
 
تاریخ اعتماد مجلس الكلیة   /   / 2020

كشف رصد درجات وتقدیرات طالب المستوي الثالث 

الفصل األول - العام الجامعي  2019 / 2020 

 جامعة المنوفیة 

  كلیة الزراعة 

  شبین الكوم

تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  2تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

----ض٥١٥٣٢٤٦٩١٣٥٩٤٤----جـ٧٠جـ٧١ض٣١جـ٦٦جـ٦٧ل٥٠ماحمد سامى عبدالمنعم منصور٣٣٦٢

----ل٥١٥٣٧٦٧٢١٤٢٥٥٩----جـ٧١جـ جـ٧٩ض٤٠جـ جـ٧٥م٨٦جـ٦٥ماحمد عبدالعزیز فتحى الحمامى٣٣٦٣

--ض جـغل٥١٥٣٤٢٧٢١٣٥٤٥٣----جـ٦٥جـ جـ٧٥ض٣٦جـ٧٢جـ٦٥جـ٦٥ماحمد عصام جمال السید محمد٣٣٦٤

----ل٦١٨٣٨٨٦٦١٣٦٤٥٤--ل٥٠كیمیاء حیویة عامة (2)جـ٦٩جـ جـ٧٥ض٣٤جـ٦٥ل٦٠جـ٦٩ماسراء رمضان محمود سعدون٣٣٦٥

----ل٥١٥٣٢٢٧٢١٣٩٥٥٦----ل٥٩جـ٦٩ض٣٨جـ٧١جـ٦٨ل٥٥ماسالم جمال محمود محمد الدھشان٣٣٦٦

----م٦١٨٥٥٣٧٢١٩١٧٨٨----م٩٥م٩٣جـ جـ٧٩م٩٤م٩٨م٩٤ماسماء شاكر سلیمان أبو طریھ٣٣٦٧

----جـ جـ٦١٨٤١٦٧٢١٤٤٨٧٥----ل٦٠م٨٥جـ٦٧جـ٧١جـ٦٧جـ٦٦ماسماء محمد عبدالحمید صقر٣٣٦٨

ل١١--جـ جـ٦١٨٤٥٢٦٩١٣٨٨٨٢----جـ جـ٧٩جـ جـ٨١ل٥١جـ جـ٨٢جـ جـ٨٣جـ جـ٧٦مالسید عامر حامد السید شكر٣٣٦٩

----جـ جـ٦١٨٤٠٨٧٢١٥٥٤٨٢----جـ جـ٧٩جـ٦٩ل٥٢جـ جـ٧٥جـ٦٨جـ٦٥مامیره عبدالمحسن عبدالرازق عفیفى٣٣٧٠

----جـ جـ٧٢١٤٧٣٦٦١٣٣٧٧٨--ل٦٠أسس وقایة نبات (2)جـ جـ٧٨جـ٦٨ل٥٣جـ جـ٧٥جـ جـ٧٧ل٦٢مامیره عمر عطیھ عامر عواد٣٣٧١

----جـ جـ٦١٨٥٤٤٧٢٢٠٨٨٨٤----م٩٧م٩٣جـ٧٠م٩٥م٩٧م٩٢مایمان السید عبدالمجید جاد٣٣٧٢

----ل٥١٥٣٤٢٧٢١٣٨١٥٩----جـ٦٥جـ جـ٧٥ض٣٨جـ٧٢جـ٦٥جـ٦٥مایھ عباس حسین عبد السالم٣٣٧٣

----جـ٦١٨٤٤٢٧٢١٤٥٢٦٩----جـ جـ٧٩جـ جـ٧٥ل٥٧جـ٧٠جـ جـ٨٠جـ جـ٨١مجمال عبدالناصر محمد األخرس٣٣٧٤

----ل٥١٥٣٥٩٧٢١٥٨٣٦٠----جـ جـ٧٨جـ٦٨ض٤١م٨٥جـ٦٥ل٦٣مجھاد احمد محمود حلمى جبر٣٣٧٥

----جـ جـ٦١٨٤٧٦٧٢١٧٥٢٨٠----جـ جـ٨١جـ جـ٧٩ل٥٧م٨٧م٩٢جـ جـ٨٠محسین ابراھیم انور الرقباوى٣٣٧٦

----جـ٦١٨٣٧٠٧٢١٤١٨٦٥----ل٦٠جـ٦٧ل٥١جـ٦٦جـ٧٠ل٥٦محسین محمد محمد الغندور٣٣٧٧

----ل٥١٥٣٢٩٦٩١٣٦١٦٤----جـ٧٣جـ٦٦ض٣٥جـ٧٢ل٥٧ل٦١مزھره عاطف محمود قمر٣٣٧٨

----ل٦١٨٤١٧٦٩١٣٨٣٥٨----جـ٦٩جـ٦٩ل٥٠جـ جـ٨٠جـ٧٢جـ جـ٧٧مساره محمود رمضان محمد علي٣٣٧٩

----ل٦١٨٣٨١٧٢١٥١٠٥٦----ل٥٠جـ٦٥ل٥٠جـ جـ٧٥جـ جـ٨٠ل٦١مسالم عماد سالم أبو النجا٣٣٨٠

----جـ٦١٨٤٧٦٧٢١٤٦٩٧٤----جـ جـ٨٢جـ جـ٧٥جـ٧٠م٨٥جـ جـ٨٣جـ جـ٨١مسندس محمد عبدالحكیم خلف٣٣٨١

ل١١--ض٦١٨٣٨٨٦٩١٣٩٨٤١----جـ جـ٨١جـ٦٩ل٥١جـ جـ٧٥ل٥٦ل٥٦مشیماء محمد عبدالمعطى الریس٣٣٨٢

----جـ٦١٨٤٣٧٧٢١٣٥٩٧٢----جـ جـ٨٢م٨٥ل٥٦جـ٦٧جـ جـ٧٨جـ٦٩مصالح محمد خلیفھ محمد٣٣٨٣

--ض جـغل٥١٥٣٢٥٧٢١٣٨٥٥٤----ل٦١جـ٦٧ض٣٥جـ٧١جـ٦٧ل٥٩معبد الرحمن عالء الدین محمود داود٣٣٨٤

----ض٤١٢٢٢٨٦٩١٣٥٢٣١--ل٥٠كیمیاء حیویة عامة (2)ض جـ٨ل٥٧ض جـ٢٧ل٥٩ل٦٢ض٣٩معبد الرحمن علي علي عبد النبي٣٣٨٥

--ل٦٢جـ٤١٢٢٥٤٧٢١٤٠٢٦٥----جـ٦٨ل٥٨ض٣٩جـ٦٥ل٦٣ض٤٠معالء احمد سعید احمد غربیھ٣٣٨٦

----م٦١٨٤١٤٧٢١٤٨١٨٦----ل٦٤جـ جـ٧٥ل٥٠جـ جـ٧٥جـ٧٠جـ جـ٨٠معلیاء فتحى احمد سالم٣٣٨٧

ل١١--ض٤١٢٢٤٠٦٩١٣٧١٤٤----ض جـ٢٩ل٥٦ض٤٢ل٦٢جـ٦٦ل٥٦معمرو عمادالدین عبدالحمید بدوى عالم٣٣٨٨

----ل٧٢١٤١٧٦٩١٤٠٢٥٩--ل٥٩أسس علم األراضى (2)ل٦٠ل٥٩ل٥١ل٦١جـ٦٨ل٥٩معمرو محمد جابر السامونى٣٣٨٩

----جـ جـ٦١٨٤٢٧٧٢١٥٤٦٨٢----جـ٧٣جـ جـ٧٨ل٥٦جـ٧٢جـ جـ٨١جـ٦٧مفاطمھ محمد عبد اللطیف ابراھیم عبدهللا٣٣٩٠

----جـ جـ٦١٨٤٤٣٧٢١٥١٧٨٣----م٨٥جـ٦٩ل٥١جـ جـ٨٢جـ جـ٨٠جـ جـ٧٦مفوزى ھالل محمد عبدالعزیز أبوالتنا٣٣٩١

----جـ٦١٨٤٤١٧٢١٣٥٩٧١----جـ جـ٨١م٨٦ل٦١جـ جـ٧٥جـ جـ٧٥ل٦٣ممحمد اسامھ فتحي محمد حافظ٣٣٩٢
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عمید الكلیة

أ.د/ أیمن حافظ عامر

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

أ.د/ حسن أبو سعد

أعضاء الكنترول

رئیس الكنترول
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كشف رصد درجات وتقدیرات طالب المستوي الثالث 

الفصل األول - العام الجامعي  2019 / 2020 

 جامعة المنوفیة 

  كلیة الزراعة 

  شبین الكوم

----ل٥١٥٣٠٦٧٢١٣٥٥٥٦----ل٥٢جـ٧١ض٣٦جـ٦٥ل٥٨ل٦٠ممحمد حمدى محمد البنھاوى٣٣٩٣

----ض٥١٥٣١١٧٢١٣٧٣٤٥----جـ٧٣ل٥٧ل٥٠جـ٦٥جـ٦٦ض٣٩ممحمد شوقى عبدالعزیز حرفوش٣٣٩٤

--ض جـغجـ٦١٨٤٣٢٦٩١٤٢٦٧٠----جـ جـ٧٧جـ جـ٧٩ل٥١جـ٧٢م٨٧جـ٦٦ممحمد محى الدین سلیمان محمد٣٣٩٥

----ل٥١٥٣٢٥٧٢١٣٨٢٥٤----جـ٧٠ل٦١ض٤٠ل٦٢جـ٧١ل٦١ممصطفى عالء شحاتھ عبد السالم٣٣٩٦

----ل٦١٨٣٦٢٧٢١٤٠١٥٦----ل٥٠م٨٥ل٥٠ل٥٨جـ٦٩ل٥٠ممصطفى على احمد شلتوت٣٣٩٧

----جـ جـ٦١٨٤٢٥٧٢١٣٧٠٨٣----ل٥٨م٨٥ل٥٤جـ جـ٧٦جـ جـ٨٠جـ٧٢ممصطفى محمود عبد هللا محمود٣٣٩٨

----ض٥١٥٢٨٦٦٩١٣٦٣٤١----ل٥٠ل٦١ض جـ١٢ل٥٤جـ٦٥ل٥٦مھشام عبدالرسول فرج عبدالرسول فرج٣٣٩٩

----جـ٦١٨٤٢٥٧٢١٥١٢٦٩----جـ٧٣جـ جـ٨١ل٥٥جـ جـ٧٧ل٦٢جـ جـ٧٧موسام ابراھیم شوقى الرویضى٣٤٠٠

----ل٦١٨٣٦٧٦٩١٣٧٧٥٩----جـ٦٥جـ٦٩ل٥٠جـ٦٥ل٦٣ل٥٥میوسف عبدالحمید محمدى الخواجھ٣٤٠١

تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  2تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

----م٦٦١٢٣٨٨٥--ل٥٧أسس علم األراضى (2)ل٥٦ل٥١ل٥٠جـ٦٦ض٣٥جـ٧١ماحمد مصطفى شبل الرفاعي٣٠٩١

----م٧٢١٩٤٤٩٠----م٩٨م٩٣م٩٦م٩٢جـ جـ٨٠م٩٧ماسماء سعید محمد مبارك٣٠٩٢

----جـ جـ٦٦١٢٢٣٨٢--ض٣٨كیمیاء حیویة عامة (2)ل٥٩ل٥٥ل٥١جـ جـ٨٠ل٥١جـ٧٢مایھ عز العرب مصطفى صقر٣٠٩٣

ل٥٥ل٥٥جـ٦٥م٨٧ل٥٠جـ٦٥محوریھ عابد لطفي مسلم٣٠٩٤
طبیعة وأرصاد جویة زراعیة 

(1)
----جـ٦٩١٣٠٠٦٥--ل٦٤

----جـ جـ٦٦١٢٣٠٨١--ل٥٠أسس وقایة نبات (2)ل٥٩ل٦٣ض٤٠جـ جـ٨٠ل٥٠جـ٧٠مرضوى احمد صالح السواق٣٠٩٥

----م٧٢٢٢١٣٨٨----م٩٨م٩٣م٩٨م٩١م٨٩م٩٧مسمیھ عبدالعزیز على عبدالمنعم٣٠٩٦

----جـ جـ٦٦١٢٢٣٨٢--ض جـ٢٧میكروبیولوجیا عامة (2)ل٦٢جـ٦٥م٨٧جـ٧٢ل٥٩جـ جـ٨١معبد الحمید حمدي عبد الحمید نصر٣٠٩٧

--ل٥٧جـ جـ٦٦١٢٩٢٧٥--ل٥٠میكروبیولوجیا عامة (2)جـ٧١جـ جـ٧٧ل٥٥جـ جـ٨٢ل٥٥م٨٥معمار یاسر السید سالم زغاري٣٠٩٨

----جـ جـ٧٢١٥٢٢٨٠----جـ٧٠جـ٧٢ل٥٣م٨٥جـ جـ٧٦جـ جـ٨٠مغاده محمد احمد عاشور٣٠٩٩

جـ جـ٨٠جـ جـ٧٧م٨٥جـ جـ٧٩جـ٦٥م٨٥مفاطمة عیسى عبد الحلیم العبد٣١٠٠
مورفولوجى وتشریح نبات 

(1)
----جـ جـ٦٦١٣٤٧٨٢--ل٥٠

----جـ جـ٦٩١٣٥٦٧٨----ل٥٤ل٥٣ل٥٠جـ٦٦ض جـ٢٧جـ٦٥مكریمھ عنتر ابو النجا دیاب عیسى٣١٠١

----جـ جـ٦٩١٣٠١٨١----ل٥٩ل٥٩جـ٦٥ل٦٠ل٥٤جـ٦٦ممحمد ابو العنین بدیع ابو العنین٣١٠٢

----م٦٦١٢٧١٨٥--ض٣٧كیمیاء حیویة عامة (2)ل٥٨ل٥٨ل٦٢جـ جـ٧٩ل٥٠ل٥٨ممحمد السید امبابى جعفر٣١٠٣

--ل٦٤جـ٦٦١٢٣١٦٧--ل٥٣أسس علم األراضى (2)ل٥٥ل٥٧ل٥٠جـ٦٦ض٤١ل٥٥ممحمد رجب عبدالسالم مخلوف٣١٠٤

--ل٦٤جـ جـ٦٩١٢٧٥٨١--ل٦٠أسس علم األراضى (2)ل٥٠ل٥٤ل٥٠ل٥٤ض٤١ل٦١ممحمد سمیر عبد ربھ السید البسیوني٣١٠٥

----م٦٦١٢٦٩٨٦--ض جـ١٩ھندسة زراعیة (2)ل٥٩ل٥٨ل٥١جـ٧٣ل٥٠ل٥٠ممحمد عصام محمد محمد منسى٣١٠٦

--ض جـغجـ جـ٦٦١٢٢٣٧٩--ل٦٢أسس علم األراضى (2)ل٥٨ل٦٣ل٥٠جـ جـ٧٥ل٥٠جـ٦٦ممحمود السطوحى فرج علیوه٣١٠٧

----م٦٩١٣٨٦٩٠----م٩١جـ٦٧جـ جـ٧٨م٨٧جـ جـ٧٩م٩١ممي مجدي كمال محمد٣١٠٨

----م٧٢١٧٤٥٩٣----م٩٥جـ جـ٧٨م٨٨م٨٩جـ جـ٧٨م٩٣مھاجر عبدالفتاح احمد عبد الحمید حسن٣١٠٩

------٦٦١٢٨٥--ض جـغكیمیاء تحلیلیة (1)------------بابراھیم محمد عبد العزیز غنیم٣١١٠

ل٦٢معادن الطین (4)------------بابراھیم محمود محمد محمود٣١١١
خدمة وصیانة األراضى 

(4)
------٩٩١٨٦٢جـ٦٩
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الجودة
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مواد المستوى الثالث -	أراضى 

مواد المستویات األخرى

عمید الكلیة

أ.د/ أیمن حافظ عامر

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

أ.د/ حسن أبو سعد

أعضاء الكنترول

رئیس الكنترول



 
تاریخ اعتماد مجلس الكلیة   /   / 2020

كشف رصد درجات وتقدیرات طالب المستوي الثالث 

الفصل األول - العام الجامعي  2019 / 2020 

 جامعة المنوفیة 

  كلیة الزراعة 

  شبین الكوم

ض٣٩معادن الطین (4)--------ل٥٠ل٦٤باحمد اشرف فرحات عبد الحمید عیسى٣١١٢
خدمة وصیانة األراضى 

(4)
------٩٩١٧٩٩جـ٦٧

ل٥٢معادن الطین (4)--------ض جـ٢٧--بعبد الرازق رزق عبد الرازق٣١١٣
خدمة وصیانة األراضى 

(4)
--ل٥٠--٩٩١٧٨١جـ٦٩

ل٥٠معادن الطین (4)--ل٦٤--------بعبیر محمد على٣١١٤
خدمة وصیانة األراضى 

(4)
------٩٩١٨٠٩جـ٦٥

ض جـ٣أسس علم األراضى (2)------------بمحمد عبد المرضى لبیب جبریل٣١١٥
خدمة وصیانة األراضى 

(4)
------٨١١٤٨٢جـ٦٥

------٧٥١٣٣٣--ض جـ٢١أسس وقایة نبات (2)----ض جـ٢٨----ض٣٠بمحمد فتحى عبد السمیع حداد الربعى٣١١٦

ل٥٧معادن الطین (4)--ل٥٧--------بھدى وحید صابر ابراھیم فودة٣١١٧
خدمة وصیانة األراضى 

(4)
------٩٩١٨٣٦جـ جـ٧٥

تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  2تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

----م٦١٨٣٣٧٦٦١٢٣٣٨٧----ل٥٠جـ٦٥ل٥٠جـ٦٥ل٥٧ل٥٠ماحمد صالح زاید احمد٣٠١٥

----م٤١٢٢١٥٦٦١١٥٢٨٥--ل٥٤أسس علم األراضى (2)ض جـ١٨ض٣٩ض٣٥ل٦٠ل٥١ل٥٠ماحمد عطیھ عبد الفتاح عطیھ المسلماني٣٠١٦

