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منقول للمستوى الرابع١٠٥١٥٥٤ل١٣٥٨٣٦٣٢٣٥٣.٨٣------ل٥٨الطاقة الجديدة والمتجددة٦٩١٢٣١١٢٢٠٦٢١٥٩مابانوب مجدي نجيب جرجس٣٤٣٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٤٩ل٢٦١٢٨٣٦٣٦٤٦٠.٦٧----ل٦٤خواص واختبار الموادل٦٤الطاقة الجديدة والمتجددة٧٢١٦٨٥١٢٢٣٦١٨٠مابراهيم مجدى محمود احمد السروى٣٤٣٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٤٢جـ جـ٠٠٠٣٩٥٣٩٧٧.٠٠--------٦٩١٥٠٣١٨٤٤٤٢١٩٥مابراهيم محمد عبد الجواد محمد عبو٣٤٣٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٦٩ل٠٠٠٣٦٣٥٤٥٩.٠٠--------٧٢١٧١٥١٨٣٥٤١٨٠ماحمد ابراهيم رمضان حسن٣٤٣٧

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٥٨٥--٠٠٠٢٧٢٠٠--------٧٥١٣٨٥١٢٢٠٠١٥٠ماحمدابوبكر محمود علي٣٤٣٨

منقول للمستوى الرابع١٢٦٢١٠١ل٣٩١٧٣٤٢٤٦١٥٧.٦٣--ل٥٧إنتاج الحاصالت البستانية (٢)ل٦٢هندسة حفظ األغذيةل٥٤آالت مقاومة اآلفات٨٤١٦٤٠١٢٢١٩٢١٦٩ماحمد اشرف علي احمد السيد ٣٤٣٩

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٤٥ل٢٦١١٤٣٩٣٨٤٥٤.٨٦--ل٦٤أسس إنتاج نباتى (خاص)(٢)ل٥٠نظرية آالتض٤٣الجرارات وقوى زراعية٦٦١٣٦١١٢٢١٨٢١٥٢ماحمد سالم عبدالسالم سالم٣٤٤٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٦٢ل٠٠٠٣٦٣٥٦٥٩.٣٣--------٧٢١٤٠٦١٨٣٥٦١٨٠ماحمد سعيد عبدالعال عبدالعاطي القالب٣٤٤١

هندسة التداول وتدوير المخلفات ٨٧١٦٠١١٨٣٤٢٢١٨١ماحمد سيد سعيد محمود٣٤٤٢
(٤)

هندسة تصنيع المنتجات الزراعية ل٦٤آالت الحصاد وما بعد الحصاد (٤)ل٦٤
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٣٥٢٢١٦ل٣٩١٩٢٤٨٦١٥٦١.٥٠--ل٦٤

هندسة التداول وتدوير المخلفات ل٥١انتقال الحرارةل٦٤هندسة حفظ األغذية٨٤١٤٩٩١٨٣٥١٢١٩٤ماحمد عاطف محمد سالم جاب اهللا٣٤٤٣
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٣٢٢١٢٣ل٣٩١٧٩٤٨٦٢٤٦٢.٤٠--ل٦٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٦٧ل٠٠٠٣٦٣٣٨٥٦.٣٣--------٧٢١٤٢٩١٨٣٣٨١٨٠ماحمد عبد الحكيم احمد التهامى الزفزافى٣٤٤٤

منقول للمستوى الرابع١١١١٦٩٣ل٢٦١٢٤٤٢٤٣٠٥٣.٧٥--ل٦٤آالت ما قبل الحصادل٦٠الجرارات وقوى زراعيةض٣٧خواص واختبار المواد٦٩١٢٦٣١٥٢٥٦٢١٥٠ماحمد عالء الدين محمد احمد٣٤٤٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧١٤ل١٣٦٣٣٩٤٠٣٥٧.٥٧------ل٦٣خواص واختبار المواد٦٩١٣١١١٥٢٩٠٢١٥٠ماحمد فرج فرج ابراهيم بدرالدين٣٤٤٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٤٩جـ١٣٦١٣٦٣٩٠٦٥.٠٠------ل٦١نظرية آالت٧٢١٥٥٩١٥٣٢٩١٨٠ماحمد محمد احمد حسنين صابر ٣٤٤٧

منقول للمستوى الرابع١٢٠١٨٧٥ل٠٠٠٣٦٣٦٢٦٠.٣٣--------٨٤١٥١٣١٥٢٦٩٢١٩٣ماحمد محمد احمد شحا ته سعد٣٤٤٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٩٣جـ٣٩١٧٠٤٢٥٣٩٦٧.٣٨--ل٦٤أسس إنتاج نباتى (خاص)(٢)ل٥٦خواص واختبار الموادل٥٠الطاقة الجديدة والمتجددة٦٦١٢٥٤١٥٢٧٥١٨٩٤ماحمد محمد السعيد فرج٣٤٤٩

متخرج١٤٤٢٧٥٠ل١٣٥٩٤٨٩٧٢٦٠.٧٥------ل٥٩خواص واختبار المواد٩٦١٧٧٨٢١٣٦٥٢٤٥٤٨ماحمد محمد عبد الفتاح محمود الخولي٣٤٥٠

هندسة التداول وتدوير المخلفات ٨١١٤٨٤٦١٠٦٢١٩٣ماحمد محمد عرفات المصيلحي٣٤٥١
(٤)

منقول للمستوى الرابع١١٤١٧٩٧--٢٦١١٤٣٣٣١٣--ض٣٥إنتاج المحاصيل الحقلية (٢)ل٦٤آالت الحصاد وما بعد الحصاد (٤)ل٥٠

منقول للمستوى الرابع١٢٠١٨٤٥ل٣٩١٥٣٤٥٤٩٠٥٤.٤٤--ل٥٢تكوين وخواص األراضى (٢)ل٥١آالت احتراق داخلى (٢)ل٥٠انتقال الحراارة٧٥١٣٥٥١٥٢٦١٢١٧٦ماحمد يحي احمد قطب سالم٣٤٥٢

منقول للمستوى الرابع١١١١٧٥١--٠٠٠٣٣٢٨٤--------٧٨١٤٦٧١٢٢٠٤٢١٨٠ماسامه عبد القادر عبد الجواد امنه٣٤٥٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٨٠ل٢٦١٣١٣٩٤٤٩٦٤.١٤----ل٦٤نظرية آالتجـ٦٧خواص واختبار المواد٦٩١٣٣١١٢٢٤٢٢١٧٦ماسراء عبدالقوي عبدالجيد عبدالقوي٣٤٥٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٢٧ل٠٠٠٣٦٣٦٠٦٠.٠٠--------٧٢١٥٦٧١٨٣٦٠١٨٠ماسراء فتوح محمد محمود ابو ليلة٣٤٥٥

منقول للمستوى الرابع١٢٣١٩٣٣ل٣٩١٦٨٣٩٤٢٢٦٠.٢٩--ل٥٣تكوين وخواص األراضى (٢)ل٥١آالت احتراق داخلى (٢)ل٦٤أسس إنتاج نباتى (خاص)(٢)٨٤١٥١١٩١٦٤٢١٩٠ماسالم سيد علي سيد نصار٣٤٥٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٥٥٧جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٩٨٣.١٧--------٧٢٢٠٥٨١٨٤٩٩١٨٠ماسماء رمضان عبدالونيس رمضان عبوده٣٤٥٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٥٧جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٠٧٦.٦٧--------٧٢١٦٩٧١٨٤٦٠١٨٠ماسماء سعيد عدلى أغا٣٤٥٨

منقول للمستوى الرابع١٣٨٢٣٣٨ل٣٩١٨٠٥١٦٢١٥٦.٤٥--ل٦١إنتاج الحاصالت البستانية (٢)ل٦١أالت ما قبل الحصادل٥٨هندسة حفظ األغذية٨٧١٧١٧٢١٣٨٠٢١٦١ماالء مجاهد محمد منصور علي ٣٤٥٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٣٦ل٠٠٠٣٦٣٧٦٦٢.٦٧--------٧٢١٤٦٠١٨٣٧٦١٨٠مالجبالى مجدى توفيق عبدالمجيد الجبالى٣٤٦٠

منقول للمستوى الرابع١٢٩٢١٨١ل٢٦١٢٨٤٥٥٥٧٦١.٨٩ل٦٤تكوين وخواص األراضى (٢)ض جـ٢٦انتقال الحرارةض جـغهندسة حفظ األغذيةل٦٤آالت مقاومة اآلفات٨٤١٦٢٤١٨٣٥٩٢١٧٠مالرفاعي محمد الرفاعي شرف٣٤٦١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٦٣جـ٠٠٠٣٦٤١٠٦٨.٣٣--------٧٢١٦٥٣١٨٤١٠١٨٠مامانى امام محمد امام خليل٣٤٦٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٤٢ل٠٠٠٣٦٣٧١٦١.٨٣--------٧٢١٥٧١١٨٣٧١١٨٠مامنيه رجب عبدالعظيم سليمان٣٤٦٣
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منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٧٩ل٠٠٠٣٦٣٣١٥٥.١٧--------٦٩١٤٤٨١٨٣٣١١٨٠مامنيه لطفى قابل حسانين تمراز٣٤٦٤

آفات المحاصيل والبساتين وطرق ل٥١الطاقة الجديدة والمتجددة٨٧١٥٨٩١٢٢١٤٢١٩٠مامير عبد الوارث عبد الحفيظ الدسوقي٣٤٦٥
(٤) مكافحتها

منقول للمستوى الرابع١٢٩٢٠٦٨ل٣٩١٧٥٤٢٤٧٩٥٩.٨٨--ل٦٤أسس إنتاج نباتى (خاص)(٢)ل٦٠

منقول للمستوى الرابع١٠٥٢٠٠٨جـ٠٠٠٣٦٤٠٠٦٦.٦٧--------٦٩١٦٠٨١٨٤٠٠١٨٠ماميره على عرفه على حميده٣٤٦٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٤٠جـ٠٠٠٣٦٣٩٧٦٦.١٧--------٧٢١٥٤٣١٨٣٩٧١٨٠مايمان عبدالعزيز صالح محمد عبد اللطيف٣٤٦٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٤٢جـ٠٠٠٣٦٤٠٨٦٨.٠٠--------٧٢١٦٣٤١٨٤٠٨١٨٠مايمن عاطف السيد بسيونى٣٤٦٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٣٣ل١٣٦٤٣٦٣٧٣٦٢.١٧------ل٦٤نظرية آالت٧٢١٥٦٠١٥٣٠٩١٨٠مايه سامى عبدالحميد محمد٣٤٦٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٤١ل٠٠٠٣٦٣٣٠٥٥.٠٠--------٧٢١٤١١١٨٣٣٠١٨٠مايه محمود عبدالفتاح محمود الشابورى٣٤٧٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٣٦ل٢٦١٢٨٣٩٤٥٣٦٤.٧١----ل٦٤ديناميكا حرارية (٢)ل٦٤نظرية آالت٦٩١٥٨٣١٥٣٢٥١٨٠مجابر سعيد احمد عبد العزيز عصمت٣٤٧١

منقول للمستوى الرابع١١١١٧١٧ل٣٩١٥٤٤٢٤١٦٥٢.٠٠--ل٥٠تكوين وخواص األراضى (٢)ل٥٠خواص واختبار الموادل٥٤الطاقة الجديدة والمتجددة٦٩١٣٠١١٢٢٠٠٢١٦٢محازم ثروت شحاته مهران محمد٣٤٧٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٤٨ل١٣٦٤٣٦٣٥٦٥٩.٣٣------ل٦٤خواص واختبار المواد٧٢١٣٩٢١٥٢٩٢١٨٠محسام جابر عبد النبي سيد احمد٣٤٧٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٤٣ل٢٦١١٤٣٩٤٢٧٦١.٠٠----ل٦٤نظرية آالتل٥٠خواص واختبار المواد٦٩١٤١٦١٥٣١٣١٨٠محسين محمد رجب عبدالرحمن٣٤٧٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨١٢ل٠٠٠٣٦٣٤٣٥٧.١٧--------٧٢١٤٦٩١٨٣٤٣١٨٠محنين احمد سعد مصطفى قلقاس٣٤٧٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٧٣جـ٠٠٠٣٦٣٩٧٦٦.١٧--------٧٢١٥٧٦١٨٣٩٧١٨٠مدنيا محمود صادق نورالدين٣٤٧٦

منقول للمستوى الرابع١١٧١٧٧٦ل٣٩١٦٤٤٨٥٥٧٥٥.٧٠--ل٦١الجرارات وقوى زراعيةل٥٢خواص واختبار الموادل٥١الطاقة الجديدة والمتجددة٦٩١٢١٩١٨٣٣٤٢١٥٩مروميساء عبد الرسول سالمه٣٤٧٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٥١جـ٠٠٠٣٦٣٩٥٦٥.٨٣--------٧٢١٤٥٦١٨٣٩٥١٨٠مسهير عادل مصطفي النجار٣٤٧٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٦٨جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٥٨٠.٨٣--------٧٢١٨٨٣١٨٤٨٥١٨٠مشيماء على محمد ستين٣٤٧٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٤٥جـ٠٠٠٣٦٤٣٠٧١.٦٧--------٧٢١٧١٥١٨٤٣٠١٨٠مشيماء محمود سعيد محمد ابوطالب٣٤٨٠

متخرج١٤٤٢٩٧٢جـ٣٩١٩٢٥١١١٣٦٦٦.٨٢--ل٦٤آالت احتراق داخلى (٢)ل٦٤ديناميكا حرارية (٢)ل٦٤خواص واختبار المواد٩٣١٨٣٦٢١٤٢١٢١٥٢٣مصالح فايز شبل مجاهد٣٤٨١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩١٠ل٠٠٠٣٦٣٨٣٦٣.٨٣--------٧٢١٥٢٧١٨٣٨٣١٨٠مطارق يحى راضى محمد٣٤٨٢

متخرج١٤٤٢٩٦٩جـ١٣٦٤٤٥١٠٠٣٦٦.٨٧------ل٦٤الطاقة الجديدة والمتجددة٩٩١٩٦٦٢١٤١٧٢١٥٢٢معادل قطب ابراهيم الزمزمي٣٤٨٣

منقول للمستوى الرابع١١٧١٨٥٨ل٣٩١٧٦٤٢٤٧٨٥٩.٧٥--ل٥٨مبادئ الهندسة الكهربية (٢)ل٥٧آيمياء فيزيائية (١)ل٦١هندسة حفظ األغذية٧٥١٣٨٠١٢٢١٤٢١٨٨معبد الحليم اشرف عبد الحليم ابراهيم٣٤٨٤

منقول للمستوى الرابع١٢٩٢٠٨٠ل٣٩١٧٢٤٨٦٠٥٦٠.٥٠--ل٥٣إنتاج الحاصالت البستانية (٢)ل٥٦أسس علم اإلحصاء (١)ل٦٣آالت ما قبل الحصاد٨١١٤٧٥١٨٣٣٨٢١٩٥معبد الرحمن اسماعيل عبد الرحمن البنا٣٤٨٥

منقول للمستوى الرابع١٣٢٢١٢٨ل٢٦١٠٩٤٨٥٨٠٥٨.٠٠--ل٥٦رياضة ٢ (٢)ض٣٦انتقال الحرارةل٥٣هندسة حفظ األغذية٨٤١٥٤٨٢١٣٨١٢١٩٠معبد العزيز صبحي عبد العزيز نجم٣٤٨٦

منقول للمستوى الرابع١٣٥٢٢٢٨ل٣٩١٧٦٤٨٦١٣٦١.٣٠--ل٦٠إنتاج الحاصالت البستانية (٢)ل٥٢تكوين وخواص األراضى (٢)ل٦٤انتقال الحراارة٨٧١٦١٥١٨٣٥٢٢١٨٥معالء عصام عبد العليم عبد العزيز٣٤٨٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٨٥جـ٠٠٠٣٦٤٤٧٧٤.٥٠--------٧٢١٥٣٨١٨٤٤٧١٨٠معلى سامح على الجوهرى٣٤٨٨

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٣٧ل٠٠٠٣٩٣٨١٥٤.٤٣--------٦٦١٢٥٦١٨٣٣١٢١٥٠معلياء اسامه عبدالقادر حسن٣٤٨٩

متخرج١٤٤٣٠٨١جـ جـ٠٠٠٤٥١١٥٢٧٦.٨٠--------٩٩١٩٢٩٢٤٦٠٠٢١٥٥٢معماد عبد الهادي توفيق عبد الهادي٣٤٩٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٥٥٥م٠٠٠٣٦٥١١٨٥.١٧--------٧٢٢٠٤٤١٨٥١١١٨٠معمرو سعيد بسيونى رمضان٣٤٩١

متخرج١٤٤٣٠٥٩جـ١٣٧٥٤٨١٠٦٧٦٦.٦٩------جـ جـ٧٥نظرية آالت٩٦١٩٩٢٢١٣٩٤٢٤٥٩٨مغاليه عزت حسانين صالح غنيم٣٤٩٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٦٣جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٤٧٥.٦٧--------٧٢١٦٠٩١٨٤٥٤١٨٠مفاطمه ابراهيم محمد ابراهيم ابومبارآة٣٤٩٣

عميد الكليةأ.د/ أيمن حافظ عامر وآيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ إلهام محمد غنيم أعضاء الكنترول                               رئيس الكنترول



تاريخ اعتماد مجلس الكلية   /   / ٢٠٢٠ درجات وتقديرات الفصل الصيفى المجموع التراآمى للدرجات وعدد الساعات المعتمدة لطلبة المستوى الثالث- العام الجامعى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠الهندسة الزراعية   جامعة المنوفية   آلية الزراعة   شبين الكوم

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
مقررات تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ٤تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ٣تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ٢تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ١الدرجات

نجح فيها
عدد 

الساعات
مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

النسبة 
عدد التقديرالمئوية

الساعات
مجموع 
الدرجات

الفصل  الثانى
رقم 

حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس
الطالب

المعدل
المعدلالفصل الصيفىالفصل  األولالتراآمى السابق
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 التراآمى الكلى
مالحظـــــــاتالنتيجة

