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+D-C+CB+CB+Cالتقديرممدوح محمد احمد راشد احمد غنيم180801

+C+F-C+CC+C+Dالتقديرمنار اشرف حسن عبد الونيس180802

D+CABDC+F-Cالتقديرمنار سمير محمد عبدالعظيم180803

D+D+B+A-C+BCالتقديرمنار عبد الحليم غازى ابوالحسن180804

+C+BA-BC+ACالتقديرمنار عبد المنعم عبد العليم النجار180805

+CCC+A-C+B+Cالتقديرمنار عبدالرازق عبدهللا هيبه180806

+DD+DCBDDالتقديرمنار عبدالمنعم عبدالمنعم عبدالحميد180807

AAAAA-ABالتقديرمنار محمد السيد حسن السيد180808

A-C+A-A-B+B+Cالتقديرمنار محمد حسن أحمد حسن180809

-C+D+C+BC+ADالتقديرمنار محمد عبد الحميد خطاب180810

+BCD+C+CB+Cالتقديرمنال مصطفى مصطفى مصطفى الهوارى180811

+CC+DB+D+BCالتقديرمنة هللا ابراهيم محمد قباري حسن180812

A-CBBB+B+Bالتقديرمنة هللا حسن محمود محمد حسن180813

ABABABABABABABالتقديرمنة هللا سعيد محمد شحاتة شعبان180814

ABABABABABABABالتقديرمنة هللا صالح عباس حسن محمد180815

DBBD-FBCالتقديرمنة هللا عاطف محمد على احمد180816

BD+A-C+B+A-Cالتقديرمنة هللا عصام احمد محمد حسن180817

ABABABABABABABالتقديرمنة هللا مجاهد السيد احمد احمد180818

CD+D+C+D+BCالتقديرمنة هللا محمد ابراهيم حسن عبدالجليل180819

ABABABABABABABالتقديرمنة هللا محمد السيد احمد عبد الجواد180820

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

:لجنة الرصد والمراجعة 

االمتحان ورئيس الكلية عميدوالطالب التعليم لشئون الكلية وكيل األولي الفرقة كنترول رئيس 

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

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح
زراعي حيوان

 أساسيات

الريفي المجتمع
رياضــــة

 ونظم آلي حاسب

معلومات

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل



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

+B+BB+B+C+B+Dالتقديرمنة هللا محمد الصاوى عبد هللا180821

ABABABABABABABالتقديرمنة هللا محمد الصغير طه محمد بركات180822

D+D-D+CD+CBالتقديرمنة هللا محمد شبل توفيق بكر180823

+BA-AA-C+B+Cالتقديرمنة هللا محمد عبدالعليم مرعى عبد هللا180824

B+CBBBB+Cالتقديرمنة هللا محمود احمد احمد قنديل180825

+B+CC+A-CC+Bالتقديرمنة هللا محمود عبد الرحيم احمد سعد180826

+BD+D+A-CC+Cالتقديرمنة هللا محمود عبد هللا موسي موسى180827

ABABABABABABABالتقديرمنة هللا مصطفى احمد محمد محمد180828

+C+C+B+AD+BCالتقديرمنة هللا هشام العزب عبد العزيز180829

C+D+C+DCCDالتقديرمنة هللا وجيه محمد عبدالسميع بيومى180830

+DBDBA-C+Bالتقديرمندور احمد احمد مندور خضر180831

+C+CCB+C+B+Cالتقديرمنى حسام محمد احمد سليمان180832

AAAA+A-A+Bالتقديرمنى عثمان محمد عثمان180833

+CBB+BBA-Cالتقديرمنى فكرى السعيد عبد هللا ابو عيشه180834

+C+C+BBC+BCالتقديرمنى محمد عوض زكى حجازي180835

A+AA+A+B+A+Bالتقديرمها شحاته احمد جاب هللا180836

B+D+CB+CACالتقديرمها صبرى عزت محمود احمد النحاس180837

C+A-B+A-C+ACالتقديرمها محمد سليمان ابراهيم محمد180838

+A-A-A-A-A-A+Cالتقديرمها محمد عبداللطيف محمد كبه180839

ABABABABABABABالتقديرمهاب عادل على احمد المالح180840
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D-D+D-C+C+BCالتقديرمهند محمد جمعه محمد التعلبى180841

