
 
 شئون الطالب – كلية الزراعة   

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 

 2016/2017 الجامعيللعام   النباتي اإلنتاجبرنامج  الرابع المستوى 
 ( 1) فصل 

 م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

 االسم

 /   األول الدراسيمن الفصل  األول نصفال
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 

 
       

   إبراهيم توكل محمد حسن 4201 تخلف م 1
       

 أحمد السعيد محمد إبراهيم   4202 م تخلف 2
       

 أحمد محمود الشربيني محمد أباظة 4203 تخلف م 3
       

 أسامه جمال أبو بكر  4204 م تقدير 4
       

 أالء عبد السالم العربي حسن السلسيلي    4205 م تقدير 5
       

 أيمان شلبي حسن شلبي 4206 م تقدير 6
       

 مرعيباسم رزق عبد القادر حسن  4207 م تقدير 7
       

 حسن علي أبو صالح حافظ خلف  4208 م تقدير 8
       

 خالد الحسيني شعبان محمد جمعه 4209 م تقدير 9
       

 طارق محمد المتولي عطية 4210 م تقدير 10
       

 علي علي أبو زينةطه  عال 4211 م تقدير 11
       

 علي محمد السيد حسين السيد 4212 م تقدير 12
       

 حمد علي محمد علي مناحعلي م 4213 م تقدير 13
       

 حارون محمد أبو مسلم كمال عبد الحميد  4214 م تقدير 14
       

 محمد أشرف عبد هللا عطية أبو شوشه  4215 م تقدير 15
       

 محمد المتولي أحمد خطاب 4216 خلفم ت 16
       

 محمد صالح شرف الدين عبد الرحمن  4217 خلفم ت 17
       

 أبو النجا عنبر  محمد عنبر 4218 قديرم ت 18
       

 محمود عبد المجيد مراد 4219 باقي 19
       

 مني أحمد حجازي الشربيني حجازي 4220 م تقدير 20
       

 نزفانا ايها ب  محمد صفوت محمد األشموني 4221 م تقدير 21
       

 وردة أحمد مصطفي محمد غنيم  4222 م تقدير 22
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 الثانى انظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 



 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 ......مقرر ... –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى   النباتي اإلنتاجبرنامج   الرابعالمستوى 

 ( 1) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 /   األول من الفصل الدراسى  ىثانالنصف ال
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

        د حسن  إبراهيم توكل محم 4201 م تخلف 1

 أحمد السعيد محمد إبراهيم   4202 م تخلف 2
 
 

      

        أحمد محمود الشربيني محمد أباظة 4203 تخلف م 3

        أسامه جمال أبو بكر  4204 م تقدير 4

 أالء عبد السالم العربي حسن السلسيلي    4205 م تقدير 5
 
 

      

 لبيأيمان شلبي حسن ش 4206 م تقدير 6
 
 

      

        مرعيباسم رزق عبد القادر حسن  4207 م تقدير 7

        حسن علي أبو صالح حافظ خلف  4208 م تقدير 8

        خالد الحسيني شعبان محمد جمعه 4209 م تقدير 9

        طارق محمد المتولي عطية 4210 م تقدير 10

        علي علي أبو زينةطه  عال 4211 م تقدير 11

        علي محمد السيد حسين السيد 4212 م تقدير 12

        علي محمد علي محمد علي مناح 4213 م تقدير 13

        حارون محمد أبو مسلم كمال عبد الحميد  4214 م تقدير 14

        محمد أشرف عبد هللا عطية أبو شوشه  4215 م تقدير 15

        مد خطابمحمد المتولي أح 4216 خلفم ت 16

        محمد صالح شرف الدين عبد الرحمن  4217 خلفم ت 17

        أبو النجا عنبر  محمد عنبر 4218 م تقدير 18

        محمود عبد المجيد مراد 4219 باقي 19

        مني أحمد حجازي الشربيني حجازي 4220 م تقدير 20

        وت محمد األشمونينزفانا ايها ب  محمد صف 4221 م تقدير 21

        وردة أحمد مصطفي محمد غنيم  4222 م تقدير 22

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 

 

 



 

 الطالبشئون  - كلية الزراعة

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
  والسمكيوالداجنى  الحيواني اإلنتاجبرنامج   لرابعالمستوى ا

 2016/2017للعام الجامعى 

 ( 1) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 الجلوس

 االسم

 /    األول النصف االول من الفصل الدراسى
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        إبراهيم السعيد إبراهيم السولية 4231 باقي 1

        إبراهيم حسين إبراهيم على  4232 م تقدير 2

        إبراهيم مرزوق العدوى 4233 م تقدير 3

        احمد سامي السيد حموده 4234 باقى 4

        احمد عبد العزيز شوقي حماد 4235 م تقدير 5

        احمد محمد رشدي توفيق 4236 م تقدير 6

        احمد محمد ناصر خليفه 4237 م تقدير 7

        احمد مراد احمد السيد 4238 م تخلف 8

        احمد مصطفى عبده السيد 4239 م تقدير 9

        إسالم احمد فتحي محمد الجندي 4240 م تقدير 10

        نين الدسوقيأسماء أبو الع 4241 م تقدير 11

        أيمن احمد عاشور احمد 4242 م تقدير 12

        ايه رمضان طه محمد غازي 4243 م تخلف 13

        ايه طه طه على المتولي 4244 م تخلف 14

        ايه مجدي محمد عبد البر سالمه 4245 باقي 15

        تامر احمد مرتضى احمد االتربى  4246 م تخلف 16

        حامد محمد حامد محمد أبو سالم 4247 م تقدير 17

        حمدي الحسيني محمد جمعه 4248 م تقدير 18

        خالد محمد شعبان احمد 4249 م تخلف 19

 م تقدير 20
        خالد محمد محمد محمد الهوارى 4250

        دنيا محمد حمدان النجار  4251 باقي   21

 :  القسمرئيس  :  المشرف
 

 الثانىانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 
 
 
 
 

 
 
 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة

 ...... مقرر ... –قائمة بأسماء الطالب 
 الحيواني والداجنى والسمكي  اإلنتاجبرنامج   لرابعالمستوى ا

 2016/2017للعام الجامعى 

 ( 1) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 الجلوس

 االسم

 النصف األول من الفصل الدراسي األول /   
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

        إبراهيم السعيد إبراهيم السولية 4231 باقي 1

        إبراهيم حسين إبراهيم على  4232 م تقدير 2

        إبراهيم مرزوق العدوى 4233 م تقدير 3

        احمد سامي السيد حموده 4234 باقى 4

        احمد عبد العزيز شوقي حماد 4235 م تقدير 5

        يقاحمد محمد رشدي توف 4236 م تقدير 6

        احمد محمد ناصر خليفه 4237 م تقدير 7

        احمد مراد احمد السيد 4238 م تخلف 8

        احمد مصطفى عبده السيد 4239 م تقدير 9

        إسالم احمد فتحي محمد الجندي 4240 م تقدير 10

        أسماء أبو العنين الدسوقي 4241 م تقدير 11

        أيمن احمد عاشور احمد 4242 م تقدير 12

        ايه رمضان طه محمد غازي 4243 م تخلف 13

        ايه طه طه على المتولي 4244 م تخلف 14

        ايه مجدي محمد عبد البر سالمه 4245 باقي 15

        تامر احمد مرتضى احمد االتربى  4246 م تخلف 16

        د محمد أبو سالمحامد محمد حام 4247 م تقدير 17

        حمدي الحسيني محمد جمعه 4248 م تقدير 18

        خالد محمد شعبان احمد 4249 م تخلف 19

 م تقدير 20
        خالد محمد محمد محمد الهوارى 4250

        دنيا محمد حمدان النجار  4251 باقي   21

 :  القسمرئيس  :  المشرف
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
  والسمكيوالداجنى  الحيواني اإلنتاجبرنامج   الرابعالمستوى 

 2016/2017 للعام الجامعى 

 ( 2) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 /    األول الدراسيمن الفصل األول  النصف
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        زينب السيد محمد السعيد البسيوني 4252 باقي   1

        سامية قنديل محمود خالد 4253 م تخلف 2

        سمر جمال عبد العاطى سالمه 4254 م تقدير 3

        صابحه ابو السعود عبد هللا 4255 م تخلف 4

        ضحى السيد محمد السيد الحلو 4256 م تقدير 5

        على السيد عبده عبده شطا 4257 م تخلف 6

        فاطمة الزهراء شعبان ابراهيم 4258 م تقدير 7

        كريم اشرف الزيادي محمد عبد القوي 4259 م تخلف 8

        كيرلس سمير لبيب غالي 4260 باقي   9

        محمود محمد محمود محمود يونس 4261 م تخلف 10

        مروة مسعد السيد المعاملى 4262 م تقدير 11

        مصطفى عادل الغريب سعده 4263 م تخلف 12

        السعيد رمضان مصطفى محسن 4264 م تخلف 13

        مى مصطفى ابراهيم محمد 4265 م تخلف 14

        ندا عدلى عدلى عبد العظيم محمد 4266 م تقدير 15

        نسمة وجيه صالح مجاهد 4267 م تقدير 16

        نور محمد محمود متولى 4268 م تخلف 17

        نورهان احمد على بشندى 4269 م تقدير 18

        هشام الحسيني حمزة 4270 باقى 19

        هشام محمد محمود المتولى 4271 باقى 20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 الثانىانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسي 
 

