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 كشف

 المقبولين  المستوي الثانيسماء طالب أب

 م 8112/8112للعام الجامعى  علوم وتكنولوجيا األغذية برنامج ب
 

 االســـــــــــــــــــم م
 النسبة المئوية

 للفرقة األولى 

 

 درجة المقررات المؤهلة

 مالحظـــــــــــات
 (8مقرر ) (1مقرر )

    25.62 اميره خالد ابراهيم الدسوقي  .1
    26.52 هاجر السيد جابر محمود  .8
    23.18 ميرال محمود السيد  .1
    21.38 شيماء مسعود احمد حامد  .3
    28.25 نرمين ممدوح محمد قناوي  .6
    28.12 عبد هللا رضوان احمد حفني  .5
    21.28 الرحمن حامد محمدصفاء عبد   .8
    21.13 شيماء حسان عفيفي حافظ  .2
    21.22 اميره عاطف خليفه السيد  .2

    21.26 ندي مصطفي احمد الدسوقي  .11
    21.86 سما ثابت هاشم عبد الرحيم  .11
    21.35 السيد عصام السيد مهدي  .18
    21.11 حسناء ابراهيم محمود نيل  .11
    82.28 ماري جميل خلف جرجس  .13
    82.58 سمر خيري محمد عبد الرحيم  .16
    82.38 حبيبه عماد عبد المحسن محمد  .15
    82.23 رضا شعبان دردير عبد هللا  .18
    82.81 تونس رأفت محمود عبد اللطيف  .12
    88.11 محمد شعبان اسماعيل طلب  .12
    88.86 حسناء احمد علي محمود  .81
    88.13 حسناء السيد كامل حسن  .81
    85.12 منار قدري ابراهيم عبد المجيد  .88
    85.11 هاجر محمد احمد عبد اللطيف  .81
    86.23 محمد علي ابراهيم اسماعيل  .83
    86.58 أحمد جمال أحمد احمد  .86
    86.68 عواطف احمد ابورحاب حسين  .85
    86.11 نورهان محمد عبد هللا محمد  .88
    86.82 نور الهدي نصر احمد عبد العزيز  .82
    83.53 اسراء احمد خلف رزق  .82
    83.88 مريم عبد السميع خلف عبد الرحيم  .11

 

 

 يعتمد ،،،  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب شئون الطالب

  عميد الكلية  

احمد ا.د/  

 ــــــــــانسالمــــــــــــــ
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كشف تابع  

 المقبولين  المستوي الثانيسماء طالب أب

 م 8112/8112للعام الجامعى  علوم وتكنولوجيا األغذية برنامج ب
 

 االســـــــــــــــــــم م
 النسبة المئوية

 للفرقة األولى 

 

 درجة المقررات المؤهلة

 مالحظـــــــــــات
 (8مقرر ) (1مقرر )

    83.15 خلود محمد عبد الجواد محمود  .11
    81.22 ايات عبد الفتاح ابو المجد محمد  .18
    81.86 محمد نشأت احمد محمد  .11
    81.35 بدور عصام رشدي رشوان  .13
    81.11 دعاء محمد احمد محمد  .16
    88.12 مريم علي عبد الاله محمد  .15
    88.16 رحاب السيد عبد الاله ابراهيم  .18
    88.85 ايمان جعفر جابر عبد العزيز  .12
    81.81 عبد الرحيم خلف محمد الصغير  .12
    81.53 محمد ابراهيممني رفعت   .31
    81.35 نصره ناصر السيد عبد هللا  .31
    81.12 مريم محمود عمر عبد الكريم  .38
    81.11 ايمان ابراهيم دسوقي ابراهيم  .31
    81.11 رحاب معروف عبد الحليم احمد  .33
    81.21 هاله اشرف اسعد محمد  .36
    81.22 مروة محمد علي عبد الحميد  .35
    81.22 العال همامريم حسن عبد   .38
    81.21 فرحه انور جالل مرسي  .32
    81.51 فاطمة الزهراء مخيمر محمد محمد  .32
    81.35 شيماء ابو الفضل محمد زيدان  .61
    81.15 هدير مشهور عبد الحميد احمد  .61
    81.16 يارا طلعت حسب نور  .68
    52.82 محمد علي عبد الباسط علي  .61
    52.86 الغفار عبد التوابايه عبد الحميد عبد   .63
    52.12 عال احمد علي محمد  .66
    52.13 ايه محمد كامل محمد  .65
    52.23 نجالء فتحي محمد علي   .68
    52.82 طارق يحيي احمد محمود  .62
    52.38 زينب عيد عبد الرحمن محمد  .62
    52.18 فاطمة حسن ابوزيد احمد  .51

