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

AAAA+A-A+Aالتقديرفاطمة احمد عبد الحميد عثمان حسن180601

+C+B+BACABالتقديرفاطمة الزهراء اشرف ابوبكر فضل عبده180602

-AA-AA-A-B+Aالتقديرفاطمة الزهراء ربيع احمد ابراهيم مجاهد180603

+DDD+BC+BDالتقديرفاطمة السيد محمد محمود180604

+C+B+B+AC+B+Bالتقديرفاطمة جمال السيد محمد السيد عبدالمحسن180605

CCBC+C+C+Cالتقديرفاطمة جمال محمد البكرى مختار180606

A-BC+CA-ABالتقديرفاطمة سالمة شحاته حافظ180607

+AAAA-A-A+Bالتقديرفاطمة عاطف محمود ابراهيم180608

A-BA-C+C+A+Bالتقديرفاطمة عبد هللا احمد عبدالرحمن180609

D+CCCC+BCالتقديرفاطمة محمد حامد محمد حنفي180610

-A-A-A-AB+AAالتقديرفاطمة محمد عبد الحميد عبد العال طعيمه180611

A-AB+AA-A+Bالتقديرفاطمة محمد عرابي عرابي محمد180612

-C+BBAA-A+Aالتقديرفاطمة محمد عرفة مرسى سليمان180613

DDD-D-D+CCالتقديرفام يوسف خلف عطا هللا180614

+D+D-CBCD-Cالتقديرفتحي احمد فتحى حسن180615

CDFD-CD-Cالتقديرفتحي محمد فتحى محمد ابوزيد180616

ABABABABABABABالتقديرفدوى الحسين إبراهيم ابو العال احمد عبد هللا180617

+BC+B+B+CC+Cالتقديرفرج وجيه عبد القادر محمد180618

AB+B+A-BA+Bالتقديرفرحة عطية عبد المولى عبد السالم180619

C+C+C+A-C+B+Cالتقديرفرحة محسن محمد عبدالعزيزابراهيم180620

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

االمتحان ورئيس الكلية عميد والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

 مورفولوجي

نبات وتشريح

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

زراعي حيوان
 أساسيات

الريفي المجتمع

:لجنة الرصد والمراجعة 

س
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ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 



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

+BABA-ABD+Cالتقديرفرحة محمد رزق خفاجه180621

+DDD-C+DCDالتقديرفرحة مصطفى كامل عبد الوهاب180622

BBA-C+C+ACالتقديرفوزية سعيد زين العابدين سعيد180623

C+B+EXB+BBBالتقديرفيبرونيا عماد فهمى عياد180624

ABABABABABABABالتقديركارولين ايمن عوض زاهر عازر180625

+CCF-DD+BDالتقديركريم فايز طاهر مسلم180626

+DCFDCDCالتقديركيرلس اشرف اسحق بنيامين180627

C+CD-CD+BCالتقديركيرلس أشرف نجيب نقيوال180628

B+BB+ABA-Bالتقديركيرلس عبد المسيح بشرى كامل180629

C+BD+BCBCالتقديركيرلس عماد عبد الشهيد يعقوب180630

+BB+B+B+A-A-Bالتقديرليلى ابراهيم احمد خضيرى محمد180631

+BC+C+A-A-A-Bالتقديرليلى صالح عبد الفتاح عبد الرازق يحيى180632

+B+A-B+AB+A+Cالتقديرليلى نبيل محمد محمد على الحوفى180633

+BB+A-A-BACالتقديرليلى وليد عبد المنصف محمد على180634

ABABABABABABABالتقديرلينة ماجد احمد حسين طوبار180635

BBB+A-CA-Bالتقديرلينه خالد محمد حسين محمد سالم180636

+C+D+C+BCA-Cالتقديرمارسيلينا ماجد فرج برسوم فرج180637

ABABABABABABABالتقديرمارشيلينو نصر رياض فرج ابادير180638

+D-D+F-D+DBCالتقديرمارك عاطف حلمى اسرائيل بدير180639

+CD+D+D-BB+Dالتقديرمارينا عبده ثابت غالى شعبان180640

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

رياضــــة
 ونظم, آلي حاسب

معلومات

االمتحان ورئيس الكلية عميد

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

زراعي حيوان
 أساسيات

الريفي المجتمع

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل  األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