----م٥١٥٢٨٤٦٦١١٧٧٨٥ض جـغكیمیاء حیویة عامة (2)ض جـغأسس علم األراضى (2)ض جـ٢٤ل٥٥ل٥٠جـ جـ٧٧ل٥٢ل٥٠ماحمد عید متولي التراس٣٠١٧

----م٤١٢٢٢٥٦٩١٣١٥٨٥--ض٣٦حشرات عام (2)ض جـ٢٢ل٥٠ل٥٠جـ٦٥ل٦٠ض٣٩ماحمد فاروق عبدالحمید شافعى٣٠١٨

----م٢٦١١٠٦٦١٢٠٥٨٧----ض جـ٢٩ض٣٢ض٤١ل٦٠ض٤٢ل٥٠ماسالم یحي ابراھیم ھدور٣٠١٩

--ل٦٤م٥١٥٢٩٩٦٦١١٩٩٨٩--ل٥٠كیمیاء حیویة عامة (2)ض جـ٢٨جـ٦٥ض٤٠جـ٧١ل٦٣ل٥٠مایمان صالح مصطفى السمان٣٠٢٠

--ل٦٤م٥١٥٢٧٨٧٢١٣٣٤٨٩----ل٥٠ل٥٥ض٣٦جـ٦٩ل٥٤ل٥٠مایھ موسى عبد الحكم غانم٣٠٢١

----م٦١٨٤٣٧٦٩١٣٣٨٩٤----جـ٦٥م٨٦ل٥٠م٩١جـ جـ٨٠جـ٦٥مبسمھ خالد توفیق٣٠٢٢

----م٥١٥٣٢٠٦٦١٢٣٠٨٥----ل٥٠ل٦٠ض٣٦جـ جـ٧٨جـ٦٧جـ٦٥متقى ماجد معوض كیوان٣٠٢٣

----جـ جـ٦١٨٤٧٠٧٢١٦٤٢٨٠----جـ٦٨م٨٧م٨٥م٨٥م٨٥ل٦٠مجھاد سامح محمد عبدالحمید٣٠٢٤

--ل٦٤م٦١٨٤١١٦٦١٢٦٤٩٦--ض جـغأسس علم األراضى (2)ل٥٠م٨٥ل٥٥جـ جـ٧٥جـ جـ٧٧جـ٦٩مزینب الزین عبد الرحیم حسین٣٠٢٥

----م٤١٢٢٣٧٦٦١١٩٩٩٥--ض جـغأسس وقایة نبات (2)ض جـ٢٥ل٥٧ض٤٠جـ جـ٨٠ل٥٠ل٥٠مسمیر سیف ابو الفتوح سلیمان٣٠٢٦

----م٥١٥٢٨٨٦٦١٢٢٦٨٧----ل٥٠ل٥٦ل٥٠جـ جـ٨٢ل٥٠ض٣٩معبد الجواد ابراھیم عبد الجواد نجم٣٠٢٧

--ل٥١م٦١٨٣٢٣٦٦١٢١٠٨٩--ل٥٠أسس علم األراضى (2)ل٥٠ل٥٢ل٥٠جـ٦٥ل٥٦ض٣٥معبد الرحمن عادل سعد محمد عبد الغني شعبان٣٠٢٨

--ض جـغم٤١٢٢١٥٦٦١٢١١٨٩--ض جـ١٠كیمیاء حیویة عامة (2)ض جـ٢١ل٥٠ل٥٠ل٥٧ل٥٨ض٣٦مكیرلس ماجد كمال كمال٣٠٢٩

----ل٧٢١٤٦٣٦٩١٣١٥٥٠--ل٥٦میكروبیولوجیا عامة (2)ل٥٧جـ جـ٧٥جـ٦٥جـ جـ٨٢جـ٧٢ل٥٦ممحمد حاتم محمد محمد مسعود٣٠٣٠

----جـ جـ٤١٢٢٣٢٦٦١٢٢٩٧٥--ض جـغكیمیاء تحلیلیة (1)ض جـ١٧ل٥٥ل٥٠جـ٦٩ل٥٨ض٤١ممحمد خالد كامل على الشیمى٣٠٣١

--ل٦٤م٤١٢٢١٥٦٦١١٩٥٨٦--ض جـغأسس علم األراضى (2)ض جـ١٩ل٥٠ل٥٠جـ٦٥ل٥٠ض٣٤ممحمد سامي ابو المحاسن احمد غنیمھ٣٠٣٢

----م٦١٨٣٦٧٦٦١١٩٥٩٥--ل٥٣ھندسة زراعیة (2)ض جـ٢٥ل٥٨ل٦٢جـ جـ٧٥جـ٦٩ل٥٠ممحمد عاطف علي حماد٣٠٣٣

----م٢٦١١٧٦٩١٢٩٩٩١----ض جـ١١ض٣٩ض٣٧ل٥٩ل٥٨ض٣٢ممحمود مجدى محمود ابوزھدة٣٠٣٤

----جـ جـ٦١٨٤١١٦٦١٢١٧٨١--ض جـ٢٩كیمیاء تحلیلیة (1)ل٥٠م٨٥ل٥٤م٨٥جـ جـ٨١ل٥٦ممنى عالء الدین یوسف ابراھیم یوسف٣٠٣٥

------٥١٥٢٥٧٩٩١٧٨٧ل٥٤طرق ومعینات اإلرشاد (4)ض٣٩أسس التسویق الزراعى (4)--------ل٥٣--باسالم صالح عبد العزیز بط٣٠٣٦

------٦١٨٣٣٠٩٩١٨٦٠ل٥٨طرق ومعینات اإلرشاد (4)ل٥٠أسس التسویق الزراعى (4)--------ل٥٦--بامنیھ احمد طلبھ حمزة٣٠٣٧

------٥١٥٢٦٦٩٣١٦١٤ل٥٢طرق ومعینات اإلرشاد (4)ض٣٧أسس التسویق الزراعى (4)----ض جـ٢٩ل٦٤----بمحمد خیرى سالم المنشاوى٣٠٣٨

تطبیقات الحاسب 
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المعدل التراكمى 

السابق

عمید الكلیة

أ.د/ أیمن حافظ عامر

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

أ.د/ حسن أبو سعد

أعضاء الكنترول

رئیس الكنترول
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كشف رصد درجات وتقدیرات طالب المستوي الثالث 

الفصل األول - العام الجامعي  2019 / 2020 

 جامعة المنوفیة 

  كلیة الزراعة 

  شبین الكوم

------٢٦١١٠٩٦١٧٧٨ل٥٤طرق ومعینات اإلرشاد (4)ض٣٢أسس التسویق الزراعى (4)--------ض جـغ--بمصطفى اشرف مصطفى فرج٣٠٣٩

تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  2تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

----م٦١٨٥٤٠٧٢١٩٤٤٩٢----م٩٦جـ جـ٧٧م٩١م٩٦م٨٥م٩٥ماحمد ناصر احمد مبارك٣٠٠١

--ل٥٤ض٦١٨٤٣٦٦٩١٣١١٣١----م٨٨ل٥٨جـ٧٢جـ٦٨جـ٦٥م٨٥مدینا فایز السید سلطان٣٠٠٢

----ض جـ٦١٨٣٨٩٦٩١٣٧٨١٥----جـ٦٨ل٥٥جـ٦٨جـ جـ٧٥ل٥٥جـ٦٨مصباح طارق وجیھ شقور٣٠٠٣

-----عذر٠٠٠٦٦١٢٢٥---عذرأسس علم األراضى (2)-عذر-عذر-عذر-عذر-عذر-عذرممحمد عصام محمود عبد المولى قاسم٣٠٠٤
عذر عن امتحانات الفصل 

األول

----ض٦١٨٤٢٠٦٦١١٩٣٤٣--ل٦١ھندسة زراعیة (2)جـ٦٧ض٤٧جـ٦٧م٨٥جـ جـ٧٨ل٦٢ممحمد مجدي معوض السید خلیل٣٠٠٥

--ل٦٤ض٣٩١٥٦٦٦١٢٠١٣٠----ل٥٤ل٥٠ض٣١ل٥٢ض٤٢ض٣٨ممحمد محمود سعد ابوحشیش٣٠٠٦

----ض٦١٨٣٩٢٦٦١١٨٠٣٢--ض٣٦أسس علم األراضى (2)جـ جـ٧٦ل٥٠ل٦٠جـ جـ٧٨جـ٧١ل٥٧ممحمد یحیى السید عبد الرحمن سرحان٣٠٠٧

----جـ٦٧جـ جـ٨٠جـ٧١ل٥٩ممحمود عادل صابر معوض٣٠٠٨
أساسیات اقتصاد اإلنتاج 

الزراعى
----جـ٦١٨٤٠٧٦٦١٢٢٠٧٠جـ٧٠اقتصاد موارد زراعیةل٦٠

ل٥٠كیمیاء تحلیلیة (1)----جـ٦٧جـ جـ٧٥ل٥٥جـ جـ٧٥ممي مسعد عبد الدایم احمد الفوال٣٠٠٩
أساسیات اقتصاد اإلنتاج 

الزراعى
----ض جـ٧٢١٤٥٨٦٩١٣٣٦٢٦ل٦٣

----جـ جـ٧٥م٨٥م٨٥جـ جـ٧٥مھاني محمد عبد الجواد اسماعیل علي٣٠١٠
أساسیات اقتصاد اإلنتاج 

الزراعى
----ل٦١٨٤٨٢٦٩١٣٢٤٥٩م٨٧اقتصاد موارد زراعیةجـ جـ٧٥

ل٥٦ھندسة زراعیة (2)----ل٥٤جـ جـ٧٨جـ٧١م٨٥مھدیر محمد محمود الشماخ٣٠١١
أساسیات اقتصاد اإلنتاج 

الزراعى
----ل٧٢١٤٦٤٦٩١٤٠٤٦٢ل٦٣

------٠٠٠٦٦١٢٠٦----------------باحمد عیسى امین على سالمان٣٠١٢

------٠٠٠٦٩١٢٥١--ض جـغسیاسة زراعیة (4)--ض جـ٥ض جـ٣--ض جـ١٤ض جـ١٥بمحمد ھشام رفاعى عبد الحى٣٠١٣

------٠٠٠٦٦١٢٦٩----------------بھدیر عبد الواحد محمد٣٠١٤

تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  2تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

----ل٥١٥٢٧٥٧٢١٥٣٨٥٨----ل٥٥ل٥١ل٥٩ل٦٠ل٥٠ض٤٠ماحمد السید عبدالحمید الرومي٣٢٠٤

----جـ٦١٨٤٠٠٧٢١٦٠٥٦٧----جـ٦٨ل٦٤جـ٦٨جـ جـ٧٥جـ٧٤ل٥١ماحمد جمال حفنى سید احمد سلیم٣٢٠٥

----ض جـ٦١٨٤٠٠٧٢١٦٥٧٢٥----ل٦١ل٥٩جـ٦٥جـ جـ٧٩جـ جـ٧٧ل٥٩ماحمد سعید محمد جنیدى٣٢٠٦

----ض٥١٥٢٦٨٧٢١٤٥٧٣٣----ل٥٠ض٤٦ل٥٠جـ٦٨ل٥٠ل٥٠ماحمد شحات عبدالفتاح عبدالغنى األعرج٣٢٠٧

----ض٤١٢٢٦٠٦٩١٤٠٥٤٤--ل٥٥أسس علم األراضى (2)ض٤٥ل٥٥جـ جـ٨٣جـ٦٧ض٣٧ض٤٥ماحمد شعبان احمد الدیب٣٢٠٨

----ل٦١٨٣٩٩٧٢١٥١٢٥٩----جـ٧٣جـ٧٠م٩٠جـ٦٥ل٥٠ل٥١ماحمد على عبد الكریم أحمد السیدأحمد٣٢٠٩

----جـ٢٦١٠٦٧٢١٣٩٨٦٨----ض٤٢ض٤٥ض٤١ل٥٠ض٣٦ل٥٦ماحمد مجدى على بدوى على٣٢١٠

----جـ٦١٨٤٧٣٦٩١٤٢٨٦٦--ض جـغاقتصاد عام (1)جـ جـ٧٦م٨٧جـ جـ٨٣م٨٩جـ٧٤ل٦٤ماسراء سمیر عبدالفتاح النجار٣٢١١

----ل٦١٨٤٧٨٧٢١٦٥٤٦٣----جـ جـ٨٣جـ جـ٨١م٨٥م٩٠جـ جـ٧٦ل٦٣ماسراء مجدى منصور محمود صالح٣٢١٢

----جـ٦١٨٣٩٣٧٢١٥١٤٧٠----جـ جـ٧٥جـ جـ٧٥جـ٧٠جـ٦٥ل٥٥ل٥٣ماسماء محمد على على ابوشوشھ٣٢١٣

جـ١٣--جـ٦١٨٣٩٢٧٢١٤٤٣٦٩----ل٥٣جـ٦٩جـ٦٩جـ٦٥جـ جـ٨٣ل٥٣ماالء ابراھیم حسینى خلیل٣٢١٤

----جـ٥١٥٣٢٢٧٢١٥١٥٦٨----ض٤٦جـ٦٦جـ جـ٧٥جـ جـ٧٥ل٥٠ل٥٦مامیره محمد سعید راضى٣٢١٥

----ل٦١٨٤١٨٧٢١٤٩٣٦٤----جـ٧١جـ جـ٧٩جـ جـ٧٥جـ جـ٨٢ل٥٢ل٥٩مایمان حمیده السید محمد یاسین٣٢١٦

----ل٦١٨٣٤٩٦٩١٤٣٤٦٣----ل٥٨ل٦١ل٥٠جـ جـ٧٧ل٥٠ل٥٣مایھ صابر فاروق مصیلحى یوسف٣٢١٧

----جـ٥١٥٣٣٤٧٢١٤٥٥٦٨----ل٥٦جـ٧٢م٨٥ل٥٧ل٦٤ض٤٠مایھ عبدالعاطى مصیلحى عبدالعاطى٣٢١٨

----ل٤١٢٢٥٤٧٢١٤٠٦٦٤----جـ٧٢ل٥٧ض جـ٢٧جـ جـ٧٥ض٤٣ل٥٠مایھ محمد ابراھیم المغربي سلیم٣٢١٩
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كشف رصد درجات وتقدیرات طالب المستوي الثالث 

الفصل األول - العام الجامعي  2019 / 2020 

 جامعة المنوفیة 

  كلیة الزراعة 

  شبین الكوم

----ل٥١٥٢٩٣٧٢١٤٢٠٥٨----ل٥٣جـ٧٠ض٤١جـ٦٧ل٥١ل٥٢مجمیلھ على السید یوسف على٣٢٢٠

----ل٦١٨٤٠٤٧٢١٥٥٢٥٩----جـ٧١جـ جـ٧٥ل٥٨م٨٥ل٥٢ل٦٣محسن اشرف محمود رجب٣٢٢١

----ل٦١٨٣٦٠٧٢١٤٩٦٥٨----ل٥٣جـ٦٩ل٥٠جـ جـ٧٩ل٥٩ل٥٠مخالد عماد محمد مبروك الدقلى٣٢٢٢

----ل٦١٨٤٧٠٧٢١٧٠٥٦١----جـ جـ٧٧م٨٦جـ جـ٨٢م٨٧جـ جـ٨١ل٥٧مریم سامى عبدالصبور الفقى٣٢٢٣

----ل٦١٨٤٤٨٧٢١٦١٣٥٨----جـ جـ٧٦جـ جـ٧٧جـ جـ٧٨م٨٥جـ٧٣ل٥٩مسلیمان فوزى على الغمراوى٣٢٢٤

----جـ جـ٦١٨٥٦٦٧٢٢١٦٩٧٦----م٩٩م٩٧م٩٨م٩٦م٩٤جـ جـ٨٢مشروق شوقى عبداللطیف سلیمان٣٢٢٥

----ض٦١٨٤٦٧٧٢١٥٣٩٣٥----م٨٩م٩١جـ جـ٧٥م٨٥جـ٦٧ل٦٠معبد السالم محمد عبدالسالم عطیھ٣٢٢٦

----ل٦١٨٥٠٤٧٢١٧٣٤٥٩----م٨٥م٨٦م٩٢م٩٠جـ جـ٧٦جـ جـ٧٥معلى السید على ھنداوى المصرى٣٢٢٧

ر.ل =	راسب الئحى----ر.ل٤١٢٢٣٧٧٢١٤٣٦٥٤----ل٥٧ض٤١ل٥٢ل٦١جـ٦٧ض٤٣معمار ایمن جاد هللا الشیخ٣٢٢٨

----جـ٦١٨٥٢٠٧٢١٩١٩٦٨----م٩٨م٩٤م٨٨م٩٢جـ جـ٧٥جـ٧٣معمر ھمت عبدالشھید القطان٣٢٢٩

ر.ل =	راسب الئحى----ر.ل٦١٨٤٢٣٧٢١٤٣٦٥٠----جـ٦٦جـ جـ٧٨م٩٠جـ٦٦جـ٦٥ل٥٨مفاطمھ عبدهللا ابراھیم الجمال٣٢٣٠

----ض٦١٨٣٦٤٦٦١٥٠٥٤٤----ل٦٠جـ جـ٧٥جـ٦٨ل٦١ل٥٠ل٥٠ملمیاء مبارك احمد عبد ربھ٣٢٣١

----ض جـ٣٩١٦٢٦٩١٤٢٢٢٧----ض٤٦ض٤٥ل٦١ل٥١ل٥٠ض٣٧ممحمد امین زكى عبدالغنى ابوحسین٣٢٣٢

ر.ل =	راسب الئحى----ر.ل٢٦١٠٠٧٢١٤٤٦٥٠----ض٤٠ل٥٠ل٥٠ض٣٢ض جـ٢٥ض جـ٢٠ممحمد جمال عبدالوھاب عبدهللا٣٢٣٣

