
 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 للعام الجامعى(والنظم الحيوية )الهندسة الزراعية برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 1 ) فصل

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

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

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

 ابراهيم عبد السالم السيد أحمد ال... 3001 م تقدير 1
       

 ابو بكر محمود شفيق البدراوى 3002 ب 2
       

 احمد السعيد عبد العاطى صالح عبد ... 3003 فتخلم  3
       

 احمد الهنداوى محمد الهنداوى الحس... 3004 تخلفم  4
       

 احمد حسن حسن على صيام 3005 م تقدير 5
       

 احمد حماده عبد العزيز عبد العزيز... 3006 م تقدير 6
       

 احمد رضا يوسف يوسف عثمان 3007 ب 7
       

 احمد رمزى عوض محمد ابو النجا 3008 تخلفم  8
       

 احمد صابر محمد صابر عبد الحميد 3009 م تقدير 9
       

 احمد عز الدين ابراهيم محمد شاهين 3010 تخلفم  10
       

 احمد على محمود على فضل 3011 تخلفم  11
       

 احمد فخرى اسماعيل البشبيشى 3012 تخلفم  12
       

 احمد مجدى عبد الهادى على محمد 3013 م تقدير 13
       

 احمد محمد سعد حسانين المتولى 3014 م تقدير 14
       

 احمد نصر ابراهيم عبد الحميد الجن... 3015 تخلفم  15
       

 احمد يونس محمود رمضان 3016 تخلفم  16
       

 اسامه رمضان حسن معبد 3017 م تقدير 17
       

 اسراء عبد المنعم احمد عباس 3018 تخلفم  18
       

 اسالم نبيل محفوظ مصطفى القط 3019 م تقدير 19
       

 اسماء ابراهيم منصور عبد الكريم 3020 م تقدير 20
       

 3021 ب 21
اسماء محمود عبد الرحمن عبد الرحمن 

 مهنا

       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

  الثانيالثانى من الفصل الدراسى  انظر خلفه النصف
 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 للعام الجامعى(ويةوالنظم الحي )الهندسة الزراعية برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 1) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 /    الثانيمن الفصل الدراسى النصف الثاني 
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

 ابراهيم عبد السالم السيد أحمد ال... 3001 م تقدير 1
       

 بكر محمود شفيق البدراوىابو  3002 ب 2
       

 احمد السعيد عبد العاطى صالح عبد ... 3003 تخلفم  3
       

 احمد الهنداوى محمد الهنداوى الحس... 3004 تخلفم  4
       

 احمد حسن حسن على صيام 3005 م تقدير 5
       

 احمد حماده عبد العزيز عبد العزيز... 3006 م تقدير 6
       

 احمد رضا يوسف يوسف عثمان 3007 ب 7
       

 احمد رمزى عوض محمد ابو النجا 3008 تخلفم  8
       

 احمد صابر محمد صابر عبد الحميد 3009 م تقدير 9
       

 احمد عز الدين ابراهيم محمد شاهين 3010 تخلفم  10
       

 احمد على محمود على فضل 3011 تخلفم  11
       

0123 تخلفم  12  احمد فخرى اسماعيل البشبيشى 
       

 احمد مجدى عبد الهادى على محمد 3013 م تقدير 13
       

 احمد محمد سعد حسانين المتولى 3014 م تقدير 14
       

 احمد نصر ابراهيم عبد الحميد الجن... 3015 تخلفم  15
       

 احمد يونس محمود رمضان 3016 تخلفم  16
       

 اسامه رمضان حسن معبد 3017 قديرم ت 17
       

 اسراء عبد المنعم احمد عباس 3018 تخلفم  18
       

 اسالم نبيل محفوظ مصطفى القط 3019 م تقدير 19
       

 اسماء ابراهيم منصور عبد الكريم 3020 م تقدير 20
       

 3021 ب 21
اسماء محمود عبد الرحمن عبد الرحمن 

 مهنا

       

 
 :  القسمرئيس  :  مشرفال

 

 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 م الجامعىللعا(والنظم الحيوية الهندسة الزراعية) برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 2) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

