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 م 8102/ 8102للعام الجامعى الثانى المستويسماء طالب أب كشف

 المقبولين ببرنامج االنتاج النباتى

 مالحظـــــــــــــات

 
التقدير العام  درجات المقررات المؤهلة

 للفرقة االولى
 م  االســــــــــــــــم 

 (0مقرر) (8مقرر )

  .0 سلوى صالح عبد الرؤف حمدون 92.92   

  .8 نورهان هاشم فاروق هاشم 92.97   

  .9 اسالم محمد السيد حسانين 99.28   

  .4 ساره السيد محمود عبد العال 99.20   

  .5 يمنى محمود رفعت محمد على 99.92   

  .7 شهاب الدين محمد عبادى محمد 95.97   

  .9 حازم ابو الفتوح مرزوق ابراهيم 95.00   

  .2 محمد السيد احمد محمد 99.90   

  .2 لمياء حسان محمد حسنين 99.52   

  .01 اسماعيل نبيل محمد محمود 99.59   

  .00 اميره احمد عبد الرحمن محمد 99.82   

  .08 شاهندا محمد ابراهيم عبد الرحمن 98.74   

  .09 حسنى جالل محمود اسماعيل 90.22   

  .04 اسماء فتحى محمود محمد 72   

  .05 محمد خالد عبد الاله محمد 72.24   

  .07 احمد على محمود خضيرى 72.90   

  .09 نهى ايمن عبد الرحمن على 72.85   

  .02 احمد مدحت عبد الحليم محمد 72   

  .02 احمد ابو الحسن عبد اللطيف عبد العال 77.59   

  .81 محمد احمد هاشم احمد 77.98    

  .80 محمد احمد متولى محمود 75.92   

  .88 رحاب صالح الشيخ عبد العزيز احمد 75.97   

  .89 محمد صبرى انس سليمان 74.28   

  .84 عبد هللا خالد غازى عبد هللا 79.28   

  .85 محمود السيد عبد الظاهر حسن 78.82   

  .87 محمد بخيت عمران محمد 70.72   

  .89 فتحى احمد عبد اللطيف محمد 70.00   

  .82 محمد العارف احمد عبد الرحمن 52.20   

  .82 محمود عادل عبد اللطيف عبد المنعم  52.97   

  .91 احمد ابراهيم حمدان محمد 59.71   
 

طالبوكيل الكلية لشئون التعليم وال شئون الطالب  يعتمد ،،،  
  عميد الكلية  
    ا.د/ احمد سالمــــــــــــــــــــــــان 
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 م 8102/ 8102للعام الجامعى الثانى المستويسماء طالب أب كشفتابع  

 المقبولين ببرنامج االنتاج النباتى 

اتـــــــــــــمالحظ  

 
رقة التقدير العام للف درجات المقررات المؤهلة

 االولى
م ــــــــــــــــاالس  م  

(8مقرر ) (0مقرر)   
 