منقول للمستوى الرابع١١٤١٧٧٧ل٣٩١٧٦٣٩٣٧٦٥٣.٧١--ل٥٠تكوين وخواص األراضى (٢)ل٦٤أسس إنتاج نباتى (خاص)(٢)ل٦٢آالت ما قبل الحصاد٧٥١٤٠١٩١٥٠٢١٥٠مفتحي سيد فتحي عبد اهللا٣٤٩٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٨٠جـ٠٠٠٣٩٤٦٩٦٧.٠٠--------٦٩١٣١١١٨٣٨٧٢١٨٢مآريم محمد عبد الكريم حنفي الباشتلي٣٤٩٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٣٦ل٠٠٠٣٦٣٦١٦٠.١٧--------٧٢١٥٧٥١٨٣٦١١٨٠مآمال عاطف محمود الصيفى٣٤٩٦

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٩١٥جـ١٣٥٠٣٦٤٤٠٧٣.٣٣------ل٥٠نظرية آالت٦٩١٤٧٥١٥٣٢٦١٨٦٤مآيرلس نصريوسف نصر٣٤٩٧

هندسة تصنيع المنتجات الزراعية ض٣٤هندسة حفظ األغذيةل٦٤نظرية آالت٨٧١٦٣٩٩١٦٥٢١٨٥ممارتينا عاصم عازر عازر منصور٣٤٩٨
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٢٣٢٠١٣ل٢٦١٢٤٣٦٣٧٤٦٢.٣٣--ل٦٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٢٣ل١٣٦٤٣٦٣٨٥٦٤.١٧------ل٦٤خواص واختبار المواد٧٢١٥٣٨١٥٣٢١١٨٠ممحمد ابراهيم محمد متولى٣٤٩٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧١٨ل١٣٦٤٣٦٣٧٧٦٢.٨٣------ل٦٤ديناميكا حرارية (٢)٧٢١٣٤١١٥٣١٣١٨٠ممحمد ابو بكر صادق محمد٣٥٠٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٦٧٨ل٢٦١١٤٤٢٤٥٢٥٦.٥٠----ل٦٤نظرية آالتل٥٠خواص واختبار المواد٦٦١٢٢٦١٥٢٧٨٢١٦٠ممحمد اشرف عاطف مرسي٣٥٠١

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٨٤٨جـ٣٩١٧٥٣٦٤٠٠٦٦.٦٧--ل٥٢الجرارات وقوى زراعيةل٥٩خواص واختبار الموادل٦٤الطاقة الجديدة والمتجددة٦٩١٤٤٨٦١٤٠٢١٨٥ممحمد السيد محمد قنبر٣٥٠٢

منقول للمستوى الرابع١٣٥٢٢٤٧ل٣٩١٧٣٤٨٥٩٣٥٩.٣٠--ل٦٠آيمياء فيزيائية (١)ل٥٣هندسة حفظ األغذيةل٦٠آالت مقاومة اآلفات٨٧١٦٥٤١٨٣٢٧٢١٩٣ممحمد الشحات حامد السعدني ٣٥٠٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٣٥ل٠٠٠٣٦٣٢٣٥٣.٨٣--------٧٢١٤١٢١٨٣٢٣١٨٠ممحمد جمال مصطفي السيد نوح٣٥٠٤

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٤٠ل٣٩١٩٢٣٦٣٧٥٦٢.٥٠--ل٦٤الجرارات وقوى زراعيةل٦٤خواص واختبار الموادل٦٤الطاقة الجديدة والمتجددة٦٩١٢٦٥٦١٢٣٢١٦٠ممحمد حامد عطيه محمد سيد احمد٣٥٠٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩١٧ل٠٠٠٣٦٣٨٣٦٣.٨٣--------٧٢١٥٣٤١٨٣٨٣١٨٠ممحمد حسام حسن عبد اهللا حسن٣٥٠٦

منقول للمستوى الرابع١٢٠١٩٨٢--٠٠٠٣٣٢٨٤--------٨٧١٦٩٨١٢٢٣٤٢١٥٠ممحمد حسام محمد عبد الحميد ٣٥٠٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٦٤٢ل٢٦١١٤٣٩٤٠٦٥٨.٠٠----ل٦٤نظرية آالتل٥٠خواص واختبار المواد٦٩١٢٣٦١٢٢٤٢٢١٥٠ممحمد حسن محمد الطارق٣٥٠٨

هندسة التداول وتدوير المخلفات ٨٧١٦٨٨٢١٤٠٣٢١٨٠ممحمد حماده محمد حفني٣٥٠٩
(٤)

هندسة تصنيع المنتجات الزراعية ل٦٤
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٣٨٢٣٥٩ل٣٩١٨٨٥١٦٧١٦١.٠٠--ل٦٢إنتاج الحاصالت البستانية (٢)ل٦٢

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٥٩٩--٠٠٠٣٠٢٦٦--------٧٢١٣٣٣٩١٧٢٢١٩٤ممحمد رضا محمد الحسيني٣٥١٠

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٥٦١ل٣٩١٨٤٣٦٣٤٨٥٨.٠٠--ل٦٢نظرية آالتل٦٤خواص واختبار الموادل٥٨الطاقة الجديدة والمتجددة٦٦١٢١٣٦١١٤٢١٥٠ممحمد سالم محمد سالم صقر٣٥١١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٧٢ل٠٠٠٣٩٣٩٣٥٦.١٤--------٦٩١٣٧٩١٨٣٣٨٢١٥٥ممحمد شوقى ابراهيم ابراهيم داود٣٥١٢

هندسة التداول وتدوير المخلفات ٨٤١٥٩٤٢١٣٨٤٢١٩٣ممحمد عادل محروس حسن الجزيري٣٥١٣
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٣٢٢١٨٦ل٢٦١١٥٤٨٥٩٢٥٩.٢٠----ل٥١آالت الحصاد وما بعد الحصاد (٤)ل٦٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٦٧ل٠٠٠٣٦٣٦٦٦١.٠٠--------٧٢١٥٠١١٨٣٦٦١٨٠ممحمد عبدالمرضى ابراهيم دندن٣٥١٤

باق٩٦١٤٧٧--١٣٥٠٣٠٢١٨--ل٥٠نظرية آالتض٣٧خواص واختبار الموادض٣٨الطاقة الجديدة والمتجددة٦٦١٢٥٩٩١٦٨١٨٠ممحمد عبدالوهاب عبدالجواد السعدي٣٥١٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٥٦جـ٠٠٠٣٦٤٣٤٧٢.٣٣--------٧٢١٦٢٢١٨٤٣٤١٨٠ممحمد عصام محمود عثمان٣٥١٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٠٠ل١٣٦٤٣٦٣٨١٦٣.٥٠------ل٦٤نظرية آالت٧٢١٥١٩١٥٣١٧١٨٠ممحمد عماد محمد الصيرفى سعيد٣٥١٧

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٥٩٤--١٣٥١٣٣٢٧٥----ض٣٦نظرية آالتل٥١خواص واختبار المواد٦٩١٣١٩١٢٢٢٤١٨٠ممحمد مبروك توفيق سالم٣٥١٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٦٤ل٠٠٠٣٦٣٨٤٦٤.٠٠--------٧٢١٥٨٠١٨٣٨٤١٨٠ممحمد محمود حامد الصاوى٣٥١٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩١٦ل١٣٥٦٣٦٣٨٠٦٣.٣٣------ل٥٦نظرية آالت٧٢١٥٣٦١٥٣٢٤١٨٠ممحمد محمود صابر محمد مروان٣٥٢٠

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٦٧ل٠٠٠٣٦٣٤٩٥٨.١٧--------٦٩١٣١٨١٥٢٥٥٢١٩٤ممحمد محمود محمد حنفي٣٥٢١

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٢٩ل٣٩١٧١٣٦٣٦٧٦١.١٧--ل٥٠تكوين وخواص األراضى (٢)ل٦٤الجرارات وقوى زراعيةل٥٧الطاقة الجديدة والمتجددة٦٩١٢٦٢٦١٠٧٢١٨٩ممحمد مصطفى عبد الحميد وادي٣٥٢٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٣٩ل٠٠٠٣٦٣٦٦٦١.٠٠--------٧٢١٤٧٣١٨٣٦٦١٨٠ممحمد مصطفى عبد العزيز علي سليمان ٣٥٢٣

عميد الكليةأ.د/ أيمن حافظ عامر وآيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ إلهام محمد غنيم أعضاء الكنترول                               رئيس الكنترول
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متخرج١٤٤٣٠٣٦جـ١٣٦٤٤٥١٠٨٣٧٢.٢٠------ل٦٤آالت الحصاد وما بعد الحصاد (٤)٩٩١٩٥٣١٨٣٩٣٢٤٦٢٦ممحمود احمد شوقي علي٣٥٢٤

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٨١١ل٣٩١٧٦٣٦٣٧٣٦٢.١٧--ل٦٠الجرارات وقوى زراعيةل٥٧خواص واختبار الموادل٥٩الطاقة الجديدة والمتجددة٦٩١٤٣٨٦١٠٧٢١٩٠ممحمود زآى محمود محمد شاهين٣٥٢٥

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٨١ل٣٩١٧٩٣٩٤٢١٦٠.١٤--ل٦٣نظرية آالتل٥٧خواص واختبار الموادل٥٩الطاقة الجديدة والمتجددة٦٦١٣٦٠٩١٨٧٢١٥٥ممحمود سامى محمد مصطفى نوفل٣٥٢٦

هندسة التداول وتدوير المخلفات ٩٣١٧٢٥١٨٣٦٨٢١٥٤٥ممحمود شوقي محمود السبكي٣٥٢٧
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٤١٢٨١٦جـ٣٩١٧٨٤٨١٠٩١٦٨.١٩ل٥٠رسم ماآينات (٢)ض٣٧آالت احتراق داخلى (٢)ل٦٤رسم هندسى (١)ل٦٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٦٠ل٣٩١٨١٣٦٣٥٧٥٩.٥٠--ل٦٤نظرية آالتل٦٢الجرارات وقوى زراعيةل٥٥خواص واختبار المواد٧٢١٥٠٣٩١٧٦١٨٠ممحمود عبد الرازق محمد دياب ٣٥٢٨

منقول للمستوى الرابع١١١١٨٩٧جـ٣٩١٩٢٣٦٤٤١٧٣.٥٠--ل٦٤نظرية آالتل٦٤خواص واختبار الموادل٦٤الطاقة الجديدة والمتجددة٧٥١٤٥٦٩١٩٢١٨٥٧ممحمود عبد النبي رمضان الحايس٣٥٢٩

باق٩٦١٥٠٢--٠٠٠٢٤١٠٠--------٧٢١٤٠٢٦١٠٠١٨٠ممحمود عزت محمد الكنفاني٣٥٣٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧١٠ل٣٩١٦٨٤٢٤٥٠٥٦.٢٥--ل٦٤نظرية آالتل٥٠خواص واختبار الموادل٥٤الطاقة الجديدة والمتجددة٦٦١٢٦٠١٢٢١٨٢١٦٤ممحمود محمد احمد الفرماوى٣٥٣١

منقول للمستوى الرابع١٣٥٢٢٢٧ل٣٩١٦٠٤٨٥٥٩٥٥.٩٠--ل٥٠إنتاج الحاصالت البستانية (٢)ل٥٥هندسة حفظ األغذيةل٥٥آالت مقاومة اآلفات٨٧١٦٦٨١٨٣٢٤٢١٧٥ممحمود مصطفى عبد الرحيم فرغلي٣٥٣٢

متخرج١٤٤٢٧٦٥ل٣٩١٧٦٥١١٠٩٩٦٤.٦٥ل٥٣مبادئ الهندسة الكهربية (٢)ل٥٠تطبيقات الحاسب اآللى في المجالل٥٩رسم ماآينات (٢)ل٦٤إحصاء وتصميم تجارب٩٣١٦٦٦٢١٤٢١٢١٥٠٢ممصطفى حمدي احمد اشرف ٣٥٣٣

منقول للمستوى الرابع١١١١٧٥٦ل٢٦١٢٨٣٦٣٣٩٥٦.٥٠----ديناميكا حرارية (٢)ل٦٤أسس إنتاج نباتى (خاص)(٢)ل٦٤آالت ما قبل الحصاد٧٥١٤١٧٩١٥٨٢١٥٣ممصطفى خالد محمد مصطفى ٣٥٣٤

باق٨٤١٢٦٤--٠٠٠١٨٥٠--------٦٦١٢١٤٣٥٠١٥٠ممصطفى رمضان عبد الفتاح مصطفى٣٥٣٥

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٧٧ل٣٩١٩٢٣٩٤١٦٥٩.٤٣--ل٦٤أسس إنتاج نباتى (خاص)(٢)ل٦٤الجرارات وقوى زراعيةل٦٤الطاقة الجديدة والمتجددة٦٦١٢٦١٩١٦٩٢١٥٥ممصطفى شفيق عبد الحميد شرف٣٥٣٦

هندسة التداول وتدوير المخلفات ل٦٤إحصاء وتصميم تجارب٩٠١٧٥٦٢١٤٣٨٢١٥٣٢ممصطفى عادل رمضان قالش٣٥٣٧
(٤)

تطبيقات الحاسب اآللى في متخرج١٤٤٢٩٨٢جـ٤١٢٢٥٦٥٤١٢٢٦٦٨.١١ل٦٤آالت احتراق داخلى (٢)ل٦٤رياضة ٢ (٢)ل٦٤
المجال (٦٤ درجة - ل)

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٧٦ل٢٦١١٤٣٦٣٦٢٦٠.٣٣----ل٥٠نظرية آالتل٦٤خواص واختبار المواد٧٢١٤١٤١٢٢٤٨١٨٠ممصطفى آرم سعد عبدالعليم حمزه٣٥٣٨

باق٩٩١٤٩٨--٣٩١٦٩٣٣٢٧٧--ل٥٥نظرية آالتل٦٤خواص واختبار الموادل٥٠الطاقة الجديدة والمتجددة٦٦١٢٢١٦١٠٨١٨٠ممصطفى محمود صابر عبد الواحد عيد الشريف٣٥٣٩

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٨٢٢ل٠٠٠٣٦٣٥٦٥٩.٣٣--------٦٩١٤٦٦١٨٣٥٦١٨٠ممعوض رضا معوض الفرماوى٣٥٤٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٦٠جـ٠٠٠٣٦٣٩٢٦٥.٣٣--------٧٢١٦٦٨١٨٣٩٢١٨٠ممنصور عبدالوآيل منصور عانوس٣٥٤١

هندسة التداول وتدوير المخلفات ل٦٤هندسة حفظ األغذيةل٦٤الطاقة الجديدة والمتجددة٩٠١٧٦٧١٨٣٥٥٢١٦١ممنعم عبد المنعم محمد حميده٣٥٤٢
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٣٨٢٣٧٥ل٣٩١٩٢٤٨٦٠٨٦٠.٨٠--ل٦٤

باق٩٩١٥٥٧--١٣٥٧٣٣٣١٢----ض٣٦آالت احتراق داخلى (٢)ل٥٧الجرارات وقوى زراعية٦٦١٢٤٥٩١٦٢٢١٩٣مميار محمود سعد البيومي٣٥٤٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٦٩ل٠٠٠٣٩٤٣١٦١.٥٧--------٦٩١٣٣٨١٨٣٦٠٢١٧١مندى عبدالعليم عبدالعظيم عبدالعليم٣٥٤٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٨٠ل٠٠٠٣٦٣٣٧٥٦.١٧--------٧٢١٥٤٣١٨٣٣٧١٨٠منهال جمال الزناتى عبدالحافظ٣٥٤٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٦٣٢ل٣٩١٥٣٣٦٣٥٠٥٨.٣٣--ل٥٣ديناميكا حرارية (٢)ل٥٠نظرية آالتل٥٠خواص واختبار المواد٧٢١٢٨٢٦١٠٤٢١٩٣منهال محمد حسني القارح٣٥٤٦

منقول للمستوى الرابع١٢٠١٨٨٥ل١٣٥١٣٦٣١٨٥٣.٠٠----ض جـ٢٣إنتاج الحاصالت البستانية (٢)ل٥١آالت مقاومة اآلفات٨٤١٥٦٧١٢٢١٠٢١٥٧مهاجر احمد شعبان الخرخيسي٣٥٤٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٤٢جـ٠٠٠٣٦٤٠٥٦٧.٥٠--------٧٢١٥٣٧١٨٤٠٥١٨٠مهناء عباس احمد عباس٣٥٤٨

منقول للمستوى الرابع١٢٦٢٠٧٣ل٢٦١٠٥٣٩٣٦٩٥٢.٧١--ل٥٠إنتاج الحاصالت البستانية (٢)ض٣٦انتقال الحرارةل٥٥آالت ما قبل الحصاد٨٧١٧٠٤١٢٢١١٢١٥٣مهند محمد فتحي علي الخولي٣٥٤٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٤٠ل٠٠٠٣٩٤٠٢٥٧.٤٣--------٦٩١٣٣٨١٨٣٥٢٢١٥٠موجيه مسعود عيد سليم مقلد ٣٥٥٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٥٧ل١٣٥٤٣٦٣٥٩٥٩.٨٣------ل٥٤الجرارات وقوى زراعية٧٢١٤٩٨١٥٣٠٥١٨٠مياسمين رضا السعيد الزيات٣٥٥١

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٨١١ل١٣٦٤٣٩٤٢١٦٠.١٤------ل٦٤آالت احتراق داخلى (٢)٦٦١٣٩٠١٥٢٩٣٢١٦٤ميوسف اسالم محمود حبيب٣٥٥٢

منقول للمستوى الرابع١٢٦١٩١٧ض٢٦١١٨٣٩٣٢٧٤٦.٧١----ل٦٤آالت احتراق داخلى (٢)ل٥٤الطاقة الجديدة والمتجددة٨٧١٥٩٠١٢٢٠٩٢١٠ميوسف منصور السيد علي٣٥٥٣

عميد الكليةأ.د/ أيمن حافظ عامر وآيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ إلهام محمد غنيم أعضاء الكنترول                               رئيس الكنترول
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من الخارج ف٨١١٦٢٢١--٠٠٠٠٠--------٨١١٦٢٢٠٠٠٠بابتسام عبد اهللا عبد الجواد سالم٣٥٥٤

