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+BB+D+B+D+BCالتقديرروان جمال ابو زيد محمد بدوى180401

+C+D+DA-C+B+Cالتقديرروان حازم محمد عبدالكريم شعبان180402

ABABABABABABABالتقديرروان حامد محمد ابوزيد البلكيمى180403

C+DBD+C+AFالتقديرروان حسن احمد خالد180404

A-B+A-A+B+A+Bالتقديرروان سامى السيد بسطاوى عبد هللا180405

ABABABABABABABالتقديرروان سامى محمد احمد الموافى180406

ABABABABABABABالتقديرروان سليمان السيد عبدالرسول عبده180407

D-F-FFFFFالتقديرروان سمير محمود سليم180408

B+BBA-A-A-Fالتقديرروان طارق محمود سليمان احمد180409

DDD-DD+C+Cالتقديرروان طارق مرسى محمد حسن180410

D+DD+D-D+BCالتقديرروان عادل عبد الرؤف مصلحى180411

+B+C+C+B+CB+Cالتقديرروان عبد العزيز غازى عبد العزيز180412

+B+C+C+ABA-Bالتقديرروان عبدالمنعم محمد عبدالمنعم ابراهيم180413

+CDD-B+CD-Cالتقديرروان عبود زكريا محمد ابراهيم180414

CD+FDBBBالتقديرروان محمد حسين سيف خليفه180415

CD-D+BBC+Dالتقديرروان محمد على السيد مصطفى180416

BBBB+BB+Bالتقديرروان محمد فرحات ابوالمكارم180417

-AB+C+B+BA+Aالتقديرروان مرسى احمد محمد متولى180418

B+DC+CBA+Bالتقديررودينا احمد عبد العزيز حسن السيد180419

BCCABB+Bالتقديرروميساء حسن محمود القبانى180420

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

زراعي حيوان
 أساسيات

الريفي المجتمع

االمتحان ورئيس الكلية عميدوالطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

:لجنة الرصد والمراجعة 

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح
اسم الطالب

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

س
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ج
 ال
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ر
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+D-D+D+B+B+BBالتقديررويدا سمير شبل سيد احمد180421

A-CDBBC+Bالتقديررويدا عبد اللطيف سالمة عبد اللطيف180422

+CCCD+C+BCالتقديررويدا يسرى عبدالفتاح عبدالرحمن180423

+C+DD-D+CBCالتقديرريتا مجدي اسطفانوس فام ساويرس180424

ABABABABABABABالتقديرريم احمد ابراهيم محمدين محمد نافع180425

C+DB+A+D+A-Fالتقديرريم حسن محمد حسن180426

+DD+FD-FDCالتقديرريم حمدي ابراهيم مرسال السودانى180427

+D+DD+C+CD+Cالتقديرريهام مراد محمود االحمدى محمود180428

+C+C+BABB+Bالتقديرزكية محمد عبد هللا محمد الصعيدي180429

ABABABABABABABالتقديرزياد ابراهيم محمد محمد ابراهيم180430

A-FBB+B+B+Fالتقديرزياد احمد محمد محمد احمد عبد العال180431

CFFD+DFCالتقديرزياد عامر محمد احمد سليم180432

ABABABABABABABالتقديرزياد عصام السيد مرسى احمد180433

D+DD-CCD-Fالتقديرزياد يحيى عطيه تمام سعيد180434

+CF-D-DDD+Dالتقديرسارة ابراهيم جاد عمر أحمد180435

+D+CFA-C+CCالتقديرسارة احمد عبد المهيمن جنيدى180436

BCDD+CDCالتقديرسارة خالد حسن عبده عرنوس180437

C+CBBCABالتقديرسارة سامى عبد المنعم احمد الصغير180438

+C+D+DC+CCDالتقديرسارة صالح على مسعود180439

+C+DD-CCB+Dالتقديرسارة ضاحى فوزى عبد العليم180440

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

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

رياضــــة

االمتحان ورئيس الكلية عميد  األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

