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الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيالقس بطرس ثروت مينا أبانوب1600001

جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدالنجار السيد سعيد إبتهال1600002

مقبولجدا جيدمقبولمقبولجدا ضعيف ضعيف ضعيفإسماعيل محمود طايع النبى عبد إبراهيم1600003

جدا جيدجدا جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمكي الخير أبو سعد محسن إبراهيم1600004

مقبولجدا جيدجيدجيد ضعيف ضعيف ضعيفجمعه على محمد محمد إبراهيم1600005

مقبولمقبولجدا جيدمقبولجدا ضعيف ضعيف ضعيفنورالدين هللا عبد جالل إبراهيم أحمد1600006

جدا جيدممتازمقبولجيدمقبولمقبول ضعيفالكومى السيد أحمد السيد أحمد1600007

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيهللا خير الرازق عبد الشحات أحمد1600008

جيدجيدممتازجيد ضعيفمقبول ضعيفعبدالحليم أحمد الصافى أحمد1600009

جدا جيدمقبولجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولالنحال إبراهيم أنور أحمد1600010

مقبولمقبولمقبولجيد ضعيف ضعيف ضعيفدياب موسى جمال أحمد1600011

مقبولمقبولجيدجدا جيد ضعيف ضعيفمقبولمدين مدكور جابر جمعه أحمد1600012

مقبول ضعيفجيدجيدالئحياً راسب ضعيف ضعيفحامد حسن الدين حسام أحمد1600013

جيدجدا جيدجيدجدا جيد ضعيفمقبول ضعيفالسنهورى حسن غانم حسن أحمد1600014

جيدممتازجيدممتازمقبولمقبولمقبولوزيرى حسن محمد حسن أحمد1600015

جيدجدا جيدجيدجيدالئحياً راسب ضعيف ضعيفدرويش حسن حماده أحمد1600016

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيشتا محمد محمد حمدى أحمد1600017

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفسليمان عبدالغنى أحمد خالد أحمد1600018

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولجدا جيدمقبولالنبى عبد شمس النبى عبد رضا أحمد1600019

الئحياً راسبممتازممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدالغنام مجلي علي سامي أحمد1600020

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

2017 / 2016   الفرقة االولي للعام الجامعي 

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

:لجنة الرصد والمراجعة 

 رئيس كنترول الفرقة األولي 

محمد إبراهيم محمد الشهاوي. د. أ

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

مبادئ االقتصاد
الكيمياء الفيزيائية 

والتحليلية

مورفولوجي 

وتشريح نبات
حيوان زراعي

أساسيات المجتمع 

الريفي
رياضــــة

حاسب آلي ونظم 

معلومات

هذه النتيجة قابلة للتعديل بعد تطبيق قواعد 
التيسير في نهاية العام الجامعي

عميد الكلية ورئيس االمتحانوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

طارق محمد أحمد سرور. د.أإيمان  حسين السيد عياد. د.أ



 11م ك 13- ك.أ13- ز.ق11- ن.و11. ز.ن11. ك.أ11. ز.ق

3333332

مقبولجيدجدا جيدمقبولالئحياً راسبمقبول ضعيفمحمود سعد عطية سعد أحمد1600021

مقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدالئحياً راسبمقبول ضعيفعبدربه محمد حشمت سمير أحمد1600022

مقبولممتازجيدجيدالئحياً راسبمقبولمقبولصفيان حامد عبدالمجيد سمير أحمد1600023

مقبولممتازجيدجيد ضعيفجيدمقبولعبدالسالم الرحمن عبد موسى النصر سيف أحمد1600024

مقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدالئحياً راسبجيدمقبولهارون الفتاح عبد مختار شعبان أحمد1600025

جدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولالحميد عبد جوده طارق أحمد1600026

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولحماد أحمد محمد عادل أحمد1600027