+FFFFFD-Cالتقديرمؤمن خالد محمد السيد خالد180842

+C+D+FC+D+D+Dالتقديرمؤمن محمد شعبان درويش محمد180843

A-B+C+A-BABالتقديرمي احمد عبداللطيف سالم180844

C+B+C+CC+A-Cالتقديرمي حسن محمد حسن السيد180845

+CBBAB+C+Cالتقديرمي خالد محمد احمد عبد الرؤف180846

C+DC+C+BD+Cالتقديرمي طاهر خميس مكاوى180847

A-C+BABA+Bالتقديرمي مجدى عبدهللا محمود محمد180848

ABA-AB+A+Bالتقديرمي محمد عبد اللطيف السيد180849

+C+C+B+B+CB+Dالتقديرمي محمد محمد قنديل سعد180850

+CC+D+A-C+C+Cالتقديرمي همام عبدالحميد همام180851

+C+CCBCC+Cالتقديرمياده احمد صبحى متولى احمد180852

ABABABABABABABالتقديرميار احمد خميس احمد طلبه180853

+DFDDFDDالتقديرميار إيهاب عبدالحميد خليل180854

DFBB+CB+Bالتقديرميار سعيد سعد محمد منصور180855

CF-D-DD-D+Dالتقديرميار عبد العال لبيب عبد العاطى بدر الدين180856

+D-D+CB+CDCالتقديرميار عصام محمد عطيه سويلم180857

+D-DDC+D-BCالتقديرميار محمد السيد ابو العينين خميس180858

C+B+B+AB+A+Bالتقديرميار محمد السيد المغربي180859

+CDC+B+C+ACالتقديرميار محمد عبدالفتاح احمد ابوالعال180860
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ABABABABABABABالتقديرميار محمود عالم عبدالعال180861

CD+CBD+CCالتقديرميار هشام مرسى السيد محمد180862

ABABABABABABABالتقديرميار وليد حسنى سليمان ابو الوفا180863

ABABABABABABABالتقديرميرا جرجس اسكندر جرس تاوضروس180864

+BC+D+ABA-Bالتقديرميرام جورج متاووس سولاير180865

+BC+C+BD+ACالتقديرميراى فتحي شفيق اسكندر180866

+BC+CB+CB+Cالتقديرميرنا اسماعيل عباس عبد المجيد هيبه180867

+C+AA-A-D+B+Cالتقديرميرنا على محمود ياسين محمود180868

ABABABABABABABالتقديرميرنا مدحت محمود عبد الغفار180869

+D+DD-BD-CDالتقديرمينا خليل عياد خليل عوض180870

ABABABABABABABالتقديرمينا سعد شحاته ملك بولس180871

ABABABABABABABالتقديرنادر السيد عبدالحميد زعير180872

+DD+C+B+D-BCالتقديرنادية فخرى محمد محمد راضى180873

ABABABABABABABالتقديرنادين محمد السيد عبدهللا الهوارى180874

+C+EXBACCCالتقديرنادين محمود ابراهيم احمد على عمار180875

+DD+D-D+C+BDالتقديرناصر ابوالقاسم فرغلي همام180876

B+B+B+AB+A+Bالتقديرنانسي عصام علي محمد الخطيب180877

BD+A-A-CB+Bالتقديرنانسي ناصر غيطاني عزب180878

C+CB+A-C+D+Cالتقديرنجوى ابراهيم ابراهيم الحديدي180879

+A-CB+B+BA-Cالتقديرندا احمد على احمد عبد الخالق180880
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B+B+B+AC+A-Bالتقديرندا اشرف احمد بسيونى180881