زراعي حيوان
 أساسيات

الريفي المجتمع

 ونظم آلي حاسب

معلومات
اسم الطالب

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

س
لو

ج
 ال

قم
 مورفولوجير

نبات وتشريح

:لجنة الرصد والمراجعة 
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+BFD-BDB+Dالتقديرسارة طارق محمد أمين زويل180441

+BC+D+A-D+C+Cالتقديرسارة عبد العزيز السيد عبد العزيز ابراهيم180442

+CD+DA-B+A+Cالتقديرسارة على كامل على محمد180443

ABABABABABABABالتقديرسارة ماهر فاروق احمد180444

ABABABABABABABالتقديرسارة محمد احمد محمد180445

BC+C+B+B+A-Fالتقديرسارة محمد احمد محمد مدني180446

C+CD+C+A-A-Bالتقديرسارة محمد حماده محمد180447

+BC+BCB+A+Bالتقديرسارة هشام شوقى محمد جانب180448

ABABABABABABABالتقديرسارة ياسر السيد محمود دراز180449

CF-FD-CF-Dالتقديرساري فايز عبدالحليم سارى180450

+CCDBBA+Cالتقديرسالم جمال احمد على اسماعيل180451

D-FFCD-FCالتقديرسامح السعيد محمد الصاوى داود180452

ABABABABABABABالتقديرساندرا هانى الفى شاكر180453

+ABDFBDB+Cالتقديرسحر محمد إبراهيم محمد180454

+D+B+BC+BB+Cالتقديرسعيد احمد سعيد عبده اسماعيل180455

AA-BAB+A+Bالتقديرسعيدة محمد فاروق ابوعقاده180456

CCD+BC+CCالتقديرسلفيا مدحت صموئيل ضيف جريس180457

CCDC+C+A-Cالتقديرسلمى احمد عيد مخيمرعكوش180458

+D+D-FC+CC+Dالتقديرسلمى احمد محمد شحاتة العشماوى180459

D+CC+AC+ABالتقديرسلمى السيد طلب احمد خليفه180460

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

االمتحان ورئيس الكلية عميد

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

رياضــــة زراعي حيوان
 ونظم آلي حاسب

معلومات

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

 أساسيات

الريفي المجتمع

س
لو

ج
 ال
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ر

:لجنة الرصد والمراجعة 

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 
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ABABABABABABABالتقديرسلمى جابر ياقوت جابر180461

CCDB+CC+Cالتقديرسلمى حسن محمد حسن180462

+C+DFC+CBBالتقديرسلمى سامي مصباح عبد العزيز مطر180463

+BC+CB+C+A+Cالتقديرسلمى فتحى عبد الوهاب مهلل180464

BDBA-C+CCالتقديرسلمى فتحى عبدالجواد سليمان180465

+CDD+C+D+D+Dالتقديرسلمى محمد ابراهيم على ابراهيم180466

BD+C+B+B+C+Cالتقديرسلمى محمد رمضان السيد على عالم180467

CCCBA-CCالتقديرسلمى معتز علي مصطفي على180468

CD-D+C+D+C+Cالتقديرسلمى يوسف حسن يوسف عفيفى180469

BC+C+A-BA+Cالتقديرسماح رضا على على180470

+CFDCD+FDالتقديرسماح زايد محمد عبد المولى180471

+B+DD+B+DACالتقديرسماح سعد نجيب شاروليم180472

A-C+C+A-B+ACالتقديرسماح سمير محمد عبد الصادق محمود180473

B+A-A-AA-A+Bالتقديرسمر السيد تغيان عبد الرحمن180474

+CDC+C+BB+Cالتقديرسمر بسام فهمى يونس الحداد180475

+C+D+D+BCCCالتقديرسمر محمد محمود حسن الشابورى180476

+D+B+D+C+CA+Cالتقديرسمر مرتضى على محمد حسن180477

ABABABABABABABالتقديرسمية معاذ حسن منصور180478

D+D-DCD+D+Cالتقديرسمير عبدالعزيز محمود احمد حسن180479

+AAA-A+A-A+Bالتقديرسميرة محمد خليل عبد الحميد180480

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

 أساسيات

الريفي المجتمع

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل
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 ونظم آلي حاسب