آفات المحاصيل والبساتين وطرق ل٦٤تطبيقات الحاسب اآللى في المجالل٦٤هيدروليكا وميكانيكا موائعل٥٥خواص واختبار المواد٩٩١٨٤٦١٥٢٦٢٢١٤٩١بابراهيم حسن عبد الفتاح البلتاجي٣٥٥٥
(٤) مكافحتها

متخرج١٤٤٢٧٧٨ل٣٩١٧٩٤٥٩٣٢٦٢.١٣ل٦٠

منقول للمستوى الرابع١١٤١٧٧٤ل٣٩١٦٥٣٩٣٨٨٥٥.٤٣--ل٥٠إنتاج الحاصالت البستانية (٢)ل٦٢الجرارات وقوى زراعيةل٥٣خواص واختبار المواد٧٥١٣٨٦٩١٥٩٢١٦٤باحمد جمال منصور بدوي٣٥٥٦

من الخارج ف٧٢١٣١٤١--٠٠٠٠٠--------٧٢١٣١٤٠٠٠٠باحمد صبحى مصطفى العتر٣٥٥٧

هندسة التداول وتدوير المخلفات ل٥١انتقال الحراارة٩٠١٧٤٨١٥٣٠٠٢١٦٥باحمد محمد عبد المنعم عبد الحافظ شحاته٣٥٥٨
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٣٢٢٢٢٢ل٢٦١٠٩٤٢٤٧٤٥٩.٢٥--ض جـ٥اإلرشاد الزراعى (٤)ل٥٨

هندسة التداول وتدوير المخلفات ٨٤١٦٣٨١٢٢١٢٢١٨٠باسالم احسان رشدي فوزي عبد الفتاح٣٥٥٩
(٤)

تخطيط وتصميم المباني الزراعية ل٥٦
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٢٣٢٠٣٧ل٢٦١٠٧٣٩٣٩٩٥٧.٠٠--ض جـ٢٨آالت الحصاد وما بعد الحصاد (٤)ل٥١

متخرج١٤٤٢٩٣٦جـ٢٦١٠٢٤٨١٠٤٣٦٥.١٩--ل٦٤تطبيقات الحاسب اآللى في المجالل٥٠نظرية آالتل٥٢خواص واختبار المواد٩٦١٨٩٣١٨٣٥٨٢٤٥٨٣باسالم عبد النبي محمد خليل٣٥٦٠

هندسة التداول وتدوير المخلفات ل٥٧هندسة الرى والصرف المزرعى٨٧١٧٠١١٨٣٣٤٢١٥٢باالء عبد النبي عبد الخالق عزب٣٥٦١
(٤)

تخطيط وتصميم المباني الزراعية ل٦٤
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٣٥٢٢٧٢ل٣٩١٨٥٤٨٥٧١٥٧.١٠--ل٦٤

منقول للمستوى الرابع١١٤١٨٨١--٠٠٠٣٣٣٠٢--------٨١١٥٧٩١٥٣٠٢١٨٠بالشاذلي محمد قطب الشاذلي٣٥٦٢

هندسة التداول وتدوير المخلفات ل٦٢الجرارات وقوى زراعية٩٠١٨٣٢١٢٢٢٩٢١٩٥باميرة رافت عبد الجواد حدوة٣٥٦٣
(٤)

تخطيط وتصميم المباني الزراعية ل٥٠
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٣٢٢٣٣٢ل٣٩١٧٦٤٢٥٠٠٦٢.٥٠--ل٦٤

آفات المحاصيل والبساتين وطرق ل٥٠نظرية آالت٩٩١٨٢١١٢٢١٨٢٤٥٥٤برامى محمد  شحاته عبد الرحمن ٣٥٦٤
(٤) مكافحتها

هندسة تصنيع المنتجات الزراعية ل٦٤تطبيقات الحاسب اآللى في المجالل٦٠
(٤)

متخرج١٤٤٢٧٦٣ل٣٩١٧٠٤٥٩٤٢٦٢.٨٠ل٦٠

من الخارج ف٩٩١٥٠١١--٣٩١٧٢٣٣٢٨٩--ل٦٤هيدروليكا وميكانيكا موائعل٥٧خواص واختبار الموادل٥١الطاقة الجديدة والمتجددة٦٦١٢١٢٦١١٧١٨٠بسعيد حسين ابراهيم الجندى٣٥٦٥

متخرج١٤٤٢٨٤٥جـ٠٠٠٤٥٩٨١٦٥.٤٠------ل٦٢تطبيقات الحاسب اآللى في المجال٩٩١٨٦٤٢١٣٨٩٢٤٥٩٢بشحاته شعبان شحاته حسن٣٥٦٦

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٢٦--٢٦١١٤٣٠٢١٧--ل٥٠نظرية آالتل٦٤خواص واختبار الموادض٣٣الطاقة الجديدة والمتجددة٧٥١٥٠٩٣٥٠٢١٥٣بعبد الرحمن احمد السيد سالم٣٥٦٧

منقول للمستوى الرابع١٣٢٢٦١٦ل١٣٥٩٣٩٧٩٧٦١.٣١------ل٥٩الطاقة الجديدة والمتجددة٩٣١٨١٩١٨٣١٢١٨٤٢٦بعبد اهللا عادل محمد عبد العليم٣٥٦٨

منقول للمستوى الرابع١٣٨٢٢٦٨ل٣٩١٧٢٤٥٥١٩٥٧.٦٧--ل٥٥هندسة حفظ األغذيةل٦١نظرية آالتل٥٦هندسة الرى والصرف المزرعى٩٣١٧٤٩١٥٢٥٤٢١٩٣بمحمد السيد عبد الوهاب حسن٣٥٦٩

تخطيط وتصميم المباني الزراعية ل٥٧خواص واختبار المواد٩٣١٩٤٦١٥٢٨٤٢١٩٣بمحمد خالد ابو الحسين محمد الديب٣٥٧٠
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٣٨٢٤٩٣ل٣٩١٧٠٤٥٥٤٧٦٠.٧٨--ل٥٩الطاقة الجديدة والمتجددةل٥٤

متخرج١٤٤٣٠١٥جـ٢٦١٢٨٤٨١٠٨٧٦٧.٩٤----ل٦٤اإلرشاد الزراعى (٤)ل٦٤خواص واختبار المواد٩٦١٩٢٨٢١٤١٨٢١٥٤١بمحمد شحات احمد صابر محمد٣٥٧١

آفات المحاصيل والبساتين وطرق ل٥٤خواص واختبار المواد٩٩٢٠٦٥١٥٢٦١١٨٤٢٦بمحمد مجدي مخيمر عبد العال قايد٣٥٧٢
(٤) مكافحتها

متخرج١٤٤٢٩٩٥ل٤١٢٢٤٣٤٥٩٣٠٦٢.٠٠ل٦٤مبادئ الهندسة الكهربية (٢)ل٦١تكوين وخواص األراضى (٢)ل٦٤

متخرج١٤٤٢٩١٠جـ٢٦١٠٨٤٥١٠٣٢٦٨.٨٠----ل٥٤نظرية آالتل٥٤خواص واختبار المواد٩٩١٨٧٨١٨٣٨٢٢١٥٤٢بمصطفى هاني محمود محمد الحداد٣٥٧٣

متخرج١٤٤٢٩٩٣جـ١٣٥٠٤٥١٠٣٥٦٩.٠٠----ل٥٠رسم ماآينات (٢)ل٦٤تطبيقات الحاسب اآللى في المجال٩٩١٩٥٨١٨٣٦٤٢٤٦٢١بمصطفى يحيى زآريا الجزيري٣٥٧٤

من الخارج ف٩٦١٨٠٧٢--٠٠٠٠٠--------٩٦١٨٠٧٠٠٠٠من الخارجايمان احمد رشدى ٣٥٧٥

من الخارج ف٨٧١٢٨٤٢--٠٠٠١٨٠--------٦٩١٢٨٤٠٠١٨٠من الخارجشادى محمد عبدالرحيم ٣٥٧٦

منقول للمستوى الرابع١١٤١٧٢٧--٠٠٠٢١٥٠--------٩٣١٦٧٧٣٥٠١٨٠من الخارجعمرو عبدالعزيز عبد الخالق٣٥٧٧
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منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٦٧ل٠٠٠٣٩٤٢٩٦١.٢٩------٦٦١٢٣٨١٨٣٥١٢١٧٨ماحمد مصطفى شبل الرفاعي٣٠٩١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٥٠٠م٠٠٠٣٦٥٥٦٩٢.٦٧------٧٢١٩٤٤١٨٥٥٦١٨٠ماسماء سعيد محمد مبارك٣٠٩٢

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٥٩١ل٠٠٠٣٦٣٦٨٦١.٣٣------٦٦١٢٢٣١٨٣٦٨١٨٠مايه عز العرب مصطفى صقر٣٠٩٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٤١ل٠٠٠٣٩٤٤١٦٣.٠٠------٦٩١٣٠٠٢١٤٤١١٨٠محوريه عابد لطفي مسلم٣٠٩٤

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٧٨ل٠٠٠٣٩٤٤٨٦٤.٠٠------٦٦١٢٣٠١٨٣٧٢٢١٧٦مرضوى احمد صالح السواق٣٠٩٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٧٧٩م٠٠٠٣٦٥٦٦٩٤.٣٣------٧٢٢٢١٣١٨٥٦٦١٨٠مسميه عبدالعزيز على عبدالمنعم٣٠٩٦

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧١٣جـ١٣٦٤٣٩٤٩٠٧٠.٠٠----ل٦٤هندسة زراعية (٢)٦٦١٢٢٣١٨٤٢٦١٨٠معبد الحميد حمدي عبد الحميد نصر٣٠٩٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٤٧جـ٠٠٠٤٢٥٥٥٦٩.٣٨------٦٦١٢٩٢٢١٤٧٥٢١٨٠معمار ياسر السيد سالم زغاري٣٠٩٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٥٨جـ٠٠٠٣٦٤٣٦٧٢.٦٧------٧٢١٥٢٢١٨٤٣٦١٨٠مغاده محمد احمد عاشور٣٠٩٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٢٣جـ٠٠٠٤٢٥٧٦٧٢.٠٠------٦٦١٣٤٧٢١٥٢١٢١٥٥مفاطمة عيسى عبد الحليم العبد٣١٠٠

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٦٤٤--٠٠٠٣٣٢٨٨------٦٩١٣٥٦١٥٢٨٨١٨٠مآريمه عنتر ابو النجا دياب عيسى٣١٠١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧١٤ل٠٠٠٣٩٤١٣٥٩.٠٠------٦٩١٣٠١١٨٣٦٣٢١٥٠ممحمد ابو العنين بديع ابو العنين٣١٠٢

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧١٥ل٠٠٠٣٩٤٤٤٦٣.٤٣------٦٦١٢٧١١٨٣٦٥٢١٧٩ممحمد السيد امبابى جعفر٣١٠٣

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٣٧ل٠٠٠٣٩٤٠٦٥٨.٠٠------٦٦١٢٣١١٨٣٣٦٢١٧٠ممحمد رجب عبدالسالم مخلوف٣١٠٤

منقول للمستوى الرابع١١١١٧٠٤ل١٣٥٠٤٢٤٢٩٥٣.٦٣----ل٥٠فيزياء األراضى٦٩١٢٧٥١٨٣٢٩٢١٥٠ممحمد سمير عبد ربه السيد البسيوني٣١٠٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٤٨ل١٣٦٤٤٢٤٧٩٥٩.٨٨----ل٦٤هندسة زراعية (٢)٦٦١٢٦٩١٨٣٤١٢١٧٤ممحمد عصام محمد محمد منسى٣١٠٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٦٩٧ل٠٠٠٤٢٤٧٤٥٩.٢٥------٦٦١٢٢٣٢١٤٢٤٢١٥٠ممحمود السطوحى فرج عليوه٣١٠٧

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٨٧٩جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٣٨٢.١٧------٦٩١٣٨٦١٨٤٩٣١٨٠ممي مجدي آمال محمد٣١٠٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٦٦م٠٠٠٣٦٥٢١٨٦.٨٣------٧٢١٧٤٥١٨٥٢١١٨٠مهاجر عبدالفتاح احمد عبد الحميد حسن٣١٠٩

من الخارج ف٩٣١٤٦٣١--٣٩١٧٨٢٧١٧٨ل٥٠فيزياء األراضىل٦٤الزراعة العضوية والحيويةل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٦١٢٨٥٠٠١٨٠بابراهيم محمد عبد العزيز غنيم ٣١١٠

متخرج١٤٤٢٨٩٣جـ١٣٥٠٤٥١٠٣١٦٨.٧٣----ل٥٠رى وصرف مزرعى٩٩١٨٦٢١٨٤٠٥٢٤٥٧٦بابراهيم محمود محمد محمود ٣١١١

متخرج١٤٤٢٧٨٦جـ١٣٦٤٤٥٩٨٧٦٥.٨٠----ل٦٤معادن الطين (٤)٩٩١٧٩٩٢١٤٤٠٢١٤٨٣باحمد اشرف فرحات عبد الحميد عيسى ٣١١٢

متخرج١٤٤٢٧١٣ل٢٦١١٤٤٥٩٣٢٦٢.١٣--ل٥٢فيزياء األراضىل٦٢ميكروبيولوجيا األراضى (٤)٩٩١٧٨١١٥٢٧١٢٤٥٤٧بعبد الرازق رزق عبد الرازق ٣١١٣

متخرج١٤٤٢٧٤٩ل١٣٥٠٤٥٩٤٠٦٢.٦٧----ل٥٠ميكروبيولوجيا األراضى (٤)٩٩١٨٠٩١٨٣٥٤٢٤٥٣٦بعبير محمد على ٣١١٤

منقول للمستوى الرابع١١١١٧١٣--٢٦١١١٣٠٢٣١--ل٦١آيمياء تحليلية أجهزة (٤)ل٥٠ميكروبيولوجيا األراضى (٤)٨١١٤٨٢٣٦٥٢١٥٥بمحمد عبد المرضى لبيب جبريل ٣١١٥

من الخارج ف٩٦١٣٨٩١--١٣٥٦٢١٥٦--ض٣٦أسس وقاية النبات (٢)ل٥٦تصميم وتحليل تجارب٧٥١٣٣٣٠٠١٨٠بمحمد فتحى عبد السميع حداد الربعى ٣١١٦

متخرج١٤٤٢٨٥٧جـ٠٠٠٤٥١٠٢١٦٨.٠٧------٩٩١٨٣٦٢١٤٤٥٢٤٥٧٦بهدى وحيد صابر ابراهيم فودة ٣١١٧

المعدلالفصل الصيفى
السنوى الحالى

المعدل
 التراآمى الكلى

مالحظـــــــاتالنتيجة
الفصل  الثانى

رقم 
حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس

الطالب

المعدل
الفصل  األولالتراآمى السابق
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منقول للمستوى الرابع١٠٢١٥٧٠ل٠٠٠٣٦٣٣٧٥٦.١٧--------٦٦١٢٣٣١٨٣٣٧١٨٠ماحمد صالح زايد احمد        ٣٠١٥

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٤٧٧ل٢٦١١٠٣٦٣٢٥٥٤.١٧----ل٦٠ميكنة زراعيةل٥٠تغيير السلوك البشرى٦٦١١٥٢١٢٢١٥١٨٠ماحمد عطيه عبد الفتاح عطيه المسلماني٣٠١٦

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٥٦٧ل٢٦١٠٦٣٩٣٩٠٥٥.٧١----ل٥٠آيمياء حيوية (٢)ل٥٦تغيير السلوك البشرى٦٦١١٧٧١٥٢٨٤١٨٠ماحمد عيد متولي التراس٣٠١٧

منقول للمستوى الرابع١١١١٧٧٦ل٤١٢٢٣٦٤٢٤٦١٥٧.٦٣ل٦٤حشرات عام (٢)ل٦٤حشرات عام (٢)ل٥٠تغيير السلوك البشرىل٥٨اقتصاد مايكرو٦٩١٣١٥١٢٢٢٥١٨٠ماحمد فاروق عبدالحميد شافعى٣٠١٨

باق٩٩١٤٩٥--٢٦١١٤٣٣٢٩٠----ل٦١ميكنة زراعيةل٥٣تغيير السلوك البشرى٦٦١٢٠٥٦١١٠٢١٦٦ماسالم يحي ابراهيم هدور٣٠١٩

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦١٩ل٢٦١٢١٣٩٤٢٠٦٠.٠٠----ل٦٤ميكنة زراعيةل٥٧تغيير السلوك البشرى٦٦١١٩٩١٥٢٩٩١٨٠مايمان صالح مصطفى السمان٣٠٢٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٦٧٦ل١٣٦٤٣٦٣٤٢٥٧.٠٠------ل٦٤ميكنة زراعية٧٢١٣٣٤١٥٢٧٨١٨٠مايه موسى عبد الحكم غانم٣٠٢١

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٧٥جـ٠٠٠٣٦٤٣٧٧٢.٨٣--------٦٩١٣٣٨١٨٤٣٧١٨٠مبسمه خالد توفيق ٣٠٢٢

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٦٦ل١٣٦٤٣٩٤٣٦٦٢.٢٩----ض جـ٢٤إنتاج البساتينل٦٤ميكنة زراعية٦٦١٢٣٠١٥٣٢٠٢١٥٢متقى ماجد معوض آيوان٣٠٢٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١١٢جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٠٧٨.٣٣--------٧٢١٦٤٢١٨٤٧٠١٨٠مجهاد سامح محمد عبدالحميد٣٠٢٤

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٢٧جـ٠٠٠٣٩٤٦٣٦٦.١٤--------٦٦١٢٦٤١٨٤١١٢١٥٢مزينب الزين عبد الرحيم حسين٣٠٢٥

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٥٥٢ل٢٦١١٦٣٦٣٥٣٥٨.٨٣--ض٤٠أسس وقاية النبات (٢)ل٦٤ميكنة زراعيةل٥٢تغيير السلوك البشرى٦٦١١٩٩١٢٢٣٧١٨٠مسمير سيف ابو الفتوح سليمان٣٠٢٦

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٣٠ل١٣٦٠٣٩٤٠٤٥٧.٧١------ل٦٠اقتصاد مايكرو٦٦١٢٢٦١٥٢٨٨٢١٥٦معبد الجواد ابراهيم عبد الجواد نجم٣٠٢٧

