
1.30Dرل1D-0رل2.30C+0رل1D-1D-1D-1D-0احمد ابوالقاسم سٌادى طهباقى18205007

رل0رل0رل0رل0رل0رل0احمد حمدان طاٌع حسانىباقى18305011

-1Dرل0رل1.30D0رل1.30D0----رل1.30D0احمد كمال وحٌد السٌدباقى18405015

1.30D1.30D2C2C2.70Bرل1.30D1.30D1.30D0اسالم  منصور عبده علىباقى18505031

رل1.30D1.30D0رل1.30D1.30D0F0F0اسماء عبدالداٌم لبٌب احمدباقى18604025

0Fرل0رل0رل1D-1.70D+1D-2.30C+0اكرام فتحى عنتر مباركباقى18705036

رل0غ0غ0غ0رل0اٌه عبد الرحٌم محمود حسنباقى18804055

0F0Fرل1.30D1D-0رل1.30D0F0بسام شهدي محمد بٌومًباقى18904067

2.70B2.30C+1.70D+1.30D2C1.30D1.70D+1.30Dسعاد عبد الكرٌم محمد الحسن عبدهللاباقى19005097

  دور يناير 2018 - 2017كشف بنتيجة الفصل الدراسي األول 

دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

حاسب آلً

المٌكروبات الصدٌقة

 أساسٌات نحل العسل و

دودة الحرٌر

المٌكروبات الصدٌقة

 أساسٌات علوم

األراضً

1كٌمٌاء حٌوٌة 

 أساسٌات تغذٌة و

رعاٌة الدواجن

المٌكروبات الصدٌقة

100.00

1كٌمٌاء حٌوٌة  أساسٌات وقاٌة النباتأساسٌات علوم األلبان حاسب آلً

أساسٌات علوم األلبان

 أساسٌات علوم

األراضً
أساسٌات علوم األلبان

 األهمٌة الغذائٌة و

الصحٌة لأللبان

حاسب آلً

 أساسٌات علوم

األراضً

 تشرٌعات و قوانٌن

زراعٌة و بٌئٌة

 األهمٌة الغذائٌة و

الصحٌة لأللبان
حاسب آلً

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

1كٌمٌاء حٌوٌة  حاسب آلًأساسٌات المحاصٌل

1كٌمٌاء حٌوٌة 

1كٌمٌاء حٌوٌة 

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة
حٌوان زراعً عام

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

لغة انجلٌزٌة

 أساسٌات صناعات

غذائٌة

 األهمٌة الغذائٌة و

الصحٌة لأللبان

 أساسٌات علوم

األراضً
أساسٌات وقاٌة النبات أساسٌات المحاصٌل

 اجتماع رٌفً و ارشاد

زراعً
حاسب آلً أساسٌات المحاصٌل

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 األهمٌة الغذائٌة و

الصحٌة لأللبان

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة
حٌوان زراعً عام

1كٌمٌاء حٌوٌة  أساسٌات علوم األلبانحاسب آلًأساسٌات المحاصٌل
 أساسٌات علوم

األراضً

أساسٌات البساتٌن

أساسٌات البساتٌن
 األهمٌة الغذائٌة و

الصحٌة لأللبان

أساسٌات المحاصٌل

 أساسٌات صناعات

غذائٌة
1كٌمٌاء عضوٌة أساسٌات المحاصٌل أساسٌات البساتٌن

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة
انتاج البساتٌن

 يعتمد

عميد الكلية

ياسر عبدالحميد دياب . د.أ وكيل الكلية لشئون الطالب

شئون الطالب

كتبه وأماله     رئيس الكنترول
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دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