 
 
 
 
 
 



 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 الحيواني والداجنى والسمكي  اإلنتاجبرنامج   الرابعالمستوى 

 2016/2017  الجامعيللعام 

 ( 2) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 ول /   النصف األول من الفصل الدراسي األ
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

        زينب السيد محمد السعيد البسيوني 4252 باقي 1

        سامية قنديل محمود خالد 4253 م تخلف 2

        سمر جمال عبد العاطى سالمه 4254 م تقدير 3

        عبد هللاصابحه ابو السعود  4255 م تخلف 4

        ضحى السيد محمد السيد الحلو 4256 م تقدير 5

        على السيد عبده عبده شطا 4257 م تخلف 6

        فاطمة الزهراء شعبان ابراهيم 4258 م تقدير 7

        كريم اشرف الزيادي محمد عبد القوي 4259 م تخلف 8

        كيرلس سمير لبيب غالي 4260 باقي 9

        محمود محمد محمود محمود يونس 4261 م تخلف 10

        مروة مسعد السيد المعاملى 4262 م تقدير 11

        مصطفى عادل الغريب سعده 4263 م تخلف 12

        مصطفى محسن السعيد رمضان 4264 م تخلف 13

        مى مصطفى ابراهيم محمد 4265 م تخلف 14

        ندا عدلى عدلى عبد العظيم محمد 4266 م تقدير 15

        نسمة وجيه صالح مجاهد 4267 م تقدير 16

        نور محمد محمود متولى 4268 م تخلف 17

        نورهان احمد على بشندى 4269 م تقدير 18

        هشام الحسيني حمزة 4270 باقى 19

        هشام محمد محمود المتولى 4271 باقى 20

 

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 رر ......... مق –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016للعام الجامعي برنامج )علوم وتكنولوجيا األغذية( ( لرابع)المستوى 

 ( 1) فصل 

 حالة  م
 القيد

 رقم 
 االسم الجلوس

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

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

      

 مد محمد الزنقرانــى احمـداح 4301 م تقدير 1
       

 احمد محمد محمد ابراهيم المتولى 4302 م تقدير 2
       

 اسامه حسيــــن عبــد هللا الفضالى 4303 م تقدير 3
       

 اسراء الصبــــــــــرى محمد ابراهيم 4304 م تقدير 4
       

 اسراء محمد محمد محمد بحيــــــرى 4305 م تقدير 5
       

 امانى عقل عقل الجعنى 4306 باقى 6
       

 امل احمــــد محمـــد غنيم احمـــــد 4307 م تقدير 7
                                            

 اميره جمـــــال محمــــــد عبد الفتاح 4308 م تقدير 8
       

 ايمان اشرف ابراهيم عبــــــد الهادى 4309 م تقدير 9
       

 ايمان طلعت رمضان على الفضالى 4310 م تقدير 10
       

 حسناء الشحات عبد الحليم الشافعى 4311 م تقدير 11
       

 4312 باقي 12
حسن محمد حسن محمد حسن 

 اسماعيل

       

  دعاء طارق مصطفى عـــــز الرجال 4313 م تخلف 13
      

 النشــــــــاررحاب نبيل محمـــــود  4314 م تقدير 14
       

 زهراء احمد مختارعبد العال القزاز 4315 م تقدير 15
       

 زينب محمـــد حسن متولـــــــــى 4316 م تقدير 16
       

  ساره منصور السيد عطية منصور  4317 باقي 17
      

  شيماء عــــادل عبد هللا المتولـى 4318 م تقدير 18
      

 
 :  القسميس رئ :  المشرف

 

 الثانىانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 طالبشئون ال - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016للعام الجامعي برنامج )علوم وتكنولوجيا األغذية( ( لرابع)المستوى 

 ( 1) فصل 

 حالة  م
 القيد

 رقم 
 االسم الجلوس

 النصف الثاني من الفصل الدراسي األول /   
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
 

      

 احمد محمد الزنقرانــى احمـد 4301 م تقدير 1
       

 احمد محمد محمد ابراهيم المتولى 4302 م تقدير 2
       

 اسامه حسيــــن عبــد هللا الفضالى 4303 م تقدير 3
       

 اسراء الصبــــــــــرى محمد ابراهيم 4304 م تقدير 4
       

 سراء محمد محمد محمد بحيــــــرىا 4305 م تقدير 5
       

 امانى عقل عقل الجعنى 4306 باقى 6
       

 امل احمــــد محمـــد غنيم احمـــــد 4307 م تقدير 7
       

 اميره جمـــــال محمــــــد عبد الفتاح 4308 م تقدير 8
       

 ايمان اشرف ابراهيم عبــــــد الهادى 4309 م تقدير 9
       

 ايمان طلعت رمضان على الفضالى 4310 م تقدير 10
       

  حسناء الشحات عبد الحليم الشافعى 4311 م تقدير 11
      

 4312 باقي 12
حسن محمد حسن محمد حسن 

 اسماعيل

       

 دعاء طارق مصطفى عـــــز الرجال 4313 م تخلف 13
       

 لنشــــــــاررحاب نبيل محمـــــود ا 4314 م تقدير 14
       

  زهراء احمد مختارعبد العال القزاز 4315 م تقدير 15
      

  زينب محمـــد حسن متولـــــــــى 4316 م تقدير 16
      

  ساره منصور السيد عطية منصور  4317 باقي 17
      

  شيماء عــــادل عبد هللا المتولـى 4318 م تقدير 18
      

 
 :  القسمس رئي :  المشرف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016للعام الجامعي برنامج )علوم وتكنولوجيا األغذية( ( لرابع)مستوى ال

 ( 2) فصل 

 حالة  م
 القيد

 رقم 
 االسم الجلوس

 النصف األول من الفصل الدراسي األول /   
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

      

        حمد ابراهيم احمدعادل عبد اللطيف م 4319 م تقدير   1

 عبد الرحمن محمد راشـــــد حسيـــــن 4320 م تقدير 2
       

 عبير محمـــد محمـــد الشــــــالوى 4321 م تقدير 3
       

 عــــــال كرم شعبان مبروك المرسى 4322 م تقدير 4
       

 غاده السيد عبد الحميــــد مصطفــــــى 4323 م تخلف 5
       

 فاطمه صبــــرى عبد العاطــــــى بدران 4324 م تقدير 6
       

 فاطمه مجدى حسنى محمـــــــد البهلول 4325 م تقدير 7
       

 فاطمة محمد عارف محمد السقا 4326 باقي 8
       

 محمــــد احمـــد السعيد احمـــد حمـــــاد 4327 م تقدير 9
       

 حمد سمير محمد احمد ابو المجدمحمد ا 4328 م تقدير 10
       

 مريــــم جـــــالل محمـــود عبد الوهاب 4329 م تقدير 11
       

 مهند صياح حسون 4330 م تقدير 12
       

  مــــى عـــــزت يـــــس جمعـــــــــه 4331 م تقدير 13
      

 السيد ابراهيم الجمالعلى ناهد  4332 م تقدير 14
       

 ندى محمــــد السيـــد ابراهيـــم عبده 4333 م تقدير 15
       

  نور العيون جمـــــــــــــال الدمرداش 4334 م تقدير 16
      

  وعد حسن عبد الرؤف 4335 م تقدير 17
      

  والء الصديق السيــــــــــــد ابراهيـــم  4336 م تقدير 18
      

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 الثانىانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –بأسماء الطالب  قائمة
 2017-2016للعام الجامعي برنامج )علوم وتكنولوجيا األغذية( ( لرابعا)المستوى 

 ( 2) فصل 

 حالة  م
 القيد

 رقم 
 االسم الجلوس

 النصف الثاني من الفصل الدراسي األول /   
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
 

      

        عادل عبد اللطيف محمد ابراهيم احمد 4319 م تقدير   1

 عبد الرحمن محمد راشـــــد حسيـــــن 4320 م تقدير 2
       

 عبير محمـــد محمـــد الشــــــالوى 4321 م تقدير 3
       

 عــــــال كرم شعبان مبروك المرسى 4322 م تقدير 4
       

 اده السيد عبد الحميــــد مصطفــــــىغ 4323 م تخلف 5
       

 فاطمه صبــــرى عبد العاطــــــى بدران 4324 م تقدير 6
       

 فاطمه مجدى حسنى محمـــــــد البهلول 4325 م تقدير 7
       

 فاطمة محمد عارف محمد السقا 4326 باقي 8
       

 ـد حمـــــادمحمــــد احمـــد السعيد احمــ 4327 م تقدير 9
       

 محمد احمد سمير محمد احمد ابو المجد 4328 م تقدير 10
       

 مريــــم جـــــالل محمـــود عبد الوهاب 4329 م تقدير 11
       

  مهند صياح حسون 4330 م تقدير 12
      

 مــــى عـــــزت يـــــس جمعـــــــــه 4331 م تقدير 13
       

 السيد ابراهيم الجمالعلى ناهد  4332 م تقدير 14
       

 ندى محمــــد السيـــد ابراهيـــم عبده 4333 م تقدير 15
       

  نور العيون جمـــــــــــــال الدمرداش 4334 م تقدير 16
      

  وعد حسن عبد الرؤف 4335 م تقدير 17
      

  راهيـــم والء الصديق السيــــــــــــد اب 4336 م تقدير 18
      

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شئون الطالب - كلية الزراعة

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016للعام الجامعى   برنامج وقاية النبات   الرابعالمستوى    

