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جدا جيدجدا جيدجيدجيد ضعيفمقبول ضعيفملوك السعيد إبراهيم عبده فضل1600521

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجيدممتازمنال فايز عبد الحميد عبد هللا عبد المجيد1600522

جدا جيدممتازجدا جيدجيدجدا ضعيفمقبولمقبولمنة هللا أحمد فيصل أمين1600523

جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجيدمنة هللا جمال فهمى محمد إسماعيل1600524

جدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولمقبولجيدمنة هللا عادل محمد محمد1600525

جيدجيدجدا جيدجيدمقبولجيدجيدمنة هللا محمد محمود محمد عبد الواحد1600526

جدا جيدجدا جيدجيدمقبول ضعيفمقبولجيدمنة هللا هشام جابر السيد طه1600527

جدا جيدجيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولمنة هللا ياسر فؤاد عبد الفتاح صالح1600528

مقبولممتازجدا جيدممتازمقبولجيدجيدمنى حسن على محمد مصطفى1600529

جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولجيدجيدمنى عبد الحميد محمود عبد الدايم حجر1600530

مقبولجدا جيدمقبولممتازمقبولمقبول ضعيفمنى متولي محمد متولي1600531

جدا جيدممتازممتازجيدجدا جيدمقبولجيدمها محمود السيد علي1600532

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولمها مهدى على السيد مهدى1600533

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولجيدمهاب أحمد إبراهيم بدران مصطفى1600534

جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولمهند هدية السيد محمود1600535

مقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمؤمن أحمد عبد الحميد أحمد سلطان1600536

جدا جيدجدا جيدجيدممتازمقبولمقبول ضعيفمؤمن أكرم السيد بدوى احمد1600537

جدا جيدممتازجيدجيد ضعيف ضعيف ضعيفمؤمن عالء عبد البديع عبد الرحمن إسماعيل1600538

جيدمقبولجيد ضعيفجدا ضعيفمقبول ضعيفمي أحمد الصاوى أحمد محمد1600539

مقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدالئحياً راسبمقبولمقبولمي حشمت توفيق فهمى1600540
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جدا جيدممتازجيدممتازممتازجيدجدا جيدمي سعد إبراهيم صالح احمد1600541

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمي محمد محمود على محمد1600542

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدجيدممتازميادة ماهر كامل عبد الجواد مشرف1600543

مقبولممتازجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولميادة محمد حسن السيد عبد القادر1600544

جيدممتازجدا جيدجيد ضعيفجيد ضعيفميار جمال إبراهيم عوض1600545

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولميار جمال محمد إبراهيم البروه1600546

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدالئحياً راسبمقبولجدا ضعيفميار عصام محمد أحمد سالم1600547

جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجيدميار فخري جابر على المجعاوي1600548

جيدجدا جيدممتازممتازمقبولمقبولجيدميرنا مصطفى أحمد علي حماد1600549

جيدجدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدمقبولجيدميروز شفيق محمد عتمان1600550

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمينا صبرى يوسف شاكر1600551

جيدجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمينا مجدى رزق متى حنس1600552

مقبولممتازممتازممتازجدا جيدجيدجيدنادر عبد المنصف جالل إسماعيل1600553

جيدجيدممتازجيدمقبولمقبولجيدنانسي هانى على محمد الحناوى1600554

جيدمقبولجيدممتازمقبولمقبولمقبولنجالء عبد الحميد عبد الواحد عبد العزيز الغنام1600555

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجدا جيدندا أحمد عبد الفتاح أحمد1600556

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيف ضعيفجيدندا خالد محمد عوض حسن1600557

جيدممتازممتازممتازمقبولجدا جيدجيدندى إبراهيم خليفة إسماعيل البرقى1600558

جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولندى أشرف حميدو حسين السيد1600559

جيدجدا جيدجدا جيدممتاز ضعيف ضعيف ضعيفندى السيد محمد عبد الرحمن1600560
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جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدجدا جيدندى حسام الدين عباس بسطاوى حسن1600561

مقبولجدا جيدجدا جيدممتازمقبولجيدمقبولندى عبد القادر صالح حسين1600562

جيدممتازجدا جيدممتازممتازجدا جيدجيدندى ماهر سعد هللا حسن عبد النعيم1600563

جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجيدجيدندى مجدى عزت أحمد مرعى1600564

جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولندى محمد بدر على محمد1600565

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغينرمين صالح عيد إبراهيم الخولى1600566

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدمقبولمقبولنسمة قدري إسماعيل محمد1600567

 ضعيفممتازممتازممتازممتازجدا جيدمقبولنعمة فتحى جويدة عدالن سعيد1600568

مقبولجيدمقبولجدا جيد ضعيفمقبولمقبولنغم أحمد يونس محمود1600569

مقبولجيدجدا جيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفنغم حمدى السيد محمد1600570

جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبول ضعيفنهلة إبراهيم جمعه إبراهيم عبد الحي1600571

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدنهلة محمود عالء الدين فتحى أحمد1600572

جيدممتازممتازجيد ضعيفمقبولمقبولنهى حمدى فاروق مرسى1600573

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفجيد ضعيفنور الدين محمد السيد خليل إبراهيم1600574

جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجيدنور بهاء الدين  سعد  حسن الحضري1600575

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدممتازجيدممتازنور حسام الدين فوزى بدر1600576

جيدممتازجدا جيدممتازجيدمقبولمقبولنوران محمد أحمد أنور إسماعيل أبو شهبة1600577

مقبولجدا جيدجدا جيدممتازجيدمقبولجيدنورهان أحمد حسين فؤاد إبراهيم1600578

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفنورهان أحمد على حسين عبد هللا1600579

جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولنورهان حسن قاسم فرج أبودياب1600580
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جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولنورهان على إسماعيل مرسى فتح الباب1600581

جدا جيدجيدجدا جيدممتاز ضعيف ضعيفجيدنورهان محمد على السيد على1600582

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولنورهان محمود على حسن1600583

جدا جيدجيدجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولنورهان هاشم عبد الفضيل هاشم1600584

جيدجدا جيدجيدجيدمقبولمقبولجيدنيرة محمد عبد العزيز مرسي متولي1600585

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدهاجر خالد أحمد محمد محمد1600586

مقبولجدا جيدممتازجدا جيدمقبولمقبولمقبولهاجر سالمة عبد العزيز عصفور عبد القوى1600587

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدهاجر عادل عبد الرحمن جمعه صالح1600588

مقبولجدا جيدممتازجدا جيدمقبولمقبول ضعيفهاجر عامر محمد أحمد إدريس1600589

جيدجدا جيدجيدجدا جيد ضعيفمقبول ضعيفهاجر عرفة محمد أبو الفتح عرفه1600590

جيدجدا جيدجدا جيدممتاز ضعيفجدا جيدجيدهاجر نبيل محمد إسماعيل1600591

جدا جيدممتازجدا جيدجيدجيدمقبولجدا جيدهبة إبراهيم أحمد عبد هللا الزغبى1600592

مقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولجدا جيدهبة هللا معوض محمد معوض عتمان1600593

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدمقبولجيدهبة عبد الوهاب عبد الحميد عبد الوهاب العريف1600594

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولهبة عصام محمد سيد احمد1600595

جيدممتازجيدجيدمقبول ضعيفمقبولهبة محمد بيومى مرسى1600596

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدهبة ياقوت سعيد ياقوت صقر1600597

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولجيدهدير محمود فاضل محمد بدير1600598

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيد ضعيف ضعيف ضعيفهند عبد الحكيم محمد حمدان على1600599

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدممتازوجيهة صبحى عبد هللا محمود شعبان1600600
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جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدممتازوفاء رأفت أحمدعبد الرحيم1600601

جيدمقبولجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولوالء جميل مصطفى عبدالرازق1600602

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولوالء عمر هاشم السيد1600603

جيدجدا جيدممتازجدا جيدمقبولمقبول ضعيفيارا إبراهيم عطيه إبراهيم أبو الحسن1600604

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغييارا أحمد عبد الحميد قاسم1600605

جيدممتازجدا جيدممتازجيدمقبولمقبوليارا عادل على محمود بدير1600606

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيف ضعيفمقبولياسر جالل إبراهيم إبراهيم البالصى1600607

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولياسر حمدى متولى حسن1600608

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدمقبولياسمين أحمد إبراهيم محمد الرملى1600609

جيدجيدجيدجيد ضعيف ضعيف ضعيفياسمين أحمد عبد العزيز ياقوت على1600610

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولياسمين جمعة عبد الحميد مرسي1600611