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

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

 اسماعيل العربى اسماعيل نجيب عبد ... 3022 تخلفم  1
       

 محمود عطيه االء ايهاب على 3023 م تقدير 2
       

 االء عصام المتولى الشابورى 3024 م تقدير 3
       

 االء محمد محمد السيد احمد طه 3025 م تقدير 4
       

 امجد عبد الحميد زكى قش 3026 تخلفم  5
       

 امنه يوسف محمد ابراهيم الشوربجي 3027 م تقدير 6
       

 راهيم محمد وه...امنيه صالح الدين اب 3028 م تقدير 7
       

 اميره ابراهيم مصطفى القزاز 3029 ب 8
       

 اميره رزق السيد عباس حافظ 3030 ب 9
       

 اميره عبد الحكيم محمد حامد قاسم 3031 م تقدير 10
       

 ايمان اسماعيل محمد اسماعيل حجازى 3032 ب 11
       

 ليفهايه احمد ابراهيم حسن محمد خ 3033 ب 12
       

 ايه السيد احمد شتيه 3034 م تقدير 13
       

 ايه السيد السيد عبد الرحمن 3035 تخلفم  14
       

 ايه محمد الصابر المنسى النادى 3036 م تقدير 15
       

 ايه محمد منصور احمد السرجانى 3037 م تقدير 16
       

 لعنينايهاب اسماعيل ابراهيم ابو ا 3038 تخلفم  17
       

 بسمه السيد سعد الموجى 3039 م تقدير 18
       

 بسمه عادل احمد القاضى 3040 م تقدير 19
       

 حازم حامد المتولى حامد طبل 3041 تخلفم  20
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 الثانيانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 
 
 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 للعام الجامعى(والنظم الحيوية )الهندسة الزراعية برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 2) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 /    الثانيمن الفصل الدراسى النصف الثاني 
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

 اسماعيل العربى اسماعيل نجيب عبد ... 3022 تخلفم  1
       

 االء ايهاب على محمود عطيه 3023 م تقدير 2
       

 م المتولى الشابورىاالء عصا 3024 م تقدير 3
       

 االء محمد محمد السيد احمد طه 3025 م تقدير 4
       

 امجد عبد الحميد زكى قش 3026 تخلفم  5
       

 امنه يوسف محمد ابراهيم الشوربجي 3027 م تقدير 6
       

 امنيه صالح الدين ابراهيم محمد وه... 3028 م تقدير 7
       

 اهيم مصطفى القزازاميره ابر 3029 ب 8
       

 اميره رزق السيد عباس حافظ 3030 ب 9
       

 اميره عبد الحكيم محمد حامد قاسم 3031 م تقدير 10
       

 ايمان اسماعيل محمد اسماعيل حجازى 3032 ب 11
       

 ايه احمد ابراهيم حسن محمد خليفه 3033 ب 12
       

 شتيه ايه السيد احمد 3034 م تقدير 13
       

 ايه السيد السيد عبد الرحمن 3035 تخلفم  14
       

 ايه محمد الصابر المنسى النادى 3036 م تقدير 15
       

 ايه محمد منصور احمد السرجانى 3037 م تقدير 16
       

 ايهاب اسماعيل ابراهيم ابو العنين 3038 تخلفم  17
       

 د الموجىبسمه السيد سع 3039 م تقدير 18
       

 بسمه عادل احمد القاضى 3040 م تقدير 19
       

 حازم حامد المتولى حامد طبل 3041 تخلفم  20
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 
 

 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 للعام الجامعى(والنظم الحيوية الهندسة الزراعية) برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 3) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

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

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

 حامد احمد حامد حامد واكد 3042 تخلفم  1
       

 حمزه ابوزيد عبده طه 3043 م تقدير 2
       

 3044 م تقدير 3
حميده خالد محمد فاروق محمد 

 منصور

       

  خالد محمد السيد رزق احمد 3045 تخلفم  4
      

 ى شلبىدعاء محمد سالم غاز 3046 تخلفم  5
       

 دنيا محمد السيد محمد 3047 م تقدير 6
       

 دينا محمد سمير عبد العليم محمد 3048 م تقدير 7
       

  رحمه جمال السعيد حسب النبى 3049 ب 8
      

 رشاد نشأت رشاد عامر 3050 تخلفم  9
       

 رضوه جمال السيد ابراهيم عتلم 3051 م تقدير 10
       

 3052 تخلف م 11
رغده صبرى ابو الحسن احمد ابو 

 الح...