 

 
 يعتمد ،،،  التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون  شئون الطالب

  عميد الكلية  

احمد ا.د/  

 ــــــــــانسالمــــــــــــــ
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كشف تابع  

 المقبولين  المستوي الثانيسماء طالب أب

 م 8112/8112للعام الجامعى  علوم وتكنولوجيا األغذية برنامج ب
 

 االســـــــــــــــــــم م
 النسبة المئوية

 للفرقة األولى 

 

 درجة المقررات المؤهلة

 مالحظـــــــــــات
 (8مقرر ) (1مقرر )

    58.21 غاده محمد عبد الحميد محمد  .51

    58.52 ايمان احمد رمضان بديوي  .58

    58.68 محمد ابو الفتوح يسين علي  .51

    55.25 حسن خالد خلف حسانين  .53

    55.25 أماني حسن حسين حسن   .56

ابو الفضل خلف هللا  فاطمة  .55

 اسماعيل
55.52    

    55.31 احمد عبد النظير احمد محمد  .58

    55.12 رندا علي كمال احمد  .52

    55.15 الشيماء امام عالم محمد  .52

    56.82 ياسمين عثمان عبد المولي قاسم  .81

    56.52 احمد عاطف فرغل عبد المجيد  .81

    56.51 اسماء محمود عبد الرحمن احمد  .88

    56.68 انجي هرني شوقي وهيب  .81

    56.18 عبد هللا كريم حسن محمد  .83

    56.82 ايه محمد عبد الموجود موسي  .86

    56.85 محمد السيد محمد عوض  .85

    56.11 مصطفي جمال علي رحاب  .88

    53.86 محمود راضي عبد الحافظ عبد العزيز  .82

    53.12 يل محمد شفيق حسنبهالة ن  .82

    53.11 عبد الرحمن عبد الفتاححسناء محمد   .21

    51.25 دعاء ابو الحمد حامد عبد الرحمن  .21

    51.21 منار صبري محمد ياسين  .28

    51.53 محمد خلف محمد هاشم  .21

    58.26 ابانوب ممدوح لبس مقريوس  .23

    58.12 معاذ عبد الحكيم عبد الحليم احمد  .26

    58.81 فاطمة محمود غانم يونس   .25

    58.15 جمال احمد محموديارا   .28

    51.21 سمر عبد الودود جابر احمد  .22

    51.11 ساره خالد داود هديه  .22

    51.28 ابراهيم اسماعيل ابراهيم فهيم  .21

    62.82 احمد عبد المجلي احمد محمد  .21

    62.88 خلود خالد ابو الحمد احمد  .28

    62.11 يوسف الليثى احمد دياب  .21
 

 

 يعتمد ،،،  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب شئون الطالب

  عميد الكلية  
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احمد ا.د/  

 ــــــــــانسالمــــــــــــــ
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 كشف

 المقبولين  المستوي الثانيسماء طالب أب

 م 8112/8112للعام الجامعى   التكنولوجيا الحيوية الزراعيةبرنامج ب
 

 االســـــــــــــــــــم م
 التقدير العام

 للفرقة األولى

 درجة المقررات المؤهلة

 مالحظـــــــــــات
 (8مقرر ) (1مقرر )