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولياسمين حسام الدين أحمد محمد1600612

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولياسمين عصام السيد عبده1600613

جيدممتازممتازجدا جيدجيدجيدمقبولياسمين مجدى شيندى السيد احمد1600614

جيدممتازجدا جيدمقبولمقبولمقبول ضعيفياسمين محمد إبراهيم محمد1600615

جيدمقبولجيدجيد ضعيفمقبول ضعيفياسين مخلوف أحمد إبراهيم سعد1600616

جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدجيديمنى عالء الدين عطيه السيد حافظ1600617

مقبولجدا جيدجيدجيد ضعيف ضعيفمقبوليوسف السعيد حميدة مبروك عرابى1600618

جيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدمقبوليوسف حسان مصطفى حسان عبد العال1600619

جيدجدا جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبوليوسف عادل يوسف محمد عبد هللا1600620
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مقبولمقبولجيدجدا جيد ضعيف ضعيفمقبولأماني محمد عبده عبد الهادي1600621

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبزياد عبد الكريم خواص عبد الكريم1600622

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمحمود يسري محمد قطب الهنداوي1600623

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجدا جيدأبو بكر أحمد سعيد أحمد الصباغ1600624

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدروان أحمد مصطفى إبراهيم مصطفى1600625

جيدجيدجدا جيدجدا جيدالئحياً راسبمقبولمقبولمحمد علي محمد محمد عبد العاطي1600626

جدا جيدجدا جيدجيدجيد ضعيفمقبول ضعيفهبة هللا محمد عبد النبي إبراهيم1600627

غائب ضعيفمقبول ضعيفالئحياً راسبالئحياً راسبغائبمحمود محمد جابر صابر محمد1600628

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغينوران أحمد منعم محمد عطية1600629

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفالئحياً راسب ضعيفنورهان صالح سعد أحمدرمضان1600630

جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولعمار سمير أحمد قرموطة1600631

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغدي خالد جار هللا الحرازي1600632

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيهانم أحمد سعيد طه1600633

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 
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 رئيس كنترول الفرقة األولي 

محمد إبراهيم محمد الشهاوي. د. أ
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مبادئ االقتصاد
الكيمياء الفيزيائية 

والتحليلية

مورفولوجي 

وتشريح نبات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إيمان  حسين السيد عياد. د.أ

:لجنة الرصد والمراجعة 

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

رياضــــة
ونظم ,حاسب آلي 

معلومات

عميد الكلية ورئيس االمتحان

طارق محمد أحمد سرور. د.أ

حيوان زراعي
أساسيات المجتمع 

الريفي
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نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقالئحياً راسبنجاحه سبقنجاحه سبقإبراهيم حمدي محمد هاشم عبد الهادي1500701

 ضعيفنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولالئحياً راسبالئحياً راسب ضعيفإبراهيم مجدي محمد حنفي محمد1500702

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيأحمد إيهاب أحمد مصطفى احمد1500703

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقنجاحه سبقالئحياً راسبالئحياً راسبمقبولأحمد حامد أحمد محمد حامد1500704

نجاحه سبقالئحياً راسبنجاحه سبقمقبولالئحياً راسبالئحياً راسب ضعيفأحمد حامد الحنفي إبراهيم الحنفي1500705

غائبغائبنجاحه سبقغائبغائبغائبغائبأحمد حسن عوض شلفة1500706

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولالئحياً راسب ضعيف ضعيفأحمد حمدنا هللا حسان أحمد قريش1500707

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبق ضعيفالئحياً راسب ضعيفجدا ضعيفأحمد خالد عطية احمد1500708

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولمقبولمقبولأحمد سعد عوض قاسم السعداوي1500709

 ضعيف ضعيفغائب ضعيفالئحياً راسبجدا ضعيفجدا ضعيفأحمد سعيد إبراهيم أحمد النحاس1500710

مقبولنجاحه سبقنجاحه سبقمقبول ضعيفمقبولمقبولأحمد سعيد فتحي متولي غالب1500711

مقبول ضعيفنجاحه سبق ضعيفالئحياً راسبجدا ضعيفجدا ضعيفأحمدعادل أحمد ربيع متولي1500712

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقجدا ضعيفالئحياً راسبجدا ضعيفنجاحه سبقأحمد محمد السيد احمد1500713

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولالئحياً راسبجدا ضعيفجدا ضعيفأحمد محمد صادق عامر عثمان1500714