       

 رفيق محمد المحمدى علوان 3053 تخلفم  12
       

 ساره عادل محمد اسماعيل اسماعيل 3054 تخلفم  13
       

 سالى سمير السعيد الحلوانى 3055 ب 14
       

 سماء محمد على يوسف محمد 3056 تخلفم  15
       

 سماح السيد كمال العراقى 3057 رم تقدي 16
       

 سيف الدين احمد احمد اليماني السا... 3058 م تقدير 17
       

 شذا قاسم حسين قاسم 3059 تخلفم  18
       

 صباح منير محمود محمود معوض 3060 ب 19
       

 طارق جمال شعبان حسن البرى 3061 م تقدير 20
       

 
 :  مالقسرئيس  :  المشرف

 

 الثانيانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 
 
 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 للعام الجامعى(والنظم الحيوية ة الزراعية)الهندس برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 3) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 /    الثانيمن الفصل الدراسى النصف الثاني 
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

 حامد احمد حامد حامد واكد 3042 تخلفم  1
       

 حمزه ابوزيد عبده طه 3043 تقدير م 2
       

 3044 م تقدير 3
حميده خالد محمد فاروق محمد 

 منصور

       

  خالد محمد السيد رزق احمد 3045 تخلفم  4
      

 دعاء محمد سالم غازى شلبى 3046 تخلفم  5
       

 دنيا محمد السيد محمد 3047 م تقدير 6
       

 مد سمير عبد العليم محمددينا مح 3048 م تقدير 7
       

  رحمه جمال السعيد حسب النبى 3049 ب 8
      

 رشاد نشأت رشاد عامر 3050 تخلفم  9
       

 رضوه جمال السيد ابراهيم عتلم 3051 م تقدير 10
       

 3052 تخلفم  11
رغده صبرى ابو الحسن احمد ابو 

 الح...

       

 لمحمدى علوانرفيق محمد ا 3053 تخلفم  12
       

 ساره عادل محمد اسماعيل اسماعيل 3054 تخلفم  13
       

 سالى سمير السعيد الحلوانى 3055 ب 14
       

 سماء محمد على يوسف محمد 3056 تخلفم  15
       

 سماح السيد كمال العراقى 3057 م تقدير 16
       

 ي السا...سيف الدين احمد احمد اليمان 3058 م تقدير 17
       

 شذا قاسم حسين قاسم 3059 تخلفم  18
       

 صباح منير محمود محمود معوض 3060 ب 19
       

 طارق جمال شعبان حسن البرى 3061 م تقدير 20
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 
 
 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 للعام الجامعى(والنظم الحيوية الهندسة الزراعية) برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 4) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

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

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

 طارق محى الدين عبد الوهاب عبد ال... 3062 م تقدير 1
       

 عايده عبد المعطى ابراهيم ابراهيم... 3063 تخلفم  2
       

 عبد الرحمن ربيع طاهرعامر 3064 م تقدير 3
       

  اشرس حسين مصطفى عفيفىعبد هللا 3065 تخلفم  4
       

 عبد هللا جمعه محمد سليم العجيرى 3066 تخلفم  5
       

 عبد هللا عديل علي علي خضر 3067 تخلفم  6
       

 عبد هللا محمد المرسي محمد على 3068 تخلفم  7
       

 عبد هللا مصطفى كمال العدوى 3069 م تقدير 8
       

 محمد اسماعيل ابراهيمعزت  3070 تخلفم  9
       

 عالء الدين السعيد محمد سبع 3071 تخلفم  10
       

 علياء على عباس محمد 3072 م تقدير 11
       

 عمر جعفر عبد الهادى عبد المتعال 3073 تخلفم  12
       

 3074 م تقدير 13
عمرو ابراهيم محمد حمدى عبد 

 الرحم...

