
(               )لجنة رقم  " كنترول"قوائم المستوى األول

2021/2020شعبة عامة بالفصل الدراسي األول للعام الجامعى 

كلية الزراعة 

ادارة شئون التعليم والطالب

الحالةاسم الطالبم
مستجدابانوب نصير كامل فام1
مستجدابتهال محمد عبدالعزيز السيد نصار2
مستجدابراهيم ابوالعنين محمود ابوالعنين3
مستجدابراهيم اشرف ابراهيم ابراهيم4
مستجدابراهيم جميل محمد عبداهلل فرج5
مستجدابراهيم صالح محمود عمر6
مستجدابراهيم طارق ابراهيم شعبان حبيب7
مستجدابراهيم مجدى حامد على سالم8
مستجدابراهيم محمد ابراهيم عسكر9
مستجدابراهيم محمد السيد محمد بكر10
مستجدابراهيم ياسر عبدالحميد عبدالحليم11
"معادلة"مستجد ابراهيم محمد عبدالمطلب زعير 12
مستجداثار محمد احمد ابوالعال13
مستجداثناسيوس ابراهيم تدرى تالوت14
مستجداحمد ابراهيم السيد ابواحمد15
مستجداحمد احمد صدقى ابراهيم16
مستجداحمد اسامه عبدالغنى عبدالمؤمن17
مستجداحمد ايمن يحى زغلول18
مستجداحمد السيد رمضان أبو عدس19
مستجداحمد بسيونى عبدالعزيز محرم20
مستجداحمد جمال عبدالحميد ابراهيم عبداهلل21
12/23مستجد احمد جمال عبدالاله أحمد22
مستجداحمد حسنى على شعيب23
مستجداحمد حشاد محمد احمد حشاد24
مستجداحمد خالد سيد الليثى25
مستجداحمد خليل يعقوب جاه الرسول26
مستجداحمد سامى رمضان عنتر27
مستجداحمد سعيد عبدالرؤف سالم28
مستجداحمد سالمه محمد ابراهيم الخولى29
مستجداحمد سمير عبد السالم شحاته محمد30
مستجد دبلوماحمد سيد عطيه الزرو31
مستجداحمد شحات أحمد على32
مستجداحمد شعبان حسين على حسين33
مستجداحمد شعبان عبدالفتاح ابراهيم34
مستجداحمد شعبان على محمد سالم35
مستجداحمد شوقى عبدالسميع الديب36
مستجداحمد صبرى عبدالخالق الشافعى37
مستجداحمد صبرى عبدالشكور رضوان38
مستجداحمد صبرى عبدالقوى الخولى39
مستجداحمد صبري مصطفي زهران40
مستجداحمد صالح صبحى تاج41
مستجداحمد طه عبدالصادق غنيم42
مستجداحمد عادل سليمان ميمونى القط43
مستجداحمد عادل عبدالباسط محمد44
مستجداحمد عبدالباسط مشحوت بدر45
مستجداحمد عبدالفتاح حلمى عبدالفتاح46
مستجداحمد عبداهلل محمد بجع47
مستجداحمد عبدالمؤمن السيد مسلم48
مستجداحمد عزت عبدالقوى عبدالغفار49
مستجداحمد عصام محمد ربيع سويلم50
مستجداحمد على صبرى ابورواش51
مستجداحمد عماد كمال احمد محمد52
مستجداحمد عمران عبد الحى حسن53
مستجداحمد عوض صبحى جابر54
مستجداحمد فتحى عبده عافيه55
مستجداحمد لبيب عبده العزب خاطر56
مستجداحمد لطفى عبد الجيد العربى57
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مستجداحمد مجدى احمد محمد احمد58
مستجداحمد مجدى صابر كامل سالم59
مستجد احمد محروس عبدالغنى أبو عمر60
مستجداحمد محمد السيد محمد سليمان61
مستجداحمد محمد جابر عبدالخالق النجار62
مستجداحمد محمد حمزه ابو امنا63
مستجداحمد محمد سعيد خليل64
مستجداحمد محمد عبدالحميد امام65
مستجداحمد محمد عبدالرازق عبدالحميد66
مستجداحمد محمد عبدالمنعم محمد فرج67
مستجداحمد محمد محمد سيد محمد68
مستجداحمد محمد محمد صالح الهباشه69
مستجداحمد محمود أحمد عبدالمجيد القربه70
مستجداحمد محمود عبدالفتاح احمد السيد71
مستجداحمد مصطفى مبروك سالم72
مستجداحمد مهدى رجب يوسف غنيم73
مستجداحمد مهدي عبدالفتاح عمار74
مستجداحمد ناجى ابراهيم شاهين75
مستجداحمد ناجى عبدالهادى مشاحيت76
مستجداحمد ناصف عبدالفتاح عبدالجليل77
مستجداحمد وائل السطوحى على السطوحى78
مستجداحمد ياسر عبدالمحسن حمدان79
مستجداحمد يوسف محمد عبدالحميد80
مستجداروى احمد محمود عبدالعزيز ادم81
مستجداروى احمد عبدالمجيد ابوالسعود82
مستجداسامة عبد المنصف دسوقي راشد83
مستجداسامه احمد ابراهيم دياب ابراهيم84
مستجد دبلوماسامه أشرف عبدالعليم85
مستجداسامه جمال الشحات حسن مشعل86
مستجد دبلوماسامه سامح على الجوهرى87
مستجداسامه عبدالناصر عبداللطيف سرور88
مستجداسامه محمد عبداهلل عبدالرازق89
مستجداسامه نصر نجيب بحر90
مستجداسراء احمد لطفى ابراهيم الزيات91
مستجداسراء اسامه عبدالمحسن محمد92
مستجداسراء اشرف هنداوى عبدالعزيز هنداوى93
مستجداسراء انس غانم أحمد عبود94
مستجداسراء ايمن ابوالنجا أحمد بقوش95
مستجداسراء ايمن ناجح معوض96
مستجداسراء جمال فاروق مصيلحى97
مستجداسراء حمدى عبدالرؤف ناصف98
مستجداسراء داود سليمان دهب99
مستجداسراء زغلول صالح مرزيه100
مستجداسراء سامى سعيد محمد عبد الجليل101
مستجداسراء سمير محمد عبده عطيه102
مستجداسراء شعبان محمود نعمه اهلل103
مستجداسراء صالح عبدالعظيم بيومى104
مستجداسراء طاهر محمود محمد سليم105
مستجداسراء عامر احمدى مفتاح106
مستجداسراء عبدالناصر عبدالمقصود عبدالمعطى النظامى107
مستجداسراء عزت ابراهيم الخولى108
مستجداسراء عطيه رمضان سليم109
مستجداسراء مجدى فتحى عبد الحميد110
مستجداسراء محسن احمد ابراهيم ابو النور111
مستجداسراء محمد عطيه محمد112
مستجداسراء محمد فتحى على زيدان113
مستجداسراء محمد فكرى رحيم عبد الغنى114

