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D+D+CC+C+BCالتقديرأبانوب سمير لمعى موسى ميخائيل180001

+D+D+DD+C+CCالتقديرأبانوب هاني صالح عطاهللا180002

+CBCC+CACالتقديرأبرار ايمن عبد الغفار مصطفى بكر180003

+DD+D+BB+C+Cالتقديرابراهيم السيد احمد محمود الحداد180004

+BBCAB+CCالتقديرابراهيم حسن احمد السيد احمد حامد180005

BBC+B+D+B+Cالتقديرابراهيم رضا ابراهيم قاسم180006

+CCCA-CC+Cالتقديرابراهيم عاشور محمد ابراهيم180007

DBBACB+Cالتقديرابراهيم محمود احمد ابراهيم الشرقاوي180008

+B+C+B+B+A-ACالتقديراحالم سمير مبروك سليمان180009

D+D-D+C+CD+Cالتقديراحمد ابراهيم شوقى عبدالسالم صالح180010

+D-D-D+C+DF-Cالتقديراحمد ابراهيم محمد حسن عبدالدايم180011

-DD+D+DDD+Dالتقديراحمد ادهم عبد المعتمد ابوطالب180012

+D+DCC+CCDالتقديراحمد اسامه عبدالعزيز عبدالوهاب180013

+DD-D+CD+D-Dالتقديراحمد جمال الدين فتحى اسماعيل180014

ABABABABABABABالتقديراحمد جمال حلمى عبد اللطيف ابراهيم ابوسالم180015

+C+BBBDB+Cالتقديراحمد جمال محمد عبد الفتاح180016

D+C+C+B+D+ACالتقديراحمد حسن احمد عبده كوبج180017

ABABABABABABABالتقديراحمد حسن عبد القادر حسن سليمان180018

+C+BD+C+D+B+Cالتقديراحمد حسن على على على عويضه180019

-FD-FD+C+FDالتقديراحمد حمدى على بكر على180020

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

االمتحان ورئيس الكلية عميد

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

 أساسيات

الريفي المجتمع

:لجنة الرصد والمراجعة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح
زراعي حيوان

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 
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+CBB+A-A-B+Bالتقديراحمد حمدى على محمد جبارة180021

+CD-D+D+D+CCالتقديراحمد خالد احمد عبدالرحيم احمد180022

ABFABFABABABالتقديراحمد رأفت عبد الستار عبد الواحد حمادة180023

C+D+DC+CA-Dالتقديراحمد رجب ادريس علوانى180024

+CB+BAB+B+Cالتقديراحمد رجب عبدالهادى محمد180025

ABABABABABFABالتقديراحمد رمضان كمال احمد عبده180026

FF-FD-CFFالتقديراحمد زكريا احمد أحمد الجارحى180027

+BCA-C+A-ACالتقديراحمد زكريا عبدالحليم عوض180028

CD+D+D-C+B+Cالتقديراحمد سامى أحمد الحسينى محمد العوضى180029

+D+D+D-D+DF-Dالتقديراحمد سعد ابو بكر عبدالرازق180030

+CDFDCCDالتقديراحمد سعيد محمد سالم محمد180031

+B+AC+ABA+Cالتقديراحمد سمير عبد الحليم مرسي نصير180032

FFFFFDFالتقديراحمد سمير مصطفى أحمد180033

D+DFBCD-Cالتقديراحمد سمير يوسف حميد180034

C+D-D+ACC+Fالتقديراحمد شريف رمضان شريف ابو سالمه180035

ABABABABABABABالتقديراحمد شعبان هالل شعبان حسن180036

+BD+D-BB+D+Dالتقديراحمد صابر عبدالنعيم عنتر180037

+CCD+D-BB+Dالتقديراحمد صبحى محمود ابراهيم180038

+A-A-AABACالتقديراحمد صالح الدين الدمرداش عبد البر180039

+D+D+D+B+C+DCالتقديراحمد صالح مرسي اسماعيل180040

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

االمتحان ورئيس الكلية عميد

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

عادل  حسين أحمد حسين. د.أالشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

:لجنة الرصد والمراجعة 

زراعي حيوان
 أساسيات

الريفي المجتمع
رياضــــة

 ونظم آلي حاسب

معلومات

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل
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D+DFD-CCBالتقديراحمد طارق احمد حسين احمد180041