+B+AA-AB+A+Bالتقديرندا جابر السيد الشيخ180882

+B+AC+B+BA+Bالتقديرندا صالح حامد صالح جبيل180883

+B+BB+A-BACالتقديرندا محمد عبدالباسط محمد الشرنوبى مدكور180884

+BBB+AA-A-Cالتقديرندا نبيل عبدالقادر عبده سيف180885

+CCBBBA-Cالتقديرندى ابراهيم السيد احمد ابو العال180886

+CC+CB+C+C+Dالتقديرندى احمد عبدالمغيث عبدالعزيز محمد180887

+CDC+BD+DCالتقديرندى أحمد محمد احمد عبد ربه180888

+A-AAAAA+Bالتقديرندى السيد عوض فيصل الجالى180889

B+B+BBDABالتقديرندى انور عبد الفتاح على ابراهيم180890

BC+A-AC+ABالتقديرندى حسن عمران محمود جوده180891

A-A-B+A+B+A-Bالتقديرندى خالد أحمد محمد أحمد180892

ACBA-CB+Cالتقديرندى خميس شعبان عبد الجيد نصر180893

+A-AAA+BA+Bالتقديرندى رمضان عبد هللا على عباس180894

+CD+BBDCCالتقديرندى سعيد عطيه محمد180895

C+D+B+B+CBCالتقديرندى عبده عبد المقصود عبد المقصود180896

C+BC+A-BC+Bالتقديرندى عمرو عبد العاطي محمد180897

+CD+DDDD-Cالتقديرندى متولي مصطفى محمد180898

CD+CBC+A-Cالتقديرندى محمد ابراهيم محمد السعدني180899

+BDBA-C+ACالتقديرندى محمد اسماعيل حامد سالم180900
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CFDBC+C+Cالتقديرندى محمد حمدي عبد الرحمن رمضان180901

CD+DCD+CCالتقديرندى محمد فيصل محمد الشناوى180902

DDDBCD+Cالتقديرندى نبيل عبد الرحمن علي دحدوح180903

+C+C+CA-C+ACالتقديرندى نصر عبد العزيز خليفه مصطفى180904

B+BB+A-C+ABالتقديرنرمين السيد محمد احمد عبده180905

+A-D+A-A-BC+Cالتقديرنرمين محمد هاشم محمد عبد الاله180906

+D+DC+BBB+Cالتقديرنسرين ياسر حنفى محمود حسن عويس180907

BBCA-CCCالتقديرنسمة جاد ابراهيم جاد180908

+BBD+D+D+BBالتقديرنعمة خالد ابراهيم عبد المطلب180909

ABABABABABABABالتقديرنعمة ناصر الدين جمعه عزتلى عبد هللا180910

CDD-BBD+Bالتقديرنعيمة أحمد محمود إبراهيم عدس180911

CCD+D+CCCالتقديرنغم جمال ابو زيد محمد اسماعيل180912

-AA-A+A+A-A+Aالتقديرنهاد سعد رمضان على عميش180913

A-B+AA+C+AAالتقديرنهال فرج على السيد محمد180914

BD+BB+C+B+Cالتقديرنهال مصطفي بدري مصطفي ابراهيم180915

ABABABABABABABالتقديرنور الدين مجدى محمود ذكى حسيب180916

+CDCC+C+BCالتقديرنور الهدى سعيد محمد محمد ابوالعال180917

A-CC+B+BABالتقديرنور الهدى محمد احمد شحاته احمد الخضرى180918

ABABABABABABABالتقديرنور الهدى محمود إبراهيم عبدهللا راشد180919

+BCBAD+ACالتقديرنور عبد العال دسوقى مصرى180920

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

االقتصاد مبادئ
 الفيزيائية الكيمياء

والتحليلية

 مورفولوجي

نبات وتشريح
زراعي حيوان

 أساسيات

الريفي المجتمع
رياضــــة

 ونظم آلي حاسب

معلومات

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2019 / 2018   الفرقة االولي للعام الجامعي 

:لجنة الرصد والمراجعة 

االمتحان ورئيس الكلية عميدوالطالب التعليم لشئون الكلية وكيل األولي الفرقة كنترول رئيس 