جيدجيدجيدجيدالئحياً راسب ضعيف ضعيفمرعى عبداللطيف محمد عادل أحمد1600028

مقبولجدا جيدجيدمقبولالئحياً راسب ضعيف ضعيفالغفار عبد محمد عاطف أحمد1600029

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبوللم سا الطنطاوى المحسن عبد هللا عبد أحمد1600030

جدا جيدممتازممتازممتازغائبغائبممتازالجمل على سعد الواحد عبد أحمد1600031

جيدجيدجيدجدا جيد ضعيف ضعيف ضعيفحسن محمد الرحيم عبد عصام أحمد1600032

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيالحسن أبو شعبان عطية أحمد1600033

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيف ضعيف ضعيفعلى إبراهيم السالم عبد كمال أحمد1600034

جيدجيدجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولالجمل بسيونى أحمد محمد أحمد1600035

جيدممتازجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولالسيد ذكريا الشحات محمد أحمد1600036

جدا جيدجدا جيدممتازممتازجيدمقبولجيدالشاعر إبراهيم أنور محمد أحمد1600037

جيدممتازجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولاالشول أحمد بدران محمد أحمد1600038

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبول ضعيف ضعيفزيد على حسن محمد أحمد1600039

جيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولالمهد اللطيف عبد العزيز عبد محمد أحمد1600040
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جدا جيدجيدجيدجدا جيد ضعيفمقبول ضعيفالجليل عبد حفنى الفتاح عبد محمد أحمد1600041

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدجيدعامر حسن عبدالمنعم محمد أحمد1600042

جيدجيدجدا جيدجيد ضعيفمقبول ضعيفرزق محمد محمد فريد محمد أحمد1600043

جيدجيدممتازجدا جيد ضعيفمقبول ضعيفعثمان إبراهيم محمد محمد أحمد1600044

جيدممتازجيدممتاز ضعيفمقبولمقبولأحمد على يسن محمد أحمد1600045

جدا جيدجدا جيدجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمحمود مرسى مرسى مختار أحمد1600046

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولالبشبيشى النبى عبد السعيد مسعود أحمد1600047

جدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفطيلون مرزوق محمد مصطفي أحمد1600048

جدا جيدجيدجيدممتاز ضعيفمقبولمقبولالحميد عبد إسماعيل الحميد عبد منصور أحمد1600049

مقبولمقبولجيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفالدايم عبد مهنا على ناجى أحمد1600050

جدا جيدجيدجيدجيدمقبول ضعيفمقبولمتولى أحمد ناصر أحمد1600051

جيدجدا جيدجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولخالد رابح حسن نبيل أحمد1600052

مقبولجدا جيدجدا جيدجيدالئحياً راسبمقبول ضعيفبدوى السيد القادر عبد وحيد أحمد1600053

جيدجيدجدا جيدجدا جيدالئحياً راسب ضعيف ضعيفسرور الرحمن عبد محمد ياسر أحمد1600054

مقبولجيدجدا جيدجيدمقبولمقبول ضعيفسعفان العزيز عبد رمضان أدهم1600055

جيدجدا جيدجيدمقبول ضعيفمقبولمقبولالدين على المنعم عبد عيد السيد أسامة1600056

جيدممتازجيدجيد ضعيفمقبول ضعيفخضير العزيز عبد سعد أسامة1600057

جيدممتازجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدالجرواني صالح حسين صالح أسامة1600058

مقبولجيدجيدمقبولالئحياً راسبمقبول ضعيفهللا عبد على محمد أسامة1600059

مقبولمقبولجدا جيدجيد ضعيف ضعيف ضعيفالبنا حارس زكريا أحمد اسامه1600060
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جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدجيدالوفا أبو إبراهيم الوفا أبو إسراء1600061

جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولجيدعبيد أحمد حسن إسماعيل إسراء1600062

جدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولخليفة محمد السيد إسماعيل السيد إسراء1600063

مقبولجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولالجوهرى محمد عبدالفتاح السيد إسراء1600064

جيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبول ضعيفزغلول السيد كمال السيد إسراء1600065