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيأحمد محمد طه حسن شعيب1500715

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقمقبولمقبولمقبولنجاحه سبقأحمد محمد عرفة عرفة محمود1500716

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولجدا ضعيفمقبولنجاحه سبقأحمد محمد عويس علي1500717

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولالئحياً راسب ضعيف ضعيفأحمد مصطفى محمود محمد علي1500718

نجاحه سبق ضعيفنجاحه سبقنجاحه سبقالئحياً راسبنجاحه سبقنجاحه سبقأحمد ممدوح كامل محمود عفيفي1500719

جيدجدا جيدجيدمقبولالئحياً راسب ضعيفمقبولأحمد هشام عبد المؤمن محمد إبراهيم1500720

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 
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 رئيس كنترول الفرقة األولي 

محمد إبراهيم محمد الشهاوي. د. أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إيمان  حسين السيد عياد. د.أ

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

رياضــــة
ونظم ,حاسب آلي 

معلومات

طارق محمد أحمد سرور. د.أ
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نجاحه سبقغائبنجاحه سبق ضعيفغائب ضعيفغائبأحمد وائل صالح محمود1500721

 ضعيفجدا ضعيفنجاحه سبقغائبغائبغائب ضعيفأكمل صبحي سالم أحمدأبوالليل1500722

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبول ضعيف ضعيفنجاحه سبقامل عمر مسعد مسعود1500723

 ضعيفغائبنجاحه سبقمقبولالئحياً راسبالئحياً راسب ضعيفأية أحمدعبد هللا محمود1500724

نجاحه سبق ضعيفنجاحه سبق ضعيفالئحياً راسبالئحياً راسب ضعيفباسم كمال اسحاق1500725

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبق ضعيف ضعيفمقبولبسمة عبد الرازق محمود محمد اللبودي1500726

نجاحه سبق ضعيفنجاحه سبق ضعيفغائبجدا ضعيفمقبولبالل رمضان محمد عيد رمضان1500727

غائبجدا ضعيفمقبولمقبولجدا ضعيف ضعيفغائببهاء يوسف عبد الحميد يوسف1500728

جدا جيدنجاحه سبقنجاحه سبقممتازنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقجهاد محمد إبراهيم محمد الجندي1500729

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيحازم سعيد جمال الدين عبد العزيز محمد1500730

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولالئحياً راسب ضعيفمقبولحازم عمروعبد العال محمد السيد1500731

مقبول ضعيفنجاحه سبقمقبولالئحياً راسب ضعيفنجاحه سبقحسام محمد سليم محمد سليم إبراهيم1500732

نجاحه سبقغائبنجاحه سبقنجاحه سبقغائبغائبنجاحه سبقحسام محمد عبد العزيز شلبي1500733

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقنجاحه سبق ضعيف ضعيف ضعيفحسن حسن أحمدمحمود القبرصي1500734

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبق ضعيفالئحياً راسب ضعيفجدا ضعيفحمزة جمال محمد أحمدحسن1500735

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقالئحياً راسبالئحياً راسبمقبولحنان وجدي شوقي1500736

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبول ضعيف ضعيف ضعيفخالد مجدي أحمدعواجة1500737

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبدعاء عصام محمد محمد1500738

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبول ضعيفمقبولمقبولزياد عاطف السيد إسماعيل1500739

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقمقبول ضعيفمقبولمقبولزياد عزت عبد الستار1500740

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إيمان  حسين السيد عياد. د.أ
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 رئيس كنترول الفرقة األولي 

محمد إبراهيم محمد الشهاوي. د. أ

هذه النتيجة قابلة للتعديل بعد تطبيق قواعد 
التيسير في نهاية العام الجامعي
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طارق محمد أحمد سرور. د.أ
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نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقالئحياً راسب ضعيفمقبولسلمى فوزي بيومي محمد حميدة1500741

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقغائبنجاحه سبقنجاحه سبقسوسن سامي كمال اسكندر1500742

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبشيماء محمد السيد فهمي1500743

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقنجاحه سبق ضعيفنجاحه سبقمقبولعبد الرحمن أحمد سعد محمد1500744

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقغائبنجاحه سبقغائبعبد الرحمن صالح خميس محمد خميس1500745

