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غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبرمزي حمدى زايد منصور17100281

جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولرنا احمد محمد محروس محمد17100282

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازرنا عادل السيد حسين السيد17100283

جدا جيدجيدجدا جيدممتازجيدجيدمقبولرنا مدحت رمضان عبد هللا17100284

مقبولممتازجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدرندا صفوت ظريف وليم تاوضروس17100285

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبرندا محمد ضياء الدين طه الديب17100286

جيدممتازجيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولروان احمد فتحى عثمان على17100287

مقبولمقبولجيدجدا جيدجيدمقبولمقبولروان احمد محمد نصر خليل17100288

جيدجيدمقبولجدا جيدجيدجيد ضعيفروان اشرف بشير بخاطره حموده17100289

ً راسبمقبولمقبولروان حمدى عبد العظيم محمد باشا17100290 جيدمقبولجيدجدا جيدالئحيا

مقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولروان حمدى عبدالفتاح محمد حسنين17100291

مقبولمقبولجيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفروان سمير صالح محمود سليمان17100292

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبروان صبرى خليل احمد خليل17100293

جيدمقبولجيدجيد ضعيفمقبول ضعيفروان طارق انور محمد شعبان17100294

جيدمقبولجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولروان طارق محمد خميس17100295

مقبولممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدروان عاطف عبداللطيف عبدالشافي عبداللطيف17100296

مقبولمقبولجدا جيدجيد ضعيفمقبول ضعيفروان عصام عبدالفتاح عبدالعليم17100297

مقبولجدا جيدجيدجيدمقبولجيدجيدروان على العليمى على العليمى17100298

مقبولجيدجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولروان على عبدهللا عبدالغفار17100299

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولروان محمد احمد احمد حسب هللا17100300

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

:لجنة الرصد والمراجعة 

رياضــــة
حاسب آلي ونظم 

معلومات

عميد الكلية ورئيس االمتحان

طارق محمد أحمد سرور. د.أ

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

حيوان زراعي

إيمان  حسين السيد عياد. د.أ

 رئيس كنترول الفرقة األولي 

محمد إبراهيم محمد الشهاوي. د. أ
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جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولروان محمد حسين محمد ابو زيد17100301

جيدممتازممتازجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولروان محمد صبرى حسن على17100302

جيدجدا جيدممتازممتازجيدجيدمقبولروان محمد عبدهللا محمد عز الدين17100303

ً راسبجيد ضعيفروان محمد كمال محمد حسين17100304 مقبولمقبولجدا جيدجدا جيدالئحيا

جيدجدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولروان محمود السيد محمود عبد الغفار17100305

مقبولمقبولجدا جيدمقبول ضعيفجيدمقبولروان محمود عبدالرحيم محمد عبدالرحيم17100306

مقبولجيدجدا جيدمقبول ضعيفمقبولمقبولروان محمود كامل فؤاد ابراهيم17100307

ً راسبمقبول ضعيفروان مصطفى كامل على بدوى17100308 مقبولمقبولجيدمقبولالئحيا

مقبولجدا جيدجيدجدا جيدجيدجيدمقبولروان وليد فاروق حسين الكردى17100309

مقبولجيدممتازجدا جيدمقبولجيدمقبولروان ياسر ابراهيم مدنى17100310

مقبولممتازممتازجيدجيدجدا جيدجدا جيدروجين محمد عبده طاهر سليم17100311

جيدممتازجدا جيدجيدمقبولجيدجيدروزينا جمال انور عبدالعال17100312

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولروفيدة عبدالعاطى عبدالجواد عوض17100313

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيد ضعيفروفيدة محمد عطيه عبدالغنى17100314

جيدجيدجدا جيدممتازجيدجيدجدا جيدريم حسنى احمد عطا سليمان17100315

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبريهام فارس محمد احمد داود17100316

جدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدجيدجيدمقبولريهام مرزوق حسن احمد عطيه17100317

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبريهام مصطفى احمد محمد عبدالنبى17100318

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبريهام ياسر محمد صالح الدين محمود17100319

مقبولجيدجدا جيدجيد ضعيفمقبولجيدريوان محمود محمد السيد محمود17100320
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إيمان  حسين السيد عياد. د.أ
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الكيمياء الفيزيائية 

