
  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  أساسیات الغذاء والتغذیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  غذیةعلوم وتكنولوجیا األبرنامج  -  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 االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               احمد تامر على فؤاد حسن ٢٣١١ م  ١

               احمد رجب السید عبد هللا ٢٣١٥ م  ٢

               احمد سمیر عبد العزیز عبده الشریف ٢٣١٩ م  ٣

               احمد مسعد دمحم عبد هللا ٢٣٣٣ م  ٤

               احمد ممدوح دمحم منصور یونس ٢٣٣٤ م  ٥

اسراء ابو الحسن عبد الحمید ابراھیم  ٢٣٣٦ م  ٦
 الكیال

              

               اسراء المتولى ابراھیم متولى بدوى ٢٣٤٠ م  ٧

               اسراء عزت عبد الخالق االمام ٢٣٤٦ م  ٨

               اسراء دمحم الداودى على دمحم غانم ٢٣٥٢ م  ٩

               اسراء منصور دمحم منصور الحنفى ٢٣٥٥ م  ١٠

              اء فكرى احمد احمد الشیخاسم ٢٣٧٢ م  ١١

               اسماء مختار ابوصالح المتولى صقر ٢٣٧٦ م  ١٢

               اسماء مسعد السعید عبد الحمید شعالن ٢٣٧٧ م  ١٣

               اشراقھ دمحم دمحم السید العدوى ٢٣٧٩ م  ١٤

               اشرف صابردمحم صابرجابر ٢٣٨٠ م  ١٥

               دمحم الشیماء رؤف دمحم شحاتھ ٢٣٩٨ م  ١٦

               امال حامد المتولى دمحم دبایھ ٢٣٩٩ م  ١٧

               امنیھ عاطف عبد الرازق دمحم ٢٤١٠ م  ١٨

               امیره الحسین احمد عبد الفتاح ٢٤١١ م  ١٩

               امیره جابر سعد السید االحول ٢٤١٢ م  ٢٠
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  ل الدراسى الثانيمن الفصانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  أساسیات الغذاء والتغذیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیة برنامج -  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 –خ التاری –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               امیره سمیر السید دمحم الحدیدى ٢٤١٣ م  ١

               امیره عادل سعد على البدري ٢٤١٤ م  ٢

               ایمن طارق ابراھیم ابراھیم المرسي ٢٤٣٠ م  ٣

               ایھ الششتاوى البدوى الششتاوى ٢٤٣٨ م  ٤

               یھ عبد الخالق حامدایھ عادل عط ٢٤٤٦ م  ٥

               ایھ عالء عبد الغفور الموجي ٢٤٥٠ م  ٦

               ایھاب اسماعیل اسماعیل دمحم ذكیبھ ٢٤٦٠ م  ٧

               بسمة على دمحم إسماعیل ٢٤٦٣ م  ٨

               تغرید مصطفى السید ابو عبد هللا ٢٤٦٦ م  ٩

               حبیبھ جھاد متولى على الزغل ٢٤٧٤ م  ١٠

              حسام دمحم حسن ابراھیم بیلى ٢٤٧٥ م  ١١

               حنان خالد السید الشویمى ٢٤٨١ م  ١٢

               خالد السید دمحم رزق السعید ٢٤٨٤ م  ١٣

               دعاء رضا دمحم عباس ٢٤٩٣ م  ١٤

               دنیا اسالم المھدى عبد الرحمن ٢٤٩٧ م  ١٥

               دینا احمد احمد شبل عبد الواحد ٢٥٠٠ م  ١٦

               رضا دمحم حداد شرف ٢٥٠٨  م  ١٧

               زھراء جمعھ على المتولى خلیل ٢٥١٩ م  ١٨

               زینب السید عبد المنعم على ھیكل ٢٥٢٠ م  ١٩

               زینب دمحم احمد دمحم عبد اللطیف ٢٥٢٣ م  ٢٠
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  نيمن الفصل الدراسى الثاانظر خلفھ النصف الثانى 
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  أساسیات الغذاء والتغذیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  ا األغذیةعلوم وتكنولوجیبرنامج  -  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 
  بتوقیع الطال –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ساره راسم السید رضوان ٢٥٣١ م  ١