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولمقبولجدا جيدعبدالعاطى حسين إسراء1600066

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولجيدرضوان عبدالعال عادل إسراء1600067

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيالحليم عبد حسين كمال محمد عادل إسراء1600068

جيدممتازجيدممتازممتازجيدجيدعبدهللا الدين صالح  على عبدهللا إسراء1600069

مقبولالئحياً راسبمقبولمقبولالئحياً راسب ضعيفجدا ضعيفعمر أحمد عصام إسراء1600070

جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجدا جيدبيومى محمد الصادق عمر إسراء1600071

جدا جيدجيدجيدمقبول ضعيف ضعيف ضعيفعوض راشد عوض إسراء1600072

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيعلى سليم طه عيد إسراء1600073

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولجدا جيدأحمد أبوسيد أحمد كمال ماهر إسراء1600074

جيدممتازجدا جيدجدا جيد ضعيفجيدمقبولالرحيم عبد محمد المجد أبو محمد إسراء1600075

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدعمارة محمد صالح محمد إسراء1600076

جدا جيدممتازجيدجيدمقبولمقبولجيدهللا عبد محمد راشد محمود إسراء1600077

جيدمقبولجيدجدا جيدجيدمقبولمقبولالجليل عبد محمد إبراهيم إسالم1600078

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيأحمد يوسف خالد إسالم1600079

جدا جيدممتازجيدممتازمقبولمقبولجيدكامل عباس كامل إسالم1600080
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جدا جيدجيدجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولعبدهللا سلومه محمد إسالم1600081

مقبولجدا جيدجيدجيد ضعيفجيد ضعيفأبوزهو هللا فتح محمد محمد إسالم1600082

جيدجيدجيدجيدمقبول ضعيفمقبولأبوزيد محمد الهادي عبد إبراهيم أسماء1600083

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدجدا جيدمنصور أحمد سيد محمد بكر أبو أسماء1600084

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدجدا جيدرفاعى أحمد رفاعى أحمد أسماء1600085

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولجيدمقبولعبدهللا على أحمد أسماء1600086

جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولمحمد عاشور أشرف أسماء1600087

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجدا جيدعبدالمجيد قبارى الدين شهاب حسام أسماء1600088

جيدجدا جيدممتازجدا جيدمقبولمقبولمقبولالحافظ عبد ذكى فتحى أسماء1600089

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدممتازحميده عبدالمنعم شوقى فريد أسماء1600090

جدا جيدجدا جيدجيدممتازجيدجيدجيدمحمد بدر حسن مجدي أسماء1600091

مقبول ضعيفجدا جيدجيدالئحياً راسبالئحياً راسب ضعيفخليل على محمد أسماء1600092

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدجدا جيد ضعيفأبوالعينين بيومى السيد يحى أسماء1600093

جدا جيدممتازممتازممتازجيدجدا جيدجدا جيدالحاج إبراهيم المنعم عبد حمادة إسماعيل1600094

جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفحامد مهلل حامد أكرام1600095

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجيدمقبولمحمد أحمد إبراهيم أالء1600096

جيدمقبولجيدجيد ضعيفالئحياً راسب ضعيفالعال عبد مختار رشاد السيد أالء1600097

جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولجيدمقبولعلي أحمد مرعى حماده أالء1600098

جدا جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمحمد خميس الدين عالء أالء1600099

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدجدا جيدالعاطى عبد عبدالكريم يحيى أالء1600100
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جدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدالئحياً راسب ضعيف ضعيفشلبى إبراهيم محمد عماد الحسين1600101

جيدممتازممتازجدا جيدمقبولجيدجيدمحمد رحاب أبو محمود السيد1600102

جدا جيدممتازممتازجيدجيدمقبولجدا جيدعمر السيد أحمد محمود إلهام1600103

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولجيدالقاضى أحمد السعيد أماني1600104

مقبولمقبولجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبول ضعيفيوسف محمد محمود جمال أماني1600105

