –خ التاري –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        زينب يحيي حسن مبروك 2526 م 1

        ساره اسامه محمود عبداللطيف سالم 2527 م 2

        ساره استفتاح محمد محمد جوهر 2528 م 3

        ساره السيد علي المتولي السيسي 2529 م 4

        عنين الجميعيساره حسن عطيه ابوال 2530 م 5

        ساره راسم السيد رضوان 2531 م 6

        ساره رضوان مخيمر الحسيني 2532 م 7

        ساره سعد السيد المغازي حشيش 2533 م 8

        ساره سمير عبدالمنعم محمود 2534 م 9

        ساره صبري عطا ابوالنور 2535 م 10

        العوضي ساره محمد السيد 2536 م 11

        ساره محمد محمد السيد الطنطاوي 2537 م 12

        ساره مصطفى نجيب احمد يونس 2538 م 13

        ساميه صالح حسين ابو شعيشع المصلي 2539 م 14

        سعاد حسن محمد محمد  2540 م 15

        سعد مغاوري سعدالدين عبدالعزيز  2541 م 16

        سليمان احمد عبدالمنعم احمد درويش 2542 م 17

        سماء احمد محمد محمد العدل  2543 م 18

        سماح ابراهيم محمود عثمان 2544 م 19

        سماح اسماعيل شاكر اسماعيل علي 2545 م 20

        سماح عبدالهادي حسين محمد  2546 م 21

        سماح محمد عباس البشبيشي 2547 م 22

        سمر السعيد السيد علي عبدالكريم 2548 م 23

        سمر راسم السيد رضوان 2549 م 24

        سمر محمد محمد علي شحاته 2550 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 11) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        سميره ماجدي السعيد يوسف حشيش 2551 م 1

        سهير احمد محمد المتولي  2552 م 2

        سها محسن محمد طه 2553 م 3

        سهيله ابراهيم احمد محمد ابراهيم   2554 م 4

        شادي محمد عيسي غانم 2555 م 5

        شروق المتولي ابراهيم المتولي محمد 2556 م 6

        شروق عوض المحمدي عبدالقادر 2557 م 7

        شروق محمود سعد رزق رضوان 2558 م 8

        شيرين الشافعي يحيي محمود هالل 2559 م 9

        شرين ياسر احمد عبد الصبور 2560 م 10

        عيادشهد عادل محمود علي  2561 م 11

        شيماء ابراهيم اليماني ابراهيم  2562 م 12

        شيماء احمد عبداللطيف يوسف 2563 م 13

        شيماء جمال ابراهيم توفيق 2564 م 14

        شيماء علي السيد ابراهيم  2565 م 15

        شيماء رمضان حسين حندق  2566 م 16

        راهيم الدسوقي عقل سالم شيماء كمال اب 2567 م 17

        شيماء محمد ابراهيم عطا محمد 2568 م 18

        صالح ذكي جمعه ذكي 2569 م 19

        صفا المرسي عيد المرسي 2570 م 20

        ضحي حسن بدير العجمي عيد 2571 م 21

        ضحي ماهر السيد سليمان داود 2572 م 22

        السيد ابراهيم عبدالرؤف عائشه 2573 م 23

        عايده توكل احمد حسن سمره 2574 م 24

        عبد الحميد سليمان ابراهيم ابوقرن 2575 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 12) فصل

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        عبدالحميد عطيه عبدالحميد عطيه  2576 م 1