----جـ جـ٥١٥٣٥٧٦٩١٦٥٥٧٥----م٩١م٨٥ل٦٢جـ٦٨ض٣٢ل٥١ممحمد عادل كمال الدین الخشن٣٢٣٤

ر.ل =	راسب الئحى----ر.ل٤١٢٢٢٤٧٢١٨٥٢٥١----ل٥٧ض٤٣ل٥٠ل٦٠ل٥٧ض٣٥ممحمد عبدالمطلب ابراھیم عبدالمطلب٣٢٣٥

ر.ل =	راسب الئحى----ر.ل٣٩٢٣٠٧٢١٦٠٠٤٩----ض٣٩م٨٧ض٣٦جـ٦٦جـ جـ٧٧ض٣٩ممحمد فتحى سید احمد نوار٣٢٣٦

----ض٦١٨٣٨٧٧٢١٥٣٢٣٣----ل٦٠جـ٧١ل٥٣جـ جـ٨٠جـ٧٠ل٥٣ممحمد محمود منیر الفرماوى٣٢٣٧

-----عذر١٣٦٧٧٢١٥٦٧----ض٤٦جـ٦٧-عذر-عذر-عذر-عذرممصطفى حمدان حسین السبع٣٢٣٨

----ل٧٢١٤٥٥٦٩١٤٤٧٦٤--ل٥٠كیمیاء حیویة عامة (2)جـ جـ٧٦ل٦٠جـ٧١جـ جـ٧٧ل٦٢ل٥٩ممیسرة عبدالحمید عبدالواحد ندا٣٢٣٩

----جـ٦١٨٣٦٦٧٢١٤١٢٦٧----جـ٦٧جـ٦٩جـ جـ٧٥ل٥٣ل٥٠ل٥٢منادیة محمد عبداللطیف محمد شاھین٣٢٤٠

ر.ل =	راسب الئحى--ل٥٢ل٦١٨٤٠١٦٩١٣٤٥٥٢----جـ جـ٧٥م٩١ل٥٦جـ٦٧ل٥٩ل٥٣مندى صبرى محمد موسى٣٢٤١

----ل٥١٥٣٨٠٧٢١٥٣٧٥٥----جـ جـ٨٢م٨٩ض٤٢جـ جـ٧٥جـ٧٤ل٦٠مندى مجدى رمضان جمال٣٢٤٢

----ل٦١٨٣٢٥٦٩١٣٩٨٥٦--ض٤٣أسس علم األراضى (2)ل٥٧ل٥٥ل٥٨ل٥١ل٥٤ل٥٠مھبة هللا مؤمن محمد مؤمن٣٢٤٣

----جـ٤١٢٢٤٢٧٢١٤٩٦٦٨----ض٤٦جـ٦٧ل٥٠جـ جـ٧٥ل٥٠ض٣٧موئام وجیھ عبدهللا حجازى غانم٣٢٤٤

ر.ل =	راسب الئحى----ر.ل٦١٨٤٠٤٧٢١٦١٩٥٥----جـ٦٩جـ جـ٧٩جـ٧٠جـ٦٥ل٥٩ل٦٢میوسف عبد الونیس حمیده عبد الھادي سالم٣٢٤٥

------٣٩١٧٨٩٩٢٣٢٤ض٣٨توكسوكولوجى (4)ل٦١إرشاد زراعى (4)ض جـ١٨--------ض جـ٢٦بھاجر سمیر ابراھیم محمد ابو زید٣٢٤٦

تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  2تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

----جـ٧٢١٤٨٥٦٩١٣٩٥٦٥--ل٦٤أسس وقایة نبات (2)جـ جـ٨١جـ٦٥ل٥٧جـ جـ٧٥جـ جـ٧٨جـ٦٥ماحمد عبدالنبى فتحى عبدالفتاح٣٤٠٢

----جـ جـ٦١٨٤٣٢٦٩١٣٩١٨١----جـ٧٣ل٥٣جـ٦٨جـ جـ٨٢م٨٥جـ٧١ماحمد علي زاید عبد العاطي٣٤٠٣

----ل٤١٢٢٧٩٦٩١٣٦٥٦١----جـ جـ٨١ض٤٥ل٥٣جـ٦٥جـ جـ٨٠ض٤٣ماسالم جمال سعد الشافعى٣٤٠٤

----جـ٦١٨٤٤٧٧٢١٤٧٦٧٣----م٨٥ل٥٩ل٥٧جـ جـ٧٦م٩٣جـ جـ٧٧ماسماء خالد كمال عمران٣٤٠٥

----جـ جـ٦١٨٥٥٩٧٢١٩٥٠٨٣----م٩٥م٨٧جـ جـ٨٢م٩٩م٩٩م٩٧ماسماء عاطف احمد عبدالعلیم٣٤٠٦

----جـ جـ٦١٨٤٢٤٧٢١٤٧٣٨٣----جـ٧١جـ جـ٧٧ل٥٠جـ جـ٨١جـ جـ٧٦جـ٦٩مامانى محمد حسنین محمد عباس٣٤٠٧

----جـ جـ٦١٨٤٣١٧٢١٦٠٠٨٢----جـ جـ٧٦جـ٦٥ل٥٨جـ٧٢جـ جـ٨٣جـ جـ٧٧مامیر عادل فوزى مطاوع٣٤٠٨

----جـ جـ٦١٨٥٢٧٧٢١٦٣٩٨٢----م٩٠م٨٧جـ جـ٧٥م٩١م٩٣م٩١مایھ ابراھیم السید ابراھیم السبكى٣٤٠٩
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 جامعة المنوفیة 

  كلیة الزراعة 

  شبین الكوم

----جـ جـ٥١٥٣٣٨٧٢١٥٤٨٧٦----جـ٧٢ض جـ١٣ل٦٠جـ جـ٧٥جـ جـ٨٠ل٥١مایھاب سمیر عبدالھادى اسماعیل٣٤١٠

----م٦١٨٥١٤٧٢١٧٦٣٨٦----م٩٠جـ جـ٧٥جـ جـ٨٣م٨٥م٩٢م٨٩محسناء جمال عبدالملك مطر٣٤١١

----جـ٦١٨٤١٦٧٢١٤٢٣٦٩----جـ٦٥ل٦١ل٥١جـ جـ٨٠م٨٦جـ٧٣مخلود عادل شفیق قشقوش٣٤١٢

----ل٦١٨٣٨٣٦٩١٤٢١٥٩----جـ٦٩جـ٦٧ل٥٠ل٦٢جـ٦٥جـ٧٠مرحمھ محمد حافظ عبدالفتاح القط٣٤١٣

----ل٥١٥٣٤٥٧٢١٥٤١٥٦----جـ جـ٧٦جـ٦٥ض٣٨جـ٦٦جـ٧١جـ٦٧مزینب مصطفى سعد الخولى٣٤١٤

----جـ٦١٨٤٩٣٧٢١٧١٣٧٢----جـ جـ٨٢جـ٧٣جـ٧٢م٨٨م٨٨م٩٠مسالم احمد محروس صالحھ٣٤١٥

----جـ جـ٦١٨٤٢٩٧٢١٥٢٤٧٩----جـ جـ٧٥جـ جـ٧٥ل٥٦جـ جـ٧٦جـ جـ٧٦جـ٧١مشریھان محمد عبدالحلیم الرخ٣٤١٦

----م٦١٨٥١٩٧٢١٩١٢٨٧----م٨٥جـ جـ٧٨جـ٧٣م٩١م٩٨م٩٤مشیماء اشرف عبدالحمید محمد٣٤١٧

----جـ جـ٧٢١٤٦١٦٦١٤٠٣٧٥--ل٦٢كیمیاء حیویة عامة (2)جـ٧٠جـ٦٦ل٥٠جـ جـ٧٥جـ٧١جـ٦٧معبد الصمد مسعود عبدالصمد الجندى٣٤١٨

----جـ جـ٦١٨٥٢٣٧٢١٩٧٧٨٣----م٩٠م٩١جـ٧٢م٨٧م٩٠م٩٣معبد هللا مصطفى على السید٣٤١٩

----جـ جـ٦١٨٤٤٩٧٢١٤٦٩٨٠----جـ جـ٧٧جـ٧١ل٦٢جـ جـ٨٢جـ جـ٨٠جـ جـ٧٧معلى محمد السید العربى عبده٣٤٢٠

----جـ٦١٨٤١٦٧٢١٤١٩٧٠----جـ جـ٧٨ل٥٤ل٥٨جـ جـ٧٦جـ جـ٧٩جـ٧١ممحمد احمد عبدالرشید محمود٣٤٢١

----جـ جـ٦١٨٤٣٤٧٢١٤٤٨٧٥----جـ جـ٧٥ل٥٧جـ٦٨جـ جـ٨٢جـ جـ٨١جـ٧١ممحمد السید زاید عبد العاطي٣٤٢٢

----ل٦١٨٣٨٦٧٢١٤٦٢٥٣----جـ٦٨جـ٧١ل٦١ل٦٢جـ٦٦ل٥٨ممحمد صبحى صدیق التراس٣٤٢٣

----جـ٦١٨٣٩٧٧٢١٤٢٠٦٦----جـ٦٨ل٥٣ل٥١جـ جـ٧٥جـ جـ٧٧جـ٧٣ممحمد عبدهللا اسماعیل عون٣٤٢٤

----جـ٥١٥٣٢١٦٩١٤١٢٧٢--ل٥٥أسس علم األراضى (2)جـ٦٥ض٤٥ض٣٨جـ٦٧ل٦١جـ٧٣ممحمد فوزى ابراھیم محمد ابراھیم٣٤٢٥

----جـ جـ٦١٨٤٩٧٧٢١٧٠٣٧٦----جـ جـ٧٥م٨٨جـ جـ٧٥م٨٧م٨٧م٨٥ممحمد ھالل مصطفى مصطفى صالح٣٤٢٦

--ل٦٤جـ جـ٦١٨٤٤١٧٢١٧٨٩٨١----جـ جـ٧٧جـ٦٧ل٦٢جـ جـ٨٠جـ جـ٧٩جـ جـ٧٦ممصطفى السید نبوي محمود٣٤٢٧

----جـ٦١٨٤٨٤٧٢١٥٤٨٧١----جـ جـ٨٢جـ جـ٨٢جـ٧٣جـ جـ٧٨م٨٨جـ جـ٨١ممصطفى صبرى مصطفى على مصطفى٣٤٢٨

----جـ٦١٨٤٣٦٧٢١٤٨٨٧٠----جـ جـ٧٩ل٥٩ل٥٩جـ جـ٧٥جـ جـ٧٩م٨٥ممصطفى عماد عبدالقادر فرج حماد٣٤٢٩

----جـ٦١٨٤٠٠٦٩١٣٧٩٦٨----جـ٦٧ل٥٩جـ٦٧جـ٧٢جـ جـ٧٥ل٦٠ممصطفى مجدى اسماعیل العشماوى٣٤٣٠

--ل٥٧ل٦١٨٤١١٦٩١٣٦٨٥٨----جـ٦٦جـ٧٢ل٥٠جـ٦٥م٨٥جـ٧٣ممصطفى محمود عبد العظیم رزق٣٤٣١

----جـ٦١٨٣٨٧٦٩١٤٥٥٦٧----جـ٦٥ل٥٦ل٥٥جـ٧٠جـ جـ٧٦جـ٦٥مندى ھشام السید عبدالحكیم٣٤٣٢

----جـ٦١٨٤١٨٧٢١٥٤٣٧٣----جـ٧٣جـ جـ٧٥ل٥٠جـ جـ٨٢جـ جـ٧٧ل٦١منورھان عبد القادر عبد الرؤف ابراھیم الحارتى٣٤٣٣

----م٦١٨٤٦٥٧٢١٧٦٨٩٠----جـ جـ٧٥جـ٧٣جـ٦٥جـ جـ٨٠م٩٧جـ جـ٧٥مھشام جمال عبدالمعطى المكاوى٣٤٣٤

تقدیردرجةتقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  2تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

------م٨٦ل٥٠ل٥٩م٨٩جـ جـ٧٦جـ٦٥ماحمد خالد عبدالفتاح عبدالحمید٣٢٨٩

------م٩٥جـ٦٦جـ٦٥جـ جـ٧٦جـ جـ٨١جـ٧٣ماحمد عبد المحسن محمد نصار٣٢٩٠

------م٩٤جـ٧٠ل٥٧جـ٦٨جـ٦٥ل٦٣ماحمد عبدالسالم عبدالحى عبدالعلیم٣٢٩١

------م٩٣م٨٥م٨٥م٩٠م٨٩جـ جـ٧٨ماحمد محمد امین محفوظ٣٢٩٢

------جـ جـ٨٤ل٥٠ل٥٠جـ٧٢جـ٦٥ل٥٨ماحمد نبیل محمد حسام الدین٣٢٩٣

------م٩١ل٥٧جـ جـ٧٥جـ جـ٧٧ل٥٧جـ٦٦ماسراء مھدى محمد على الجزار٣٢٩٤

------جـ جـ٨٤جـ٦٥جـ٦٩جـ٧٠جـ٧٢جـ٧٠ماسالم ولید منیر حسین حسن حسین٣٢٩٥

------م٨٩جـ٦٥جـ٦٦ل٦١ل٥٨جـ٧٠ماسماء كارم محمد ابراھیم یسن٣٢٩٦

------م٨٨جـ٧١ل٥٦جـ جـ٧٨جـ٧٠جـ٦٦ماسماعیل حمدى محمد خلف٣٢٩٧

------جـ جـ٨٣جـ جـ٧٥جـ٦٥جـ جـ٨٠ل٦٠جـ جـ٨١مالھام محمد محمود عماره٣٢٩٨

مدخل إلى علم الجودة
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مواد المستویات األخرى

عمید الكلیة

أ.د/ أیمن حافظ عامر

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

أ.د/ حسن أبو سعد

أعضاء الكنترول

رئیس الكنترول
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------جـ جـ٨١ل٥٥ل٦٠جـ جـ٧٥ل٥٨ل٦١مخلود سعید محمد محمود٣٢٩٩

------م٩٣م٨٥جـ٦٥م٩٤جـ جـ٨١جـ جـ٨١مرقیھ رأفت عبدالحمید الخولي٣٣٠٠

------م٨٧ل٥٦ل٥١ل٦١ل٥٤ل٥٩مرنا محمد محمد ابوزید٣٣٠١

------م٩٧م٩٠م٨٧م٨٨م٨٥م٩٠مزینب اشرف حسن القرواش٣٣٠٢

------م٩١جـ٦٦جـ٦٥جـ جـ٧٧جـ٦٦جـ٦٨مسامح محمد عبدالحمید خلیل٣٣٠٣

------م٩٢م٨٥جـ جـ٨١جـ جـ٧٩م٨٦ل٦٣مشیماء ابراھیم محمد عبد الفتاح  عبد ربھ٣٣٠٤

------ض جـغض جـغض جـغض جـغض جـغض جـغبشیماء محمد احمد محمد٣٣٠٥

------جـ جـ٨٣ل٥٨ض٣٥جـ جـ٧٥ض جـ٢٥جـ٦٩مصالح محمد حسن الخولي٣٣٠٦

------م٩٥م٨٦جـ جـ٨١جـ جـ٨٢جـ جـ٧٦جـ جـ٨٣معاصم مفتاح سالم مفتاح٣٣٠٧

------م٨٥جـ٦٥ل٥٤جـ٦٥جـ٦٩جـ جـ٧٨معبد العزیز صابر ابراھیم العشماوى٣٣٠٨

------م٨٩جـ جـ٧٩ل٦٠جـ جـ٨٠م٨٩جـ جـ٧٦معبد العلیم عیسى عبدالعلیم خضر٣٣٠٩

------م٩٤م٩٢جـ جـ٧٥م٩٦جـ جـ٧٥م٩٢مفؤاد رجب فؤاد رجب٣٣١٠

------جـ جـ٨١ل٥٠ض٣٩ل٥٠ض جـ٢٩ل٥١مفادى داود منصور داود٣٣١١

------م٨٧ل٥٠ل٦٠ل٥٦جـ٦٥ل٦٣ممحمد احمد عبدالواحد الجعار٣٣١٢

------م٨٧ل٥٧ل٥٦ل٥٠ض٣٩ل٥٣ممحمد اشرف محمد خطاب٣٣١٣

------م٩٠ل٥٠ض٣٥جـ جـ٧٧ل٥٥ل٦٢ممحمد ایمن رجب سلیمان الجیزاوى٣٣١٤

------م٩٦م٨٥م٩١م٩٦م٩٢م٨٦ممحمد سمیر عبدالمولي یوسف٣٣١٥

------م٨٥ل٥٠ض٣٩م٨٥ض جـ٢٩ل٦٢ممحمد عادل سعید مصطفى داود٣٣١٦

------م٨٧ل٥٥جـ٦٨جـ٧٠جـ٦٧ل٥٨ممحمد مجدى نبوى عبده عتیم٣٣١٧

------م٨٨ل٥٣جـ٦٥جـ٦٨ل٥٥جـ٧٢ممحمود احمد محمود عبدالغنى٣٣١٨

------م٩٣جـ جـ٧٦جـ٧٢م٨٥جـ جـ٧٨جـ٧١ممحمود محمد عبدالمقصود عبدالفتاح٣٣١٩

------م٩٠ل٥٤جـ جـ٧٩م٨٥م٨٥جـ٧٣ممحمود محمد معوض جاد الحق سعد٣٣٢٠

------م٨٩ل٦٠ل٦٢جـ جـ٨٢جـ جـ٧٨جـ٦٦ممحمود محیى محمد حسین مخلوف٣٣٢١

------م٨٦جـ٦٩ل٥٦جـ جـ٧٨جـ٦٩جـ جـ٧٦ممریم قدري صالح مصطفى٣٣٢٢

------م٩١م٨٥جـ جـ٧٩م٩٧م٩٥م٩٣مناھد ابوالعزم محمد شاكر محمد البنا٣٣٢٣

------م٩٣ل٦٠جـ٧٠جـ جـ٧٥م٨٥جـ جـ٧٧منورا حسنى عبدالعظیم على حسنین٣٣٢٤

------جـ جـ٨٢جـ٦٥ل٥٠جـ٧٠ل٥٠ل٦١مھاجر مبروك شوقى ابراھیم٣٣٢٥

--ل٦٠تكنولوجیا محاصیل (4)جـ٦٦تربیة محاصیل الحقل (4)ل٦٤ل٦٤--جـ٧٣--ل٦٠بسارة محمد صالح الدین الصنادیدى٣٣٢٦