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٥٨٣ل٠٠٠٣٩٣٧٣٥٣.٢٩--------٦٦١٢١٠١٨٣٢٣٢١٥٠معبد الرحمن عادل سعد محمد عبد الغني شعبان٣٠٢٨

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٥٧٩ل٣٩١٥٣٣٩٣٦٨٦١.٣٣--ل٥٠آيمياء حيوية (٢)ل٥٣تغيير السلوك البشرىل٥٠اقتصاد مايكرو٦٦١٢١١١٢٢١٥١٨٠مآيرلس ماجد آمال آمال ٣٠٢٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٧٨جـ٠٠٠٣٩٤٦٣٦٦.١٤--------٦٩١٣١٥٢١٤٦٣١٨٠ممحمد حاتم محمد محمد مسعود٣٠٣٠

باق٩٩١٥١١--١٣٥٠٣٣٢٨٢------ل٥٠تغيير السلوك البشرى٦٦١٢٢٩١٢٢٣٢١٨٠ممحمد خالد آامل على الشيمى٣٠٣١

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٥٧٧ل٣٩١٦٧٣٩٣٨٢٥٤.٥٧--ل٥٧أسس علم األراضى (٢)ل٥١آيمياء حيوية (٢)ل٥٩تغيير السلوك البشرى٦٦١١٩٥١٢٢١٥١٨٠ممحمد سامي ابو المحاسن احمد غنيمه٣٠٣٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٠٢ل١٣٦١٤٢٥٠٧٦٣.٣٨------ل٦١تغيير السلوك البشرى٦٦١١٩٥١٨٣٦٧٢١٧٩ممحمد عاطف علي حماد٣٠٣٣

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٢٨ل٣٩١٦٢٣٦٣٢٩٥٤.٨٣--ل٥٦ميكنة زراعيةل٥٠تغيير السلوك البشرىل٥٦اقتصاد مايكرو٦٩١٢٩٩٦١١٧٢١٥٠ممحمود مجدى محمود ابوزهدة٣٠٣٤

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٦٢٨جـ٠٠٠٣٦٤١١٦٨.٥٠--------٦٦١٢١٧١٨٤١١١٨٠ممنى عالء الدين يوسف ابراهيم يوسف٣٠٣٥

النظريات االجتماعية المعاصرة ل٥٢أسس التسويق الزراعى (٤)٩٩١٧٨٧١٥٢٥٧٢١٤٣٠باسالم صالح عبد العزيز بط٣٠٣٦
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٤١٢٥٧٦ل٢٦١٠٢٤٢٧٨٩٥٦.٣٦--ل٥٠اقتصاد سياسى (٤)ض جـ٢٨

النظريات االجتماعية المعاصرة ٩٩١٨٦٠١٨٣٣٠٢١٤١٨بامنيه احمد طلبه حمزة ٣٠٣٧
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٤١٢٦٥٨ل١٣٥٠٤٢٧٩٨٥٧.٠٠----ل٥٠اقتصاد قياسى (٤)ض٣٦

النظريات االجتماعية المعاصرة ٩٣١٦١٤١٥٢٦٦٢١٦٠بمحمد خيرى سالم المنشاوى ٣٠٣٨
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٣٨٢١٠٢ل٣٩١٦٢٤٥٤٨٨٥٤.٢٢--ل٥٩ميكنة زراعيةل٥٠اقتصاد قياسى (٤)ل٥٣

النظريات االجتماعية المعاصرة ل٥٨أسس التسويق الزراعى (٤)٩٦١٧٧٨٦١١٠٢١٧٥بمصطفى اشرف مصطفى فرج ٣٠٣٩
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٢٦٢٠٢١--١٣٥٨٣٠٢٤٣--ض جـصفرإنتاج المحاصيل (٢)ض جـ٢٦

الفصل  الثانى
رقم 

حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس
الطالب

المعدل
المعدلالفصل الصيفىالفصل  األولالتراآمى السابق
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نجح فيها
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منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٨٤م٠٠٠٣٦٥٤٠٩٠.٠٠----٧٢١٩٤٤١٨٥٤٠١٨٠ماحمد ناصر احمد مبارك ٣٠٠١

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٤٧جـ٠٠٠٣٦٤٣٦٧٢.٦٧----٦٩١٣١١١٨٤٣٦١٨٠مدينا فايز السيد سلطان٣٠٠٢

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٦٧ل٠٠٠٣٦٣٨٩٦٤.٨٣----٦٩١٣٧٨١٨٣٨٩١٨٠مصباح طارق وجيه شقور٣٠٠٣

باق٨٤١٢٢٥--٠٠٠١٨٠----٦٦١٢٢٥٠٠١٨٠ممحمد عصام محمود عبد المولى قاسم٣٠٠٤

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٦٣جـ٠٠٠٣٩٤٧٠٦٧.١٤----٦٦١١٩٣١٨٤٢٠٢١٥٠ممحمد مجدي معوض السيد خليل٣٠٠٥

باق٩٩١٤٦٦--٢٦١٠٩٣٣٢٦٥ل٥٣ميكنة زراعيةل٥٦اقتصاد مايكرو٦٦١٢٠١٩١٥٦١٨٠ممحمد محمود سعد ابوحشيش٣٠٠٦

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٣٦جـ١٣٦٤٣٩٤٥٦٦٥.١٤--ل٦٤أسس علم األراضى (٢)٦٦١١٨٠١٨٣٩٢١٨٠ممحمد يحيى السيد عبد الرحمن سرحان٣٠٠٧

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٧٧جـ١٣٥٠٣٩٤٥٧٦٥.٢٩--ل٥٠إنتاج البساتين (٢)٦٦١٢٢٠١٨٤٠٧١٨٠ممحمود عادل صابر معوض٣٠٠٨

منقول للمستوى الرابع١١١١٨٥٨جـ١٣٦٤٤٢٥٢٢٦٥.٢٥--ل٦٤أسس علم األراضى (٢)٦٩١٣٣٦٢١٤٥٨١٨٠ممي مسعد عبد الدايم احمد الفوال٣٠٠٩

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٨٠٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٢٨٠.٣٣----٦٩١٣٢٤١٨٤٨٢١٨٠مهاني محمد عبد الجواد اسماعيل علي٣٠١٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٦٨جـ٠٠٠٣٩٤٦٤٦٦.٢٩----٦٩١٤٠٤٢١٤٦٤١٨٠مهدير محمد محمود الشماخ٣٠١١

من الخارج ف٦٦١٢٠٦١--٠٠٠٠٠----٦٦١٢٠٦٠٠٠٠باحمد عيسى امين على سالمان٣٠١٢

من الخارج ف٨١١٢٥١١--٠٠٠١٢٠----٦٩١٢٥١٠٠١٢٠بمحمد هشام رفاعى عبد الحى ٣٠١٣

من الخارج ف٦٦١٢٦٩١--٠٠٠٠٠----٦٦١٢٦٩٠٠٠٠بهدير عبد الواحد محمد ٣٠١٤
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الساعات
مجموع 
الدرجات

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٧٣ل١٣٦٠٣٦٣٣٥٥٥.٨٣----ل٦٠حشرات اقتصادية (خاص)٧٢١٥٣٨١٥٢٧٥١٨٠ماحمد السيد عبدالحميد الرومي٣٢٠٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٠٥جـ٠٠٠٣٦٤٠٠٦٦.٦٧------٧٢١٦٠٥١٨٤٠٠١٨٠ماحمد جمال حفنى سيد احمد سليم٣٢٠٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٥٧جـ٠٠٠٣٦٤٠٠٦٦.٦٧------٧٢١٦٥٧١٨٤٠٠١٨٠ماحمد سعيد محمد جنيدى٣٢٠٦

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٢٥--٠٠٠٣٣٢٦٨------٧٢١٤٥٧١٥٢٦٨١٨٠ماحمد شحات عبدالفتاح عبدالغنى األعرج٣٢٠٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٥٧ل٣٩١٩٢٣٩٤٥٢٦٤.٥٧ل٦٤حشرات اقتصادية (خاص)ل٦٤أمراض المحمياتل٦٤أآاروسات زراعية٦٩١٤٠٥١٢٢٦٠١٨٠ماحمد شعبان احمد الديب٣٢٠٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩١١جـ٠٠٠٣٦٣٩٩٦٦.٥٠------٧٢١٥١٢١٨٣٩٩١٨٠ماحمد على عبد الكريم أحمد السيدأحمد٣٢٠٩

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٩٦--٣٩١٩٢٣٣٢٩٨ل٦٤أمراض المحمياتل٦٤أآاروسات زراعيةل٦٤تصميم وتحليل تجارب٧٢١٣٩٨٦١٠٦١٨٠ماحمد مجدى على بدوى على٣٢١٠

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٩٠١جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٣٧٨.٨٣------٦٩١٤٢٨١٨٤٧٣١٨٠ماسراء سمير عبدالفتاح النجار٣٢١١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٣٢جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٨٧٩.٦٧------٧٢١٦٥٤١٨٤٧٨١٨٠ماسراء مجدى منصور محمود صالح٣٢١٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٠٧جـ٠٠٠٣٦٣٩٣٦٥.٥٠------٧٢١٥١٤١٨٣٩٣١٨٠ماسماء محمد على على ابوشوشه٣٢١٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٣٥جـ٠٠٠٣٦٣٩٢٦٥.٣٣------٧٢١٤٤٣١٨٣٩٢١٨٠ماالء ابراهيم حسينى خليل٣٢١٤

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٨٣٧--٠٠٠٣٣٣٢٢------٧٢١٥١٥١٥٣٢٢١٨٠ماميره محمد سعيد راضى٣٢١٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩١١جـ٠٠٠٣٦٤١٨٦٩.٦٧------٧٢١٤٩٣١٨٤١٨١٨٠مايمان حميده السيد محمد ياسين٣٢١٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٦٣ل٠٠٠٣٩٤٢٩٦١.٢٩------٦٩١٤٣٤١٨٣٤٩٢١٨٠مايه صابر فاروق مصيلحى يوسف٣٢١٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٥٣جـ١٣٦٤٣٦٣٩٨٦٦.٣٣----ل٦٤حشرات اقتصادية (خاص)٧٢١٤٥٥١٥٣٣٤١٨٠مايه عبدالعاطى مصيلحى عبدالعاطى٣٢١٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٨٨ل٢٦١٢٨٣٦٣٨٢٦٣.٦٧--ل٦٤أآاروسات زراعيةل٦٤تصميم وتحليل تجارب٧٢١٤٠٦١٢٢٥٤١٨٠مايه محمد ابراهيم المغربي سليم٣٢١٩

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧١٣--٠٠٠٣٣٢٩٣------٧٢١٤٢٠١٥٢٩٣١٨٠مجميله على السيد يوسف على٣٢٢٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٥٦جـ٠٠٠٣٦٤٠٤٦٧.٣٣------٧٢١٥٥٢١٨٤٠٤١٨٠محسن اشرف محمود رجب٣٢٢١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٥٦ل٠٠٠٣٦٣٦٠٦٠.٠٠------٧٢١٤٩٦١٨٣٦٠١٨٠مخالد عماد محمد مبروك الدقلى٣٢٢٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٧٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٠٧٨.٣٣------٧٢١٧٠٥١٨٤٧٠١٨٠مريم سامى عبدالصبور الفقى٣٢٢٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٦١جـ٠٠٠٣٦٤٤٨٧٤.٦٧------٧٢١٦١٣١٨٤٤٨١٨٠مسليمان فوزى على الغمراوى٣٢٢٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٧٣٥م٠٠٠٣٦٥٦٦٩٤.٣٣------٧٢٢١٦٩١٨٥٦٦١٨٠مشروق شوقى عبداللطيف سليمان٣٢٢٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٠٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٧٧٧.٨٣------٧٢١٥٣٩١٨٤٦٧١٨٠معبد السالم محمد عبدالسالم عطيه٣٢٢٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٣٨جـ جـ٠٠٠٣٦٥٠٤٨٤.٠٠------٧٢١٧٣٤١٨٥٠٤١٨٠معلى السيد على هنداوى المصرى٣٢٢٧

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٣٧--١٣٦٤٣٣٣٠١----ل٦٤حشرات اقتصادية (خاص)٧٢١٤٣٦١٢٢٣٧١٨٠معمار ايمن جاد اهللا الشيخ٣٢٢٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٣٩م٠٠٠٣٦٥٢٠٨٦.٦٧------٧٢١٩١٩١٨٥٢٠١٨٠معمر همت عبدالشهيد القطان٣٢٢٩

المعدلالفصل الصيفى
السنوى الحالى

المعدل
 التراآمى الكلى

مالحظـــــــاتالنتيجة
الفصل  الثانى

رقم 
حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس

الطالب

المعدل
الفصل  األولالتراآمى السابق

عميد الكليةأ.د/ أيمن حافظ عامر وآيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ إلهام محمد غنيم أعضاء الكنترول                               رئيس الكنترول



تاريخ اعتماد مجلس الكلية   /   / ٢٠٢٠ درجات وتقديرات الفصل الصيفى المجموع التراآمى للدرجات وعدد الساعات المعتمدة لطلبة المستوى الثالث - العام الجامعى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠أمراض النبات  جامعة المنوفية   آلية الزراعة   شبين الكوم

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
مقررات تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ٣تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ٢تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ١الدرجات
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الدرجات
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المعدلالفصل الصيفى
السنوى الحالى

المعدل
 التراآمى الكلى

مالحظـــــــاتالنتيجة
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منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٥٩جـ٠٠٠٣٦٤٢٣٧٠.٥٠------٧٢١٤٣٦١٨٤٢٣١٨٠مفاطمه عبداهللا ابراهيم الجمال٣٢٣٠

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٩٥٦ل٠٠٠٣٩٤٥١٦٤.٤٣------٦٦١٥٠٥١٨٣٦٤٢١٨٧ملمياء مبارك احمد عبد ربه٣٢٣١

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٧٢ل٢٦١٢٨٣٦٣٥٠٥٨.٣٣--ل٦٤حشرات اقتصادية (خاص)ل٦٤أمراض المحميات٦٩١٤٢٢٩١٦٢٢١٦٠ممحمد امين زآى عبدالغنى ابوحسين٣٢٣٢

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٣٧--٣٩١٩١٣٣٢٩١ل٦٣حشرات اقتصادية (خاص)ل٦٤أمراض المحمياتل٦٤أآاروسات زراعية٧٢١٤٤٦٦١٠٠١٨٠ممحمد جمال عبدالوهاب عبداهللا٣٢٣٣

منقول للمستوى الرابع١٠٥٢٠٨٢جـ٠٠٠٣٦٤٢٧٧١.١٧------٦٩١٦٥٥١٥٣٥٧٢١٧٠ممحمد عادل آمال الدين الخشن٣٢٣٤

منقول للمستوى الرابع١٠٥٢١٣٦--١٣٦٠٣٣٢٨٤----ل٦٠حشرات اقتصادية (خاص)٧٢١٨٥٢١٢٢٢٤١٨٠ممحمد عبدالمطلب ابراهيم عبدالمطلب٣٢٣٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٢٢جـ٣٩١٩٢٣٦٤٢٢٧٠.٣٣ل٦٤حشرات اقتصادية (خاص)ل٦٤أمراض المحمياتل٦٤تصميم وتحليل تجارب٧٢١٦٠٠٩٢٣٠١٨٠ممحمد فتحى سيد احمد نوار٣٢٣٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩١٩ل٠٠٠٣٦٣٨٧٦٤.٥٠------٧٢١٥٣٢١٨٣٨٧١٨٠ممحمد محمود منير الفرماوى٣٢٣٧

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٨١٨--٣٩١٨٤٣٠٢٥١ل٥٦حشرات اقتصادية (خاص)ل٦٤أمراض المحمياتل٦٤تصميم وتحليل تجارب٧٢١٥٦٧٣٦٧١٨٠ممصطفى حمدان حسين السبع٣٢٣٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٠٢جـ٠٠٠٣٩٤٥٥٦٥.٠٠------٦٩١٤٤٧٢١٤٥٥١٨٠مميسرة عبدالحميد عبدالواحد ندا٣٢٣٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٧٨ل٠٠٠٣٦٣٦٦٦١.٠٠------٧٢١٤١٢١٨٣٦٦١٨٠منادية محمد عبداللطيف محمد شاهين٣٢٤٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٠٤جـ٠٠٠٣٩٤٥٩٦٥.٥٧------٦٩١٣٤٥١٨٤٠١٢١٥٨مندى صبرى محمد موسى٣٢٤١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٨١جـ١٣٦٤٣٦٤٤٤٧٤.٠٠----ل٦٤تصميم وتحليل تجارب٧٢١٥٣٧١٥٣٨٠١٨٠مندى مجدى رمضان جمال ٣٢٤٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٨٧ل١٣٦٤٣٩٣٨٩٥٥.٥٧----ل٦٤أسس علم األراضى (٢)٦٩١٣٩٨١٨٣٢٥١٨٠مهبة اهللا مؤمن محمد مؤمن٣٢٤٣

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٩٦--١٣٥٨٣٣٣٠٠----ل٥٨حشرات اقتصادية (خاص)٧٢١٤٩٦١٢٢٤٢١٨٠موئام وجيه عبداهللا حجازى غانم٣٢٤٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٢٣جـ٠٠٠٣٦٤٠٤٦٧.٣٣------٧٢١٦١٩١٨٤٠٤١٨٠ميوسف عبد الونيس حميده عبد الهادي سالم٣٢٤٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٥٠٢--٠٠٠٩١٧٨------٩٩٢٣٢٤٩١٧٨٠٠بهاجر سمير ابراهيم محمد ابو زيد ٣٢٤٦
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منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٨٠جـ٠٠٠٣٩٤٨٥٦٩.٢٩------٦٩١٣٩٥٢١٤٨٥١٨٠ماحمد عبدالنبى فتحى عبدالفتاح٣٤٠٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٨٨جـ٠٠٠٣٩٤٩٧٧١.٠٠------٦٩١٣٩١١٨٤٣٢٢١٦٥ماحمد علي زايد عبد العاطي٣٤٠٣