        عبدالرحمن سامي محمود عبدالمجيد 2577 م 2

        عبدالرحمن محمود احمد احمد محمد 2578 م 3

        عبدالرحمن مصطفي عبدالهادي  2579 م 4

        عبدهللا الشحات السيد محمود 2580 م 5

        عبدهللا جمعه محمد حسن البحيري 2581 م 6

        عبدهللا ربيع فاروق بركات 2582 م 7

        عبدالمعطي حامد احمد عبدالمعطي  2583 م 8

        عبير ابراهيم محمد ابراهيم الصياد  2584 م 9

        عبير االمام االمام محمد عبدالرازق  2585 م 10

        عبير عادل العراقي ابراهيم  2586 م 11

        عدنان يحيي بكور 2587 م 12

        عزه محمد مصطفي محمد ابراهيم 2588 م 13

        عطاء محمد عطيه هللا ابراهيم  2589 م 14

        عال المحمدي عبد الفتاح سعدنيه 2590 م 15

        عال عيسي محمد عبدالغني المنصور  2591 م 16

        علي محمد الرفاعي خليفه  2592 م 17

        عمر حامد صالح الدين حامد البدوي  2593 م 18

        عمر عبدالرحمن السيد عبدالعزيز  2594 م 19

        عمر عبدالعزيز السيد فرج سعده  2595 م 20

        عمر عبدهللا عبدالمقصود عبدهللا  2596 م 21

7259 م 22         عمر عماد عبدالمنعم حامد محمد  

        عمر محمد الصديق محمد المتولي  2598 م 23

        عمرو خالد احمد العشري 2599 م 24

        عمرو عصام يوسف يوسف ابراهيم  2600 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 13) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 صل الدراسى   /   النصف االول من الف
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        عمرو محمد عطيه عويضه خطاب  2601 م 1

        غاده احمد الشحات احمد السيد  2602 م 2

        غاده الدسوقي محمود محمد فياض 2603 م 3

        فؤاد محمد فؤاد رمضان  2604 م 4

        فاطمه احمد عبدالبديع محمد 2605 م 5

        فاطمه الزهراء السباعي  منصور  2606 م 6

        فاطمه الزهراء صالح ابراهيم محمد  2607 م 7

        فاطمه عبدالمولي عبدهللا عباده 2608 م 8

        فاطمه محمد عبدالفتاح خليفه  2609 م 9

        فاطمه مصطفي عبدالسميع عالم  2610 م 10

        فاطمه يوسف عبدالجميد المنسي 2611 م 11

        فريال محمد محمد صديق  2612 م 12

        فريد شكري الشحات العوضي محمد 2613 م 13

        فضيله احمد متولي احمد  2614 م 14

        فكريه سامي سليمان محمود بدير 2615 م 15

        قمر سراج الدين محمد محمد مرجان 2616 م 16

        كريم طارق عبد الواحد محمد  2617 م 17

        ليلي طاهر مرتضي متولي وهدان 2618 م 18

        ليلي مصطفي فهمي الحشاش  2619 م 19

        مادونا سامح حنا عاذر عبدالملك  2620 م 20

        لبيب عطيه ندا ماريه رزق فرج  2621 م 21

        ماريهام صالح شوقي محمد المغازي  2622 م 22

        مايسه بهنسي محمد رزق عفيفي  2623 م 23

        محمد ابراهيم ابو الفتوح حسن  2624 م 24

        محمد ابراهيم عبدالمعطي عبدهللا  2625 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 14) فصل

حالة  م
 لقيدا

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        محمد ابو العطا سالم ابو العطا  2626 م 1

        محمد احمد عزت حامد سليم  2627 م 2

        محمد اكرم يسري محمد كامل  2628 م 3

        محمد السيد عبد الفتاح المرسي 2629 م 4

        محمد جمعه السيد محمد عبدهللا  2630 م 5

        محمد حسب هللا توفيق ابو زهره  2631 م 6

        محمد حمود سليمان ناصف  2632 م 7

        محمد راضي ابراهيم عبدالغفار  2633 م 8

          محمد رجب نصر علي نوح 2634 م 9

        محمد رمضان زينهم البيلي  2635 م 10

        محمد سامي انور فرحان  2636 م 11

        محمد طه محمد طه عبدالقادر  2637 م 12

        محمد عاصم عبدالسميع عبدالهادي  2638 م 13

        محمد عبدالحميد السيد الزيادي  2639 م 14

        رؤف محمد محمدمحمد عبدال 2640 م 15

        محمد عبدالسالم اسماعيل حسن 2641 م 16

        محمد عبدالغني عبدالغني محمد السيد 2642 م 17

        محمد عبدالمنطلب محمد مصطفي  2643 م 18

        محمد عبدالواحد السيد موسي  2644 م 19

        محمد عبدالودود عبده رزق  2645 م 20

        محمد فوزي محمد السيد حسن  2646 م 21

        محمد ماهر محمد السيد علي  2647 م 22

        محمد مجدي محمد اغا  2648 م 23

        محمد محروس مسعد السيد  2649 م 24

        محمد محمد بدير لبيد  2650 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 (15) فصل

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم سالجلو

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        محمد محمود عطا محمد  2651 م 1