والتحليلية

مورفولوجي 

وتشريح نبات



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

3333332

جيدجيدجيدمقبول ضعيفجدا جيدمقبولزكريا ايمن محمد زكريا عاصى17100321

 ضعيفجيدجيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفزياد عالء الدين عبد العظيم محمد17100322

جيدممتازجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولزياد فتحى بساط حسن بالل17100323

جيدمقبولممتازممتازجيدجيدجيدزياد فتحى زيدان شندى17100324

مقبولممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولزينب احمد عبد المجيد احمد17100325

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدزينب عبدالوهاب محمد حسن محمد17100326

جيدممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدجيدزينب هاني محمد السيد عثمان17100327

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبزينة مقرب عبدالسميع على خميس17100328

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدجيدسارة امين ابراهيم اسماعيل محمود17100329

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدجيدسارة حسين عبدالحميد عطيه القاضى17100330

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدمقبولسارة خميس ابراهيم خميس محمد حموده17100331

جدا جيدممتازممتازممتازممتازممتازجدا جيدسارة على عبدالقادر محمود محيلس17100332

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولسارة علي محمد محمدالعباسي17100333

مقبولجيدجدا جيدجيد ضعيفمقبول ضعيفسارة محمد الشعراوي حنفى شحاته17100334

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبسارة محمد عبد الكريم على اباظة17100335

ممتازممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولسارة ناصف صالح فلتس صالح17100336

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبسارة يوسف عبدالرازق يوسف محمد17100337

مقبولجيدجيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفسامح سعيد على السيد17100338

جيدجدا جيدجيدجيدمقبولجيدمقبولساهر محمد محمد نصرهللا17100339

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجيدمقبولسحر اسامة محمود حسن علي أبو سالمه17100340
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طارق محمد أحمد سرور. د.أ
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 رئيس كنترول الفرقة األولي 
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والتحليلية

مورفولوجي 
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رياضــــة

ونظم ,حاسب آلي 

معلومات

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

حيوان زراعي
أساسيات المجتمع 

الريفي

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إيمان  حسين السيد عياد. د.أ
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جيدممتازممتازجيدجيدجيدجيدسحر عبده عبدالفتاح عبده17100341

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبسعاد مكرم فاروق عبدالعاطي17100342

جيدممتازممتازممتازجيدممتازجدا جيدسعدة محمود حسن يونس حسانين17100343

 ضعيفجيدجدا جيدمقبول ضعيفجيدجدا ضعيفسلمى ايمن محمد حامد ابو السعود17100344

جيدمقبول ضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولسلمى ايهاب محمد عبد الماجد محمد17100345

جيدمقبولجدا جيدجيد ضعيفجيدمقبولسلمى خميس يوسف بسيونى17100346

ً راسب ضعيفسلمى سعيد عبدالعزيز محمد17100347 جيدمقبولجدا جيدجدا جيدمقبولالئحيا

جيدممتازممتازممتازممتازممتازممتازسلمى عصام احمد محمد عيسوى17100348

جيدجيدجيدجدا جيدمقبولجيدجيدسلمى محمد عبدالرازق شلبي عبدالرازق17100349

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولسلمى محمود فؤاد خليفه17100350

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولسلمى يوسف حسن يوسف ابو طالب17100351

جدا جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولسلوى محمود محمد مرسى17100352

جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدسمر ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم17100353

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولسمر عصام احمد احمد محمد17100354

مقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبول ضعيفسمر مجدى سعد محمد قاسم17100355

جيدجدا جيدجيدجيدجيدجيدمقبولسمر مصطفى عبد الجواد عبد هللا إبراهيم17100356

مقبولجيدجيدجدا جيدجيدجيدجدا جيدسمية أشرف فهمى محمد ابو سعدة17100357

مقبولجيدجدا جيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفسمية سيد الضوى محمد17100358

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولسمية على محمد شحاته عثمان17100359

جيدجدا جيدجيدجيدمقبولجيدجيدسهام حمدى محمد محمد عالم17100360

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

هذه النتيجة قابلة للتعديل بعد تطبيق قواعد 
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عميد الكلية ورئيس االمتحان