               ساره صبرى عطا ابو النور ٢٥٣٥ م  ٢

               ساره دمحم السید العوضى ٢٥٣٦ م  ٣

               سامیھ صالح حسین ابو شعیشع المصلى ٢٥٣٩ م  ٤

               سعاد حسن دمحم دمحم عبد الحق ٢٥٤٠ م  ٥

               سماح دمحم عباس البشبیشى ٢٥٤٧ م  ٦

               سمر راسم السید رضوان ٢٥٤٩ م  ٧

               سمر دمحم دمحم على شحاتھ ٢٥٥٠ م  ٨

               سھیلھ ابراھیم احمد دمحم ابراھیم ٢٥٥٤ م  ٩

               شادى دمحم عیسى غانم ٢٥٥٥ م  ١٠

              شرین یاسر احمد عبد الصبور ٢٥٦٠ م  ١١

               ھد عادل محمود على عیادش ٢٥٦١ م  ١٢

               شیماء جمال ابراھیم توفیق ٢٥٦٤ م  ١٣

               شیماء على السید ابراھیم ٢٥٦٥ م  ١٤

               شیماء كمال ابراھیم الدسوقى عقل سالم ٢٥٦٧ م  ١٥

               عمر عبد العزیز السید فرج سعده ٢٥٩٥ م  ١٦

               عمرو دمحم عطیھ عویضھ خطاب ٢٦٠١ م  ١٧

               فاطمھ احمد عبد البدیع دمحم ٢٦٠٥ م  ١٨

فاطمھ الزھراء صالح ابراھیم دمحم  ٢٦٠٧ م  ١٩
 ابراھیم

              

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 

  
  
  
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  أساسیات الغذاء والتغذیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٤فصل ( 

على %  ٧٥لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر  یحرم الطالب من التقدم
  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  
  
              

               فلایر دمحم دمحم صدیق ٢٦١٢ م  ١

               قمرسراج الدین دمحم دمحم مرجان ٢٦١٦ م  ٢

               ماریھام صالح شوقى دمحم المغازى ٢٦٢٢ م  ٣

               دمحم احمد عزت حامد سلیم ٢٦٢٧ م  ٤

               دمحم عبد الواحد السید موسى البربرى ٢٦٤٤ م  ٥

               محمود احمد شوقى دمحم محمود ٢٦٥٥ م  ٦

               القادرعبد القادر احمدمحمود دمحم عبد  ٢٦٦٠ م  ٧

               محمود دمحم دمحم عبده شھاب ٢٦٦١ م  ٨

               مروه عبد الحمید عبد هللا عاشور ٢٦٦٨ م  ٩

               مروه عطیھ عبده المھدى ٢٦٦٩ م  ١٠

              مریم جمال نجیب غبلایر ٢٦٧٣ م  ١١

              مریم صالح المرغنى ابو خلیل ٢٦٧٥ م  

               طفى وھبھ دمحم كامل وھبھمص ٢٦٧٩ م  ١٢

               منیره ابراھیم دمحم حسن عیسى ٢٦٩٥ م  ١٣

               مھا محمود دمحم محمود الفتیكى ٢٦٩٦ م  ١٤

               مى ابو الفتوح السعید ھالل ٢٦٩٨ م  ١٥

               مى خالد فتحى عباس متولى ٢٨٠٢ م  ١٦

               مى دمحم احمد توفیق احمد حسین ٢٧٠٣ م  ١٧

ندى عبد اللطیف عبد اللطیف احمد  ٢٧٢٢ م  ١٨
 شتات

              

               نھال نبیل دمحم عوض مخلوف ٢٧٣٢ م  ١٩
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  

  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  أساسیات الغذاء والتغذیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٥فصل ( 

على %  ٧٥ھ أو بعضھ إذا لم یحضر یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كل
  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  
  
              