  .90 مجاهد محمد عبد الموجود محمود 57.70  
 

  .98 احمد بخيت على محمد بمادتين 90 72
 

  .99 احمد محمود السيد احمد بمادتين 70 72.5
 

  .94 احمد هاشم محمد محمد بمادتين 74 75
 

  .95 امل خالد عزت فهمى بمادتين 72 55
 

  .97 جمال حمدى احمد ابو رحاب بمادتين 94 51.5
 

  .99 حاتم احمد هاشم احمد بمادتين 77 70.5
 

  .92 حسن طارق حسن عبد الحميد بمادتين 72 71
 

  .92 رامى حسنى ابو الحمد دياب بمادتين 79 75
 

  .41 رفاعىساميه رفاعى حافظ  بمادتين 54 57
 

  .40 عبد هللا صفوت احمد عبده بمادتين 78 98
 

  .48 عصام احمد عبد العزيز عبد الرحمن بمادتين 95 77
 

  .49 عالء محمد ابو ضيف محمد بمادتين 92 52
 

  .44 على جمال على احمد بمادتين 72 78
 

  .45 لمياء محمد حسانين عبد العزيز بمادتين 79 52
 

  .47 اللطيف محمدمحمد نصر الدين عبد  بمادتين 72 58.5
 

  .49 مصطفى خلف الصغير محمد بمادتين 98 52
 

  .42 ياسين محمد السيد محمد بمادتين 20 77
 

  .42 جون عياد عدلي محارب بمادتين 62 70
 

  .51 حلمي مجدي حلمي سعد بمادتين 74.5 78
 

  .50 عبد هللا عادل تمام يونس بمادتين 71 59
 

  .58 عمر عبدالفتاح عبدالخالق جاب هللا بمادتين 74 51
 

  .59 فاروق ايمن فاروق محمد بمادتين 74.5 74
 

  .54 ليلى االمير محمد ابوالعال بمادتين 59 52
 

  .55 محمد عماد محمد ضاحى بمادتين 57 57
 

  .57 محمد محمود اعمر السيد بمادتين 51 58
 

  .59 محمد يسري محمد عبد الرحمن بمادتين 54 51
 

  .52 مها جمال عبد المجيد محمد  بمادتين 74 59
 

  .52 مي محمود مهران السيد بمادتين 64.5 79.5
 

  .71 رحاب عبد الرحيم محمد يحى بمادتين 59 74.5
 

طالبوكيل الكلية لشئون التعليم وال شئون الطالب  يعتمد ،،،  
  عميد الكلية  
    ا.د/ احمد سالمــــــــــــــــــــــــان 
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 م 8102/ 8102للعام الجامعى الثانى المستويسماء طالب أب كشفتابع  

 المقبولين ببرنامج االنتاج النباتى 

 

 
رقة التقدير العام للف درجات المقررات المؤهلة

 االولى
م ــــــــــــــــاالس  م  

 
 (0مقرر ) (8مقرر ) 

 
  .70 احمد عبد العزيز فوزى عبد العزيز بمادة 55 90

 
  .78 اسراء أبوشامه علي محمد السيد بمادة 52 74

 
  .79 اسالم بكر احمد عبد الموجود بمادة 52 99

 
  .74 اسالم حمدى مقصب احمد بمادة 27 28

 
  .75 امنيه جابر السيد ابو طالب بمادة 50 55

 
  .77 رائد محمد طه عبد الرحمن بمادة 79 72

 
  .79 ريهام رشدي حماد  بمادة 59 59

 
  .72 زينب محمد مجدى موسى زوين بمادة 59 59

 
  .72 المبدىساره محمد سليمان عبد  بمادة 54 72

 
  .91 صالح كمال عبد الرحيم محمود بمادة 98 52

 
  .90 على احمد على عبد الحليم بمادة 52 71.5

 
  .98 على حارس عبد الخالق محمد بمادة 72 79

 
  .99 فاطمه حسن البدرى احمد بمادة 57 52

 
  .94 محمد الصغير محمد عبد الاله بمادة 99 75

 
  .95 مصطفى محمود محمد محمود بمادة 21 71

 
  .97 مؤمن احمد على عطيه بمادة 27 72

 
  .99 نجاح ابراهيم محمد السمان بمادة 59 79

 
  .92 يوسف فتحى محمود ابوعمره بمادة 99 72

 
  .92 يوسف محمد حسين احمد بمادة 99 79

 
  .21 احمد عبد الاله محمد عبد الاله بمادة 52 51

 
  .20 احمد على جابر على بمادة 74.5 74.5

  .28 ابراهيممحمد على حامد  بمادة 51 79 

  .29 مصطفى محمد السيد محمد بمادة 78 51 

  .24 ندى عصام محمد السيد عبد الحافظ بمادة 71 78.5 

  .25 نهله سليمان امين سليمان بمادة 74.5 74.5 

  .27 احمد حسام سعد سيد بمادة 71 74.5 

  .29 محمود فوزى محمد احمد بمادة 74.5 54 
 

طالبوالوكيل الكلية لشئون التعليم  شئون الطالب  يعتمد ،،،  
  عميد الكلية  
    ا.د/ احمد سالمــــــــــــــــــــــــان 
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  اعالن هام

 التحويل بين البرامج بالمستوى الثاني 

 

م 00/2/8102السبت الموافق يوم  يتم فتح باب التحويل بين البرامج المختلفة بالمستوى الثاني اعتبارا من

 م 07/2/8102وحتى الخميس الموافق 

 ملحوظة لن يتم االلتفات إلى طلبات التحويل التي ترد بعد التاريخ المحدد .

 شئون الطالب                                                                               