CFFDCFDالتقديراحمد طارق احمد خليل ابراهيم180042

-FFFCFFDالتقديراحمد طارق السيد عبدالحميد محمد180043

+FD-DC+C+D-Cالتقديراحمد طارق محمد احمد180044

+D+D-FFC+D+Cالتقديراحمد عادل عبد العزيز امين180045

DFFC+CD+Cالتقديراحمد عادل محمد عبدالنبى زعير180046

DFD-BBD+Cالتقديراحمد عبد الفتاح ابراهيم عبد الرحمن180047

+CC+C+BBCCالتقديراحمد عبد الكريم عبداللطيف سالم180048

+C+BA-B+BB+Cالتقديراحمد عبدالعزيز ابراهيم السيد عياد180049

FDD-CC+CCالتقديراحمد عبدالعزيز حسين عبدالعزيز حسن180050

ABABABABABABABالتقديراحمد عبدالمعطى محمود احمد180051

C+CD+CB+A-Cالتقديراحمد عبده احمد حسن على180052

ABABABABABABABالتقديراحمد عرفه محمود جاد ناصر180053

+C+DFB+CBDالتقديراحمد عطية على محمد ابراهيم180054

-D+CFBD+CDالتقديراحمد عالء عبد المولى مرزوق180055

ABABABABABABABالتقديراحمد على محمد ادريس عسل180056

CD-CCDD+Cالتقديراحمد فتحى محمود محمد على متولى180057

+D+D-D-DD+CCالتقديراحمد مجدى احمد محمود ناصف180058

D-FFFFF-Fالتقديراحمد محسن عبدالمحسن عبدالحميد180059

ABABABABABABABالتقديراحمد محمد ابراهيم مرسى180060

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

زراعي حيوان
 أساسيات

الريفي المجتمع

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

االمتحان ورئيس الكلية عميد

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

 مورفولوجي

نبات وتشريح

:لجنة الرصد والمراجعة 

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

عادل  حسين أحمد حسين. د.أالشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية
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+CFFD-D+DDالتقديراحمد محمد احمد محمد احمد السايس180061

ABABABABABABABالتقديراحمد محمد احمد محمد عفيفى180062

D+D-DC+CBCالتقديراحمد محمد احمد محمد قموره180063

+DD-DCD+DCالتقديراحمد محمد اسماعيل احمد سيد احمد180064

+D-FD-C+CD-Dالتقديراحمد محمد حسان السيد سيد احمد180065

DDFBDD-Cالتقديراحمد محمد سالمه محمد فراج180066

D+DD-D+CBCالتقديراحمد محمد صالح السيد قاسم180067

FDFD+D-F-Cالتقديراحمد محمد عباس محمد اسماعيل180068

D-F-D+DDFCالتقديراحمد محمد عبد الغنى محروس180069

D+F-D-DCDCالتقديراحمد محمد عبدالاله البنا180070

ABABABABABABABالتقديراحمد محمد عبده احمد180071

AAAA+BA+Bالتقديراحمد محمد غانم مرير180072

C+DBB+C+B+Bالتقديراحمد محمد كمال محمد محمد180073

+D+CBBC+A-Cالتقديراحمد محمد محمد محمد عباس180074

D+F-FD-FFCالتقديراحمد محمد ياسر رجاء السيد180075

+DD+DC+DDDالتقديراحمد محمود محمد انور محمود180076

C+C+D+A-BA-Cالتقديراحمد مختار عبدالفتاح عبدالوهاب180077

D+FDC+C+D-Cالتقديراحمد مخلوف ابراهيم مخلوف180078

+D+DD-BBCCالتقديراحمد مدحت بشبيشي مرعي180079

D+D-FDCD+Cالتقديراحمد مصطفى عبد الشافى عثمان180080

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

االمتحان ورئيس الكلية عميد

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

:لجنة الرصد والمراجعة 

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

زراعي حيوان
 أساسيات

الريفي المجتمع

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

س
لو

ج
 ال

قم
ر
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+BD+C+B+DA-Cالتقديراحمد نادر عزت السيد عبدالسالم180081