               نھلھ صبرى احمد دمحم مصطفي ٢٧٣٤ م  ١

               ھاجر عبد المنعم دمحم سویلم ٢٧٤٨ م  ٢

               ھایدى جمیل رمضان ابو الخیر ٢٧٥٣ م  ٣

               ھبھ هللا السید انور نعیم ٢٧٥٥ م  ٤

               ھبھ نبیل الحسن جمیل ضیف هللا ٢٧٦٠ م  ٥

                النجارالقادر دمحمھدیر دمحم عبد  ٢٧٦٧ م  ٦

لى ابراھیم ھناء عبد المنعم عبد الجواد ع ٢٧٧٥ م  ٧
 ابو داغر

              

               وسام عنتر ماھر دمحم عوض ٢٧٨٣ م  ٨

               وسام دمحم ربیع عبد الحمید غازى ٢٧٨٥ م  ٩

               یاسر على بكر الجمل ٢٧٩٠ م  ١٠

              یاسمین السید رضا السید داود ٢٧٩٣ م  ١١

               یاسمین حسین عبد المنعم السید العجمى ٢٧٩٥ م  ١٢

               ایھ دمحم عبد الجواد الشناوى ٢٨٣٥ ب  ١٣

               دینا على هللا ابراھیم  الطلیمى ٢٨٤٢  ب  ١٤

               دینا دمحم سرحان دمحم الشاعر ٢٨٤٣ ب  ١٥

               شادیھ دمحم السعید دمحم السید ٢٨٥١ ب  ١٦

                صفا دمحم زنبعره ٢٨٥٣ ب  ١٧

                فاطمھ عبده المتولى المتولى ٢٨٦٠ ب  ١٨

               ھال موفق الجوجھ ٢٨٨٣ ب  ١٩
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  

  



  
  یة الزراعة كل 
 شئون الطالب 

   تكنولوجیا حفظ األغذیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

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

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

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

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               احمد تامر على فؤاد حسن ٢٣١١  م  ١

               احمد رجب السید عبد هللا ٢٣١٥ م  ٢

               عزیز عبده الشریفاحمد سمیر عبد ال ٢٣١٩ م  ٣

               احمد شوقى فؤاد خلیل ابراھیم ٢٣٢٠ م  ٤

               احمد عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح ٢٣٢٢ م  ٥

               احمد مسعد دمحم عبد هللا ٢٣٣٣ م  ٦

               احمد ممدوح دمحم منصور یونس ٢٣٣٤ م  ٧

اسراء ابو الحسن عبد الحمید ابراھیم  ٢٣٣٦ م  ٨
 الكیال

              

               اسراء المتولى ابراھیم متولى بدوى ٢٣٤٠ م  ٩

               اسراء عزت عبد الخالق االمام ٢٣٤٦ م  ١٠

              اسراء دمحم الداودى على دمحم غانم ٢٣٥٢ م  ١١

               اسراء منصور دمحم منصور الحنفى ٢٣٥٥ م  ١٢

               اسماء فكرى احمد احمد الشیخ ٢٣٧٢ م  ١٣

               اسماء مختار ابوصالح المتولى صقر ٢٣٧٦ م  ١٤

              اسماء مسعد السعید عبد الحمید شعالن ٢٣٧٧ م  ١٥

              اشراقھ دمحم دمحم السید العدوى ٢٣٧٩ م  ١٦

              اشرف صابردمحم صابرجابر ٢٣٨٠ م  ١٧

              الشیماء رؤف دمحم شحاتھ دمحم ٢٣٩٨ م  ١٨

              ى دمحم دبایھامال حامد المتول ٢٣٩٩ م  ١٩

              امنیھ عاطف عبد الرازق دمحم ٢٤١٠ م  ٢٠

              امیره الحسین احمد عبد الفتاح ٢٤١١ م  ٢١

              امیره جابر سعد السید االحول ٢٤١٢ م  ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

   تكنولوجیا حفظ األغذیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦ي للعــام الجامعـــ
 ) 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  
  
              