 ( 1) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 الجلوس

 االسم

 /    األول النصف االول من الفصل الدراسى
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
       
 
       

         قي خير هللا أحمد السباعي الدسو 4281 تخلفم  1

        احمد مجدى أحمد عبد الرازق الجوهري 4282 تخلفم  2

        أسماء محمد أحمد البسيونى خضر 4283 م تقدير 3

        الشيماء ممدوح محمد عبد اللطيف 4284 تخلفم  4

        إيمان عبد المنعم محمد الحسيني البسطويسي 4285 م تقدير  5

        جميلة السيد المتولي 4286 باقي    6

        حمدية عياد محمد سالمان 4287 باقي   7

        سهام خيري علي إبراهيم  4288 م تقدير 8

        محمد حاتم حسين محمد المير  4289 تقديرم  9

        محمد عالء المتولي زكي ستيته 4290 م تقدير 10

        د محمد أحمدمروه أسامه أحم 4291 م تقدير 11

        نها سعفان عرفان عبد المعطي 4292 باقي 12

        هناء محسن عبد المنهم حسن 4293 م تقدير 13

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 الثانى انظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016للعام الجامعى برنامج وقاية النبات   الرابعالمستوى    

 ( 1) فصل 

 حالة القيد م
رقم 

 الجلوس
 االسم

 /     األول ثانى من الفصل الدراسىالنصف ال
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

        أحمد السباعي الدسوقي خير هللا   4281 تخلفم  1

        احمد مجدى أحمد عبد الرازق الجوهري 4282 تخلفم  2

        ضرأسماء محمد أحمد البسيونى خ 4283 م تقدير 3

        الشيماء ممدوح محمد عبد اللطيف 4284 تخلفم  4

        إيمان عبد المنعم محمد الحسيني البسطويسي 4285 م تقدير  5

        جميلة السيد المتولي 4286 باقي    6

        حمدية عياد محمد سالمان 4287 باقي   7

        سهام خيري علي إبراهيم  4288 م تقدير 8

        محمد حاتم حسين محمد المير  4289 تقديرم  9

        محمد عالء المتولي زكي ستيته 4290 م تقدير 10

        مروه أسامه أحمد محمد أحمد 4291 م تقدير 11

        نها سعفان عرفان عبد المعطي 4292 باقي 12

        هناء محسن عبد المنهم حسن 4293 م تقدير 13

 
 :  القسمرئيس  :  لمشرفا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016للعام الجامعى  الزراعية  برنامج التقنية الحيوية  ابعالرالمستوى 

 ( 1) فصل 



 شئون الطالب - كلية الزراعة

رقم  حالة القيد م
 االسم الجلوس

 /     األولالنصف االول من الفصل الدراسى 
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

 عبد هللا المتوليمحمود  إسراء 4351 م تقدير 1
       

 أسماء عادل فتوح محمد عبد الفتاح 4352 م تخلف 2
       

 أسماء علي شعبان أبو المعاطي 4353 باقي 3
       

 الشيماء سعد سعد عبد الدايم 4354 م تخلف 4
       

 امال شحات على برعى محمـــد احمد 4355 م تقدير 5
       

 بو رزقامانى احمد فرج محمــــــود ا 4356 م تقدير 6
       

 امانى محمد الرفاعى رجب 4357 م تقدير 7
       

 امل رضا يوسف الشحات 4358 م تخلف 8
       

 اميرة صبري عبد الحليم السيد واصل 4359 م تخلف 9
       

 ايمان السعيد ابراهيــــــــم عــــــوض 4360 م تخلف 10
       

 بو العنينايمان سمير ابراهيـم ا 4361 م تخلف 11
       

 ايه جمال يوسف محمد علي حمزه 4362 باقي 12
       

 ايه حسن محمد محمد الخولي 4363 باقي 13
       

 تغريد احمد عبيده المتولى ابو زيد 4364 م تقدير 14
       

 شفيق حسن  المعبودزينب عبد  4365 باقي 15
       

 مكاوىساره محمد محمد ابراهيم  4366 م تخلف 16
       

 سلمى عادل محمـد احمــد سبح هللا 4367 م تقدير 17
       

 شروق احمد عبد الحــى ابو المجد 4368 قديرم ت 18
       

 شيماء عبـــد القــــــادر اميــن يونس 4369 م تخلف 19
       

 شيماء عاشور علي سقيرق 4370 باقي 20
       

        ابراهيم مصطفى الجملصباح محمود  4371 م تقدير 21

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 الثانى انظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى
 
 
 
 

 

 

 

 شئون الطالب - كلية الزراعة

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016للعام الجامعى  الزراعية  برنامج التقنية الحيوية  الرابعالمستوى 

 ( 1) فصل 

 النصف االول من الفصل الدراسى األول  /    االسمرقم حالة  م



 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع الجلوس القيد
8 9 10 11 12 13 14 

 
       

 عبد هللا المتوليمحمود  إسراء 4351 م تقدير 1
       

 أسماء عادل فتوح محمد عبد الفتاح 4352 م تخلف 2
       

 أسماء علي شعبان أبو المعاطي 4353 باقي 3
       

 الشيماء سعد سعد عبد الدايم 4354 م تخلف 4
       

        عى محمـــد احمدامال شحات على بر 4355 م تقدير 5

 امانى احمد فرج محمــــــود ابو رزق 4356 م تقدير 6
       

 امانى محمد الرفاعى رجب 4357 م تقدير 7
       

 امل رضا يوسف الشحات 4358 م تخلف 8
       

 اميرة صبري عبد الحليم السيد واصل 4359 م تخلف 9
       

 اهيــــــــم عــــــوضايمان السعيد ابر 4360 م تخلف 10
       

 ايمان سمير ابراهيـم ابو العنين 4361 م تخلف 11
       

 ايه جمال يوسف محمد علي حمزه 4362 باقي 12
       

 ايه حسن محمد محمد الخولي 4363 باقي 13
       

 تغريد احمد عبيده المتولى ابو زيد 4364 م تقدير 14
       

 شفيق حسن لمعبودبد ازينب ع 4365 باقي 15
       

 ساره محمد محمد ابراهيم مكاوى 4366 م تخلف 16
       

 سلمى عادل محمـد احمــد سبح هللا 4367 م تقدير 17
       

 شروق احمد عبد الحــى ابو المجد 4368 قديرم ت 18
       

 شيماء عبـــد القــــــادر اميــن يونس 4369 م تخلف 19
       

 شيماء عاشور علي سقيرق 4370 اقيب 20
       

        صباح محمود ابراهيم مصطفى الجمل 4371 م تقدير 21

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016للعام الجامعى   ةالحيوية الزراعيبرنامج التقنية   الرابعالمستوى 

 ( 2) فصل 



حالة  م
 القيد

رقم 
الجلو
 س

 االسم

 /   األول الدراسيالنصف الثانى من الفصل 
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        صديقه محمود ابراهيـــم عبد الوهاب 4372 م تقدير 1

        صفاء ابــــــو السعــــــــود عبد الغفار 4373 م تقدير 2

        عبد هللا سامي إبراهيم فوده 4374 باقي  3

        عزيزه حمــــدى محمــــد عبد القادر 4375 م تقدير 4

        عـــــال سامى المتولــــى طبـــــــــل 4376 م تقدير 5

        عمرو مهدى عوض جمعه 4377 م تقدير 6

        غاده حســــان حسن السعيــــــد حسان 4378 م تقدير 7

        محمد احمد صبحــــى سالمــــه النجـــار 4379 م تخلف 8

        سيــــد يـــــونسمحمود السيـــد ال 4380 م تقدير 9

        رق أحمد رجائي شطاامحمود ط 4381 باقي   10

        مروه السيد عبد الجواد ابو الغيط 4382 م تقدير 11

        مصطفى السيد عبده محمد خميس 4383 م تقدير 12

        منه هللا صالح محمد محمد عبد الباقى 4384 م تقدير 13

        مياده السيد ابراهيم رمضان 4385 م تقدير 14

        نهال المتولي رفعت الحفني 4386 باقي 15

        نهى خالد مصطفى مصطفى غيـــــــث 4387 م تقدير 16

        نورا بدر باســــــــــــم محمود محمد 4388 م تقدير 17

        نوره مجدى احمد ابراهيم فــــــــوده 4389 م تقدير 18

        ياسميــــن مصطفــــى عبــــــد الشافى 4390 م تخلف 19

        أمير محمد حامد إبراهيم 4391  1م.خ 20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 الثانى انظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016 الجامعيللعام  ة الحيوية الزراعيبرنامج التقنية   الرابعالمستوى 

