
 العالقات المائٌة للتربة

والنبات

 تلوث األراضً والمٌاه

وطرق معالجتها

 مورفولوجٌا وتقسٌم

أراضً
أساسٌات أمراض النباتالتشجٌر والبٌئة

 الزراعات العضوٌة

والحٌوٌة

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

BB+C+CBCرٌهام محمود سٌد برسىمستجد106193

A+AABA+Aساره عبدالنبى محمود دمحممستجد206081

-AB+A-BAAسماح صالح على عثمانمستجد306086

ADC+BBCشٌماء محمود احمد دمحممستجد406095

-AB+C+B+A-Aعبدالرحمن حسن احمد عمر عبدهللامستجد506100

رل+BDDDDعبدالرحمن خالد احمد حسنمستجد606101

 لغة انجلٌزٌة فنٌة

متخصصة

 التصحر وتنمٌة األراضً

الصحراوٌة

 التحلٌالت الكٌماوٌة

 والطبٌعٌة لألراضً

والماء والنبات

 العالقات المائٌة للتربة

والنبات

 تطبٌقات الحاسب اآللً

فً مجال األراضً والمٌاه

 تصمٌم وتحلٌل التجارب

الزراعٌة
التشجٌر والبٌئةتدوٌر المخلفات الزراعٌةالري البٌئً

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

D+BFرل-Aرلرل+Bغكرٌم دمحم  مصطفً عثمانباقى703111

تغذٌة النبات
 التصحر وتنمٌة األراضً

الصحراوٌة

 التحلٌالت الكٌماوٌة

 والطبٌعٌة لألراضً

والماء والنبات

 تطبٌقات الحاسب اآللً

فً مجال األراضً والمٌاه

 تصمٌم وتحلٌل التجارب

الزراعٌة
التشجٌر والبٌئةتدوٌر المخلفات الزراعٌةالري البٌئً

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

-D+C+Dرل-AرلD-Cدمحم عادل مصطفى عبد الحمٌدباقى804150

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -األراضى والموارد الطبيعية برنامج 

 1كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 2020/02/12 

 تارٌخ الطباعة

1من 1صفحة   
( مؤشر رسوب)



الدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاط

2.70B78.003B+84.002.30C+72.002C65.002.70B76.002C69.00رٌهام محمود سٌد برسىمستجد106193

4A+98.003.70A93.003.70A93.002.70B78.004A+98.003.70A94.00ساره عبدالنبى محمود دمحممستجد206081

3.70A94.003B+80.003.40A-89.002.70B75.003.70A94.003.40A-89.00سماح صالح على عثمانمستجد306086

3.70A93.001.30D57.002.30C+73.002.70B75.002.70B76.002C65.00شٌماء محمود احمد دمحممستجد406095

 عبدالرحمن حسن احمدمستجد506100

عمر عبدهللا

3.70A90.003B+82.002.30C+72.003B+80.003.40A-86.003.40A-86.00

 عبدالرحمن خالد احمدمستجد606101

حسن

2.70B79.001.30D57.001.30D56.001.30D57.001.70D+63.00035.00رل

الدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاط

 كرٌم دمحم  مصطفًباقى703111

عثمان

17.001.70D+64.002.70B79.000F31.00رل22.003.40A-85.000رل40.000رل24.003B+81.000غ0

الدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاط

 دمحم عادل مصطفى عبدباقى804150

الحمٌد

1D-50.002C67.00023.003.40رلA-85.00016.001.70رلD+63.002.30C+71.001D-50.00

لغة انجلٌزٌة فنٌة متخصصة
 التصحر وتنمٌة األراضً

الصحراوٌة

 التحلٌالت الكٌماوٌة والطبٌعٌة

لألراضً والماء والنبات
العالقات المائٌة للتربة والنبات

 تطبٌقات الحاسب اآللً فً

مجال األراضً والمٌاه

 تصمٌم وتحلٌل التجارب

الزراعٌة
التشجٌر والبٌئةتدوٌر المخلفات الزراعٌةالري البٌئً

تغذٌة النبات
 التصحر وتنمٌة األراضً

الصحراوٌة

 التحلٌالت الكٌماوٌة والطبٌعٌة

لألراضً والماء والنبات

 تطبٌقات الحاسب اآللً فً

مجال األراضً والمٌاه

 تصمٌم وتحلٌل التجارب

الزراعٌة
التشجٌر والبٌئةتدوٌر المخلفات الزراعٌةالري البٌئً

الزراعات العضوٌة والحٌوٌةأساسٌات أمراض النباتالتشجٌر والبٌئة
 تلوث األراضً والمٌاه