               امیره سمیر السید دمحم الحدیدى ٢٤١٣ م  ١

               امیره عادل سعد على البدري ٢٤١٤ م  ٢

               ایمن طارق ابراھیم ابراھیم المرسي ٢٤٣٠ م  ٣

               ایھ الششتاوى البدوى الششتاوى ٢٤٣٨ م  ٤

               ایھ عادل عطیھ عبد الخالق حامد ٢٤٤٦ م  ٥

               ء عبد الغفور الموجيایھ عال ٢٤٥٠ م  ٦

               ایھ دمحم دمحم عبده الزقرد ٢٤٥٦ م  ٧

ایھ ھشام السید على دمحم مصطفى  ٢٤٥٩ م  ٨
 حسانین

              

               ایھاب اسماعیل اسماعیل دمحم ذكیبھ ٢٤٦٠ م  ٩

               بسمة على دمحم إسماعیل ٢٤٦٣ م  ١٠

              تغرید مصطفى السید ابو عبد هللا ٢٤٦٦ م  ١١

               حبیبھ جھاد متولى على الزغل ٢٤٧٤ م  ١٢

               حسام دمحم حسن ابراھیم بیلى ٢٤٧٥ م  ١٣

               حنان خالد السید الشویمى ٢٤٨١ م  ١٤

              خالد السید دمحم رزق السعید ٢٤٨٤ م  ١٥

              دعاء رضا دمحم عباس ٢٤٩٣ م  ١٦

              لرحمندنیا اسالم المھدى عبد ا ٢٤٩٧ م  ١٧

              دینا احمد احمد شبل عبد الواحد ٢٥٠٠ م  ١٨

              رضا دمحم حداد شرف ٢٥٠٨ م  ١٩

              زھراء جمعھ على المتولى خلیل ٢٥١٩ م  ٢٠

              زینب السید عبد المنعم على ھیكل ٢٥٢٠ م  ٢١

              زینب دمحم احمد دمحم عبد اللطیف ٢٥٢٣ م  ٢٢
  

 :  القسمس رئی :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

   وجیا حفظ األغذیةتكنول :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیةبرنامج  -  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

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

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ساره راسم السید رضوان ٢٥٣١ م  ١

               ساره صبرى عطا ابو النور ٢٥٣٥ م  ٢

               ساره دمحم السید العوضى ٢٥٣٦ م  ٣

               ساره مصطفى نجیب احمد یونس ٢٥٣٨ م  ٤

               سامیھ صالح حسین ابو شعیشع المصلى ٢٥٣٩ م  ٥

               سعاد حسن دمحم دمحم عبد الحق ٢٥٤٠ م  ٦

               سماح اسماعیل شاكر اسماعیل على ٢٥٤٥ م  ٧

               سماح دمحم عباس البشبیشى ٢٥٤٧ م  ٨

               سمر راسم السید رضوان ٢٥٤٩ م  ٩

               سمر دمحم دمحم على شحاتھ ٢٥٥٠ م  ١٠

              سھا محسن دمحم طھ ٢٥٥٣ م  ١١

               سھیلھ ابراھیم احمد دمحم ابراھیم ٢٥٥٤ م  ١٢

               شادى دمحم عیسى غانم ٢٥٥٥ م  ١٣

               شرین یاسر احمد عبد الصبور ٢٥٦٠ م  ١٤

              شھد عادل محمود على عیاد ٢٥٦١ م  ١٥

              شیماء جمال ابراھیم توفیق ٢٥٦٤ م  ١٦

              شیماء على السید ابراھیم ٢٥٦٥ م  ١٧

              شیماء كمال ابراھیم الدسوقى عقل سالم ٢٥٦٧ م  ١٨

              عبد هللا الشحات السید محمود ابراھیم ٢٥٨٠ م  ١٩

              عمر عبد العزیز السید فرج سعده ٢٥٩٥ م  ٢٠

              عمرو دمحم عطیھ عویضھ خطاب ٢٦٠١ م  ٢١

              مھ احمد عبد البدیع دمحمفاط ٢٦٠٥ م  ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

   تكنولوجیا حفظ األغذیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٤فصل ( 

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  
  
              

فاطمھ الزھراء صالح ابراھیم دمحم  ٢٦٠٧ م  ١
 ابراھیم

              