    21.82 نوره دياب محمد احمد  .1
    21.38 صالح علي ابوزيد علي  .8
    26.12 اسالم محمود مختار السيد  .1
    23.21 وفاء علي محمد مهني  .3
    28.25 ساره ابو الحجاج حميد مصطفى  .6
    21.68 القادر السيد عوضاسماء عبد   .5
    21.81 حسام رمضان عبد الستار محمد  .8
    21.13 عبد هللا محروس عبد الباقي فرج  .2
    82.35 عبد هللا السيد احمد الحاوي  .2

    82.88 اسراء صابر صالح محمد  .11
    82.21 نهاد حمدي الضبع علي  .11
    82.28 حسام عمر عبد الاله محمد  .18
    82.86 ابراهيم اباديرمارينا انور   .11
    82.38 ابراهيم عبد الرسول عبد الحميد علي  .13
    82.15 الشيماء حسن شحاته حسن  .16
    88.82 دهب عماد فريد يسن  .15
    85.51 شذا العربي كمال عبد الموجود   .18
    85.62 نهله محمود عبد الاله عبد الواحد  .12
    85.12 ايه عبد هللا مصطفي جاد  .12
    85.82 ابو الحسن طه احمد طلبرفيده   .81
    85.11 نانسي نبيل نصري قرياقص  .81
    86.52 عبد هللا رضا عبد الرؤف زهيري  .88
    86.68 احمد ابراهيم عبد العظيم محمد  .81
    86.18 هاجر فوزي محمود محمد  .83
    86.85 سهي صابر اسماعيل محمد  .86
    83.25 صباح كريم بشاي جاد هللا  .85
    81.51 محمد محمود محمدفاطمة   .88
    81.63 والء محمد حفني هاشم  .82
    81.11 نردين رشاد راتب مجلع  .82
    81.11 دينا عبد الناصر محمود عبد الرحيم  .11

 

 يعتمد ،،،  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب شئون الطالب

  عميد الكلية  

احمد ا.د/  

 ــــــــــانسالمــــــــــــــ
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كشف تابع  

 المقبولين  المستوي الثانيسماء طالب أب

 م 8112/8112للعام الجامعى  التكنولوجيا الحيوية الزراعية برنامج ب
 

 االســـــــــــــــــــم م
التقدير العام 

 للفرقة األولى

 درجة المقررات المؤهلة

 مالحظـــــــــــات
 (8مقرر ) (1مقرر )

    88.25 الضبعمارينا ايمن شحاته   .11
    88.21 منار مراد منصور جبريل  .18
محمود نور الدين محمود   .11

 مرسي 
88.62    

    88.62 محمد هاشم عبد الظاهر هاشم  .13
    88.33 احمد ناصر مصطفي عبد العال  .16
    88.18 رضا عبده حلمي محمد  .15
    88.12 هاجر عبد الناصر اسماعيل عبد الرحيم  .18
العال محمود عبد عبد هللا عبد   .12

 العال
88.11    

    88.11 احمد حمدي حسين السيد  .12
    88.11 ضياء محمد عمر عبد اللطيف  .31
    81.21 نورهان محمد محمود ابو عمره  .31
    81.82 احمد عبد اللطيف السيد السيد  .38
    81.62 خلود السيد محمد السيد   .31
    81.61 ايه ضيف هللا السيد ضيف هللا  .33
    81.32 صابر اسماعيل محمدساره   .36
    81.52 اسراء محمد يحيى احمد احمد  .35
    81.16 هادي احمد مرسي محمد  .38
    52.65 امنيه حمدى محمد عبد المجيد  .32
    52.61 رضوه بخيت احمد  .32
    52.35 شيماء عبد الاله قاسم عبد الاله  .61
    52.12 عمر احمد احمد ابو الفضل  .61
عبد رحاب اشرف محمود   .68