+DD+DD+D+D+Cالتقديراحمد ناصر فرج سالم180082

C+DD-D+C+C+Cالتقديراحمد نزيه عبدالوهاب حسن محمد180083

+FDFFDD+Dالتقديراحمد نورالدين منصور جاب هللا180084

+D-D-FFCF-Dالتقديرادهم ابراهيم نعيم على مصطفى180085

+FD-FD+D+FCالتقديرادهم هشام محمد حجازى180086

+C+D+CBC+CCالتقديرادهم وجيه سالم عبدالعزيز180087

D-D-CBC+D+ABالتقديراروى السيد عبدالباسط الشامي180088

+D+D-DC+CCDالتقديراروى على عباس عبدالراضى محمد180089

DFFD-D+FFالتقديراريج حسام الدين حسن عبدالحميد علي180090

+D+D+DB+CA-Cالتقديراسامة ربيع عبدالرحيم عبدالحليم غانم180091

CDCB+C+C+Cالتقديراسامة محمد احمد عبدالسالم البرى180092

C+CC+BB+B+Cالتقديراسامة محمد عبد العظيم عامر خليفه180093

A-BAA-B+A+Bالتقديراسراء ابراهيم محمود احمد اللبان180094

-AA-A+AA-A+Aالتقديراسراء أحمد عبد الوكيل إبراهيم180095

D+F-D-D+CCCالتقديراسراء احمد محمود احمد مقيدم180096

C+D+C+BCB+Cالتقديراسراء اشرف ابراهيم عبد الهادى180097

+D+DC+B+C+CCالتقديراسراء ايهاب ابراهيم رضوان موسى180098

+D+CDBD+B+Cالتقديراسراء جابر عبد العاطى عبد المقصود البيهى180099

C+DDBD+CCالتقديراسراء جمعه عبدالفتاح محمد ابو حشيش180100

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات
زراعي حيوان

 أساسيات

الريفي المجتمع

االمتحان ورئيس الكلية عميدوالطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ

:لجنة الرصد والمراجعة 

 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ
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B+C+A-A+BA+Bالتقديراسراء حسام الدين عبد الفتاح محمد الطبالوي180101

C+C+D+C+C+D+Cالتقديراسراء حسام حلمي السيد المرسى180102

C+F-DC+DCBالتقديراسراء حسن امين محمد الجندى180103

B+C+DA-C+ABالتقديراسراء صبري جمعه عبد السالم ابو طالب180104

+CDD+B+BCCالتقديراسراء عاطف عبدالقادر همام عبد الفتاح180105

+D-DDCCBCالتقديراسراء عبدهللا احمد محمود180106

+BC+D+BD+BDالتقديراسراء عثمان عثمان حسين180107

+CD+D-DD+B+Cالتقديراسراء عصام السيد محمد اسماعيل180108

+B+A+A+A+A-ABالتقديراسراء على السيد السيد على ابو ليله180109

+A-B+AA+AA-Bالتقديراسراء على خليفة محمد خليفه180110

-BC+A-B+B+A-Dالتقديراسراء عماد السيد احمد حسن180111

C+C+B+AB+B+Cالتقديراسراء فاروق حسن ابراهيم مرجان180112

+CD+CB+BA-Cالتقديراسراء فيصل امين محمد عمران180113

+BBC+A-BBCالتقديراسراء محمد رمضان بسيونى ابوعزيزه180114

B+C+AA+B+A-Cالتقديراسراء محمد عبدهللا حسن مصطفى180115

+CD+B+D+C+C+Cالتقديراسراء محمود خليفه محمود عارف180116

+BD+BB+BC+Bالتقديراسراء محمود محمد عبدالمنعم180117

+C+DC+BC+C+Cالتقديراسراء مختار محمد مختار غالب180118

+D+D+D+BB+B+Cالتقديراسراء مصطفى آدم محمد ادم180119

+C+DB+B+C+B+Cالتقديراسراء معتمد محمد مرسى180120

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

االمتحان ورئيس الكلية عميدوالطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 مورفولوجي

نبات وتشريح

:لجنة الرصد والمراجعة 

زراعي حيوان
 أساسيات

الريفي المجتمع

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 
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D-F-B+D+CDBالتقديراسراء ناصر جهالن ابراهيم180121