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٧٠جـ١٣٦٤٣٦٤٠٥٦٧.٥٠----ل٦٤أسس تغذية الحيوانات المزرعية٦٩١٣٦٥١٢٢٧٩٢١٦٢ماسالم جمال سعد الشافعى٣٤٠٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٢٣جـ٠٠٠٣٦٤٤٧٧٤.٥٠------٧٢١٤٧٦١٨٤٤٧١٨٠ماسماء خالد آمال عمران٣٤٠٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٥٠٩م٠٠٠٣٦٥٥٩٩٣.١٧------٧٢١٩٥٠١٨٥٥٩١٨٠ماسماء عاطف احمد عبدالعليم٣٤٠٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٩٧جـ٠٠٠٣٦٤٢٤٧٠.٦٧------٧٢١٤٧٣١٨٤٢٤١٨٠مامانى محمد حسنين محمد عباس٣٤٠٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٣١جـ٠٠٠٣٦٤٣١٧١.٨٣------٧٢١٦٠٠١٨٤٣١١٨٠مامير عادل فوزى مطاوع٣٤٠٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٦٦م٠٠٠٣٦٥٢٧٨٧.٨٣------٧٢١٦٣٩١٨٥٢٧١٨٠مايه ابراهيم السيد ابراهيم السبكى٣٤٠٩

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٨٨٦--٠٠٠٣٣٣٣٨------٧٢١٥٤٨١٥٣٣٨١٨٠مايهاب سمير عبدالهادى اسماعيل٣٤١٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٧٧م٠٠٠٣٦٥١٤٨٥.٦٧------٧٢١٧٦٣١٨٥١٤١٨٠محسناء جمال عبدالملك مطر٣٤١١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٣٩جـ٠٠٠٣٦٤١٦٦٩.٣٣------٧٢١٤٢٣١٨٤١٦١٨٠مخلود عادل شفيق قشقوش٣٤١٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٦٣ل٠٠٠٣٩٤٤٢٦٣.١٤------٦٩١٤٢١١٨٣٨٣٢١٥٩مرحمه محمد حافظ عبدالفتاح القط٣٤١٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٥٠جـ١٣٦٤٣٦٤٠٩٦٨.١٧----ل٦٤إنتاج محاصيل العلف والمراعى٧٢١٥٤١١٥٣٤٥١٨٠مزينب مصطفى سعد الخولى٣٤١٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٠٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٣٨٢.١٧------٧٢١٧١٣١٨٤٩٣١٨٠مسالم احمد محروس صالحه٣٤١٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٥٣جـ٠٠٠٣٦٤٢٩٧١.٥٠------٧٢١٥٢٤١٨٤٢٩١٨٠مشريهان محمد عبدالحليم الرخ٣٤١٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٣١م٠٠٠٣٦٥١٩٨٦.٥٠------٧٢١٩١٢١٨٥١٩١٨٠مشيماء اشرف عبدالحميد محمد٣٤١٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٢٤جـ٠٠٠٤٢٥٢١٦٥.١٣------٦٦١٤٠٣٢١٤٦١٢١٦٠معبد الصمد مسعود عبدالصمد الجندى٣٤١٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٥٠٠م٠٠٠٣٦٥٢٣٨٧.١٧------٧٢١٩٧٧١٨٥٢٣١٨٠معبد اهللا مصطفى على السيد٣٤١٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩١٨جـ٠٠٠٣٦٤٤٩٧٤.٨٣------٧٢١٤٦٩١٨٤٤٩١٨٠معلى محمد السيد العربى عبده٣٤٢٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٣٥جـ٠٠٠٣٦٤١٦٦٩.٣٣------٧٢١٤١٩١٨٤١٦١٨٠ممحمد احمد عبدالرشيد محمود٣٤٢١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٨٢جـ٠٠٠٣٦٤٣٤٧٢.٣٣------٧٢١٤٤٨١٨٤٣٤١٨٠ممحمد السيد زايد عبد العاطي٣٤٢٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٤٨ل٠٠٠٣٦٣٨٦٦٤.٣٣------٧٢١٤٦٢١٨٣٨٦١٨٠ممحمد صبحى صديق التراس٣٤٢٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨١٧جـ٠٠٠٣٦٣٩٧٦٦.١٧------٧٢١٤٢٠١٨٣٩٧١٨٠ممحمد عبداهللا اسماعيل عون٣٤٢٤

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٧٣٣--٠٠٠٣٣٣٢١------٦٩١٤١٢١٥٣٢١١٨٠ممحمد فوزى ابراهيم محمد ابراهيم٣٤٢٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٠٠جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٧٨٢.٨٣------٧٢١٧٠٣١٨٤٩٧١٨٠ممحمد هالل مصطفى مصطفى صالح٣٤٢٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٣٠جـ٠٠٠٣٦٤٤١٧٣.٥٠------٧٢١٧٨٩١٨٤٤١١٨٠ممصطفى السيد نبوي محمود ٣٤٢٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٣٢جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٤٨٠.٦٧------٧٢١٥٤٨١٨٤٨٤١٨٠ممصطفى صبرى مصطفى على مصطفى٣٤٢٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٢٤جـ٠٠٠٣٦٤٣٦٧٢.٦٧------٧٢١٤٨٨١٨٤٣٦١٨٠ممصطفى عماد عبدالقادر فرج حماد٣٤٢٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٤٢جـ٠٠٠٣٩٤٦٣٦٦.١٤------٦٩١٣٧٩١٨٤٠٠٢١٦٣ممصطفى مجدى اسماعيل العشماوى٣٤٣٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٤١جـ٠٠٠٣٩٤٧٣٦٧.٥٧------٦٩١٣٦٨١٨٤١١٢١٦٢ممصطفى محمود عبد العظيم رزق٣٤٣١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩١٣جـ٠٠٠٣٩٤٥٨٦٥.٤٣------٦٩١٤٥٥١٨٣٨٧٢١٧١مندى هشام السيد عبدالحكيم٣٤٣٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٦١جـ٠٠٠٣٦٤١٨٦٩.٦٧------٧٢١٥٤٣١٨٤١٨١٨٠منورهان عبد القادر عبد الرؤف ابراهيم الحارتى٣٤٣٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٣٣جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٥٧٧.٥٠------٧٢١٧٦٨١٨٤٦٥١٨٠مهشام جمال عبدالمعطى المكاوى٣٤٣٤

الفصل  الثانى
رقم 

حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس
الطالب

المعدل
المعدلالفصل الصيفىالفصل  األولالتراآمى السابق

السنوى الحالى
المعدل

 التراآمى الكلى
مالحظـــــــاتالنتيجة

عميد الكليةأ.د/ أيمن حافظ عامر وآيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ إلهام محمد غنيم أعضاء الكنترول                               رئيس الكنترول
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عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
مقررات تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ٣تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ٢تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ١الدرجات

نجح فيها
عدد 

الساعات
مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

النسبة 
عدد التقديرالمئوية

الساعات
مجموع 
الدرجات

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٥٢جـ٠٠٠٣٩٤٨٣٦٩.٠٠------٦٩١٤٦٩١٨٤٢٥٢١٥٨ماحمد خالد عبدالفتاح عبدالحميد٣٢٨٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٥٩جـ جـ٠٠٠٣٩٥٣٧٧٦.٧١------٦٩١٤٢٢١٨٤٥٦٢١٨١ماحمد عبد المحسن محمد نصار٣٢٩٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٦٧جـ٠٠٠٣٦٤١٧٦٩.٥٠------٧٢١٥٥٠١٨٤١٧١٨٠ماحمد عبدالسالم عبدالحى عبدالعليم٣٢٩١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٦٤م٠٠٠٣٦٥٢٠٨٦.٦٧------٧٢١٩٤٤١٨٥٢٠١٨٠ماحمد محمد امين محفوظ٣٢٩٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٣٧ل٠٠٠٣٦٣٧٩٦٣.١٧------٧٢١٤٥٨١٨٣٧٩١٨٠ماحمد نبيل محمد حسام الدين٣٢٩٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٠٦جـ٠٠٠٣٦٤٢٣٧٠.٥٠------٧٢١٤٨٣١٨٤٢٣١٨٠ماسراء مهدى محمد على الجزار٣٢٩٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٤٣جـ٠٠٠٣٦٤٣٠٧١.٦٧------٧٢١٥١٣١٨٤٣٠١٨٠ماسالم وليد منير حسين حسن حسين٣٢٩٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٢٥جـ٠٠٠٣٩٤٧٣٦٧.٥٧------٦٩١٤٥٢١٨٤٠٩٢١٦٤ماسماء آارم محمد ابراهيم يسن٣٢٩٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٩٣جـ٠٠٠٣٦٤٢٩٧١.٥٠------٧٢١٥٦٤١٨٤٢٩١٨٠ماسماعيل حمدى محمد خلف٣٢٩٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٣٠جـ٠٠٠٣٦٤٤٤٧٤.٠٠------٧٢١٥٨٦١٨٤٤٤١٨٠مالهام محمد محمود عماره٣٢٩٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٤٥جـ٠٠٠٣٦٣٩٠٦٥.٠٠------٧٢١٤٥٥١٨٣٩٠١٨٠مخلود سعيد محمد محمود٣٢٩٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٤١جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٩٨٣.١٧------٧٢١٦٤٢١٨٤٩٩١٨٠مرقيه رأفت عبدالحميد الخولي٣٣٠٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٩٨ل٠٠٠٣٦٣٦٨٦١.٣٣------٧٢١٤٣٠١٨٣٦٨١٨٠مرنا محمد محمد ابوزيد٣٣٠١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٦٠٠م٠٠٠٣٦٥٣٧٨٩.٥٠------٧٢٢٠٦٣١٨٥٣٧١٨٠مزينب اشرف حسن القرواش٣٣٠٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٤٨جـ٠٠٠٣٦٤٣٣٧٢.١٧------٧٢١٥١٥١٨٤٣٣١٨٠مسامح محمد عبدالحميد خليل٣٣٠٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٣١جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٦٨١.٠٠------٧٢١٨٤٥١٨٤٨٦١٨٠مشيماء ابراهيم محمد عبد الفتاح  عبد ربه٣٣٠٤

باق٩٠١٩٦٢--٠٠٠١٨٠------٧٢١٩٦٢٠٠١٨٠بشيماء محمد احمد محمد ٣٣٠٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٢٩جـ٢٦١٢٥٣٦٤١٠٦٨.٣٣--ل٦١تغذية نباتات وخصوبة أراضىل٦٤تصميم وتحليل تجارب٧٢١٥١٩١٢٢٨٥١٨٠مصالح محمد حسن الخولي٣٣٠٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٣٥جـ جـ٠٠٠٣٦٥٠٣٨٣.٨٣------٧٢١٩٣٢١٨٥٠٣١٨٠معاصم مفتاح سالم مفتاح٣٣٠٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٢١جـ٠٠٠٣٦٤١٦٦٩.٣٣------٧٢١٥٠٥١٨٤١٦١٨٠معبد العزيز صابر ابراهيم العشماوى٣٣٠٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٧٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٣٧٨.٨٣------٧٢١٧٠١١٨٤٧٣١٨٠معبد العليم عيسى عبدالعليم خضر٣٣٠٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٦٨م٠٠٠٣٦٥٢٤٨٧.٣٣------٧٢١٩٤٤١٨٥٢٤١٨٠مفؤاد رجب فؤاد رجب٣٣١٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٦٩ل٢٦١٢١٣٩٤٢٢٥٢.٧٥--ل٥٧تغذية نباتات وخصوبة أراضىل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٩١٤٤٧١٢٢٣٢٢١٦٩مفادى داود منصور داود٣٣١١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٤١ل٠٠٠٣٦٣٨١٦٣.٥٠------٧٢١٤٦٠١٨٣٨١١٨٠ممحمد احمد عبدالواحد الجعار٣٣١٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨١٦ل١٣٦٤٣٦٣٦٧٦١.١٧----ل٦٤تصميم وتحليل تجارب٧٢١٤٤٩١٥٣٠٣١٨٠ممحمد اشرف محمد خطاب٣٣١٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٤٣جـ١٣٦٤٣٦٣٩٨٦٦.٣٣----ل٦٤تغذية نباتات وخصوبة أراضى٧٢١٤٤٥١٥٣٣٤١٨٠ممحمد ايمن رجب سليمان الجيزاوى٣٣١٤

المعدلالفصل الصيفى
السنوى الحالى

المعدل
 التراآمى الكلى

مالحظـــــــاتالنتيجة
الفصل  الثانى

رقم 
حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس

الطالب

المعدل
الفصل  األولالتراآمى السابق

عميد الكليةأ.د/ أيمن حافظ عامر وآيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ إلهام محمد غنيم أعضاء الكنترول                               رئيس الكنترول
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الساعات

مجموع 
الدرجات
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الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
مقررات تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ٣تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ٢تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ١الدرجات

نجح فيها
عدد 

الساعات
مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

النسبة 
عدد التقديرالمئوية

الساعات
مجموع 
الدرجات

المعدلالفصل الصيفى
السنوى الحالى

المعدل
 التراآمى الكلى

مالحظـــــــاتالنتيجة
الفصل  الثانى

رقم 
حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس

الطالب

المعدل
الفصل  األولالتراآمى السابق

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٦٠م٠٠٠٣٦٥٤٦٩١.٠٠------٧٢١٩١٤١٨٥٤٦١٨٠ممحمد سمير عبدالمولي يوسف٣٣١٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٥٤جـ٢٦١٢٨٣٦٤١٠٦٨.٣٣--ل٦٤تغذية نباتات وخصوبة أراضىل٦٤تصميم وتحليل تجارب٧٢١٤٤٤١٢٢٨٢١٨٠ممحمد عادل سعيد مصطفى داود ٣٣١٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٥٧جـ٠٠٠٣٦٤٠٥٦٧.٥٠------٧٢١٤٥٢١٨٤٠٥١٨٠ممحمد مجدى نبوى عبده عتيم٣٣١٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٨٠جـ٠٠٠٣٦٤٠١٦٦.٨٣------٧٢١٥٧٩١٨٤٠١١٨٠ممحمود احمد محمود عبدالغنى٣٣١٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٤٣جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٥٧٩.١٧------٧٢١٦٦٨١٨٤٧٥١٨٠ممحمود محمد عبدالمقصود عبدالفتاح ٣٣١٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٦٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٦٧٧.٦٧------٧٢١٦٠٠١٨٤٦٦١٨٠ممحمود محمد معوض جاد الحق سعد٣٣٢٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٦٠جـ٠٠٠٣٦٤٣٧٧٢.٨٣------٧٢١٥٢٣١٨٤٣٧١٨٠ممحمود محيى محمد حسين مخلوف٣٣٢١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٩٧جـ٠٠٠٣٦٤٣٤٧٢.٣٣------٧٢١٥٦٣١٨٤٣٤١٨٠ممريم قدري صالح مصطفى ٣٣٢٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤١٥م٠٠٠٣٦٥٤٠٩٠.٠٠------٧٢١٨٧٥١٨٥٤٠١٨٠مناهد ابوالعزم محمد شاآر محمد البنا٣٣٢٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٥٧جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٠٧٦.٦٧------٧٢١٥٩٧١٨٤٦٠١٨٠منورا حسنى عبدالعظيم على حسنين٣٣٢٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٠١ل٠٠٠٣٦٣٧٨٦٣.٠٠------٧٢١٤٢٣١٨٣٧٨١٨٠مهاجر مبروك شوقى ابراهيم٣٣٢٥

مكافحة آفات المحاصيل والبساتين ٩٦١٩٠٥٢٤٥٧٢١٨٤٩٤بسارة محمد صالح الدين الصناديدى٣٣٢٦
(٤)

إعداد وتخزين الحاصالت م٨٨
(٤) البستانية

متخرج١٤٤٣١٥٣جـ جـ٢٦١٨٢٤٨١٢٤٨٧٨.٠٠--م٩٤

الئحة قديمةمنقول للفرقة الرابعة٣٠--٠٠٠٣٠------٠٠٠٠٣٠ل.قديمهاسالم عبد المنعم شتات ٣٣٢٧

عميد الكليةأ.د/ أيمن حافظ عامر وآيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ إلهام محمد غنيم أعضاء الكنترول                               رئيس الكنترول



تاريخ اعتماد مجلس الكلية   /   / ٢٠٢٠ درجات وتقديرات الفصل الصيفى المجموع التراآمى للدرجات وعدد الساعات المعتمدة لطلبة المستوى الثالث - العام الجامعى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠التكنولوجيا الحيوية   جامعة المنوفية   آلية الزراعة   شبين الكوم

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
مقررات تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ٢تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ١الدرجات

نجح فيها
عدد 
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النسبة 
عدد التقديرالمئوية
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منقول للمستوى الرابع١٠٥٢١٣١جـ جـ٠٠٠٣٩٥٤٧٧٨.١٤----٦٦١٥٨٤١٨٤٨٣٢١٦٤ماسراء السيد الصعيدى٣١١٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٢٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٤٧٧.٣٣----٧٢١٦٦٠١٨٤٦٤١٨٠ماسراء جمال على فرج٣١١٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٠٥م٠٠٠٣٦٥٢٨٨٨.٠٠----٧٢١٨٧٧١٨٥٢٨١٨٠ماسراء عبدالدايم ابراهيم الغنام٣١٢٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٧١جـ٠٠٠٣٦٣٩٩٦٦.٥٠----٧٢١٤٧٢١٨٣٩٩١٨٠ماسراء محمود أحمد سيداحمد برآات٣١٢١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٣٨م٠٠٠٣٦٥٥٩٩٣.١٧----٧٢١٨٧٩١٨٥٥٩١٨٠ماسماء حمدى عبدالقادر عوده٣١٢٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٦٨جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٤٨٠.٦٧----٧٢١٧٨٤١٨٤٨٤١٨٠ماسماء عيسى عبدالعزيز محمد عيسى٣١٢٣

تربية وتحسين المحاصيل الحقلية ٧٢١٥٨١١٥٣٦٩١٨٠مامانى مصيلحى محمد مصيلحى٣١٢٤
والبستانية

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٠٩جـ١٣٥٩٣٦٤٢٨٧١.٣٣--ل٥٩

تربية وتحسين المحاصيل الحقلية ٧٢١٥٤٤١٥٣٨٣١٨٠مامنيه شوقى عبدالجواد نصار٣١٢٥
والبستانية