 الحليم
52.11    

    52.11 ساره عبد العزيز نوح السيد  .61
    52.52 اميره ياسر احمد صادق  .63
داليا محمد خليفه محمد عبد   .66

 الحليم
52.11    

    58.28 مريم مظهر عزيز مليكه  .65
    58.56 رحمه مرسي زيدان مرسي  .68
    58.15 ندا نور الدين عبد الرحمن احمد  .62
    58.82 حمدهللا الصغيرسحر محمود   .62
    58.13 محمد احمد عبد الرؤف قاسم  .51

 
 يعتمد ،،،  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب شئون الطالب

  عميد الكلية  

احمد ا.د/  

 ــــــــــانسالمــــــــــــــ
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كشف تابع  

 المقبولين  المستوي الثانيسماء طالب أب

 م 8112/8112للعام الجامعى  التكنولوجيا الحيوية الزراعية برنامج ب
 

 االســـــــــــــــــــم م
التقدير العام 

 للفرقة األولى

 درجة المقررات المؤهلة

 مالحظـــــــــــات
 (8مقرر ) (1مقرر )

    55.21 عهود محمد عبد الشافي محمد  .51
    55.56 بسمه خالف الدسوقي محمد  .58
    55.63 عبده الصاوي عمرنورهان   .51
    55.11 االء علي ابوالقاسم احمد  .53
    55.11 انغام جمال البدري محمد  .56
    56.26 ماري منير نعمان صموئيل  .55
    56.51 جهاد حسين احمد السيد  .58
    56.51 دينا محمد عبد الحليم محمد  .52
    56.88 هبه جمال محمد عبد الرحمن  .52
    56.11 نجديدينا عبد المنعم احمد   .81
    53.28 حسن محمد ابراهيم محمد  .81
    53.82 اراده السيد حامد السيد  .88
    53.86 رحمه علي ابو الفضل علي  .81
    53.58 ابانوب نشأت بشري فلتس  .83
    53.62 مريم صبري فايز حكيم  .86
    53.68 مريم مؤمن حجاب محمد  .85
                        53.18 همي راغب فلتسفكارولين   .88
    53.18 محمد معروف ابو اليزيد البدوي  .82
    53.82 محمد الكيالني عبد الشكور غنيمي  .82
    53.88 اماني محى نور الدين سيد  .21
    53.18 هدير كمال محمد اسماعيل  .21
    51.31 محمد بهاء محمد احمد  .28
    51.12 صفاء الغيطي عيسي الغيطي  .21
    51.18 احمد عبد اللطيفاسماء محمود   .23
    51.11 ابانوب اسحق عزيز رزق هللا  .26
    51.86 منه هللا مدحت كمال عبد اللطيف  .25
    58.85 هاجر هشام نصر الدين محمد  .28
    58.86 عالء حسن احمد محمد  .22
    58.88 محمد ابو العز السيد احمد  .22
    58.51 اسراء شعبان صادق احمد  .21
    51.62 دهب ايهاب ممدوح جمال  .21
    51.22 جينا انور ميخائيل يوسف  .28
    51.82 ميرا رفعت راشد مسعود  .21

 يعتمد ،،،  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب شئون الطالب

  عميد الكلية  

احمد ا.د/  

 ــــــــــانسالمــــــــــــــ
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 كشف

 المقبولين  المستوي الثانيسماء طالب أب

 م 8112/8112للعام الجامعى  وقاية وأمراض النبات برنامج ب
 

 االســـــــــــــــــــم م
التقدير العام 

 للفرقة األولى

 درجة المقررات المؤهلة

 مالحظـــــــــــات
 (8مقرر ) (1مقرر )