-0F1Dرل0رل1D-1.30D0رل1D-0غ0غاده ٌوسف محمود الصاوىباقى19105122

-0F1Dرل0رل1D-0رل1.30D1D-0محمد صالح الدٌن ضوى محمودباقى19205142

التقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

+0F1.70Dرل1.30D0رل1.30D1D-----1D-0محمود احمد حسن حسانًباقى19305151

-1Dرل0رل0غ0F0رل1.30D1.30D0محى الدٌن حسن عز الدٌن سٌدباقى19405201

-0F2C1Dرل0رل2C1.70D+1D-0منه هللا محمد عبد المعروف عبد الخالقباقى19505166

0Fرل0رل0رل0رل1D-0غ0رل0مٌنا كرم عدلً لبٌبباقى19605174

-1Dرل1D-1.70D+1.30D1D-0هدٌر محمد سٌد احمدباقى19705193

0F0F

 لغة

انجلٌزٌة

غغ0غ0غ0غ0غ0غ0احمد عادل محمد عبدالسمٌعباقى19803014

1D-Dرل1.30D1D---1.30D0احمد عبدالرحٌم احمد محمدباقى19905234

غغ0غ0غ0غ0غ0غ0اسراء عبد المتعال على محمدباقى20005027

 عبد البارى محمود محمدسعٌدباقى20105109

عبدالرحمن

غغ0غ0غ0غ0غ0غ0

1كيمياء حيوية 

المٌكروبات الصدٌقة

100.00

الميكروبات الصديقة

100.00

 أساسيات نحل العسل

و دودة الحرير

100.00

 اجتماع ريفي و ارشاد

زراعي
حاسب آلي

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

 تشريعات و قوانين

زراعية و بيئية

 أساسيات علوم

األراضي
أساسيات علوم األلبان

حٌوان زراعً عام
 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 أساسٌات تربٌة

حٌوانات المزرعة

100.00

 أساسٌات علوم

األراضً

1كٌمٌاء حٌوٌة  أساسٌات علوم األلبان
 تشرٌعات و قوانٌن

زراعٌة و بٌئٌة

 أساسٌات علوم

األراضً

أساسٌات علوم األلبان

المٌكروبات الصدٌقة

100.00

 أساسٌات نحل العسل و

دودة الحرٌر

100.00

 أساسٌات تربٌة

حٌوانات المزرعة

100.00

المٌكروبات الصدٌقة

100.00

1كٌمٌاء حٌوٌة 

1كٌمٌاء حٌوٌة 
 أساسٌات علوم

األراضً

 األهمٌة الغذائٌة و

الصحٌة لأللبان

 اجتماع رٌفً و ارشاد

زراعً
حاسب آلً

حاسب آلًأساسٌات المحاصٌلأساسٌات البساتٌن

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

حٌوان زراعً عام

1كٌمٌاء حٌوٌة 
المٌكروبات الصدٌقة

100.00

 اجتماع رٌفً و ارشاد

زراعً
أساسٌات علوم األلبانحاسب آلً

1كٌمٌاء حٌوٌة 
 أساسٌات علوم

األراضً
حاسب آلً

أساسٌات علوم األلبان
 أساسٌات صناعات

غذائٌة

 األهمٌة الغذائٌة و

الصحٌة لأللبان
أساسٌات المحاصٌل

 اجتماع رٌفً و ارشاد

زراعً
حاسب آلً

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 أساسٌات صناعات

غذائٌة

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 األهمٌة الغذائٌة و

الصحٌة لأللبان

 أساسٌات علوم

األراضً
1كٌمٌاء حٌوٌة 

 أساسٌات علوم

األراضً
أساسٌات وقاٌة النبات

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

حاسب آلًأساسٌات المحاصٌلأساسٌات البساتٌن

 يعتمد

عميد الكلية

ياسر عبدالحميد دياب . د.أ وكيل الكلية لشئون الطالب

شئون الطالب

كتبه وأماله     رئيس الكنترول
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 لغة