2       2/16/2021



(               )لجنة رقم  " كنترول"قوائم المستوى األول

2021/2020شعبة عامة بالفصل الدراسي األول للعام الجامعى 

كلية الزراعة 

ادارة شئون التعليم والطالب

الحالةاسم الطالبم
مستجداسراء محمد محمد نصير115
مستجداسراء محمد محمود محمد116
مستجداسراء ياسر محمد عمر117
مستجداسالم احمد جابر عيد شرف118
مستجداسالم اسامه عيسى احمد119
مستجداسالم ايمن جالل القطان120
مستجداسالم خالد عبدالحفيظ محمد121
مستجداسالم سامى فؤاد اسماعيل عرفه122
مستجداسالم محمد حسن محمد123
مستجداسالم محمد عبدالحميد دغيدى124
مستجداسالم محمود عبداهلل الصعيدى125
مستجداسالم يوسف عبدالهادى فايد126
مستجداسماء احمد محمد الصيفى127
مستجداسماء اسامه ابراهيم منصور128
مستجداسماء جمال لطفى راشد129
مستجداسماء خليفه قرنى موسى130
مستجداسماء رمضان محمد سالم131
مستجداسماء سعيد عبدالتواب حجازى ابراهيم132
مستجداسماء سعيد مصطفى محمد احمد133
مستجداسماء عبدالمنعم ابراهيم محمود دومه134
مستجد دبلوماسماء على أبو سعيدة ناجي135
مستجداسماء فوزى السيد السيد سالم136
مستجداسماء محمد حسانين احمد137
مستجداسماء محمد عبدالهادى ابو عيشه138
مستجد دبلوماسماء محمد غانم عبدالرسول139
مستجد دبلوماسماء ممدوح عبدالسالم140
مستجداسماء ياسر عبدالسالم سمك141
مستجداسماء ياسر عبدربه سعد142
مستجداسماء ياسر محمود احمد143
مستجداسماعيل ابراهيم عبدالصمد الدسوقي144
مستجداسماعيل السيد اسماعيل السيد سعيد145
مستجداشرف عيد سعد ابو غاليه146
مستجداالء أحمد مبروك منصور147
مستجد آالء حماده فتحى الشامي148
مستجداالء سيد محمد احمد149
مستجداالء عبداهلل احمد محمد عبد المطلب عبيد150
مستجداالء ماهر احمد عبدالسالم151
مستجداالء محمد احمد الشرقاوى152
مستجداالء مصطفى عبداهلل اسماعيل153
مستجدالزهراء مفتاح جمعة حسن154
مستجدالسيد عزت السيد شريف155
مستجدالسيد على السيد على مدين156
مستجدالشيماء ابراهيم عبدالمقصود الدهشورى157
مستجدالشيماء سمير على مصطفى داود158
مستجدالمعتصم باهلل محمد عيد عبد الجواد159
مستجدالهام ماهر عبدالجليل فرج اهلل160
مستجدالهام مدحت حسنى السيد161
مستجد أمجد طاهر عاشور أحمد عالم162
مستجدامانى عصام عبدالحميد سليم163
مستجدامانى محمد على وهدان164
مستجدامانى ناصر محمد احمد165
مستجدامانى ناصف فتحى أمين داود166
مستجدامانى ياسر صبحى السيد شحاته167
مستجدامل السيد عطيه عبدالدايم عبدالفتاح168
مستجدامل سعيد عبدالمولى عبدالفتاح169
مستجدامنية على عبد المعبود عبد الحميد170
مستجدامنيه عبدالباسط محمد ابو دغش171
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مستجدامنيه عبدالحميد محمد عبدالحميد172
مستجدامنيه عبداهلل عبدالعزيز محمد عبد اهلل173
مستجدامنيه غالب فؤاد احمد حافظ174
مستجدامنيه محمد فتح اهلل محمد دياب175
مستجدامنيه ناجى السيد احمد176
مستجدامير عبدالفتاح رمضان عميره177
مستجداميره خلف فؤاد عبداهلل178
مستجداميره سمير خليل ابراهيم179
مستجداميره عادل عبدالفتاح يوسف عبد العزيز180
مستجداميره قطب محمد الجمل181
مستجداميره محمد صادق عفيفى182
مستجداميره محمد عبدالعليم ابراهيم183
مستجداميره محمد كمال جاد184
مستجداميمه عزت عبدربه خليفه185
مستجدامينه سعيد محمد محمود186
مستجدامينه كارم عبدالحميد حسن187
مستجدامينه مصطفى محمد السيد صالح188
مستجدانجى محمد مسعد احمد189
مستجدانس محمد الرفاعى الدبور190
مستجدانور رجب أنور زيد191
مستجد دبلومانوار نبيل عبداهلل أبوالقاسم192
مستجدايات امل السيد نجم193
مستجدايمان ابراهيم على يونس194
مستجدايمان احمد حامد الشاذلى195
مستجدايمان انور عبدالجليل رضوان196
مستجدايمان خالد محمد السيد وافي197
مستجدايمان سالمه دبركى بدر198
مستجد ايمان سيد رمضان بيومى199
مستجدايمان عبدالحميد جابر قنديل200
مستجدايمان عطية صالح عطية أحمد201
مستجدايمان فريد مصطفى حواش202
مستجدايمان ماهر عبدالهادى حجاج203
مستجدايمان مبروك السيد الهاللى204
مستجدايمان محمد ابراهيم رضوان205
مستجدايمان محمد جابر سعيد عمر206
مستجدايمان محى الدين شحات غنيم207
مستجدايمان وحيد شعبان كشك208
مستجدايمن عبدالمؤمن صالح احمد209
مستجدايمن ممدوح جابر ابراهيم الصعيدى210
مستجدايناس عبدالرحيم محمد عبدالرحمن بكر211
مستجد دبلومايناس عبداهلل عيد على212
مستجدايه احمد عبدالفتاح الغنيمي213
مستجدايه اشرف حامد غنيم214
مستجدايه ايمن عبدالرحمن عرفه حماد215
مستجدايه جمال محمد السيد منصور216
مستجدايه حنفى احمد شبل217
مستجدايه خميس جابر العفيفى218
مستجدايه سامى سعيد الميت219
مستجدايه سعيد على محمد الحسينى220
مستجدايه سمير زينهم محروس221
مستجدايه صبحى على ابو عيشه222
مستجد دبلومايه عبدالقادر أحمد قدوة223
مستجدايه عبداهلل احمد فرج مرعى224
مستجدايه عراقى حسن عراقى225
مستجدايه على حسان بحيرى226
مستجدايه عماد ابراهيم عبدالمقصود بيومي227
مستجدايه عماد محمد عبدالحفيظ228
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مستجد دبلومايه كارم السيد يوسف229
مستجدايه محمد احمد بيومى230
مستجدايه محمد رضا احمد محمد231
مستجدايه محمد رفعت سيد احمد منصور232
مستجدايه محمد عبدالفتاح الصاوى233
مستجد دبلومايه محمد عزمي234
مستجدايه هانى محمد االشوح235
مستجدايه ياسر منسى يحيى236
مستجدباسم محمد عبدالعزيز متولى خلف237
مستجدباسم محمد فرج محمد ابو مشرفه238
مستجدباسم محمود فرج حسين239
مستجد دبلومبثينه أيمن بدري على240
مستجدبدر عمر السيد مهدى241
مستجدبسام احمد عبد الدايم عبد الرحيم242
مستجدبسمه خالد عبدالسميع سعيد المعداوى243
مستجدبسمه رجب ابراهيم حسن فرحات244
مستجدبسمه عادل عبدالخالق جاد اهلل245
مستجدبسمه عبدالعزيز عيسوى عبدالعزيز246
مستجدبسمه ماهر عبدالمنصف سليم247
مستجد دبلومبسمه مجدى محمد أحمد248
مستجدبسمه محمد السيد برغـــــــــوث249
مستجدبسنت جابر عبده حسام الدين250
مستجدبسنت عادل مختار محمود251
مستجدبسنت عصام عبداهلل قيقة252
مستجدبسنت محمد محمد نظيم قطب253
مستجدبالل ايهاب قنصوه احمد254
مستجدبهاءالدين جالل على معوض الشهالى255
مستجدتامر عبدالحميد محمد االنجباوى256
مستجدتسنيم حسن نادى عبدالعزيز257
مستجدتسنيم هشام محمد حسن258
مستجدتيسير عصام الدين مختار عياد259
مستجدتقى رضا حسين حالوة260
مستجد تقي محمد أحمد أحمد261
مستجدجابر خالد جابر عبدالباقى مدين262
مستجدجمال الساعدي دمين عبدالقادر263
مستجدحازم محمد خليل النشار264
مستجدحامد شعبان حامد البسيونى265
مستجدحبيبه ابراهيم حافظ سليمه266
مستجدحبيبه عصام سليمان احمد نوح267
مستجدحبيبه محمد عبد النبى حسين268
مستجدحسام خالد رجب مصيلحى269
مستجدحسام عبدالعليم حمدى حماد270
مستجدحسام على مصطفى قمبر271
مستجدحسن امير حسن عامر عامر272
مستجدحسن فتحى محمد الهيتى273
مستجدحسن مجدالدين حسن عبد الكريم274
مستجدحسن مجدى على ابو عجله275
مستجدحسناء توفيق فاروق على ابوعيد276
دبلوم حسناء حلمى أحمد شريف277
مستجدحسناء طارق سعيد عبد الغنى محمد278
مستجدحسني عويس طه279
مستجدحسين احمد محمود يس الجزيري280
مستجدحسين رمضان على خضر281
مستجدحنان احمد مسعد فضل282
مستجدخالد اشرف عطيه عبدالمقصود داود283
مستجد دبلومخالد حماده أحمد حسين284
مستجدخالد عبدالمنعم يوسف النحاس285
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مستجدخالد محمد السيد عبداهلل286
مستجدخديجه مصطفى رزق احمد عبد الغنى287
مستجدخلود بدر عبدالفتاح على288
مستجد دبلومخلود بسيوني احمد بسيوني289
مستجدخلود عاطف عبدالحميد جاد290
مستجدداليا احمد احمد محمد مصطفى291
مستجددعاء على عبد المجيد على عبيد292
مستجددالل محمد عبدالفتاح ابراهيم293
مستجددنيا السيد رجب محمد السباعى294
مستجددنيا خالد ابراهيم موسى295
مستجددنيا سمير محمد احمد296
مستجددنيا على حسنى محمود297
مستجددنيا محمد فتحى عبدالعظيم على298
مستجددنيا نادر محمود عبد الحميد الشيخ299
مستجددينا احمد احمد الجندى300
مستجددينا خالد عبده عبد الكريم عفيفى301
مستجددينا طارق فتحى يوسف302
مستجددينا عبد السالم سعيد عبد السالم303
مستجددينا عبداهلل ابراهيم بيومى خلف304
مستجددينا محمد الغباشى عطيه الدوه305
مستجددينا محمد محمود الشامى306
مستجددينا محمد مخيمر محمود307
مستجددينا ممدوح ابراهيم ابواليزيد الحصري308
مستجددينا منتصر زغلول جمعة عبد الكريم309
مستجددينا نصر سعيد سامي310
مستجدذكرا سيد احمد عالم311
مستجدرانده عبدالنبى شعبان احمد312
مستجدرانيا سمير على أحمد قالدة313
مستجدرانيا فرج محمد طلعت ابراهيم314
مستجدرانيا فريد شوقى السيد315
مستجدرحمة محمود حسن حفنى316
مستجدرحمه ابراهيم محمد شحاته317
مستجدرحمه احمد عبدالفتاح محروس318
مستجدرحمه رمضان ابواليزيد الدقي319
مستجدرحمه سمير رمضان هاشم320
مستجدرحمه عاصم حلمى محمد321
مستجدرحمه عصام عبدالعاطى حسن322
مستجدرحمه محمد ابراهيم سقاق323
مستجدرضا طارق رضا سليمان نصار324
مستجدرضا محمد انور فهيم325
مستجدرضوى حسام احمد شحاته عبد الستار326
مستجدرضوى فراج محمد محمود خليل327
مستجدرضوى محمود محمد عبد الصادق328
مستجدرغده مفتاح محمود الطحطاوى329
مستجدرقيه ابراهيم عبد السالم مصطفى تركى330
مستجدرقيه جمال نشأت السيد الخولى331
مستجدرقيه سامى رمضان عبدالجواد332
مستجدرقيه عبدالناصر عبدالفتاح محمد عامر333
مستجدرمضان على رمضان العصى334
مستجدرنا اشرف عطيه نبوى ابوعياد335
مستجدرنا خالد عبدالمنعم حسن ابو المندور336
مستجدرنا ربيع محمود المنوفى337
مستجدرنا طارق لطفى على338
مستجدرنيا عبدالناصر ابراهيم الزردق339
مستجدرنيم احمد يونس البغدادى340
مستجد دبلومروان أحمد محمد اسماعيل 341
مستجدروان جمال سعد ابو هنديه342
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(               )لجنة رقم  " كنترول"قوائم المستوى األول