 ( 2) فصل 



حالة  م
 القيد

رقم 
الجلو
 س

 االسم

 الفصل الدراسي األول/    النصف الثانى من
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

        صديقه محمود ابراهيـــم عبد الوهاب 4372 م تقدير 1

        صفاء ابــــــو السعــــــــود عبد الغفار 4373 م تقدير 2

        عبد هللا سامي إبراهيم فوده 4374 باقي  3

        عزيزه حمــــدى محمــــد عبد القادر 4375 م تقدير 4

        عـــــال سامى المتولــــى طبـــــــــل 4376 م تقدير 5

        عمرو مهدى عوض جمعه 4377 م تقدير 6

        غاده حســــان حسن السعيــــــد حسان 4378 م تقدير 7

        حــــى سالمــــه النجـــارمحمد احمد صب 4379 م تخلف 8

        محمود السيـــد السيــــد يـــــونس 4380 م تقدير 9

        رق أحمد رجائي شطاامحمود ط 4381 باقي   10

        مروه السيد عبد الجواد ابو الغيط 4382 م تقدير 11

        مصطفى السيد عبده محمد خميس 4383 م تقدير 12

        منه هللا صالح محمد محمد عبد الباقى 4384 ديرم تق 13

        مياده السيد ابراهيم رمضان 4385 م تقدير 14

        نهال المتولي رفعت الحفني 4386 باقي 15

        نهى خالد مصطفى مصطفى غيـــــــث 4387 م تقدير 16

        نورا بدر باســــــــــــم محمود محمد 4388 م تقدير 17

        نوره مجدى احمد ابراهيم فــــــــوده 4389 م تقدير 18

        ياسميــــن مصطفــــى عبــــــد الشافى 4390 م تخلف 19

        أمير محمد حامد إبراهيم 4391  1م.خ 20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب - كلية الزراعة

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016للعام الجامعى برنامج األراضى والمياه   الرابع المستوى

 ( 1) فصل 

 /     الدراسي األولالنصف االول من الفصل  السمارقم حالة  م



الجلو القيد
 س

 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع
1 2 3 4 5 6 7 

 
       

        محمــــــد الدمــــــرداش شوقي إبراهيم 4411 م تقدير 1

        احمد سامي عبد الحليم ماضي 4412 م تقدير 2

        حموداروي اسيم إبراهيم م 4413 م تخلف 3

        أسماء  علي محمد عبد الغفار 4414 باقي 4

        أسماء ممدوح عبد العزيز  عبد الرازق العراقي 4415 باقي    5

        الهام رمضان محمد األمبابي 4416 باقي    6

        امانى محمد عبــــــد الجواد عـــوض 4417 م تخلف 7

        حمد المتولي يوسفأميرة أحمد م 4418 باقي 8

        أمينة احمد محمد حسن محمد 4419 باقي 9

        محمـــــد محمــــــــود حمديايه  4420 م تقدير 10

        ايه سالـــــم السيــــــد على الغورى 4421 م تقدير 11

        أية محمد متولي رمضان حسن  4422 باقي 12

        سيف الدين محمد على مصطفىحنان  4423 م تقدير 13

        روجينا يوسف عمر محمد الزغبى 4424 م تقدير 14

        ريم محمــــد سميــــــر جمعــــــه 4425 م تقدير 15

        زينب محمـــد حسب النبى محمد 4426 م تخلف 16

        سحر احمـــــد عبد الغنـــــى المرسى 4427 م تقدير 17

        سعاد السيد إبراهيم منصور 4428 باقي 18

        سمحــــاء عزت محمـــود محمـــــد 4429 م تقدير 19

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 الثانى انظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 2016/2017للعام الجامعى برنامج األراضى والمياه  الرابعالمستوى 

 ( 1) فصل 

 /     ولاأل النصف الثانى من الفصل الدراسى االسمرقم حالة  م



الجلو القيد
 س

 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع
8 9 10 11 12 13 14 

 
       

        محمــــــد الدمــــــرداش شوقي إبراهيم 4411 م تقدير 1

        احمد سامي عبد الحليم ماضي 4412 م تقدير 2

        اروي اسيم إبراهيم محمود 4413 م تخلف 3

        علي محمد عبد الغفار أسماء  4414 باقي 4

        أسماء ممدوح عبد العزيز  عبد الرازق العراقي 4415 باقي    5

        الهام رمضان محمد األمبابي 4416 باقي    6

        امانى محمد عبــــــد الجواد عـــوض 4417 م تخلف 7

        أميرة أحمد محمد المتولي يوسف 4418 باقي 8

        أمينة احمد محمد حسن محمد 4419 باقي 9

        محمـــــد محمــــــــود حمديايه  4420 م تقدير 10

        ايه سالـــــم السيــــــد على الغورى 4421 م تقدير 11

        أية محمد متولي رمضان حسن  4422 باقي 12

        حنان سيف الدين محمد على مصطفى 4423 م تقدير 13

        روجينا يوسف عمر محمد الزغبى 4424 م تقدير 14

        ريم محمــــد سميــــــر جمعــــــه 4425 م تقدير 15

        زينب محمـــد حسب النبى محمد 4426 م تخلف 16

        سحر احمـــــد عبد الغنـــــى المرسى 4427 م تقدير 17

        منصورسعاد السيد إبراهيم  4428 باقي 18

        سمحــــاء عزت محمـــود محمـــــد 4429 م تقدير 19

 

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016للعام الجامعي  برنامج )األراضي والمياه(( الرابع)المستوى 

 ( 2) فصل 

 النصف االول من الفصل الدراسى األول /    االسم رقم  حالة  م



 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع  الجلوس القيد
1 2 3 4 5 6 7 

 
       

        سمير محمد كامل السيــــــد صبح 4430 م تقدير 1

        شروق أحمد الشحات عابدين 4431 باقي  2

        شروق ناجى عثمان عوف السيد 4432 م تقدير 3

        فوقيــــــه حسن عبد النبــــــى علـــــــى 4433 م تقدير 4

 كريم محمود عبد الحليم السيد المالح 4434 باقي 5
       

 محمود عـــــــــــالء النادى النادى 4435 م تقدير 6
       

 محمود محمد عبد الفتاح النوساني 4436 باقي 7
       

 مريم محمد رضا عبده مصطفي ابو العز 4437 باقي 8
       

 حـــــــــات صادقمشيره ناجـــــى الش 4438 م تخلف 9
       

 منار مصطفــــــى متولـى محمـــــــــد  4439 م تقدير 10
       

 مـــــى عبـــــده المنـــــــــدوه النجار 4440 م تقدير 11
       

 ميرفت أشرف السعيد عبده علي الدين 4441 باقي 12
       

 دواحعبد الندى ناجى عبد التواب محمد  4442 م تقدير 13
       

  هايدى ماهـــــــــر عبد السالم قداح  4443 م تقدير 14
      

 هبه احمد عبد الحميد احمد دقة 4444 باقي 15
       

 والء توكل فريد الهنداوي 4445 باقي 16
       

 والء طه محمد السيد غلوش 4446 م تخلف 17
       

 ياسمين ربيع حسين احمد 4447 م الخارج 18
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 الثانىانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب - كلية الزراعة
 

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 2017-2016للعام الجامعي  برنامج )األراضي والمياه(( الرابع)المستوى 

 ( 2) فصل 

 م
 حالة 
 القيد

 رقم 
 االسم الجلوس

 النصف الثاني من الفصل الدراسى األول /   
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 



8 9 10 11 12 13 14 
 
       

        سمير محمد كامل السيــــــد صبح 4430 م تقدير 1

        شروق أحمد الشحات عابدين 4431 باقي  2

 شروق ناجى عثمان عوف السيد 4432 م تقدير 3
       

 فوقيــــــه حسن عبد النبــــــى علـــــــى 4433 م تقدير 4
       

 كريم محمود عبد الحليم السيد المالح 4434 باقي 5
       

 محمود عـــــــــــالء النادى النادى 4435 م تقدير 6
       

  محمود محمد عبد الفتاح النوساني 4436 باقي 7
      

 مريم محمد رضا عبده مصطفي ابو العز 4437 باقي 8
       

 ت صادقمشيره ناجـــــى الشحـــــــــا 4438 م تخلف 9
       

 منار مصطفــــــى متولـى محمـــــــــد  4439 م تقدير 10
       

 مـــــى عبـــــده المنـــــــــدوه النجار 4440 م تقدير 11
       

 ميرفت أشرف السعيد عبده علي الدين 4441 باقي 12
       

 دعبد الواحندى ناجى عبد التواب محمد  4442 م تقدير 13
       

 هايدى ماهـــــــــر عبد السالم قداح  4443 م تقدير 14
       

 هبه احمد عبد الحميد احمد دقة 4444 باقي 15
       

 والء توكل فريد الهنداوي 4445 باقي 16
       

 والء طه محمد السيد غلوش 4446 م تخلف 17
       

 ياسمين ربيع حسين احمد 4447 م الخارج 18
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب - كلية الزراعة

