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CD+D-C+C+BBالتقديراية ابراهيم خميس ابراهيم علي180201

+D+D-FDDF-Cالتقديراية احمد حافظ حسن الشافعى180202

+B+B+A-A-BA+Cالتقديراية احمد رمزى احمد محمود180203

A+AAA+A+A+Bالتقديراية احمد عبد العزيز على كريتة180204

+BD+B+CD+BCالتقديراية احمد مهدى عبد المعطى الحصرى180205

+BC+CC+BA-Cالتقديراية اشرف محمد ابراهيم البابلى180206

B+B+C+C+CA-Bالتقديراية جمال محمد عبد السالم ماضى180207

+B+B+B+B+BA-Cالتقديراية حسن عبد المنعم محمود180208

ABABABABABABABالتقديراية حسن على حسن180209

D+C+DB+B+D+Dالتقديراية حسن فرحان على ابو حلو180210

BCBAC+B+Cالتقديراية حمزة محمد توفيق180211

ABABABABABABABالتقديراية خالد محمد جابر السيد180212

-C+CDBC+ADالتقديراية خالد محمد حفناوى عمار180213

+B+A-B+A-C+ACالتقديراية رشاد ابو عجيلة سعد جويدة180214

+CC+D+D+C+B+Cالتقديراية سالمه جعفر احمد محمد يونس180215

+D+D+D+B+C+D+Cالتقديراية عادل صابر عبدالرحمن خلف هللا180216

BCFD+CCBالتقديراية عادل محمد حميده180217

CCDAC+D+Cالتقديراية عادل محمد عبد الحميد عزالدين180218

ABABABABABABABالتقديراية عاطف عبد الحليم ابراهيم بديوى180219

C+CFD+DCFالتقديراية فؤاد جمال محمد عبدالعليم الكرداوى180220

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

 ونظم آلي حاسب

معلومات

 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

:لجنة الرصد والمراجعة 

االمتحان ورئيس الكلية عميد

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

االقتصاد مبادئ

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

رياضــــة

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

زراعي حيوان
 أساسيات

الريفي المجتمع
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+CBCC+BA-Cالتقديراية فؤاد محمود فؤاد180221

C+D+D-BBA-Bالتقديراية ماهر شريف احمد180222

CD+B+B+B+A-Bالتقديراية محمد حسين محمد موسى180223

+C+BD+B+BA+Cالتقديراية محمد رمضان احمد180224

C+DCCCA-Cالتقديراية محمد عبدالمنعم محمود احمد180225

+D-F-FDD+F-Dالتقديراية مصطفى ابوالفتوح عبدالعليم السيد180226

+D+CD-D+BBDالتقديراية مصطفى عبد اللطيف شعبان احمد180227

CCD-ABC+C+Bالتقديراية مصطفي مصطفي علي فؤاد180228

+C+BDB+C+B+Cالتقديراية هاني رجب بسيوني180229

B+BC+BC+ABالتقديرايرينى حنا كامل حنا  دقاش180230

B+C+DD+C+A+Cالتقديرايرينى هانى شوقى ملطى ايوب180231

BCFCBC+Cالتقديرايريني حسني شفا سعيد مينا180232

+BBCBC+ACالتقديرايمان ابراهيم سعيد محمود180233

+CCD-CD+CDالتقديرايمان اشرف صالح عبد القادر عيد180234

B+C+DAC+A-Bالتقديرايمان بركات رزق حسن الجبارسى180235

D+D-D+B+ABC+Cالتقديرايمان عبدالعزيز السيد عبدالمجيد180236

+C+CDCCC+Cالتقديرايمان عالء عبد العليم اسماعيل حسن180237

+BBBA-C+A-Cالتقديرايمان كمال على طليس180238

C+D+D+BCACالتقديرايمان محمد محمود احمد180239

D+C+D-DCC+Cالتقديرايمان محمود احمد عبد الرحيم علي180240

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

االمتحان ورئيس الكلية عميد

:لجنة الرصد والمراجعة 

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

 أساسيات

الريفي المجتمع
زراعي حيوان

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب
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+BC+CA-C+B+Cالتقديرايمان محمود محمد محمود ابراهيم180241