D+D+D-B+FD+Cالتقديراسراء ناصر محمد عبد هللا180122

BB+BB+CA+Cالتقديراسراء نبيل محمود فضل هللا180123

C+DCB+CD+Cالتقديراسالم اشرف بخيت على180124

CC+CCDA-Cالتقديراسالم اشرف عبدالفتاح فرج مبروك180125

B+A-A-B+C+ABالتقديراسالم حامد سعد محمد يوسف180126

ABABABABABABABالتقديراسالم سامح إسماعيل مسعود الجيزاوى180127

A-BC+A-C+ACالتقديراسالم سمير جمعة بركات هبيله180128

C+C+CB+D+BCالتقديراسالم عادل عبدالنعيم طه سيد احمد180129

+A-AAB+BA+Dالتقديراسالم عبدالحميد عبدالرحمن محمد السقا180130

C+CBBBA-Bالتقديراسالم عيد محمد جمعه180131

D+F-FFD+D-Cالتقديراسماء احمد بسطاوي علي حامد180132

B+D+CBC+ACالتقديراسماء احمد محمد احمد اللبان180133

+DD+D-BD+BCالتقديراسماء خالد بشرى ابراهيم البيومى180134

C+CB+A-C+BCالتقديراسماء سعد عبدالمنعم حسن جاد180135

CD+DB+C+B+Cالتقديراسماء سعيد انور محمد منسي180136

BDDB+CA-Cالتقديراسماء صبحي سالم أحمد برجل180137

+CD+DB+D+CCالتقديراسماء عاطف محمد البقلى180138

BC+CB+BB+Cالتقديراسماء عيد فرج نصر حسين180139

B+DCB+C+C+Cالتقديراسماء كمال الدين على عبد المجيد رمضان180140

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

زراعي حيوان

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

:لجنة الرصد والمراجعة 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

سرور أحمد محمد طارق. د.أعادل  حسين أحمد حسين. د.أ

االمتحان ورئيس الكلية عميد

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 أساسيات

الريفي المجتمع
رياضــــة

 ونظم آلي حاسب

معلومات
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+C+C+B+ABB+Cالتقديراسماء مجدى محمد عبد الرازق ابراهيم180141

B+D+B+C+BACالتقديراسماء مجدي زيدان أبو زيد عبد العزيز عامر180142

+A-B+BA-D+A-Cالتقديراسماء محمد السيد موسى يونس180143

CDCCCD-Cالتقديراسماء مسامح ضيف هللا سرحان180144

FABFABFFFالتقديراسماعيل محمد عبده الفرماوى180145

+A+A+A+A+A+A+Bالتقديراشرقت ابراهيم بيومى محمد180146

BCB+B+CA-Cالتقديراشرقت حسن عبد المنعم مصطفى محمد180147

B+A-B+A-CB+Cالتقديراشرقت عبد الحميد عبد اللطيف سليمان خضر180148

+CCDBD+C+Dالتقديراغادير عصام عبد الخالق السعيد الرمادي180149

+D+DD-D+CC+Cالتقديراكرم مصطفي علي محمد برغوت180150

+C+D+D+D+D+BCالتقديراالء احمد خليفه السيد خليفه180151

ABABABABABABABالتقديراالء احمد رزق السيد180152

+BCD+D+D+BCالتقديراالء أحمد نصحى محمد محمد180153

+B+D+BD-D-CCالتقديراالء السيد احمد خليل مناع180154

ADCCCC+Bالتقديراالء خميس عيسى محمد العالم180155

A-C+B+AB+ABالتقديراالء راغب سليمان راغب سعد يونس180156

C+CFD+D+DCالتقديراالء عاطف عبدهللا السيد احمد180157

+A-BCCBA+Cالتقديراالء عبيد عبد الحميد عبيد على بوادى180158

DCD-B+D+DCالتقديراالء مجدى مرزوق محمد على180159

B+C+C+AC+B+Cالتقديراالء محمد كمال عبد الونيس محمد180160

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 
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والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل
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زراعي حيوان

:لجنة الرصد والمراجعة 

 أساسيات

الريفي المجتمع

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

االمتحان ورئيس الكلية عميد

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح
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+CDD+C+D+BCالتقديراالء محمود علي آدم عثمان180161