انجلٌزٌة

التقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط 

+Dغ1.30D2C0F1.30D0F0آٌة خالد أحمد محمدمستجد106039

+1D-2C1D-0F0F0FDآٌه رأفت سٌد محمدمستجد206040

+1D-0F0FCغ1.70D+0غ0احمد انور محمد جمعهمستجد306001

1D-1.30D1D-0F0F0FBاحمد جالل الدٌن حسن  محمدمستجد406002

Bرل0F0F0رل0رل0رل0احمد سعد احمد احمد نجممستجد506004

+0FCرل1D-2.30C+1D-0F0احمد سلٌمان داود سلٌمانمستجد606003

1D-Bرل1.30D1.70D+1.70D+1.70D+0احمد صبرى ٌحٌى حسن عبدهمستجد706005

4A+1.70D+2.30C+2.70B2C3B+Bاحمد عبد المعطى سٌد احمدمستجد806006

2C1.70D+1.30D0F1D-1.30DBاحمد محمد احمد مصطفىمستجد906007

1.30D1.70D+1.30D1.70D+0F1D-Bاحمد محمد حسٌن مهللمستجد1006008

+2C2.30C+1.70D+1.30D1D-2CCاحمد محمد حمدى سلٌمان رسالنمستجد1106009

+3.40A-2.70B1D-3.40A-2C2.70BCاحمد محمد ٌاسر فرجمستجد1206010

2.70B2.30C+1D-2.30C+0F1.30DBاروى سعٌد جمعه حلفاوىمستجد1306011

+2.70B2.30C+1.70D+2.30C+1.70D+2CCاسراء احمد حسٌن محمدمستجد1406012

+3.70A3B+2.30C+2.70B2.70B2.30C+Bاسراء بالل محمد شحتومستجد1506013

  دور يناير 2018 - 2017كشف بنتيجة الفصل الدراسي األول 

دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

حٌوان زراعً عام

 

يعتمد،       

عميد الكلية 

 ياسر عبدالحميد دياب. د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب 
شئون الطالب

 

كتبه وأماله      رئيس الكنترول
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 لغة

انجلٌزٌة

  دور يناير 2018 - 2017كشف بنتيجة الفصل الدراسي األول 

دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

حٌوان زراعً عام

+3.70A2.30C+1.70D+3B+2.30C+2.30C+Cاسراء دسوقى بسطاوى مرسىمستجد1606014

1.30D2C0F1.30D1.70D+1D-Cاسراء رمضان عبد هللا احمدمستجد1706015

2C3.40A-1.70D+3B+2.30C+2.30C+Bاسراء سهرى بدوى سٌدمستجد1806016

-3.40A-2.70B2.30C+3.40A-2.70B3.40A-Aاسراء سٌد الصغٌر عبد الرحٌممستجد1906017

1D-Bرل0F0غ3B+2.70B0اسراء كامل حسن صالحمستجد2106018

+3.40A-2.70B2C3B+2.30C+1.70D+Bاسراء محمد عبدالسمٌع حسنمستجد2206019

2.70B2.30C+2C3B+1D-2CBاسراء مصطفى محمود احمدمستجد2306020

0FBرل1.30D0رل1D-0رل0اسماء الطاهر عبداالخر االمٌرمستجد2406021

+3B+3B+1D-3B+1D-2.30C+Bاالء احمد مصطفً احمدمستجد2506022

-3.40A-2.30C+2.30C+2C1.30D2.70BAاالء كرم محمد سلٌممستجد2606023

Dرل0رل0F0رل0رل0رل0الحسن ناجى انور نصرمستجد2706048

+Cرل0رل0رل0رل1.30D0رل0الحسٌن محمد ابراهٌم خلٌلمستجد2806049

+2C2C1D-2C1.70D+0FCالزهراء عبد الناصر محمد علىمستجد2906050

+1D-2.30C+1.30D1.30D0F1.30DCالسعدى عبد هللا السعدى زٌدانمستجد3006051

+2.70B2.30C+1D-2C1.30D1.30DBالشٌماء حسٌن عبد الرحٌم مرادمستجد3106052

 2.70B3B+1.30D3B+1.30D2CCالشٌماء عبد هللا محمد احمدمستجد3206053

يعتمد،       

عميد الكلية 

 ياسر عبدالحميد دياب. د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب 
شئون الطالب

 

كتبه وأماله      رئيس الكنترول
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 لغة