الئحة قدیمة----ض جـغأسس علم األراضى (2)------------ل.قدیمھاسالم عبد المنعم شتات٣٣٢٧

تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  2تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

جـ١٣--ل٦١٨٤٨٣٦٦١٥٨٤٥٧----م٨٧م٨٨جـ٦٧م٩٠جـ جـ٧٦جـ جـ٧٥ماسراء السید الصعیدى٣١١٨

----ل٦١٨٤٦٤٧٢١٦٦٠٥٠----م٨٧جـ جـ٨٠جـ٦٦جـ جـ٨١جـ جـ٧٩جـ٧١ماسراء جمال على فرج٣١١٩

----ل٦١٨٥٢٨٧٢١٨٧٧٦٣----م٩٦م٩١جـ جـ٨٠م٨٩م٨٧م٨٥ماسراء عبدالدایم ابراھیم الغنام٣١٢٠

----ل٦١٨٣٩٩٧٢١٤٧٢٥٣----جـ جـ٧٩جـ جـ٧٥ل٥٠جـ جـ٧٥ل٥٣جـ٦٧ماسراء محمود أحمد سیداحمد بركات٣١٢١

----ل٦١٨٥٥٩٧٢١٨٧٩٦٢----م٩٨م٩٥م٨٥م٩٨م٩٣م٩٠ماسماء حمدى عبدالقادر عوده٣١٢٢

----جـ٦١٨٤٨٤٧٢١٧٨٤٦٥----جـ جـ٨٢جـ جـ٨٢جـ٦٨م٨٥جـ جـ٨٠م٨٧ماسماء عیسى عبدالعزیز محمد عیسى٣١٢٣
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----ل٥١٥٣٦٩٧٢١٥٨١٥١----جـ٧٢جـ٧٣ض٤٥جـ جـ٨١جـ٦٨جـ جـ٧٥مامانى مصیلحى محمد مصیلحى٣١٢٤

----ل٥١٥٣٨٣٧٢١٥٤٤٦٣----جـ جـ٧٨جـ٧٢ض٤٤جـ جـ٨١جـ جـ٧٥جـ جـ٧٧مامنیھ شوقى عبدالجواد نصار٣١٢٥

----ل٦١٨٤٦٦٧٢١٥٦٨٥٦----جـ جـ٧٧م٨٥ل٦٣م٨٥جـ جـ٨١جـ جـ٧٥مامنیھ محمد اسماعیل محمد٣١٢٦

----ل٦١٨٤٩٤٧٢١٩١٣٥٤----جـ جـ٨٠جـ جـ٧٦جـ جـ٨٢جـ جـ٨٢م٨٧م٨٧مامنیھ محمد سعید نصار٣١٢٧

----ل٦١٨٥٠٣٧٢١٧٤١٥٩----م٩٢م٨٦جـ جـ٧٥م٨٥م٨٥جـ جـ٨٠مانجى محمود السید عنانى٣١٢٨

----ل٦١٨٤٣٧٧٢١٥٥٠٥٥----جـ٦٨جـ٧٢جـ جـ٧٥جـ جـ٧٦جـ٦٥جـ جـ٨١مایمان احمد محمد وجیھ سراج٣١٢٩

----ل٦١٨٤٩٦٧٢١٧١٩٥١----م٨٩جـ جـ٨٣جـ جـ٧٧جـ جـ٨٢م٨٧جـ جـ٧٨مایمان مصطفى عویس غانم٣١٣٠

----ل٦١٨٤١٥٧٢١٥٤٠٥٩----جـ جـ٧٦جـ جـ٧٧ل٦١جـ٦٥جـ٦٥جـ٧١مایمان موسى احمد موسى الصبحى٣١٣١

----ل٥١٥٤١٥٧٢١٧٥٩٥٢----م٨٥م٨٥ض٤٤م٩٠جـ جـ٧٩جـ جـ٧٦مایمان یحیى حسن عزام٣١٣٢

----ل٦١٨٤٥٩٧٢١٦٦٦٥١----م٨٩جـ٧٣ل٦٢جـ جـ٧٥م٨٥جـ جـ٧٥مایھ عبدالمحسن علي حسن٣١٣٣

----ل٦١٨٣٤٢٧٢١٥٩٥٥٠----جـ٦٨ل٥٩ل٥٠جـ٦٥ل٥٠ل٥٠مایھ نجم عبدالجواد محمد عبد الغنى٣١٣٤

----جـ٦١٨٤٦٥٧٢١٧٠٣٦٦----م٨٥جـ جـ٧٩جـ٦٥م٨٥جـ جـ٧٥جـ جـ٧٦مبسملھ عادل سعید عبدالحمید٣١٣٥

----ض٥١٥٣٩١٧٢١٤٥٩٣٢----جـ جـ٧٦جـ جـ٨١-عذرجـ جـ٧٧جـ جـ٧٧جـ جـ٨٠مبسمھ حمدي عبد الحي محمد٣١٣٦
عذر (تربیة وتحسین 

محاصیل حقلیة)

----ل٦١٨٤٢٢٧٢١٥٨٨٥٢----م٨٩جـ٧٣ل٥٩ل٦٠جـ٦٦جـ جـ٧٥مجھاد محمد محمد نصار٣١٣٧

----ض٦١٨٣٦٥٧٢١٤٥٧٣٠----جـ جـ٨٣ل٦٣ل٥٣ل٥٠جـ٦٦ل٥٠مجھاد محمد محمود فرج هللا٣١٣٨

----ل٥١٥٣٧٥٧٢١٥٣٤٥٠----جـ جـ٨٢جـ٧٠ض٤٦جـ جـ٧٨جـ٦٥جـ جـ٨٠مدالیا ناجى محمد عماره٣١٣٩

----ل٦١٨٤١٠٧٢١٦٧٢٥٠----جـ جـ٨٣جـ جـ٧٦ل٥١جـ جـ٧٥ل٥٠جـ جـ٧٥مدنیا شریف عبدالمحسن الحبشى٣١٤٠

----ل٦١٨٤٩٥٧٢١٨٠٧٥٥----م٨٧جـ جـ٨٢م٨٥م٨٥م٨٥جـ٧١مدینا قاسم حسین زوبع٣١٤١

----جـ٦١٨٤٦٦٧٢١٤٧٤٦٥----م٨٩جـ جـ٧٩ل٦٠م٨٧جـ جـ٧٥جـ جـ٧٦مرحاب على محمد عبدالرحمن٣١٤٢

----جـ٥١٥٢٧٤٧٢١٤٥٥٦٦----ل٥٩ل٥٥ض٣٧ل٦٠ل٥٠ل٥٠مسماح جمال السید شرف٣١٤٣

جـ١٣ل٥٨ل٦١٨٤٥٥٧٢١٥٣٦٥٠----م٨٩جـ جـ٧٦جـ جـ٧٥جـ جـ٧٧جـ جـ٧٩ل٥٩مسومیھ مسعود عبدالبارى عبدالرحمن محمد٣١٤٤

----ل٦١٨٤٧٠٧٢١٤٦٩٥٣----م٨٨جـ جـ٧٦جـ٦٦م٨٦جـ جـ٧٩جـ جـ٧٥مشذا اشرف ابراھیم حشاد٣١٤٥

----ل٦١٨٣٩٤٧٢١٦١٩٥٣----جـ٧٣جـ٦٥ل٥١جـ٧٢جـ٦٥جـ٦٨مشیماء داود سلیمان العشماوى٣١٤٦

----ل٦١٨٤١٢٧٢١٦٠٦٥٠----جـ جـ٧٥جـ٦٥ل٥٠م٨٧جـ٦٥جـ٧٠مشیماء شعبان ھاشم یاسین٣١٤٧

----ل٦١٨٥١٨٧٢١٦٠٦٥١----م٩٢م٨٦جـ جـ٨٢م٩٢م٨٥جـ جـ٨١مشیماء عاطف احمد بدر٣١٤٨

--ل٦٤ل٦١٨٤٩٦٧٢١٤٧٥٦٠----م٩٢م٨٥ل٦٣م٩٠م٨٥جـ جـ٨١معبد الرحمن سید محمد علي٣١٤٩

----ل٦١٨٤٧٧٧٢١٤٨٤٥١----م٩١م٨٥جـ٧٢جـ جـ٧٧جـ جـ٧٥جـ جـ٧٧مغاده رجب عبدالمنعم شرف٣١٥٠

----ل٥١٥٣٨٦٧٢١٥١١٥٠----م٨٥جـ جـ٧٨ض٣٧م٨٩جـ٦٦جـ٦٨مفاطمھ عوض طاھر مصرى مبروك٣١٥١

----جـ٦١٨٥٧٤٧٢٢٢٦٩٦٨----م٩٢م٩٥م٩٧م٩٩م٩٩م٩٢مفاطمھ محمد یحیى محمد خالف٣١٥٢

ل١١--جـ٦١٨٤٤٠٧٢١٤٧٨٦٦----جـ جـ٨٢جـ جـ٨٢ل٥٣م٨٧جـ٦٥جـ٧١مفریده جمال سعد الشافعى٣١٥٣

--ل٦٤ل٦١٨٤٨٥٧٢١٤٦٣٦٣----م٨٥م٩٠جـ٦٨م٨٦جـ جـ٧٥جـ جـ٨١ممحمد ایمن محمود عبد المجید السید٣١٥٤

----ل٦١٨٤٩٠٧٢١٧١٥٥٣----م٨٦م٨٧جـ جـ٧٥م٨٨م٨٥جـ٦٩ممروه جمعھ عید رفاعى٣١٥٥

----ل٦١٨٥٠٩٧٢١٦١٣٥٠----م٩٨م٩٠ل٥٤م٨٨م٨٩م٩٠ممریم ابراھیم مصطفى شریف٣١٥٦

----ل٦١٨٥٢١٧٢١٨٠٨٥٢----م٨٥م٩٢م٨٩جـ جـ٨٢م٨٨م٨٥ممریم محمد احمد النادى٣١٥٧

----ل٦١٨٤٣٥٧٢١٥٥٧٥٣----جـ جـ٨٣جـ٧٢ل٦١م٨٦جـ٦٥جـ٦٨ممنار عادل كامل السید ابراھیم البحیرى٣١٥٨

----ل٦١٨٤١٣٧٢١٦٤٨٥٠----جـ٧١جـ جـ٧٧ل٥٠جـ٦٥جـ جـ٧٥جـ جـ٧٥ممنار عزت مرسى الفقي٣١٥٩

----ل٦١٨٣٩٤٧٢١٦٠٠٥١----ل٦١جـ٧٢ل٥٧جـ جـ٨٣ل٥٦جـ٦٥ممنھ هللا عجمى فاروق عبدالعال٣١٦٠

----ل٦١٨٥٠٥٧٢١٦٧٣٥٢----م٩٣م٨٦جـ٧٣م٩٠جـ جـ٧٨م٨٥ممیار مصطفى عبدالعزیز عبدهللا٣١٦١

----ل٦١٨٣٩٦٧٢١٤٥٥٥١----جـ جـ٧٩جـ٦٥ل٥٧جـ٦٩جـ٦٥ل٦١ممیریھان طاھر على عماره٣١٦٢

----ل٦١٨٤٢٥٦٦١٤٢٩٦٠----جـ جـ٧٩جـ جـ٧٩ل٥٦جـ٦٦جـ جـ٧٥جـ٧٠مندى صبحى محمود أحمد محمود٣١٦٣

----ل٦١٨٤٤٢٧٢١٦٠٥٥٢----جـ جـ٧٨جـ جـ٨٢ل٥٧جـ٧٣جـ جـ٧٥جـ جـ٧٧منھال مدحت احمد سلیم٣١٦٤

----ل٦١٨٣٦٨٧٢١٤٥٢٥١----جـ جـ٧٧جـ٧٢ل٥١ل٥٦ل٥٩ل٥٣منھى ابراھیم الدسوقى الحسانین یوسف عبد العزیز٣١٦٥

----ل٦١٨٤٢٩٧٢١٥٠٤٥٢----م٨٨جـ جـ٨٠ل٦١ل٥٠جـ جـ٧٥جـ جـ٧٥مھالھ عاطف زھران عبدالمنعم٣١٦٦
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----ل٦١٨٥٣٣٧٢١٨٠٧٥٤----م٩٤م٩٠جـ جـ٨٣م٩٢م٨٩م٨٥موسام وجیھ شبل مصطفى فوده٣١٦٧

تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  2تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

----ل٥١٥٣٣٤٦٩١٢٨٠٦٤----جـ٧٢جـ٧٠ل٥٢م٨٥ض٣٨ل٥٥ماحمد الخضري زین العابدین عشماوي٣١٦٨

----ل٥١٥٣٠٢٦٩١٢٦٥٥٩--ض٤٠كیمیاء حیویة عامة (2)جـ جـ٧٨جـ٦٩ل٥٠ل٥٤ض٤٠ل٥١ماحمد محمد جاد الجزار٣١٦٩

----ل٣٩١٨٧٦٩١٢٥٣٥٦----جـ جـ٧٥ل٥٥ض جـ١٥ل٥٧ض٣٢ض٣٧ماحمد مصطفى احمد نوفل٣١٧٠

----جـ٥١٥٢٩٩٧٢١٣٦٠٧١----جـ جـ٨١ل٦٣ل٥٠ل٥٤ل٥١ض٤٣ماالء صالح عبدالعزیز على بط٣١٧١

--ل٦٤ض٦١٨٣٧٠٦٩١٢٩٣٤٠----م٨٥جـ٦٦ل٥٠ل٦١ل٥٢ل٥٦مامنیھ ایمن محمود عبدالغفار٣١٧٢

ر.ل =	راسب الئحى----ر.ل٦١٨٣٥٣٦٩١٢٩٩٥٧--ل٥٠أسس علم األراضى (2)م٨٥ل٦٠ل٥٨ل٥٠ل٥٠ض٤٦مامیره ایھاب كامل ابراھیم٣١٧٣

----ل٦١٨٣٨٤٦٩١٣٦١٦٤----م٩٣جـ جـ٧٥ل٥٧ل٥٠ل٥٥ل٥٤مامینھ صبرى محمد الغزولى٣١٧٤

ل١٢--ل٦١٨٤٢٨٧٢١٤٧٨٥٨----م٩٥جـ جـ٨٠ل٦٣جـ٦٧جـ٦٨ل٥٥مایمان اشرف احمد نصیر٣١٧٥

----ل٦١٨٣٤٨٦٦١٣٤٦٦١--ل٥٠كیمیاء حیویة عامة (2)جـ٦٨جـ٦٥ل٥٠جـ٦٥ض٤١ل٥٠مایمان عاطف مرسى عیسى٣١٧٦

----جـ جـ٦١٨٥٣١٧٢١٨٨٥٧٨----م٩٨م٩٠م٨٧م٨٨جـ جـ٨١م٨٧مایمان مسعد عباده البناوى٣١٧٧

----ل٤١٢٢٤٤٦٦١٢٦٥٦٤--ض٤٠حشرات عام (2)جـ٧٢ل٥٥ض٣٤جـ٦٥ل٥٢ض٣٩مایمان مصطفى عباس عبد السمیع٣١٧٨

----ل٦١٨٣٧٩٦٩١٣٣٤٦٤----م٨٥ل٥٥ل٦٢ل٦١جـ٦٥ل٥١محنان حامد السید النجار٣١٧٩

----ل٦١٨٣٩٠٧٢١٣٩٤٦٣----م٨٩جـ جـ٧٥جـ٦٦ل٥١ل٥٩ل٥٠مروان سعد مبروك امین ھندى٣١٨٠

----ل٦١٨٤٣٥٦٦١٣٦٠٥٣--ض جـموارد أرضیة ومائیة (1)م٩٠جـ٧٢ل٥٧جـ جـ٨١جـ٧٢ل٦٣مساره حفنى مصطفى الحفنى عالم٣١٨١

ر.ل =	راسب الئحى----ر.ل٥١٥٣٠٤٧٢١٣٦٩٥٤----م٩٥ل٥٣ل٥٠ل٥٥ل٥١ض٤٥مشریف محمد عبدالعظیم قبالى٣١٨٢

--ل٦٤ل٦١٨٣٩٧٦٦١٢٥٧٦٢--ض جـ٥ھندسة زراعیة (2)م٩٢جـ جـ٧٦ل٥٠ل٥٩ل٥٤جـ٦٦مشیماء سلیمان محمود البسیوني٣١٨٣

ر.ل =	راسب الئحى----ر.ل٥١٥٢٨٩٦٩١٢٥٨٥٢--ض٤٠كیمیاء حیویة عامة (2)جـ جـ٧٥ل٥٤ض٣٤ل٥٩ل٥٠ل٥١معبد هللا سعید عبد الحمید عفیفي٣١٨٤

----ض جـ٥١٥٢٧٧٦٦١٢٧٤٢٧--ض٤٣أسس علم األراضى (2)*جـ٧٢ل٥٤ل٥٠ل٥٠ل٥١ض٣٧ممحمد جمعھ مبروك العربى٣١٨٥

----ض جـ٣٩١٧٣٦٩١٢٢٦١٩----جـ٦٥ض٤٢ض جـ٢٥ل٥٦ل٥٢ض٤٥ممحمد حسني محمد احمد نصر٣١٨٦

----ل٥١٥٣١٤٦٩١٢٧٧٥٨--ض٣١ھندسة زراعیة (2)ل٦٢جـ٧٢ض جـ١٩جـ٧٢ل٥٨ل٥٠ممحمد حسین حسن سلیمھ٣١٨٧