طارق محمد أحمد سرور. د.أإيمان  حسين السيد عياد. د.أ

رياضــــةحيوان زراعي
ونظم ,حاسب آلي 
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مبادئ االقتصاد
الكيمياء الفيزيائية 

والتحليلية

مورفولوجي 

وتشريح نبات

 رئيس كنترول الفرقة األولي 

محمد إبراهيم محمد الشهاوي. د. أ
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مقبولجيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفمقبولسهيلة محمد ابراهيم عبدالرازق محمد17100361

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبسهيلة ممدوح عبدهللا ابراهيم عبدالعزيز17100362

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبسهيلة يحيى السيد فليفل17100363

ً راسب ضعيفسهيلة يونس احمد متولى حسانين17100364 جيدجدا جيدجيدجدا جيد ضعيفالئحيا

ً راسب ضعيف ضعيفسيف عصام حسن أحمد بسيونى17100365 مقبولمقبولجيد ضعيفالئحيا

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبسيف محسن فهمى عبد الغفار17100366

جدا جيدممتازجدا جيدجيدمقبولجيدمقبولشادي عالء الدين مختار ابو حطب17100367

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبشاهر محمد على شحاته17100368

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدمقبولشاهندة اشرف السيد خليفة السيد17100369

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجيدشروق أحمد عبد اللطيف أحمد عبد الرحيم17100370

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدمقبولشروق ايمن محمد خليفه17100371

مقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولشروق حسين ابوالحمد محمد احمد17100372

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدشروق خالد محمد عبد الرحمن محمد17100373

جيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدممتازجدا جيدشروق خميس عبدالجيد عبداللطيف احمد17100374

جدا جيدجدا جيدممتازممتازجيدجيدمقبولشروق رضا غازى محمد شاهين17100375

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبشروق صالح انس محمد ابو جعفر17100376

مقبولمقبولجيدجيد ضعيفمقبول ضعيفشروق طارق محمد عثمان17100377

مقبولجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجيدجيدشروق محمد فكرى محمد قرقوره17100378

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدشروق محمد نورالدين معاذ حسن17100379

جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدجيدمقبولشريف حفظى على سيد17100380

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

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

أساسيات المجتمع 

الريفي

عميد الكلية ورئيس االمتحانوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

طارق محمد أحمد سرور. د.أإيمان  حسين السيد عياد. د.أ

رياضــــة
ونظم ,حاسب آلي 
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:لجنة الرصد والمراجعة 
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محمد إبراهيم محمد الشهاوي. د. أ
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مقبولمقبولجيدجدا جيد ضعيفمقبولجيدشريف عبدالمنعم كامل النجار17100381

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدشمس محمد سعيد بيومى17100382

جيدجدا جيدممتازجيد ضعيفجدا جيدجيدشهاب الدين شعبان محمد طلبه17100383

جيدمقبولجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدشهد صالح عسران راغب طه17100384

مقبول ضعيفجدا جيدمقبولغائبجيدمقبولشيرين عزت غالى صليب17100385

جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولجدا جيدمقبولشيماء احمد محمود محمد خليل17100386

جيدممتازجيدممتازجيدجدا جيدمقبولشيماء رمضان عبد السيد عبدالسيد ناصر17100387

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدجدا جيدشيماء عادل السيد عبد القادرمحمد قنديل17100388

جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجدا جيدشيماء عالء جالل سعد قمح17100389

جيدممتازممتازممتازجيدجيدجيدشيماء محمد سعد امين القاضى17100390

جيدجيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولشيماء محمد على احمد محمود17100391

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدشيماء محمود عبدالرحيم سالم عبدالعال17100392

جيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولصابرين محمد عبدالستار قاسم محمد17100393

جيدجيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدمقبولصبري مسعود عبدالمنعم ابراهيم عبدالمجيد17100394

مقبولجيدجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولضحى ناجى على احمد منسى17100395

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجيدضياء محمد عوض عامر سعد السعدنى17100396

 ضعيفمقبول ضعيفجدا ضعيفجدا ضعيف ضعيف ضعيفعاصم احمد على عبدالعزيز عبدهللا17100397

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيدعبد الرحمن السيد محمد حافظ حسن17100398