+A-BC+A-A-A-Cالتقديرايمان نور صالح نور صالح180242

+A-A-BABA-Bالتقديرايمن على عبدالحليم على180243

+D-C+DCD+CCالتقديرايناس احمد يوسف محمد اسماعيل180244

CD-FB+D+DCالتقديرايناس محمد احمد ابو شنب180245

C+D+C+CC+ACالتقديرايهاب حسنى عبد الونيس عبد المولى شحات180246

+D+F-CD+C+CDالتقديرباسم صالح خميس منتصر بسيوني180247

D+D-FFC+D+Bالتقديرباسم هشام صابر احمد فرغلى180248

B+C+B+B+BABالتقديربدري محمد عبد العال طه180249

ABABABABABABABالتقديربراء بدر محروس عبدالمقصود180250

B+C+C+C+BA-Fالتقديربربتوا يوسف فهيم ميخائيل طانيوس180251

CD+FCBCBالتقديربركسام يونان ابراهيم عبد الشهيد180252

D-DFDCC+Cالتقديربسام صبرى نبيه ناصف180253

+D+D+DD+C+A-Dالتقديربسمة حماده عبد المقصود محمد180254

B+BBA-B+ACالتقديربسملة جمال مصطفى عطية180255

+CDDCCDCالتقديربسملة عنتر محمد عبد الرحمن سالم180256

ABABABABABABABالتقديربسمله السيد عبد الهادى عبد السالم على180257

B+B+A-AB+B+Fالتقديربسمه احمد ثابت احمد محمد180258

+D+DD+D+C+A-Dالتقديربسنت السيد ابراهيم شعبان محمد180259

+AC+DBB+A-Cالتقديربسنت عاشور فرج محمد180260

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

االمتحان ورئيس الكلية عميد

 أساسيات

الريفي المجتمع

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

زراعي حيوان

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

:لجنة الرصد والمراجعة 

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 
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AC+BB+BABبسنت محمد السيد محمد رمضان180261

+A-D+DDC+ACبالل ياسر عبد العال محمود180262

+CDD-CC+BCبيشوى فرج زكا عطية شنوده180263

+CD-DD+BBDبيير لمعى لمعى موسى ميخائيل180264

+D+DFD+CCCترنيم رضى فؤاد مملوك تاوضروس180265

B+C+BACA-Cتسنيم خميس سعد خليفه180266

C+D-CBC+D+Bتسنيم فوزى عبد العزيز عبد الباقى180267

+C+BDB+CACتقى تامر رجب محمد ابراهيم180268

+DD+D-DD+D-Cتقى حمدى عامر عبد هللا احمد180269

-A-C+C+ABAAتقى محمد السيد احمد الشيخ180270

+CD+BC+C+A-Cتقى محمد عبدالوهاب خليل سالمه180271

ABABABABABABABتقى وليد عصام علي حسن عبدالجواد180272

-BC+CBC+A-Dتيسير صبري محمد محمود180273

+D+CD+C+C+A-Dجاسر محمد عبد الهادي محمد180274

+C+F-DBCBCجنة محمد أحمد فرغلي برعى180275

C+CD-D+CBCجنى اشرف محمد نبوى الجناينى180276

CCDDC+BCجهاد بهاء حسن محمد حسن180277

+DFFFFFDجهاد جمال الدين محمد عبد الحافظ محمد180278

ABB+C+BADجهاد سعيد السيد محروس عبدالحميد180279

+A-B+CBC+A+Cجهاد شريف السيد حسن بظيوي180280

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

رياضــــة

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

 مورفولوجي

نبات وتشريح

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

االمتحان ورئيس الكلية عميد

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

 ونظم آلي حاسب

معلومات

:لجنة الرصد والمراجعة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

زراعي حيوان
 أساسيات

الريفي المجتمع
االقتصاد مبادئ

 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية
اسم الطالب
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A-BBBBA+Bالتقديرجهاد فوزى عبد العاطى محمد180281

