
  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  جودة األراضي والمیاه :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  األراضي والمیاهبرنامج  -  الثانيالمستوى 

  م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقررلاألقل من عدد الساعات المحددة 

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               اسراء السعید محمود عبد الھادى ٢٣٣٨ م  ١

               اسراء جمال طھ محمود القصبى ٢٣٤١ م  ٢

               لبیب احمد یوسف اسراء جمعھ ٢٣٤٢ م  ٣

               اسراء سلمان دمحم عبد المنعم البسیونى ٢٣٤٤ م  ٤

               اسراء كمال شحاتھ المتولى ٢٣٤٩ م  ٥

               اسراء دمحم ابراھیم ابراھیم العجیرى ٢٣٥٠ م  ٦

               اسراء محمود عبد الحمید حسن احمد ٢٣٥٣ م  ٧

               اسالم اشرف احمد احمد خلیل ٢٣٥٧ م  ٨

               االء بكر دمحم السید سلمان ٢٣٨٤ م  ٩

               االء جمال محمود ابراھیم الشرقاوى ٢٣٨٥ م  ١٠

              االء عصام الدین فھمى منصور احمد ٢٣٨٨ م  ١١

               االء منصور احمد عبد العاطى ٢٣٨٩ م  ١٢

               الشیماء احمد السید الشربینى الشربینى ٢٣٩٦ م  ١٣

               الشیماء احمد نزار وھبھ ٢٣٩٧ م  ١٤

              انجى السید على حسانین احمد ٢٤١٩ م  ١٥

              ایھ ابراھیم سلیمان دمحم بحیري ٢٨١٣ م  ١٦

              ایھ الخضرى جوده السید عطیھ  ٢٤٣٤ م  ١٧

              ایھ عبد العزیز عبد الوھاب محمود  ٢٤٤٨ م  ١٨

              ایھ دمحم حسن ابراھیم  ٢٤٥٤ م  ١٩
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  

  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  جودة األراضي والمیاه :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  األراضي والمیاهبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٢فصل ( 

على %  ٧٥لطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر یحرم ا
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ابو یوسف بسمھ حلمى دمحم  ٢٤٦٢ م  ١

               بسنت رضا على السید موسى ٢٤٦٤ م  ٢

               جیھان دمحم فتحى حامد الجزار ٢٤٧٠ م  ٣

               حازم السید عبد الحى حسن ابو بدوي ٢٤٧١ م  ٤

               حازم عماد الدین الشحات حسن ٢٤٧٢ م  ٥

               حنان عبد الھادى عبد المقصود متولى ٢٤٨٢ م  ٦

               خلود خالد السید عبد الوھاب الشبراوي ٢٤٨٧ م  ٧

               دعاء دمحم حسان دمحم عبد الوھاب ٢٤٩٤ م  ٨

               دنیا شكرى عبد القادر عبد الباسط عمر ٢٤٩٨ م  ٩

               دینا شعبان لطفى عوض ھاللي ٢٥٠١ م  ١٠

              رضوى فتحى ابوطالب عبد الباقى ٢٥٠٩ م  ١١

               یع احمد دمحم عدسریھام رب ٢٥١٥ م  ١٢

               زینب دمحم السید دمحم نصر ٢٥٢٤ م  ١٣

               زینب یحیى حسن مبروك ٢٥٢٦ م  ١٤

              ساره اسامھ محمود عبد اللطیف سالم ٢٥٢٧ م  ١٥

              فاطمھ دمحم عبد الفتاح خلیفھ ٢٦٠٩ م  ١٦

              فاطمھ یوسف عبد المجید المنسى  ٢٦١١ م  ١٧

              ماریھ رزق فرج لبیب عطیھ ندا  ٢٦٢١ م  ١٨

              دمحم سامى انور فرحات  ٢٦٣٦ م  ١٩
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  

  
  
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  جودة األراضي والمیاه :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  األراضي والمیاهبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٣فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب – التاریخ –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               مروى دمحم ابراھیم الجوھرى ٢٦٧٠ م  ١

               منى ماجد السید ابراھیم الحسینى ٢٦٩١ م  ٢

               ندى سمیر ابراھیم عطیھ ٢٧٢٠ م  ٣

نور الدین السید السید عبد الحمید  ٢٧٣٥ م  ٤
 الحدیدى

              