        محمد يحيي ابراهيم فؤاد الشافعي  2652 م 2

        محمود ابراهيم مرسي محمد مشرف  2653 م 3

        ود ابو بكر علي عبدالعال محم 2654 م 4

        محمود احمد شوقي محمد محمود 2655 م 5

        محمود الزغبي عبدالعزيز عبدالغفار   2656 م 6

        محمود السيد السيد العطافي  2657 م 7

        محمود جاد موسي محمد صقر  2658 م 8

        محمود محمد طلعت حجازي  2659 م 9

        محمود محمد عبدالقادرعبدالقادر  2660 م 10

        محمود محمد محمد عبده شهاب  2661 م 11

        مرام حلمي طلعت رجب المرسي  2662 م 12

        مروه ابراهيم عوض الدرسي  2663 م 13

        مروه احمد شوقي عبدالرزاق مصطفي  2664 م 14

        باز الديسطي شيتويمروه الحسيني ال 2665 م 15

        مروه السيد عبداللطيف السيد  2666 م 16

        مروه طارق عبدالحميد االنصاري  2667 م 17

        مروه عبدالحميد عبدهللا عاشور  2668 م 18

        مروه عطيه عبده المهدي  2669 م 19

        مروي محمد ابراهيم الجوهري  2670 م 20

        مريم السيد عبدالرافع السيد  2671 م 21

        مريم السيد محمد ابراهيم بركات  2672 م 22

        مريم جمال نجيب غبريال  2673 م 23

        مريم حازم احمد النويهي 2674 م 24

        مريم صالح المرغني ابو خليل  2675 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 16) فصل

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        مريم عبدالناصر محمد محمد  2676 م 1

        مريم مصطفي حسن حسن زيدان  2677 م 2

        مصطفي عالء ابراهيم عبدالمقصود  2678 م 3

        مصطفي وهبه محمد كامل  2679 م 4

        معاذ رضا نجيب محمد  2680 م 5

        منار احمد ابراهيم محمد المرسي  2681 م 6

        منار عماد عبدالهادي هاللي  2682 م 7

        منال محمد محمد رزق نوفل  2683 م 8

        منصور سامح توكل محمد  2684 م 9

        منه هللا محمد محمد احمد زكي  2685 م 10

        منه هللا مسعد محمد عبدهللا  2686 م 11

        منه سعد محمد اسماعيل  2687 م 12

        مني السيد عبدالحافظ السيد غزي  2688 م 13

        مني الهادي اليماني ابو دغيد  2689 م 14

        محمد شرف  مني شعبان السعيد 2690 م 15

        مني ماجد السيد ابراهيم الحسيني 2691 م 16

        مني ماهر علي حسانين علي  2692 م 17

        مني محمد بهيج حسين محمد السيد  2693 م 18

        مني محمد عوض منصور  2694 م 19

        منيره ابراهيم محمد حسن عيسي  2695 م 20

        ها محمود محمد محمود م 2696 م 21

        مي ابراهيم ابراهيم الدسوقي يوسف  2697 م 22

        مي ابو الفتوح السعيد هالل  2698 م 23

        مي بكر عبدالنبي السيد ابراهيم  2699 م 24

        مي جمال عبدالهادي ابراهيم  2700 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 17) فصل

 حالة م
 القيد

رقم 
 الجلوس

 االسم

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        مي خالد عزالرجال سليمان السيد غانم  2701 م 1

        مي ربيع راشد محمد  2702 م 2

        مي محمد احمد توفيق  2703 م 3

        مياده محمد كمال منصور 2704 م 4

        ميار عبدالهادي عبده عبده احمد  2705 م 5

        ميار محمود عبدالرحمن عبدالوهاب  2706 م 6

        ميرنا محمد السيد الشيخ  2707 م 7

        ميرنا محمد محمود صبري 2708 م 8

        نادر عباده علي جبريل احمد  2709 م 9

        نادر عماد صادق نيروز  2710 م 10

        ناديه مجازي عبدالحميد البسيوني  2711 م 11

        ناديه عبدهللا ابوالفتوح السيد  2712 م 12

        ناريمان محمد احمد محمد جباره  2713 م 13

        نجاح عبد المجيد توفيق ابراهيم علي  2714 م 14

        حمد احمد محمد عنتر نجاه ا 2715 م 15

        نجالء حسن عبدالقادر داود  2716 م 16

        نجالء فتحي محمد سعيد  2717 م 17

        ندا حمد سالم محمد سالم  2718 م 18

        ندي ابراهيم محمد ابراهيم العطار 2719 م 19

        ندي سمير ابراهيم عطيه  2720 م 20

        دي عاطف محمد احمد عبدهللا ن 2721 م 21

        ندي عبداللطيف عبداللطيف احمد شتات  2722 م 22

        ندي محمد خالد محمد حسنين  2723 م 23

        نرمين احمد محمد االباصيري محمود  2724 م 24

        نرمين رضا الطنطاوي الطنطاوي رزق  2725 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 18فصل) 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        نرمين عبدالغني عبدالحميد مصطفي   2726 م 1