       

 د محمد جباليهعمرو محم 3075 ب 14
       

 عمرو محمود أحمد حسن الصهار 3076 تخلفم  15
       

 عمرو مختار محمد بكر على 3077 تخلفم  16
       

 غاده محمد ابراهيم محمد الراجحى 3078 ب 17
       

 3079 ب 18
فاطمه الزهراء جابر فهيم الطنطاوى 

 محمد

       

 محمد عشيرىفاطمه عرفه مصطفى  3080 تخلفم  19
       

 محمد احمد السيد محمد العراقى 3081 م تقدير 20
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 الثانيانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 
 
 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 للعام الجامعى(والنظم الحيوية )الهندسة الزراعية برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 4) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 /    الثانيمن الفصل الدراسى النصف الثاني 
 قيع الطالبتو –التاريخ  –االسبوع 

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

 طارق محى الدين عبد الوهاب عبد ال... 3062 م تقدير 1
       

 عايده عبد المعطى ابراهيم ابراهيم... 3063 تخلفم  2
       

 عبد الرحمن ربيع طاهرعامر 3064 م تقدير 3
       

 فىعبد هللا اشرس حسين مصطفى عفي 3065 تخلفم  4
       

 عبد هللا جمعه محمد سليم العجيرى 3066 تخلفم  5
       

 عبد هللا عديل علي علي خضر 3067 تخلفم  6
       

 عبد هللا محمد المرسي محمد على 3068 تخلفم  7
       

 عبد هللا مصطفى كمال العدوى 3069 م تقدير 8
       

 عزت محمد اسماعيل ابراهيم 3070 تخلفم  9
       

 عالء الدين السعيد محمد سبع 3071 تخلفم  10
       

 علياء على عباس محمد 3072 م تقدير 11
       

 عمر جعفر عبد الهادى عبد المتعال 3073 تخلفم  12
       

 3074 م تقدير 13
عمرو ابراهيم محمد حمدى عبد 

 الرحم...

       

 عمرو محمد محمد جباليه 3075 ب 14
       

 عمرو محمود أحمد حسن الصهار 3076 تخلفم  15
       

 عمرو مختار محمد بكر على 3077 تخلفم  16
       

 غاده محمد ابراهيم محمد الراجحى 3078 ب 17
       

 3079 ب 18
فاطمه الزهراء جابر فهيم الطنطاوى 

 محمد

       

 فاطمه عرفه مصطفى محمد عشيرى 3080 تخلفم  19
       

 محمد احمد السيد محمد العراقى 3081 تقدير م 20
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 

 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 للعام الجامعى(والنظم الحيوية الهندسة الزراعية) برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 5) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

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

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

 ىمحمد احمد رجب المصر 3082 تخلفم  1
       

 محمد احمد عبد المجيد داود 3083 م تقدير 2
       

 محمد احمد نصر عطيه 3084 م تقدير 3
       

 محمد السيد السيد ابراهيم التوابت... 3085 م تقدير 4
       

  محمد إسماعيل فتحي هاللي 3086 تخلفم  5
      

 محمد جالل محمد ديبان 3087 تخلفم  6
       

 محمد جمال عبد المنعم خفاجى 3088 يرم تقد 7
       

 محمد جوده رشدى جوده 3089 م تقدير 8
       

 محمد حسن صابر عوض سيد احمد 3090 م تقدير 9
       

 محمد رضا السعيد محمد مصطفى 3091 م تقدير 10
       

 محمد رضا هللا محمد عبد اللطيف 3092 تخلفم  11
       

 محمد رضا نصر السيد خضر 3093 م تقدير 12
       

 محمد سامى حلمى ابراهيم سليم 3094 م تقدير 13
       

 محمد سمير مسعد السعيد عبد الشافى 3095 ب 14
       

 محمد عاطف محمد على 3096 تخلفم  15
       

  محمد عبد الرحيم عبد العزيز الشاعر 3097 تخلفم  16
      

 د الرحيم عبد هللا عبد هللامحمد عب 3098 م تقدير 17
       

 محمد مجدى عبد الظاهر امام 3099 تخلفم  18
       

 محمد محمد ابو الفتوح احمد النجار 3100 تخلفم  19
       

 محمد محمد صبرى حامد حسن 3101 تخلفم  20
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 ثانيالانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 
 

 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 للعام الجامعى(والنظم الحيوية )الهندسة الزراعية برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 5) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 /    الثانيمن الفصل الدراسى النصف الثاني 
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