    28.12 هاله احمد السيد سليمان  .1

    25.21 رانيا عبد الرحمن علي عبد الاله  .8

    26.81 عز العرب عباس تغريد محمود  .1

               28.82 حسناء ناجح عبد الاله احمد  .3
    28.85 ناصر عبد القادر احمد خالد  .6

    21.21 اسراء حمدي محمد السيد  .5

    82.51 ندي خليفه عبد الرحيم غزالي   .8

    82.15 مها عبد الهادي عبده محمد  .2

    88.28 حنا رياض عزيز يسي  .2

    88.51 جمال احمد محمدازهار   .11
    88.85 الهام محمود محمد يوسف  .11

    83.11 دعاء بدر محمد احمد  .18

    81.28 رنيا ناصر احمد السيد  .11

    81.15 تسبيح خالد احمد محمد  .13

    81.16 االء ابراهيم محمود نيل  .16

    81.13 االء احمد عثمان محمد  .15
    81.11 سحنا صادق حنا جر  .18

    52.88 بركات السيد عبد الحميداحمد   .12

    52.56 محمود مصطفي صابر مصطفي  .12

    52.51 محمد احمد عبد الرحمن محمدين  .81

    52.65 عبد هللا رجب علي فراج  .81

    52.12 ايه احمد عصمت عبد العليم مهران  .88
    58.12 ايه حسن يونس عبد الرحمن  .81

    55.85 احمد منصور عبد الاله محمد  .83

    55.53 رحاب طلعت عبد المنعم محمد  .86

    55.63 جميلة السيد محمد ولعان  .85

    56.82 ساره احمد عبد المطلب عبد الرحيم  .88

    65.32 مي عبد الحميد حسان محرم  .82
    65.61 اميره مصطفي جاد مرسي  .82

    68.88 اميره ابراهيم حسن سهم الليل  .11
 

 يعتمد ،،،  التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون  شئون الطالب

  عميد الكلية  

احمد ا.د/  

 ــــــــــانسالمــــــــــــــ
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كشف تابع  

 المقبولين  المستوي الثانيسماء طالب أب

 م 8112/8112للعام الجامعى  وقاية وأمراض النبات برنامج ب
 

 االســـــــــــــــــــم م
التقدير العام 

 للفرقة األولى

 درجة المقررات المؤهلة

 مالحظـــــــــــات
 (8مقرر ) (1مقرر )

  61.11 61.11 مادة ميار السيد علي احمد  .11

  56.11 61.11 مادة صبرين عادل رمضان فرغلي  .18

  51.11 56.11 مادة ايمان عبد الفتاح احمد عبد هللا  .11

  51.11 66.11 مادة فاتن التهامي عبد الوهاب علي  .13

  53.11 88.11 مادة عبد الاله فهمي مصطفيريمان   .16
  58.11 68.11 مادة االء محمود ابراهيم السيد  .15

  83.61 61.11 مادة ابراهيم محمد حامد عبد الودود  .18

  51.11 61.11 مادة نورهان محمد سعد صديق  .12

  52.11 62.11 مادة هاجر مصطفي علي احمد  .12

  26.11 82.11 مادة راندا خالد محمد رضوان  .31

  51.11 68.11 مادة رحاب عادل داود هديه  .31
  28.11 66.11 مادة االء رزق محمد علي  .38

  53.61 61.11 مادة كريمه حسانين حسان حسانين  .31

  51.11 61.11 مادة  آية سعد محمد سعد   .33

  81.11 51.11 مادة والء محمد عبد النعيم محمود  .36

  68.11 61.11 مادة تخلف دنيا محمد البحيري مهدي  .35

  61.11 61.11 مادة تخلف امنيه منصور صابر علي  .38
  86.11 56.11 مادة تخلف رانيا حاتم عبد الحميد محمد  .32

  83.11 66.11 مادة تخلف رحمة حامد شوقي ابراهيم  .32

  61.11 61.11 مادة تخلف رندا حمدي محمد ابراهيم  .61

  61.11 62.11 مادتين مها فارس محمد ابو عوف  .61

  51.11 61.11 مادتين رضوانمحمد اشرف حسني   .68

  62.11 61.11 مادتين محمد احمد عبد العظيم احمد  .61
  61.11 61.11 مادتين يارا عبد الرزاق محمد  .63