سرور أحمد محمد طارق. د.أحسين احمد حسين عادل. د.أالشهاوي محمد إبراهيم محمد. د.أ 



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

B+C+B+ACA-Bالتقديرنورا خالد محمود صبره عبدالاله180921

CCCCCB+Cالتقديرنوران ابراهيم محمد عرفه عرفه180922

+B+D+CC+D+C+Cالتقديرنوران أحمد علي عباس محمود180923

+C+DDCFD+Dالتقديرنوران محمد صالح عبد العزيز صالح180924

+C+C+CBCBCالتقديرنوران وليد رجب خليل ابراهيم180925

+A-C+B+A-B+ACالتقديرنورسين ابراهيم محمد ابراهيم شعبان180926

+CD+CCBC+Dالتقديرنورهان احمد محمد محمد عوض180927

+A-BB+ACA+Cالتقديرنورهان السيد سعد الدسوقى ابو المجد180928

+A-BBBB+A+Cالتقديرنورهان حمزه محمد  على عبدهللا ابورية180929

C+C+BA-A-B+Bالتقديرنورهان رضا احمد عبد هللا سعد180930

C+C+BA-B+C+Bالتقديرنورهان سعيد عبدهللا محمد جمعة180931

BD-CC+C+D+Cالتقديرنورهان طاهر ابو زيد على ابو زيد180932

+CD+D-C+C+C+Dالتقديرنورهان عادل محمد عبد الرؤف خفاجى180933

-CD-DCD+CDالتقديرنورهان عالء محمد محمد عبد الفتاح180934

+C+BBC+C+B+Cالتقديرنورهان فكرى محمد حسن الدالى180935

CDD+D+C+CBالتقديرنورهان محمد عبد الخالق محمد180936

ABABABABABABABالتقديرنورهان محمود عبدالموجود عبدالحليم180937

D+D+DBD+B+Cالتقديرنورهان مسعد اسماعيل محمد اسماعيل180938

+ABB+B+C+BCالتقديرنيرة محمد صادق شاهين180939

DD+DCFC+Fالتقديرنيروز وليد ابراهيم محمد السيد180940
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DD+DC+D+D-Cالتقديرهاجر إبراهيم أبو المجد بدوى شاهين180941

+B+D+BA-BBCالتقديرهاجر احمد ضيف محمد غريب180942

+BD-D+C+C+DCالتقديرهاجر السيد محمد احمد على180943

+BC+D+B+CB+Cالتقديرهاجر خميس دياب السيد محمد180944

+A-A+B+A+B+ACالتقديرهاجر زكريا محمد ابراهيم مرسي180945

BDD-D+C+D-ABالتقديرهاجر عبدالخالق ابوزيد محمد180946

CA+B+A-B+ACالتقديرهاجر عالء على قطب الطحان180947

BC+B+B+C+ACالتقديرهاجر محمد رجب جابر عبداللطيف180948

+B+C+BAB+B+Bالتقديرهاجر محمد عباس عبد الجليل الفقى180949

+C+BDA-DA-Cالتقديرهاجر محمد عبد الرازق حسن صالح180950

ABABABABABABABالتقديرهاجر محمد محمد محمد الكرش180951

+BD+C+A-CB+Cالتقديرهاجرابراهيم فتحى الفقى180952

+BD+C+A-D+ADالتقديرهالة يوسف محمود احمد عثمان180953

+A-D+CC+D+BCالتقديرهايدى عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الهادى180954

+BC+C+BCC+Cالتقديرهايدي ابراهيم عبد الغنى اسماعيل مرسي180955

+D+D-D-C+DD+Cالتقديرهايدي اسامه عبد الملك حبيب180956

ABABABABABABABالتقديرهايدي مجدى محمد حامد180957

BCB+A+C+B+Bالتقديرهبة هللا السيد محمود رحال180958

C+D+C+C+C+A-Cالتقديرهبة شحاته عبد السميع شحاته180959

+CC+BB+D+ACالتقديرهبة صبرى احمد عبد الحميد مرسى180960
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BD+D+B+D+B+Bالتقديرهدى احمد محمود الحسيني180961

FDDCD-DCالتقديرهدى محمد السيد حسن الشيخ180962

C+BBCD+BCالتقديرهدير احمد محمد سليمان السيد180963

B+A-B+ABA+Bالتقديرهدير حسن فتحي حسن رمضان180964

+BB+A-AD+ACالتقديرهدير رضا محمد ابراهيم عبيد180965

C+D+FBDDCالتقديرهدير عالء عبد النظير عبد الحليم يوسف180966

CCD+BDB+Cالتقديرهدير مندور رمضان محمد عبد الكريم180967

D-F-FFFF-Fالتقديرهشام محمد احمد احمد عبدالرحيم180968

D+DFDD+D-Cالتقديرهشام محمد الصاوي محمد صقر180969

+BCDC+D+ACالتقديرهال محمد سعد عبد الحميد النجار180970

B+AA-B+D+B+Bالتقديرهمسة خالد احمد عطيه يوسف180971

+FD+D+D+FBDالتقديرهمسة محمد عبدالنبى عطيتو حسنين180972

-C+C+DD+D-BFالتقديرهنا اشرف صالح عفيفى180973

B+CC+B+BB+Bالتقديرهناء أحمد حسن أحمد سالم180974

CCBACBBالتقديرهناء فتحى محمد أحمد زغلول180975

+B+BBA-BA-Cالتقديرهناء ياسر محمد اسماعيل180976

A-BC+B+BA-Cالتقديرهند السيد حسين عبد الفضيل180977

+C+D+FBCBCالتقديرهند على محمد عبدالعليم180978

+B+CA-AC+B+Dالتقديروردة وليد حسين محمد يحيى180979

+C+DCCD+B+Cالتقديروسام محمود رأفت سامح محمد180980
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D-DDFCBBالتقديروعد وسيم شحاتة السيد شحاتة180981