انجلٌزٌة

  دور يناير 2018 - 2017كشف بنتيجة الفصل الدراسي األول 

دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

حٌوان زراعً عام

1D-0F0FDرل1D-1D-0المهند احمد محمود حسٌنمستجد3306054

1.30D2.30C+1.70D+1.30D1D-1.30DBامتنان رمضان احمد محمدمستجد3406024

3.70A3B+2.30C+3.70A2.70B3B+Bامل هشام محمد محمدمستجد3506025

3.70A3.40A-2C2.70B2C2CCامنه عثمان احمد الحاجمستجد3606026

2.70B2C1D-2C1D-1D-Bامنٌة خالد عبد الفتاح احمد عثمانمستجد3706027

1.30DDرل2C3B+1.30D2.70B0امنٌه صالح ربٌع صالحمستجد3806028

-2C1.70D+1.30D2.30C+1D-1.30DAامنٌه محمود على مصطفًمستجد3906029

3.40A-2.30C+2C3B+1D-2.70BBامٌره احمد خٌرى نظٌرمستجد4006030

-3.40A-2.70B2C3B+2.70B2.70BAامٌره اسماعٌل عبد الفتاح خضرىمستجد4106031

+1.30D1.30D1D-1D-1.70D+1.30DBامٌره حسن محمد مصطفىمستجد4206032

1D-Dع-+1D-1.70D+1D-1.70Dامٌره مصطفى حسٌن محمدمستجد4306033

2C2.30C+1D-1.70D+1D-1.30DCامٌنه عبدالحمٌد احمد حفنىمستجد4406034

3.70A3.40A-2.30C+3.40A-2C3.40A-Bاٌه ابوالوفا عبدالاله حسٌنمستجد4506035

+3.70A3.40A-1.70D+2C2.30C+1.70D+Bاٌه اٌهاب حسن عباسمستجد4606036

2C3.70A1.70D+2.30C+2.30C+2CBاٌه بدوى عبد الراضى حسنمستجد4706037

 +3.40A-2.30C+2.70B2.30C+2C2CBاٌه حسنى زٌن العابدٌن ابراهٌممستجد4806038

يعتمد،       

عميد الكلية 

 ياسر عبدالحميد دياب. د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب 
شئون الطالب

 

كتبه وأماله      رئيس الكنترول
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 لغة

انجلٌزٌة

  دور يناير 2018 - 2017كشف بنتيجة الفصل الدراسي األول 

دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

حٌوان زراعً عام

2.70B1.70D+1D-2C2C2CBاٌه رضا توغان محمدمستجد4906041

2C2.30C+1D-3.40A-1.70D+2.70BAاٌه سٌد عبد الغنى حسنمستجد5006042

+2C2.30C+1.70D+1D-0F1D-Cاٌه عبد الحاكم محمد حسٌنمستجد5106043

+3.40A-3B+1D-1.30D1.30D2CDاٌه على حسن محمدمستجد5206044

+3.40A-3B+0F1.30D1.30D1.70D+Bاٌه محمود عبدالرازق بسطاوىمستجد5306045

+2C2.30C+1D-1.70D+1.30D1.70D+Bاٌه محمود عمر ابراهٌممستجد5406046

3.70A3B+2.30C+3.40A-1.30D2.30C+Bاٌه ٌاسر محمد حسانمستجد5506047

+2.70B3B+1D-2.30C+1D-2CCبدرالدٌن كمال طاٌع احمدمستجد5606055

1.70D+0F1D-0F0FDرل0بسام محمد قناوى محمدمستجد5706056

1.70D+Cرل2.70B2C0F2.70B0بوال هانى صبحى عبد المسٌحمستجد5806057

+2.70B2.70B1D-2.30C+0F1.70D+Cتامر عادل جٌد مترىمستجد5906058

غغ0غ0غ0غ0غ0غ0جهاد محمد حسن محمدمستجد6006059

2.70B1.70D+1.30D2.30C+0F1.30DCحسن ابراهٌم عبد القادر علىمستجد6106060

-2.70B2.70B2.30C+2.70B2.70B3B+Aحنان عمادالدٌن عٌد سعٌدمستجد6206061

1D-1.30D1D-1D-1D-1.30DBخالد عبد الحمٌد عابد عمرمستجد6306062

 +2C3B+2C3.40A-2.30C+2.30C+Bخلود حسانى محمد ٌونسمستجد6406063

يعتمد،       

عميد الكلية 

 ياسر عبدالحميد دياب. د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب 
شئون الطالب

 

كتبه وأماله      رئيس الكنترول
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 لغة