:لجنة الرصد والمراجعة 
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ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل
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+BC+C+B+C+A+Cالتقديرمارينا فايز جرجس يوسف180641

+C+D+BBCACالتقديرمازن احمد محمد زكي محمد180642

+FDFFDFDالتقديرمازن ثروت السعيد كمال حشيش180643

C+D+DBDB+Cالتقديرمازن محمود محمد مرسى هدية180644

ABABABABABABABالتقديرماهر عبدالعاطي هيري جادالكريم180645

-FDEXFFFDالتقديرمحمد إبراهيم عبد النبى شريف على180646

BC+BCBA-Bالتقديرمحمد ابراهيم محب محمد محمد180647

ABABABABABABABالتقديرمحمد ابراهيم محمد ابراهيم على180648

D+D+FFD+D-Cالتقديرمحمد ابراهيم محمد امين مرسى180649

DBBC+CABالتقديرمحمد ابو الدهب احمد عبد الرحمن180650

+D+DFCFCDالتقديرمحمد ابوبكر عمر على عمر180651

+D+BC+B+D+B+Cالتقديرمحمد احمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم180652

+D+FFC+D-DDالتقديرمحمد احمد جابر احمد محمد الحبال180653

C+D+CCD+B+Cالتقديرمحمد احمد جابر دسوقى محمد180654

D+D-D-D+DDCالتقديرمحمد أحمد عبدالبديع أحمد دومة180655

CBC+BB+B+Cالتقديرمحمد احمد فتحى محمد هديه180656

+DDDCD+BCالتقديرمحمد احمد محمد اسماعيل حسنين180657

CD+C+B+D+BCالتقديرمحمد احمد محمد بيومى180658

CD+D+BD+C+Dالتقديرمحمد احمد محمد عبد الشافى عبد هللا180659

ABABABABABABABالتقديرمحمد احمد محمد يحى180660

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

االمتحان ورئيس الكلية عميد

رياضــــة
 ونظم, آلي حاسب

معلومات
زراعي حيوان

 أساسيات

الريفي المجتمع

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

س
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اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

:لجنة الرصد والمراجعة 

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

 األولي الفرقة كنترول رئيس 
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DF-CCD-C+Cالتقديرمحمد اسامه محمد مصباح محمد180661

+D-F-FDFCDالتقديرمحمد اسالم محمد احمد نامى180662

+D-D-FCDD-Dالتقديرمحمد اسماعيل لطفى فهمى180663

DDDBD+C+Cالتقديرمحمد اشرف ابراهيم متولى العشرى180664

+CCD+C+D+BCالتقديرمحمد اشرف محفوظ سليمان180665

ABABABABABABABالتقديرمحمد أشرف محي الدين شداد180666

C+B+C+B+B+ABالتقديرمحمد البرنس محمود على حمام180667

+CD+D-D+D-D+Dالتقديرمحمد السيد خيرى الصافى محمد الغنام180668

+B+BB+AC+A-Bالتقديرمحمد السيد عبدالمولى متولى180669

+FD-FDFFDالتقديرمحمد السيد على عبدالرحيم محسب180670

BC+CBDABالتقديرمحمد الشوربجى احمد محمد محمد180671

ABABABABABABABالتقديرمحمد انور نبيل انورمحمود180672

+CBCBA-B+Cالتقديرمحمد بديع على عوض عطيه180673

+C+CD+B+C+B+Bالتقديرمحمد جالل يونس ابوالعيص180674

D-F-FCCD-Bالتقديرمحمد جمال احمد عثمان رضوان180675

ABABABABABABABالتقديرمحمد جمال محمود احمد محمد180676

DDFDC+FDالتقديرمحمد حسن ابو جالل سعد180677

+FD-DCD+C+Cالتقديرمحمد حسن احمد حسن بقوش180678

CBB+ABACالتقديرمحمد خالد على ابراهيم على180679

DC+FDFD+Fالتقديرمحمد خالد علي علي إبراهيم180680

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

 أساسيات

الريفي المجتمع

االمتحان ورئيس الكلية عميد

سرور أحمد محمد طارق. د.أ

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

عادل  حسين أحمد حسين. د.أ

زراعي حيوان

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

:لجنة الرصد والمراجعة 

س
لو

ج
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ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح
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C+B+CCC+BCالتقديرمحمد خميس محمد السيد عبد الرحمن180681