2021/2020شعبة عامة بالفصل الدراسي األول للعام الجامعى 

كلية الزراعة 

ادارة شئون التعليم والطالب

الحالةاسم الطالبم
مستجدروان رماح حسنى احمد343
مستجدروان مدحت محمد كامل الفتات344
مستجدروان هيثم احمد عبد المنعم شاهين345
مستجدروضه رزق سعيد محمد مغيث346
مستجدروضه شعبان محمود حسين347
مستجدرومانى جرجس صليب الديب348
مستجدرويدا رضا محمود تهامى السعدنى349
مستجدرويدا فريد محمد كمال النجا350
مستجدريحانه طارق رمضان عليمى351
مستجدريم محمود حسن على352
مستجدريم مصطفى يسرى فتح الباب353
مستجدريهام ابراهيم سعيد االسدودي354
مستجدريهام حسنى محمد ابوميز355
مستجد دبلومريهام طارق شعبان أحمد356
مستجدريهام فتحى مشحوت بيومى ادريس357
مستجدزياد احمد محمد القرموط358
مستجدزياد اشرف جابر الديب359
ثانوى فنيزياد عبداهلل عبدالمحسن360
مستجدزياد عصام الدين وهبه محمود361
مستجدزياد عالء سعد دومه362
مستجدزياد على عبدالوهاب بركه363
مستجدزينب زكريا محمد ابوشنب364
مستجدزينب عبد العاطى على عواد365
مستجدزينب مبروك رشاد زيد366
مستجدزينب محمد محمود عيد367
مستجدساره ابراهيم محمد منير الشيشينى368
مستجدساره احمد عبدالحميد قنديل369
مستجدساره خالد رشاد محمد محمد جيهان370
مستجدساره صفوت تطير تاج الدين371
مستجدساره عثمان احمد عثمان ابوالعال372
مستجدساره عصام عبداهلل احمد الشهاوى373
مستجدساره عيد شوقى عطيه374
مستجدساره محسن محروس عباس375
مستجد دبلومساره محمد صادق محمد النجار376
مستجدساره محمد عبدالمنعم محمد عبد المقصود377
مستجدساره وجيه محمد رشاد378
مستجدسالم السيد سالم منصور379
مستجدسالمين عبد السميع رمضان عطية380
مستجدسجده عيد محمود عيد شلفه381
مستجدسعاد عوض مختار382
مستجدسعد احمد سعد غزيه383
مستجدسعيد على سعيد القنب384
مستجدسلسبيل حسن عبدالعال حسن على385
مستجدسلسبيل على  عبداهلل فرغلى جمعه386
مستجدسلمى حسانى أحمد عبد المجيد387
مستجدسلمى حلمى عبدالمجيد حلمي388
مستجدسلمى سامح بدوى شعبان389
مستجدسلمى شكرى محمد سماحه390
مستجدسلمى صالح مصطفى المرعزى391
مستجدسلمى محمد مندوه الجنحة392
مستجدسلمى محمود حامد محمد فريد393
مستجدسلمى محمود مختار سالمان394
مستجدسمر سمير محمد عبدالمطلب395
مستجدسمر وفيق عبدالمطلب الجمل396
مستجدسميره شعبان محمد عواد سويلم397
مستجدسهير عصام محمد هاشم حويت398
مستجدسهيله طه سيد محمد اسماعيل399
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(               )لجنة رقم  " كنترول"قوائم المستوى األول