        نسمه محمد شعبان محمد جاد  2727 م 2

        عبدالقوي عبدالقادر  نعمه ابراهيم 2728 م 3

        نعمه عبدهللا عبدالرحيم االنصاري  2729 م 4

        نفين عطيه سعد بصله  2730 م 5

        نهاد محمد السيد محمد عبدالرحمن  2731 م 6

        نهال نبيل محمد عوض مخلوف  2732 م 7

        نهال نصر عبدالرزاق عويس  2733 م 8

        نهله صبري احمد محمد مصطفي  2734 م 9

        نورالدين السيد السيد عبدالحميد  2735 م 10

        نورا عبده حسين السيد حسني  2736 م 11

        نورا محمد بكر السكري  2737 م 12

        نورا نصر الدين محمد محمود عطيه 2738 م 13

        نورهان عادل سيد احمد  2739 م 14

        نورهان عادل كامل معوض  2740 م 15

        نورهان مسعد فتحى يونس 2741 م 16

        نورهان يحي كمال المحمودي  2742 م 17

        نيرمين جمال حسني الغنام  2743 م 18

        هاجر احمد حسن مصطفي شحاته  2744 م 19

        ري هاجر رمضان محمد محمد الكاشو 2745 م 20

        هاجر سمير عبدالسميع السعيد زكي  2746 م 21

        هاجر صالح السيد قطب  2747 م 22

        هاجر عبدالمنعم محمد سويلم  2748 م 23

        هاجر عالء الدين محمود محمد حسانين  2749 م 24

        هاجر محمد كمال رمضان  2750 م 25

 
 :  لقسمارئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 19) فصل

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        هاجر محمد مصطفي كامل متولي  2751 م 1

        هايدي احمد عبدالقادر علي  2752 م 2

        رمضان ابوالخير سالم هايدي جميل  2753 م 3

        هايدي وحيد محمد محمد الغريب  2754 م 4

        هبه هللا السيد انور نعيم  2755 م 5

        هبه ربيع محمد ابراهيم زعبل  2756 م 6

        هبه محمد رفعت محمد علي  2757 م 7

        هبه محمود زهير السيد عيد  2758 م 8

        هبه موسي محمد علي احمد  2759 م 9

        هبه نبيل الحسن جميل ضيف هللا  2760 م 10

        هدي اوسامه طاهر السيد مصطفي  2761 م 11

        هدي عبدالقادر محمد نبيه  2762 م 12

        هدي نبيل محمد جمال الدين  2763 م 13

        هدير احمد عزت راشد البرعي  2764 م 14

        هدير عطيه محمد احمد  2765 م 15

        هدير علي علي علي خضير  2766 م 16

        هدير محمد عبدالقادر النجار  2767 م 17

        هدير ماهر عبدربه احمد حسن  2768 م 18

        هدير مصطفي عبد الغفار شحم 2769 م 19

        الق هشام ايهاب مصطفي محمد عبدالخ 2770 م 20

        هشام جمعه منصور عبدالعليم  2771 م 21

        هشام سعد شحاته سعد اسعد  2772 م 22

        هناء احمد احمد عبدالعزيز المشاعلي  2773 م 23

 م 24

 
 هناء السيد صالح الدين سليمان شحاته  2774

       

        هناء عبدالمنعم عبدالجواد علي  2775 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017ام الجامعى للع(العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 20) فصل

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        هناء ياسر مسعد الدسوقي عطيه  2776 م 1