+C+A-BAC+BDالتقديرمحمد رافت جالل عبد الراضى180682

FF-FFFFCالتقديرمحمد رضا محمد عبد الجواد ياسين180683

C+B+A-A-CA+Cالتقديرمحمد رمضان محمد يونس180684

+C+CDBD+A-Dالتقديرمحمد سعيد ابراهيم علي ابراهيم مطاوع180685

BD+DBC+B+Cالتقديرمحمد سعيد السيد محمد محمد نجم180686

C+B+BAA-ABالتقديرمحمد سالمه هاشم طاهر180687

+B+B+A-A+B+A+Bالتقديرمحمد صالح محمد حربى صالح180688

D+DFD-D+CCالتقديرمحمد صبحى مسعود يوسف جبر180689

+B+C+C+AC+A-Cالتقديرمحمد صالح محمد السيد حسين180690

CFFD-D+C+Cالتقديرمحمد طارق احمد محمود عماره180691

+DCCBBBCالتقديرمحمد عادل سبيتة سعد بهنسي180692

CDFCDB+Dالتقديرمحمد عاطف حسن محمد حسن180693

ABABABABABABABالتقديرمحمد عباس عبدالقوى عباس180694

DD+D+BCCCالتقديرمحمد عبد الجليل خميس عبد الجليل180695

+D+C+CC+C+D+Cالتقديرمحمد عبد الحفيظ عبد الحميد زقزوق180696

CCBB+BBCالتقديرمحمد عبد الحليم عباس عوض مطراوى180697

D-FFFCFFالتقديرمحمد عبد الرحمن خميس ابراهيم ابو زيد180698

+C+D+D+D-CCDالتقديرمحمد عبد القوى على عبد القوى مطاوع180699

+D+DD-BD+D+Dالتقديرمحمد عبد المحسن مصطفي راضي180700

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات
زراعي حيوان

 األولي الفرقة كنترول رئيس 

 أساسيات

الريفي المجتمع
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االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل
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االمتحان ورئيس الكلية عميدوالطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

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

:لجنة الرصد والمراجعة 
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+A-A-AAA-A-Bالتقديرمحمد عبد الناصر محمد خليفه عيسي180701

+B+CBB+CCCالتقديرمحمد عبدالحميد سعيد السيد180702

A-B+BAB+ABالتقديرمحمد عبداللطيف عبدالعاطي محمد180703

+D+DFC+DBDالتقديرمحمد عرفه جابر سعد مصرى180704

BB+CA-BABالتقديرمحمد على عبد العزيز محمد الشافعى180705

+B+C+B+A-C+A-Cالتقديرمحمد على محمد محمد ابو زيد180706

+DFFCCDDالتقديرمحمد فرغلى ابراهيم فرغلى180707

FDABD-ABDBالتقديرمحمد فوزى سعد احمد رجب180708

ABABABABABABABالتقديرمحمد ماهر ابوالفتوح عبدالعزيز180709

+B+B+AAB+A-Cالتقديرمحمد محمد محمد محمد نوفل180710

-C+CFCCFDالتقديرمحمد محمود عبد الرحمن محمود180711

D+DDC+C+CCالتقديرمحمد محمود محروس محمد180712

ABABABABABABABالتقديرمحمد محمود محمد صبحى الغريب180713

+C+C+C+C+B+B+Cالتقديرمحمد محى محمد محمد عبد الكريم180714

ABABABABABABABالتقديرمحمد مصباح السيد عبدالواحد مصباح180715

C+C+FD+D+D-Cالتقديرمحمد مصطفى حسن عبدالمحسن خميس180716

C+CD-D+CD+Bالتقديرمحمد مصطفى درويش رمضان درويش180717

DC+FD-D+D-Cالتقديرمحمد مصطفي كامل مصطفي عطيه رستم180718

D+D+DFD-D+Dالتقديرمحمد ممدوح عبد الفضيل محمد حامد180719

B+D+C+CCD+Cالتقديرمحمد منصور محارب عيسى180720

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

االمتحان ورئيس الكلية عميدوالطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