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدمقبول ضعيف ضعيفأحمد محمد يسري أماني1600106

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدإبراهيم هللا ضيف على يونس أماني1600107

جدا جيدممتازجدا جيدممتاز ضعيفجيدجيدالدين سيف طلبه بدر محمود أمل1600108

جيدممتازجدا جيدجيد ضعيفمقبولجدا جيدعلى الدين نصر مصطفى أمنة1600109

مقبولممتازجيدممتازمقبولمقبولجيدبكر محمد حسن بكر أمنية1600110

جيدممتازجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولحسن عبدالعال أحمد خالد أمنية1600111

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجيدالعال عبد عثمان عبدالفتاح رجب أمنية1600112

جدا جيدجدا جيدجيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفمحمد إسماعيل على عادل أمنية1600113

جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجيدجيدخاطر على جميل محمد أمنية1600114

جدا جيدمقبولجدا جيدممتازجيدمقبولجيدمهدى عبدالحليم محمد ياسر أمنية1600115

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيأحمد سيد الشبراوى ثروت أمير1600116

جدا جيدممتازممتازممتازممتازمقبولممتازبسيونى سعيد بسيونى أميرة1600117

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولداود محمد صبحى أميرة1600118

مقبولممتازجيدجدا جيدمقبولجيدجدا جيدعبدالسالم محمد السالم عبد أميرة1600119

جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولمقبولجيدالديب حسين محمد لطفى أميرة1600120
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جدا جيدممتازممتازممتازممتازجيدجدا جيدأميرة محمد عبدالحميد طايع1600121

مقبولممتازممتازجيدمقبولمقبولجيدأميرة مسعد عبد الفتاح الفقى1600122

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجدا جيدأميرة يوسف عبدالعزيز على نصر1600123

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولأميمة إبراهيم السيد أحمدعبدالجواد1600124

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيدأمينة محمد جابر على السيد1600125

جيدممتازجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولانجي مصطفى فوزى إبراهيم محمد1600126

جدا جيدجيدجدا جيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفأندرو عزت فريز غالي1600127

جدا جيدجيدجدا جيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفأيات محمد محمد بسيونى خلف1600128

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولأية إبراهيم السعيد النجيلى1600129

مقبولمقبولجيدجيد ضعيفمقبول ضعيفأية أحمدمحمد محمد عمر1600130

جيدجدا جيدجدا جيدجيد ضعيف ضعيفمقبولأية السيد أبو زيد احمد1600131

جدا جيدجيدجيدممتازجيدمقبولجيدأية جابر جابر إبراهيم محمد ادريس1600132

جدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولجيدجدا جيدأية جمال عبد الغنى أحمدعثمان1600133

جدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدمقبولمقبولجدا جيدأية حسام محمد عبد الرحمن حسنين النمر1600134

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدمقبولأية حمدى إبراهيم عبد الكريم القناوى1600135

جدا جيدممتازممتازممتازجيدجيدجيدأية خالد محمود محمد يوسف1600136

جيدممتازممتازمقبولجيدجيدجيدأية رزق حسن حسن بيومي1600137

جيدجدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدجيدمقبولأية طارق محمد حمدون محمد جاد1600138

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولأية عادل عنتر محمد الغول1600139

جيدممتازممتازممتازجدا جيدمقبولجدا جيدأية علي السيد على الهتيمى1600140
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جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيف ضعيفمقبولأية عماد محمد حسن حسين1600141

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدممتازأية مجدى عبد المنعم مصطفى1600142

ممتازجدا جيدممتازممتازجيدمقبولجدا جيدأية محمد إبراهيم محمد السيد1600143

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبول ضعيفجيدأية محمد ربيع محمد الخضرى1600144

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجدا جيدجدا جيدأية محمد عبد المنعم محمود يوسف1600145

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدأية محمد محمد عبده الشريف1600146