2021/2020شعبة عامة بالفصل الدراسي األول للعام الجامعى 

كلية الزراعة 

ادارة شئون التعليم والطالب

الحالةاسم الطالبم
مستجدسهيله عوض ضيف عبدالعزيز400
مستجدسيد زينهم سيد العربى401
مستجدسيف مصطفى احمد عيسى402
مستجدشام عصام فاروق عبدالرحيم403
مستجدشاهنده محمود السيد احمد شريف404
مستجدشروق احمد ابراهيم محمد عبدالهادى405
مستجدشروق العجمى محمد السيد على406
مستجدشروق محمد عبدالحليم محمد407
مستجدشروق محمد على محمود408
مستجدشريف اشرف ابوالعنين حرحش409
مستجدشريف عبد الرحيم رجاء محمد410
مستجدشمس امير يوسف دياب عثمان411
مستجدشمس عادل فهمى عدالن الزناتى412
مستجدشمس محمد سليمان المهدى413
مستجدشمس وليد إبراهيم علوانى أبو على414
مستجدشهيناز عبد العواض ناجح عبدالرحيم415
مستجدشيماء حسن احمد على416
مستجدشيماء رضا احمد محمد الفقي417
مستجدشيماء سمير صابر غزالة418
مستجدشيماء شريف معوض جازية419
مستجدشيماء صالح محمد عطيه سيد احمد420
مستجدشيماء عبدالعليم عبدالمنعم عبدالبارى421
مستجدشيماء محمد صالح هندى422
مستجدشيماء محمد عبدالستار عبدربه423
مستجدصابره صبرى اسماعيل عبد الجواد424
مستجدصالح حسيب محمد بكر425
مستجدصالح حمدى صالح عبد النبى بدر426
مستجدصفا اسامه سعد عبدالخالق427
مستجدصفا مسلم يوسف حسين428
مستجدصفاء مرشد لطفى مرشد429
مستجدصفوه وحيد عبدالجيد حموده430
مستجدطارق سليمان ابراهيم سليمان زيد431
مستجدطارق يحى الجبالى محمد الجبالى432
مستجدطاهر محمد السيد الخولى433
مستجدطه ابراهيم ابوطالب بيصار434
مستجدطه صديق محمد الغراب435
مستجدطه عبدالناصر محمد ابو قمر436
مستجدعاطف فتحى اسماعيل عيسى الخولى437
مستجدعايده صالح محمد عزالدين عثمان438
مستجدعائشه شريف العزب هنداوي غنيم439
مستجدعبد العال حسن عبد العال حسن440
مستجدعبد اهلل على عبد المنصف عبد الفتاح سالمه441
مستجدعبداهلل مصطفى عبداللطيف أبو السعادات442
مستجدعبد اهلل يسري عوض اهلل عبد السالم443
مستجدعبدالرازق عادل عبدالرازق عبدالهادى444
مستجدعبدالرحمن احمد عبدالجواد احمد حبلص445
مستجدعبدالرحمن احمد عبدالرحيم رمضان446
مستجدعبدالرحمن ايمن محمود عبد العزيز غنيم447
مستجدعبدالرحمن حسام الدين محمود بدير448
مستجدعبدالرحمن حسن محمد زهران449
مستجدعبدالرحمن حمدى محمد مراد450
مستجدعبد الرحمن عيد عبد الدايم عبدالفتاح عمار451
مستجدعبدالرحمن فتحى صبحى عمر عبدالعال452
مستجدعبدالرحمن مجدى احمد عبدالعاطى حرفوش453
مستجدعبدالرحمن محمد رشاد زهران454
مستجدعبد الرحمن محمد سعد الدين عبد الموجود455
مستجدعبدالرحمن محمد شعبان الخولى456
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(               )لجنة رقم  " كنترول"قوائم المستوى األول

2021/2020شعبة عامة بالفصل الدراسي األول للعام الجامعى 

كلية الزراعة 

ادارة شئون التعليم والطالب

الحالةاسم الطالبم
مستجدعبدالرحمن محمد عبدالفتاح الخياط457
مستجد دبلومعبدالرحمن محمد عبدالقادر458
مستجدعبدالرحمن محمد محمود الشوبرى459
مستجدعبدالرحمن ياسر امين عبدالعزيز460
مستجدعبدالرؤف طه عبدالرؤف عزالدين461
مستجدعبدالستار محمد عبدالستار عباس جاد462
مستجدعبدالعظيم صبحى عبدالعظيم المرلى463
مستجدعبدالعظيم ناصر مبارك الصعيدي464
مستجدعبدالفتاح احمد عبدالفتاح حواش465
مستجدعبدالفتاح طارق عبدالفتاح عبد الحكيم طه466
مستجدعبدالفتاح ناصر عبدالفتاح فرحات467
مستجدعبداهلل اشرف صبحى عبده عبداللطيف468
مستجدعبداهلل رياض عبداهلل محمد محمد469
مستجدعبداهلل سيد أحمد البدوي470
مستجدعبداهلل شريف رمضان عبدالفتاح471
مستجدعبداهلل عادل عبداهلل أنور برين472
مستجدعبداهلل عبدالمقصود عبدالحكم عبدالمقصود473
مستجدعبداهلل عبدالناصر الصاوى حموده474
مستجدعبداهلل على محمد على 475
مستجدعبداهلل عماد محمد يوسف476
مستجدعبداهلل محمد سعيد شريف ابو العنين477
مستجدعبداهلل محمد عبداهلل شهاب الدين478
مستجدعبداهلل محمد عبدالنبي يونس479
مستجدعبداهلل محمد عبدالوارث عبدربه480
مستجدعبدالمحسن احمد عبدالمحسن بدر محمد481
مستجدعبدالمنعم السيد سعيد عبدالمنعم قرله482
مستجدعبدالمنعم السيد محمد ابوسعده483
مستجدعبدالمنعم ياسر عبدالمنعم سالمه484
مستجدعبدالمنعم يوسف عبدالمنعم يوسف االسود485
مستجد دبلومعبدالهادى على عبدالهادى على منصور486
مستجدعبير سعد اسماعيل الصعيدى487
مستجدعزيزه رضا احمد ابو االسعاد488
مستجد عزيزه رمضان محمود على489
مستجدعلى حامد شحاته مصطفى490
مستجدعال عفت بهى الدين عبد الاله491
مستجدعالء ابراهيم عربى ابو صقر492
مستجدعالء محمد سعد شعبان493
مستجدعلياء طارق زكريا عبده عويس494
مستجدعلياء كرم السيد عواد العيسوى495
مستجدعلياء محمد سليمان الغلبان496
مستجدعلياء ياسر شحاته ابراهيم497
مستجدعمار نوح توفيق شرف498
مستجدعمار ياسر محمد احمد عيسى499
مستجدعمر السيد عبده عمر نصار500
مستجدعمر حسن مصطفى محمد501
مستجدعمر عبدالستار احمد حفظ اهلل502
مستجدعمر محمد سعيد عبدالحليم503
مستجدعمرو اشرف عبدالعظيم نبوى504
مستجد دبلومعمرو أحمد سعد محمود505
مستجدعمرو خالد محمد حامد ابو هديه506
مستجدعمرو سعيد احمد طويله507
مستجدعمرو سمير مبروك سليمان508
مستجدعمرو صبحى فاروق حسب النبى509
مستجدعمرو عصام عبدالصبور نجم510
مستجد دبلومعمرو محمد السيد محمد أبوالسيد511
مستجدعمرو مصطفى نوح فارس512
مستجدعواطف وجيه حامد قنديل513
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2021/2020شعبة عامة بالفصل الدراسي األول للعام الجامعى 