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية ( واالجتماعيةدية نامج العلوم االقتصا) بر الرابعالمستوى 

 2016/2017للعام الجامعى 
 

 ( 1) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 /     الدراسي األولالنصف االول من الفصل 
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
       



 مد شعبان أسماء الحسيني محمد مح 4491 قديرم ت 1
       

2 
 م تقدير

 
 محمد أحمد مصطفيأسماء  4492

       

 آالء محمد صالح محمد حجازي مرزوق 4493 باقي   3
       

 أماني محمد أحمد إبراهيم سعد 4494 قديرم ت 4
       

 ايه المهدي محمد المهدي 4495 م تخلف 5
       

 فاطمة السيد عوض السعيد محمد  4496 م تخلف 6
       

 الصعيديكريم إبراهيم حلمي محمد  4497 م تخلف 7
       

 مجدي أحمد أحمد أحمد نبع 4498 م تقدير 8
       

 مروه جمال صالح الدين الدسوقي 4499 م تخلف 9
       

 منه هللا خليل مصطفي خليل مصطفي 4500 م تقدير 10
       

 عزبمي سعد الدين عمر السيد ال 4501 م تقدير 11
       

 نانسى محمد رشاد محمد الدسوقي 4502 م تخلف 12
       

 هبه مصطفي شاكر صوله 4503 م تخلف 13
       

 هناء حسين علي حسين 4504 م تقدير 14
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 الثانى الدراسيانظر خلفه النصف الثانى من الفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 شئون الطالب - كلية الزراعة

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 المستوى الرابع ) برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية (

 2016/2017عي للعام الجام
 

 ( 1) فصل 

 م
حالة 
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 النصف الثاني من الفصل الدراسي األول  /   
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
       



 

 أسماء الحسيني محمد محمد شعبان  4391 م تقدير 1
       

2 
 م تقدير

 
 صطفيمحمد أحمد مأسماء  4392

       

 آالء محمد صالح محمد حجازي مرزوق 4393 باقي   3
       

 أماني محمد أحمد إبراهيم سعد 4394 م تقدير 4
       

 ايه المهدي محمد المهدي 4395 م تخلف 5
       

 فاطمة السيد عوض السعيد محمد  4396 م تخلف 6
       

 ديكريم إبراهيم حلمي محمد الصيع 4397 م تخلف 7
       

 مجدي أحمد أحمد أحمد نبع 4398 م تقدير 8
       

 مروه جمال صالح الدين الدسوقي 4399 م تخلف 9
       

 منه هللا خليل مصطفي خليل مصطفي 4400 م تقدير 10
       

 مي سعد الدين عمر السيد العزب 4401 م تقدير 11
       

 سوقينانسى محمد رشاد محمد الد 4402 م تخلف 12
       

 هبه مصطفي شاكر صوله 4403 م تخلف 13
       

 هناء حسين علي حسين 4404 م تقدير 14
       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب - كلية الزراعة

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب       
 الزراعية والنظم الحيوية الهندسة برنامج الرابعالمستوى 

 2016/2017للعام الجامعى 

 ( 1) فصل 

 م
حالة 
 القيد

رقم 
الجلو
 س

 االسم

 /     األول الدراسيالنصف االول من الفصل 
 توقيع الطالب –التاريخ  –بوع االس

1 2 3 4 5 6 7 
       



 

 4001 م تقدير 1
 منصورابرام سمير النهيسى عبد الملك 

       

 4002 م تقدير 2
 ابراهيم عبده ابراهيم على الصبيحى

       

 4003 م تقدير 3
 الغرباوىابراهيم عيد محمد احمد السيد

       

 4004 م تخلف  4
 براهيم احمد ابراهيم خطاباحمد ا

       

 4005 م تقدير 5
 حمد السيد رمضان سالم العشماويا

       

 4006 م تخلف 6
 احمد جمال جمعه ابو زيد

       

 4007 م تخلف 7
 احمد حسنى السيد الصاوى

       

 4008 م تقدير 8
 احمد ربيع عبد الحى جوده

       

 4009 م تقدير 9
 دى جبر سالمهاحمد رجب عبد الها

       

 4010 م تقدير 10
 احمد عبد الفتاح محمد حسن النادرى

       

 4011 م تقدير 11
 احمد عبد هللا محمود عبد الحميد

       

 4012 م تقدير 12
 احمد عالء الدين مسعد ابراهيم

       

 4013 م تخلف 13
 احمد عالء سليمان محمد

       

 4014 باقى 14
 ضاحمد مجدى عو

       

 4015 م تقدير 15
 احمد محمد عبد الغنى محمد شومان

       

 4016 م تقدير 16
 احمد محمد يسرى سعد الجمل

       

 4017 م تقدير 17
 احمد محمود محمد سيد احمد عالم

       

 4018 م تقدير 18
 احمد هشام عبد الحميد السيد محمد

       

 4019 م تخلف 19
 عبد الرازق احمد وجيه ابراهيم

       

 4020 م تقدير 20
 اسراء حسين عبد العزيز متولى

       

 :  القسمرئيس  :  المشرف
 

 الثانىانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 شئون الطالب - كلية الزراعة

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب       
 الزراعية والنظم الحيوية برنامج الهندسة الرابعالمستوى 

 2016/2017للعام الجامعى 

 ( 1) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
الجلو
 س

 االسم

 ول  /   من الفصل الدراسي األ الثانىالنصف 
 توقيع الطالب –التاريخ  –االسبوع 

8 9 10 11 12 13 14 
       



 

 4001 م تقدير 1
 منصورابرام سمير النهيسى عبد الملك 

       

 4002 م تقدير 2
 ابراهيم عبده ابراهيم على الصبيحى

       

 4003 م تقدير 3
 الغرباوىابراهيم عيد محمد احمد السيد

       

 4004 م تخلف  4
 احمد ابراهيم احمد ابراهيم خطاب

       

 4005 م تقدير 5
 حمد السيد رمضان سالم العشماويا

       

 4006 م تخلف 6
 احمد جمال جمعه ابو زيد

       

 4007 م تخلف 7
 احمد حسنى السيد الصاوى

       

 4008 م تقدير 8
 احمد ربيع عبد الحى جوده

       

 4009 م تقدير 9
 احمد رجب عبد الهادى جبر سالمه

       

 4010 م تقدير 10
 احمد عبد الفتاح محمد حسن النادرى

       

 4011 م تقدير 11
 احمد عبد هللا محمود عبد الحميد

       

 4012 م تقدير 12
 احمد عالء الدين مسعد ابراهيم

       

 4013 م تخلف 13
 احمد عالء سليمان محمد

       

 4014 ىباق 14
 احمد مجدى عوض

       

 4015 م تقدير 15
 احمد محمد عبد الغنى محمد شومان

       

 4016 م تقدير 16
 احمد محمد يسرى سعد الجمل

       

 4017 م تقدير 17
 احمد محمود محمد سيد احمد عالم

       

 4018 م تقدير 18
 احمد هشام عبد الحميد السيد محمد

       

 4019 م تخلف 19
 احمد وجيه ابراهيم عبد الرازق

       

 4020 م تقدير 20
 اسراء حسين عبد العزيز متولى

       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شئون الطالب -ة الزراعةكلي

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب     
 الزراعية والنظم الحيوية الرابع برنامج الهندسةالمستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى

 ( 2) فصل 

حالة  م
 القيد

رقم 
 االسم الجلوس

 من الفصل الدراسى األول  /   األول  النصف
 البتوقيع الط –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
       



        اسراء عاطف مشرف عطيه 4021 م تقدير 1

 4022 م تقدير 2
 اسراء عبد الرازق عبد ربه

       

 4023 م تخلف 3
 اسراء محمد الراجحى مصطفى الراجحى

       

 4024 م تخلف 4
 اسالم سالم عبد الباقى بدوى غبور

       

        م عاطف عبد الرحمن على السيداسال 4025 م تقدير 5

        اسالم فهيم عبد المعبود على بدوى 4026 م تخلف 6

        اسماء ابراهيم ابراهيم عمر 4027 م تخلف   7

        اسماء ابراهيم محمود ابراهيم 4028 م تقدير 8

        اسماء السيد محمد على عطيه 4029 م تخلف 9

        اسماء جمال على عبد السالم على 4030 م تقدير 10

        اسماء صبحى سيد احمد السيد 4031 م تقدير 11

        االء فوزى صبحى فوزى كشك 4032 م تخلف 12

        البدوى السعيد البدوى عبد الجواد 4033 م تخلف 13

        الشيماء محمد احمد محمد 4034 م تقدير 14

        يماء محمد المحمدى على احمدالش 4035 م تقدير 15

        امنيه محمد رشدى رجب شطا 4036 م تقدير 16

        امير عبد الحكيم على عطيه امبابى 4037 م تخلف 17

        اميره سالم محمد سالمه 4038 م تقدير 18

        اميره محمود مصطفى حلمى شومان 4039 م تقدير 19

        ره مصطفى محمد ابراهيم سلطانامي 4040 م تقدير 20

 