        هند احمد محمود عوض العجمي  2777 م 2

        هند الدسوقي عبدالباري علي محمد  2778 م 3

        هند رضا ابراهيم صقر  2779 م 4

        هيام فوده علي علي فوده  2780 م 5

        ورده السيد اسماعيل السيد قريع  2781 م 6

        ورده السيد زين العابدين عبدالقادر  2782 م 7

        عوضوسام عنتر ماهر محمد  2783 م 8

        وسام مجاهد علي محمد حسانين  2784 م 9

        وسام محمد ربيع عبدالحميد غازي  2785 م 10

        والء احمد بدير الدرس  2786 م 11

        والء رمضان شوقي عطا  2787 م 12

        والء محمد عبدالغفار محمد عبدالعزيز  2788 م 13

        دل محمد مروان الجبالي وليد عا 2789 م 14

        ياسر علي بكر الجمل 2790 م 15

        ياسمين احمد احمد حسن سيد احمد  2791 م 16

        ياسمين السيد الدسوقي يوسف يوسف  2792 م 17

        ياسمين السيد رضا السيد داوود 2793 م 18

        ياسمين السيد محمد محمد عوض  2794 م 19

        ياسمين حسين عبدالمنعم السيد  2795 م 20

        ياسمين خالد السيد محمد احمد  2796 م 21

        ياسمين ربيع السيد محمد سعد  2797 م 22

        ياسمين ربيع ربيع محمد احمد االنصاري  2798 م 23

        ياسمين عبد الوهاب حمدي محمد احمد 2799 م 24

        ياسمين عصام عبدالفتاح البيلي   2800 م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)وى المست

 ( 21) فصل

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        ياسمين عالء الدين عباس ابو حشيش 2801 م 1

        مى خالد فتحى عباس متولى 2802 م 2

        ياسمين معوض السيد البنداري   2803 م 3

        يحي ابراهيم شبان محمد شحاته  2804 م 4

        يحيي محمد السيد محمد ابو ميره 2805 م 5

        يمني احمد محمد سليمان عيسي 2806 م 6

        يمني خليل محمد غلوش 2807 م 7

        حمدى مجدى عبد الرؤف شرف الدين 2808 محول 8

        محمود ابراهيم الحسينى 2809 محول 9

        ندى جالل عبد الحميد الفقى 2810 محول 10

        نهله فوزى ابو زيد حامد 2811 محول 11

        هدير احمد عبد الخير احمد صقر 2812 محول 12

        هيم سليمان محمد بحيرىايه ابرا 2813 م 13

        فاطمه طارق ابراهيم السيد 2814 م 14

        والء احمد محمود فايز 2815 م 15

        ابراهيم رضا السيد حسين الشرقاوى 2816 ب 16

        احمد زكى محمد يوسف حسانين 3817 ب 17

        احمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف 2818 ب 18

        احمد محمد محمد سعد طويله 2819 ب 19

        اسراء محمد السيد عبد الوهاب 2820 ب 20

        اسامه السيد عوض ابراهيم سالم 2821 ب 21

        اسالم خضر حسن على الشامى 2822 ب 22

        اسماء محمد رضا عبد الحميد 2823 ب 23

        غازى اسماء وجدى محمد ابراهيم 2824 ب 24

        اشرف محمد ابو النجا 2825 ب 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 .. مقرر ....... –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 ( 22فصل ) 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        االء شاكر السيد حجاج محمد 2826 ب 1

        السيد محمود محمود القطورى 2827 ب 2

        امانى طلبه الباز طلبه 2828 ب 3

        امل بكر عبد الحميد عبد الحميد 2829 ب 4

        اميره محمد ماهر كامل ابو عرب 2830 ب 5

        اياد عبد الحميد بيومى عيسى 2831 ب 6

        و زيدايمان احمد محمود ذكى اب 2832 ب 7

        ايه خالد مصطفى حجازى مصطفى 2833 ب 8

        ايه محمد السيد محمد حلومه 2834 ب 9

        ايه محمد عبد الجواد الشناوى 2835 ب 10

        بسمه باسم عبد اللطيف محمد 2836 ب 11

        بسمه مسعد السعيد السيد الهنداوى 2837 ب 12

        محمد عبدالرازق السيد حسين  2838 ب 13

        خالد عماد عمر عويضه 2839 ب 14

        خالد هاشم محمود سليمان 2840 ب 15

        دعاء محمد السيد محمد حسين  2841 ب 16

        دينا على هللا ابراهيم  الطليمى 2842 ب 17

        دينا محمد سرحان محمد الشاعر 2843 ب 18

        دينا محمد عبد الحكيم حسين عبد العال 2844 ب 19

        رانيا طلعت محمد حلمى 2845 ب 20

        رحمه محمد عبد المعطى محمد على 2846 ب 21

        روان صالح محمود الدسوقى 2847 ب 22

        ساره محمد السعيد محمد 2848 ب 23

        سعاد شكرى عيد على الجندى 2849 ب 24

        سلمى نصحى االمام عبد الحميد الحنفاوى 2850 ب 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 ........ مقرر . –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 (23) فصل

