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مقبولمقبولمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولاميرة احمد محمد احمد على17100141

جدا جيدجدا جيدممتازممتازجيدجدا جيدجيداميرة جمال لطفى هاشم كيالنى17100142

مقبولممتازممتازجيدجيدجدا جيدمقبولاميرة حمدى محمود محمد17100143

جيدممتازممتازممتازجيدجدا جيدجيداميرة رمضان محمد محمد احمد17100144

جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولجيدمقبولاميرة سالمه محمد احمد سليمان17100145

جيدجدا جيدممتازممتازجيدجدا جيدجيداميرة سمير حامد محمد بدر حسين17100146

ممتازممتازممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيداميرة فايز عبد القوى خير هللا17100147

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيداميمة شوقي عبد المنعم رزق فياض17100148

مقبولجدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدمقبولامينة رمضان السيد بسيوني بدوي17100149

مقبولممتازجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولامينة محمد مهدى محمد عامر17100150

مقبولممتازجيدجيد ضعيفمقبولمقبولاندرو عدلى كامل بخيت17100151

مقبولممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولاوليفيا السيد احمد السيد17100152

جيدمقبولجيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفاية ابراهيم على خليل ابراهيم17100153

جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجيدجيداية احمد رجب على متولى17100154

جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولاية احمد سيد شحاته نصرهللا17100155

جدا جيدممتازممتازممتازجيدجدا جيدجدا جيداية السيد على دقدق17100156

جيدجدا جيدممتازجيد ضعيفمقبول ضعيفاية حمدى على عبدالنبى17100157

مقبولجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبول ضعيفاية رمضان عبد النبى الشرقاوى وهبى17100158

جيدجدا جيدممتازممتازجيدجدا جيدجيداية سعد عبدالوهاب عبدالفتاح محفوظ17100159

جدا جيدممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيداية طارق بخيت على احمد17100160
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جدا جيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدمقبولاية عبد الموجود عبد الرحمن فرج17100161

جدا جيدممتازممتازجدا جيدجيدجيدجيداية عبدالحكيم عبدالقادر احمد عبدالقادر17100162

جدا جيدجيدممتازممتازجيدجيد ضعيفاية عوض محمد علوان الشاعر17100163

جدا جيدممتازممتازجدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيداية فتحى اسماعيل كامل دحروج17100164

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيداية محمد علي محمد علي حسن17100165

جيدممتازجدا جيدجيدمقبولجيدجدا جيداية محمود عبدالمنعم حسن سويسى17100166

جيدجدا جيدجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولاية محمود هريدى محمود17100167

جيدجيدجدا جيدممتازمقبولمقبول ضعيفاية هشام جالل محمد احمد17100168

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولاية يسرى محمد على محمد17100169

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدجيدايمان احمد محمد محمد القزاز17100170

جدا جيدممتازممتازممتازمقبولجدا جيدجدا جيدايمان احمد محمود محمود االسطى17100171

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدايمان حسن حسن عامرالديب17100172

مقبولممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولايمان حسن قناوى حسن احمد17100173

جدا جيدممتازجيدممتاز ضعيفجيدمقبولايمان رمضان عبد العليم محمد جعبوب17100174

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدمقبولجدا جيدايمان سعيد أبوبكر جاب هللا عمر17100175

ممتازجيدممتازجدا جيدمقبولمقبولجيدايمان عبدالمغنى هالل عبدالعاطى الغنام17100176

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولجيدايمان عبيد احمد فاوى عبد الدايم17100177

جيدممتازجيدجدا جيدمقبولجيدجيدايمان عماد الدين محمد محمد على17100178

مقبولممتازممتازجدا جيدجيدجيدجيدايمان فايز ناصف عبدالعاطى قوية17100179

جيدممتازممتازممتازجيدجدا جيدجدا جيدايمان كامل عبدالرازق عبدهللا17100180
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جيدممتازممتازممتازممتازممتازجدا جيدايمان كمال شعبان عبدالوهاب17100181

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدممتازجيدايمان مسعود رمضان طلبه رمضان17100182

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبايمان مصطفى عبد الحميد أحمد17100183

ً راسبجيدجيدمقبولمقبولمقبولايمن إبراهيم فايزعطيه يوسف17100184  ضعيفالئحيا

جيدممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدجيدايمن اشرف سنجق احمد17100185

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبايناس محمد اسماعيل محمد17100186

مقبولمقبولجدا جيدجيدمقبولمقبول ضعيفايهاب احمد جاد الرب احمد محمد17100187

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبايهاب السعيد السيدالسعيد عبد اللطيف17100188