ر.ل =	راسب الئحى----ر.ل٦١٨٣٥٨٦٦١٢٤٠٥٥--ض٤٠أسس علم األراضى (2)جـ جـ٧٦ل٥٦ل٥٠ل٦١ل٥٣ل٦٢ممحمد حمدي محمد المزاحي٣١٨٨

----ل٥١٥٣٦٨٦٩١٣٧٠٦١----م٨٩جـ جـ٧٨ض جـ٢٠جـ جـ٨٠ل٦١ل٦٠ممحمد صبحى حنفى عامر٣١٨٩

----ل٤١٢٢٠٤٦٩١٢٣٨٥٧--ض٣٦أسس علم األراضى (2)ل٥٢ل٥٠ض٣٣ل٥٠ض٣٣ل٥٢ممحمد عبد الفتاح محمد علي راشد٣١٩٠

----ل٦١٨٣٥٥٧٢١٣٧٧٦٤----جـ جـ٨٢ل٥٨ل٥٠ل٥٠ل٥٥ل٦٠ممحمد یاسر عبد العزیز محمود٣١٩١

ل١٠--ض٧٢١٤٠٤٦٦١٢٧٥٤٨--ل٥٠أسس علم األراضى (2)جـ جـ٨٠ل٥٦ل٥٠ل٦١ل٥٠ل٥٧ممحمود توفیق عبدالستار طوالن٣١٩٢

ر.ل =	راسب الئحى----ر.ل٦١٨٣٤٤٦٦١٣٢٣٥٦--ض جـغاقتصاد عام (1)جـ٧١جـ٦٥ل٥٥ل٥١ل٥٠ل٥٢ممصطفى عبدهللا محمود السقا٣١٩٣

تطبیقات الحاسب 
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----جـ٦١٨٥٢٣٧٢١٩١٤٦٦----م٩٩م٩٠م٩٤م٩٥م٨٩ل٥٦ممنار خالد السید الجزیرى٣١٩٤

ر.ل =	راسب الئحى----ر.ل٦١٨٤٠٩٧٢١٣٤٣٥٣----م٨٨جـ جـ٧٥ل٥٠جـ٧٠ل٦٢ل٦٤منھال محمود حسن محمد ابراھیم٣١٩٥

----ل٦١٨٥٦٣٧٢٢٠١٠٥٤----م٩٩م٩٦م٩٨م٩٣م٩٢م٨٥مھند علوان امین كوبك٣١٩٦

----ض جـ٣٩١٥٨٦٦١٢٣٩١٨--ض جـغحشرات عام (2)ل٥٠ل٥٨ض جـ٢٦ض٣٨ل٥٠ض٣٠مولید صالح عبد السمیع خضر٣١٩٧

----ل٥١٥٣٠٦٦٩١٣٣٩٥٦--ل٥٠كیمیاء حیویة عامة (2)جـ٦٨جـ جـ٧٥ل٥١ض٤٥ل٦٢ض٤٦میحیى ابراھیم عبد العزیز حجازي٣١٩٨

--ض جـغض جـ٥١٥٢٦٢٨١١٦١٥١٣ض جـ٢٦ھندسة زراعیة (2)ل٥٦إرشاد زراعى (4)--ل٥٠ل٥٢ل٥٣--ل٥١باحمد ممدوح جابر السیسى٣١٩٩

ل٥٠توكسوكولوجى (4)------ل٥٢ض٣٧ض٤١بمینا كورلس عجایبى موسى٣٢٠٠
طفیلیات ومفترسات نافعة 

(4)
------٥١٥٢٨٦٩٣١٧٢٥ل٥٤

--ل٦٤ل٥٠ل٥٢ل٥٦ل٦٠بنورھان عبد الحمید السید نجم٣٢٠١
طفیلیات ومفترسات نافعة 

(4)
--ل٦٤--٦١٨٣٣٢٧٨١٥٠٤ل٥٠آفات طبیة وبیطریة (4)ض٤٠

--ل٦٤ض٦١٨٣٣٤٨١١٦٢٣٣٢--ض جـغحشرات عام (2)ل٦٤ل٥٧ل٥٠ل٥٨ل٥٣ل٥٢بھاجر السید مصلیحى محمد٣٢٠٢

محمد ماھر محمد السباعى٣٢٠٣
من 

الخارج
------٠٠٠٨١١٧٥٣ض جـ٢توكسوكولوجى (4)ض جـ٢٨إرشاد زراعى (4)------ض جـ٢----

تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  2تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

----م٦١٨٤٦٩٧٢١٧٢٧٨٧----م٨٦م٩٠ل٦٢جـ جـ٧٨جـ جـ٨١جـ٧٢مابراھیم فوزى احمد زنكل٣٠٤٠

----جـ جـ٦١٨٤٧٣٧٢١٧٢٣٨٠----م٩١م٩٥ل٥٠جـ جـ٧٥م٨٧جـ جـ٧٥ماحمد السید عطیھ عبدالسید عبد القادر٣٠٤١

----م٦١٨٥٢٠٧٢٢١٢٠٩٠----م٨٧م٩٢م٨٦جـ جـ٨٠م٩٠م٨٥ماحمد السید محمد موسى٣٠٤٢

----م٦١٨٥١٣٧٢١٩٣٢٨٦----م٩٣م٩٣جـ جـ٧٥م٨٥م٨٦جـ جـ٨١ماحمد خیرى فوزى الشھالى٣٠٤٣

----جـ جـ٦١٨٤٢٢٧٢١٦٥٠٧٩----جـ٧١م٨٩ل٥٠ل٥٨جـ جـ٨٣جـ٧١ماحمد عزت احمد ابراھیم٣٠٤٤

----جـ جـ٦١٨٤٦٠٧٢١٨١٢٧٨----جـ جـ٨٤م٩٤ل٥٠جـ٧٢جـ جـ٨٠جـ جـ٨٠ماحمد عزمى احمد السید مساعد٣٠٤٥

----م٦١٨٤٢٩٧٢١٦٨٨٨٥----جـ جـ٧٧م٨٥ل٥٠جـ٦٨جـ٧٤جـ جـ٧٥ماحمد عصام ابراھیم صبح٣٠٤٦

----م٦١٨٤٤٧٧٢١٧١٧٨٧----جـ جـ٨٢م٨٥ل٥٠جـ٧٠جـ جـ٨٤جـ جـ٧٦ماحمد مبروك احمد تمراز٣٠٤٧

----جـ جـ٦١٨٤٤٢٧٢١٧٢٢٧٧----جـ٦٧جـ جـ٧٩ل٥٠جـ٧٣م٩٢جـ جـ٨١ماحمد محمد سعید محمد عبد النعیم٣٠٤٨

----جـ جـ٦١٨٤٣٣٧٢١٦٥٣٨١----جـ٧١م٨٧ل٥٠جـ٦٥م٩٠جـ٧٠ماسراء احمد عبدالسمیع غانم٣٠٤٩

----م٥١٥٣٨٢٧٢١٦٤٤٨٥----جـ٧٤م٩٣ض٣٧ل٥٧م٨٧جـ٧١ماسراء خالد كمال السید النمر٣٠٥٠

----جـ جـ٦١٨٤٣٥٧٢١٦٦٢٨٠----جـ٧٢م٩١ل٥٠جـ٦٧جـ جـ٧٧جـ جـ٧٨ماسراء سعید سالمان عبدالعزیز٣٠٥١

----جـ جـ٦١٨٤٣٥٧٢١٦٣٦٨٢----جـ٦٩م٨٥ل٥٠جـ جـ٨١جـ جـ٨١جـ٦٩مامل عید معوض ابو حسن٣٠٥٢

----م٦١٨٥٠٦٧٢١٧٣٨٨٦----م٩٥م٩٢جـ٦٦م٨٧م٨٨جـ جـ٧٨مامیر سالم عبدالعزیز عبد الرحمن الدھشان٣٠٥٣

----م٦١٨٤٤٣٧٢١٧٦٠٨٥----جـ جـ٧٥جـ جـ٨٠ل٥٠جـ جـ٨٠جـ جـ٧٨جـ جـ٨٠مایات محمد مدین مصطفى متولى٣٠٥٤

----جـ جـ٦١٨٤٥٦٧٢١٧١٨٧٥----جـ٧٤م٨٩ل٥٧جـ٧٢جـ جـ٨٤جـ جـ٨٠مایھ محمد عبدهللا عزام٣٠٥٥

----جـ جـ٦١٨٥١٣٧٢١٨٦٨٨٠----م٩٠م٩٤جـ٧٠جـ جـ٨٣م٩١م٨٥مبسیمھ محمد عبد الوھاب سعفان٣٠٥٦

----م٦١٨٤٨٠٧٢١٧٧٨٩١----جـ جـ٨٤م٩٢ل٥٦جـ جـ٨٢م٨٨جـ جـ٧٨مخلود محمد محمد عالم٣٠٥٧

----م٦١٨٤٧٢٧٢١٧٩١٨٧----م٩٣م٨٥ل٥٨جـ٦٦م٩٣جـ جـ٧٧مدعاء ایمن عبدالوھاب عبدالعزیز٣٠٥٨

----م٦١٨٤٣٢٧٢١٧١٩٨٥----م٨٥جـ جـ٧٩ل٥٠ل٦٣جـ جـ٧٩جـ جـ٧٦مدینا محمد عبدالحمید الشین٣٠٥٩

----جـ جـ٦١٨٤٥١٧٢١٦٨٥٧٧----جـ جـ٧٨م٨٧ل٥٠جـ جـ٧٥م٨٥جـ جـ٧٦مرانیا رائف مصطفى الفقى٣٠٦٠
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كشف رصد درجات وتقدیرات طالب المستوي الثالث 

الفصل األول - العام الجامعي  2019 / 2020 

 جامعة المنوفیة 

  كلیة الزراعة 

  شبین الكوم

----م٦١٨٤٦٨٧٢١٧٤٨٨٥----جـ٧١م٩٠جـ٧٠جـ جـ٧٦م٨٥جـ جـ٧٦مرنا عاطف احمد شوقى المكاوى٣٠٦١

----جـ جـ٥١٥٣٩٨٧٢١٦٨٠٨٠----جـ٧٤م٨٥ض٣٤جـ جـ٧٧جـ جـ٨٣جـ جـ٧٩مریم رمضان عبدالقادر الغنام٣٠٦٢

----جـ جـ٦١٨٤٣٨٧٢١٧٢٨٨٠----جـ٦٨م٨٩ل٥٠جـ٦٧م٨٦جـ جـ٧٨مریھام ھشام على شھاب٣٠٦٣

عذر (كیمیاء التمثیل الغذائي)----جـ جـ٥١٥٣٢٢٧٢١٦٥٩٨١----جـ٧٣جـ جـ٧٨-عذرل٥٠جـ٦٨ل٥٣مزینب حسن السید تعلیب٣٠٦٤

----م٦١٨٤٦٧٧٢١٧٢٦٩٥----جـ جـ٨١م٨٩ل٥٩جـ جـ٧٩م٨٧جـ٧٢مسعید مبروك المھدى شرف٣٠٦٥

----جـ جـ٦١٨٤١٩٧٢١٧٢٥٨٢----جـ٧١م٨٨ل٥٠ل٥٩جـ جـ٧٥جـ جـ٧٦مسلمى جمال سعد الشابورى٣٠٦٦

----جـ جـ٦١٨٤٥٩٧٢١٧٤٣٨٢----جـ جـ٧٧م٨٧ل٥٦جـ٦٨م٩٢جـ جـ٧٩مسلمى محمد ذكى راضى٣٠٦٧

----م٦١٨٥١٤٧٢١٩٢٤٩٤----م٨٨م٨٩جـ جـ٧٥م٨٥م٩٢م٨٥مسلمى نصر السید الریفى٣٠٦٨

----م٦١٨٤٦٧٧٢١٧٣٨٨٥----جـ جـ٨٣م٨٨ل٥٢جـ جـ٨١م٨٨جـ جـ٧٥مشروق جالل السید ابراھیم٣٠٦٩

----م٦١٨٤٨٩٧٢١٨٥٧٨٥----م٨٥م٩٥جـ٧١جـ جـ٧٦جـ جـ٨٤جـ جـ٧٨معبد هللا بكر الشحات العبد٣٠٧٠

----جـ جـ٦١٨٤٩٨٧٢١٨٧٧٨٠----جـ جـ٧٥م٩٠جـ٧٣م٨٩م٨٩جـ جـ٨٢معبد هللا عبدالناصر احمد منصور٣٠٧١

----م٦١٨٤٤٧٧٢١٧٣٢٨٩----ل٦٢م٩١ل٥٠جـ٧٠م٨٩م٨٥معبیر السید عبدالجلیل زمزم٣٠٧٢

----م٦١٨٥٤٤٧٢٢٢٥٢٨٩----م٨٩م٩٥م٨٦م٨٩م٩٥م٩٠مفارس محمد عبدالفتاح حسن٣٠٧٣

----جـ جـ٦١٨٤٩٠٧٢١٨٧٠٨٠----جـ جـ٧٨جـ جـ٨١جـ٧٠م٨٥م٩٥جـ جـ٨١مفوزیھ یسرى قطب شوشھ حمد٣٠٧٤

----م٥١٥٣٨٧٧٢١٧٢٢٩٣----جـ٦٨م٨٥ض٣٨جـ٧١م٨٧جـ جـ٧٦مكریم السنوسى موسى الحبشى٣٠٧٥

----جـ جـ٦١٨٤٧٥٧٢١٨٢٨٨٠----جـ جـ٨٢م٨٩ل٥٠جـ جـ٧٧م٩٢م٨٥مكیرلس امیر مطر متیاس٣٠٧٦

----جـ٦١٨٤٣٩٧٢١٧٧٧٧٢----جـ٦٥م٨٩ل٥٠جـ٦٥م٨٨جـ جـ٨٢ممحمد احمد علي الصیفي٣٠٧٧

----م٦١٨٤٤٧٧٢١٧٨٦٨٥----جـ٦٥م٩٣ل٥٠جـ جـ٧٥م٨٨جـ جـ٧٦ممحمد مجدى محمد احمد الحشاش٣٠٧٨

----م٦١٨٤٩٠٧٢١٨٩٤٨٩----م٨٧م٩١جـ٧٠جـ جـ٨٣جـ جـ٨٤جـ جـ٧٥ممحمد ناصر سید ابراھیم٣٠٧٩

----جـ جـ٥١٥٣٨٠٧٢١٦٤٨٨٢----جـ٦٩م٨٥ض٣٦جـ٧٢م٨٧جـ٦٧ممحمود احمد غنیم المالكى٣٠٨٠

----جـ٦١٨٤٤٢٧٢١٧٤١٦٩----جـ جـ٧٥م٨٥ل٥٠ل٦٣م٨٩جـ جـ٨٠ممصطفى زكریا عبدالغفار احمد حماده٣٠٨١

----م٦١٨٤٦٨٧٢١٨٢٦٨٥----جـ جـ٨٤م٨٥ل٥٠م٩١م٩٠جـ٦٨ممصطفى محمد السید الشرقاوى٣٠٨٢

----جـ جـ٦١٨٤٨٥٧٢١٨٦٤٨٢----جـ٧٣م٨٩جـ٦٩جـ جـ٨٠م٩٢جـ جـ٨٢ممصطفى محمود مبروك ابوزید٣٠٨٣

----م٦١٨٥٠٦٧٢١٧٨٦٨٥----جـ جـ٨١م٩٣جـ جـ٨١جـ جـ٧٨م٩٣جـ جـ٨٠ممنى صالح محمد عبدالعال٣٠٨٤

----م٦١٨٤١٥٧٢١٦٤٠٩٠----ل٦٢م٨٩ل٥٠جـ٦٦جـ٧٣جـ جـ٧٥ممیار جابر سعید فتیح٣٠٨٥

----م٦١٨٤٣٠٧٢١٧٠٤٨٥----جـ٦٥جـ جـ٨١ل٥٠جـ جـ٧٥م٨٨جـ٧١منادیھ محمد محمد النادى محمد سید٣٠٨٦

----جـ جـ٦١٨٤٤٢٧٢١٦٦٦٧٩----جـ٧٤جـ جـ٧٥جـ٦٦جـ٦٩جـ جـ٨٣جـ جـ٧٥منھال محمد سعید شاكر٣٠٨٧

----م٦١٨٤٧٣٧٢١٩٢٣٩٠----جـ جـ٨٢جـ جـ٨٢ل٥٤جـ جـ٧٦م٩٤م٨٥مھبھ محمد مبروك خلف هللا٣٠٨٨

----م٦١٨٤٥٣٧٢١٨٠٢٨٧----جـ جـ٧٩جـ جـ٨٠ل٥٢جـ جـ٧٥م٨٧جـ جـ٨٠مھند سمیر عبدالعزیز شحاتھ٣٠٨٩

----جـ جـ٦١٨٤٥٥٧٢١٩٤٧٧٥----جـ٧٤م٨٦ل٥٠جـ جـ٧٨م٨٧جـ جـ٨٠مھند محمد بخورى عفیفى الجندى٣٠٩٠
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----ل٦١٨٤٠٤٧٢١٦٢٩٥٩----جـ٧٠جـ جـ٧٥جـ٦٩ل٥٦جـ٧٢ل٦٢ماسماء احمد عبدالوھاب الدمیاطى٣٢٤٧

----جـ جـ٦١٨٤٧٥٧٢١٩٥٤٧٥----م٨٦م٩٢جـ جـ٨١جـ٧٠جـ جـ٧٧جـ٦٩ماسماء السعید محمد محمد صالح٣٢٤٨

----ل٦١٨٥٢٤٧٢١٧٣٥٥٩----م٨٦م٨٩م٩٧م٨٧م٩٠جـ جـ٧٥ماسماء انور عطیھ كامل بكر٣٢٤٩

----جـ٦١٨٤٢٧٧٢١٥٩٣٦٦----م٨٨م٨٥ل٥٧جـ٧٠ل٦٤ل٦٣ماسماء حسین عبد المنعم علي٣٢٥٠
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كشف رصد درجات وتقدیرات طالب المستوي الثالث 