كلية الزراعة 

ادارة شئون التعليم والطالب

الحالةاسم الطالبم
مستجدعيسى مختار عيسى عوض اهلل514
مستجدغادة أنور الحسيني زيدان515
مستجدفادى فرج رسمي516
مستجدفاطمه ابراهيم فتح اهلل حوا517
مستجدفاطمه اشرف لطفي518
مستجدفاطمه ايمن محمد عبد الحليم داود519
مستجدفاطمه شعبان محمد بدوى520
مستجدفاطمه شوقى احمد على521
مستجدفاطمه صالح محمد زوبع522
مستجدفاطمه عبد الرحمن عبد الرحمن مصطفى قبال523
مستجدفاطمه عبدالرؤف محمود محمد حسين524
مستجدفاطمه عبداهلل محمد موسى525
مستجدفاطمه محمد صبرى على صقر526
مستجدفاطمه محمد عبدالعزيز اللواتى527
مستجدفاطمه محمد عطيه احمد528
مستجدفاطمه محمود حسين مصلحى على529
مستجدفاطمه هاني شاكر هاشم530
مستجدفتحى رمضان محمد عبدالعزيز531
مستجدفرج حافظ فرج عليوه532
مستجدفرحات ايمن فرحات الخولي533
مستجدفرحه فتيان زكريا فتيان534
مستجدفرحه محمود ابراهيم محمد535
مستجدفوزيه رفعت احمد بدوى محمد536
مستجدفيروز ابراهيم محمد عبدربه537
مستجدكريم ابراهيم طنطاوى محمد سعفان538
مستجدكريم العزب شعبان المرسى محمد539
مستجدكريم ايمن محمود محمد عبد اللطيف540
مستجدكريم خالد محمد احمد حزمان541
مستجدكريم صالح عبدالرءؤف البري542
مستجدكريم محمد عبدالرازق عبدالعال علي543
مستجدكريمه زاهر سعيد باشا544
مستجدكريمه عادل انور الفار545
مستجدكيرلس سليمان عزيز اسعد546
مستجدكيرلس عيد سيد حنين547
مستجدلميس صالح خليل ابراهيم548
مستجدلمياء صالح عبدالرسول ابو حمده549
مستجدلمياء مصطفي يوسف عبد العزيز العجوز550
مستجدليلى محسن محمود احمد رقعه551
مستجدمادونا ميمى رضا جرجس552
مستجدماريهان يحيى محمود محمد رضوان553
مستجدمازن مجاهد محمد عامر554
مستجدمازن محمد سمير لطفى555
مستجدمحمد ابراهيم محروس داوود556
مستجدمحمد ابراهيم محمد زيان557
مستجدمحمد ابراهيم يوسف احمد558
مستجدمحمد ابراهيم يوسف الصديق559
مستجدمحمد احمد ابوالنصر محمد560
مستجدمحمد احمد عبدالموجود احمد561
مستجدمحمد احمد عبداهلل ابراهيم562
م.مستجد ثمحمد احمد عبداهلل عابد563
مستجدمحمد احمد عبدالمعطى على الفقى564
مستجدمحمد احمد محمد ابراهيم زنطر565
مستجدمحمد احمد محمد شعبان566
مستجدمحمد اسامه فوزى عبد اهلل عبد الجليل567
مستجدمحمد اشرف حبيب محمد سالم568
مستجدمحمد اشرف حسنى يوسف569
مستجدمحمد اشرف محمد ابراهيم570
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كلية الزراعة 