  58.11 61.11 مادتين عبد هللا محمد حامد عبد اللطيف  .66

  51.11 61.11 مادتين غادة حمام جبريل بدوي   .65

  88.11 61.11 مادتين امنيه عصمت احمد عبد الجليل  .68

  51.11 61.11 مادتين مصطفي احمد محمد فاضل  .62
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 8112/ 8112للعام الجامعى الثانى المستويسماء طالب أب كشف

 المقبولين برنامج االنتاج الحيوانى والدواجن
 مالحظـــــــــــــات

 

التقدير العام  درجات المقررات المؤهلة

 للفرقة االولى

 م  االســــــــــــــــم 

 (1مقرر) (8مقرر )

  .1 محمود شرف احمد عثمان 21.35   

  .2 منار محمد عالم مصطفى المشنب 82.11   

  .3 شاهندا سامى على احمد 82.86   

  .4 احمد محمد محمود محمد 86.56   

  .5 السيد صبرى خلف السيد 81.56   

  .6 رمضان الرجيل عبد الهادى على 81.82   

  .7 محمد سالم احمد محمد 52.81   

  .8 لمياء جمال عصمان حسن 55.28   

  .9 احمد السيد محمد حسن 56.12   

  .10 احمد البدرى احمد مطاوع 51.11   

  .11 عبد الرحمن حلمى محمد احمد 58.11   

  .12 عمرو عبد الاله السيد عبد الحليم 58.15   

  .13 مصطفى صالح الدين احمد محمد 51.11   

  .14 السيد محمد احمد موسى 51.33   

  .15 رفيق جرجس عطا بخيت 62.15   

  .16 محمود عالء الدين عبد الرحيم سلطان 62.12   

  .17 شيماء عادل منصور عبد العال 62.62   

  .18 سامح ايوب تامر عبد المالك 62.15   

  .19 توماس عيسى جاد فهمى 68.22   

  .20 نجالء حنفي محمود حسين 68.82   

  .21 ابراهيم احمد خليفه ابراهيم بمادة 66.5 55 

  .22 احمد فضلون حسين احمد بمادتين 61 66  

  .23 جرجس سعيد جرجس عطا هللا بمادة 56 85 

  .24 الحسين احمد على غزالى بمادة 65.6 51 

  .25 عبد الرحمن عبد الرازق عبد الرحمن محمد بمادة 68 51 

  .26 محمد صالح خلف السيد بمادة 61 53 

  .27 محمد عالء دفع هللا سيد بمادتين 62.6 62 

  .28 محمد على عبد الاله على بمادة 51 62 

  .29 محمود فتح هللا خليفه محمد بمادة 68.6 61 

  .30 مصطفى عبيد محمد احمد بمادة 62 81 

  .31 احمد طه عبد الراضى عبد الاله بمادتين 61 61 

  .32 انطون خيرى ميالد سعيد بمادتين 63.6 68 

  .33 عبد الراضي احمد عبد الراضي زايد بمادة 66 58 

  .34 لوقا اسعد مساك عبيد بمادة 61 81 

  .35 محمد عالء الدين عزت احمد بمادتين 61 63 

  .36 مروه بهاء الدين محمد محمد بمادة 63 66 

  .37 نادر جمال ناجي عنبر بمادتين 66.6 62 

  .38 نادية حماد عبد المبدي  بمادة 61 51 

  .39 والء محمود احمد يونس بمادتين 61 61 
 

 يعتمد ،،،  التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون  شئون الطالب
  عميد الكلية  
    ا.د/ احمد سالمــــــــــــــــــــــــان 
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 م 8112/ 8112للعام الجامعى الثانى المستويسماء طالب أب كشف

 المقبولين ببرنامج االنتاج النباتى
 مالحظـــــــــــــات

 