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٩١جـ١٣٦٤٣٦٤٤٧٧٤.٥٠--ل٦٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٣٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٦٧٧.٦٧----٧٢١٥٦٨١٨٤٦٦١٨٠مامنيه محمد اسماعيل محمد٣١٢٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٠٧جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٤٨٢.٣٣----٧٢١٩١٣١٨٤٩٤١٨٠مامنيه محمد سعيد نصار٣١٢٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٤٤جـ جـ٠٠٠٣٦٥٠٣٨٣.٨٣----٧٢١٧٤١١٨٥٠٣١٨٠مانجى محمود السيد عنانى٣١٢٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٨٧جـ٠٠٠٣٦٤٣٧٧٢.٨٣----٧٢١٥٥٠١٨٤٣٧١٨٠مايمان احمد محمد وجيه سراج٣١٢٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢١٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٦٨٢.٦٧----٧٢١٧١٩١٨٤٩٦١٨٠مايمان مصطفى عويس غانم٣١٣٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٥٥جـ٠٠٠٣٦٤١٥٦٩.١٧----٧٢١٥٤٠١٨٤١٥١٨٠مايمان موسى احمد موسى الصبحى٣١٣١

تربية وتحسين المحاصيل الحقلية ٧٢١٧٥٩١٥٤١٥١٨٠مايمان يحيى حسن عزام٣١٣٢
والبستانية

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٣٨جـ جـ١٣٦٤٣٦٤٧٩٧٩.٨٣--ل٦٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٢٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٩٧٦.٥٠----٧٢١٦٦٦١٨٤٥٩١٨٠مايه عبدالمحسن علي حسن٣١٣٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٣٧ل٠٠٠٣٦٣٤٢٥٧.٠٠----٧٢١٥٩٥١٨٣٤٢١٨٠مايه نجم عبدالجواد محمد عبد الغنى٣١٣٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٦٨جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٥٧٧.٥٠----٧٢١٧٠٣١٨٤٦٥١٨٠مبسمله عادل سعيد عبدالحميد٣١٣٥

تربية وتحسين المحاصيل الحقلية ٧٢١٤٥٩١٥٣٩١١٨٠مبسمه حمدي عبد الحي محمد٣١٣٦
والبستانية

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٤٠جـ جـ١٣٩٠٣٦٤٨١٨٠.١٧--م٩٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠١٠جـ٠٠٠٣٦٤٢٢٧٠.٣٣----٧٢١٥٨٨١٨٤٢٢١٨٠مجهاد محمد محمد نصار٣١٣٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٢٢ل٠٠٠٣٦٣٦٥٦٠.٨٣----٧٢١٤٥٧١٨٣٦٥١٨٠مجهاد محمد محمود فرج اهللا٣١٣٨

تربية وتحسين المحاصيل الحقلية ٧٢١٥٣٤١٥٣٧٥١٨٠مداليا ناجى محمد عماره٣١٣٩
والبستانية

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٦١جـ١٣٥٢٣٦٤٢٧٧١.١٧--ل٥٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٨٢جـ٠٠٠٣٦٤١٠٦٨.٣٣----٧٢١٦٧٢١٨٤١٠١٨٠مدنيا شريف عبدالمحسن الحبشى٣١٤٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٠٢جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٥٨٢.٥٠----٧٢١٨٠٧١٨٤٩٥١٨٠مدينا قاسم حسين زوبع٣١٤١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٤٠جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٦٧٧.٦٧----٧٢١٤٧٤١٨٤٦٦١٨٠مرحاب على محمد عبدالرحمن٣١٤٢

تربية وتحسين المحاصيل الحقلية ٧٢١٤٥٥١٥٢٧٤١٨٠مسماح جمال السيد شرف٣١٤٣
والبستانية

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٧٩ل١٣٥٠٣٦٣٢٤٥٤.٠٠--ل٥٠
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الفصل  الثانى
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منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٩١جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٥٧٥.٨٣----٧٢١٥٣٦١٨٤٥٥١٨٠مسوميه مسعود عبدالبارى عبدالرحمن محمد٣١٤٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٣٩جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٠٧٨.٣٣----٧٢١٤٦٩١٨٤٧٠١٨٠مشذا اشرف ابراهيم حشاد٣١٤٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠١٣جـ٠٠٠٣٦٣٩٤٦٥.٦٧----٧٢١٦١٩١٨٣٩٤١٨٠مشيماء داود سليمان العشماوى٣١٤٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠١٨جـ٠٠٠٣٦٤١٢٦٨.٦٧----٧٢١٦٠٦١٨٤١٢١٨٠مشيماء شعبان هاشم ياسين٣١٤٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٢٤م٠٠٠٣٦٥١٨٨٦.٣٣----٧٢١٦٠٦١٨٥١٨١٨٠مشيماء عاطف احمد بدر٣١٤٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٧١جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٦٨٢.٦٧----٧٢١٤٧٥١٨٤٩٦١٨٠معبد الرحمن سيد محمد علي ٣١٤٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٦١جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٧٧٩.٥٠----٧٢١٤٨٤١٨٤٧٧١٨٠مغاده رجب عبدالمنعم شرف٣١٥٠

تربية وتحسين المحاصيل الحقلية ٧٢١٥١١١٥٣٨٦١٨٠مفاطمه عوض طاهر مصرى مبروك٣١٥١
والبستانية

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٦١جـ جـ١٣٦٤٣٦٤٥٠٧٥.٠٠--ل٦٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٨٤٣م٠٠٠٣٦٥٧٤٩٥.٦٧----٧٢٢٢٦٩١٨٥٧٤١٨٠مفاطمه محمد يحيى محمد خالف ٣١٥٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩١٨جـ٠٠٠٣٦٤٤٠٧٣.٣٣----٧٢١٤٧٨١٨٤٤٠١٨٠مفريده جمال سعد الشافعى٣١٥٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٤٨جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٥٨٠.٨٣----٧٢١٤٦٣١٨٤٨٥١٨٠ممحمد ايمن محمود عبد المجيد السيد٣١٥٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٠٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٠٨١.٦٧----٧٢١٧١٥١٨٤٩٠١٨٠ممروه جمعه عيد رفاعى٣١٥٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٢٢جـ جـ٠٠٠٣٦٥٠٩٨٤.٨٣----٧٢١٦١٣١٨٥٠٩١٨٠ممريم ابراهيم مصطفى شريف٣١٥٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٢٩م٠٠٠٣٦٥٢١٨٦.٨٣----٧٢١٨٠٨١٨٥٢١١٨٠ممريم محمد احمد النادى٣١٥٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٩٢جـ٠٠٠٣٦٤٣٥٧٢.٥٠----٧٢١٥٥٧١٨٤٣٥١٨٠ممنار عادل آامل السيد ابراهيم البحيرى٣١٥٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٦١جـ٠٠٠٣٦٤١٣٦٨.٨٣----٧٢١٦٤٨١٨٤١٣١٨٠ممنار عزت مرسى الفقي٣١٥٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٩٤جـ٠٠٠٣٦٣٩٤٦٥.٦٧----٧٢١٦٠٠١٨٣٩٤١٨٠ممنه اهللا عجمى فاروق عبدالعال٣١٦٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٧٨جـ جـ٠٠٠٣٦٥٠٥٨٤.١٧----٧٢١٦٧٣١٨٥٠٥١٨٠مميار مصطفى عبدالعزيز عبداهللا٣١٦١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٥١جـ٠٠٠٣٦٣٩٦٦٦.٠٠----٧٢١٤٥٥١٨٣٩٦١٨٠مميريهان طاهر على عماره٣١٦٢

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٩١٦جـ٠٠٠٣٩٤٨٧٦٩.٥٧----٦٦١٤٢٩١٨٤٢٥٢١٦٢مندى صبحى محمود أحمد محمود٣١٦٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٤٧جـ٠٠٠٣٦٤٤٢٧٣.٦٧----٧٢١٦٠٥١٨٤٤٢١٨٠منهال مدحت احمد سليم٣١٦٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٢٠ل٠٠٠٣٦٣٦٨٦١.٣٣----٧٢١٤٥٢١٨٣٦٨١٨٠منهى ابراهيم الدسوقى الحسانين يوسف عبد ال٣١٦٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٣٣جـ٠٠٠٣٦٤٢٩٧١.٥٠----٧٢١٥٠٤١٨٤٢٩١٨٠مهاله عاطف زهران عبدالمنعم٣١٦٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٤٠م٠٠٠٣٦٥٣٣٨٨.٨٣----٧٢١٨٠٧١٨٥٣٣١٨٠موسام وجيه شبل مصطفى فوده٣١٦٧
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منقول للمستوى الرابع١٠٢١٦١٤--٠٠٠٣٣٣٣٤--------٦٩١٢٨٠١٥٣٣٤١٨٠ماحمد الخضري زين العابدين عشماوي٣١٦٨

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٥٦٧--٠٠٠٣٣٣٠٢------ض جـ١٤آيمياء حيوية (٢)٦٩١٢٦٥١٥٣٠٢١٨٠ماحمد محمد جاد الجزار٣١٦٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٦٩٥ل٣٩١٩١٣٩٤٤٢٦٣.١٤--ل٦٣حشرات اقتصادية (خاص)ل٦٤أآاروسات زراعيةل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٩١٢٥٣٩١٨٧٢١٦٤ماحمد مصطفى احمد نوفل٣١٧٠

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٥٩--٠٠٠٣٣٢٩٩--------٧٢١٣٦٠١٥٢٩٩١٨٠ماالء صالح عبدالعزيز على بط٣١٧١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٢٧ل٠٠٠٣٩٤٣٤٦٢.٠٠--------٦٩١٢٩٣١٨٣٧٠٢١٦٤مامنيه ايمن محمود عبدالغفار٣١٧٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧١٣ل١٣٦١٣٩٤١٤٥٩.١٤------ل٦١حشرات اقتصادية (خاص)٦٩١٢٩٩١٨٣٥٣١٨٠ماميره ايهاب آامل ابراهيم٣١٧٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٠٩ل٠٠٠٣٩٤٤٨٦٤.٠٠--------٦٩١٣٦١١٨٣٨٤٢١٦٤مامينه صبرى محمد الغزولى٣١٧٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٠٦جـ٠٠٠٣٦٤٢٨٧١.٣٣--------٧٢١٤٧٨١٨٤٢٨١٨٠مايمان اشرف احمد نصير٣١٧٥

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٥٨ل٠٠٠٣٩٤١٢٥٨.٨٦--------٦٦١٣٤٦١٨٣٤٨٢١٦٤مايمان عاطف مرسى عيسى٣١٧٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤١٦م٠٠٠٣٦٥٣١٨٨.٥٠--------٧٢١٨٨٥١٨٥٣١١٨٠مايمان مسعد عباده البناوى٣١٧٧

منقول للمستوى الرابع١١١١٨٢٩ل٤١٢٢٥٦٤٥٥٦٤٦٢.٦٧ل٦٤حشرات عام (٢)ل٦٤حشرات عام (٢)ل٦٤حشرات اقتصادية (خاص)ل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٦١٢٦٥١٢٢٤٤٢١٦٤مايمان مصطفى عباس عبد السميع٣١٧٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٧٧ل٠٠٠٣٩٤٤٣٦٣.٢٩--------٦٩١٣٣٤١٨٣٧٩٢١٦٤محنان حامد السيد النجار٣١٧٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٨٤جـ٠٠٠٣٦٣٩٠٦٥.٠٠--------٧٢١٣٩٤١٨٣٩٠١٨٠مروان سعد مبروك امين هندى٣١٨٠

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٨٥٩جـ٠٠٠٣٩٤٩٩٧١.٢٩--------٦٦١٣٦٠١٨٤٣٥٢١٦٤مساره حفنى مصطفى الحفنى عالم٣١٨١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٣٧ل١٣٦٤٣٦٣٦٨٦١.٣٣------ل٦٤حشرات اقتصادية (خاص)٧٢١٣٦٩١٥٣٠٤١٨٠مشريف محمد عبدالعظيم قبالى٣١٨٢

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٦٥٤جـ٠٠٠٣٦٣٩٧٦٦.١٧--------٦٦١٢٥٧١٨٣٩٧١٨٠مشيماء سليمان محمود البسيوني٣١٨٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٦٦١ل٢٦١١٤٣٩٤٠٣٥٧.٥٧----ل٥٠آيمياء حيوية (٢)ل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٩١٢٥٨١٥٢٨٩١٨٠معبد اهللا سعيد عبد الحميد عفيفي٣١٨٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٣٠ل٢٦١٢٣٤٢٤٥٦٥٧.٠٠----ل٥٩أسس علم األراضى (٢)ل٦٤حشرات اقتصادية (خاص)٦٦١٢٧٤١٥٢٧٧٢١٥٦ممحمد جمعه مبروك العربى٣١٨٥

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٥٢٧--٢٦١٢٨٣٣٣٠١----ل٦٤حشرات اقتصادية (خاص)ل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٩١٢٢٦٩١٧٣١٨٠ممحمد حسني محمد احمد نصر٣١٨٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧١٩ل٢٦١٢٨٣٩٤٤٢٦٣.١٤----ل٦٤هندسة زراعية (٢)ل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٩١٢٧٧١٥٣١٤١٨٠ممحمد حسين حسن سليمه٣١٨٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٢٠ل١٣٥٨٤٢٤٨٠٦٠.٠٠------ل٥٨أسس علم األراضى (٢)٦٦١٢٤٠١٨٣٥٨٢١٦٤ممحمد حمدي محمد المزاحي٣١٨٨

مبادئ اإلرشاد الزراعى والمجتمع ٦٩١٣٧٠١٥٣٦٨١٨٠ممحمد صبحى حنفى عامر٣١٨٩
(١) الريفى

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٨٠٢جـ١٣٦٤٣٦٤٣٢٧٢.٠٠----ل٦٤تصميم وتحليل تجاربض٤٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٦١١ل٣٩١٦٩٣٩٣٧٣٥٣.٢٩--ل٥٣أسس علم األراضى (٢)ل٦٤أآاروسات زراعيةل٥٢تصميم وتحليل تجارب٦٩١٢٣٨١٢٢٠٤١٨٠ممحمد عبد الفتاح محمد علي راشد٣١٩٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٣٢ل٠٠٠٣٦٣٥٥٥٩.١٧--------٧٢١٣٧٧١٨٣٥٥١٨٠ممحمد ياسر عبد العزيز محمود٣١٩١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٢٩ل٠٠٠٤٢٤٥٤٥٦.٧٥--------٦٦١٢٧٥٢١٤٠٤٢١٥٠ممحمود توفيق عبدالستار طوالن٣١٩٢

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٢٧ل٠٠٠٣٩٤٠٤٥٧.٧١--------٦٦١٣٢٣١٨٣٤٤٢١٦٠ممصطفى عبداهللا محمود السقا٣١٩٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٣٧م٠٠٠٣٦٥٢٣٨٧.١٧--------٧٢١٩١٤١٨٥٢٣١٨٠ممنار خالد السيد الجزيرى٣١٩٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٥٢جـ٠٠٠٣٦٤٠٩٦٨.١٧--------٧٢١٣٤٣١٨٤٠٩١٨٠منهال محمود حسن محمد ابراهيم٣١٩٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٥٧٣م٠٠٠٣٦٥٦٣٩٣.٨٣--------٧٢٢٠١٠١٨٥٦٣١٨٠مهند علوان امين آوبك٣١٩٦

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٥٣ل٤١٢٢٥٦٣٩٤١٤٥٩.١٤ل٦٤حشرات عام (٢)ل٦٤حشرات عام (٢)ل٦٤حشرات اقتصادية (خاص)ل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٦١٢٣٩٩١٥٨١٨٠موليد صالح عبد السميع خضر٣١٩٧

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٠٩ل١٣٦٤٣٦٣٧٠٦١.٦٧------ل٦٤حشرات اقتصادية (خاص)٦٩١٣٣٩١٥٣٠٦١٨٠ميحيى ابراهيم عبد العزيز حجازي٣١٩٨

منقول للمستوى الرابع١٢٦٢١١٩ل٣٩١٧٧٤٥٥٠٤٥٦.٠٠--ل٦٤هندسة زراعية (٢)ل٥٦توآسيكولوجى (٤)ل٥٧طفيليات ومفترسات نافعة (٤)٨١١٦١٥١٥٢٦٢٢١٦٥باحمد ممدوح جابر السيسى٣١٩٩

منقول للمستوى الرابع١٣٨٢٢٥٣ل٣٩١٩٢٤٥٥٢٨٥٨.٦٧--ل٦٤حشرات اقتصادية (خاص)ل٦٤أآاروسات زراعيةل٦٤اإلرشاد الزراعى (٤)٩٣١٧٢٥١٥٢٨٦٢١٥٠بمينا آورلس عجايبى موسى٣٢٠٠

منقول للمستوى الرابع١١٤١٨٣٦ل٠٠٠٣٦٣٣٢٥٥.٣٣--------٧٨١٥٠٤١٨٣٣٢١٨٠بنورهان عبد الحميد السيد نجم٣٢٠١

منقول للمستوى الرابع١٢٠٢٠١٧ل٠٠٠٣٩٣٩٤٥٦.٢٩--------٨١١٦٢٣١٨٣٣٤٢١٦٠بهاجر السيد مصليحى محمد٣٢٠٢

أمراض نبات فيروسية وبكتيرية ل٥٤توآسيكولوجى (٤)٨١١٧٥٣٠٠١٨٠من الخارجمحمد ماهر محمد السباعى٣٢٠٣
(٤)