               بكر السكرينورا دمحم  ٢٧٣٧ م  ٥

               ھاجر سمیر عبد السمیع السعید زكى ٢٧٤٦ م  ٦

               ھاجر دمحم مصطفى كامل متولى ٢٧٥١ م  ٧

               ھبھ دمحم رفعت دمحم على ٢٧٥٧ م  ٨

               ھبھ موسى دمحم على احمد ٢٧٥٩ م  ٩

               ھناء یاسر مسعد الدسوقى عطیھ ٢٧٧٦ م  ١٠

              د محمود فایز دمحموالء احم ٢٨١٥ م  ١١

               یاسمین السید الدسوقى یوسف یوسف  ٢٧٩٢ م  ١٢

               یاسمین السید دمحم دمحم عوض ھادى  ٢٧٩٤ م  ١٣

یاسمین عبد الوھاب حمدى دمحم احمد   ٢٧٩٩ م  ١٤
 النجار

              

              یاسمین عالء الدین عباس ابو حشیش  ٢٨٠١ م  ١٥

              المعطى دمحم على رحمھ دمحم عبد ٢٨٤٦ ب  ١٦

              ساره دمحم السعید دمحم ٢٨٤٨ ب  ١٧

              مریم عمر عبد العزیز عمر احمد ٢٩٠٥ خ٠م  ١٨
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  الموارد األرضیة والمائیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  األراضي والمیاهبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   لفصل الدراسى الثاني النصف االول من ا
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               اسراء جمعھ لبیب احمد یوسف ٢٣٤٢ م  ١

               اسراء دمحم ابراھیم ابراھیم العجیرى ٢٣٥٠ م  ٢

               اسراء محمود عبد الحمید حسن احمد ٢٣٥٣ م  ٣

               نزار وھبھ الشیماء احمد ٢٣٩٧ م  ٤

               ایھ ابراھیم سلیمان دمحم بحیري ٢٨١٣ م  ٥

               خلود خالد السید عبد الوھاب الشبراوي ٢٤٨٧ م  ٦

               دعاء دمحم حسان دمحم عبد الوھاب ٢٤٩٤ م  ٧

نور الدین السید السید عبد الحمید  ٢٧٣٥ م  ٨
 الحدیدى

              

               والء احمد محمود فایز دمحم ٢٨١٥ م  ٩

               یاسمین السید الدسوقى یوسف یوسف  ٢٧٩٢ م  ١٠

              یاسمین السید دمحم دمحم عوض ھادى  ٢٧٩٤ م  ١١

              رحمھ دمحم عبد المعطى دمحم على ٢٨٤٦ ب  ١٢

               مریم عمر عبد العزیز عمر احمد ٢٩٠٥ خ٠م  ١٣
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيى انظر خلفھ النصف الثان
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

 عد في الزراعةاستخدامات االستشعار عن ب :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  األراضي والمیاهبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   الثاني  النصف االول من الفصل الدراسى
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               اسراء السعید محمود عبد الھادى ٢٣٣٨ م  ١

               اسراء جمال طھ محمود القصبى ٢٣٤١ م  ٢

               اسراء سلمان دمحم عبد المنعم البسیونى ٢٣٤٤ م  ٣

               ىاسراء كمال شحاتھ المتول ٢٣٤٩ م  ٤

               اسالم اشرف احمد احمد خلیل ٢٣٥٧ م  ٥

               االء بكر دمحم السید سلمان ٢٣٨٤ م  ٦

               االء جمال محمود ابراھیم الشرقاوى ٢٣٨٥ م  ٧

               االء عصام الدین فھمى منصور احمد ٢٣٨٨ م  ٨

               االء منصور احمد عبد العاطى ٢٣٨٩ م  ٩

               احمد السید الشربینى الشربینى الشیماء ٢٣٩٦ م  ١٠

              انجى السید على حسانین احمد ٢٤١٩ م  ١١

              ایھ الخضرى جوده السید عطیھ  ٢٤٣٤ م  ١٢

               ایھ عبد العزیز عبد الوھاب محمود  ٢٤٤٨ م  ١٣

               ایھ دمحم حسن ابراھیم  ٢٤٥٤ م  ١٤

               بسمھ حلمى دمحم ابو یوسف  ٢٤٦٢ م  ١٥
  

 :  القسمرئیس   :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

 استخدامات االستشعار عن بعد في الزراعة :مقرر –بأسماء الطالب  قائمة
  األراضي والمیاهبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٢فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               بسنت رضا على السید موسى ٢٤٦٤ م  ١