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

                                           

 

 الثانىمن الفصل الدراسى  الثانىانظر خلفه النصف                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب     
 الزراعية والنظم الحيوية الهندسة برنامجالرابع المستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى

 ( 2) فصل 

حالة  م
 يدالق

رقم 
 االسم الجلوس

 /     األولمن الفصل الدراسى  الثانيالنصف 
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
       



        اسراء عاطف مشرف عطيه 4021 م تقدير 1

 4022 م تقدير 2
 اسراء عبد الرازق عبد ربه

       

        ى مصطفى الراجحىاسراء محمد الراجح 4023 م تخلف 3

        اسالم سالم عبد الباقى بدوى غبور 4024 م تخلف 4

        اسالم عاطف عبد الرحمن على السيد 4025 م تقدير 5

        اسالم فهيم عبد المعبود على بدوى 4026 م تخلف 6

        اسماء ابراهيم ابراهيم عمر 4027 م تخلف   7

        ء ابراهيم محمود ابراهيماسما 4028 م تقدير 8

        اسماء السيد محمد على عطيه 4029 م تخلف 9

        اسماء جمال على عبد السالم على 4030 م تقدير 10

        اسماء صبحى سيد احمد السيد 4031 م تقدير 11

        االء فوزى صبحى فوزى كشك 4032 م تخلف 12

        عيد البدوى عبد الجوادالبدوى الس 4033 م تخلف 13

        الشيماء محمد احمد محمد 4034 م تقدير 14

        الشيماء محمد المحمدى على احمد 4035 م تقدير 15

        امنيه محمد رشدى رجب شطا 4036 م تقدير 16

        امير عبد الحكيم على عطيه امبابى 4037 م تخلف 17

        سالم محمد سالمهاميره  4038 م تقدير 18

        اميره محمود مصطفى حلمى شومان 4039 م تقدير 19

        اميره مصطفى محمد ابراهيم سلطان 4040 م تقدير 20

 

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب - كلية الزراعة

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية والنظم الحيوية الهندسةبرنامج  الرابعالمستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى 

 ( 3) فصل 

رقم  حالة القيد م
 الجلوس

 االسم

 /     األوللفصل الدراسى النصف االول من ا
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
       



 4041 م تخلف 1
 ايمان ابراهيم منصور ايوب

       

        ايمان محمد القصبى مصطفى 4042 م تقدير 2

    ايمان محمد محمد ابراهيم حسبو 4043 م تقدير 3
    

    اهيم محمد يوسفايه ابر 4044 باقى 4
    

    ايه جمال الدين عبد الفتاح الديسط.. 4045 م تقدير 5
    

    ايه حامد المتولى المتولى حوريه 4046 م تقدير 6
    

    ايه على محمد حامد العدوى 4047 م تقدير 7
    

    ايه نبيل محمد عبد الحميد 4048 باقى 8
    

        احمد المسيرىايه نصر احمد  4049 م تقدير 9

        بسمه حمدى مسلم ابراهيم مسلم 4050 م تقدير 10

        بسمه عبد الحى ابراهيم الشاعر 4051 م تقدير 11

        بسمه محمد عبد الفتاح النوسانى 4052 م تخلف 12

        بسمه مسعد امشير عبد العزيز  4053 م تقدير 13

        يد مصطفى محمد مخاريطهتسنيم الس 4054 م تقدير 14

        حامد احمد اسماعيل حامد 4055 م تخلف 15

        حسام حسنى حجاج الحسينى قاسم 4056 م تقدير 16

        حسناء ربيع محمود سليمان 4057 م تخلف 17

        حسنه حسن حسن الديسطى 4058 م تقدير 18

        غفارحسين رضا محمد عبد ال 4059 م تقدير 19

        حنان محمد محمد ابراهيم السيد 4060 م تقدير 20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 الثانىانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شئون الطالب - كلية الزراعة

 مقرر .........  –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية والنظم الحيوية برنامج الهندسة الرابعالمستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى 

 ( 3) فصل 

رقم  حالة القيد م
 الجلوس

 االسم

 من الفصل الدراسى األول  /    الثانىالنصف 
 توقيع الطالب –التاريخ  – سبوعاأل

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

 4041 م تخلف 1
        ايمان ابراهيم منصور ايوب



        ايمان محمد القصبى مصطفى 4042 م تقدير 2

        ايمان محمد محمد ابراهيم حسبو 4043 م تقدير 3

        ايه ابراهيم محمد يوسف 4044 باقى 4

        ايه جمال الدين عبد الفتاح الديسط.. 4045 م تقدير 5

        ايه حامد المتولى المتولى حوريه 4046 م تقدير 6

        ايه على محمد حامد العدوى 4047 م تقدير 7

        ايه نبيل محمد عبد الحميد 4048 باقى 8

        ايه نصر احمد احمد المسيرى 4049 م تقدير 9

        بسمه حمدى مسلم ابراهيم مسلم 4050 م تقدير 10

        بسمه عبد الحى ابراهيم الشاعر 4051 م تقدير 11

        بسمه محمد عبد الفتاح النوسانى 4052 م تخلف 12

        بسمه مسعد امشير عبد العزيز  4053 م تقدير 13

        تسنيم السيد مصطفى محمد مخاريطه 4054 م تقدير 14

        حامد احمد اسماعيل حامد 4055 م تخلف 15

        حسام حسنى حجاج الحسينى قاسم 4056 م تقدير 16

        حسناء ربيع محمود سليمان 4057 م تخلف 17

        حسنه حسن حسن الديسطى 4058 م تقدير 18

        حسين رضا محمد عبد الغفار 4059 م تقدير 19

        حنان محمد محمد ابراهيم السيد 4060 م تقدير 20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية والنظم الحيوية الرابع برنامج الهندسةالمستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى 

 ( 4) فصل 

رقم  حالة القيد م
 االسم الجلوس

 من الفصل الدراسى األول /   األول  النصف
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        خالد ابراهيم الزناتى ابراهيم 4061 م تقدير 1

        خالد شعبان ابراهيم محمد خفاجى 4062 م تقدير 2

        دعاء جمال حسنى محمد عبد الفتاح 4063 م تقدير 3



        دعاء على محمد القديم 4064 م تخلف 4

        دعاء عوض عبد المنعم عبد هللا 4065 م تقدير 5

        رامى سعد محمد حسين 4066 م تخلف 6

        رانيا ابراهيم حسن ابراهيم الوتيدى 4067 م تقدير 7

        رانيا رضا ربيع محمد مرسى 4068 م تقدير 8

9 
ربيع كامل اسماعيل خليل محمود  4069 م تقدير

 ايوب

       

        رجاء رضا محمد احمد سعيده 4070 م تقدير 10

        اب مجدى عبد الرحمنرح 4071 م تقدير 11

        رشا رفعت عبد الخالق المنير 4072 م تخلف 12

        رشا محمد عبد المنطلب المتولى 4073 م تقدير 13

        رغدة فتحى طاهر هليل 4074 م تقدير 14

        جازيهى رندا قدرى زكريا الشربين 4075 م تخلف 15

        محمد محمد احمدرويدا السيد  4076 م تقدير 16

        ريم عبد القادر عبد الفتاح محمد 4077 م تخلف 17

        ينب على احمد الرفاعىز 4078 م تقدير 18

        سارة عماد محمد حسنى بكر 4079 م تقدير 19

20 
ساره محسن عبد الحميد محمد  4080 م تخلف

 حماده

       

 :  القسمرئيس  :  المشرف
 

 

 

 

 الثانىنظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية والنظم الحيوية الرابع برنامج الهندسةتوى المس

 201/2017 6للعام الجامعى 

 ( 4) فصل 

رقم  حالة القيد م
 االسم الجلوس

 النصف الثاني من الفصل الدراسى األول /   
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

        م الزناتى ابراهيمخالد ابراهي 4061 م تقدير 1

        خالد شعبان ابراهيم محمد خفاجى 4062 م تقدير 2

        دعاء جمال حسنى محمد عبد الفتاح 4063 م تقدير 3



        دعاء على محمد القديم 4064 م تخلف 4

        دعاء عوض عبد المنعم عبد هللا 4065 م تقدير 5

        حسينرامى سعد محمد  4066 م تخلف 6

        رانيا ابراهيم حسن ابراهيم الوتيدى 4067 م تقدير 7

        رانيا رضا ربيع محمد مرسى 4068 م تقدير 8

9 
ربيع كامل اسماعيل خليل محمود  4069 م تقدير

 ايوب

       

        رجاء رضا محمد احمد سعيده 4070 م تقدير 10

        رحمنرحاب مجدى عبد ال 4071 م تقدير 11

        رشا رفعت عبد الخالق المنير 4072 م تخلف 12

        رشا محمد عبد المنطلب المتولى 4073 م تقدير 13

        رغدة فتحى طاهر هليل 4074 م تقدير 14

        جازيهى رندا قدرى زكريا الشربين 4075 م تخلف 15

        رويدا السيد محمد محمد احمد 4076 م تقدير 16

        ريم عبد القادر عبد الفتاح محمد 4077 م تخلف 17

        ينب على احمد الرفاعىز 4078 م تقدير 18

        سارة عماد محمد حسنى بكر 4079 م تقدير 19

20 
ساره محسن عبد الحميد محمد  4080 م تخلف

 حماده

       