وطرق معالجتها
مورفولوجٌا وتقسٌم أراضً

الفصل الدراسى الخامس

العالقات المائٌة للتربة والنبات

مقررات العام الحالى

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -األراضى والموارد الطبيعية برنامج 

 1كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 2020/02/12 

 تارٌخ الطباعة

1من 1صفحة   
( مؤشر رسوب)



انتاج خضرمنتجات لبنٌة عامة
 تنمٌة اقتصادٌة وسٌاسٌة

زراعٌة
احصاء اقتصادي واجتماعًتموٌل زراعًاقتصادٌات اإلنتاج الزراعً

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

-A-A-D+BD+Aالزهراء عبد الناصر دمحم علىمستجد106050

+B+ABABAرحمه احمد دمحم احمدمستجد206073

-BBD-CD-Aعبدهللا احمد طه عبد الحافظ حنفىمستجد306104

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسً الخامس

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئوون الطالب                     

 
 

ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                  

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -برنامج العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية 

 1كشف رقم 
 

 2020/01/25 

 تاريخ الطباعة

1من 1صفحة   
( مؤشر رسوب)



الدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاط

3.40A-85.003.40A-85.001.7D+60.002.70B75.001.70D+63.003.40A-85.00الزهراء عبد الناصر دمحم علىمستجد106050

3B+82.003.70A90.002.70B75.003.70A92.002.70B76.004A+97.00رحمه احمد دمحم احمدمستجد206073

2.70B79.002.70B78.001D-50.002C65.001D-50.003.40A-88.00عبدهللا احمد طه عبد الحافظ حنفىمستجد306104

مقررات العام الحالى

احصاء اقتصادي واجتماعً

الفصل الدراسي الخامس

تموٌل زراعًاقتصادٌات اإلنتاج الزراعًتنمٌة اقتصادٌة وسٌاسٌة زراعٌةانتاج خضرمنتجات لبنٌة عامة

عميد الكلية                                 وكيل الكلية لشئون الطالب                                                      رئيس الكنترولالطالب                   شئوون  
 
 

ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                     

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -برنامج العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية 

 1كشف رقم 
 

 2020/01/25 

 تارٌخ الطباعة

1من 1صفحة   
( مؤشر رسوب)



مبانً- االت )هندسة زراعٌة   

(زراعٌة
نظم الري والتسمٌد

 انتاج الخضر فً المناطق الدافئة

والحارة
انتاج محاصٌل الحبوب والبقولالحشائش ومقاومتهازراعة وخدمة نخٌل البلح الجاف

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

B+B+BB+BBاحمد دمحم ٌاسر فرجمستجد106010

+C+C+D+Dرل+Dاحمد دمحمالنوبى احمد مكىمستجد205016

رل+BCBBDالسعدى عبد هللا السعدى زٌدانمستجد306051

BD+D+C+C+Dالمهند احمد محمود حسٌنمستجد406054

-B+DB+BB+Aاٌه محمود عمر ابراهٌممستجد506046

B+A-BB+B+Aربٌع سعٌد على حسٌنمستجد705079

A-CB+BCBروان احمد شاذلى احمدمستجد806075

+A+AAAA+Aسعاد زكرٌا دمحم سلٌممستجد906084

--CC+DرلCسهٌلة عمر عبده دمحمٌنمستجد1005228

A+AAB+AAشٌماء عبد السالم منصور عمرانمستجد1106094

-غ-غغغصفاء شعبان دمحم نورعبدهللا1من الخارج 1201153

-CBDDرلCعبد الرحمن خالد ٌوسف عفٌفىمستجد1306102

-AAA-A-A-Aعبٌر بدوى سعدى مرتضىمستجد1406106

--غ-غ-عالء مصطفى على ابراهٌم1من الخارج 1502087

BDB+CC+Cفاطمه  فتح هللا احمد محمودمستجد1606117

+A-C+A-A-C+Bفاطمه الزهراء طه ناصر احمدمستجد1706114

+A-ABB+C+Bدمحم البكرى فراج دمحممستجد1806123

-C+BA-A-C+Aدمحم عبداللطٌف مصطفى دمحممستجد2006126

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -اإلنتاج النباتى برنامج 

 1كشف رقم 
 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 2020/02/11 

2من 1صفحة   
( مؤشر رسوب)  تارٌخ الطباعة 



الدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاط

3B+83.003B+83.002.70B76.003B+80.002.70B76.002.70B79.00احمد دمحم ٌاسر فرجمستجد106010