+BB+BA-B+A+Cالتقديرجهاد محمد احمد محمد180282

D+DFDCC+Cالتقديرجواد محمد عبدالجواد احمد  ابراهيم القزاز180283

ABABABABABABABالتقديرجوزفين نجيب ادوار نجيب180284

D-D+D+BC+CFالتقديرجومانا عبد الرازق عطا أميري180285

F-DFBC+D+Cالتقديرجيهاد سعد محمد محارب سليمان180286

FD-FD+ABF-Cالتقديرجيهان ياسر عبد السالم عبد هللا محمد180287

+C+DD-D-C+D-Cالتقديرحازم احمد حسين عبدالرحمن حجازي180288

+BB+A-A+B+A-Cالتقديرحازم ايهاب احمد عبد الفتاح الشرقاوي180289

C+C+DCC+BBالتقديرحازم محمد عبد الرحمن يعقوب عبد الرحيم180290

CDD-CCCCالتقديرحامد السيد حامد مبروك180291

+B+CCAD+A-Cالتقديرحبيبة احمد عبد الخالق محمد معروف180292

BDD+BBC+Bالتقديرحبيبة احمد محمد ابو زيد180293

ABABABABABABABالتقديرحبيبة السيد على عبد الجواد عزب180294

BDDBC+B+Fالتقديرحبيبة الشحات رمضان ابراهيم رمضان180295

C+CD+C+C+D+Bالتقديرحبيبة ايهاب محمود محمد عبد الهادى180296

B+A-AA+B+A+Bالتقديرحبيبة حسام الدين عبد الحميد عبد اللطيف180297

+DD-FD+D+CCالتقديرحبيبة حمدي خلف السنوسي180298

B+C+CBBC+Bالتقديرحبيبة خالد عبد العزيز مصري عبدالرحيم180299

CD+ABCDC+Cالتقديرحبيبة خالد محمدين عبد العال محمد180300

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

االمتحان ورئيس الكلية عميد

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

:لجنة الرصد والمراجعة 

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

عياد السيد حسين  إيمان. د.أ

 أساسيات

الريفي المجتمع

س
لو

ج
 ال

قم
ر

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح
زراعي حيوان
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+D-DD-D-CBDالتقديرحبيبة صبحى حمزه محمد احمد180301

+B+B+A-B+CBCالتقديرحبيبة علي اسماعيل محمد ابراهيم180302

C+CB+A-BA-Bالتقديرحبيبة علي عبد الرحمن أحمد180303

C+D+BAC+BCالتقديرحبيبة عيسى خميس عبد الرحمن180304

+BC+A-BC+A-Cالتقديرحبيبة محمد صبحى محمد عدس180305

ABABABABABABABالتقديرحبيبة محمد محمد احمد حجاج180306

CDD+DD+DFالتقديرحبيبة ياسر احمد محمود مرسي180307

ABABABABABABABالتقديرحسام احمد بخيت علي بخيت180308

CD+CBD+A-Fالتقديرحسام أحمد عبدالجواد عبدالمؤمن180309

ABABABABABABABالتقديرحسام اسامة رفعت الشيخ حافظ180310

C+DD+BBCFالتقديرحسام الدين محمد عبد العزيز الصاوى180311

FD-FC+CD-Cالتقديرحسام الدين ممدوح يحيى اسماعيل عبيد180312

ABABABABABABABالتقديرحسام عبد الرحمن عبد هللا نوفل180313

DBC+ACB+Fالتقديرحسام نبيل حسين حسن محمد عوض180314

CDD+C+CC+Bالتقديرحسن ابراهيم حسن طه الكشكى180315

+DD+FDD+CCالتقديرحسن السيد حسن احمد السقا180316

+D+D+D-FCBCالتقديرحسن سيف الدين حسن محمدسيف الدين180317

FF-FF-FF-Dالتقديرحسن على حسن على مسعود180318

D+FCD+BCFالتقديرحسن محمد أبو الحسن عبد الرازق عبد المجيد180319

+C+D-FCBB+Cالتقديرحسناء حامد عبد الهادي حامد180320

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

االمتحان ورئيس الكلية عميد

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

 أساسيات

الريفي المجتمع
رياضــــة

 ونظم آلي حاسب

معلومات

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

زراعي حيواناالقتصاد مبادئ

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

:لجنة الرصد والمراجعة 
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+D+D-FDCDCالتقديرحسين محمد محمد خميس محمد180321