التقدير العام  درجات المقررات المؤهلة

 للفرقة االولى

 م  االســــــــــــــــم 

 (1مقرر) (8مقرر )

  .1 سلوى صالح عبد الرؤف حمدون 82.12   

  .8 نورهان هاشم فاروق هاشم 82.15   

  .1 اسالم محمد السيد حسانين 88.28   

  .3 ساره السيد محمود عبد العال 88.21   

  .6 يمنى محمود رفعت محمد على 88.82   

  .5 عبادى محمدشهاب الدين محمد  86.85   

  .8 حازم ابو الفتوح مرزوق ابراهيم 86.11   

  .2 محمد السيد احمد محمد 81.81   

  .2 لمياء حسان محمد حسنين 81.62   

  .11 اسماعيل نبيل محمد محمود 81.68   

  .11 اميره احمد عبد الرحمن محمد 81.82   

  .18 شاهندا محمد ابراهيم عبد الرحمن 88.53   

  .11 محمود اسماعيلحسنى جالل  81.22   

  .13 اسماء فتحى محمود محمد 52   

  .16 محمد خالد عبد الاله محمد 52.23   

  .15 احمد على محمود خضيرى 52.81   

  .18 نهى ايمن عبد الرحمن على 52.86   

  .12 احمد مدحت عبد الحليم محمد 52   

  .12 احمد ابو الحسن عبد اللطيف عبد العال 55.68   

  .81 احمدمحمد احمد هاشم  55.18    

  .81 محمد احمد متولى محمود 56.82   

  .88 رحاب صالح الشيخ عبد العزيز احمد 56.85   

  .81 محمد صبرى انس سليمان 53.28   

  .83 عبد هللا خالد غازى عبد هللا 51.28   

  .86 محمود السيد عبد الظاهر حسن 58.82   

  .85 محمد بخيت عمران محمد 51.52   

  .88 محمدفتحى احمد عبد اللطيف  51.11   

  .82 محمد العارف احمد عبد الرحمن 62.21   

  .82 محمود عادل عبد اللطيف عبد المنعم  62.15   

  .11 احمد ابراهيم حمدان محمد 68.51   
 

 يعتمد ،،،  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب شئون الطالب
  عميد الكلية  
    ا.د/ احمد سالمــــــــــــــــــــــــان 
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 م 8112/ 8112للعام الجامعى الثانى المستويسماء طالب أب كشفتابع  

 المقبولين ببرنامج االنتاج النباتى 
 اتـــــــــــــمالحظ

 

التقدير العام  درجات المقررات المؤهلة

 للفرقة االولى

 م  م ــــــــــــــــاالس

 (1مقرر) (8مقرر )
 