جيدمقبولجدا جيدممتاز ضعيفمقبول ضعيفبثينة محمد الطيب بسيوني17100189

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولبدر عبدالرحيم بدر عبدالعاطى17100190

جدا جيد ضعيفجدا جيدجيدمقبولجيدجيدبرديس رضا عبد الحافظ عبد الرحمن فايد17100191

مقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولبسمة حمدى محمد ابراهيم17100192

مقبولجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولبسمة هانى محمد بغدادى ابوضيف17100193

جدا جيدجدا جيدجيدممتازمقبولجيدمقبولبسنت احمد محمد السمان17100194

جيدجيدجيدمقبول ضعيفجيدمقبولبسنت خالد محمد عبدالرحمن احمد الريس17100195

جدا جيدجدا جيدممتازممتازجيدجدا جيدجدا جيدبسنت طارق عبدالفتاح ابوالمجد عمران17100196

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدممتازجدا جيدبسنت محمود حسن علي الراشدي17100197

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائببسنت ممدوح محمد حسن علي17100198

مقبولجيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولبشوي عبدالمالك صبحى خله17100199

جيدجيدجدا جيدممتازجيدجيدمقبولبالل ربيع خميس على على17100200

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

هذه النتيجة قابلة للتعديل بعد تطبيق قواعد 
التيسير في نهاية العام الجامعي

رياضــــة
حاسب آلي ونظم 

معلومات

عميد الكلية ورئيس االمتحان

طارق محمد أحمد سرور. د.أ

حيوان زراعي
أساسيات المجتمع 

الريفي

:لجنة الرصد والمراجعة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

مبادئ االقتصاد

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2018 / 2017   الفرقة االولي للعام الجامعي 

الكيمياء الفيزيائية 

والتحليلية

مورفولوجي 

وتشريح نبات

 رئيس كنترول الفرقة األولي 

محمد إبراهيم محمد الشهاوي. د. أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إيمان  حسين السيد عياد. د.أ



 11م ك 13- ك.أ13- ز.ق11- ن.و11. ز.ن11. ك.أ11. ز.ق

3333332

ً راسبمقبول ضعيفبالل ماهر عبد العزيز ابراهيم17100201  ضعيفمقبولمقبولمقبولالئحيا

جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولجيدمقبولبهاء الدين ابراهيم مجاهد على17100202

 ضعيفممتازممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدتركيا على احمد على17100203

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبتسنيم حاتم عبدالحميد محمد عبدالحليم17100204

مقبولممتازممتازممتازمقبولجيدمقبولتسنيم عصام عبدهللا محمد بسيوني17100205

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبتسنيم هيثم جالل عبدالفتاح ابوالسعود17100206

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبتغريد عيد محمد حسن17100207

جيدجيدجيدجيد ضعيفجيدمقبولتقى محمد عبدالعزيز محمد فضل هللا17100208

جدا جيدمقبولجدا جيدممتازجيدجدا جيد ضعيفتقى محى الدين ابراهيم ناصف سيد احمد17100209

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبجاسمين على صبره احمد صبره17100210

مقبولجدا جيدممتازجدا جيدمقبولجدا جيد ضعيفجهاد خميس يوسف عبدالجليل17100211

جدا جيدممتازممتازممتازمقبولمقبول ضعيفجهاد سمير على عبدهللا منيسى التومى17100212

مقبولمقبولممتازجدا جيدمقبولمقبول ضعيفجهاد عماد الدين محمد حسين احمد17100213

جدا جيدممتازممتازممتازجيدجدا جيدجيدجهاد محمد ابراهيم ابراهيم17100214

جدا جيدجدا جيدممتازممتازجيدجدا جيدجدا جيدجهاد محمد جالل على بسيونى17100215

مقبولجدا جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيالن صالح محمد محمد عفيفى17100216

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولجينا سعيد ابراهيم خليل17100217

مقبولممتازممتازممتازجيدجدا جيدمقبولجيهان محمود محمدى عباس17100218

جيدجيدجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولحازم احمد عبد هللا سليمان منتصر17100219

مقبولجيدجيدمقبول ضعيفمقبولمقبولحازم حسام محمد محمود حسانين17100220
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غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبحازم سالم محمد اسماعيل17100221

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبحازم محمد حمدى شعبان ابوجريده17100222

مقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولحازم محمد على محمد خليل17100223

جيدممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولحبيبة اشرف ابرهيم عزب صادق17100224

مقبولمقبولمقبول ضعيف ضعيفمقبول ضعيفحبيبة طارق احمد محمد الكومى17100225

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدحبيبة عاطف محمد السيد بريقع17100226

جيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدجيدحبيبة عالء فتح هللا محمد السخاوى17100227

جيدممتازممتازجدا جيدمقبولجيدمقبولحبيبة محمد عبدهللا محمد خليل17100228

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبحبيبة محمد على حسن محمد17100229

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبحبيبة هشام حسين فتحى عبد الحميد17100230

جيدمقبولجيدجيد ضعيف ضعيف ضعيفحسام السيد عبد هللا على عبد الراضى17100231

جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولحسن حمدى مرسى عيسى فرج17100232

ً راسبمقبول ضعيفحسن خيرى حامد ابراهيم17100233 جيدجيدجيدجيدالئحيا

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولحسن عاطف حسن انور على فرج17100234

ً راسب ضعيف ضعيفحسن مجدى مصطفى جعفر صيام17100235 مقبولمقبولجيدجيدالئحيا

جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجيدمقبولحسناء حسام حمدى خليفة على17100236

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبحليمة عبدالنبى احمد السيد فرغلى17100237

جيدممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدجدا جيدحنان طارق محمد عبدالمقصود على17100238

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدممتازحنان فريد شوقى عبد المولى17100239

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبحنين سراج محمد محمد سراج17100240
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ممتازممتازممتازممتازممتازممتازجدا جيدحنين فتحى عبدالغنى محمود روتان17100241

مقبولممتازجدا جيدجيدجيدجيدجيدخالد ايمن عيد على17100242

جيدمقبولجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولخالد سعد عبد هللا سيد احمد17100243

مقبولمقبولجيدجدا جيدجيدجيدمقبولخالد محمد السيد الوردانى على17100244

ً راسبخالد مدحت احمد عبدهللا عباس17100245 ً راسبمقبولالئحيا ً راسب ضعيف ضعيفالئحيا جيدالئحيا

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولخالد مصطفى عبدالحليم عبدالغني17100246

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدجيدخلود احمد علي حسين عبدهللا17100247

جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدخلود بدر عبد الفضيل ماضى17100248

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبخلود حسنى احمد السيد17100249

جيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيدخلود خالد صابر حسن17100250

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولخلود محمد جابر احمد17100251

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبخلود منتصر ابراهيم المهدى عبده17100252

مقبولجدا جيدجيدجيدجيدجيدجيدداليا احمد السيد سعد رضا17100253

جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدمقبولدرين أنور انور بركات احمد17100254

جيدجيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولدعاء محمد حادى على محمد17100255

جدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدمقبولجيدمقبولدعاء محمد فتحى السيد احمد17100256

جيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبول ضعيفدعاء معوض حسانين محمد حسانين17100257

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيددميانة سعيد شفيق جاد17100258

جيدجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولجيدمقبولدنيا محمد حسن الزناتى حسنين17100259

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيددنيا مصطفى اسماعيل محمد17100260
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جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدجيددينا احمد اسماعيل محمد خطاب17100261

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبدينا محمد عبد الفضيل عبد ربه عبدالمعبود17100262

ممتازممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدمقبولدينا ياسر السيد عبدالمطلب17100263

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيددينا ياسر حسين محمد الروينى17100264

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجيدرانا جمعه محمد نعيم عبد العال17100265

مقبولجيدمقبولجدا جيدمقبولمقبول ضعيفرانيا سمير صالح محمود سليمان17100266

جدا جيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدغائبمقبولرانيا شريف محمد حسن قمح17100267

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبرانيا محمد صابر محمد عبدهللا17100268

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدجيدرانيا محمد محمود حسين مرزوق17100269

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبرانيا ياسر إبراهيم عبدالهادى حشيش17100270

جدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدجيدجيدجيدرجاء خلف علي محمد17100271

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدرحاب هانى كامل عبدالبارى ابراهيم17100272

جدا جيدممتازممتازممتازمقبولجيدجيدرحمة صالح عبدالحافظ محمد على17100273

جدا جيدجيدجدا جيدجيدمقبولجيدمقبولرحمة محمد صادق حامد احمد سليمان17100274

مقبولممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفرحمة محمد عبدالقادر ابواليزيد محمد17100275

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفرضا ابراهيم خميس محمد عياد17100276

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبرضا جمال نصر متولى نعيمه17100277

جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولجيدمقبولرضوى ابراهيم عبدالفتاح محمد علوان17100278

مقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولرضوى سمير احمد يونس احمد17100279

ً راسبرضوى منصور محمد منصور عبدهللا17100280 ً راسبمقبولالئحيا ً راسبجيدجيدالئحيا جيدالئحيا
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