انجلٌزٌة

  دور يناير 2018 - 2017كشف بنتيجة الفصل الدراسي األول 

دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

حٌوان زراعً عام

+2C2.30C+1.70D+1D-0F2CCدعاء عٌد محمد بزٌدمستجد6506064

+3.70A3B+2.30C+3.40A-2.70B3.40A-Bدعاء محمد عبد الجلٌل محمودمستجد6606065

+3.40A-2.70B2C3.40A-2.30C+2.30C+Bدنٌا حسن محمد حسنمستجد6706066

2.70B3B+2C2.30C+2C2.70BAدٌنا متولى محمد علىمستجد6806067

+1D-2.70B1.30D2C1D-1.70D+Bرانٌا ابراهٌم فاروق ابراهٌممستجد6906068

+2C2C1.30D1D-0F2.30C+Cرانٌا سعٌد عبد العزٌز خلٌلمستجد7006069

غغ0غ0غ0ع-غ0غ0رباب محمد بدوى احمدمستجد7106070

2.70B1.30D1.30D2.70B2C2.70BCربٌع سعٌد على حسٌنمستجد7205079

+3.40A-2C1.70D+2.70B1.70D+2CBرحاب محمد عبد الصبور محمودمستجد7306071

2C2C2C3.40A-1.30D2CBرحاب محمد مصطفى عبد السٌدمستجد7406072

-3.70A3B+2.30C+3B+1.70D+3B+Aرحمه احمد محمد احمدمستجد7506073

+2.70B3B+1.30D2.70B1.30D2CBرضوى رفعت محمود احمدمستجد7606074

+1.30D1D-1D-0F0FBرل0روان احمد شاذلى احمدمستجد7706075

-3.40A-3.70A1.70D+3.70A2.30C+2.70BAروان كمال سٌد محمودمستجد7806076

-4A+3.70A2.70B3.70A2.70B3B+Aزهور احمد ابراهٌم عبدالقادرمستجد7906077

 

يعتمد،       

عميد الكلية 

 ياسر عبدالحميد دياب. د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب 
شئون الطالب

 

كتبه وأماله      رئيس الكنترول
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 لغة

انجلٌزٌة

  دور يناير 2018 - 2017كشف بنتيجة الفصل الدراسي األول 

دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

حٌوان زراعً عام

+3.40A-2.70B1.70D+2.30C+1D-2CBزٌنب احمد جالل محمدمستجد8006078

2C2.30C+2C2.30C+2C2.30C+Bزٌنب عبدالمنعمم ٌونس عبدالعالمستجد8106079

+2C3B+1.70D+2.70B1D-2.70BCزٌنب هشام محمد مدنىمستجد8206080

1.30D2C1.70D+1.30D0F1.70D+Cساره خالد محمد محمد طاٌعمستجد8306082

+3.40A-3.70A2.30C+2.30C+2C2.30C+Cساره عبدالنبى محمود محمدمستجد8406081

1.70D+1D-1D-1.30D1.30DBرل0ساره محمود فهمى ٌوسفمستجد8506083

4A+3.70A2.30C+4A+3B+3.40A-Bسعاد زكرٌا محمد سلٌممستجد8606084

+2C2.70B1.30D2.30C+1.30D1.30DCسعٌد محمد احمد محمدمستجد8706085

3.40A-3.40A-1.70D+3.40A-2.30C+3B+Bسماح صالح على عثمانمستجد8806086

+3.40A-2.70B2C3.70A1.70D+2.70BBسمٌه صالح الدٌن محمد عبدالوارثمستجد8906087

+3.70A3B+2C4A+2C2.70BCسندس احمد محمد شلبىمستجد9006088

+1D-1.70D+2C2C1.30D1.30DBشاهٌناز محمد ونان محمدمستجد9106089

2C2.70B1.70D+3.40A-2.30C+2.70BBشروق ابراهٌم عبد الحمٌد طاهرمستجد9206090

3.70A2.70B2C3B+2C3B+Aشروق عبد هللا حسن محمودمستجد9306091

 

يعتمد،       

عميد الكلية 

 ياسر عبدالحميد دياب. د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب 
شئون الطالب

 

كتبه وأماله      رئيس الكنترول
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 لغة