معلومات

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

االمتحان ورئيس الكلية عميد

رياضــــة

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

:لجنة الرصد والمراجعة 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

زراعي حيوان االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح
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BB+A-B+BABالتقديرسناء جابر ربيع عباس180481

C+CD+CCA-Bالتقديرسهر سامى على محمد ابوصالح180482

+D+DDBCB+Dالتقديرسهيله ابراهيم عبد العال احمد180483

+D-F-F-FFF-Dالتقديرسيف الدين عبدالحليم السيد احمد السيد180484

-D-FDDD+DDالتقديرسيف الدين محمد احمد محمد180485

+DFFD-DF-Dالتقديرسيف الدين مسعد خليل ابراهيم180486

+A-A-A-A+A-A+Bالتقديرشاهندة سمير سعد عبدالغنى ابراهيم180487

+C+B+A-AB+ACالتقديرشاهندة كامل عز صديق180488

C+FD+AC+B+Bالتقديرشاهيناز يحيي يسن عبد الحليم حسن180489

C+BA-B+B+BCالتقديرشذا محمد رمضان شعبان180490

+CCD+CD+C+Dالتقديرشذى احمد محمد شفيق سعد السكنيدى180491

+CCBBB+B+Cالتقديرشروق السيد سيد احمد محمود حامد180492

+B+C+BA-B+ACالتقديرشروق حسام الدين عادل السيد حجازى180493

D+D-FCBD+Cالتقديرشروق صالح الدين محمد عبد المجيد180494

+C+CDB+BB+Cالتقديرشروق عادل مطاوع أحمد شرف الدين180495

BD+D+A-C+BBالتقديرشروق عبد الحميد احمد عبد الحميد احمد180496

CD-DD+CD+Cالتقديرشروق عزت احمد محمد سيد احمد180497

+C+D+D+BFA-Cالتقديرشروق محمد السيد محمد عثمان180498

ABABABABABABABالتقديرشروق ياسر محمد عبداللطيف180499

ABABABABABABABالتقديرشريف صالح الدين احمد بدر الدين فتح هللا180500

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

:لجنة الرصد والمراجعة 

االمتحان ورئيس الكلية عميد

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

 أساسيات

الريفي المجتمع
رياضــــة

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

 ونظم آلي حاسب

معلومات

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

زراعي حيوان

س
لو

ج
 ال

قم
ر

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل
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اسم الطالب
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C+CB+B+BBCالتقديرشريف عبد اللطيف طاهر عبد العزيز180501