رياضــــة
 ونظم آلي حاسب

معلومات

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

زراعي حيوان

س
لو
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 ال
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ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل
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 أساسيات

الريفي المجتمع

:لجنة الرصد والمراجعة 

الشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 

 األولي الفرقة كنترول رئيس 
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+D-DFC+C+D-Dالتقديرمحمد ناجى على ياقوت حلمى180721

C+C+DD+BBCالتقديرمحمد ناجى محمد السيد180722

+D+D+DD-CC+Cالتقديرمحمد نادر ابراهيم محمد الكوشى180723

DC+CBD-BCالتقديرمحمود ابراهيم ذكى مجاهد سبيكة180724

D-D+D+D+CD-Cالتقديرمحمود ابراهيم عبد اللطيف الشبشيرى180725

D+CCDCCBالتقديرمحمود ابراهيم على عبداللطيف حماد180726

C+C+CBBA-Cالتقديرمحمود إبراهيم محمد محمد خليل180727

CB+D+C+D+A+Cالتقديرمحمود اسماعيل محمد السيد جعفر180728

+C+C+AAB+B+Cالتقديرمحمود السعيد سيد احمد العشرى180729

+BA-BB+B+ACالتقديرمحمود السيد رمضان حسن محمود180730

BDC+A-D+CCالتقديرمحمود امين عبده امين180731

+A-BDB+BBCالتقديرمحمود حسن محمود رزق حسن180732

+BC+CA-CACالتقديرمحمود رمزى محمود عالم180733

+DD+D-DD+F-Dالتقديرمحمود صالح رمضان محمد عثمان180734

D+D+FF-DD+Cالتقديرمحمود صبري قطب محمد هالل180735

+D+DCDBD-Dالتقديرمحمود عبدالنعيم علي بيومي عطية180736

+C+B+C+A-BA-Bالتقديرمحمود لطفى محمد عبد اللطيف محمد180737

C+B+BB+B+A+Bالتقديرمحمود مبروك ابراهيم محمد180738

+C+D+DBCCCالتقديرمحمود محسن محمود شيحة180739

ABABABABABABABالتقديرمحمود محمد احمد عبد الحميد احمد180740

:                راجع الكتابة:أماله 
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ABABABABABABABالتقديرمحمود محمد احمد فهمى عماره180741

+CC+D-D-D+DDالتقديرمحمود محمد امين خليفة سيد احمد يونس180742

+BB+CBCBCالتقديرمحمود محمد جوده محمد عبدالرحمن180743

DD+FD-D+CCالتقديرمحمود محمد عبد الدايم عطيه دغش180744

+D-CFD+C+D+Cالتقديرمحمود محمد عثمان شعبان عبدالمجيد180745

+BC+BBBA+Dالتقديرمحمود محمد علي محمد بهنسى180746

DD+DC+D+CCالتقديرمحمود محمد فؤاد ابراهيم180747

D-FFF-DF-Dالتقديرمحمود محمد محمود كامل حسن180748

FFFF-FD-Dالتقديرمحمود مصطفى عباس على عبد المجيد هنديه180749

ABABABABABABABالتقديرمرام حسن صبحى محمد عطا هللا180750

D+DD+DCB+Dالتقديرمرفت إبراهيم رجب إبراهيم حافظ180751

ABABABABABABABالتقديرمرنا السيد عبدهللا حسن جوده180752

FDFF-CFFالتقديرمروان اشرف عبد هللا عبد العاطى سليم180753

ABABABABABABABالتقديرمروان حسن يوسف حسن حسبو180754

+DD-FD-CBCالتقديرمروان عالء الدين فهمي صالح180755

ABABABABABABABالتقديرمروان محمد عبد العزيز السيد عالم180756

+CCDD+CA-Dالتقديرمروان يوسف انور ابراهيم مندور180757

+C+D-B+C+C+BBالتقديرمروة احمد كمال الدين حسن180758

+BD+D+B+BA-Cالتقديرمروه احمد عبدالفضيل محمد عطيه180759

B+AC+AC+A+Bالتقديرمريم ابراهيم احمد عبدالرحمن حسونه180760
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ABABABABABABABالتقديرمريم احمد السيد عبدالعال180761