22.002.30C+73.002.30C+72.001.70D+62.001.70D+61.00رل1.70D+63.000احمد دمحمالنوبى احمد مكىمستجد205016

38.00رل2.70B76.002C65.002.70B78.002.70B78.001.70D+60.000السعدى عبد هللا السعدى زٌدانمستجد306051

2.70B78.001.70D+62.001.70D+64.002.30C+73.002.30C+73.001.30D55.00المهند احمد محمود حسٌنمستجد406054

3B+83.001.30D57.003B+81.002.70B78.003B+82.003.40A-86.00اٌه محمود عمر ابراهٌممستجد506046

3B+83.003.40A-85.002.70B76.003B+80.003B+82.003.70A92.00ربٌع سعٌد على حسٌنمستجد705079

3.40A-86.002C69.003B+82.002.70B79.002C66.002.70B78.00روان احمد شاذلى احمدمستجد806075

4A+100.003.70A93.003.70A92.003.70A90.004A+96.004A+96.00سعاد زكرٌا دمحم سلٌممستجد906084

---34.002C69.002.30C+71.001D-50.00رل2C66.000سهٌلة عمر عبده دمحمٌنمستجد1005228

4A+100.003.70A93.003.70A92.003B+84.003.70A93.003.70A90.00شٌماء عبد السالم منصور عمرانمستجد1106094

---0غ0---0غ00غ00غ0صفاء شعبان دمحم نورعبدهللا1من الخارج 1201153

32.002C66.002.70B79.001.30D55.001D-50.00رل2C67.000عبد الرحمن خالد ٌوسف عفٌفىمستجد1306102

3.70A92.003.70A94.003.40A-89.003.40A-88.003.40A-88.003.40A-85.00عبٌر بدوى سعدى مرتضىمستجد1406106

------0غ0---0غ0---عالء مصطفى على ابراهٌم1من الخارج 1502087

2.70B78.001.30D57.003B+83.002C68.002.30C+71.002C69.00فاطمه  فتح هللا احمد محمودمستجد1606117

3.40A-85.002.30C+72.003.40A-85.003.40A-89.002.30C+74.003B+84.00فاطمه الزهراء طه ناصر احمدمستجد1706114

3.40A-88.003.70A91.002.70B79.003B+80.002.30C+74.003B+80.00دمحم البكرى فراج دمحممستجد1806123

2.30C+72.002.70B79.003.40A-86.003.40A-89.002.30C+73.003.40A-86.00دمحم عبداللطٌف مصطفى دمحممستجد2006126

انتاج محاصٌل الحبوب والبقولالحشائش ومقاومتهازراعة وخدمة نخٌل البلح الجافانتاج الخضر فً المناطق الدافئة والحارةنظم الري والتسمٌد

الفصل الدراسى الخامس

)هندسة زراعٌة  مبانً زراعٌة- االت  )

مقررات العام الحالى

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -اإلنتاج النباتى برنامج 

 1كشف رقم 
 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 2020/02/11 

2من 1صفحة   
( مؤشر رسوب)  تارٌخ الطباعة 



مبانً- االت )هندسة زراعٌة   

(زراعٌة
نظم الري والتسمٌد

 انتاج الخضر فً المناطق الدافئة

والحارة
انتاج محاصٌل الحبوب والبقولالحشائش ومقاومتهازراعة وخدمة نخٌل البلح الجاف

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

A-FD+C+CDدمحم كباشى دردٌر دمحممستجد2106131

+C+CBBC+Cمحمود حسن النادي علًمستجد2206135

D+D-C+C+DCمحمود عبدالباسط دمحم احمدمستجد2306137

-AA-A-B+AAمحمود مدحت محمود ابراهٌممستجد2506139

C+CBBDDمصطفى حسن محمود قاسممستجد2606143

CCDDرلBمصطفى محمود عبدالصبور علىمستجد2705161

-AAB+AA-Aٌاسمٌن حمدى على حامدمستجد2806176

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -اإلنتاج النباتى برنامج 

 2كشف رقم 
 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 2020/02/11 

 تارٌخ الطباعة

2من 2صفحة   
( مؤشر رسوب)



الدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاط

3.40A-85.000F37.001.70D+60.002.30C+70.002C67.001.30D57.00دمحم كباشى دردٌر دمحممستجد2106131