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        سيدشاديه محمد السعيد محمد ال 2851 ب 1

        شيماء صالح سعد الخميسى 2852 ب 2

        صفا محمد زنبعره 2853 ب 3

        عبد الرحمن عادل عبد هللا رمضان 2854 ب 4

        عبد الرحمن محمد عبد الستار محمد عوض 2855 ب 5

        عبد هللا عبد المطلب المغازى 2856 ب 6

        براهيم حسينعمرو محمد مجدى ا 2857 ب 7

        عيشه السيد احمد صادق 2858 ب 8

        فاطمه رضا السيد احمد 2859 ب 9

        فاطمه عبده المتولى المتولى 2860 ب 10

        فداء السيد صالح سالمه 2861 ب 11

        محمد احمد االمام الغريب 2862 ب 12

        يل ابراهيممحمد جمال فؤاد عبد الجل 2863 ب 13

        محمد سامى محمود الشافعى 2864 ب 14

        محمد عادل رمضان حسن اسماعيل 2865 ب 15

        محمد عبد السىالم محمد الشارود 2866 ب 16

        محمد عبد الكريم عبد الستار 2867 ب 17

        محمد فوزى احمد محمد 2868 ب 18

        ود فتحى حسين صابرمحمد محم 2869 ب 19

        محمود جمال احمد عوف 2870 ب 20

        محمود وحيد محمد عبد الخميس 2871 ب 21

        مريم محمد عبد الحكيم الحسنى 2872 ب 22

        مصطفى عبد القادر عبد الصادق عبد القادر 2873 ب 23

        منى رمضان عبد الغنى حسين 2874 ب 24

        ناديه احمد محمد مصطفى الجرجاوى 2875 ب 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف
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 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني)المستوى 

 (24) فصل

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        نجوى ابراهيم على محمد 2876 ب 1

        ندى السيد مصطفى احمد الشيخ 2877 ب 2

        نورهان ابراهيم فتحى محمود 2878 ب 3

        نورهان ناجى عبد العزيز خوخه 2879 ب 4

        نورهان مصطفى انور سالم 2880 ب 5

        هاجر جالل المحمدى الشناوى 2881 ب 6

        هدى محمد محمود احمد السيد 2882 ب 7

        هال موفق الجوجه 2883 ب 8

        هند جمال سالمه حجازى شقير 2884 ب 9

        يارا محمد محمد عبد الحليم 2885 ب 10

        ياسمين عزمى راغب السيد 2886 ب 11

        يمنى نادر فاروق عبد العزيز مهران 2887 ب 12

        ابراهيم محمد حسن ابراهيم 2888 خ0م 13

        احمد عادل ابراهيم شومان 2889 خ0م 14

        احمد عادل احمد صالح منصور 2890 خ0م 15

        احمد محمد احمد عرفه حسن 2891 خ0م 16

        احمد محمد محمود لطفى عبد الرحمن 2892 خ0م 17

        اشرف محمد احمد ابو العنين 2893 خ0م 18

        فتحى احمدبسمه عزت محمد  2894 خ0م 19

        داليا احمد عبد الحى النوسانى 2895 خ0م 20

        دينا محمد الشحات عامر 2896 خ0م 21

        ساره احمد محمد عبد المقصود 2897 خ0م 22

        عادل هاشم عبد المهدى محمد 2898 خ0م 23

        فخرى اسماعيل احمد بيومى بسيونى 2899 خ0م 24

        محمد حسن محمد حسن عوض 2900 خ0م 25

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

  

 

 

 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى (العــــــــــام) البرنامج( الثاني) المستوى

 (25) فص

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف االول من الفصل الدراسى   /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        محمد سامى عبد الرحمن الجيار 2901 خ0م 1

        محمد مسعد على رمضان عمرو 2902 خ0م 2

        محمود سعد سعد على نجا الحارون 2903 خ0م 3

        رضا بدير احمد ىم 2904 خ0م 4

        مريم عمر عبد العزيز عمر احمد 2905 خ0م 5

        هند عادل الشناوى اسماعيل احمد 2906 خ0م 6

        وسام السيد السيد اسماعيل 2907 خ0م 7

        هدير احمد مصطفى مصطفى 2908 خ0م 8

9           
10           
11           
12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
 

 :  القسمرئيس  :  المشرف
 

  
 
 