               فلایر دمحم دمحم صدیق ٢٦١٢ م  ٢

               دمحم دمحم مرجانقمرسراج الدین  ٢٦١٦ م  ٣

               ماریھام صالح شوقى دمحم المغازى ٢٦٢٢ م  ٤

               دمحم احمد عزت حامد سلیم ٢٦٢٧ م  ٥

               دمحم جمعھ السید دمحم عبد هللا القط ٢٦٣٠ م  ٦

               دمحم عبد الواحد السید موسى البربرى ٢٦٤٤ م  ٧

               محمود احمد شوقى دمحم محمود ٢٦٥٥ م  ٨

               محمود دمحم عبد القادرعبد القادر احمد ٢٦٦٠ م  ٩

               محمود دمحم دمحم عبده شھاب ٢٦٦١ م  ١٠

              مروه الحسینى الباز الدیسطى شتیوى ٢٦٦٥ م  ١١

مروه طارق عبد الحمید عبد الحمید  ٢٦٦٧ م  ١٢
 االنصارى

              

               مروه عبد الحمید عبد هللا عاشور ٢٦٦٨ م  ١٣

               مروه عطیھ عبده المھدى ٢٦٦٩ م  ١٤

              مریم جمال نجیب غبلایر ٢٦٧٣ م  ١٥

              مریم صالح المرغنى ابو خلیل ٢٦٧٥ م  ١٦

              مریم مصطفى حسن حسن زیدان ٢٦٧٧ م  ١٧

              مصطفى وھبھ دمحم كامل وھبھ ٢٦٧٩ م  ١٨

              منیره ابراھیم دمحم حسن عیسى ٢٦٩٥ م  ١٩

              مھا محمود دمحم محمود الفتیكى ٢٦٩٦ م  ٢٠

              مى ابو الفتوح السعید ھالل ٢٦٩٨ م  ٢١

              مى خالد فتحى عباس متولى ٢٨٠٢ م  ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

   تكنولوجیا حفظ األغذیة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٥ل فص( 

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  
  
              

               ى دمحم احمد توفیق احمد حسینم ٢٧٠٣ م  ١

               ناریمان دمحم احمد دمحم جباره ٢٧١٣ م  ٢

ندى عبد اللطیف عبد اللطیف احمد  ٢٧٢٢ م  ٣
 شتات

              

               نھال نبیل دمحم عوض مخلوف ٢٧٣٢ م  ٤

               نھلھ صبرى احمد دمحم مصطفي ٢٧٣٤ م  ٥

               ھاجر عبد المنعم دمحم سویلم ٢٧٤٨ م  ٦

               ھایدى جمیل رمضان ابو الخیر ٢٧٥٣ م  ٧

               ھبھ هللا السید انور نعیم ٢٧٥٥ م  ٨

               ھبھ نبیل الحسن جمیل ضیف هللا ٢٧٦٠ م  ٩

                النجارالقادر دمحمھدیر دمحم عبد  ٢٧٦٧ م  ١٠

ھناء عبد المنعم عبد الجواد على ابراھیم  ٢٧٧٥ م  ١١
              ابو داغر

               وسام عنتر ماھر دمحم عوض ٢٧٨٣ م  ١٢

               وسام دمحم ربیع عبد الحمید غازى ٢٧٨٥ م  ١٣

               یاسر على بكر الجمل ٢٧٩٠ م  ١٤

              یاسمین السید رضا السید داود ٢٧٩٣ م  ١٥

              یاسمین حسین عبد المنعم السید العجمى ٢٧٩٥ م  ١٦

              اد الشناوىایھ دمحم عبد الجو ٢٨٣٥ ب  ١٧

              دینا على هللا ابراھیم  الطلیمى ٢٨٤٢  ب  ١٨

              دینا دمحم سرحان دمحم الشاعر ٢٨٤٣ ب  ١٩

              شادیھ دمحم السعید دمحم السید ٢٨٥١ ب  ٢٠

              ھال موفق الجوجھ ٢٨٨٣ ب  ٢١
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  دراسى الثانيمن الفصل الانظر خلفھ النصف الثانى 
  