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٨٦٦--٢٦١١٣٢٤١١٣----ل٥٩
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منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٩٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٩٧٨.١٧----٧٢١٧٢٧١٨٤٦٩١٨٠مابراهيم فوزى احمد زنكل٣٠٤٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٩٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٣٧٨.٨٣----٧٢١٧٢٣١٨٤٧٣١٨٠ماحمد السيد عطيه عبدالسيد عبد القادر٣٠٤١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٦٤٠م٠٠٠٣٦٥٢٠٨٦.٦٧----٧٢٢١٢٠١٨٥٢٠١٨٠ماحمد السيد محمد موسى٣٠٤٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٤٥م٠٠٠٣٦٥١٣٨٥.٥٠----٧٢١٩٣٢١٨٥١٣١٨٠ماحمد خيرى فوزى الشهالى٣٠٤٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٧٢جـ٠٠٠٣٦٤٢٢٧٠.٣٣----٧٢١٦٥٠١٨٤٢٢١٨٠ماحمد عزت احمد ابراهيم٣٠٤٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٧٢جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٠٧٦.٦٧----٧٢١٨١٢١٨٤٦٠١٨٠ماحمد عزمى احمد السيد مساعد٣٠٤٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١١٧جـ٠٠٠٣٦٤٢٩٧١.٥٠----٧٢١٦٨٨١٨٤٢٩١٨٠ماحمد عصام ابراهيم صبح٣٠٤٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٦٤جـ٠٠٠٣٦٤٤٧٧٤.٥٠----٧٢١٧١٧١٨٤٤٧١٨٠ماحمد مبروك احمد تمراز٣٠٤٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٦٤جـ٠٠٠٣٦٤٤٢٧٣.٦٧----٧٢١٧٢٢١٨٤٤٢١٨٠ماحمد محمد سعيد محمد عبد النعيم٣٠٤٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٨٦جـ٠٠٠٣٦٤٣٣٧٢.١٧----٧٢١٦٥٣١٨٤٣٣١٨٠ماسراء احمد عبدالسميع غانم٣٠٤٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٩٠جـ١٣٦٤٣٦٤٤٦٧٤.٣٣--ل٦٤آيمياء التمثيل الغذائي٧٢١٦٤٤١٥٣٨٢١٨٠ماسراء خالد آمال السيد النمر٣٠٥٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٩٧جـ٠٠٠٣٦٤٣٥٧٢.٥٠----٧٢١٦٦٢١٨٤٣٥١٨٠ماسراء سعيد سالمان عبدالعزيز٣٠٥١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٧١جـ٠٠٠٣٦٤٣٥٧٢.٥٠----٧٢١٦٣٦١٨٤٣٥١٨٠مامل عيد معوض ابو حسن٣٠٥٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٤٤جـ جـ٠٠٠٣٦٥٠٦٨٤.٣٣----٧٢١٧٣٨١٨٥٠٦١٨٠مامير سالم عبدالعزيز عبد الرحمن الدهشان٣٠٥٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٠٣جـ٠٠٠٣٦٤٤٣٧٣.٨٣----٧٢١٧٦٠١٨٤٤٣١٨٠مايات محمد مدين مصطفى متولى٣٠٥٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٧٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٦٧٦.٠٠----٧٢١٧١٨١٨٤٥٦١٨٠مايه محمد عبداهللا عزام٣٠٥٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٨١م٠٠٠٣٦٥١٣٨٥.٥٠----٧٢١٨٦٨١٨٥١٣١٨٠مبسيمه محمد عبد الوهاب سعفان٣٠٥٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٥٨جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٠٨٠.٠٠----٧٢١٧٧٨١٨٤٨٠١٨٠مخلود محمد محمد عالم٣٠٥٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٦٣جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٢٧٨.٦٧----٧٢١٧٩١١٨٤٧٢١٨٠مدعاء ايمن عبدالوهاب عبدالعزيز٣٠٥٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٥١جـ٠٠٠٣٦٤٣٢٧٢.٠٠----٧٢١٧١٩١٨٤٣٢١٨٠مدينا محمد عبدالحميد الشين٣٠٥٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٣٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥١٧٥.١٧----٧٢١٦٨٥١٨٤٥١١٨٠مرانيا رائف مصطفى الفقى٣٠٦٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢١٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٨٧٨.٠٠----٧٢١٧٤٨١٨٤٦٨١٨٠مرنا عاطف احمد شوقى المكاوى٣٠٦١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٤٢جـ جـ١٣٦٤٣٦٤٦٢٧٧.٠٠--ل٦٤آيمياء التمثيل الغذائي٧٢١٦٨٠١٥٣٩٨١٨٠مريم رمضان عبدالقادر الغنام٣٠٦٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٦٦جـ٠٠٠٣٦٤٣٨٧٣.٠٠----٧٢١٧٢٨١٨٤٣٨١٨٠مريهام هشام على شهاب٣٠٦٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٤٥ل١٣٦٤٣٦٣٨٦٦٤.٣٣--ل٦٤آيمياء التمثيل الغذائي٧٢١٦٥٩١٥٣٢٢١٨٠مزينب حسن السيد تعليب٣٠٦٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٩٣جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٧٧٧.٨٣----٧٢١٧٢٦١٨٤٦٧١٨٠مسعيد مبروك المهدى شرف٣٠٦٥

المعدلالفصل الصيفى
السنوى الحالى

المعدل
 التراآمى الكلى

مالحظـــــــاتالنتيجة
الفصل  الثانى

رقم 
حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس

الطالب

المعدل
الفصل  األولالتراآمى السابق
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منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٤٤جـ٠٠٠٣٦٤١٩٦٩.٨٣----٧٢١٧٢٥١٨٤١٩١٨٠مسلمى جمال سعد الشابورى٣٠٦٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٠٢جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٩٧٦.٥٠----٧٢١٧٤٣١٨٤٥٩١٨٠مسلمى محمد ذآى راضى٣٠٦٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٣٨م٠٠٠٣٦٥١٤٨٥.٦٧----٧٢١٩٢٤١٨٥١٤١٨٠مسلمى نصر السيد الريفى٣٠٦٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٠٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٧٧٧.٨٣----٧٢١٧٣٨١٨٤٦٧١٨٠مشروق جالل السيد ابراهيم٣٠٦٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٤٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٩٨١.٥٠----٧٢١٨٥٧١٨٤٨٩١٨٠معبد اهللا بكر الشحات العبد٣٠٧٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٧٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٨٨٣.٠٠----٧٢١٨٧٧١٨٤٩٨١٨٠معبد اهللا عبدالناصر احمد منصور٣٠٧١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٧٩جـ٠٠٠٣٦٤٤٧٧٤.٥٠----٧٢١٧٣٢١٨٤٤٧١٨٠معبير السيد عبدالجليل زمزم٣٠٧٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٧٩٦م٠٠٠٣٦٥٤٤٩٠.٦٧----٧٢٢٢٥٢١٨٥٤٤١٨٠مفارس محمد عبدالفتاح حسن٣٠٧٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٦٠جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٠٨١.٦٧----٧٢١٨٧٠١٨٤٩٠١٨٠مفوزيه يسرى قطب شوشه حمد٣٠٧٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٧٣جـ جـ١٣٦٤٣٦٤٥١٧٥.١٧--ل٦٤آيمياء التمثيل الغذائي٧٢١٧٢٢١٥٣٨٧١٨٠مآريم السنوسى موسى الحبشى٣٠٧٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٠٣جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٥٧٩.١٧----٧٢١٨٢٨١٨٤٧٥١٨٠مآيرلس امير مطر متياس٣٠٧٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢١٦جـ٠٠٠٣٦٤٣٩٧٣.١٧----٧٢١٧٧٧١٨٤٣٩١٨٠ممحمد احمد علي الصيفي ٣٠٧٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٣٣جـ٠٠٠٣٦٤٤٧٧٤.٥٠----٧٢١٧٨٦١٨٤٤٧١٨٠ممحمد مجدى محمد احمد الحشاش٣٠٧٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٨٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٠٨١.٦٧----٧٢١٨٩٤١٨٤٩٠١٨٠ممحمد ناصر سيد ابراهيم٣٠٧٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٩٢جـ١٣٦٤٣٦٤٤٤٧٤.٠٠--ل٦٤آيمياء التمثيل الغذائي٧٢١٦٤٨١٥٣٨٠١٨٠ممحمود احمد غنيم المالكى٣٠٨٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٨٣جـ٠٠٠٣٦٤٤٢٧٣.٦٧----٧٢١٧٤١١٨٤٤٢١٨٠ممصطفى زآريا عبدالغفار احمد حماده٣٠٨١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٩٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٨٧٨.٠٠----٧٢١٨٢٦١٨٤٦٨١٨٠ممصطفى محمد السيد الشرقاوى٣٠٨٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٤٩جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٥٨٠.٨٣----٧٢١٨٦٤١٨٤٨٥١٨٠ممصطفى محمود مبروك ابوزيد٣٠٨٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٩٢جـ جـ٠٠٠٣٦٥٠٦٨٤.٣٣----٧٢١٧٨٦١٨٥٠٦١٨٠ممنى صالح محمد عبدالعال٣٠٨٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٥٥جـ٠٠٠٣٦٤١٥٦٩.١٧----٧٢١٦٤٠١٨٤١٥١٨٠مميار جابر سعيد فتيح٣٠٨٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٣٤جـ٠٠٠٣٦٤٣٠٧١.٦٧----٧٢١٧٠٤١٨٤٣٠١٨٠مناديه محمد محمد النادى محمد سيد ٣٠٨٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢١٠٨جـ٠٠٠٣٦٤٤٢٧٣.٦٧----٧٢١٦٦٦١٨٤٤٢١٨٠منهال محمد سعيد شاآر ٣٠٨٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٩٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٣٧٨.٨٣----٧٢١٩٢٣١٨٤٧٣١٨٠مهبه محمد مبروك خلف اهللا٣٠٨٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٥٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٣٧٥.٥٠----٧٢١٨٠٢١٨٤٥٣١٨٠مهند سمير عبدالعزيز شحاته٣٠٨٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٠٢جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٥٧٥.٨٣----٧٢١٩٤٧١٨٤٥٥١٨٠مهند محمد بخورى عفيفى الجندى٣٠٩٠
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منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٣٣جـ٠٠٠٣٦٤٠٤٦٧.٣٣----٧٢١٦٢٩١٨٤٠٤١٨٠ماسماء احمد عبدالوهاب الدمياطى٣٢٤٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٢٩جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٥٧٩.١٧----٧٢١٩٥٤١٨٤٧٥١٨٠ماسماء السعيد محمد محمد صالح٣٢٤٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٥٩م٠٠٠٣٦٥٢٤٨٧.٣٣----٧٢١٧٣٥١٨٥٢٤١٨٠ماسماء انور عطيه آامل بكر٣٢٤٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٢٠جـ٠٠٠٣٦٤٢٧٧١.١٧----٧٢١٥٩٣١٨٤٢٧١٨٠ماسماء حسين عبد المنعم علي ٣٢٥٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٣٣م٠٠٠٣٦٥٣٢٨٨.٦٧----٧٢١٧٠١١٨٥٣٢١٨٠مايه جمال احمد محمد الشيخ٣٢٥١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٤٤جـ٠٠٠٣٦٤٣٣٧٢.١٧----٧٢١٥١١١٨٤٣٣١٨٠مايه عبدالغفار االمام عبد الغفار سالمان٣٢٥٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٤٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩١٨١.٨٣----٧٢١٨٥٣١٨٤٩١١٨٠مايه محمد على الزلبانى٣٢٥٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٩٢م٠٠٠٣٦٥٢١٨٦.٨٣----٧٢١٧٧١١٨٥٢١١٨٠متقى عبدالرحمن عبدالحليم شاهين٣٢٥٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٥٩جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٣٧٨.٨٣----٧٢١٥٨٦١٨٤٧٣١٨٠متقى عبدالمنعم محمود محمد٣٢٥٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٥١جـ٠٠٠٣٦٤٤٧٧٤.٥٠----٧٢١٥٠٤١٨٤٤٧١٨٠متقى مبروك فوزي مطر ٣٢٥٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢١٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٣٨٠.٥٠----٧٢١٧٣١١٨٤٨٣١٨٠محنان احمد عبدالعزيز احمد٣٢٥٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٦٧ل٠٠٠٣٦٣٤٢٥٧.٠٠----٧٢١٥٢٥١٨٣٤٢١٨٠مخالد مبروك محمود سعفان٣٢٥٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٩٦جـ٠٠٠٣٦٣٩٤٦٥.٦٧----٧٢١٥٠٢١٨٣٩٤١٨٠مدينا شاآر محمد عيد٣٢٥٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٨٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٩٧٦.٥٠----٧٢١٥٢٦١٨٤٥٩١٨٠مسامح سعيد السيد محمود٣٢٦٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٣٨جـ٠٠٠٣٦٤١٨٦٩.٦٧----٧٢١٦٢٠١٨٤١٨١٨٠مسماء يحى عبداهللا ضوه٣٢٦١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٣٩م٠٠٠٣٦٥٢٥٨٧.٥٠----٧٢١٨١٤١٨٥٢٥١٨٠مشروق هشام محمد جاد اهللا٣٢٦٢

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٩٣٢ل٠٠٠٣٦٣٨٥٦٤.١٧----٦٩١٥٤٧١٥٣٣٥٢١٥٠مشيماء ياسر محمد عبدالحميد٣٢٦٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٥٤جـ٠٠٠٣٦٤٤٦٧٤.٣٣----٧٢١٥٠٨١٨٤٤٦١٨٠مصباح سعيد محمد عبد الواحد الحلو٣٢٦٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٦٧م٠٠٠٣٦٥١٦٨٦.٠٠----٧٢١٩٥١١٨٥١٦١٨٠معاصم طلعت ابراهيم حسن الجعفراوى٣٢٦٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٦٥جـ٠٠٠٣٦٤٤٠٧٣.٣٣----٧٢١٥٢٥١٨٤٤٠١٨٠معاصم محمد جابر البربرى٣٢٦٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٨٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٨٧٦.٣٣----٧٢١٥٢٨١٨٤٥٨١٨٠معبد الرحمن محمد على عبدالعزيز شرف٣٢٦٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٦٦م٠٠٠٣٦٥٢١٨٦.٨٣----٧٢١٨٤٥١٨٥٢١١٨٠معالء خالد صابر العشرى ٣٢٦٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٤٠جـ٠٠٠٣٦٤٠٩٦٨.١٧----٧٢١٥٣١١٨٤٠٩١٨٠معلى مصطفى على عتيم ٣٢٦٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٠٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٧٧٧.٨٣----٧٢١٥٣٩١٨٤٦٧١٨٠مغاده حمدى محمود بسة٣٢٧٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٣٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٧٨٢.٨٣----٧٢١٥٣٨١٨٤٩٧١٨٠مفاطمه لطفى الحسينى ابراهيم الجعبيرى٣٢٧١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٦٨جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٣٧٥.٥٠----٧٢١٦١٥١٨٤٥٣١٨٠مآامل منصور عبدالجواد منصور٣٢٧٢

الفصل  الثانى
رقم 

حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس
الطالب

المعدل
المعدلالفصل الصيفىالفصل  األولالتراآمى السابق

السنوى الحالى
المعدل

 التراآمى الكلى
مالحظـــــــاتالنتيجة
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الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
مقررات تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ٢تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ١الدرجات

نجح فيها
عدد 

الساعات
مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

النسبة 
عدد التقديرالمئوية

الساعات
مجموع 
الدرجات

الفصل  الثانى
رقم 

حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس
الطالب

المعدل
المعدلالفصل الصيفىالفصل  األولالتراآمى السابق

السنوى الحالى
المعدل

 التراآمى الكلى
مالحظـــــــاتالنتيجة

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٨٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٨٧٩.٦٧----٧٢١٥٠٧١٨٤٧٨١٨٠ممحمد اشرف مقداد عبدالحميد٣٢٧٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٥٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٧٧٦.١٧----٧٢١٥٩٧١٨٤٥٧١٨٠ممحمد جمال منير الفرماوى٣٢٧٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٢٢جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٠٨٠.٠٠----٧٢١٥٤٢١٨٤٨٠١٨٠ممحمد رجب سليمان قطب٣٢٧٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٠٦م٠٠٠٣٦٥٢٣٨٧.١٧----٧٢١٨٨٣١٨٥٢٣١٨٠ممحمد رشاد خير اهللا حسب قايد٣٢٧٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٦٢جـ٠٠٠٣٦٤٣٤٧٢.٣٣----٧٢١٥٢٨١٨٤٣٤١٨٠ممحمد سمير على عبدالعزيز شرف٣٢٧٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٤٠جـ٠٠٠٣٦٤١٨٦٩.٦٧----٧٢١٥٢٢١٨٤١٨١٨٠ممحمد عصام محمود على غانم٣٢٧٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٩٧جـ٠٠٠٣٦٤٤٦٧٤.٣٣----٧٢١٦٥١١٨٤٤٦١٨٠ممحمد يحى محمد بدوى٣٢٧٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٧٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٨٧٨.٠٠----٧٢١٥٠٦١٨٤٦٨١٨٠ممحمود صالح صبحى عباس٣٢٨٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٦١٠م٠٠٠٣٦٥٣٢٨٨.٦٧----٧٢٢٠٧٨١٨٥٣٢١٨٠ممحمود مبروك عبدالغفار ليله٣٢٨١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٦٤م٠٠٠٣٦٥١٣٨٥.٥٠----٧٢١٧٥١١٨٥١٣١٨٠ممنه صالح عبدالجواد الخواجه٣٢٨٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠١٣جـ٠٠٠٣٦٤٤٥٧٤.١٧----٧٢١٥٦٨١٨٤٤٥١٨٠منورهان عبدالباسط عبدالحافظ عبداهللا٣٢٨٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢١٨جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٨٨١.٣٣----٧٢١٧٣٠١٨٤٨٨١٨٠مهاجر معوض على الكومى٣٢٨٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٣٦جـ٠٠٠٣٦٣٩٧٦٦.١٧----٧٢١٥٣٩١٨٣٩٧١٨٠مهدى محمود احمد خطاب٣٢٨٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٣٤٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٤٨٠.٦٧----٧٢١٨٦٠١٨٤٨٤١٨٠مهدير عبدالغنى محمد عبدالغنى٣٢٨٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٨٠م٠٠٠٣٦٥٣٢٨٨.٦٧----٧٢١٩٤٨١٨٥٣٢١٨٠مهشام رجب مصطفى ابراهيم محمد٣٢٨٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٥٤جـ٠٠٠٣٦٤٤٤٧٤.٠٠----٧٢١٦١٠١٨٤٤٤١٨٠ميوسف محمد محمود محمود الخياط٣٢٨٨

عميد الكليةأ.د/ أيمن حافظ عامر وآيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ إلهام محمد غنيم أعضاء الكنترول                               رئيس الكنترول
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منقول للمستوى الرابع١١١٢٦٤٤م١٣٦١٣٩٦٠٣٨٦.١٤----ل٦١أسس علم األراضى (٢)٧٢٢٠٤١١٨٥٤٢١٨٠ماحمد ابراهيم عطيه التراس٣٣٢٨