الفصل األول - العام الجامعي  2019 / 2020 

 جامعة المنوفیة 

  كلیة الزراعة 

  شبین الكوم

----ل٦١٨٥٣٢٧٢١٧٠١٦٠----م٩٦م٩١م٩٦م٩٢جـ جـ٧٧جـ جـ٨٠مایھ جمال احمد محمد الشیخ٣٢٥١

----ض٦١٨٤٣٣٧٢١٥١١٣٩----م٨٧جـ جـ٧٩جـ٦٦ل٥٨جـ جـ٧٥جـ٦٨مایھ عبدالغفار االمام عبد الغفار سالمان٣٢٥٢

----ل٦١٨٤٩١٧٢١٨٥٣٦٢----م٨٨م٨٥جـ جـ٨٢م٨٨م٨٧ل٦١مایھ محمد على الزلبانى٣٢٥٣

----جـ٦١٨٥٢١٧٢١٧٧١٦٧----م٩٣م٩٣م٨٥م٨٦م٨٦جـ جـ٧٨متقى عبدالرحمن عبدالحلیم شاھین٣٢٥٤

----جـ جـ٦١٨٤٧٣٧٢١٥٨٦٧٧----م٨٩م٨٥جـ٧٣جـ جـ٧٨جـ٦٨جـ جـ٨٠متقى عبدالمنعم محمود محمد٣٢٥٥

----جـ٦١٨٤٤٧٧٢١٥٠٤٦٦----جـ جـ٧٦جـ جـ٧٩جـ جـ٧٨جـ جـ٨٠جـ٧٢ل٦٢متقى مبروك فوزي مطر٣٢٥٦

----جـ جـ٦١٨٤٨٣٧٢١٧٣١٧٩----م٩٠م٨٩جـ جـ٧٩جـ جـ٧٨جـ جـ٧٥جـ٧٢محنان احمد عبدالعزیز احمد٣٢٥٧

----ل٦١٨٣٤٢٧٢١٥٢٥٥٨----ل٦٠ل٥٦ل٥٥ل٥٦ل٦٢ل٥٣مخالد مبروك محمود سعفان٣٢٥٨

----ل٦١٨٣٩٤٧٢١٥٠٢٦٣----جـ٦٩جـ جـ٧٥ل٦٠جـ جـ٧٥جـ٦٥ل٥٠مدینا شاكر محمد عید٣٢٥٩

----ل٦١٨٤٥٩٧٢١٥٢٦٦٤----م٨٥م٨٦جـ جـ٨١م٨٥جـ٦٥ل٥٧مسامح سعید السید محمود٣٢٦٠

ل١١--ل٦١٨٤١٨٧٢١٦٢٠٦٠----جـ جـ٧٥جـ جـ٧٨جـ٧١جـ جـ٧٥ل٥٩ل٦٠مسماء یحى عبدهللا ضوه٣٢٦١

----جـ٦١٨٥٢٥٧٢١٨١٤٦٩----م٩٤م٩١م٩١م٨٨جـ جـ٨٠جـ جـ٨١مشروق ھشام محمد جاد هللا٣٢٦٢

----ل٥١٥٣٣٥٦٩١٥٤٧٥٩----جـ جـ٨١جـ٧٠ض٣٤ل٦١ل٦٤ل٥٩مشیماء یاسر محمد عبدالحمید٣٢٦٣

----ل٦١٨٤٤٦٧٢١٥٠٨٦١----م٨٥جـ جـ٧٨ل٦٢م٨٥جـ٦٦جـ٧٠مصباح سعید محمد عبد الواحد الحلو٣٢٦٤

----ل٦١٨٥١٦٧٢١٩٥١٥٤----م٩٨م٩٢م٨٥م٩٦جـ٧٠جـ جـ٧٥معاصم طلعت ابراھیم حسن الجعفراوى٣٢٦٥

----ض جـ٦١٨٤٤٠٧٢١٥٢٥٢٥----جـ جـ٨٠جـ جـ٨٢جـ جـ٧٦جـ جـ٧٩ل٥٦جـ٦٧معاصم محمد جابر البربرى٣٢٦٦

----ض٦١٨٤٥٨٧٢١٥٢٨٣٨----جـ جـ٨٠جـ جـ٧٨جـ جـ٨٠م٨٦ل٦٣جـ٧١معبد الرحمن محمد على عبدالعزیز شرف٣٢٦٧

----ل٦١٨٥٢١٧٢١٨٤٥٦٠----م٩٧م٩٠جـ جـ٨١م٩١م٨٧جـ جـ٧٥معالء خالد صابر العشرى٣٢٦٨

----ض٦١٨٤٠٩٧٢١٥٣١٣٣----جـ٧١م٨٥ل٥١جـ٦٧جـ٦٦جـ٦٩معلى مصطفى على عتیم٣٢٦٩

----جـ٦١٨٤٦٧٧٢١٥٣٩٧١----م٨٥م٨٥جـ جـ٧٩جـ جـ٧٧جـ٧٤جـ٦٧مغاده حمدى محمود بسة٣٢٧٠

----ض٦١٨٤٩٧٧٢١٥٣٨٤٥----م٩١م٩٠م٩١م٨٨ل٦٤جـ٧٣مفاطمھ لطفى الحسینى ابراھیم الجعبیرى٣٢٧١

----ض٦١٨٤٥٣٧٢١٦١٥٤١----م٨٥جـ جـ٧٩م٨٨جـ جـ٧٨جـ٦٥ل٥٨مكامل منصور عبدالجواد منصور٣٢٧٢

----جـ٦١٨٤٧٨٧٢١٥٠٧٦٩----م٨٦م٨٥م٨٧م٨٥جـ٦٨جـ٦٧ممحمد اشرف مقداد عبدالحمید٣٢٧٣

----ض٦١٨٤٥٧٧٢١٥٩٧٤٧----م٨٥جـ جـ٨٠جـ٧١م٨٥جـ٧٤ل٦٢ممحمد جمال منیر الفرماوى٣٢٧٤

----ل٦١٨٤٨٠٧٢١٥٤٢٥٧----م٨٥جـ جـ٧٨م٩١م٩٣جـ جـ٧٨ل٥٥ممحمد رجب سلیمان قطب٣٢٧٥

----ل٦١٨٥٢٣٧٢١٨٨٣٥٩----م٩٣م٩٢م٩٦م٩٤جـ جـ٧٦جـ٧٢ممحمد رشاد خیر هللا حسب قاید٣٢٧٦

----ض٦١٨٤٣٤٧٢١٥٢٨٣٦----م٩١جـ جـ٧٧ل٦٢م٩٢ل٥٩ل٥٣ممحمد سمیر على عبدالعزیز شرف٣٢٧٧

----ل٦١٨٤١٨٧٢١٥٢٢٥٠----جـ جـ٨٢م٨٦ل٥٩جـ جـ٧٦ل٦٤ل٥١ممحمد عصام محمود على غانم٣٢٧٨

----جـ٦١٨٤٤٦٧٢١٦٥١٧٠----م٨٥جـ جـ٨١ل٥٦جـ جـ٧٨جـ جـ٧٨جـ٦٨ممحمد یحى محمد بدوى٣٢٧٩

----ض٦١٨٤٦٨٧٢١٥٠٦٤٤----جـ جـ٨٠م٩١م٨٦م٨٥جـ٦٥ل٦١ممحمود صالح صبحى عباس٣٢٨٠

----جـ٦١٨٥٣٢٧٢٢٠٧٨٧٣----م٩٢م٩٤م٩٦م٩٣م٨٥جـ٧٢ممحمود مبروك عبدالغفار لیلھ٣٢٨١

----ل٦١٨٥١٣٧٢١٧٥١٦٣----م٩٤م٨٦م٩٠م٩٠جـ جـ٨٠جـ٧٣ممنھ صالح عبدالجواد الخواجھ٣٢٨٢

----جـ٦١٨٤٤٥٧٢١٥٦٨٧١----م٩١جـ جـ٧٦ل٦١م٩٠ل٦١جـ٦٦منورھان عبدالباسط عبدالحافظ عبدهللا٣٢٨٣

----ل٦١٨٤٨٨٧٢١٧٣٠٦١----م٩٤م٩٠جـ٧٠م٨٧جـ جـ٧٩جـ٦٨مھاجر معوض على الكومى٣٢٨٤

----جـ٦١٨٣٩٧٧٢١٥٣٩٦٨----جـ جـ٨٢جـ جـ٨١ل٦٠جـ٦٦ل٥٨ل٥٠مھدى محمود احمد خطاب٣٢٨٥

----جـ٦١٨٤٨٤٧٢١٨٦٠٦٨----م٩٥م٨٩جـ جـ٨٠جـ جـ٨٠ل٦٤جـ جـ٧٦مھدیر عبدالغنى محمد عبدالغنى٣٢٨٦
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----جـ٦١٨٥٣٢٧٢١٩٤٨٧٤----م٩١م٩١م٩٠م٩٤م٨٩جـ جـ٧٧مھشام رجب مصطفى ابراھیم محمد٣٢٨٧

----ل٦١٨٤٤٤٧٢١٦١٠٥٨----م٨٥م٨٥جـ جـ٧٥جـ٧١ل٥٩جـ٦٩میوسف محمد محمود محمود الخیاط٣٢٨٨

تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  2تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

----جـ٦١٨٥٤٢٧٢٢٠٤١٦٨----م٩٣م٩٥م٨٥م٩١م٩١م٨٧ماحمد ابراھیم عطیھ التراس٣٣٢٨

--ل٦٢ض٥١٥٢٩٣٦٩١٣٢١٤١----جـ جـ٧٥ل٥٦ل٥٠ل٥١ض جـ٢٥ل٦١ماحمد الدسوقي مرسي لحمھ٣٣٢٩

--ل٦٤ل٥١٥٣٢٣٦٩١٢٩٧٦٢--ض٣٤ھندسة زراعیة (2)جـ٧٢جـ٦٥ض٤٣جـ٦٥ل٥٤جـ٦٧ماحمد حسن عبد الرؤف عرفھ٣٣٣٠

----ل٧٢١٤٣٦٦٩١٣١٧٥٤--ل٥٠اقتصاد عام (1)ل٦٢جـ٧١ل٥٧جـ٦٥جـ٧٢ل٥٩ماحمد سعید سلیمان مبروك معروف٣٣٣١

----جـ٥١٥٢٩٧٦٩١٣٢٧٧١----ل٦٠جـ٦٧ض جـ١٤ل٦١ل٥٠ل٥٩ماحمد صبري احمد نصار٣٣٣٢

----ل٦١٨٤٢٥٦٦١٣٠٠٥١----جـ٦٨جـ٦٥جـ جـ٧٧ل٥٥م٩١جـ٦٩ماحمد عبد العظیم علي شتات٣٣٣٣

----ل٥١٥٢٩٧٧٢١٣٧٢٥٠----جـ٦٧ل٥٥ل٥٥ل٦٠ض جـ٢٦ل٦٠ماحمد محمد فؤاد عطوه٣٣٣٤

--ض جـغل٦١٨٤٣٠٧٢١٣٨٠٥٦----جـ جـ٧٥جـ جـ٧٥جـ جـ٧٦جـ جـ٧٥ل٦٣جـ٦٦ماسامھ خالد فارس فارس٣٣٣٥

----ل٤١٢٢٧٢٦٩١٣٣٢٦٢----جـ٦٧جـ جـ٨٢ض٤٠ل٥٨ض٤٣جـ٦٥ماسالم حسنى جابر شعبان٣٣٣٦

----ل١٣٥٠٦٦١٢٠٢٥٣----ل٥٠ض٣٢ض جـ٢٥ض٤٠ض جـ٢٧ض جـ٢٥ماسماعیل محمد محمد امام٣٣٣٧

ل١٠--ل٥١٥٣٦٠٦٦١٣١٦٦١----جـ جـ٧٧م٨٥ض٣٣جـ٦٥جـ٦٨جـ٦٥ماشرف محمد طنطاوى محمد٣٣٣٨

--ل٦٤ض جـ٦١٨٣٧٢٦٩١٣٢٤٢٢--ض٣٠حشرات عام (2)جـ جـ٧٦جـ٦٥ل٥٦ل٥٨ل٥٠جـ٦٧مالسید سعید السید سید احمد٣٣٣٩

----جـ٧٢١٤٩٠٦٦١٣٥١٦٩--ل٥٢أسس وقایة نبات (2)جـ٧١جـ جـ٨٠ل٥٤ل٦١م٩٠جـ جـ٨٢مامینھ سعد زغلول مصطفى عوض٣٣٤٠

----ل٥١٥٣٤٤٧٢١٤٤٢٥٧----جـ٧٠جـ٦٥ض٣٥جـ٦٥جـ جـ٨١ل٦٣مایھ عبد هللا فوزي غانم٣٣٤١

----م٦١٨٥٤١٧٢١٩١٨٨٦----م٩٦م٩٥جـ جـ٧٥م٨٥م٩٧م٩٣مبسیمھ رأفت اسماعیل السید بركات٣٣٤٢

----ل٦١٨٣٥٨٦٩١٣٩٦٥٥----جـ٦٥جـ٦٥ل٥٠ل٦٢ل٥٨ل٥٨مرانیا جمال عبدالرازق محمد عیسى٣٣٤٣

----ل٥١٥٢٧٢٦٦١٢٨٨٥٧--ض جـغحشرات عام (2)ل٦٠ل٥٥ل٥٣ل٥٤ض جـ٢٥ل٥٠مسامح سعید فتحى بندارى شدید٣٣٤٤

----ل٥١٥٣٠٦٦٦١٣١٢٥٠--ض٣٩أسس علم األراضى (2)جـ٦٨جـ٦٧ض٣٨ل٥٤ل٥٠جـ٦٧معبد العزیز احمد عبدالعزیز ابوالحسن٣٣٤٥

----ل٦١٨٤١٨٦٩١٣٤٧٥٠----جـ جـ٧٧جـ جـ٧٨ل٥٢جـ جـ٧٥جـ٧١جـ٦٥معمرو محمد ابو المجد حسن٣٣٤٦

----ل٤١٢٢٦٦٦٦١٣٠٧٥٠----جـ٧١جـ جـ٧٥ض٤٠ل٦٠ض٣٦ل٦٠مفاطمھ محمود عبدالوھاب داود٣٣٤٧

----ل٦١٨٤٢٣٦٦١٢٩٠٥٧--ض جـغمیكروبیولوجیا عامة (2)جـ٧٢ل٥٧جـ٦٦م٨٧جـ٦٦جـ جـ٧٥مفوزى محمد فوزى نصر٣٣٤٨

----ل٥١٥٣٢٢٧٢١٣٤٤٦٣----جـ٧٠جـ٦٧ل٥٠جـ٦٩ض٤٣جـ٦٦ممحمد ایمن نصر عطیھ٣٣٤٩

----ل٥١٥٣١٤٦٩١٢٨١٥١----جـ٦٥جـ٧٠ض٤١ل٥٩ل٥٠جـ٧٠ممحمد طارق عبد العظیم الدناصوري٣٣٥٠

----ل٥١٥٣٠١٦٩١٢٧٨٥١----ل٥٩جـ٧٣ل٥١ل٥٧ض جـ١٩ل٦١ممحمد عادل طلبھ یوسف باغوت٣٣٥١

----ل٦١٨٣٤٦٦٦١٢٦٠٥١--ل٥٠ھندسة زراعیة (2)ل٦٢جـ٦٦ض جـ٢٢ل٦٣ل٥٠ل٥٥ممحمد قطب طھ قطب٣٣٥٢

----ل٥١٥٢٩٤٦٩١٢٩٣٥٩----ل٦٠ل٥٧ض٣٨جـ٦٦ل٥٠ل٦١ممحمود ابراھیم فرج عفیفى٣٣٥٣

تطبیقات الحاسب 

اآللى فى المجال

حاسب آلى ونظم 

معلومات زراعیة

مدخل إلى علم 

الجودة
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السابق

عمید الكلیة

أ.د/ أیمن حافظ عامر

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

أ.د/ حسن أبو سعد

أعضاء الكنترول

رئیس الكنترول



 
تاریخ اعتماد مجلس الكلیة   /   / 2020

كشف رصد درجات وتقدیرات طالب المستوي الثالث 

الفصل األول - العام الجامعي  2019 / 2020 

 جامعة المنوفیة 

  كلیة الزراعة 

  شبین الكوم

----ض٧٢١٤١٥٦٦١٢٨٠٣٦--ل٥٤أسس وقایة نبات (2)ل٦١ل٦٠ل٥٥جـ٦٧ل٥٠جـ٦٨ممحمود محمد سعد عبد الصادق٣٣٥٤

----جـ٥١٥٣٨٨٧٢١٣١٣٧١----م٨٦م٨٥ض٣٨جـ٦٨جـ٦٧جـ جـ٨٢ممھا صبرى صالح فھیم٣٣٥٥

----ل٤١٢٢٦٦٦٩١٣٤٩٥٤----ل٥٥جـ٧٢ض٤٢جـ٦٩ض جـ٢٠جـ٧٠مندا ابراھیم السید المنیاوي٣٣٥٦

--ض جـغ--٠٠٠٨٧١٧٤٠ض جـغتربیة محاصیل الحقل (4)ض جـغھندسة زراعیة (2)--------ض جـغ--بابراھیم فتحى محمد جاد هللا٣٣٥٧

------٦١٨٣٣٩٩٦١٨٣٨ل٥٩تكنولوجیا المحاصیل (4)ل٥٥أسس علم األراضى (2)*------ل٥٤----باحمد على عبد الجلیل خالد٣٣٥٨

ل٥٠تربیة محاصیل الحقل (4)--ل٥٠----ل٥٣--باحمد محمد عبد المرضى ناصف٣٣٥٩
تربیة محاصیل مقاومة 