جدا جيدجدا جيدجيدممتاز ضعيفجيدمقبولأية محمود السيد عوض هللا السيد1600147

جيدممتازجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولجيدأية محمود توفيق أحمدعلى1600148

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدإيمان أحمدعبدالحميد محمد موسى1600149

مقبولجدا جيدممتازممتازمقبولمقبولمقبولإيمان إسماعيل إسماعيل حسنين حسنين االدكاوي1600150

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجيدجدا جيدإيمان جالل إبراهيم محروس إسماعيل1600151

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدجدا جيدإيمان جمعه حسن عبدالكريم محمد1600152

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدجدا جيدإيمان حنفى سالم حنفى1600153

جدا جيدجيدممتازممتازجدا جيدمقبولمقبولإيمان خالد صبرى عثمان محمود1600154

جدا جيدممتازممتازممتازجيدجيدجدا جيدإيمان رمضان عبدالعليم بسيونى1600155

جدا جيدممتازممتازجدا جيدممتازمقبولجيدإيمان سعد حسن على ادريس1600156

جيدممتازجدا جيدجيدجيدمقبولجدا جيدإيمان سعد محمود الشال1600157

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتاز ضعيفمقبولمقبولإيمان شريف أحمدأبوزيد1600158

مقبولممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجيدإيمان عماد حسين عبدالمجيد الصباغ1600159

جيدممتازجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولجدا جيدأيمن خالد صبحى أبوشعلة1600160
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جيدجدا جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولأيمن عمر محمد خيري الجوهرى1600161

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيإيناس عادل حامد السيد محمد1600162

جيدجدا جيدجيدمقبولجدا ضعيفمقبول ضعيفباسل محمود عبدهللا توفيق1600163

جدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجدا ضعيف ضعيف ضعيفباسل محمود عماد مصطفى على شهاوى1600164

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجيدباسنت جرجس فوكيه بهنان1600165

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولبثينة أحمدحنفى محمود حسنين1600166

جيدممتازجيدجيد ضعيفمقبولمقبولبسمة حامد على على الديب1600167

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيبسمة خالد أحمدحافظ1600168

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولبسمة محمد جمعه يوسف1600169

جيدجيدجيدجيدجيدمقبول ضعيفبسنت عصمت شحاته على البرادعى1600170

جيدجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولمقبول ضعيفبسنت فؤاد محمد عبد المنعم محمد1600171

مقبولالئحياً راسبمقبولمقبولالئحياً راسب ضعيف ضعيفبشاير أحمدعبده عباس كلوده1600172

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولجيدبيتر عماد معوض اسكندر ناروز1600173

جدا جيدممتازممتازجدا جيدمقبولمقبولمقبولتقى السيد محمد حسن مسلم1600174

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدمقبولجدا جيدجهاد رأفت عبد العزيز أحمد إبراهيم1600175

جدا جيدممتازجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجهاد صالح أمين عبدهللا1600176

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيجهاد عبد الكريم محمود عبد الكريم محمد1600177

جدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدمقبولجيدجومانه صالح محمود نجدى1600178

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولجينا رأفت كمال مرجان1600179

جيدجدا جيدممتازجيدمقبولجيدمقبولجيهاد خالد عبدالوهاب عواد1600180
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جدا جيدجيدجدا جيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفحازم أحمدعبد المطلب مليجى على1600181

جدا جيدجيدجيدجدا جيد ضعيف ضعيفمقبولحازم حسن محمد محمد صالح1600182

مقبولجيدجيدجيد ضعيفمقبولمقبولحازم شعبان أحمدالسيد حزين1600183

جيدممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدجيدحبيبة حسن السيد إسماعيل احمد1600184