 محمد احمد رجب المصرى 3082 تخلفم  1
       

 محمد احمد عبد المجيد داود 3083 م تقدير 2
       

 محمد احمد نصر عطيه 3084 يرم تقد 3
       

 محمد السيد السيد ابراهيم التوابت... 3085 م تقدير 4
       

  محمد إسماعيل فتحي هاللي 3086 تخلفم  5
      

 محمد جالل محمد ديبان 3087 تخلفم  6
       

 محمد جمال عبد المنعم خفاجى 3088 م تقدير 7
       

 ه رشدى جودهمحمد جود 3089 م تقدير 8
       

 محمد حسن صابر عوض سيد احمد 3090 م تقدير 9
       

 محمد رضا السعيد محمد مصطفى 3091 م تقدير 10
       

 محمد رضا هللا محمد عبد اللطيف 3092 تخلفم  11
       

 محمد رضا نصر السيد خضر 3093 م تقدير 12
       

 هيم سليممحمد سامى حلمى ابرا 3094 م تقدير 13
       

 محمد سمير مسعد السعيد عبد الشافى 3095 ب 14
       

 محمد عاطف محمد على 3096 تخلفم  15
       

  محمد عبد الرحيم عبد العزيز الشاعر 3097 تخلفم  16
      

 محمد عبد الرحيم عبد هللا عبد هللا 3098 م تقدير 17
       

 ظاهر اماممحمد مجدى عبد ال 3099 تخلفم  18
       

 محمد محمد ابو الفتوح احمد النجار 3100 تخلفم  19
       

 محمد محمد صبرى حامد حسن 3101 تخلفم  20
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 
 

 



 

 شئون الطالب - الزراعة كلية
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 للعام الجامعى(والنظم الحيوية الهندسة الزراعية) برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 6) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 /    الثانيالنصف االول من الفصل الدراسى 
 لطالبتوقيع ا –التاريخ  –االسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

 محمد محمود عبد الوهاب محمد الفل 3102 تخلفم  1
       

 محمد يوسف عمر عبد هللا 3103 تخلفم  2
       

 3104 م تقدير 3
محمود ابراهيم الدسوقى محمد 

 الغرب...

       

 3105 م تقدير 4
محمود احمد مسعد عوض هللا سالم 

 صي...

       

 محمود اشرس الرفاعى الرفاعى 3106 تخلفم  5
       

 محمود الرفاعى الرفاعى محمود عامر 3107 ب 6
       

 محمود عبد الحميد محمد شومان 3108 تخلفم  7
       

 محمود محروس محمد عمر ابو شنب 3109 ب 8
       

 محمود محمد عبد العظيم العيسوى 3110 تخلفم  9
       

 محمود ناجى صبرى الدسوقى زهران 3111 تخلفم  10
       

 مختار محمد مختار عبد الحى مختار ... 3112 تخلفم  11
       

 مروة ابراهيم السعيد القمصاني 3113 م تقدير 12
       

 مريم عبد الحليم احمد عيد 3114 م تقدير 13
       

 مصطفى السعيد الرفاعى البقاش 3115 تخلفم  14
       

 مصطفى امجد ابراهيم لطف 3116 م تقدير 15
       

 مصطفى طارق احمد عبد القادر موسى 3117 م تقدير 16
       

  مصطفى عادل عبد الغنى الغباشى 3118 تخلفم  17
      

 مصطفى على مصطفى على قديره 3119 تخلفم  18
       

 معاذ ابراهيم مصطفى عبد السميع يو... 3120 تخلفم  19
       

 معاذ عبد الرحمن عبد الستار محمد ... 3121 م تقدير 20
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 الثانيانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 
 
 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 للعام الجامعى(والنظم الحيوية )الهندسة الزراعية برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 6) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 /    الثانيمن الفصل الدراسى النصف الثاني 
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

 محمد محمود عبد الوهاب محمد الفل 3102 تخلفم  1
       

 محمد يوسف عمر عبد هللا 3103 تخلفم  2
       

 3104 م تقدير 3
محمود ابراهيم الدسوقى محمد 

 الغرب...

       

 3105 م تقدير 4
محمود احمد مسعد عوض هللا سالم 

 صي...