انجلٌزٌة

  دور يناير 2018 - 2017كشف بنتيجة الفصل الدراسي األول 

دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

حٌوان زراعً عام

+2C1.30D0F1.70D+0F0FDشروق ممدوح احمد طاٌعمستجد9406092

2.70B2.30C+1.30D3B+1D-2CCشهد عالءالدٌن متولى سلٌمانمستجد9506093

3.40A-3.40A-2C2.30C+2C3B+Bشٌماء عبد السالم منصور عمرانمستجد9606094

+1D-1.30D1D-1D-1.30D1D-Cشٌماء محمود احمد محمدمستجد9706095

2.70B2.30C+1.30D2C1.70D+2.70BBصفاء محمود احمد ٌوسفمستجد9806096

1.70D+1.70D+1.30DBغ1D-2.70B0عائشه حمدى حسن محمدمستجد9906097

Cرل0رل1D-1.30D0F1D-0عبد الرحمن جمال سالم عبد الرازقمستجد10006099

2.70B1.70D+1D-2C1D-1D-Cعبد الرحمن خالد ٌوسف عفٌفىمستجد10106102

+2.70B3.40A-2C3.40A-2.30C+2.70BBعبد السالم رمضان سعٌد احمدمستجد10206103

2.70B2.30C+1.70D+3B+2.30C+2.70BCعبدالرحمن احمد ٌوسف سلٌمانمستجد10306098

-3.40A-2.70B3.40A-3.40A-2C3B+Aعبدالرحمن حسن احمد عمر عبدهللامستجد10406100

+2C2.30C+1D-2C1D-1.30DCعبدالرحمن خالد احمد حسنمستجد10506101

2C3B+1D-2C1.30D1.70D+Cعبدهللا احمد طه عبد الحافظ حنفىمستجد10606104

+2C2C1.30D2C0F2CBعبدهللا فتحى انور  علىمستجد10706105

-3.70A2.30C+1D-2.70B1.70D+2.70BAعبٌر بدوى سعدى مرتضىمستجد10806106

 

يعتمد،       

عميد الكلية 

 ياسر عبدالحميد دياب. د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب 
شئون الطالب

 

كتبه وأماله      رئيس الكنترول
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 لغة

انجلٌزٌة

  دور يناير 2018 - 2017كشف بنتيجة الفصل الدراسي األول 

دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

حٌوان زراعً عام

+2C2C1.30D1.30D1D-1.70D+Cعرفه على عمر علىمستجد10906107

1D-2.30C+1.30D1.30D0F2CDعزه رمضان احمد عبدهللامستجد11006108

1D-2.70B1D-2.70B1.70D+1.70D+Dعال ابراهٌم نظٌر احمدمستجد11106109

+2.70B2.30C+1.30D2.30C+2C2CBعلٌاء جمال محمد حسنمستجد11206110

غغ0غ0رل0F0F0غ0عمار محمد عبد الموجود عمرمستجد11306111

1.30D1.70D+2C2C1D-1D-Dعمار محمود على سنجقمستجد11406112

+1.30D2.30C+1.30D2.30C+1D-1.30DCغاده احمد ابوالحجاج محمدمستجد11506113

0F2C1.30D1.30D1D-2CBفاطمه  فتح هللا احمد محمودمستجد11606117

2.70B3.40A-1.30D3.40A-1D-2CBفاطمه الزهراء طه ناصر احمدمستجد11706114

+3.40A-3B+1.70D+2C2.30C+3B+Cفاطمه ثابت محمود رفاعىمستجد11806115

+3.40A-2.70B1.70D+3B+2.30C+2CCفاطمه عثمان محمد صالحمستجد11906116

+2C3.40A-1.70D+2.30C+2.30C+3B+Cفرحه حسٌن مراد احمدمستجد12006118

2.70B2.30C+1.30D2.70B2C1.30DCكرٌم ناصر عفٌفى محمدمستجد12106119

+1.70D+1D-0F0F0FCرل0مؤمن عبدالحمٌد عدلى سٌد احمدمستجد122106154

+1.70D+0F0FCرل1D-2C0ماٌكل مجدى قالده صلٌبمستجد12306120

 

يعتمد،       

عميد الكلية 

 ياسر عبدالحميد دياب. د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب 
شئون الطالب

 

كتبه وأماله      رئيس الكنترول
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 لغة