لآلفات (4)
------٦١٨٣٢٥٩٣١٨١٥ل٥٨

----ض جـ٠٠٠٦٦١٢٢٢٤----ض٣٦ض جـغض جـغض٣٤ض جـغض جـ٢٢بسمر عنتر مغاورى احمد٣٣٦٠

عبد العزیز خالد عبد العزیز ابو شادى٣٣٦١
من 

الخارج
------٠٠٠٩٦١٩٠٨--ض جـ٢٨ھندسة زراعیة (2)*------------

تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  2تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

----ل٤١٢٢٠٦٦٩١٢٣١٥٠----ل٥٦ض٤٣ل٥٠ض٣٢ل٥٠ل٥٠مابانوب مجدي نجیب جرجس٣٤٣٤

----جـ٤١٢٢٣٦٧٢١٦٨٥٦٥----ل٦٣ض٤٢جـ٧١ض٣٣ل٥٢ل٥٠مابراھیم مجدى محمود احمد السروى٣٤٣٥

----ل٦١٨٤٤٤٦٩١٥٠٣٥٤----جـ جـ٧٩جـ٧٣جـ جـ٨٣جـ٦٩جـ جـ٧٥جـ٦٥مابراھیم محمد عبد الجواد محمد عبو٣٤٣٦

----ل٦١٨٣٥٤٧٢١٧١٥٦٢----ل٦٢ل٦٠جـ٦٧ل٥٦ل٥٩ل٥٠ماحمد ابراھیم رمضان حسن٣٤٣٧

ض٤٢*دینامیكا حراریة (2)------ل٥٠ض٣٢--ماحمدابوبكر محمود علي٣٤٣٨
*أسس الصناعات الغذائیة 

واأللبان (خاص)	(2)
----ض جـ٤١٢٢٠٠٧٥١٣٨٥٢٨ل٥٠

--ض جـ٢٧--ض٣٣----ماحمد اشرف علي احمد السید ٣٤٣٩
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ض٣٩

آالت مزارع إ.	الحیوانى والداجنى 

(4)
----ض٤١٢٢١٩٨٤١٦٤٠٤٣ل٥٧

----ض جـ٤١٢٢١٨٦٦١٣٦١٢٦--ض٣٤*أسس إنتاج نباتى (خاص)	(2)ل٥٦ل٥٠ل٦٢ل٥٠ض٤٠ض٣٨ماحمد سالم عبدالسالم سالم٣٤٤٠

----ل٦١٨٣٥٦٧٢١٤٠٦٥٠----ل٥٠ل٦٠جـ جـ٧٧ل٥٣ل٦١ل٥٥ماحمد سعید عبدالعال عبدالعاطي القالب٣٤٤١

------ل٥٠ل٦٠ل٥٥ماحمد سید سعید محمود٣٤٤٢
ھندسة نظم الجودة والتحكم البیئى 

(4)
ل٦٢

آالت مزارع إ.	الحیوانى والداجنى 

(4)
----ل٦١٨٣٤٢٨٧١٦٠١٥٠ض٤٣

------------ماحمد عاطف محمد سالم جاب هللا٣٤٤٣
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ل٦١٨٣٥١٨٤١٤٩٩٥٢ل٦٢

----جـ٦١٨٣٣٨٧٢١٤٢٩٧١----جـ٧٠ل٥٠جـ٦٥ل٥٠ل٥٣ل٥٠ماحمد عبد الحكیم احمد التھامى الزفزافى٣٤٤٤

--ل٥٠--ض جـ٢٨--ل٥٠ماحمد عالء الدین محمد احمد٣٤٤٥
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

آالت مزارع إ.	الحیوانى والداجنى 

(4)
----جـ٥١٥٢٥٦٦٩١٢٦٣٧١ل٥٦

----ل٥١٥٢٩٠٦٩١٣١١٥٥----ل٥٨ل٥٠جـ٦٧ض٣٠جـ٦٥ل٥٠ماحمد فرج فرج ابراھیم بدرالدین٣٤٤٦

----جـ٥١٥٣٢٩٧٢١٥٥٩٧٠----جـ٦٩ل٦٢جـ جـ٨٠ل٥٠جـ٦٨ض٣٩ماحمد محمد احمد حسنین صابر ٣٤٤٧

------ض٣١--ل٥٠ماحمد محمد احمد شحا تھ سعد٣٤٤٨
ھندسة نظم الجودة والتحكم البیئى 

(4)
----جـ٥١٥٢٦٩٨٤١٥١٣٦٥ل٦٠تكنولوجیا األغذیة واأللبان (4)ل٥٤

--ض جـ١٧ل٥٥ض جـغل٥٠ل٥١ماحمد محمد السعید فرج٣٤٤٩
ھندسة نظم الجودة والتحكم البیئى 

(4)
----ض جـغ٥١٥٢٧٥٦٦١٢٥٤ل٥٠تكنولوجیا األغذیة واأللبان (4)جـ٦٩

------ض٣٥----ماحمد محمد عبد الفتاح محمود الخولي٣٤٥٠
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ل٧٢١٣٦٥٩٦١٧٧٨٦٠ل٥١

--ض٣٢--ض جـ٢٨ض٤٠--ماحمد محمد عرفات المصیلحي٣٤٥١
ھندسة نظم الجودة والتحكم البیئى 

(4)
ل٥٤

آالت مزارع إ.	الحیوانى والداجنى 

(4)
--ل٥٦ض٢٦١٠٦٨١١٤٨٤٣١ض٤٤

--------ض٣٩--ماحمد یحي احمد قطب سالم٣٤٥٢
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ض٣٨

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض٥١٥٢٦١٧٥١٣٥٥٣٢ل٥٢

--ل٥٠--ض جـ٢٩ل٥٠ض٣٧ماسامھ عبد القادر عبد الجواد امنھ٣٤٥٣
آفات المحاصیل والبساتین 

ومكافحتھا (4)
----ل٤١٢٢٠٤٧٨١٤٦٧٥٩ل٥٠إرشاد زراعى (4)ل٥٤

----ل٤١٢٢٤٢٦٩١٣٣١٦٢----جـ٦٥جـ٦٧ل٥٣ض جـ٢٣ل٥٧ض٣٧ماسراء عبدالقوي عبدالجید عبدالقوي٣٤٥٤
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----ل٦١٨٣٦٠٧٢١٥٦٧٦١----ل٥٩ل٥٨جـ٧١ل٥٢جـ٧٠ل٥٠ماسراء فتوح محمد محمود ابو لیلة٣٤٥٥

--ض جـ٢٥--------ماسالم سید علي سید نصار٣٤٥٦
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥١

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض جـ٣٩١٦٤٨٤١٥١١٢٧ل٥٢

----جـ٦١٨٤٩٩٧٢٢٠٥٨٦٨----م٨٥جـ جـ٧٨م٨٧جـ جـ٧٧م٩٢جـ جـ٨٠ماسماء رمضان عبدالونیس رمضان عبوده٣٤٥٧

----ل٦١٨٤٦٠٧٢١٦٩٧٦٢----م٨٦جـ٧٢م٨٧جـ جـ٧٥جـ جـ٧٥جـ٦٥ماسماء سعید عدلى أغا٣٤٥٨

--ل٥١--------ماالء مجاھد محمد منصور علي ٣٤٥٩
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٥

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ل٧٢١٣٨٠٨٧١٧١٧٦٣جـ٦٥

----ل٦١٨٣٧٦٧٢١٤٦٠٥٧----جـ٦٥ل٦٢جـ٧٠ل٥٤جـ جـ٧٥ل٥٠مالجبالى مجدى توفیق عبدالمجید الجبالى٣٤٦٠

ل٦٠----------مالرفاعي محمد الرفاعي شرف٣٤٦١
ھندسة نظم الجودة والتحكم البیئى 

(4)
جـ٦٥

آالت مزارع إ.	الحیوانى والداجنى 

(4)
----ل٦١٨٣٥٩٨٤١٦٢٤٦٢ل٥٨

----جـ جـ٦١٨٤١٠٧٢١٦٥٣٧٩----جـ٧٢جـ٦٥جـ جـ٧٩جـ٦٦جـ جـ٧٥ل٥٣مامانى امام محمد امام خلیل٣٤٦٢

----جـ٦١٨٣٧١٧٢١٥٧١٧٠----جـ جـ٧٥جـ٦٥جـ٦٧ل٥٤ل٦٠ل٥٠مامنیھ رجب عبدالعظیم سلیمان٣٤٦٣

----جـ٦١٨٣٣١٦٩١٤٤٨٦٦--ل٥٠أسس إنتاج نباتى (خاص)	(2)ل٥٦ل٥٧ل٦٢ل٥٠ل٥٦ض٣٤مامنیھ لطفى قابل حسانین تمراز٣٤٦٤

--ض٣٠ل٥٨------مامیر عبد الوارث عبد الحفیظ الدسوقي٣٤٦٥
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ض٣٣

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ل٤١٢٢١٤٨٧١٥٨٩٥١ل٥٥

----ض٦١٨٤٠٠٦٩١٦٠٨٤٤----م٨٥جـ٧٠جـ٦٨ل٥٠جـ جـ٧٧ل٥٠مامیره على عرفھ على حمیده٣٤٦٦

----ل٦١٨٣٩٧٧٢١٥٤٣٥٧----جـ٧٣ل٦٢جـ جـ٧٥جـ٦٥جـ٧٠ل٥٢مایمان عبدالعزیز صالح محمد عبد اللطیف٣٤٦٧

--ل٦٤ل٦١٨٤٠٨٧٢١٦٣٤٥٠----جـ جـ٧٧جـ٦٩جـ جـ٨١ل٥٠جـ جـ٧٥ل٥٦مایمن عاطف السید بسیونى٣٤٦٨

----ل٥١٥٣٠٩٧٢١٥٦٠٦٢----جـ٦٦ل٦٢جـ جـ٨١ل٥٠ل٥٠ض٣٥مایھ سامى عبدالحمید محمد٣٤٦٩

----ل٦١٨٣٣٠٧٢١٤١١٥٢----ل٥٥ل٥٤جـ٦٥ل٥٠ل٥٦ل٥٠مایھ محمود عبدالفتاح محمود الشابورى٣٤٧٠

----جـ٥١٥٣٢٥٦٩١٥٨٣٧٠--ض٤٢*دینامیكا حراریة (2)جـ٧٣ل٦١م٨٥ل٥٠ل٥٦ض٣٦مجابر سعید احمد عبد العزیز عصمت٣٤٧١

----ل٤١٢٢٠٠٦٩١٣٠١٦٢ل٥٠(1)أسس علم النبات *ل٥٠*أسس إنتاج نباتى (خاص)	(2)ل٥٠ض٣٦--ض جـ٢٣--ل٥٠محازم ثروت شحاتھ مھران محمد٣٤٧٢

----ل٥١٥٢٩٢٧٢١٣٩٢٥٣----جـ٦٨ل٥٠جـ٧١ض٣١ل٥٣ل٥٠محسام جابر عبد النبي سید احمد٣٤٧٣

ل٦٢ل٥٨جـ٧٣ض٣٤جـ٧٠ض جـ٢٩محسین محمد رجب عبدالرحمن٣٤٧٤
*أسس اإلنتاج الحیوانى والدواجن 

(خاص)	(2)
----ل٥١٥٣١٣٦٩١٤١٦٥٦--ل٥٠

----ل٦١٨٣٤٣٧٢١٤٦٩٥٩----جـ٧٠ل٥٦ل٥٠ل٥٠جـ٦٧ل٥٠محنین احمد سعد مصطفى قلقاس٣٤٧٥

----ل٦١٨٣٩٧٧٢١٥٧٦٦٣----جـ جـ٧٥جـ٦٥جـ جـ٨٢ل٥٠جـ جـ٧٥ل٥٠مدنیا محمود صادق نورالدین٣٤٧٦

جـ٦٥ض٣٦ل٥٩----ل٥٠مرومیساء عبد الرسول سالمھ٣٤٧٧
آفات المحاصیل والبساتین 

ومكافحتھا (4)
--ل٦٤ض جـ٦١٨٣٣٤٦٩١٢١٩٢٩ل٦٠إرشاد زراعى (4)ل٥٠

----ل٦١٨٣٩٥٧٢١٤٥٦٥٠----جـ٧٠ل٦١جـ جـ٧٥جـ٦٥جـ٧١ل٥٣مسھیر عادل مصطفي النجار٣٤٧٨

----جـ جـ٦١٨٤٨٥٧٢١٨٨٣٨١----م٨٧جـ جـ٧٥م٨٧جـ جـ٨١م٩٠جـ٦٥مشیماء على محمد ستین٣٤٧٩

----جـ٦١٨٤٣٠٧٢١٧١٥٦٥----جـ جـ٧٦جـ٦٩م٨٥ل٥٩م٩١ل٥٠مشیماء محمود سعید محمد ابوطالب٣٤٨٠

ل٦٠----------مصالح فایز شبل مجاھد٣٤٨١
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ل٧٢١٤٢١٩٣١٨٣٦٥٠جـ٦٥

----جـ٦١٨٣٨٣٧٢١٥٢٧٦٦----جـ٦٧جـ٦٥جـ٧١ل٥٣جـ جـ٧٧ل٥٠مطارق یحى راضى محمد٣٤٨٢

--ض٤٣--ل٥٠----معادل قطب ابراھیم الزمزمي٣٤٨٣
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ل٧٢١٤١٧٩٩١٩٦٦٥٩جـ٦٦

--ض٣٩ل٥٠ض جـ٢٥ض٤٠--معبد الحلیم اشرف عبد الحلیم ابراھیم٣٤٨٤
ھندسة نظم الجودة والتحكم البیئى 

(4)
ل٥٩

آفات المحاصیل والبساتین 

ومكافحتھا (4)
----ل٤١٢٢١٤٧٥١٣٨٠٥٣ل٥٢

--ل٥٨--ض جـغ--ل٥٠معبد الرحمن اسماعیل عبد الرحمن البنا٣٤٨٥
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

آالت مزارع إ.	الحیوانى والداجنى 

(4)
----ض جـ٦١٨٣٣٨٨١١٤٧٥١٧جـ٦٥

----ل٥٣----ل٥٠معبد العزیز صبحي عبد العزیز نجم٣٤٨٦
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٦٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ل٧٢١٣٨١٨٤١٥٤٨٥٣ل٥٦

----ل٦١--ل٦٢--معالء عصام عبد العلیم عبد العزیز٣٤٨٧
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ض٣٩

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض٦١٨٣٥٢٨٧١٦١٥٤٣ل٥٨
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----ل٦١٨٤٤٧٧٢١٥٣٨٥٨----جـ٦٩جـ جـ٧٨م٨٥ل٦٠م٩٤ل٦١معلى سامح على الجوھرى٣٤٨٨

ل١١--ل٦١٨٣٣١٦٦١٢٥٦٥٨----ل٥٨ل٥٠جـ٦٥ل٥٠ل٥٨ل٥٠معلیاء اسامھ عبدالقادر حسن٣٤٨٩

جـ٦٦--------جـ٦٥معماد عبد الھادي توفیق عبد الھادي٣٤٩٠
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
جـ٦٨

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----جـ٨٢٤٦٠٠٩٩١٩٢٩٦٥جـ جـ٧٩

----ل٦١٨٥١١٧٢٢٠٤٤٥٨----جـ جـ٧٦م٨٩م٨٨جـ جـ٧٥م٩١م٩٢معمرو سعید بسیونى رمضان٣٤٩١

--ل٥٩------ض٣٩مغالیھ عزت حسانین صالح غنیم٣٤٩٢
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٦

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ل٧٢١٣٩٤٩٦١٩٩٢٥٨ل٥٦

----ل٦١٨٤٥٤٧٢١٦٠٩٦٣----جـ جـ٨٢ل٦٣م٩٠ل٥٩م٨٥جـ جـ٧٥مفاطمھ ابراھیم محمد ابراھیم ابومباركة٣٤٩٣

--ض٣٤--ض جـ٢٩--ل٥٠مفتحي سید فتحي عبد هللا٣٤٩٤
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
----ض٣٩١٥٠٧٥١٤٠١٣٢--ض٣١

----جـ٦١٨٣٨٧٦٩١٣١١٦٩----جـ٦٨جـ٦٨جـ٧٢ل٥٠جـ جـ٧٩ل٥٠مكریم محمد عبد الكریم حنفي الباشتلي٣٤٩٥

----جـ٦١٨٣٦١٧٢١٥٧٥٧٢----ل٦٣ل٥٧جـ جـ٨٠ل٥٠ل٦١ل٥٠مكمال عاطف محمود الصیفى٣٤٩٦

----ل٥١٥٣٢٦٦٩١٤٧٥٦٢----جـ٧٣ل٥٨جـ جـ٧٦ل٥٠جـ٦٩ض٣٧مكیرلس نصریوسف نصر٣٤٩٧

--ض جـغ--ض جـ٢٤ل٥٠ض٣٧ممارتینا عاصم عازر عازر منصور٣٤٩٨
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ض جـ٢٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض٣٩١٦٥٨٧١٦٣٩٣٣ل٥٠

----ل٥١٥٣٢١٧٢١٥٣٨٥٧----جـ٦٥ل٥٨جـ٧٢ض٣٦جـ جـ٧٦ل٥٠ممحمد ابراھیم محمد متولى٣٤٩٩

----ل٥١٥٣١٣٧٢١٣٤١٥٧ل٥٣(2)أسس إنتاج نباتى (خاص) *ض٣٩*دینامیكا حراریة (2)--جـ٧٣--ل٥٠جـ جـ٧٥ل٦٢ممحمد ابو بكر صادق محمد٣٥٠٠

----ل٥١٥٢٧٨٦٦١٢٢٦٥٥--ل٥٠*أسس علم النبات (1)ل٥١ل٥٠جـ جـ٧٧ض جـ٢٦ل٥٠ض٣١ممحمد اشرف عاطف مرسي٣٥٠١

----ل٢٦١٤٠٦٩١٤٤٨٥٦----جـ٧٣ض٤٣جـ٦٧ض٣٧ض٣٤ض جـ١٩ممحمد السید محمد قنبر٣٥٠٢

--ل٥٠------ض٣٣ممحمد الشحات حامد السعدني ٣٥٠٣
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض٦١٨٣٢٧٨٧١٦٥٤٣٦ل٦٢