ادارة شئون التعليم والطالب

الحالةاسم الطالبم
مستجد محمد الدبيغى عبدالعزيز مصطفي571
مستجدمحمد السيد عبدالجواد عبدالمجيد572
مستجدمحمد السيد على حمد573
مستجد محمد السيد رزق أحمد عبداهلل574
مستجد محمد الوصال عبدالهادى الوصال575
مستجدمحمد اليف محمد الجمل576
مستجدمحمد انور السيد عابدين577
مستجدمحمد ايمن محمد بدر578
مستجدمحمد إسماعيل إبراهيم أبو شقة579
مستجدمحمد احمد يوسف 580
مستجدمحمد جالل محمد السيد حموده581
مستجد دبلوممحمد جمال حامد على582
مستجدمحمد جمال عبد القادر عبد الغفار583
مستجدمحمد جمال على حمزة584
مستجدمحمد جمال محمد عجلو585
مستجدمحمد جميل شعبان عوف586
مستجدمحمد حامد ياسين عبد الغنى587
مستجدمحمد حسن محمد الكتاتني588
مستجدمحمد حسنى محمد دسوقي البنا589
مستجدمحمد حسين محمد قضا590
مستجدمحمد حسين صابر حسن جاداهلل591
مستجدمحمد حمدى عبدالرسول محمد قنديل592
مستجد دبلوممحمد خالد عبدالفضيل عبدالسالم593
مستجدمحمد خالد فرج محمد صبح594
مستجدمحمد خميس احمد عباس595
مستجدمحمد ربيع محمد ابو ديب596
مستجدمحمد رفعت سعيد عبدالمنعم قرله597
مستجدمحمد رمضان السعدنى السعدنى598
مستجدمحمد رمضان السيد علي599
مستجد دبلوممحمد رمضان رجب عبده600
مستجدمحمد رؤوف محمد عبدالمنعم ياور601
مستجد محمد زغلول احمد الفقي602
مستجدمحمد سامح عثمان فاضل603
مستجدمحمد سامى مرسي مغازى604
مستجدمحمد سعد مسعد احمد نصر605
مستجدمحمد سعيد احمد االقرع606
مستجدمحمد سعيد حسنين الخضراوى607
مستجدمحمد سعيد مصطفى بسيونى سليمه608
مستجد دبلوممحمد سالم محمد سالم609
مستجدمحمد سليمان عبدربه السيد610
مستجدمحمد سيد احمد محمد سيد أحمدغنيم611
مستجدمحمد شبل محمد خاطر612
مستجدمحمد شعبان مهدي قطب613
مستجدمحمد صبحى ابراهيم رضوان614
مستجدمحمد صبحى حنفى بيومى615
مستجدمحمد صبحى محمد صادق شنوقه616
مستجدمحمد صبرى فاروق عبدالشافى617
مستجدمحمد طاهر البهنسى محمد سليمان ابوالتنا618
مستجدمحمد عاشور محمد البوهى619
مستجدمحمد عبد االحد شوقى عبدالحليم620
مستجدمحمد عبدالرحمن محمد ابو سمرة621
مستجدمحمد عبدالرسول مصطفى اسماعيل622
مستجدمحمد عبدالعزيز سالم شلبى623
مستجد دبلوممحمد عبدالفضيل مصطفي عبدالفضيل624
مستجد دبلوممحمد عبدالكافى امام أحمد625
مستجد دبلوممحمد عبداهلل رمضان حامد626
مستجدمحمد عبدالوهاب منصور عبد الحميد يونس627
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مستجدمحمد عزت طه عبد الخالق628
مستجدمحمد عماد حمدى نافع629
مستجدمحمد عيد بدرى عبد الدايم630
مستجدمحمد فتحى سعد فودة631
مستجدمحمد فتحى عبدالعظيم عبدالفتاح أبو المجد632
مستجدمحمد كمال ابوالمجد اسماعيل633
مستجدمحمد كمال مصيلحى عبدالمقصود634
مستجد دبلوممحمد ماهر احمد نجيم635
مستجدمحمد مجدى السيد احمد عرفه636
مستجدمحمد محروس عبداهلل سعد637
مستجدمحمد محمد ابراهيم ابوسكينه638
مستجدمحمد محمد حسن عبدالسالم الديب639
مستجدمحمد محمد عاشور ادريس640
مستجدمحمد محمد عبداللطيف ابو السعود عربى641
مستجدمحمد محمود عبدالستار عبداهلل642
مستجدمحمد محمود محمد عبد الواحد عثمان643
مستجدمحمد محمود محمد محمود644
مستجدمحمد محى على عبدالحافظ645
مستجدمحمد مسعد محمد صقر646
مستجدمحمد هاشم عبدالعال على سليمان647
مستجدمحمد وائل محمد عبد العزيز الشال648
مستجدمحمد ياسر محمد عبدالرحمن649
مستجد دبلوممحمد يحي أحمد سليمان غنيم650
مستجدمحمود ابراهيم خطاب طاحون651
مستجدمحمود احمد عطيه أحمد فرج موسى652
مستجدمحمود احمد محمد المغربى653
مستجدمحمود جمال محمد عابدين654
مستجدمحمود حسين عباس حسين655
مستجدمحمود حمدى عبدالعاطى شاهين656
مستجدمحمود رضا عبدالفتاح رمضان عبدالباقى657
مستجدمحمود رمزى امين متولى الدبلى658
مستجدمحمود رمضان محمد رشاد العباسى659
مستجدمحمود سعيد صابر الجبالى660
مستجدمحمود شحات فتحى السيد داود661
مستجدمحمود طارق محمد لطفى رجب662
مستجدمحمود عادل محمود حسن ابو الغيط663
مستجدمحمود عبدالغنى عبدالحفيظ الغندور664
مستجدمحمود عبداهلل حمدى نجم665
مستجدمحمود غريب محمود البشيهى666
مستجدمحمود ماهر عبدالوهاب الدمرداش667
مستجدمحمود مجدى راشد بكر668
مستجدمحمود محمد الزناتى الوسيمى669
مستجدمحمود محمد عبدالعظيم منصور670
مستجدمحمود محمد محمود محمد عمر671
مستجدمحمود مسعود السيد الدناصورى672
مستجدمحمود مصطفى شعبان على673
مستجدمرام رمضان عبده على674
مستجدمروة جمال احمد عمر675
مستجدمروه احمد محمد حسن جحا676
مستجدمروه صابر زكى محمد ماضى677
مستجدمروه عبد المنعم حسين عبد الحميد السيد678
مستجدمروه محمد السيد الميهى679
مستجدمريم بباوى مالك عزيز680
مستجدمريم سيد محمد سعيد681
مستجدمريم عبدالجواد جمال عبدالجواد682
مستجدمريم عالء سيد اسماعيل683
مستجدمريم عمرو عبد اهلل محمد684
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مستجدمريم مترى جاد الرب بشارة685
مستجدمريم مجدى عامر اسماعيل686
مستجدمريم محمد السيد عبدالرحمن687
مستجدمريم محمد عبدالفتاح عبدالوهاب حسن688
مستجدمريم محمود صابر689
مستجدمصطفى اشرف سعيد محمد طلبه690
مستجدمصطفى ايمن كامل محمد691
مستجد دبلوممصطفى أمين مرزوق692
مستجدمصطفى جمال احمد الشماوى693
مستجدمصطفى حسام عبدالمعبود الهيتى694
مستجدمصطفى خالد مصطفى عبداهلل695
مستجدمصطفى سيد عبدالرازق696
مستجدمصطفى صبرى عزالدين بالبل697
مستجد دبلوممصطفى عابد على حدود698
مستجدمصطفى عصام مصطفى عبدالمؤمن699
مستجدمصطفى على على مبروك شتات700
مستجدمصطفى كامل سعيد السرسى701
مستجدمصطفى محمد ابراهيم قنصوه عبد الجواد القلش702
مستجدمصطفى محمد عبدالحميد صالح703
مستجدمصطفى ناصر احمد عماره704
مستجدمصطفى يسرى احمد نعام705
مستجدمعاذ باسم حلمى قطب الشبكه706
مستجدمعتز اشرف السيد السيسى707
مستجدملك ربيع محمد تركى708
مستجدمنار اشرف اسماعيل بهيج709
مستجدمنار سعد راضى مرقس710
مستجدمنار صابر الدسوقى سمرى711
مستجدمنار محمود عبدالغنى محمد712
مستجدمنار محمود مهدى محمد713
مستجد دبلوممنار مصطفى عبدالستار714
مستجدمنار مصطفى محمد قناوى715
مستجدمنال سامى دياب بركات716
مستجدمنصور احمد منصور احمد ابراهيم717
مستجدمنه احمد كامل احمد718
مستجدمنه اهلل ابراهيم محمود علي وهيب719
مستجدمنه اهلل انور محمد عماره720
مستجدمنه اهلل تامر عبد المنعم امين721
مستجدمنه اهلل حسين عبدالحميد722
مستجد منه اهلل فادى البكرى محمد723
مستجدمنه اهلل هشام فتحى القط724
مستجدمنى اشرف سعد الكفراوي725
مستجدمنى رمضان محمد محمد بعروره726
مستجدمنى شحاته سعد حسن عطيه727
مستجد دبلوممنى شعبان عبدالرسول728
مستجدمنى صبرى محمد ابراهيم اسماعيل729
مستجدمها ابو عوف السيد نجم730
مستجدمهند احمد جمعه دسوقى731
مستجدمهند محمود السيد فرج732
مستجدمهند محمود عبدالعظيم محمد قنديل733
مستجدموسى ايمن موسى عطيه موسى734