ABDB+BA-Bالتقديرشريهان احمد داود احمد السيد180502

+C+B+B+ABACالتقديرشعبان محمد على محمد دشيشة180503

CDFFD+DCالتقديرشهاب الدين احمد حسين يوسف على180504

+B+BCA-BABالتقديرشهد سمير محمد إبراهيم خلف180505

+BCDC+CB+Cالتقديرشيرين اشرف محمد توفيق180506

ABABABABABABABالتقديرشيماء حامد سالم على سالم180507

BB+C+ABA-Bالتقديرشيماء خليل إبراهيم لطفى ابراهيم180508

+B+C+BA-B+B+Cالتقديرشيماء رجب السيد محمد عبدالغنى180509

+CD-D-B+BBCالتقديرشيماء سعد عبدالعزيز محمد الشرقاوى180510

CCD-D+D+B+Cالتقديرشيماء عادل محمد الغزالى سعد180511

-AB+AAA-A+Aالتقديرشيماء عرفة عبد اللطيف علي مصطفى180512

A-C+B+C+B+BCالتقديرشيماء محمد محمد حسن حجازي180513

+B+D+FC+CC+Cالتقديرصفاء زكريا قبيصى احمد عبد العال180514

+C+CDBCCCالتقديرصفية سليمان السيد محمد محمد سليمان180515

BD+B+B+C+ABالتقديرضحى عبد النعيم عبد الغنى حسين180516

D-DFD+DDCالتقديرطارق عيد سعيد احمد عثمان180517

+D-F-FD+FFDالتقديرطارق محمد عبد العزيز ابراهيم180518

CCCA-DB+Cالتقديرطارق محمد عبد هللا أحمد180519

+C+DD-D+D-DDالتقديرطه محمد طه حفني محمد180520

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

 أساسيات

الريفي المجتمع

االمتحان ورئيس الكلية عميد

:لجنة الرصد والمراجعة 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

 مورفولوجي

نبات وتشريح
زراعي حيوان

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 



 11 ك م13- ك.أ13- ز.ق11- ن.و11. ز.ن11. ك.أ11. ز.ق
3333332

+A-CA-A-A-A+Cالتقديرعادل محمود توفيق عبدالحافظ غراب180521

AA-A-B+BA+Bالتقديرعبد الحميد عادل علي عبد الحميد180522

C+D+D+B+DCCالتقديرعبد الخالق صبري مرسي عطية خليل180523

C+DCC+CC+Cالتقديرعبد الرازق حسن عبد الرازق أمين طايل180524

ABABABABABABABالتقديرعبد الرحمن ابراهيم عبدالحميد شحاتة180525

+DF-FD-D+F-Dالتقديرعبد الرحمن احمد شريف محمد زعلوك180526

ABABABABABABABالتقديرعبد الرحمن ايمن على خميس بيصار180527

DCFBC+CCالتقديرعبد الرحمن زكريا معوض السمان180528

+D+DD+C+D+DDالتقديرعبد الرحمن شعبان ابو المجد المتولى دبش180529

D+DF-D-D-D+Cالتقديرعبد الرحمن شعيب بدوي النبوي محمد180530

D+F-FD-D+DDالتقديرعبد الرحمن عادل محمد مرسي180531

+C+DFFB+D+Dالتقديرعبد الرحمن فهمي فهمي فتح هللا180532

+C+D+FD+BCCالتقديرعبد الرحمن ماجد لطفى ابراهيم محمد180533

A-A-BAB+A-Bالتقديرعبد الرحمن محروس عبدالعزيز محمد راشد180534

-CD-FFCD-Dالتقديرعبد الرحمن محمد احمد البدرى احمد180535

BDFD+BDBالتقديرعبد الرحمن محمد مجاهد احمد سليمان180536

ABABABABABABABالتقديرعبد الرحمن محمد محمد محمد النياد180537

+FD+CC+BD-Cالتقديرعبد الرحمن محمد محمود احمد مرسى180538

+BDD+BC+D-Cالتقديرعبد الرحمن محمد محمود سامى عثمان180539

+DDFCCFCالتقديرعبد الرحمن محمود السباعى محمد حسن الدقن180540

:                راجع الكتابة:أماله 
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سرور أحمد محمد طارق. د.أ
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والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل األولي الفرقة كنترول رئيس 

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ
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 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي
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 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 
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ABABABABABABABالتقديرعبد الرحمن منصور سعيد شعبه180541

DF-FF-DD-Fالتقديرعبد الرحيم محمود عبد الرحيم محمود180542

DF-FD+CBCالتقديرعبد العزيز محمد عبد العزيز منصور محمد180543

+D+F-F-FC+D-Dالتقديرعبد هللا السيد عبد هللا السيد180544

+DCD-D+D+D+Dالتقديرعبد هللا دردير عبد ربة دردير محمد180545

+C+D-D-BCC+Dالتقديرعبد هللا رجب عبدهللا محمد180546

C+C+DC+D-D+Cالتقديرعبد هللا رمضان فايز الصاوى180547

+BCBA-CBCالتقديرعبد هللا صالح ابراهيم عبدالرحمن180548

CFFD+D+CBالتقديرعبد هللا فتحى حسن سالم الذكرى180549

ABABABABABABABالتقديرعبد هللا محمد جالل يوسف عبد هللا سرحان180550

+DD-DD+DFDالتقديرعبد هللا محمد صالح محمود عوض180551

CD+FB+D+CCالتقديرعبد هللا محمد عبدهللا ابراهيم متولى180552

ABABABABABABABالتقديرعبد هللا محمد عبدهللا علي عبده180553

+CD-D+BD-B+Cالتقديرعبد هللا مصطفى محمد عبد هللا الهواري180554

BDDC+CD+Cالتقديرعبد هللا ياسر كمال احمد حافظ180555

C+C+D+BDD+Cالتقديرعبد الوهاب محمد حنفي علي180556

AA-B+AB+A-Bالتقديرعبيد سامى عبيد شاور180557

FFFD-FFFالتقديرعبير طارق محمود بدوى شاهين180558

+B+C+D+BBA-Cالتقديرعبير طلعت إبراهيم يونس جاب هللا180559

BDEXDCB+Cالتقديرعبير وليد خميس محمد خليل180560
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الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 
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+D+DD-CD+BDالتقديرعزة عادل السباعى عبد المقصود180561