----ل٦١٨٣٢٣٧٢١٤١٢٦٠----ل٥٨ل٥٠ل٦٠ل٥٠ل٥٣ل٥٢ممحمد جمال مصطفي السید نوح٣٥٠٤

----ل٢٦١٢٣٦٩١٢٦٥٥٢----جـ٦٧ض٤٣ل٥٦ض٣٤ض٤٤ض٣٠ممحمد حامد عطیھ محمد سید احمد٣٥٠٥

----جـ٦١٨٣٨٣٧٢١٥٣٤٦٩----جـ٦٩جـ٦٥جـ جـ٧٧ل٥٠جـ٧٢ل٥٠ممحمد حسام حسن عبد هللا حسن٣٥٠٦

----------ض٣٨ممحمد حسام محمد عبد الحمید ٣٥٠٧
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ض٣٨

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض٤١٢٢٣٤٨٧١٦٩٨٤١ل٥٣

----ل٤١٢٢٤٢٦٩١٢٣٦٥٧----جـ٦٥ل٥٠جـ٧٣ض جـ٢٦ل٥٤ض٣٩ممحمد حسن محمد الطارق٣٥٠٨

جـ٦٧ل٥٥--ل٥٠--ل٥٠ممحمد حماده محمد حفني٣٥٠٩
ھندسة نظم الجودة والتحكم البیئى 

(4)
----ل٧٢١٤٠٣٨٧١٦٨٨٦٢ل٥٢تكنولوجیا األغذیة واأللبان (4)جـ٦٦

------------ممحمد رضا محمد الحسیني٣٥١٠
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٣

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض جـ٣٩١٧٢٧٢١٣٣٣٢١ل٦٠

--ل٥١ض جـ٢٦١١٤٦٦١٢١٣٢٦--ض٣٧*أسس إنتاج نباتى (خاص)	(2)--ض٣٨ل٥٨ض جـ٢٣ل٥٦ض٣٧ممحمد سالم محمد سالم صقر٣٥١١

----ل٦١٨٣٣٨٦٩١٣٧٩٥٦----ل٦١ل٥٠جـ٧٣ل٥٠ل٥٤ل٥٠ممحمد شوقى ابراھیم ابراھیم داود٣٥١٢

----ل٧٢١٣٨٤٨٤١٥٩٤٥٥ل٥٤إرشاد زراعى (4)جـ٦٥تكنولوجیا األغذیة واأللبان (4)ل٥٨ل٥٠ل٥٧ل٥٠--ل٥٠ممحمد عادل محروس حسن الجزیري٣٥١٣

----ل٦١٨٣٦٦٧٢١٥٠١٥٩----جـ٦٦ل٥٨جـ٧١ل٥٠جـ٧١ل٥٠ممحمد عبدالمرضى ابراھیم دندن٣٥١٤

----ض٣٩١٦٨٦٦١٢٥٩٤٤----ل٥٦ض٣٦ل٦٢ض جـ٢٣ل٥٠ض٣٠ممحمد عبدالوھاب عبدالجواد السعدي٣٥١٥

----جـ٦١٨٤٣٤٧٢١٦٢٢٦٦----جـ جـ٨٠جـ٧٠م٨٦ل٥١م٨٧ل٦٠ممحمد عصام محمود عثمان٣٥١٦

----ل٥١٥٣١٧٧٢١٥١٩٥٦----ل٥٦جـ٦٦م٨٦ل٥٠ل٥٩ض٣٨ممحمد عماد محمد الصیرفى سعید٣٥١٧

----ل٤١٢٢٢٤٦٩١٣١٩٥٠----ل٦١ل٥٠ل٦٠ض جـ٢٤ل٥٣ض جـ٢٧ممحمد مبروك توفیق سالم٣٥١٨

----ل٦١٨٣٨٤٧٢١٥٨٠٦٠----جـ جـ٧٧ل٥٧جـ جـ٧٨ل٥٦جـ٦٥ل٥١ممحمد محمود حامد الصاوى٣٥١٩

----ل٥١٥٣٢٤٧٢١٥٣٦٥٠----جـ٦٨جـ٦٦جـ٧٢ل٥٠جـ٦٨ض٣٥ممحمد محمود صابر محمد مروان٣٥٢٠
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----ل٥١٥٢٥٥٦٩١٣١٨٥٠ض٣٩*نظریة اإلنشاءات (2)ل٥٠إرشاد زراعى (4)ل٥٥ض٤٠--ل٥٠--ل٥٠ممحمد محمود محمد حنفي٣٥٢١

--ض٣٦ل٥٧ل٥٠ض٣٦ض٣٥ممحمد مصطفى عبد الحمید وادي٣٥٢٢
آالت مزارع إ.	الحیوانى والداجنى 

(4)
----ل٢٦١٠٧٦٩١٢٦٢٥٠ض جـغإرشاد زراعى (4)ض جـغ

----ل٦١٨٣٦٦٧٢١٤٧٣٦٠----جـ جـ٧٥ل٥٥جـ جـ٧٦ل٥٩ل٥١ل٥٠ممحمد مصطفى عبد العزیز علي سلیمان ٣٥٢٣

------------ممحمود احمد شوقي علي٣٥٢٤
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٦٢

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ل٦١٨٣٩٣٩٩١٩٥٣٦٢جـ٦٨

ل١٢ل٦٤ض٢٦١٠٧٦٩١٤٣٨٣٩----ل٥١ض٣٧ل٥٦ض جـ٢٥ض جـ٢٨ض جـ٢٩ممحمود زكى محمود محمد شاھین٣٥٢٥

----ض٣٩١٨٧٦٦١٣٦٠٣٨----ل٦٣ض٤٣جـ٦٥ض جـ٢٧ل٥٩ض٣٢ممحمود سامى محمد مصطفى نوفل٣٥٢٦

------------ممحمود شوقي محمود السبكي٣٥٢٧
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٣

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ل٦١٨٣٦٨٩٣١٧٢٥٥٤ل٥٨

----ض٣٩١٧٦٧٢١٥٠٣٤٤----ل٦١ل٥٠جـ٦٥ض جـ٢١ض٤١ض جـ١٨ممحمود عبد الرازق محمد دیاب ٣٥٢٨

----ض جـ٣٩١٩٢٧٥١٤٥٦٢٧----جـ٦٥ض٤٠جـ٦٧ض جـ٢٢ل٦٠ض٣٣ممحمود عبد النبي رمضان الحایس٣٥٢٩

--ض جـغ--ض جـغ----ممحمود عزت محمد الكنفاني٣٥٣٠
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ض جـ٢٤

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض جـ٢٦١٠٠٧٢١٤٠٢٢٣ل٥٠

----ل٤١٢٢١٨٦٦١٢٦٠٥٠--ل٥٠*نظریة اإلنشاءات (2)جـ٦٥ض٣٣ل٥٣ض جـ١٩ل٥٠ض جـ٢٨ممحمود محمد احمد الفرماوى٣٥٣١

--ض٣٨--------ممحمود مصطفى عبد الرحیم فرغلي٣٥٣٢
آالت مزارع إ.	الحیوانى والداجنى 

(4)
----ل٦١٨٣٢٤٨٧١٦٦٨٦١ل٦١تكنولوجیا األغذیة واأللبان (4)ل٥٨

------------ممصطفى حمدي احمد اشرف ٣٥٣٣
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
جـ٦٦

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض٧٢١٤٢١٩٣١٦٦٦٤١ل٥٨

--ل٥٤--ل٥٠--ض٣٦ممصطفى خالد محمد مصطفى ٣٥٣٤
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ض٣٩

آالت مزارع إ.	الحیوانى والداجنى 

(4)
----ض٣٩١٥٨٧٥١٤١٧٣٢ل٥٤

--ض جـغ--ض جـ٨--ض جـغممصطفى رمضان عبد الفتاح مصطفى٣٥٣٥
ھندسة نظم الجودة والتحكم البیئى 

(4)
----ض جـغ١٣٥٠٦٦١٢١٤ل٥٠تكنولوجیا األغذیة واأللبان (4)ض٣١

----ض٣٩١٦٩٦٦١٢٦١٣٨--ض جـ٢١*أسس إنتاج نباتى (خاص)	(2)ل٥٦ض جـغل٦٣ل٥٠ض جـغض٣٣ممصطفى شفیق عبد الحمید شرف٣٥٣٦

------------ممصطفى عادل رمضان قالش٣٥٣٧
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض جـغ٧٢١٤٣٨٩٠١٧٥٦جـ٦٦

----ض٤١٢٢٤٨٧٢١٤١٤٤٠----جـ٦٧ل٥٠جـ جـ٧٧ض٣٣ل٥٤ض جـ٢٨ممصطفى كرم سعد عبدالعلیم حمزه٣٥٣٨

----ض٢٦١٠٨٦٦١٢٢١٣٢--ض٣٤*أسس إنتاج نباتى (خاص)	(2)--ض٣٩ل٥٨ض جـ٢٠ل٥٠ض جـ٢٦ممصطفى محمود صابر عبد الواحد عید الشریف٣٥٣٩

جـ٦٧ل٥٣جـ جـ٧٦ل٥٠ل٥٧ل٥٣ممعوض رضا معوض الفرماوى٣٥٤٠
*جبر وھندسة تحلیلیة وتفاضل 

وتكامل (1)
----ض٦١٨٣٥٦٦٩١٤٦٦٣٦--ض جـ٢٧

----ل٦١٨٣٩٢٧٢١٦٦٨٥١----جـ٦٦ل٦٣جـ جـ٨١ل٥٥جـ٦٩ل٥٨ممنصور عبدالوكیل منصور عانوس٣٥٤١

--ض٤٢--ل٥٠----ممنعم عبد المنعم محمد حمیده٣٥٤٢
ھندسة نظم الجودة والتحكم البیئى 

(4)
----ل٦١٨٣٥٥٩٠١٧٦٧٥٢جـ٦٥تكنولوجیا األغذیة واأللبان (4)ل٦٢

----ل٣٩١٦٢٦٦١٢٤٥٥٠ل٥٠إرشاد زراعى (4)ض٣٩تكنولوجیا األغذیة واأللبان (4)------ض جـ٢٤ض٤٠ض٣٦ممیار محمود سعد البیومي٣٥٤٣

----ل٦١٨٣٦٠٦٩١٣٣٨٥٣----جـ جـ٧٥جـ٧٠ل٦٣ل٥٠ل٥٢ل٥٠مندى عبدالعلیم عبدالعظیم عبدالعلیم٣٥٤٤

----ض٦١٨٣٣٧٧٢١٥٤٣٣٧----ل٦١ل٥٣جـ٦٧ل٥٠ل٥٦ل٥٠منھال جمال الزناتى عبدالحافظ٣٥٤٥

----ض٢٦١٠٤٧٢١٢٨٢٣٧ض جـ٢٣*دینامیكا حراریة (2)ل٥٤إرشاد زراعى (4)--ض جـ٢٠--ض جـ٢٠--ض٣١منھال محمد حسني القارح٣٥٤٦

--ض٣٠--------مھاجر احمد شعبان الخرخیسي٣٥٤٧
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ض٣٩

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ل٤١٢٢١٠٨٤١٥٦٧٥٠ل٥٤

----ل٦١٨٤٠٥٧٢١٥٣٧٥٠----م٨٥جـ٦٩جـ جـ٨٢ل٥٠جـ٦٩ل٥٠مھناء عباس احمد عباس٣٥٤٨

--ل٥٠--------مھند محمد فتحي علي الخولي٣٥٤٩
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ض٣٨

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض٤١٢٢١١٨٧١٧٠٤٣٠ل٥٨

----ل٦١٨٣٥٢٦٩١٣٣٨٥٤----جـ٦٥ل٥٠جـ٦٧ل٥٠جـ٧٠ل٥٠موجیھ مسعود عید سلیم مقلد ٣٥٥٠

----ل٥١٥٣٠٥٧٢١٤٩٨٥١----ل٥٧ل٥٨م٩٠ل٥٠ض٤١ل٥٠میاسمین رضا السعید الزیات٣٥٥١

----ل٥١٥٢٩٣٦٦١٣٩٠٥٠----ل٦٢ل٦٣ل٥٩ل٥٠ل٥٩ض٣٣میوسف اسالم محمود حبیب٣٥٥٢

--ض٣٢------ض جـ١٠میوسف منصور السید علي٣٥٥٣
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ض٣٩

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض جـ٤١٢٢٠٩٨٧١٥٩٠٢٩ل٥٤

عمید الكلیة
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------٠٠٠٨١١٦٢٢----------------بابتسام عبد هللا عبد الجواد سالم٣٥٥٤

----ض٤٣ض جـ٢٨----بابراھیم حسن عبد الفتاح البلتاجي٣٥٥٥
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥١

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض٥١٥٢٦٢٩٩١٨٤٦٣٥ل٥٩

--ض٣٩--ض٣٢ض٤٤ل٥٠باحمد جمال منصور بدوي٣٥٥٦
ھندسة نظم الجودة والتحكم البیئى 

(4)
ل٥٢

آالت مزارع إ.	الحیوانى والداجنى 

(4)
----ض جـ٣٩١٥٩٧٥١٣٨٦٢٨ض٤٥

--باحمد صبحى مصطفى العتر٣٥٥٧
سحب 

ملفھ
-------------٠٠٠٧٢١٣١٤------

------ض٣١ل٥٠ض جـ٢٧باحمد محمد عبد المنعم عبد الحافظ شحاتھ٣٥٥٨
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥١

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض٥١٥٣٠٠٩٠١٧٤٨٣٤ل٦٢

------ض جـ١٣ض٤١ض جـ٢٧باسالم احسان رشدي فوزي عبد الفتاح٣٥٥٩
ھندسة نظم الجودة والتحكم البیئى 

(4)
----ل٤١٢٢١٢٨٤١٦٣٨٥٠ل٥٠تكنولوجیا األغذیة واأللبان (4)ل٥٦

------ض جـ٢٤--ض٣٣باسالم عبد النبي محمد خلیل٣٥٦٠
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥١

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض جـ٦١٨٣٥٨٩٦١٨٩٣٢٨جـ جـ٧٥

------ض جـ٢٤ل٥٨جـ٦٥باالء عبد النبي عبد الخالق عزب٣٥٦١
ھندسة نظم الجودة والتحكم البیئى 

(4)
ل٥٥

آالت مزارع إ.	الحیوانى والداجنى 

(4)
------٦١٨٣٣٤٨٧١٧٠١ل٥٠

--ض جـغ--ض٣٦----بالشاذلي محمد قطب الشاذلي٣٥٦٢
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض جـغ٥١٥٣٠٢٨١١٥٧٩ل٥٧

--------ض٤٤ض جـ٢٠بامیرة رافت عبد الجواد حدوة٣٥٦٣
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
------٤١٢٢٢٩٩٠١٨٣٢جـ٦٥

----------ض٣٥برامى محمد  شحاتھ عبد الرحمن ٣٥٦٤
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ض٣٤

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض جـ٤١٢٢١٨٩٩١٨٢١٢٦ل٥٠

----ض جـ٢٦١١٧٦٦١٢١٢١٩----ل٥٦ض٣٤ض٤٤ض جـ٢٧ل٦١ض جـصفربسعید حسین ابراھیم الجندى٣٥٦٥

----------ل٥١بشحاتھ شعبان شحاتھ حسن٣٥٦٦
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٥

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض٧٢١٣٨٩٩٩١٨٦٤٣٠ل٦٢

ض جـغإرشاد زراعى (4)--ض جـغ--ض٣٢ل٥٠ض جـ٢٠بعبد الرحمن احمد السید سالم٣٥٦٧
ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
------١٣٥٠٧٥١٥٠٩ض جـ١٨

------ل٥٠--ل٥٠بعبد هللا عادل محمد عبد العلیم٣٥٦٨
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض٦١٨٣١٢٩٣١٨١٩٣٤ل٥٧

----------ض٣٨بمحمد السید عبد الوھاب حسن٣٥٦٩
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
------٥١٥٢٥٤٩٣١٧٤٩ل٥٠

--ض٤٢--ض٣٠----بمحمد خالد ابو الحسین محمد الدیب٣٥٧٠
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
------٥١٥٢٨٤٩٣١٩٤٦ل٥٧

--ل٥٠--ض جـ٢٧--ل٥٠بمحمد شحات احمد صابر محمد٣٥٧١
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٢

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
------٧٢١٤١٨٩٦١٩٢٨جـ٦٥

------ض٣٣----بمحمد مجدي مخیمر عبد العال قاید٣٥٧٢
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٠

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
------٥١٥٢٦١٩٩٢٠٦٥ل٥٠

------ض٣٥--ض٣٨بمصطفى ھاني محمود محمد الحداد٣٥٧٣
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٧

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
------٦١٨٣٨٢٩٩١٨٧٨جـ٧٠

------------بمصطفى یحیى زكریا الجزیري٣٥٧٤
ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ل٥٣

ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
----ض٦١٨٣٦٤٩٩١٩٥٨٣٠جـ٧١

ایمان احمد رشدى ٣٥٧٥
من 

الخارج
----------------٠٠٠٩٦١٨٠٧------

شادى محمد عبدالرحیم ٣٥٧٦
من 

الخارج
----ض جـ٠٠٠٦٩١٢٨٤١٦--ض جـ٥*دینامیكا حراریة (2)--ض جـ١٠ض٣٧ض جـ١٥ض جـ٧ض جـ١

عمرو عبدالعزیز عبد الخالق٣٥٧٧
من 

الخارج
------ض جـ١١ل٥٠ض٣٢

*ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة 

(4)
ض جـ٢١

*ھندسة نظم الجودة والتحكم 

البیئى (4)
------١٣٥٠٩٣١٦٧٧ض٤٤

عمید الكلیة

أ.د/ أیمن حافظ عامر

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

أ.د/ حسن أبو سعد

أعضاء الكنترول

رئیس الكنترول