B+C+D+C+BBCالتقديرحليمة محمود احمد عبد الرحمن محمد180322

+BD+FBB+B+Cالتقديرحمدي سبيته على عبد العزيز أبو العنين180323

CCCB+C+ADالتقديرحمدي ممدوح السيد حسين الدخاخنى180324

BCD-C+BD+Bالتقديرحنان علي أبوشامة حسن على180325

A-C+A-A-C+BBالتقديرحنين جمال عبد الخالق محمد180326

BBB+A-C+BCالتقديرحنين خيري مختار حبشي محمد180327

A-D+DC+C+A-Cالتقديرحنين رضا كمال عبدالسالم180328

+BD+C+AC+B+Cالتقديرحنين علي سعد محمد حمزه180329

D+D+D-D+ABD-Cالتقديرحنين محرم فؤاد ابراهيم اسماعيل180330

+C+CCBBCDالتقديرخالد اشرف هاشم عبدالرحيم180331

B+A-ABABA+Bالتقديرخالد زكريا محى الدين شداد180332

BD+C+BBCCالتقديرخالد شعبان عوض يونس180333

+B+D+C+B+BB+Dالتقديرخالد على حلمى محمد خرابه180334

+BBC+B+A-ACالتقديرخالد محمد حسنين عبدالحميد شرشر180335

D+DEXDFBBالتقديرخديجه عبده عبد القادر محمود عثمان180336

DCC+A-BD+Fالتقديرخلود جابر حسين شلبى اسكندر180337

+C+C+B+AC+CCالتقديرخلود خالد سعيد السيد نديم180338

+CD+D-D-CBDالتقديرخلود طارق محمد عبد هللا ابراهيم180339

+B+CC+AA-BBالتقديرخلود عيد احمد عبدالجواد180340

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

االمتحان ورئيس الكلية عميد

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح
زراعي حيوان

 أساسيات

الريفي المجتمع

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

رياضــــة
 ونظم, آلي حاسب

معلومات

:لجنة الرصد والمراجعة 

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 
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+C+D+CB+CCCالتقديرداليا هانى احمد محمد حمودة180341

+DD+FD+FFDالتقديردعاء إسماعيل حسن مكاوى محمد180342

A-BA-AAADالتقديردعاء خالد محمد عبد القادر خفاجى180343

BCD+BBCBالتقديردعاء عبد المالك عبد الهادي ضيف هللا180344

B+BB+ABA+Cالتقديردعاء محمد سعد مصطفى180345

A-B+A-A+B+A+Bالتقديردعاء يسرى عبد الرسول حسين ابراهيم180346

B+C+D+BBCBالتقديردميانة وجدي زاهر جاد فانوس180347

+CD+FC+C+BCالتقديردنيا سامح محمد سعيد عطيه180348

ABABABABABABABالتقديردنيا عصام جالل ابراهيم حسنين180349

C+CDD+DCFالتقديردنيا محمد فؤاد عبد هللا180350

+CDD-C+CFCالتقديردنيا محمد محمد يونس180351

B+B+C+A-A-B+Cالتقديردنيا محمود حسن احمد النجار180352

+A-BAA+A-A+Cالتقديردينا اسامه عبدالحفيظ حسن سعد180353

+AAAA+A-A+Bالتقديردينا جمعه عبد الفضيل فكرون180354

+BCD+A-BB+Bالتقديردينا زكريا كريم كامل180355

CD+DD-D+F-Cالتقديردينا سعيد محمد على عبد المولى180356

CCC+CCACالتقديردينا صالح احمد عيد احمد سالم180357

B+C+CA-CABالتقديردينا عبد المعبود رمضان عبد العاطى عسكر180358

DD-DD-C+D+Cالتقديردينا محمد امين السيد ابراهيم180359

+C+A-C+BBACالتقديردينا محمد مهنى مفرح خليل180360

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 
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 أساسيات

الريفي المجتمع

:لجنة الرصد والمراجعة 

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 
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رياضــــةزراعي حيوان
 ونظم, آلي حاسب

معلومات

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

اسم الطالب

االمتحان ورئيس الكلية عميد

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

سرور أحمد محمد طارق. د.أ
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+A-C+D+B+DA-Dالتقديرذكرى علي احمد عثمان180361