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٧٨ل١٣٦٤٣٦٣٥٧٥٩.٥٠----ل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٩١٣٢١١٥٢٩٣١٨٠ماحمد الدسوقي مرسي لحمه٣٣٢٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٤٨ل٢٦١٢٨٣٩٤٥١٦٤.٤٣--ل٦٤هندسة زراعية (٢)ل٦٤تغذية نباتات وخصوبة أراضى٦٩١٢٩٧١٥٣٢٣١٨٠ماحمد حسن عبد الرؤف عرفه٣٣٣٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٥٣ل٠٠٠٣٩٤٣٦٦٢.٢٩------٦٩١٣١٧٢١٤٣٦١٨٠ماحمد سعيد سليمان مبروك معروف٣٣٣١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٤٧ل١٣٦٤٣٩٤٢٠٦٠.٠٠----ل٦٤تغذية نباتات وخصوبة أراضى٦٩١٣٢٧١٥٢٩٧٢١٥٩ماحمد صبري احمد نصار٣٣٣٢

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٧٢٥جـ٠٠٠٣٦٤٢٥٧٠.٨٣------٦٦١٣٠٠١٨٤٢٥١٨٠ماحمد عبد العظيم علي شتات٣٣٣٣

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٦٩--٠٠٠٣٣٢٩٧------٧٢١٣٧٢١٥٢٩٧١٨٠ماحمد محمد فؤاد عطوه٣٣٣٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨١٠جـ٠٠٠٣٦٤٣٠٧١.٦٧------٧٢١٣٨٠١٨٤٣٠١٨٠ماسامه خالد فارس فارس٣٣٣٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٧٩ل٢٦١٢٢٣٩٤٤٧٦٣.٨٦--ل٥٨تغذية نباتات وخصوبة أراضىل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٩١٣٣٢١٢٢٧٢٢١٥٣ماسالم حسنى جابر شعبان٣٣٣٦

باق٩٦١٤٣٠--٣٩١٧٨٣٠٢٢٨ل٥٠تغذية نباتات وخصوبة أراضىل٦٤إنتاج نباتات زينة عامل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٦١٢٠٢٣٥٠١٨٠ماسماعيل محمد محمد امام٣٣٣٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٥٢جـ٢٦١١٤٤٢٥٣٦٦٧.٠٠--ل٥٠إنتاج المحاصيل (٢)ل٦٤تغذية نباتات وخصوبة أراضى٦٦١٣١٦١٥٣٦٠٢١٦٢ماشرف محمد طنطاوى محمد٣٣٣٨

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٩٦ل٠٠٠٣٦٣٧٢٦٢.٠٠------٦٩١٣٢٤١٨٣٧٢١٨٠مالسيد سعيد السيد سيد احمد٣٣٣٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٩٨جـ٠٠٠٤٢٥٤٧٦٨.٣٨------٦٦١٣٥١٢١٤٩٠٢١٥٧مامينه سعد زغلول مصطفى عوض٣٣٤٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٥٠جـ١٣٦٤٣٦٤٠٨٦٨.٠٠----ل٦٤تغذية نباتات وخصوبة أراضى٧٢١٤٤٢١٥٣٤٤١٨٠مايه عبد اهللا فوزي غانم ٣٣٤١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٥٩م٠٠٠٣٦٥٤١٩٠.١٧------٧٢١٩١٨١٨٥٤١١٨٠مبسيمه رأفت اسماعيل السيد برآات٣٣٤٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٠٦ل٠٠٠٣٩٤١٠٥٨.٥٧------٦٩١٣٩٦١٨٣٥٨٢١٥٢مرانيا جمال عبدالرازق محمد عيسى٣٣٤٣

منقول للمستوى الرابع١١١١٨١٧ل٣٩١٩٢٤٥٥٢٩٥٨.٧٨ل٦٤حشرات عام (٢)ل٦٤حشرات عام (٢)ل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٦١٢٨٨١٥٢٧٢٢١٦٥مسامح سعيد فتحى بندارى شديد٣٣٤٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٩٨ل٢٦١١٩٤٢٤٨٦٦٠.٧٥--ل٥٥أسس علم األراضى (٢)ل٦٤تغذية نباتات وخصوبة أراضى٦٦١٣١٢١٥٣٠٦٢١٦١معبد العزيز احمد عبدالعزيز ابوالحسن٣٣٤٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٤٤جـ٠٠٠٣٩٤٩٧٧١.٠٠------٦٩١٣٤٧١٨٤١٨٢١٧٩معمرو محمد ابو المجد حسن٣٣٤٦

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٥٨ل٢٦١٢٨٣٩٤٥١٦٤.٤٣--ل٦٤تغذية نباتات وخصوبة أراضىل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٦١٣٠٧١٢٢٦٦٢١٥٧مفاطمه محمود عبدالوهاب داود٣٣٤٧

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٧١٣جـ٠٠٠٣٦٤٢٣٧٠.٥٠------٦٦١٢٩٠١٨٤٢٣١٨٠مفوزى محمد فوزى نصر٣٣٤٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٣٠ل١٣٦٤٣٦٣٨٦٦٤.٣٣----ل٦٤تصميم وتحليل تجارب٧٢١٣٤٤١٥٣٢٢١٨٠ممحمد ايمن نصر عطيه٣٣٤٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧١٤ل١٣٦٤٣٩٤٣٣٦١.٨٦----ل٦٤تغذية نباتات وخصوبة أراضى٦٩١٢٨١١٥٣١٤٢١٥٥ممحمد طارق عبد العظيم الدناصوري٣٣٥٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٠٧ل١٣٦٤٣٩٤٢٩٦١.٢٩----ل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٩١٢٧٨١٥٣٠١٢١٦٤ممحمد عادل طلبه يوسف باغوت٣٣٥١

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٧٠ل١٣٦٤٣٩٤١٠٥٨.٥٧----ل٦٤تغذية نباتات وخصوبة أراضى٦٦١٢٦٠١٨٣٤٦١٨٠ممحمد قطب طه قطب٣٣٥٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٠٩ل١٣٦٢٣٩٤١٦٥٩.٤٣----ل٦٢تغذية نباتات وخصوبة أراضى٦٩١٢٩٣١٥٢٩٤٢١٦٠ممحمود ابراهيم فرج عفيفى٣٣٥٣

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٦٩٥ل٠٠٠٣٩٤١٥٥٩.٢٩------٦٦١٢٨٠٢١٤١٥١٨٠ممحمود محمد سعد عبد الصادق٣٣٥٤

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٠١--٠٠٠٣٣٣٨٨----ض جـغتغذية نباتات وخصوبة أراضى٧٢١٣١٣١٥٣٨٨١٨٠ممها صبرى صالح فهيم٣٣٥٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٤٣ل٢٦١٢٨٣٩٣٩٤٥٦.٢٩--ل٦٤تغذية نباتات وخصوبة أراضىل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٩١٣٤٩١٢٢٦٦٢١٠مندا ابراهيم السيد المنياوي٣٣٥٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٤٥--٢٦١٠٥٢١١٠٥--ل٥٥هندسة زراعية (٢)ل٥٠تصميم وتحليل تجارب٨٧١٧٤٠٠٠١٥٠بابراهيم فتحى محمد جاد اهللا ٣٣٥٧

منقول للمستوى الرابع١٤١٢٨١٧جـ٣٩١٨٨٤٥٩٧٩٦٥.٢٧ل٦٤إنتاج محاصيل الخضرل٦٤تربية محاصيل مقاومة لآلفات (٤)ل٦٠دورة زراعية ومشاآل اإلنتاج (٤)٩٦١٨٣٨١٨٣٣٩١٨٤٥٢باحمد على عبد الجليل خالد٣٣٥٨

إعداد وتخزين الحاصالت ل٥٠دورة زراعية ومشاآل اإلنتاج (٤)٩٣١٨١٥١٨٣٢٥١٨٤١٦باحمد محمد عبد المرضى ناصف٣٣٥٩
(٤) البستانية

منقول للمستوى الرابع١٣٨٢٧٣٤ل٣٩١٧٨٤٥٩١٩٦١.٢٧ل٦٤إنتاج محاصيل الخضرل٦٤

من الخارج ف٩٦١٤٧١١--٣٩١٨٧٣٠٢٤٩ل٥٩تغذية نباتات وخصوبة أراضىل٦٤إنتاج نباتات زينة عامل٦٤تصميم وتحليل تجارب٦٦١٢٢٢٠٠٢١٦٢بسمر عنتر مغاورى احمد ٣٣٦٠

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٩٠٨--٠٠٠٩٠------٩٦١٩٠٨٠٠٩٠من الخارجعبد العزيز خالد عبد العزيز ابو شادى٣٣٦١

الفصل  الثانى
رقم 

حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس
الطالب

المعدل
المعدلالفصل الصيفىالفصل  األولالتراآمى السابق

السنوى الحالى
المعدل

 التراآمى الكلى
مالحظـــــــاتالنتيجة
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الساعات
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منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨١٢ل١٣٦٤٣٩٤٥٣٦٤.٧١----ل٦٤إنتاج محاصيل العلف والمراعى٦٩١٣٥٩١٥٣٢٤٢١٦٥ماحمد سامى عبدالمنعم منصور٣٣٦٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٦٥جـ١٣٦٤٣٦٤٤٠٧٣.٣٣----ل٦٤إنتاج محاصيل العلف والمراعى٧٢١٤٢٥١٥٣٧٦١٨٠ماحمد عبدالعزيز فتحى الحمامى٣٣٦٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٦٠جـ١٣٦٤٣٦٤٠٦٦٧.٦٧----ل٦٤إنتاج محاصيل العلف والمراعى٧٢١٣٥٤١٥٣٤٢١٨٠ماحمد عصام جمال السيد محمد٣٣٦٤

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٨١٤ل٠٠٠٣٩٤٥٠٦٤.٢٩------٦٦١٣٦٤١٨٣٨٨٢١٦٢ماسراء رمضان محمود سعدون٣٣٦٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٨١ل١٣٦٤٣٦٣٨٦٦٤.٣٣----ل٦٤إنتاج محاصيل العلف والمراعى٧٢١٣٩٥١٥٣٢٢١٨٠ماسالم جمال محمود محمد الدهشان٣٣٦٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٤٧٠م٠٠٠٣٦٥٥٣٩٢.١٧------٧٢١٩١٧١٨٥٥٣١٨٠ماسماء شاآر سليمان أبو طريه٣٣٦٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٦٤جـ٠٠٠٣٦٤١٦٦٩.٣٣------٧٢١٤٤٨١٨٤١٦١٨٠ماسماء محمد عبدالحميد صقر٣٣٦٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩١٥جـ جـ٠٠٠٣٩٥٢٧٧٥.٢٩------٦٩١٣٨٨١٨٤٥٢٢١٧٥مالسيد عامر حامد السيد شكر٣٣٦٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٦٢جـ٠٠٠٣٦٤٠٨٦٨.٠٠------٧٢١٥٥٤١٨٤٠٨١٨٠ماميره عبدالمحسن عبدالرازق عفيفى٣٣٧٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٦٠جـ٠٠٠٤٢٥٢٣٦٥.٣٨------٦٦١٣٣٧٢١٤٧٣٢١٥٠ماميره عمر عطيه عامر عواد٣٣٧١

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٦٣٢م٠٠٠٣٦٥٤٤٩٠.٦٧------٧٢٢٠٨٨١٨٥٤٤١٨٠مايمان السيد عبدالمجيد جاد٣٣٧٢

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٢٣--٠٠٠٣٣٣٤٢------٧٢١٣٨١١٥٣٤٢١٨٠مايه عباس حسين عبد السالم٣٣٧٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٩٤جـ٠٠٠٣٦٤٤٢٧٣.٦٧------٧٢١٤٥٢١٨٤٤٢١٨٠مجمال عبدالناصر محمد األخرس٣٣٧٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٠٠٦جـ١٣٦٤٣٦٤٢٣٧٠.٥٠----ل٦٤إنتاج محاصيل العلف والمراعى٧٢١٥٨٣١٥٣٥٩١٨٠مجهاد احمد محمود حلمى جبر٣٣٧٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨٢٢٢٨جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٦٧٩.٣٣------٧٢١٧٥٢١٨٤٧٦١٨٠محسين ابراهيم انور الرقباوى٣٣٧٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٨٨ل٠٠٠٣٦٣٧٠٦١.٦٧------٧٢١٤١٨١٨٣٧٠١٨٠محسين محمد محمد الغندور٣٣٧٧

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٥٦جـ٠٠٠٣٦٣٩٥٦٥.٨٣------٦٩١٣٦١١٥٣٢٩٢١٦٦مزهره عاطف محمود قمر٣٣٧٨

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٨٠٠جـ٠٠٠٣٦٤١٧٦٩.٥٠------٦٩١٣٨٣١٨٤١٧١٨٠مساره محمود رمضان محمد علي٣٣٧٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٩١ل٠٠٠٣٦٣٨١٦٣.٥٠------٧٢١٥١٠١٨٣٨١١٨٠مسالم عماد سالم أبو النجا٣٣٨٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٤٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٦٧٩.٣٣------٧٢١٤٦٩١٨٤٧٦١٨٠مسندس محمد عبدالحكيم خلف٣٣٨١

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٨٦ل٠٠٠٣٦٣٨٨٦٤.٦٧------٦٩١٣٩٨١٨٣٨٨١٨٠مشيماء محمد عبدالمعطى الريس٣٣٨٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٩٦جـ٠٠٠٣٦٤٣٧٧٢.٨٣------٧٢١٣٥٩١٨٤٣٧١٨٠مصالح محمد خليفه محمد٣٣٨٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٧٤ل١٣٦٤٣٦٣٨٩٦٤.٨٣----ل٦٤إنتاج محاصيل العلف والمراعى٧٢١٣٨٥١٥٣٢٥١٨٠معبد الرحمن عالء الدين محمود داود٣٣٨٤

منقول للمستوى الرابع١٠٢١٦٤٣--١٣٦٣٣٣٢٩١--ض٤٤أسس تغذية الحيوانات المزرعيةل٦٣إنتاج محاصيل العلف والمراعى٦٩١٣٥٢١٢٢٢٨١٨٠معبد الرحمن علي علي عبد النبي٣٣٨٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٨٤ل٢٦١٢٨٣٦٣٨٢٦٣.٦٧--ل٦٤أسس تغذية الحيوانات المزرعيةل٦٤إنتاج محاصيل العلف والمراعى٧٢١٤٠٢١٢٢٥٤١٨٠معالء احمد سعيد احمد غربيه٣٣٨٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٩٥جـ٠٠٠٣٦٤١٤٦٩.٠٠------٧٢١٤٨١١٨٤١٤١٨٠معلياء فتحى احمد سالم٣٣٨٧

المعدلالفصل الصيفى
السنوى الحالى

المعدل
 التراآمى الكلى

مالحظـــــــاتالنتيجة
الفصل  الثانى

رقم 
حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس
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تصميم وتحليل تجارب الحيوانات ٦٩١٣٧١١٢٢٤٠٢١٧٥معمرو عمادالدين عبدالحميد بدوى عالم٣٣٨٨
المزرعية

منقول للمستوى الرابع١٠٥١٧٥٠ل١٣٦٤٣٦٣٧٩٦٣.١٧--ل٦٤إنتاج محاصيل العلف والمراعىض٣٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨١٩ل٠٠٠٣٩٤١٧٥٩.٥٧------٦٩١٤٠٢٢١٤١٧١٨٠معمرو محمد جابر السامونى٣٣٨٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٧٣جـ٠٠٠٣٦٤٢٧٧١.١٧------٧٢١٥٤٦١٨٤٢٧١٨٠مفاطمه محمد عبد اللطيف ابراهيم عبداهللا٣٣٩٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٦٠جـ٠٠٠٣٦٤٤٣٧٣.٨٣------٧٢١٥١٧١٨٤٤٣١٨٠مفوزى هالل محمد عبدالعزيز أبوالتنا٣٣٩١

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٠٠جـ٠٠٠٣٦٤٤١٧٣.٥٠------٧٢١٣٥٩١٨٤٤١١٨٠ممحمد اسامه فتحي محمد حافظ٣٣٩٢

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٢٥ل١٣٦٤٣٦٣٧٠٦١.٦٧----ل٦٤إنتاج محاصيل العلف والمراعى٧٢١٣٥٥١٥٣٠٦١٨٠ممحمد حمدى محمد البنهاوى٣٣٩٣

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٤٨ل١٣٦٤٣٦٣٧٥٦٢.٥٠----ل٦٤أسس تغذية الحيوانات المزرعية٧٢١٣٧٣١٥٣١١١٨٠ممحمد شوقى عبدالعزيز حرفوش٣٣٩٤

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٢٢جـ٠٠٠٣٩٤٩٦٧٠.٨٦------٦٩١٤٢٦١٨٤٣٢٢١٦٤ممحمد محى الدين سليمان محمد٣٣٩٥

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٧١ل١٣٦٤٣٦٣٨٩٦٤.٨٣----ل٦٤إنتاج محاصيل العلف والمراعى٧٢١٣٨٢١٥٣٢٥١٨٠ممصطفى عالء شحاته عبد السالم٣٣٩٦

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٦٣ل٠٠٠٣٦٣٦٢٦٠.٣٣------٧٢١٤٠١١٨٣٦٢١٨٠ممصطفى على احمد شلتوت٣٣٩٧

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٩٥جـ٠٠٠٣٦٤٢٥٧٠.٨٣------٧٢١٣٧٠١٨٤٢٥١٨٠ممصطفى محمود عبد اهللا محمود٣٣٩٨

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٧٧٠ل١٣٦٢٣٩٤٠٧٥٨.١٤----ل٦٢إنتاج محاصيل العلف والمراعى٦٩١٣٦٣١٥٢٨٦٢١٥٩مهشام عبدالرسول فرج عبدالرسول فرج٣٣٩٩

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٩٣٧جـ٠٠٠٣٦٤٢٥٧٠.٨٣------٧٢١٥١٢١٨٤٢٥١٨٠موسام ابراهيم شوقى الرويضى٣٤٠٠

منقول للمستوى الرابع١٠٨١٨٠٥ل٠٠٠٣٩٤٢٨٦١.١٤------٦٩١٣٧٧١٨٣٦٧٢١٦١ميوسف عبدالحميد محمدى الخواجه٣٤٠١
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