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية والنظم الحيوية الرابع برنامج الهندسةالمستوى 

 201/2017 6ى للعام الجامع

 ( 5) فصل 

رقم  حالة القيد م
 االسم الجلوس

 من الفصل الدراسى األول /   األول  النصف
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        السنباطىرساره محسن محمد طاه 4081 م تقدير 1

        ساره محمد البهى محمد 4082 م تقدير 2

        سرحان السعيد حسيندسالى السعي 4083 م تخلف 3

        سحر محمد احمد عبد السالم محمد 4084 م تقدير 4

        سلمى عاطف السيد محمد العدل 4085 م تقدير 5



        سمر احمد محمد المرسى 4086 م تقدير 6

        سمر عبد الحكيم كمال الدين محمد 4087 م تخلف 7

        سهير قدرى محمود 4088 ىباق 8

        شيماء حامد عبد الغنى  احمد موسى 4089 م تقدير 9

        شيماء ممدوح الهجرسى بدوى حجازى 4090 م تقدير 10

        عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد يونس 4091 م تقدير 11

        عبد هللا شوقى محمد الزنارى 4092 م تقدير 12

        عبير جمال محمود ابراهيم فضل 4093 تقديرم  13

        عبير صالح المرسى محمد 4094 م تخلف 14

        عزه محمد محمد مصطفى عقل 4095 م تخلف 15

        عطيات احمد عبد العزيز ابراهيم 4096 م تخلف 16

        عالء خالد ابوالعز عبد الداي 4097 م تقدير 17

        على احمد السيد محمود 4098 م تقدير 18

        على صادق صادق سليم 4099 م تقدير 19

        على محمد رضا السعيد محمد نافع 4100 م تخلف 20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 الثانىانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية والنظم الحيوية الرابع برنامج الهندسةالمستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى 

 ( 5) فصل 

رقم  القيدحالة  م
 االسم الجلوس

 النصف الثاني من الفصل الدراسى األول /   
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

        السنباطىرساره محسن محمد طاه 4081 م تقدير 1

        ساره محمد البهى محمد 4082 م تقدير 2

        سرحان لسعيد حسينادسالى السعي 4083 م تخلف 3

        سحر محمد احمد عبد السالم محمد 4084 م تقدير 4

        سلمى عاطف السيد محمد العدل 4085 م تقدير 5

        سمر احمد محمد المرسى 4086 م تقدير 6



        سمر عبد الحكيم كمال الدين محمد 4087 م تخلف 7

        سهير قدرى محمود 4088 باقى 8

        شيماء حامد عبد الغنى  احمد موسى 4089 م تقدير 9

        شيماء ممدوح الهجرسى بدوى حجازى 4090 م تقدير 10

        عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد يونس 4091 م تقدير 11

        عبد هللا شوقى محمد الزنارى 4092 م تقدير 12

        ابراهيم فضل عبير جمال محمود 4093 م تقدير 13

        عبير صالح المرسى محمد 4094 م تخلف 14

        عزه محمد محمد مصطفى عقل 4095 م تخلف 15

        عطيات احمد عبد العزيز ابراهيم 4096 م تخلف 16

        عالء خالد ابوالعز عبد الداي 4097 م تقدير 17

        على احمد السيد محمود 4098 م تقدير 18

        على صادق صادق سليم 4099 م تقدير 19

        على محمد رضا السعيد محمد نافع 4100 م تخلف 20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية والنظم الحيوية الرابع برنامج الهندسةالمستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى 

 ( 6) فصل 

رقم  حالة القيد م
 االسم الجلوس

 من الفصل الدراسى األول /   األول  النصف
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        على محمد على خالد ابو الفضل 4101 م تخلف 1

        علياء السيد السيد السيد الشيخ 4102 م تقدير 2

        عمرو اسامة السيد الغندور 4103 2م خ  3

        عمروعبدالعزيز عبدالعزيز السعيد 4104 باقى 4

        علياء عطا هللا على  صالح 4105 م تخلف 5



        عمرو متولى صالح عوض سليمان 4106 م تخلف 6

        عمرومجدى احمد محمود شاهين 4107 م تخلف 7

        عمرو مختارمختار عبد السالم 4108 باقى 8

        عمرو هانى شعبان حلوة 4109 م تقدير 9

        مة الزهراء جاسر عبد العظيمفاط 4110 م تقدير 10

        فاطمة محمد مصطفى كمال عبد الحميد 4111 م تقدير 11

        فتحية نصر الشربينى نصر السنباطى 4112 م تقدير 12

         كريم شعبان ابو النصر عبد الحميد 4113 م تقدير 13

        لمياء اشرف عصام الدين االخضر 4114 م تخلف 14

        ىلمياء عبد الحليم عبد الحافظ حجاز 4115 م تقدير 15

 ليلى فرحات ابراهيم على 4116 م تقدير 16
 

       

        محمد احمد محمد اسماعيل بدوى 4117 م تقدير 17

        محمد اشرف حامد درباله 4118 م تخلف 18

        محمد اشرف عزت عبيدو 4119 باقي 19

        محمد السعيد محمد على 4120 م تقدير 20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 

 الثانىانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب -راعةكلية الز

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية والنظم الحيوية الرابع برنامج الهندسةالمستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى 

 ( 6) فصل 

رقم  حالة القيد م
 االسم الجلوس

 النصف الثاني من الفصل الدراسى األول /   
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

        على محمد على خالد ابو الفضل 4101 م تخلف 1

        علياء السيد السيد السيد الشيخ 4102 م تقدير 2

        عمرو اسامة السيد الغندور 4103 2م خ  3

        عمروعبدالعزيز عبدالعزيز السعيد 4104 باقى 4

        ا هللا على  صالحعلياء عط 4105 م تخلف 5

        عمرو متولى صالح عوض سليمان 4106 م تخلف 6



        عمرومجدى احمد محمود شاهين 4107 م تخلف 7

        عمرو مختارمختار عبد السالم 4108 باقى 8

        عمرو هانى شعبان حلوة 4109 م تقدير 9

        يمفاطمة الزهراء جاسر عبد العظ 4110 م تقدير 10

        فاطمة محمد مصطفى كمال عبد الحميد 4111 م تقدير 11

        فتحية نصر الشربينى نصر السنباطى 4112 م تقدير 12

         كريم شعبان ابو النصر عبد الحميد 4113 م تقدير 13

        لمياء اشرف عصام الدين االخضر 4114 م تخلف 14

        ىبد الحليم عبد الحافظ حجازلمياء ع 4115 م تقدير 15

 ليلى فرحات ابراهيم على 4116 م تقدير 16
 

       

        محمد احمد محمد اسماعيل بدوى 4117 م تقدير 17

        محمد اشرف حامد درباله 4118 م تخلف 18

        محمد اشرف عزت عبيدو 4119 باقي 19

        لىمحمد السعيد محمد ع 4120 م تقدير 20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية والنظم الحيوية ع برنامج الهندسةالرابالمستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى 

 ( 7) فصل 

رقم  حالة القيد م
 االسم الجلوس

 من الفصل الدراسى األول /    األولالنصف 
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        محمد جمال الصديق رضوان 4121 باقي 1

        محمد حامد عبد العاطى حامد 4122 م تخلف 2

        محمد حسن على على السيد 4123 م تخلف 3

        محمد رمضان محمد مصطفى حبته 4124 م تقدير 4

        محمد سمير فتحى سعد عيسى 4125 م تقدير 5

        محمد صبرى السيد ابراهيم النجار 4126 م تقدير 6

        محمد عبد الحميد محمد الرمادى 4127 باقي 7



        محمد عبد القادر احمد الطنايحى 4128 م تخلف 8

        محمد عبد العليم على سيد احمد على 4129 م تقدير 9

        حقمحمد عماد عبد الغفار جاد عبد ال 4130 م تخلف 10

        محمد فتحى عبد القادر السيد 4131 باقي 11

        محمد محمد فهمى عبد اللطيف 4132 اقيب 12

        محمد مسعد السيد على حالويه 4133 م تخلف 13

        محمد مصطفي محمد محمد السقا 4134 م تقدير 14

        محمد ميسرة احمد على موسى 4135 باقى 15

        محمد يسرى رفعت محمد زارع 4136 م تقدير 16

        حمد يسرى محمد عبد الوهابم 4137 م تقدير 17

        محمود حامد محمود محمد اسماعيل 4138 م تقدير 18

19 
 دداللطيف عبوووووبوووووحمووووودى ع دمحموووووو 4139 م تخلف

 دالموجو

       

        محمود راضى نصر عطيه جوهر 4140 م تقدير 20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 الثانىاسى انظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 ظم الحيويةالزراعية والن الرابع برنامج الهندسةالمستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى 