C+FFCCD+Cالتقديررانا ياسر عيسوى قطب احمد180362

BD+C+BB+CCالتقديررانيا خالد فتحى عبد العزيز180363

+DD+C+BD-ACالتقديررانيا سعيد سعيد محمد يوسف180364

B+BBC+C+A-Cالتقديررانيا على عبد الفتاح احمد ابو زيد180365

B+CBBBA+Bالتقديرربيع ابراهيم مصطفى ابراهيم180366

ABABABABABABABالتقديررجائى أسامة رمضان رجب180367

BA-BAB+A+Fالتقديررجب عبد الحميد محمود الصاوى180368

FD-DFC+FCالتقديررحاب جمال سعد عوض البربرى180369

BCD+C+C+BCالتقديررحمة احمد محمد اسعد محمد سعيد180370

+C+C+BB+CB+Cالتقديررحمة بدر كامل عبد السيد180371

-AB+B+A-B+AAالتقديررحمة حسن سليم سعد بالل180372

+A-B+B+B+B+A-Cالتقديررحمة حمدى رجب شحاته الجمل180373

B+C+BA-BABالتقديررحمة رجب احمد محمد موسى180374

+C+D+FDDC+Cالتقديررحمة على عبد القوى كراويه180375

+BFD-CC+C+Cالتقديررحمة محمد شحاتة يوسف حسن180376

B+B+C+B+B+A-Bالتقديررحمة محمود سيد سليمان سالم180377

A-BB+B+BA+Bالتقديررحمة يوسف سليمان ابراهيم سليمان180378

+BDD-B+D+C+Bالتقديررضوة محمد السيد محمد180379

AC+BB+BA+Bالتقديررضوى عادل حسنى حسين180380

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

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

رياضــــة
 ونظم, آلي حاسب

معلومات

االمتحان ورئيس الكلية عميدوالطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

:لجنة الرصد والمراجعة 

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

اسم الطالب

 مورفولوجي

نبات وتشريح
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االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 أساسيات

الريفي المجتمع
زراعي حيوان
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ABABABABABABABالتقديررضوى على جابر ابو الحسن حسنين180381

ABABABABABABABالتقديررضوى محمد رشاد محمد محمد180382

ABABABABABABABالتقديررضوى هانى حلمى عبد الرحمن حنفى180383

A+A-AA+A-A+Fالتقديررفيع اشرف منصور محمد ادريس180384

+B+C+BA-B+BBالتقديررقية محمد رجب ابراهيم علي سهيل180385

D+F-FFCFCالتقديررمضان فتحى سعيد احمد عبد الجواد180386

+A-C+B+BD+BCالتقديررنا سمير عبد الفتاح حسن شلبى180387

-BD+C+ACB+Dالتقديررنا مختار فتحى البيسى180388

ABABABABABABABالتقديررنا ياسر عبد الوهاب محمد عبد هللا180389

BCC+B+BB+Fالتقديررنيم احمد السيد احمد180390

+FD-FDFDCالتقديررهف أحمد السيد حسن سليمان180391

+A-AAA-B+A+Bالتقديررهف مازن حسن مصطفي سعيد180392

C+DD+C+C+BBالتقديرروان ابراهيم احمد يوسف180393

+B+B+C+C+B+ABالتقديرروان ابراهيم محمد عبدالمنتصر ابو النجا180394

ABABABABABABABالتقديرروان احمد السيد محمد السيد180395

D-D-D-FD-D+Fالتقديرروان احمد على حسن الشرقاوى180396

+D+D-FCD-FCالتقديرروان اسامه احمد عبد العال عمر180397

+BCB+B+CA-Cالتقديرروان اشرف محمد سليم عبدالرحمن180398

CDD+DD-D-Cالتقديرروان السيد محمد السيد عبد العال180399

+DCD+CCB+Dالتقديرروان جمال ابراهيم سليمان السيد180400

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

االمتحان ورئيس الكلية عميد

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

:لجنة الرصد والمراجعة 
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 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

س
لو
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ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

 مورفولوجي

نبات وتشريح
زراعي حيوان

 أساسيات

الريفي المجتمع