A-B+BA-CB+Cالتقديرمريم أشرف السعيد مرعي180762

+AB+A-A-AADالتقديرمريم الشحات كامل مصطفى حامد180763

C+B+DCDA-Cالتقديرمريم إمام السيد محمد درويش180764

C+CBAC+A-Bالتقديرمريم أنور فرج يوسف فرج180765

+B+BBB+C+B+Cالتقديرمريم ايمن عمر محمد180766

+B+BA-A-D+ABالتقديرمريم جمال سعد محمد حسانين180767

+BCD+A-CC+Cالتقديرمريم خالد السيد على جمعه180768

+AB+B+ABACالتقديرمريم رضا السيد محمد زيدان180769

D+CCC+CC+Bالتقديرمريم رضا ميخائيل منصور ابراهيم180770

BC+BB+C+BBالتقديرمريم صالح احمد صالح مبروك180771

C+D+DA-CBCالتقديرمريم طارق ابراهيم محمد الميرى180772

C+CBA-C+BCالتقديرمريم طارق محمد عبد الرحيم احمد180773

CD-FD+D+DCالتقديرمريم عادل أحمد أمين احمد180774

+B+A-B+ABACالتقديرمريم عادل محمد السيد خليفه180775

D+D+D+D+BB+Cالتقديرمريم عبد الحكيم محمد عبد الحكيم مصطفى180776

ABABABABABABABالتقديرمريم عبد الرحيم احمد عبد الرحيم180777

AAAA+AABالتقديرمريم محمد ابراهيم زيان180778

CD-DD+D-BFالتقديرمريم محمد السيد متولى جابر180779

DD-DDDDFالتقديرمريم محمد انور مصطفى هاشم180780
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C+DCCDD+Cالتقديرمريم محمود ابراهيم صالح الدين محمد180781

+A-AA-B+CA+Cالتقديرمريم محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز180782

+AAA-A+BA+Bالتقديرمريم محمود محمد الحسن عبدهللا180783

ABABABABABABABالتقديرمريم نصر عبدهللا نصر خليل180784

+A-C+B+A-C+A+Cالتقديرمسعودة مهدى محمود محمد سلمان180785

+ABD+D+D-DCDالتقديرمصطفى أشرف السيد محمد180786

C+D+D-D+D+CCالتقديرمصطفى حمدى محمود ابراهيم180787

+C+BCCC+BDالتقديرمصطفى راقى صالح مبارك عدالن180788

D-D-FCCFCالتقديرمصطفى رمضان حسن رمضان حسين180789

+ABFABF-D+DDالتقديرمصطفى سعيد مختار حلمي النجار180790

+BCB+A-B+B+Cالتقديرمصطفى عبد الرحمن محمد السيد الصباغ180791

DDC+D+CCDالتقديرمصطفى مجدى محمد احمد الشوبرى180792

ABABABABABABABالتقديرمصطفى محمد احمد الشال180793

D+CD-CCA+Cالتقديرمصطفى محمد عبد الكريم حسنين بشير180794

B+D+B+A-C+BCالتقديرمصطفى محمد محمد اسماعيل180795

+BBB+B+CACالتقديرمصطفى محمود محمد صادق180796

ABABABABABABABالتقديرمصطفى منصور حسن عبد اللطيف محمد180797

D+B+B+AC+BCالتقديرمصطفى نور محمد ابراهيم عفيفى180798

+BC+C+CCBCالتقديرمعاذ محمد عبدالفتاح السيد عبدهللا180799

ABABABABABABABالتقديرمكرم اسحق زاهر سالمه180800

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

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