جيدممتازجيدجيدمقبولمقبولجيدحسام حمدى السيد أحمدإبراهيم1600185

 ضعيفجدا جيدجيدمقبولالئحياً راسبمقبول ضعيفحسام سعيد محمد محمد أبوالعنين1600186

مقبولممتازجيدممتازجيدجيدمقبولحسام هاشم مصطفى أحمدعبدالدايم1600187

 ضعيفجدا جيدجيدجيد ضعيف ضعيف ضعيفحسن خيرى أحمدعبد النبى حميد1600188

جيدجدا جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولحسن رجب عبد الفتاح السيد عباس1600189

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدجيدحسن سعيد عبدهللا عبدالعزيز1600190

جيدممتازجيدجدا جيد ضعيفمقبول ضعيفحسن سليمان حسن السيد حسن1600191

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدجدا جيدحسناء رجب السيد عثمان خذيمى1600192

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولحسين عبد الناصر فرج عبد الرحمن السعد1600193

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبول ضعيفحمادة صالح عبدالمنعم إسماعيل حماده1600194

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدممتازحنان حمدي قاسم  حسان موسى1600195

جيدممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدممتازحنان منور محمد عبدالسيد1600196

جدا جيدجيدجيدمقبول ضعيف ضعيفمقبولخالد أيمن طاهر سعد محمد1600197

جيدجيدممتازجدا جيد ضعيفجيدمقبولخالد سعدى محمد عمران1600198

جيدممتازجدا جيدممتازممتازجيدجدا جيدخالد عبد الناصر عبد العزيز شاور1600199

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجيدجيدخالد ممدوح السيد إبراهيم حراز1600200

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

 رئيس كنترول الفرقة األولي 

محمد إبراهيم محمد الشهاوي. د. أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إيمان  حسين السيد عياد. د.أ

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2017 / 2016   الفرقة االولي للعام الجامعي 

:لجنة الرصد والمراجعة 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

مبادئ االقتصاد
الكيمياء الفيزيائية 

والتحليلية

مورفولوجي 

وتشريح نبات
حيوان زراعي

أساسيات المجتمع 

الريفي
رياضــــة

حاسب آلي ونظم 

معلومات

هذه النتيجة قابلة للتعديل بعد تطبيق قواعد 
التيسير في نهاية العام الجامعي

عميد الكلية ورئيس االمتحان

طارق محمد أحمد سرور. د.أ



 11م ك 13- ك.أ13- ز.ق11- ن.و11. ز.ن11. ك.أ11. ز.ق

3333332

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازخلود خالد محمد محمود عبود1600201

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدداليا رمضان مصطفى على مصطفى1600202

جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجيدجيدداليا عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد شاويش1600203

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدجدا جيدداليا عبدالجواد إسماعيل عبد المقصود القطرى1600204

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولجيدداليا محمد طه على عسقالنى1600205

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجيدجدا جيددعاء حسن أمين محمد أبو شادى1600206

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيدعاء حسين عوض هللا حامد حسين1600207

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيدجدا جيددعاء سعداوى عيسى موسى مصطفى1600208

جيدممتازممتازجدا جيدمقبولجيدجيددعاء على محمد محمود عبد النبى1600209

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولدنيا أحمدعبد الرحمن أحمدمحمد1600210

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولجيددنيا السيد خميس علي مرسي1600211

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيددنيا مصطفى عبد القادر غريب1600212

جيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدجيددينا السيد السيد محمد مرسى1600213

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيف ضعيف ضعيفدينا جمال سعدالدين حسنين1600214

مقبولجدا جيدجيدمقبولمقبولجيدجيددينا حسن إبراهيم عبدالسميع السطوحى1600215

جدا جيدممتازممتازجدا جيدمقبولجيدجيددينا صالح بهنسي  عبد الرحمن أبو يوسف1600216

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيددينا محفوظ محمد محمد على1600217

جيدجدا جيدجيدجيد ضعيف ضعيف ضعيفدينا محمد سالمه سالمه1600218

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجيدمقبولدينا محمد محمد خليل إبراهيم1600219

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولرامز رجائى أنيس متى مرجان1600220
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جيد ضعيفجدا جيدمقبول ضعيفالئحياً راسبمقبولرانيا إبراهيم سعيد حسين أبو العينين1600221

