
1 2021/2020"المستوى األول"شعبة هندسة زراعية"الباقون 
كلية الزراعة

ادارة شئون التعليم والطالب

المستوياسم الطالب رباعيم
               
مساحة مستوية

               
رسم هندسى

               
جبر وهندسة 

تحليلية 

               
اقتصاد عام

               
أسس علم 

النبات

               
موارد أرضية 

ومائية

               
مدخل علم 

الجودة

               
نظرية 

االنشاءات 

               
ديناميكا حرارية

               
رسم ماكينات

               
اسس انتاج 

(خاص)نباتى 

               
اسس االنتاج 

الحيوانى 

               
اسس 

الصناعات 

               
حاسب الي 
مستوي ثاني

√√√√√√باقابراهيم هشام ابراهيم عطيه1

√√√√√√باقاحمد سامى السيد سابق2

√√√√√√باقاحمد سامى عبدالعزيز محمود سحلول3

باقاحمد سليمان دخيل اهلل ابراهيم4

√√√√√√باقاحمد صبرى عبدالجواد احمد العتر5

√√√√√√باقاحمد صالح المرغني أبو خليل6

√√√√√√باقاحمد عاطف عبدالستار محمد وهبه7

√√√√√√باقاحمد عيد احمد مسعد سعد8

√√√√√√باقاحمد فايز عبداهلل بندق9

√√√√√√باقاحمد محمد رشدى عبد اهلل10

√√√√√√باقاحمد هانى فرج ابراهيم اسماعيل11

√√√√√√باقاسالم جابر يونس حموده عبداهلل12

باقاسالم عبد الفتاح عبد المجيد عبد المحسن شكر13

باقاكرامي حمدى شحاته ابراهيم14

√√√√√√باقحازم هالل محمد كامل15
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√√√√√√باقحسام عماد سيد احمد شهاب16

√√√√√√باقزياد وفيق عثمان 17

باقسعد سيد سعد محمد18

√√√√√√باقصالح ناصر صالح حجازى19

√√√√√√باقعبد الحميد عبدالحافظ صالح الزفزافى20

√√√√√√باقعبد الحميد محمد محمد على اإلسكندراني21

√√√√√√باقعبد الرحمن السيد عبداللطيف جمعه22

√√√√√√باقعبد الرحمن عاطف عبدالعليم عماره23

√√√√√√باقعبد الرحمن عبد الغنى عبد اهلل ربيع24

باقعبد اهلل محمود طلبه محمد احمد25

√√√√√√باقعبد المجيد طارق محمد فتحي شرف26

باقعبداهلل سعيد السيد عبدالحميد27

√√√√√باقعبدالمنعم عاطف عبداهلل الشهالي28

√√√√√√باقعالء غانم على عبدالقادر29

√√√√√√باقعمر ابراهيم حلمي ابو العينين30
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√√√√√√باقكريم اشرف صادق الشعر اوى31

√√√√√√باقكريم محمد احمد السيسى32

√√√√√√باقمحمد ابراهيم محمود محمد ابراهيم33

√√√√√√باقمحمد احمد السيد احمد الجوهرى34

√√√√√√باقمحمد السيد عبدالغنى حالوه35

باقمحمد السيد معوض مصيلحي36

√√√√√√باقمحمد أحمد مصطفي السيد37

√√√√√√باقمحمد بالل محمد محمد ابوالمعاطي38

√√√√√√باقمحمد حسن ابراهيم عبداللطيف39

√√√√√√باقمحمد عبدالوهاب محمد اسماعيل بركات40

باقمحمد عصام عطااهلل السيد عبد القادر41

باقمحمد على عبدالغفار ناصف42

√√√√√√باقمحمد على فؤاد جعفر43

√√√√√√باقمحمد مجدي محمد عالم44

√√√√√√باقمحمد محمد مختار فوده45
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باقمحمود ابراهيم محمد نبيه سالم راشد46

باقمحمود عبدالسالم محمود المرسي47

√√√√√√باقمحمود محمد احمد مبروك الدويك48

√√√√√√باقمحمود محمد طلعت محمد49

√√√√√√باقمروان عصام على محمود50

√√√√√√باقمريم محمود عبد الودود صمول 51

√√√√√√باقمسعد عبدالسالم محمد السبكي52

√√√√√√باقمسيحه ماجد مسيحه كيرلس53

باقمصطفى أسامه فراج54

√√√√√√باقمصطفى زكريا حامد اسماعيل55

√√√√√√باقمصطفى عالء الدين مبروك سيد أحمد 56

باقمعاذ رجب خليفة على57

باقهادى رضا محمد ابراهيم58

باقوليد ضياء الدين الحسيني عبدالفتاح59

√√√√√√باقيوسف أيمن مصطفى كامل60
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اللون البرتقالي تسجيل ورقى:ملحوظة

اللون األصفر تسجيل أون الين

األبيض لم يسجل