               جیھان دمحم فتحى حامد الجزار ٢٤٧٠ م  ٢

               ويحازم السید عبد الحى حسن ابو بد ٢٤٧١ م  ٣

               حازم عماد الدین الشحات حسن ٢٤٧٢ م  ٤

               حنان عبد الھادى عبد المقصود متولى ٢٤٨٢ م  ٥

               دنیا شكرى عبد القادر عبد الباسط عمر ٢٤٩٨ م  ٦

               دینا شعبان لطفى عوض ھاللي ٢٥٠١ م  ٧

               رضوى فتحى ابوطالب عبد الباقى ٢٥٠٩ م  ٨

               ریھام ربیع احمد دمحم عدس ٢٥١٥ م  ٩

               زینب دمحم السید دمحم نصر ٢٥٢٤ م  ١٠

              زینب یحیى حسن مبروك ٢٥٢٦ م  ١١

              ساره اسامھ محمود عبد اللطیف سالم ٢٥٢٧ م  ١٢

               فاطمھ دمحم عبد الفتاح خلیفھ ٢٦٠٩ م  ١٣

               فاطمھ یوسف عبد المجید المنسى  ٢٦١١ م  ١٤

               ماریھ رزق فرج لبیب عطیھ ندا  ٢٦٢١ م  ١٥
  

 :  القسمرئیس   :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

 استخدامات االستشعار عن بعد في الزراعة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  األراضي والمیاهبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٣فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقررل من عدد الساعات المحددة لاألق

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               دمحم سامى انور فرحات  ٢٦٣٦ م  ١

               مروى دمحم ابراھیم الجوھرى ٢٦٧٠ م  ٢

               منى ماجد السید ابراھیم الحسینى ٢٦٩١ م  ٣

               ندى سمیر ابراھیم عطیھ ٢٧٢٠ م  ٤

               نورا دمحم بكر السكري ٢٧٣٧ م  ٥

               ھاجر سمیر عبد السمیع السعید زكى ٢٧٤٦ م  ٦

               ھاجر دمحم مصطفى كامل متولى ٢٧٥١ م  ٧

               ھبھ دمحم رفعت دمحم على ٢٧٥٧ م  ٨

               ھبھ موسى دمحم على احمد ٢٧٥٩ م  ٩

               ھناء یاسر مسعد الدسوقى عطیھ ٢٧٧٦ م  ١٠

یاسمین عبد الوھاب حمدى دمحم احمد   ٢٧٩٩ م  ١١
              النجار

              یاسمین عالء الدین عباس ابو حشیش  ٢٨٠١ م  ١٢

               رحمھ دمحم عبد المعطى دمحم على ٢٨٤٦ ب  ١٣

                السعید دمحمساره دمحم ٢٨٤٨ ب  ١٤

               مریم عمر عبد العزیز عمر احمد ٢٩٠٥ خ٠م  ١٥
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  الزراعة العضویة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  األراضي والمیاهبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقررل من عدد الساعات المحددة لاألق

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               اسراء السعید محمود عبد الھادى ٢٣٣٨ م  ١

               اسراء جمال طھ محمود القصبى ٢٣٤١ م  ٢

               اسراء جمعھ لبیب احمد یوسف ٢٣٤٢ م  ٣

               اسراء سلمان دمحم عبد المنعم البسیونى ٢٣٤٤ م  ٤

               اسراء كمال شحاتھ المتولى ٢٣٤٩ م  ٥

               اسراء دمحم ابراھیم ابراھیم العجیرى ٢٣٥٠ م  ٦

               اسراء محمود عبد الحمید حسن احمد ٢٣٥٣ م  ٧

               سالم اشرف احمد احمد خلیلا ٢٣٥٧ م  ٨

               االء بكر دمحم السید سلمان ٢٣٨٤ م  ٩

               االء جمال محمود ابراھیم الشرقاوى ٢٣٨٥ م  ١٠

              االء عصام الدین فھمى منصور احمد ٢٣٨٨ م  ١١

               االء منصور احمد عبد العاطى ٢٣٨٩ م  ١٢

               ینى الشربینىالشیماء احمد السید الشرب ٢٣٩٦ م  ١٣

               الشیماء احمد نزار وھبھ ٢٣٩٧ م  ١٤

              انجى السید على حسانین احمد ٢٤١٩ م  ١٥

              ایھ ابراھیم سلیمان دمحم بحیري ٢٨١٣ م  ١٦

              ایھ الخضرى جوده السید عطیھ  ٢٤٣٤ م  ١٧

              ایھ عبد العزیز عبد الوھاب محمود  ٢٤٤٨ م  ١٨
  

 :  القسمرئیس  :  فالمشر
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  

  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  الزراعة العضویة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  األراضي والمیاهبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٢فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   صل الدراسى الثاني النصف االول من الف
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ایھ دمحم حسن ابراھیم  ٢٤٥٤ م  ١

               بسمھ حلمى دمحم ابو یوسف  ٢٤٦٢ م  ٢

               بسنت رضا على السید موسى ٢٤٦٤ م  ٣

               جیھان دمحم فتحى حامد الجزار ٢٤٧٠ م  ٤

               حازم السید عبد الحى حسن ابو بدوي ٢٤٧١ م  ٥

               حازم عماد الدین الشحات حسن ٢٤٧٢ م  ٦

               حنان عبد الھادى عبد المقصود متولى ٢٤٨٢ م  ٧

               خلود خالد السید عبد الوھاب الشبراوي ٢٤٨٧ م  ٨

               دعاء دمحم حسان دمحم عبد الوھاب ٢٤٩٤ م  ٩

               یا شكرى عبد القادر عبد الباسط عمردن ٢٤٩٨ م  ١٠

              دینا شعبان لطفى عوض ھاللي ٢٥٠١ م  ١١

               رضوى فتحى ابوطالب عبد الباقى ٢٥٠٩ م  ١٢

               ریھام ربیع احمد دمحم عدس ٢٥١٥ م  ١٣

               زینب دمحم السید دمحم نصر ٢٥٢٤ م  ١٤

              زینب یحیى حسن مبروك ٢٥٢٦ م  ١٥

              ساره اسامھ محمود عبد اللطیف سالم ٢٥٢٧ م  ١٦

              فاطمھ دمحم عبد الفتاح خلیفھ ٢٦٠٩ م  ١٧

              فاطمھ یوسف عبد المجید المنسى  ٢٦١١ م  ١٨
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  
  
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  الزراعة العضویة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  األراضي والمیاهبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٣فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               رزق فرج لبیب عطیھ نداماریھ   ٢٦٢١ م  ١

               دمحم سامى انور فرحات  ٢٦٣٦ م  ٢

               مروى دمحم ابراھیم الجوھرى ٢٦٧٠ م  ٣

               منى ماجد السید ابراھیم الحسینى ٢٦٩١ م  ٤

               ندى سمیر ابراھیم عطیھ ٢٧٢٠ م  ٥

نور الدین السید السید عبد الحمید  ٢٧٣٥ م  ٦
 الحدیدى

              

               نورا دمحم بكر السكري ٢٧٣٧ م  ٧

               ھاجر سمیر عبد السمیع السعید زكى ٢٧٤٦ م  ٨

               ھاجر دمحم مصطفى كامل متولى ٢٧٥١ م  ٩

               ھبھ دمحم رفعت دمحم على ٢٧٥٧ م  ١٠

              ھبھ موسى دمحم على احمد ٢٧٥٩ م  ١١

               ھناء یاسر مسعد الدسوقى عطیھ ٢٧٧٦ م  ١٢

               والء احمد محمود فایز دمحم ٢٨١٥ م  ١٣

               یاسمین السید الدسوقى یوسف یوسف  ٢٧٩٢ م  ١٤

              یاسمین السید دمحم دمحم عوض ھادى  ٢٧٩٤ م  ١٥

یاسمین عبد الوھاب حمدى دمحم احمد   ٢٧٩٩ م  ١٦
              النجار

              یاسمین عالء الدین عباس ابو حشیش  ٢٨٠١ م  ١٧

              ساره دمحم السعید دمحم ٢٨٤٨ ب  ١٨
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  

  