مستجدمى اشرف عبدالنبى ذكى735
مستجدمى اشرف فرج ابو العطا736
مستجدمى شريف احمد جويده الشامى737
مستجدمى صبرى محمد السيد738
مستجدمى عبدالرحمن الفرماوي العشماوي739
مستجدمى فريد طه جبر740
مستجد دبلوممى ماهر عبدالهادى السيد 741
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مستجدمى محمد محمد عبدالرحمن742
مستجدمى مصطفى محمد حسن سراج743
مستجدمى وائل كامل بسيونى744
مستجد دبلوممي صبحي أحمد عبدالحميد 745
مستجدمياده انسان فتحى عبدالمنعم746
مستجدمياده طه فتحى الغباشى747
مستجدمياده ممدوح عباس حجاج748
مستجدمياده وليد جمال عبد العزيز749
مستجدميار سعيد مأمون عفيفى نصار750
مستجدميان ابراهيم امام ابراهيم عوف751
مستجدميرنا عزت داؤد توفيق752
مستجدميرنا محمود محمد احمد ابوحسين753
مستجدميرهان عبدالعال محمود عبد العال الفيومى754
مستجدناريمان ابوالعنين محمود خليل755
مستجدنانسى احمد ابراهيم محمد ابراهيم رزق756
مستجدنانسى محمد سيد على757
مستجدنانسى محمد محمد حرحش758
مستجدنانسى نبيل حسين محمد شاهين759
مستجدناهد فيصل احمد ابراهيم760
مستجدنبيل ياسر نبيل على ابوالنور761
مستجدنجوى ابراهيم صبحى على مسلم762
مستجدندا راضي ابو اليزيد راضى ابو طالب763
مستجدندا كارم محمود البريدى764
مستجدندا نايف عبد العزيز محمود765
مستجدندا هشام فاروق محمد حسين766
مستجدندى ابراهيم مصطفى باشا767
مستجدندى احمد حميده بكرى حميده768
مستجدندى اسامه ابراهيم القاضى769
مستجدندى السعيد محمد السعيد محمد770
مستجدندى السيد عبدالحميد السيد محمد771
مستجدندى امين احمد عويس772
مستجدندى انور ابراهيم عبده صالح773
مستجدندى حاتم ربيع شاكر774
مستجدندى ضياء الدين عبدالفتاح ابراهيم775
مستجدندى عزت صادق ياسين776
مستجدندى فارس عبدالعزيز شنن777
مستجدندى كساب محمد كساب موسى778
مستجدندى مجدى عبدالكريم علي موسى779
مستجدندى محمد احمد كامل الوكيل780
مستجدندى محمد السيد محمود781
مستجدندى ناصر عبدالمنعم شعبان782
مستجدندى نبيل عبدالرازق محمد فايد783
مستجدنرمين باسم عباس غالى784
مستجدنرمين جمال حسين محمود785
مستجدنرمين محمود محمد الطوخي786
مستجدنعمات صباح عبدالنبى عبدالغنى787
مستجدنعمه ابراهيم ذكى ابراهيم788
مستجدنها عبدالحى مصطفى الغزالى789
مستجدنهى ايمن فتحى عبدالحميد عبداهلل790
مستجدنور حسن احمد السيد791
مستجدنورا احمد بالل خالد أبو عطيه792
مستجدنورا احمد عواد محمد شاهين793
مستجدنور زكريا عبداهلل عبدالجواد794
مستجدنورا سامى احمد عبد العزيز الطويل795
مستجدنوره عبداهلل مصطفى يوسف796
مستجدنورهان احمد ابراهيم الدسوقى محمد797
مستجدنورهان احمد سعيد عبدالخالق الجزار798
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مستجدنورهان احمد منصور امام799
مستجدنورهان السيد محمد عبد الحميد الصعيدى800
مستجد محولنورهان اسامه جابر احمد صالح801
مستجدنورهان انور محمد جندى802
مستجدنورهان ايمن حمدى كامل803
مستجدنورهان ايمن فتحى عالم804
مستجدنورهان جميل السيد سعيد العجوزه805
مستجدنورهان حسن حبشي امين الصاوى806
مستجدنورهان حسن لطفى حافظ هالل807
مستجدنورهان شعبان محمد عالم808
مستجدنورهان صبرى محمد ابو نوح محمد809
مستجدنورهان عاصم احمد عبد الحميد اسماعيل810
مستجدنورهان عاطف كامل عبد الحى كامل811
مستجدنورهان عبدالرؤف فتح اهلل المشد812
مستجدنورهان محمود ابراهيم محمود813
مستجدنورهان نبيل محمد بسيونى814
مستجدنورهان يحيى عبدالعزيز الكورانى815
مستجدهاجر السيد عبدالعظيم صابر816
مستجدهاجر شاكر شحات ابوعميرة817
مستجدهاجر طارق انور الحاج سيد818
مستجدهاجر عبدالهادى عبدالعزيز خليل يوسف819
مستجدهاجر عماد عبداهلل يونس820
مستجدهاجر محمد ابراهيم عبدربه821
مستجدهاجر محمد عبداللطيف822
مستجدهاجر محمود احمد على احمد823
مستجدهاجر مصطفى وهبه الطوخى824
مستجدهاجر هالل عبدالرسول عمار825
مستجدهاله ربيع ابراهيم الندار826
مستجدهاله محمد نبوى محمد حسب اهلل827
مستجدهاله نصر حمدى محمود828
مستجدهانم عبدالفتاح محمد عبدالفتاح829
مستجدهايدى يوسف طه محمد بركات830
مستجدهبه ابراهيم عبدالعال على المنشاوى831
مستجدهبه حسام محمد سليمان832
مستجد دبلومهبه سمير عبدالستار عبدالستار833
مستجدهبه شعبان عبد النبى ابراهيم834
مستجد هدى أشرف عبده زكي835
مستجدهدى ايمن محمد محمد عليوه836
مستجدهدى عبدالعزيز احمد المزين837
مستجدهدى عبدالهادى عبداللطيف مرسى صقر838
مستجدهدى محمد محمد عدس839
مستجدهدي عبد الغني احمد فؤاد840
مستجدهدير محمد عبد الاله السيد841
مستجدهدير محمد عبدالجليل عبدالحميد842
مستجدهدير ياسر احمد شعبان843
مستجدهمام محمد محمود المتولى الصفدى844
مستجدهند سعيد عبد الستار محمد سويد845
مستجدهند سيد رجب محمد846
مستجدهند عمر محمود ابراهيم847
مستجدهيثم اشرف احمد حموده848
مستجدهيثم عيد محمد خليفه849
مستجدهدير أحمد عبد المعطي850
مستجدوعد نصر غريب ابراهيم عماره851
مستجدوفاء عالء السيد خليفه852
مستجدوالء ابراهيم عبدالهادى علي مدين853
مستجدوالء جمال عبدالخالق بكر854
مستجدوالء حلمى عبد العزيز تركى855
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مستجدوالء سعيد أحمد عبدالمجيد856
مستجدوليد ابراهيم عويس سيد857
مستجدوليد حسين جابر على البابلى858
مستجدوليد محمد عبيد محمد عبيد859
مستجدوليد مسعد فتح اهلل مصريه860
مستجديارا السيد سليمان بالل861
مستجديارا رافت عبد المعطى محمد احمد عوض862
مستجديارا ناصر على عمر863
مستجدياسر محمد الغزالى عبدالتواب864
مستجدياسمين اسماعيل احمد النشار865
مستجدياسمين اشرف عبدالنبى الرفاعى866
مستجدياسمين ايمن عبد اهلل مشحوت الدكرورى867
مستجدياسمين جمال محمود عبدالعزيز868
مستجدياسمين حامد عبدالرحيم السيسى869
مستجدياسمين سمير محمد عبدالسميع870
مستجدياسمين شريف فوزى البنا871
مستجدياسمين شعبان حافظ ربيع872
مستجدياسمين شعبان عبدالصبور عبدالقوى873
مستجدياسمين عبدالشافى فهيم عبد الشافى محمد874
مستجد دبلومياسمين مجدى سيد محمود875
مستجدياسمين محمد ادم محمد876
مستجدياسمين نجدى أحمد877
مستجدياسين سمير جالل عبد الفضيل878
مستجديمنى احمد ايهاب عبدالمقصود عامر879
مستجديمنى محروس ابوالفتح بلطى880
مستجديوستينا ايمن سامى عبدالمالك881
مستجديوسف احمد السيد زكى مصطفى882
مستجديوسف احمد امين السيد سالم883
مستجديوسف احمد عبدالحميد كاشف884
مستجديوسف احمد على امام885
مستجديوسف حلمى عبد المنعم احمد886
مستجديوسف رضا السيد بشادى887
مستجديوسف ماهر جمال الدين ابراهيم888
مستجديوسف محمد محمد يوسف الحماقى889
مستجديوسف محمد يوسف يوسف طه890
مستجديوسف مصطفى عبدالستار صبرى عبد اهلل891
مستجديوسف هالل احمد عبد الرازق الشرقاوى892
مستجديوسف وجيه رمضان غنيم893
مستجدمى السيد حامد السيد سليمان عبدالمنعم894