  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  مبادئ تصنیع منتجات األلبان :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیةبرنامج  -  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 االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب – التاریخ –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               احمد تامر على فؤاد حسن ٢٣١١  م  ١

               احمد رجب السید عبد هللا ٢٣١٥ م  ٢

               احمد سمیر عبد العزیز عبده الشریف ٢٣١٩ م  ٣

               احمد شوقى فؤاد خلیل ابراھیم ٢٣٢٠ م  ٤

               عبد الفتاحاحمد عبد الفتاح مصطفى  ٢٣٢٢ م  ٥

               احمد مسعد دمحم عبد هللا ٢٣٣٣ م  ٦

               احمد ممدوح دمحم منصور یونس ٢٣٣٤ م  ٧

اسراء ابو الحسن عبد الحمید ابراھیم  ٢٣٣٦ م  ٨
 الكیال

              

               اسراء المتولى ابراھیم متولى بدوى ٢٣٤٠ م  ٩

               اسراء عزت عبد الخالق االمام ٢٣٤٦ م  ١٠

               اسراء دمحم الداودى على دمحم غانم ٢٣٥٢ م  ١١

              اسراء منصور دمحم منصور الحنفى ٢٣٥٥ م  ١٢

               اسماء فكرى احمد احمد الشیخ ٢٣٧٢ م  ١٣

               اسماء مختار ابوصالح المتولى صقر ٢٣٧٦ م  ١٤

               اسماء مسعد السعید عبد الحمید شعالن ٢٣٧٧ م  ١٥

              اشراقھ دمحم دمحم السید العدوى ٢٣٧٩ م  ١٦

              اشرف صابردمحم صابرجابر ٢٣٨٠ م  ١٧

              الشیماء رؤف دمحم شحاتھ دمحم ٢٣٩٨ م  ١٨

              امال حامد المتولى دمحم دبایھ ٢٣٩٩ م  ١٩

              امنیھ عاطف عبد الرازق دمحم ٢٤١٠ م  ٢٠

              تاحامیره الحسین احمد عبد الف ٢٤١١ م  ٢١

              امیره جابر سعد السید االحول ٢٤١٢ م  ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  

  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  مبادئ تصنیع منتجات األلبان :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٢فصل ( 

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

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

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

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               امیره سمیر السید دمحم الحدیدى ٢٤١٣ م  ١

               امیره عادل سعد على البدري ٢٤١٤ م  ٢

               ایمن طارق ابراھیم ابراھیم المرسي ٢٤٣٠ م  ٣

               ایھ الششتاوى البدوى الششتاوى ٢٤٣٨ م  ٤

               ایھ عادل عطیھ عبد الخالق حامد ٢٤٤٦ م  ٥

               ایھ عالء عبد الغفور الموجي ٢٤٥٠ م  ٦

               ایھ دمحم دمحم عبده الزقرد ٢٤٥٦ م  ٧

على دمحم مصطفى ایھ ھشام السید  ٢٤٥٩ م  ٨
 حسانین

              

               ایھاب اسماعیل اسماعیل دمحم ذكیبھ ٢٤٦٠ م  ٩

               بسمة على دمحم إسماعیل ٢٤٦٣ م  ١٠

               تغرید مصطفى السید ابو عبد هللا ٢٤٦٦ م  ١١

              حبیبھ جھاد متولى على الزغل ٢٤٧٤ م  ١٢

               حسام دمحم حسن ابراھیم بیلى ٢٤٧٥ م  ١٣

               حنان خالد السید الشویمى ٢٤٨١ م  ١٤

               خالد السید دمحم رزق السعید ٢٤٨٤ م  ١٥

              دعاء رضا دمحم عباس ٢٤٩٣ م  ١٦

              دنیا اسالم المھدى عبد الرحمن ٢٤٩٧ م  ١٧

              دینا احمد احمد شبل عبد الواحد ٢٥٠٠ م  ١٨

              رضا دمحم حداد شرف ٢٥٠٨ م  ١٩

              زھراء جمعھ على المتولى خلیل ٢٥١٩ م  ٢٠

              زینب السید عبد المنعم على ھیكل ٢٥٢٠ م  ٢١

              زینب دمحم احمد دمحم عبد اللطیف ٢٥٢٣ م  ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  