 (7) فصل 

رقم  حالة القيد م
 االسم الجلوس

 النصف الثاني من الفصل الدراسى األول /   
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

        محمد جمال الصديق رضوان 4121 باقي 1

        عبد العاطى حامد محمد حامد 4122 م تخلف 2

        محمد حسن على على السيد 4123 م تخلف 3

        محمد رمضان محمد مصطفى حبته 4124 م تقدير 4

        محمد سمير فتحى سعد عيسى 4125 م تقدير 5

        محمد صبرى السيد ابراهيم النجار 4126 م تقدير 6

        رمادىمحمد عبد الحميد محمد ال 4127 باقي 7



        محمد عبد القادر احمد الطنايحى 4128 م تخلف 8

        محمد عبد العليم على سيد احمد على 4129 م تقدير 9

        حقمحمد عماد عبد الغفار جاد عبد ال 4130 م تخلف 10

        محمد فتحى عبد القادر السيد 4131 باقي 11

        بد اللطيفمحمد محمد فهمى ع 4132 باقي 12

        محمد مسعد السيد على حالويه 4133 م تخلف 13

        محمد مصطفي محمد محمد السقا 4134 م تقدير 14

        محمد ميسرة احمد على موسى 4135 باقى 15

        محمد يسرى رفعت محمد زارع 4136 م تقدير 16

        محمد يسرى محمد عبد الوهاب 4137 م تقدير 17

        محمود حامد محمود محمد اسماعيل 4138 م تقدير 18

        دالموجو دداللطيف عببحمدى ع دمحمو 4139 م تخلف 19

        محمود راضى نصر عطيه جوهر 4140 م تقدير 20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية والنظم الحيوية الرابع برنامج الهندسةالمستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى 

 ( 8) فصل 

رقم  حالة القيد م
 االسم لوسالج

 من الفصل الدراسى األول /    األولالنصف 
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        محمود رضا عبد العليم الصاوى 4141 م تقدير 1

        محمود رفعت شبل السيد ابو الوفا 4142 م تقدير 2

        فى حبتهمحمود رمضان محمد مصط 4143 م تقدير 3

        محمود محمد شحاته عبده يوسف 4144 م تقدير 4

        محمود نصر السيد عبد هللا الحارون 4145 م تقدير 5

        مريم السعيد لطفى ياسين 4146 م تقدير 6

         مريم عماد الدين محمود محمد 4147 م تقدير 7



        علىمصطفى محمد حازم مختار  4148 م تقدير 8

        مصطفى محمد عبد هللا محمد حجه 4149 م تقدير 9

        معتز اشرف احمد يوسف ابراهيم 4150 م تقدير 10

        منه هللا جمال الحماقى حامد 4151 م تخلف 11

         منه حمدى عبد المغنى عوض هللا 4152 م تقدير 12

        شناوىمها جمال المحمودى ال 4153 م تقدير 13

        ناصر عبد الغنى داود ابراهيم 4154 م تقدير 14

        ندى عزت عبد الرحمن على  4155 م تخلف 15

        نوال حمدان جمعة حجازى 4156 م تقدير 16

        نور الهدى منصور السيد حامد منصور 4157 م تقدير 17

        نورهان محمد منصور عرابى 4158 م تقدير 18

        هاجر احمد شحاته محمد 4159 م تخلف 19

        هاجر محسن صالح الخضرى 4160 م تقدير 20

 :  القسمرئيس  :  المشرف
 

 

 الثانىانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية والنظم الحيوية الرابع برنامج الهندسةالمستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى 

 ( 8) فصل 

رقم  حالة القيد م
 االسم الجلوس

 من الفصل الدراسى األول /   النصف الثاني 
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

        محمود رضا عبد العليم الصاوى 4141 م تقدير 1

        محمود رفعت شبل السيد ابو الوفا 4142 م تقدير 2

        محمود رمضان محمد مصطفى حبته 4143 م تقدير 3

        محمود محمد شحاته عبده يوسف 4144 م تقدير 4

        محمود نصر السيد عبد هللا الحارون 4145 م تقدير 5

        مريم السعيد لطفى ياسين 4146 م تقدير 6

         مريم عماد الدين محمود محمد 4147 م تقدير 7



        مصطفى محمد حازم مختار على 4148 م تقدير 8

        مصطفى محمد عبد هللا محمد حجه 4149 قديرم ت 9

        معتز اشرف احمد يوسف ابراهيم 4150 م تقدير 10

        منه هللا جمال الحماقى حامد 4151 م تخلف 11

         منه حمدى عبد المغنى عوض هللا 4152 م تقدير 12

        مها جمال المحمودى الشناوى 4153 م تقدير 13

        ناصر عبد الغنى داود ابراهيم 4154 م تقدير 14

        ندى عزت عبد الرحمن على  4155 م تخلف 15

        نوال حمدان جمعة حجازى 4156 م تقدير 16

        نور الهدى منصور السيد حامد منصور 4157 م تقدير 17

        نورهان محمد منصور عرابى 4158 م تقدير 18

        هاجر احمد شحاته محمد 4159 م تخلف 19

        هاجر محسن صالح الخضرى 4160 م تقدير 20

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب -زراعةكلية ال

 مقرر ......... –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية والنظم الحيوية الرابع برنامج الهندسةالمستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى 

 ( 9) فصل 

 حالة القيد م
رقم 
الجلو
 س

 االسم

 من الفصل الدراسى األول /    األولالنصف 
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

1 2 3 4 5 6 7 
 
       

        هاجر محمد السيد احمد الشين 4161 م تخلف 1

        هاجر محمد عيد حسن شعبان 4162 م تقدير 2

        هاجر محمود منصور عبد السالم 4163 م تقدير 3

        هاله صالح الموافى عبد العال 4164 م تقدير 4

        لممقصود محمد ابومسهبة هللا عبد ال 4165 م تخلف 5

        هبه محمد خليل محمد محمدين 4166 م تقدير 6

        هدير ابراهيم فريد المرسى 4167 م تخلف 7

        نجاهدير وليد أحمد فوزى محمد ابو ال 4168 م تخلف 8



        وئام حسين ابراهيم شبانه 4169 م تخلف 9

        مد السيد سندوفاء السعيد مح 4170 م تقدير 10

        وفاء زكريا القطب هالل 4171 م تخلف 11

        وفاء محمد احمد احمد الناقر 4172 م تقدير 12

        يخوفاء محمد عبد هللا عبد هللا الش 4173 م تقدير 13

        يارا جمال احمد محمد الشوربجى 4174 م تقدير 14

        المعطى موسى زايد يارا سعد عبد 4175 م تقدير 15

        ياسمين حسين محمد عبد هللا عبد هللا 4176 م تقدير 16

        ياسمين محمد انور عطية الحنورى 4177 م تقدير 17

        يحيى السيد يوسف عز الدين 4178 م تقدير 18

        يسرا محمد سعد البهنساوى 4179 م تقدير 19

 
 :  مالقسرئيس  :  المشرف

 

 

 الثانىانظر خلفه النصف الثانى من الفصل الدراسى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب -كلية الزراعة

 ...مقرر ...... –قائمة بأسماء الطالب 
 الزراعية والنظم الحيوية الرابع برنامج الهندسةالمستوى 

 201/2017 6للعام الجامعى 

 ( 9) فصل 

رقم  حالة القيد م
 االسم الجلوس

 النصف الثاني من الفصل الدراسى األول /   
 توقيع الطالب –التاريخ  – األسبوع

8 9 10 11 12 13 14 
 
       

        محمد السيد احمد الشين هاجر 4161 م تخلف 1

        هاجر محمد عيد حسن شعبان 4162 م تقدير 2

        هاجر محمود منصور عبد السالم 4163 م تقدير 3

        هاله صالح الموافى عبد العال 4164 م تقدير 4

        لمهبة هللا عبد المقصود محمد ابومس 4165 م تخلف 5

        حمد خليل محمد محمدينهبه م 4166 م تقدير 6

        هدير ابراهيم فريد المرسى 4167 م تخلف 7

        نجاهدير وليد أحمد فوزى محمد ابو ال 4168 م تخلف 8



        وئام حسين ابراهيم شبانه 4169 م تخلف 9

        وفاء السعيد محمد السيد سند 4170 م تقدير 10

        القطب هاللوفاء زكريا  4171 م تخلف 11

        وفاء محمد احمد احمد الناقر 4172 م تقدير 12

        يخوفاء محمد عبد هللا عبد هللا الش 4173 م تقدير 13

        يارا جمال احمد محمد الشوربجى 4174 م تقدير 14

        يارا سعد عبد المعطى موسى زايد 4175 م تقدير 15

        ن حسين محمد عبد هللا عبد هللاياسمي 4176 م تقدير 16

        ياسمين محمد انور عطية الحنورى 4177 م تقدير 17

        يحيى السيد يوسف عز الدين 4178 م تقدير 18

        يسرا محمد سعد البهنساوى 4179 م تقدير 19

 
 :  القسمرئيس  :  المشرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