انجلٌزٌة

  دور يناير 2018 - 2017كشف بنتيجة الفصل الدراسي األول 

دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

حٌوان زراعً عام

2.70B0F1.70D+0F1D-Dرل0مجدى لمعى رزق بشٌرمستجد12406121

+3.40A-2.30C+1.30D3B+1D-2CCمحمد احمد حسٌن مرعىمستجد12506122

2C2C1.70D+2.70B1.70D+2CDمحمد البكرى فراج محمدمستجد12606123

+Dرل0رل1D-0رل0F0رل0محمد النخٌلى محمود رفاعىمستجد12706124

+1.70D+0F0FCرل1D-1.30D0محمد عبدالبارى محمد جادمستجد12806125

3.40A-2.70B1.30D2.30C+1.70D+2.30C+Cمحمد عبداللطٌف مصطفى محمدمستجد12906126

2C2.70B1.70D+3B+0F2.30C+Dمحمد عبدهللا حسٌن ختمىمستجد13006127

+2.70B2C1D-2C1.30D1.70D+Dمحمد عبدهللا عبده ابراهٌممستجد13106128

1D-3B+1D-2C0F1.30DDمحمد عبدالمعبود فرح السٌدمستجد13206129

Cرل1.30D0F0رل0F0رل0محمد فتحى بغدادى علىمستجد13306130

2C2.70B1.30D1.70D+1D-1.70D+Cمحمد كباشى دردٌر محمدمستجد13406131

+2C2C1D-1.70D+0F1.70D+Dمحمد متولى حسن محمدمستجد13506132

+2.70B3B+1.70D+2.30C+1D-2CCمحمد مجدى خلٌل محمدمستجد13606133

غغ0غ0غ0غ0غ0غ0محمد محمود عبد الفتاح احمد خلٌفهمستجد13706134

+2C2.30C+1.30D1.70D+1D-1.70D+Cمحمود حسن النادي علًمستجد13806135

 

يعتمد،       

عميد الكلية 

 ياسر عبدالحميد دياب. د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب 
شئون الطالب

 

كتبه وأماله      رئيس الكنترول
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 لغة

انجلٌزٌة

  دور يناير 2018 - 2017كشف بنتيجة الفصل الدراسي األول 

دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

حٌوان زراعً عام

3.40A-2.70B1.70D+3.40A-1.70D+2.70BDمحمود عادل احمد عوض هللامستجد13906136

0F1D-0F1D-0F1D-Cمحمود عبدالباسط محمد احمدمستجد14006137

2.30C+1.30D2.70B0F1.30DBرل0محمود مجاهد زٌن العابدٌن جمعةمستجد14106138

2.70B2.70B1.70D+2C1.70D+2CCمحمود مدحت محمود ابراهٌممستجد14206139

1D-2.30C+1D-1.30D0F1D-Cمروان محمد سٌد ٌاسٌنمستجد14306140

-3.70A3.70A2.70B3.70A2.70B3B+Aمروه ربٌع رمضان عبدهمستجد14406141

-3.40A-2.30C+2.70B3B+2.70B3.70AAمرٌم ابوستٌت محمود دروٌشمستجد14506142

+2C1.70D+1.30D1.30D0F0FCمصطفى حسن محمود قاسممستجد14606143

+1D-1.70D+1.30D1.70D+1.30D1.30DCمصطفى عبدالهادى شاكر حازممستجد14706144

غغ0غ0غ0غ0غ0غ0معتز حارس عوض محمدمستجد14806145

+3.40A-2.30C+2C2C1.30D1.70D+Cمنه هللا ابوالحمد محمود محمدمستجد14906146

+2C1D-1D-1D-1D-Dرل0منه هللا احمد محمد حسنمستجد15006147

+Dرل1D-1.30D1D-1D-0F0منه هللا عبدالحكٌم  محمود محمدمستجد15106148

1.30D1D-1D-1D-0F0FBمنه جمال على احمدمستجد15206149

3.40A-3.40A-2C3B+0F2.30C+Bمنى احمد سٌد ٌوسفمستجد15206150

 

يعتمد،       

عميد الكلية 

 ياسر عبدالحميد دياب. د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب 
شئون الطالب

 

كتبه وأماله      رئيس الكنترول
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 لغة