  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  مبادئ تصنیع منتجات األلبان :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیةبرنامج  -  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  
  
              

               ساره راسم السید رضوان ٢٥٣١ م  ١

               ساره صبرى عطا ابو النور ٢٥٣٥ م  ٢

               ساره دمحم السید العوضى ٢٥٣٦ م  ٣

               ساره مصطفى نجیب احمد یونس ٢٥٣٨ م  ٤

               سامیھ صالح حسین ابو شعیشع المصلى ٢٥٣٩ م  ٥

               سعاد حسن دمحم دمحم عبد الحق ٢٥٤٠ م  ٦

               سماح اسماعیل شاكر اسماعیل على ٢٥٤٥ م  ٧

               سماح دمحم عباس البشبیشى ٢٥٤٧ م  ٨

               سمر راسم السید رضوان ٢٥٤٩ م  ٩

               سمر دمحم دمحم على شحاتھ ٢٥٥٠ م  ١٠

              سھا محسن دمحم طھ ٢٥٥٣ م  ١١

               سھیلھ ابراھیم احمد دمحم ابراھیم ٢٥٥٤ م  ١٢

               شادى دمحم عیسى غانم ٢٥٥٥ م  ١٣

               شرین یاسر احمد عبد الصبور ٢٥٦٠ م  ١٤

              شھد عادل محمود على عیاد ٢٥٦١ م  ١٥

              شیماء جمال ابراھیم توفیق ٢٥٦٤ م  ١٦

              شیماء على السید ابراھیم ٢٥٦٥ م  ١٧

              شیماء كمال ابراھیم الدسوقى عقل سالم ٢٥٦٧ م  ١٨

              عبد هللا الشحات السید محمود ابراھیم ٢٥٨٠ م  ١٩

              عمر عبد العزیز السید فرج سعده ٢٥٩٥ م  ٢٠

              عمرو دمحم عطیھ عویضھ خطاب ٢٦٠١ م  ٢١

              فاطمھ احمد عبد البدیع دمحم ٢٦٠٥ م  ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  الدراسى الثانيمن الفصل انظر خلفھ النصف الثانى 
  
  

  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  مبادئ تصنیع منتجات األلبان :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیةمج برنا -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٤فصل ( 

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 –ریخ التا –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

فاطمھ الزھراء صالح ابراھیم دمحم  ٢٦٠٧ م  ١
 ابراھیم

              

               فلایر دمحم دمحم صدیق ٢٦١٢ م  ٢

               قمرسراج الدین دمحم دمحم مرجان ٢٦١٦ م  ٣

               ماریھام صالح شوقى دمحم المغازى ٢٦٢٢ م  ٤

               احمد عزت حامد سلیمدمحم  ٢٦٢٧ م  ٥

               دمحم جمعھ السید دمحم عبد هللا القط ٢٦٣٠ م  ٦

               دمحم عبد الواحد السید موسى البربرى ٢٦٤٤ م  ٧

               محمود احمد شوقى دمحم محمود ٢٦٥٥ م  ٨

               محمود دمحم عبد القادرعبد القادر احمد ٢٦٦٠ م  ٩

               بده شھابمحمود دمحم دمحم ع ٢٦٦١ م  ١٠

              مروه الحسینى الباز الدیسطى شتیوى ٢٦٦٥ م  ١١

مروه طارق عبد الحمید عبد الحمید  ٢٦٦٧ م  ١٢
 االنصارى

              