+C+BBB+C+A-Cالتقديراالمير ممدوح عبدالمنعم احمد180162

+DDDDD+CCالتقديرالحسن عادل حسن على خميس180163

AA-BA+AA+Bالتقديرالحسينى محمد الحسينى اسماعيل جاد180164

+C+D+CB+C+ACالتقديرالزهراء فتحى عبد الاله محمد180165

CFFB+DCCالتقديرالسيد مجدى السيد عبد العزيز ابراهيم180166

+B+BB+A-B+A-Cالتقديرالشيماء خميس صبحي ثابت180167

ABABABABABABABالتقديرامانى أبورحاب سالمه محمد ابورحاب180168

+B+D-A-BA-ACالتقديرامانى احمد عبد الرحمن محمد ابراهيم180169

+D+DFC+CD-Cالتقديرامانى حمدى محمد محمدعبيد180170

A-B+B+A+A-ABالتقديرامانى سعيد سعدهللا سلطان الفقى180171

+BBDC+C+A-Dالتقديرامانى على هالل محمد االحول180172

+BCBA-BB+Cالتقديرامانى محمد عبد العزيز حماد180173

C+BBA-B+ABالتقديراماني عبد المنعم احمد السيد180174

C+DD+BC+A+Cالتقديراماني عبدالخالق محمد موسي180175

C+C+C+B+BB+Bالتقديرامل سعد عبد العزيز عبدالمجيد صبح180176

+C+BDB+C+ACالتقديرامل عاطف على اسماعيل180177

CD+DA-BC+Cالتقديرامل مظهر محمد على عبد النعيم180178

+C+D+D+B+C+C+Bالتقديرامنية ابو الدهب محمد امام ابو الدهب180179

D-F-ABC+D+ABBالتقديرامنية السيد محمد فهمى مصطفى180180

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 
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االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح
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رياضــــةزراعي حيوان
 ونظم آلي حاسب

معلومات

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

االمتحان ورئيس الكلية عميد

سرور أحمد محمد طارق. د.أعادل  حسين أحمد حسين. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

 أساسيات

الريفي المجتمع
اسم الطالب

:لجنة الرصد والمراجعة 
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A-CBB+CA-Bالتقديرامنية ايمن السيد محمود180181

+CD+CBBCCالتقديرامنية ايهاب علي خليفة عبدالنعيم180182

BBCBC+ABالتقديرامنية خالد ابراهيم عبد الرحمن180183

DFD-BD-CCالتقديرامنية صابر محمد بكرى خميس180184

+CCD+BBBDالتقديرامنية عبد الحكم عزت عبداللطيف حبكة180185

AA+A-A+A-A+Bالتقديرامنيه صابر محمد احمد ابراهيم180186

DCD+B+CB+Cالتقديرامير سعيد عزيز حلقه180187

A-A-BC+BBBالتقديراميرة احمد عبد هللا عبد الحافظ فرغلى180188

A-C+C+C+BA+Cالتقديراميرة احمد مصطفى على مصطفى180189

+FF-FDDFCالتقديراميرة اشرف رمضان السيد محمود180190

+B+CC+BB+A-Cالتقديراميرة جمال عبد الالهي محمد علي180191

CD+D-C+C+A-Cالتقديراميرة على احمد على احمد180192

+BBD+CA-A-Cالتقديراميرة محمد حسين بكري محمد180193

A-C+D+BAB+Bالتقديراميرة محمد محمد حسن مرعى180194

C+DD+A-B+B+Bالتقديراميرة منصور عبد القادر عبد هللا محمد180195

+DD-FFD-FCالتقديرانتصار جابر عبد الباري عثمان180196

A-BC+AB+AFالتقديراندرو تادرس عبد المسيح تادرس180197

+BC+DD-C+C+Cالتقديرانس محمد عبدهللا غيضان عالم180198

+BDD+CD+C+Bالتقديرانعام يوسف جمال سليمان180199

+B+B+A-ABA+Dالتقديرايات عادل السيد سرورفريج180200

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

سرور أحمد محمد طارق. د.أ
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س
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اسم الطالب

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

االمتحان ورئيس الكلية عميد

زراعي حيوان
 أساسيات

الريفي المجتمع

:لجنة الرصد والمراجعة 

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ


