
  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  اقتصاد زراعي :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  الزراعیة العلوم االقتصادیة واالجتماعیةبرنامج  -  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

  /   النصف األول من الفصل الدراسي الثاني 
  بتوقیع الطال –التاریخ  –سبوع ألا

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

                اسالم اسماعیل دمحم حسن الشوادفى ٢٣٥٦ م  ١

             اسالم دمحم عبد العزیز الدسوقى ٢٣٦١ م  ٢

               اسماء اسامھ السید الغندور ٢٣٦٦ م  ٣

               اشرقت السید بركات دمحم بركات ٢٣٨١ م  ٤

               ایھ احمد دمحم دمحم فوده ٢٤٣٣ م  ٥

               ایھ السید دمحم عبد الغنى البقالوى ٢٤٣٧ م  ٦

               خلود على امین على یونس ٢٤٨٩ م  ٧

               دعاء انور الملیجى عبد الفتاح عید ٢٤٩٢ م  ٨

               دعاء دمحم یسرى دمحم سالم ٢٤٩٦ م  ٩

زھراء ابراھیم عبد الباقى عبد  ٢٥١٨ م  ١٠
 الغفارابوعیانھ

              

               زینب عادل جعفر دمحم السید ٢٥٢١ م  ١١

               صالح ذكى جمعھ ذكى ٢٥٦٩ م  ١٢

              صفا المرسى عید المرسى زغلى ٢٥٧٠ م  ١٣

               ضحى حسن بدیر العجمى عید ٢٥٧١ م  ١٤

               ضحى ماھر السید سلیمان داود ٢٥٧٢ م  ١٥

               فاطمھ عبد المولى عبد هللا عباده  ٢٦٠٨ م  ١٦
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  اقتصاد زراعي :مقرر –أسماء الطالب قائمة ب
  الزراعیة العلوم االقتصادیة واالجتماعیةبرنامج  -  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 األول من الفصل الدراسي الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –سبوع ألا

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               دمحم عبد الودود عبده رزق  ٢٦٤٥ م  ١

               محمود ابو بكر على عبد العال ٢٦٥٤ م  ٢

             منى الھادى الیمانى ابو دغید ٢٦٨٩ م  ٣

               منى شعبان السعید دمحم شرف  ٢٦٩٠ م  ٤

               منى دمحم بھیج حسین دمحم السید  ٢٦٩٣ م  ٥

               نادیھ حجازى عبد الحمید البسیونى  ٢٧١١ م  ٦

               ندا حمد سالم حمد سالم  ٢٧١٨ م  ٧

               نورھان مسعد فتحى یونس ابو النجا  ٢٧٤١ م  ٨

               یھھدى عبد القادر دمحم نب  ٢٧٦٢ م  ٩

               یاسمین ربیع السید دمحم سعد  ٢٧٩٧ م  ١٠

               اشرف دمحم ابو النجا ٢٨٢٥ ب  ١١

               امیره دمحم ماھر كامل ابو عرب ٢٨٣٠ ب  ١٢

              ایمان احمد محمود ذكى ابو زید ٢٨٣٢ ب  ١٣

               عبد هللا عبد المطلب المغازى ٢٨٥٦ ب  ١٤

               ر احمدمى رضا بدی ٢٩٠٤ خ٠م  ١٥
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  كلیة الزراعة  
 الطالب شئون 

  زراعيال أساسیات االرشاد :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  الزراعیة العلوم االقتصادیة واالجتماعیةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقررة لاألقل من عدد الساعات المحدد

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

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

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

                اسالم اسماعیل دمحم حسن الشوادفى ٢٣٥٦ م  ١

             اسالم دمحم عبد العزیز الدسوقى ٢٣٦١ م  ٢

               اء اسامھ السید الغندوراسم ٢٣٦٦ م  ٣

               اشرقت السید بركات دمحم بركات ٢٣٨١ م  ٤

               ایھ احمد دمحم دمحم فوده ٢٤٣٣ م  ٥

               ایھ السید دمحم عبد الغنى البقالوى ٢٤٣٧ م  ٦

               تسنیم عید دمحم الیمانى سیف ٢٤٦٥ م  ٧

               خلود على امین على یونس ٢٤٨٩ م  ٨

               دعاء انور الملیجى عبد الفتاح عید ٢٤٩٢ م  ٩

               دعاء دمحم یسرى دمحم سالم ٢٤٩٦ م  ١٠

زھراء ابراھیم عبد الباقى عبد  ٢٥١٨ م  ١١
 الغفارابوعیانھ

              

               زینب عادل جعفر دمحم السید ٢٥٢١ م  ١٢

              صالح ذكى جمعھ ذكى ٢٥٦٩ م  ١٣

               المرسى زغلى صفا المرسى عید ٢٥٧٠ م  ١٤
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  زراعيال أساسیات االرشاد :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  الزراعیة العلوم االقتصادیة واالجتماعیةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٢فصل ( 