+BC+BBB+A-Bالتقديروفاء محمد سعد سعد هارون180982

C+CC+BBB+Bالتقديروالء احمد محمد على القزاز180983

+DFD+D+CDCالتقديروالء سعيد عبد الفتاح علي البحيري180984

D+C+BA-C+B+Cالتقديروليد ناصر عبدالمطلب حامد قريطم180985

C+CC+A-B+A+Bالتقديريارا عصام محمد محمود الباجورى180986

+AA-AAB+A+Bالتقديريارا فرجانى عطية عطية180987

FDDBDC+Cالتقديرياسر محمد ثابت محمد حسين180988

+B+C+B+A-BABالتقديرياسمين احمد محمد عبده عبدالعال180989

+C+C+C+B+BC+Bالتقديرياسمين امين ابراهيم عبده180990

BBBC+C+BBالتقديرياسمين خميس عبدالمقصود احمد الفقى180991

+C+CB+A-C+D+Bالتقديرياسمين طارق عبد القادر السيد اسماعيل دغش180992

+D+D-FC+D+C+Bالتقديرياسمين عابد السيد محمد امين قاسم180993

+B+C+A-AABBالتقديرياسمين عبد الناصر احمد مهران180994

+D+D-D-DDCCالتقديرياسمين محمد حسين يوسف المالح180995

+C+B+BB+D+A-Bالتقديرياسمين محمد عجمى عبده محمد نصار180996

ABABABABABABABالتقديرياسمينا شاكر حسين سيد سليمان180997

D+D+D+C+CC+Cالتقديرياسمينا محمد محمود حبون180998

ABABABABABABABالتقديريحيى باهى أحمد على180999

BD+BB+B+C+Bالتقديريسرا احمد كامل احمد يوسف181000
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C+AAABABالتقديريسرا محمود خميس احمد محمد181001

ABABABABABABABالتقديريوأنا مسعود بدارى مسعود شمروخ181002

B+CB+ABABالتقديريوستينا اشرف يوسف حنا يوسف181003

D-D-FFDC+Cالتقديريوسف ابراهيم كمال الدين فهمى عوض181004

D+CC+A-DBCالتقديريوسف احمد جابر كامل181005

FABFDD-D-Dالتقديريوسف سامح السيد محمد اسماعيل181006

DFFD+CFCالتقديريوسف سعيد محمد عبد المولى احمد181007

CD+D+BD+C+Cالتقديريوسف عادل محمد عبد الحكيم هالل181008

+DF-F-FD+FDالتقديريوسف عبد الحميد عبد الخالق محمود181009

ABABABABABABABالتقديريوسف محمد السيد محمد السيد ابوالحسن181010

ABABABABABABABالتقديريوسف محمد مصطفى امين محمد مجاهد181011

+D-D-D+BDCCالتقديريوسف محمود حنفى محمود حسنين181012

D-F-FABD+ABFالتقديريوسف نبيل عبد الصمد عبد الصمد مبارك181013

+CD-CBDC+Dالتقديريوسف هاني محمد عبد الرحيم181014

+CD+C+CD-BBالتقديراسراء ابراهيم السعيد شلبي181015

FD+CC+D-CCالتقديرفاطمة عمرو محمد كاظم181016

ABABABABABABABالتقديرمحمد عيسى محمد السيد االصل181017

+C+CBB+CABCالتقديرمحمد عزب اسماعيل عزب181018

B+CCC+D+C+Bالتقديرمحمد عبد الكريم محمود عبد الوهاب181019

+CD-D+BCD+Dالتقديرسلمى ممدوح عبد الحميد شحاتة181020
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+CC+CBDCDالتقديريحيى ايمن سعيد محمد181021

D-D-FBD+FCالتقديراميرة اشرف علي محمد عبد هللا181022

+D+D-D-D+CACالتقديرروان السيد محمد احمد181023

DD-DDD+D+Cالتقديركريم صبحي عبد هللا دويك181024

+FD+FD+DCCالتقديرمحمد السيد سمير السيد الغنيمي181025

D+A-CBD+B+Dالتقديرمازن سامر مصلح181026

+D+CD+D+CC+Cالتقديرمازن محمد احمد احمد حجازى181027

B+ABBB+BA-Bالتقديرندي محمد جمعة الواكي181028
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