مقبولجدا جيدجدا جيدممتازمقبولمقبولجيدرانيا حمدي محمد عبد الحميد يونس1600222

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدمقبول ضعيفرانيا سامى حسن البرادعى1600223

مقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولرانيا محمود مبروك محمود1600224

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدمقبولجيدرحمة أحمدعبدالباقى أبو شعيشع1600225

جيدجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمقبولرحمة أحمدمصطفى أحمد مصطفى1600226

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدرحمة حامد رمضان محمد عبد الجليل1600227

مقبولجيدجيدمقبولمقبول ضعيفمقبولرضوى محمد عبد العظيم محمد سعد1600228

جيدممتازجدا جيدممتازجيدمقبولمقبولرغده سامح إبراهيم السيد1600229

جدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدجيدمقبولجدا جيدرفيدا حسن مصطفي مصطفي القسطاوي1600230

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدجدا جيدرنا رضا عبدالستار محمد السيد1600231

جيدممتازجيدممتازجدا جيدجيدجيدرنا ناصر رمزي عبد الهادي1600232

جدا جيدجدا جيدجيدممتازمقبولجيدجيدروان إبراهيم محمد جمعه الشريف1600233

جدا جيدجيدمقبولجدا جيدجيدجيد ضعيفروان السيد بخيت محمد احمد1600234

جيدجيدجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولروان حمدي مختار أحمدعمر1600235

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجدا جيدروان رضا زغلول سيداحمد1600236

جيدجدا جيدجيدجيدمقبولجيدمقبولروان عبد هللا محمد أحمدعقيلى1600237

جدا جيدمقبولجيدمقبول ضعيف ضعيف ضعيفروان عبد المنعم مرسى محمد خضر1600238

أول عذرأول عذرأول عذرأول عذرأول عذرأول عذرأول عذرروان على جابر على حسن1600239

مقبولمقبولجدا جيدجيد ضعيف ضعيفمقبولروان محمد عبد العزيز على عبد العزيز1600240
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جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدجدا جيدروان محمد عبد هللا محمد إبراهيم1600241

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيروان محمود حسنين محمد إبراهيم1600242

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدروان مصطفى حسن عبدالنبى1600243

جدا جيدممتازممتازجدا جيدجيدمقبولجيدروجينا رأفت عبد الصادق عبيد1600244

جدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدجيدمقبولجيدرودينا إبراهيم يوسف إبراهيم أبو صبيحه1600245

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولمقبولجيدرويدا حسام عبد الحميد عبد الرؤوف1600246

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجيدريم عادل عبد الحميد خليل محمد1600247

جيدممتازجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولريهام أحمد أحمد إبراهيم1600248

جيدمقبولجيدجدا جيدمقبول ضعيفمقبولزياد محمد أحمدعلى1600249

جدا جيدممتازجدا جيدممتازممتازمقبولجدا جيدزينب فتحي الزاكي محمد1600250

جيدممتازجدا جيدجيد ضعيفمقبولجيدزينب فرج أحمد فرج هللا الشوربجى1600251

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيزينة يعقوب على يعقوب على1600252

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيسارة إبراهيم صادق محمد إسماعيل1600253

جدا جيدممتازممتازممتازمقبولجيدجدا جيدسارة أحمد أمين أحمد يونس1600254

جدا جيدجدا جيدجيدجيد ضعيف ضعيفمقبولسارة أحمد صبحى أحمد على عبد الجواد1600255

جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولسارة السيد عبد هللا حسين أبو حادى1600256

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدممتازجدا جيدسارة سامى عبد المولى محمد عطية1600257

جيدمقبولجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولسارة عبد العزيز عيد محمد شعيشع1600258

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدسارة محمد حامد عبد الحميد أبو العينين1600259

مقبولممتازجيدممتازجيدجدا جيدجيدسارة محمد فؤاد محمود على1600260
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