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

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

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

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ضحى حسن بدیر العجمى عید ٢٥٧١ م  ١

               ضحى ماھر السید سلیمان داود ٢٥٧٢ م  ٢

             فاطمھ عبد المولى عبد هللا عباده  ٢٦٠٨ م  ٣

               دمحم عبد الودود عبده رزق  ٢٦٤٥ م  ٤

               محمود ابو بكر على عبد العال ٢٦٥٤ م  ٥

               منى الھادى الیمانى ابو دغید ٢٦٨٩ م  ٦

               منى شعبان السعید دمحم شرف  ٢٦٩٠ م  ٧

               لسیدمنى دمحم بھیج حسین دمحم ا  ٢٦٩٣ م  ٨

               نادیھ حجازى عبد الحمید البسیونى  ٢٧١١ م  ٩

               نورھان مسعد فتحى یونس ابو النجا  ٢٧٤١ م  ١٠

               یاسمین ربیع السید دمحم سعد  ٢٧٩٧ م  ١١

               اشرف دمحم ابو النجا ٢٨٢٥ ب  ١٢

               امیره دمحم ماھر كامل ابو عرب ٢٨٣٠ ب  ١٣

              هللا عبد المطلب المغازىعبد  ٢٨٥٦ ب  ١٤
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  لیة الزراعة ك 
 شئون الطالب 

  ألعالم الریفيا :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  الزراعیة العلوم االقتصادیة واالجتماعیةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقررعات المحددة لاألقل من عدد السا

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

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

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               اشرقت السید بركات دمحم بركات ٢٣٨١ م  ١

             ایھ السید دمحم عبد الغنى البقالوى ٢٤٣٧ م  ٢

               تسنیم عید دمحم الیمانى سیف ٢٤٦٥ م  ٣

               منى دمحم بھیج حسین دمحم السید  ٢٦٩٣ م  ٤

               ندا حمد سالم حمد سالم  ٢٧١٨ م  ٥

               ھدى عبد القادر دمحم نبیھ  ٢٧٦٢ م  ٦

               اشرف دمحم ابو النجا ٢٨٢٥ ب  ٧

               امیره دمحم ماھر كامل ابو عرب ٢٨٣٠ ب  ٨

               ایمان احمد محمود ذكى ابو زید ٢٨٣٢ ب  ٩

               عبد هللا عبد المطلب المغازى ٢٨٥٦ ب  ١٠
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  مناھج وأسالیب تنمیة الموارد البشریة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  الزراعیة العلوم االقتصادیة واالجتماعیةبرنامج  -  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

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

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

                سماعیل دمحم حسن الشوادفىاسالم ا ٢٣٥٦ م  ١

             اسالم دمحم عبد العزیز الدسوقى ٢٣٦١ م  ٢

               اسماء اسامھ السید الغندور ٢٣٦٦ م  ٣

               ایھ احمد دمحم دمحم فوده ٢٤٣٣ م  ٤

               تسنیم عید دمحم الیمانى سیف ٢٤٦٥ م  ٥

               خلود على امین على یونس ٢٤٨٩ م  ٦

               دعاء انور الملیجى عبد الفتاح عید ٢٤٩٢ م  ٧

               دعاء دمحم یسرى دمحم سالم ٢٤٩٦ م  ٨

               زھراء ابراھیم عبد الباقى عبد الغفار ٢٥١٨ م  ٩

               زینب عادل جعفر دمحم السید ٢٥٢١ م  ١٠

               صالح ذكى جمعھ ذكى ٢٥٦٩ م  ١١

               صفا المرسى عید المرسى زغلى ٢٥٧٠ م  ١٢

              ضحى حسن بدیر العجمى عید ٢٥٧١ م  ١٣

               ضحى ماھر السید سلیمان داود ٢٥٧٢ م  ١٤

               فاطمھ عبد المولى عبد هللا عباده  ٢٦٠٨ م  ١٥

               دمحم عبد الودود عبده رزق  ٢٦٤٥ م  ١٦

               محمود ابو بكر على عبد العال ٢٦٥٤ م  ١٧

               مانى ابو دغیدمنى الھادى الی ٢٦٨٩ م  ١٨

              منى شعبان السعید دمحم شرف  ٢٦٩٠ م  ١٩

               نادیھ حجازى عبد الحمید البسیونى  ٢٧١١ م  ٢٠

               ندا حمد سالم حمد سالم  ٢٧١٨ م  ٢١

               نورھان مسعد فتحى یونس ابو النجا  ٢٧٤١ م  ٢٢

               ھدى عبد القادر دمحم نبیھ  ٢٧٦٢ م  ٢٣

               یاسمین ربیع السید دمحم سعد  ٢٧٩٧ م  ٢٤

               ایمان احمد محمود ذكى ابو زید ٢٨٣٢ ب  ٢٥
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 