  .13 محمودمجاهد محمد عبد الموجود  65.51  
 

  .13 احمد بخيت على محمد بمادتين 13 86
 

  .11 احمد محمود السيد احمد بمادتين 83 8686
 

  .16 احمد هاشم محمد محمد بمادتين 86 86
 

  .16 امل خالد عزت فهمى بمادتين 86 66
 

  .18 جمال حمدى احمد ابو رحاب بمادتين 16 6.86
 

  .11 حاتم احمد هاشم احمد بمادتين 88 8386
 

  .16 حسن طارق حسن عبد الحميد بمادتين 86 .8
 

  .16 رامى حسنى ابو الحمد دياب بمادتين 81 86
 

  ..6 ساميه رفاعى حافظ رفاعى بمادتين 66 68
 

  .63 عبد هللا صفوت احمد عبده بمادتين 83 13
 

  .63 عصام احمد عبد العزيز عبد الرحمن بمادتين 16 88
 

  .61 عالء محمد ابو ضيف محمد بمادتين 16 66
 

  .66 جمال على احمد على بمادتين 86 83
 

  .66 لمياء محمد حسانين عبد العزيز بمادتين 81 66
 

  .68 محمد نصر الدين عبد اللطيف محمد بمادتين 86 6386
 

  .61 مصطفى خلف الصغير محمد بمادتين 13 66
 

  .66 ياسين محمد السيد محمد بمادتين 63 88
 

  .66 جون عياد عدلي محارب بمادتين 62 83
 

  ..6 حلمي سعدحلمي مجدي  بمادتين 8686 83
 

  .63 عبد هللا عادل تمام يونس بمادتين .8 61
 

  .63 عمر عبدالفتاح عبدالخالق جاب هللا بمادتين 86 .6
 

  .61 فاروق ايمن فاروق محمد بمادتين 8686 86
 

  .66 ليلى االمير محمد ابوالعال بمادتين 61 66
 

  .66 محمد عماد محمد ضاحى بمادتين 68 68
 

  .68 السيدمحمد محمود اعمر  بمادتين .6 63
 

  .61 محمد يسري محمد عبد الرحمن بمادتين 66 .6
 

  .66 مها جمال عبد المجيد محمد  بمادتين 86 61
 

  .66 مي محمود مهران السيد بمادتين 64.5 8186
 

  ..8 رحاب عبد الرحيم محمد يحى بمادتين 61 8686
 

 يعتمد ،،،  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب شئون الطالب
  عميد الكلية  
    ا.د/ احمد سالمــــــــــــــــــــــــان 
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 م 8112/ 8112للعام الجامعى الثانى المستويسماء طالب أب كشفتابع  

 المقبولين ببرنامج االنتاج النباتى 
 

 
التقدير العام  درجات المقررات المؤهلة

 للفرقة االولى

 م  م ــــــــــــــــاالس

 
 (3مقرر ) (3مقرر ) 

 
  .83 احمد عبد العزيز فوزى عبد العزيز بمادة 66 13

 
  .83 اسراء أبوشامه علي محمد السيد بمادة 66 86

 
  .81 اسالم بكر احمد عبد الموجود بمادة 66 11

 
  .86 اسالم حمدى مقصب احمد بمادة 68 63

 
  .86 امنيه جابر السيد ابو طالب بمادة 63 66

 
  .88 رائد محمد طه عبد الرحمن بمادة 81 86

 
  .81 ريهام رشدي حماد  بمادة 61 61

 
  .86 زينب محمد مجدى موسى زوين بمادة 61 61

 
  .86 ساره محمد سليمان عبد المبدى بمادة 66 86

 
  ..1 صالح كمال عبد الرحيم محمود بمادة 13 66

 
  .13 على احمد على عبد الحليم بمادة 66 8.86

 
  .13 على حارس عبد الخالق محمد بمادة 86 81

 
  .11 البدرى احمد فاطمه حسن بمادة 68 66

 
  .16 محمد الصغير محمد عبد الاله بمادة 11 86

 
  .16 مصطفى محمود محمد محمود بمادة .6 .8

 
  .18 مؤمن احمد على عطيه بمادة 68 86

 
  .11 نجاح ابراهيم محمد السمان بمادة 61 81

 
  .16 يوسف فتحى محمود ابوعمره بمادة 11 86

 
  .16 يوسف محمد حسين احمد بمادة 11 81

 
  ..6 احمد عبد الاله محمد عبد الاله بمادة 66 .6

 
  .63 احمد على جابر على بمادة 8686 8686

  .63 محمد على حامد ابراهيم بمادة .6 81 

  .61 مصطفى محمد السيد محمد بمادة 83 .6 

  .66 ندى عصام محمد السيد عبد الحافظ بمادة .8 8386 

  .66 نهله سليمان امين سليمان بمادة 8686 8686 

  .68 حسام سعد سيداحمد  بمادة .8 8686 

  .61 محمود فوزى محمد احمد بمادة 86.5 66 
 

 يعتمد ،،،  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب شئون الطالب
  عميد الكلية  
    ا.د/ احمد سالمــــــــــــــــــــــــان 

 
 