               مروه عبد الحمید عبد هللا عاشور ٢٦٦٨ م  ١٣

               مروه عطیھ عبده المھدى ٢٦٦٩ م  ١٤

              مریم جمال نجیب غبلایر ٢٦٧٣ م  ١٥

              مریم صالح المرغنى ابو خلیل ٢٦٧٥ م  ١٦

              مریم مصطفى حسن حسن زیدان ٢٦٧٧ م  ١٧

              مصطفى وھبھ دمحم كامل وھبھ ٢٦٧٩ م  ١٨

              منیره ابراھیم دمحم حسن عیسى ٢٦٩٥ م  ١٩

              مھا محمود دمحم محمود الفتیكى ٢٦٩٦ م  ٢٠

              ھاللمى ابو الفتوح السعید  ٢٦٩٨ م  ٢١

              مى خالد فتحى عباس متولى ٢٨٠٢ م  ٢٢
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  



  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  مبادئ تصنیع منتجات األلبان :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٥فصل ( 

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

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

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

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               مى دمحم احمد توفیق احمد حسین ٢٧٠٣ م  ١

               ناریمان دمحم احمد دمحم جباره ٢٧١٣ م  ٢

ندى عبد اللطیف عبد اللطیف احمد  ٢٧٢٢ م  ٣
 شتات

              

               نھال نبیل دمحم عوض مخلوف ٢٧٣٢ م  ٤

               نھلھ صبرى احمد دمحم مصطفي ٢٧٣٤ م  ٥

               ھاجر عبد المنعم دمحم سویلم ٢٧٤٨ م  ٦

               ھایدى جمیل رمضان ابو الخیر ٢٧٥٣ م  ٧

               نعیم ھبھ هللا السید انور ٢٧٥٥ م  ٨

               ھبھ نبیل الحسن جمیل ضیف هللا ٢٧٦٠ م  ٩

                النجارالقادر دمحمھدیر دمحم عبد  ٢٧٦٧ م  ١٠

ھناء عبد المنعم عبد الجواد على ابراھیم  ٢٧٧٥ م  ١١
              ابو داغر

               وسام عنتر ماھر دمحم عوض ٢٧٨٣ م  ١٢

               ازىوسام دمحم ربیع عبد الحمید غ ٢٧٨٥ م  ١٣

               یاسر على بكر الجمل ٢٧٩٠ م  ١٤

              یاسمین السید رضا السید داود ٢٧٩٣ م  ١٥

              یاسمین حسین عبد المنعم السید العجمى ٢٧٩٥ م  ١٦

              ایھ دمحم عبد الجواد الشناوى ٢٨٣٥ ب  ١٧

              دینا على هللا ابراھیم  الطلیمى ٢٨٤٢  ب  ١٨

              نا دمحم سرحان دمحم الشاعردی ٢٨٤٣ ب  ١٩

              شادیھ دمحم السعید دمحم السید ٢٨٥١ ب  ٢٠

              ھال موفق الجوجھ ٢٨٨٣ ب  ٢١
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  
  



  
  

  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  اللبن وأغذیة اإلنسان :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  علوم وتكنولوجیا األغذیةبرنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥قدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر یحرم الطالب من الت
  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  
  
              

               ماحمد شوقى فؤاد خلیل ابراھی ٢٣٢٠ م  ١

               احمد عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح ٢٣٢٢ م  ٢

               ایھ دمحم دمحم عبده الزقرد ٢٤٥٦ م  ٣

ایھ ھشام السید على دمحم مصطفى  ٢٤٥٩ م  ٤
 حسانین

              

               ساره مصطفى نجیب احمد یونس ٢٥٣٨ م  ٥

               سماح اسماعیل شاكر اسماعیل على ٢٥٤٥ م  ٦

               سھا محسن دمحم طھ ٢٥٥٣ م  ٧

               عبد هللا الشحات السید محمود ابراھیم ٢٥٨٠ م  ٨

               دمحم جمعھ السید دمحم عبد هللا القط ٢٦٣٠ م  ٩

               مروه الحسینى الباز الدیسطى شتیوى ٢٦٦٥ م  ١٠

مروه طارق عبد الحمید عبد الحمید  ٢٦٦٧ م  ١١
 االنصارى

              

               صطفى حسن حسن زیدانمریم م ٢٦٧٧ م  ١٢

               ناریمان دمحم احمد دمحم جباره ٢٧١٣ م  ١٣
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  

  