انجلٌزٌة

  دور يناير 2018 - 2017كشف بنتيجة الفصل الدراسي األول 

دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

حٌوان زراعً عام

+3.40A-3B+1.70D+3B+1.70D+2.70BBمنى سعٌد حسن امٌنمستجد15306151

-3.40A-2.30C+1.70D+2.30C+2.30C+2.70BAمها صبرى مصطفى عوضمستجد15406152

2.70B3B+1.30D3B+1D-2CBموده مصطفى سلٌمان عٌسىمستجد15506153

+Cرل0F2.70B1D-1.70D+1D-0مً عبدالحمٌد احمدالمهدي محمدمستجد15606155

+3.40A-3.40A-2C3.40A-1.70D+2.30C+Bمٌاده حلمى جامع احمدمستجد15706156

-2.70B3B+1.70D+2.30C+1.30D2.30C+Aمٌار محمد عبد اللطٌف محمدمستجد15806157

-4A+3B+2C2.70B2.70B2.70BAنجاح عز الدٌن صادق احمدمستجد15906158

3.40A-2.70B2C2C0F2.30C+Bنجالء عبد الرحٌم احمد حسنمستجد16006159

1D-1D-1D-0F0F1D-Cندا خالد صدٌق احمدمستجد16106160

2C2.30C+1D-2C0F1.30DBندى سٌف الدٌن ابراهٌم ٌوسفمستجد16206161

3.40A-2C1D-2.30C+1D-2CBنسمة عبدالاله السعدى أحمدمستجد16306162

3.40A-3B+2C2.70B1.70D+3B+Bنشروان زكرٌا احمد عبد الحلٌممستجد16406163

+2.70B2.70B2C2C1.70D+2.70BBنوال خالد احمد حسٌنمستجد16506164

3.70A3B+1.70D+3B+1.70D+3.40A-Cنوال طارق عبدالحفٌظ محمد االنورمستجد16606165

+3.40A-3B+2C3.40A-1.70D+2.70BCهاجر احمد كامل محمدعبدالعالمستجد16706166

 

يعتمد،       

عميد الكلية 

 ياسر عبدالحميد دياب. د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب 
شئون الطالب

 

كتبه وأماله      رئيس الكنترول
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 لغة

انجلٌزٌة

  دور يناير 2018 - 2017كشف بنتيجة الفصل الدراسي األول 

دور يناير- الفصل الدراسي األول - المستوى األول عام - كلية الزراعة و الموارد الطبيعية  

 فٌزٌاء التربة و

األرصاد الجوٌة

 أساسٌات اإلنتاج

 الحٌوانً و الداجنً و

األسماك

 مبادئ فً علم

االقتصاد و االحصاء

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 ) نبات زراعً

 مورفولوجً و تشرٌح

( و تقسٌم

حٌوان زراعً عام

3.40A-3.70A1.70D+3.70A1.30D2.30C+Bهاجر حسنٌن ٌوسف حسٌنمستجد16806167

+2.70B2.30C+1.30D3B+0F2.30C+Bهاجر عبد الجواد عٌبدان قاسممستجد16906168

+2.70B2.30C+1.30D2.70B1D-2.30C+Cهاجر محمد احمد محمدمستجد17006169

0FBرل3.40A-2.30C+1D-0F0هبة حسٌن عبدالحمٌد محمودمستجد17106171

2.70B2.70B1D-2.70B0F2CBهبه احمد محمد محمدمستجد17206170

1D-2.30C+1.30D2.70B0F1D-Bهبه مصطفى احمد مدنىمستجد17306172

+3.40A-3B+1.30D3.40A-1D-2CCهناء عبدالناصر عبدالحكم ابراهٌممستجد17406173

+3.40A-2.70B1.30D2.70B1.30D1.70D+Bوالء عبد الرحٌم محمود محمدمستجد17506174

-4A+3B+1.70D+3.40A-2.30C+3B+Aوالء عبد النبى محمد ابراهٌممستجد17606175

+3.40A-3B+1.70D+2.70B1.70D+2CBٌاسمٌن حمدى على حامدمستجد17706176

+2.70B3.40A-1.70D+3.70A1.70D+3B+Bٌاسمٌن متولى محمد علىمستجد17806177

+3.40A-2C1.70D+1.70D+0F1.70D+Cٌاسمٌن محمد سعٌد احمدمستجد17906178

1D-0F1D-Cرل1D-2.30C+0ٌسن جابر ٌسن ابراهٌممستجد18006179

+0FCرل1.30D1D-0F0F0ٌوسف ابراهٌم عبد العاطى احمدمستجد18106182

 

يعتمد،       

عميد الكلية 

 ياسر عبدالحميد دياب. د. أ

وكيل الكلية لشئون الطالب 
شئون الطالب

 

كتبه وأماله      رئيس الكنترول