       

 محمود اشرس الرفاعى الرفاعى 3106 تخلفم  5
       

 محمود الرفاعى الرفاعى محمود عامر 3107 ب 6
       

 محمود عبد الحميد محمد شومان 3108 تخلفم  7
       

 محمود محروس محمد عمر ابو شنب 3109 ب 8
       

 محمود محمد عبد العظيم العيسوى 3110 تخلفم  9
       

 محمود ناجى صبرى الدسوقى زهران 3111 تخلفم  10
       

 مختار محمد مختار عبد الحى مختار ... 3112 تخلفم  11
       

 مروة ابراهيم السعيد القمصاني 3113 م تقدير 12
       

 مريم عبد الحليم احمد عيد 3114 م تقدير 13
       

 مصطفى السعيد الرفاعى البقاش 3115 تخلفم  14
       

 مصطفى امجد ابراهيم لطف 3116 م تقدير 15
       

 مصطفى طارق احمد عبد القادر موسى 3117 م تقدير 16
       

  مصطفى عادل عبد الغنى الغباشى 3118 تخلفم  17
      

 مصطفى على مصطفى على قديره 3119 تخلفم  18
       

 معاذ ابراهيم مصطفى عبد السميع يو... 3120 تخلفم  19
       

 معاذ عبد الرحمن عبد الستار محمد ... 3121 م تقدير 20
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 

 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 ..... مقرر .... –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 للعام الجامعى(والنظم الحيوية الهندسة الزراعية) برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 7) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

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

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        ز محمد االباصيرى درويشمعت 3122 تخلفم  1

        معوض محمد عبد الغنى محمد العدوي 3123 تخلفم  2

        مى زكى على العيسوى 3124 م تقدير 3

        مياده رمضان سالمه القرم 3125 م تقدير 4

        نرمين عبد المنعم محمد احمد عبد ا... 3126 تخلفم  5

        هيم فتحى عرفان على الحد...نسمه ابرا 3127 م تقدير 6

        نشوى جمال محمد محمد الشريف 3128 ب 7

        نورهان السيد محمد متولى الشرقاوى 3129 م تقدير 8

        نيره حمزه طه ابراهيم البرهنتوشى 3130 م تقدير 9

        هاجر الهادى ابراهيم االمير 3131 تخلفم  10

        هاجر عبد القادر عبد الفتاح جاد 3132 م تقدير 11

        هبه هشام مسعد زبادي 3133 م تقدير 12

        هدى محمد شعبان رمضان 3134 م تقدير 13

        هدير صالح محمد احمد 3135 م تقدير 14

        هند سيد احمد احمد سيد احمد 3136 م تقدير 15

        المنعم السعيد... هند عبد السالم عبد 3137 تخلفم  16

        وسام السيد انور محمد الدسوقى 3138 م تقدير 17

        وسام عاطف على احمد محمد 3139 م تقدير 18

        عبد الرحمن عمر محمد محمد مخلوس 3140 1م خ  19

        رويدا عادل السيد محمد هاشم 3141 2م خ  20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 الثانيانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 
 
 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 للعام الجامعى(والنظم الحيوية عية)الهندسة الزرا برنامج( الثالث)المستوى 

 ( 7) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 /    الثانيمن الفصل الدراسى النصف الثاني 
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

        معتز محمد االباصيرى درويش 3122 تخلفم  1

        معوض محمد عبد الغنى محمد العدوي 3123 تخلفم  2

        مى زكى على العيسوى 3124 م تقدير 3

        مياده رمضان سالمه القرم 3125 م تقدير 4

        نرمين عبد المنعم محمد احمد عبد ا... 3126 تخلفم  5

        نسمه ابراهيم فتحى عرفان على الحد... 3127 م تقدير 6

        نشوى جمال محمد محمد الشريف 3128 ب 7

        نورهان السيد محمد متولى الشرقاوى 3129 م تقدير 8

        نيره حمزه طه ابراهيم البرهنتوشى 3130 م تقدير 9

        هاجر الهادى ابراهيم االمير 3131 تخلفم  10

        هاجر عبد القادر عبد الفتاح جاد 3132 م تقدير 11

        هبه هشام مسعد زبادي 3133 م تقدير 12

        هدى محمد شعبان رمضان 3134 م تقدير 13

        هدير صالح محمد احمد 3135 م تقدير 14

        هند سيد احمد احمد سيد احمد 3136 م تقدير 15

        هند عبد السالم عبد المنعم السعيد... 3137 تخلفم  16

        وسام السيد انور محمد الدسوقى 3138 م تقدير 17

        وسام عاطف على احمد محمد 3139 م تقدير 18

        عبد الرحمن عمر محمد محمد مخلوس 3140 1م خ  19

        رويدا عادل السيد محمد هاشم 3141 2م خ  20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

  
 
 
 