نجاحه سبقغائبنجاحه سبقنجاحه سبقغائبغائبنجاحه سبقعبد الرحمن علي حسين كمال1500746

نجاحه سبقالئحياً راسبنجاحه سبقغائبالئحياً راسبالئحياً راسبجدا ضعيفعبد الرحمن محمد عادل إسماعيل1500747

 ضعيفالئحياً راسبمقبول ضعيفالئحياً راسبالئحياً راسبجدا ضعيفعبد الرحمن محمد فوزي محمود1500748

مقبولمقبولنجاحه سبقمقبولمقبولمقبول ضعيفعبد السالم هنداوي منصور سليمان1500749

مقبول ضعيفمقبولمقبولغائبمقبولمقبولعالء ناصر إبراهيم السيد إبراهيم1500750

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيعماد حمدي محمد عبد الحليم1500751

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيعمار خالد سعد عاشور1500752

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقنجاحه سبقالئحياً راسب ضعيفمقبولعمر أحمد عبد العزيز علي1500753

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبق ضعيفالئحياً راسبنجاحه سبقنجاحه سبقعمر أحمد محمد محمد1500754

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقالئحياً راسبغائبغائبعمر محمد علي جبر إبراهيم1500755

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبق ضعيفالئحياً راسبجدا ضعيفغائبفادي حريص شنودة عبد المالك1500756

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبول ضعيف ضعيفنجاحه سبقفاطمة رمضان عبد الرحمن محمود1500757

قيد إيقافقيد إيقافقيد إيقافقيد إيقافقيد إيقافقيد إيقافقيد إيقافكريم جمال هريدي هريدي حسن1500758

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبق ضعيفغائب ضعيف ضعيفكمال سليم كمال إبراهيم عبد الرحيم1500759

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقالئحياً راسبالئحياً راسبنجاحه سبقمازن أحمد فريد سيد أحمد1500760

:                راجع الكتابة:أماله 
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حيوان زراعي
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هذه النتيجة قابلة للتعديل بعد تطبيق قواعد 
التيسير في نهاية العام الجامعي
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عميد الكلية ورئيس االمتحانوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

طارق محمد أحمد سرور. د.أإيمان  حسين السيد عياد. د.أ
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نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولالئحياً راسب ضعيفالئحياً راسبمحمد إبراهيم أحمدمحمد خليل1500761

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمحمد إبراهيم  يس أحمد نصار1500762

مقبولجدا ضعيفنجاحه سبق ضعيفالئحياً راسبجدا ضعيفجدا ضعيفمحمد أحمد محمد إبراهيم داوود1500763

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولالئحياً راسبنجاحه سبقنجاحه سبقمحمد أشرف عبد الفتاح1500764

نجاحه سبقجدا ضعيفنجاحه سبقمقبولالئحياً راسبالئحياً راسبجدا ضعيفمحمد حامد عبد الهادي1500765

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولالئحياً راسبجدا ضعيف ضعيفمحمد حسني أحمدلطفي علي1500766

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمحمد خميس إسماعيل1500767

 ضعيفالئحياً راسبنجاحه سبق ضعيفالئحياً راسبجدا ضعيف ضعيفمحمد شامخ مهدي الدفراوي حميدة1500768

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبول ضعيف ضعيفنجاحه سبقمحمد صبري فرحات السيد1500769

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمحمد صبري قطب محمد1500770

غائبغائبنجاحه سبقغائبغائبغائبغائبمحمد عبد الرازق سيد محمد مقبول1500771

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولالئحياً راسب ضعيف ضعيفمحمد علي عبد الفتاح علي حسن1500772

مقبولنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولالئحياً راسبمقبولمقبولمحمد علي عبد النبي شعبان جبرهللا1500773

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقمقبول ضعيفمقبول ضعيفمحمد فراج زكي احمد1500774

مقبولنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولمقبولنجاحه سبقمقبولمحمد محمود رياض محمود1500775

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولالئحياً راسبمقبول ضعيفمحمد محمود محمد عبد اللطيف1500776

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولالئحياً راسبمقبول ضعيفمحمد موسى عبد العزيز موسى1500777

نجاحه سبقالئحياً راسبنجاحه سبقمقبول ضعيف ضعيف ضعيفمحمود أحمد عبد الباقي إبراهيم1500778

نجاحه سبقالئحياً راسبنجاحه سبقمقبولالئحياً راسبالئحياً راسب ضعيفمحمود السيد علي عبد المحسن1500779

مقبولمقبولنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولمقبول ضعيفمحمود حسن محمود احمد1500780
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مورفولوجي 

وتشريح نبات
حيوان زراعي
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محمد إبراهيم محمد الشهاوي. د. أ

 رئيس كنترول الفرقة األولي 
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رياضــــة
حاسب آلي ونظم 

معلومات

عميد الكلية ورئيس االمتحانوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

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

أساسيات المجتمع 

الريفي
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نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبق ضعيفمقبولنجاحه سبقمحمود محمد حمدي قرواش1500781

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقغائبنجاحه سبقنجاحه سبقمحمود محمد محمود السيد1500782

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبول ضعيف ضعيفنجاحه سبقمحمود نصر الدين سعد عمر1500783

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبول ضعيفمروان صالح سعد علي1500784

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقالئحياً راسبنجاحه سبقمقبولمروان عاشور رجب إسماعيل1500785

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقمقبول ضعيفمقبول ضعيفمريم عادل يسري رزق1500786

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمريم مصطفى صالح مصطفى1500787

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبق ضعيفمقبول ضعيفمصطفى جابر حسن رضوان1500788

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمصطفى رمضان عبد العاطي1500789

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمصطفى فتحي علي السيد علي1500790

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقنجاحه سبق ضعيف ضعيفمقبولمصطفى ماهر حسن محمد1500791

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبق ضعيفنجاحه سبقنجاحه سبقمؤمن نصر الدين علي حسن1500792

 ضعيفمقبولنجاحه سبقمقبول ضعيفمقبول ضعيفميار يسري محمد بسيوني1500793

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقمقبول ضعيفمقبول ضعيفميرنا أشرف محمود محمد1500794

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبول ضعيفنجاحه سبقنجاحه سبقندى السيد محمد محمد1500795

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبول ضعيفنجاحه سبقنجاحه سبقندى عبد العزيز عبد العزيز1500796

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقمقبول ضعيفمقبولمقبولنعمة علي سعد عبد هللا1500797

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقمقبولمقبولمقبولمقبولنهى عبد الناصر حسني قريطم1500798

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقغائبنجاحه سبقغائبنورهان محمد سيد حسن احمد1500799

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبول ضعيفمقبول ضعيفهبة عمرو السيد محمد1500800
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عميد الكلية ورئيس االمتحانوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

طارق محمد أحمد سرور. د.أإيمان  حسين السيد عياد. د.أ
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نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبق ضعيفنجاحه سبقوالء محمد علي السيد1500801

نجاحه سبقمقبولنجاحه سبقمقبول ضعيفمقبولمقبولياسمين موسى محمود موسى الزعويلي1500802

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبيمنى سمير حسن إبراهيم1500803

الئحياً راسبالئحياً راسبالئحياً راسبالئحياً راسبالئحياً راسبالئحياً راسبغائبأسماء فاروق عبد الحميد1400804

استنذفتاستنذفتاستنذفتاستنذفتاستنذفتاستنذفتاستنذفتإيمان أحمد صابر عبد السالم1400805

الئحياً راسبالئحياً راسبالئحياً راسبالئحياً راسبالئحياً راسبالئحياً راسب ضعيفبالل محمود محمد محمد محمد1400806

الئحياً راسبالئحياً راسبالئحياً راسبالئحياً راسبالئحياً راسبالئحياً راسبمقبولعمر نصر الدين محمد إبراهيم داوود1400807

قيد إيقافقيد إيقافقيد إيقافقيد إيقافقيد إيقافقيد إيقافقيد إيقافأحمد السيد أحمد السيد مطر1300808

نجاحه سبقنجاحه سبقنجاحه سبقمقبولمقبولنجاحه سبقمقبولحسن محمد كمال عبد هللا1300809

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمصطفى دسوقي منصور حسن700810

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولطاهر عبد اللطيف طاهر عبد العزيز مازق1500811

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمينا مجدي إبراهيم فهيم1500812

غائبمقبولمقبول ضعيفمقبول ضعيف ضعيفمحمد أحمدالسيد خليل1500813

:                راجع الكتابة:أماله 
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وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إيمان  حسين السيد عياد. د.أ

عميد الكلية ورئيس االمتحان

طارق محمد أحمد سرور. د.أ
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 رئيس كنترول الفرقة األولي 

محمد إبراهيم محمد الشهاوي. د. أ
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