المستوياسم الطالب رباعيم
      
مبادئ 
االرشاد

      
اقتصاد 

عام

      
طبيعة 
وأرصاد 

      
كيمياء 
تحليلية

      
الرياضيا

ت

      
مورفولوج

ي 

      
مدخل 
علم 

      
حشرات 

عام

      
اسس 
علم 

      
كيمياء 
حيوية 

      
هندسة 
زراعية

      
ميكروبيو
لوجيا 

      
اسس 
وقاية 

العدد
      
حاسب 
الي 

1باقاحالم نادي ثابت سيد1500

11111126باقاحمد بليغ حمدى حسين1501

11111136باقاحمد جمال عبد الفتاح الغنيمى شحاته1502

40باقاحمد حامد خميس عبد العليم موسى1503

50باقاحمد شوقى احمد عبدالفضيل الفرماوى1504

11111166باقاحمد عادل يس الغرباوي1505

11111175باقاحمد عبدالمحسن على شحاته األلفى1506

111111187باقاحمد محمد ابراهيم احمد 1507

90باقاحمد محمد عبد المطلب محمد جوهر1508

111111106باقاحمد محمد عبدالفضيل عبدالهادي1509

111111116باقاحمد منصور أحمد علي1510

111111126باقاحمد وليد شعبان يونس1511

111111136باقاحمد ياسر محمد دعيسه1512

111111146باقاحمد يحى رفاعى على1513

111111156باقاحمد يسرى محمد عبد الوهاب محمد1514
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1111111167معادلة بدون تنسيق موافقة الجامعهاسالم ايمن نبيل ابو احمد1515

170باقاسالم عبداهلل عبدالجواد عبدالقوى1516

111111186باقاسيا صدقى حسين على عويس1517

111111196باقامنيه محمد عبدالحكم زكى1518

111111206باقاميره محمد كمال محمد الغندور1519

2/4111111210باق  أحمد سعيد نمر قناوي1520

220باقأحمد عبدالمحسن مهدى عبدالغفار1521

12/12111111236باق تسجيل أحمد يسرى محمد رجب محمد غزالى1522

111111246باقبالل محمد محمد محمد النقلى1523

250باقجنه عالءالدين فتح اهلل الحلبى1524

111111266باقحازم عبد الناصر عبد الظاهر عبد السالم1525

111111276باقحافظ شعبان حافظ عبد اللطيف الشرقاوى1526

2/4111111280باق تسجيل حسام حسن محمد أحمد 1527

12/12111111296باق تسجيل حسناء جمال محمد راشد1528

111111306باقحمدى منصور عاطف احمد سيد احمد1529

111111315باقخلود حمدى حامد الشباسي1530

1111111337باق اعادة قيدرانيا عماد مصطفى ابراهيم1531

111111346باقرضوان عبدالعزيز رضوان بالل1532

111111356باقرفاعى اشرف رفاعى على1533

12/12111111366باق تسجيل ريم هانى سيد صالح1534

111111376باقزياد حمدي معروف فرج1535

11111385باقسالم صبحى سالم السكرمى1536

111111396باقسامح محمد محمود راضى1537

111111406باقسعد طارق سعد شريف1538

111111416باقسعيد السيد فتحى سالمه خضر1539

1111111427باق اعادة قيدشادى أيمن عبداهلل عبدالعزيز1540

430باقشوقى محمد سعيد المصنور1541

440باقشيماء اسامه يوسف الحناوى1542

111111456باقشيماء على ابراهيم عبدالغفار1543

460باقصابر جمال صابر على1544

111111476باقعبد الحميد الشحات عبدالحميد شتات1545

1111111487باقعبد الحميد طلعت عبدالحميد محمد زيدان1546

111111496باقعبد الرحمن احمد فتح اهلل احمد الزناتى1547

111111506باقعبد الرحمن حسين ابو سمره رحيم1548

1111111517باقعبد الرحمن زايد عبدالهادي غازي1549

520باقعبد العزيز صالح عبد العزيز على1550

530باقعبد اهلل ابراهيم مبروك احمد1551

111111546باقعبد اهلل محمود فهمى ابراهيم1552

550باقعالء هشام عباس عبد اللطيف1553

111111566باقعلي محمود حسني حافظ1554

12/14111111576باق تسجيل عمرو احمد حمزه خليل1555

111111586باقعمرو هانى حسن باشا1556

1111111597باقفارس اسامه فارس سعد1557

111111606باقفارس عبد العزيز عبد الفتاح المليجي 1558

111111616باقفارس عوض عبد القوى طويط1559

1111111627باقفاطمة أحمد السيد العناني1560

111111636باقفاطمه خالد ابوالسعود عبدالمنصف1561

1111111647باقفاطمه صابر محمد محمد بيومى1562

111111656باقكريم سعيد عبدالونيس المالح1563

660باقلؤى عالء الدين عبد اهلل هاللى1564

167رابعمحمد ابراهيم فرج عفيفي1565

1111111687"اول مرة"باق محمد احمد السيد النجار1566

1111111697باقمحمد احمد محمد فتح اهلل1567

700باقمحمد اسامه على ابراهيم القشط1568

14/12111111716باق تسجيل محمد السيد عدلى الحرانى1569

14/12111111726باق تسجيل محمد السيد محمد السيد الشورى1570

111111736باقمحمد خالد محمد راشد1571
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111111746باقمحمد رأفت معوض على خطاب1572

12/1211111755باق تسجيل محمد رضا فهيم العزب الساعي1573

111111766باقمحمد رمضان محمد السيد زهران1574

111111776باقمحمد سامى نبوى سالمان1575

111111786باقمحمد عادل احمد محمد دعبس1576

111111796باقمحمد عصام محمد عبدالرحيم1577

111111806باقمحمد محروس رجب خضير1578

111111816باقمحمد مسعود حميده عبدالجليل1579

820باقمحمد مظلوم ذو المكارم شعبان حسين1580

830باقمحمد موسى السيد العبد1581

840باقمحمود ابراهيم عبدالغفار ابراهيم1582

1111111857باقمحمود صبرى سيد احمد على1583

111111866باقمحمود عاطف عبدالواحد عبداللطيف1584

870باقمحمود مدحت حيدر حسن1585

880باقمريم محمد عبد الرحمن1586

890باقمصطفى سمير مصطفى غنيم1587

111111906باقمصطفى طلعت على الشرقاوى1588

111111916باقمصطفى عبد المنعم مصطفى ابو طالب1589

920باقمصطفي فتح اهلل مصطفي1590

930باقميرنا ريمون سعد فهمى1591

940باقنرمين محمد محمد األصفر1592

950باقنور الدين طارق سعد نافع1593

111111966باقيوسف خالد اسماعيل حجازى1594

111111976باقيوسف صفوت مصطفى محمد عبد الرحمن1595

4825212626401248252539384298416االجمالى1596
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