D+D+DC+DDCالتقديرعال رضا جاد عبدالمتجلى فرج180562

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيالتقديرعالء غازى عيد محمد مرسى180563

+C+DFCD+BDالتقديرعلي خالد علي عطية هللا على180564

ABABABABABABABالتقديرعلي محمود علي ابوهديمة180565

ABABABABABABABالتقديرعلياء على احمد على حسنين180566

ABABABABABABABالتقديرعلياء محمد عبدالحميد فتح هللا180567

+C+BD+BDB+Cالتقديرعلياء محمد علي عبده على180568

+FD-FFFDDالتقديرعماد احمد محمد عبد الرحمن شرابية180569

ABABABABABABABالتقديرعماد الدين عبد المنعم حسين فتحى عبد الحميد180570

+D+DD-D+CC+Bالتقديرعمر ابراهيم حمدي محمد جاهين180571

+D+DFA-D+DDالتقديرعمر احمد على جعفر180572

+DD-FD-DD-Dالتقديرعمر احمد محمد وجيه السيد180573

+FF-FD-FFDالتقديرعمر اشرف محمد عبدالفتاح180574

+D-FFD+D+D-Dالتقديرعمر السيد على رسالن الطراوى180575

+C+F-FBD+DCالتقديرعمر السيد محروس على دهيس180576

ABABABABABABABالتقديرعمر حسين محمد حسنين زايد180577

ABABABABABABABالتقديرعمر حموده ابراهيم عبدالكريم180578

+BD+FD-C+DDالتقديرعمر خالد صالح محمد مندور180579

D+D-FD+D+DCالتقديرعمر خالد محروس محمد سالم البتانونى180580
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+DD-FC+D+F-Dالتقديرعمر خضر السيد فؤاد مهدى180581

DDFB+CB+Cالتقديرعمر عباس ابراهيم محمد عباس180582

+D+D+DB+D-CDالتقديرعمر عبدالرازق السيد محمد180583

+CCC+CD+ABالتقديرعمر كمال صالح عبد العزيز االرفلي180584

+CC+D+B+CA-Cالتقديرعمر محمد ابراهيم احمد محمد180585

CF-F-CCBCالتقديرعمر محمد حنفي محمود ابراهيم180586

+DF-D-D+DC+Dالتقديرعمرو حسن كمال محمد عبدالرحمن180587

C+D-CB+C+D+Cالتقديرعمرو عبد الناصر عبد هللا محمود يادم180588

DD-F-FD+DCالتقديرعمرو عصام عبد العزيز أمين محمد180589

B+BC+B+CA+Cالتقديرعمرو محمود امين حسين بدوى180590

+D+D+D-C+C+CCالتقديرعهد عبد الوارث محمد عبدالعزيز180591

+C+BBBCA-Cالتقديرعهد عالء محمد علي حسن180592

+D+D+D-C+D+CCالتقديرغادة محمود رمضان محمود عبد العال180593

ABABABABABABABالتقديرفادي فخري مكرم نجيب فرج180594

+CCCA-C+A-Dالتقديرفارس ابراهيم عبد الرحمن محمد شحاته180595

C+C+DB+DC+Dالتقديرفارس السيد حلمي السيد محمد180596

CD+FC+C+D+Fالتقديرفارس عبدالعظيم فوده عبدالقادر180597

D-D+DBD+CBالتقديرفارس على محمد احمد ابوديب180598

+D+CD-CC+BCالتقديرفارس محمد محمد السيد محمد180599

ABABABABABABABالتقديرفاروق خالد سالمة عجمى سالمة180600
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 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 