مقبولجدا جيدجيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولعبد الرحمن بيومى محمد بيومى صالح17100399

 ضعيفجدا جيدمقبولجيدجيدجيدمقبولعبد الرحمن شعبان عبد المجيد الصعيدى17100400
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مقبولمقبولجيدمقبول ضعيفمقبولمقبولعبد الرحمن صبحي عباس عبدالصبور17100401

جيدممتازجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن عامر عبد الفتاح اسماعيل عامر17100402

مقبولجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولعبد الرحمن محمد ابراهيم صقر17100403

مقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد ضعيفعبد الرحمن محمد تمام محمد17100404

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعبد الرحمن محمد جالل عبداللطيف محمد حسن17100405

مقبولممتازجيدممتازجدا جيدجيدمقبولعبد الرحمن محمد رجب شعبان مصطفى17100406

 ضعيفجيدجيدجيدجيدجيدمقبولعبد الرحمن محمود حلمى محمد قطب17100407

مقبولجدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدجيدمقبولعبد الرزاق ابراهيم مازن على17100408

ً راسبجيدمقبول ضعيفمقبولمقبولعبد العزيز السيد خلف محمد17100409 مقبولالئحيا

مقبولممتازجدا جيدجيدجيدجيدجيدعبد العزيز فتحى عبدالعزيز عبدالفتاح17100410

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعبد الكريم فرج محروس الشيخ حسن17100411

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعبد هللا خميس فرج محمد17100412

مقبولمقبولجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولعبد هللا خيرهللا عبدالسيد رفاعى17100413

 ضعيف ضعيفجدا ضعيفمقبول ضعيفمقبول ضعيفعبد هللا سعيد عبد هللا محمد قاسم17100414

مقبولجدا جيدجيدجيدمقبولجدا جيدمقبولعبد هللا عبد المجيد محمد السيد عوض17100415

جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدجيد ضعيفعبد هللا محمد على خضر17100416

جيدممتازممتازممتازجدا جيدممتازجدا جيدعبد هللا محمود عبدالنبى محمود عطا17100417

جيدمقبولجيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفعبد هللا مسعد شعبان محمد جمعة17100418

جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولعبد هللا مكايد مبروك مكايد عوض ابو خضره17100419

مقبولمقبولجيدجدا جيدمقبولجيد ضعيفعبد المنعم السيد عبد المنعم السيد ابراهيم17100420
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ً راسب ضعيفعبد الوهاب احمد عيد محمد شرف17100421 مقبولمقبول ضعيفمقبولغائبالئحيا

جيدممتازممتازممتازممتازممتازجدا جيدعبير محمد فريد مرسي عبدالرحمن17100422

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجيدجدا جيدعبير محمود محمد عبيد هللا17100423

جدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدمقبولجيدعصام السيد عيد عليوه17100424

جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدعال السيد عبدهللا عطيه ابراهيم17100425

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعال خالد درويش مصطفى حسين17100426

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدممتازجدا جيدعال محمد حسن الهتمى17100427

ً راسبمقبول ضعيفعلي احمد على ابوزيد تغيان17100428 مقبولمقبولجيد ضعيفالئحيا

ً راسبجيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفعلي رمضان ابراهيم محمد عبيد17100429 جدا جيدالئحيا

ً راسبجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبولعلي عبد السالم علي عبد السالم17100430 الئحيا

مقبولجيدمقبولجيد ضعيفجيدمقبولعلي محمد سعيد عبدالمجيد17100431

مقبولجدا جيدجيدجيد ضعيفجيد ضعيفعلي محمد علي توفيق عبدالرحمن17100432

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعلياء حامد مصطفى عبد الحليم ابراهيم17100433

مقبولمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبول ضعيفعلياء حسين فرغلى حسان17100434

جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفجيدمقبولعلياء عادل عبد الرحمن احمد17100435

جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيدعماد طاهر حسنين محمد قطب17100436

جيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولعماد عصام احمد جنيدى17100437

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعمر السيد عبد الفتاح محمد عسكر17100438

ً راسبعمر خالد محمد امين رمضان17100439  ضعيفمقبولجيد ضعيف ضعيفمقبولالئحيا

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعمر عادل محمد حسين عبد المولى17100440
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