2.30C+70.002C65.002.70B78.002.70B75.002.30C+71.002.30C+73.00محمود حسن النادي علًمستجد2206135

1.70D+63.001D-51.002.30C+74.002.30C+73.001.30D56.002C69.00محمود عبدالباسط دمحم احمدمستجد2306137

3.70A92.003.40A-88.003.40A-86.003B+81.003.70A92.003.40A-86.00محمود مدحت محمود ابراهٌممستجد2506139

2.30C+72.002C68.002.70B77.002.70B78.001.30D58.001.30D55.00مصطفى حسن محمود قاسممستجد2606143

 مصطفى محمود عبدالصبورمستجد2705161

على

2.70B75.00022.002رلC67.002C69.001.30D59.001.30D57.00

3.70A92.003.70A92.003B+84.003.70A90.003.40A-87.003.40A-88.00ٌاسمٌن حمدى على حامدمستجد2806176

 انتاج الخضر فً المناطق الدافئة

والحارة
انتاج محاصٌل الحبوب والبقولالحشائش ومقاومتهازراعة وخدمة نخٌل البلح الجاف

الفصل الدراسى الخامس

)هندسة زراعٌة  مبانً زراعٌة- االت  نظم الري والتسمٌد(

مقررات العام الحالى

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -اإلنتاج النباتى برنامج 

 2كشف رقم 
 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 2020/02/11 

 تارٌخ الطباعة

2من 2صفحة   
( مؤشر رسوب)



 تدوٌر المخلفات

الزراعٌة

 إنتاج فاكهة متساقطة

فً األماكن الحارة

 إنتاج محاصٌل العلف

والمراعً

االت)هندسة زراعٌة   -

(مبانً زراعٌة 
نظم الري والتسمٌد

 انتاج الخضر فً

المناطق الدافئة والحارة
الحشائش ومقاومتها

 انتاج محاصٌل الحبوب

والبقول

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

C+CABFBCDخلود عالم حسن حمٌدمستجد605071

تربٌة نبات متقدم
االت)هندسة زراعٌة   -

(مبانً زراعٌة 
نظم الري والتسمٌد

 انتاج الخضر فً

المناطق الدافئة والحارة

 زراعة وخدمة نخٌل

البلح الجاف
الحشائش ومقاومتها

 انتاج محاصٌل الحبوب

والبقول

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

 دمحم جمال محمودمستجد1903119

بصرى

D-D-رلD-DFD-

 تدوٌر المخلفات

الزراعٌة

 إنتاج فاكهة متساقطة

فً األماكن الحارة

 إنتاج محاصٌل العلف

والمراعً

االت)هندسة زراعٌة   -

(مبانً زراعٌة 
نظم الري والتسمٌد

 زراعة وخدمة نخٌل

البلح الجاف
الحشائش ومقاومتها

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

 من الخارج2403136

1

غغغغغغغمحمود فكرى دمحم توفٌق

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                              

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -اإلنتاج النباتى برنامج 

 3كشف رقم 



الدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاط

 خلود عالممستجد605071

حسن حمٌد

2.30C+74.002C66.003.70A91.002.70B76.000F49.002.70B75.002C68.001.30D57.00

الدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاط

 دمحم جمالمستجد1903119

 محمود

بصرى

1D-50.001D-50.00016.001رلD-54.001.30D59.000F49.001D-50.00

الدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاط

 من2403136

الخارج

 1

 محمود

 فكرى دمحم

توفٌق

0غ00غ00غ00غ00غ00غ00غ0

الحشائش ومقاومتها تدوٌر المخلفات الزراعٌة
 إنتاج فاكهة متساقطة فً

األماكن الحارة

 إنتاج محاصٌل العلف

والمراعً

االت)هندسة زراعٌة   - 

(مبانً زراعٌة
نظم الري والتسمٌد

 زراعة وخدمة نخٌل البلح

الجاف

الحشائش ومقاومتها
 انتاج محاصٌل الحبوب

والبقول

تربٌة نبات متقدم
االت)هندسة زراعٌة   - 

(مبانً زراعٌة
نظم الري والتسمٌد

 انتاج الخضر فً المناطق

الدافئة والحارة

 زراعة وخدمة نخٌل البلح

الجاف
الحشائش ومقاومتها

 انتاج محاصٌل الحبوب

والبقول

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

تدوٌر المخلفات الزراعٌة
 إنتاج فاكهة متساقطة فً

األماكن الحارة

 إنتاج محاصٌل العلف

والمراعً

االت)هندسة زراعٌة   - 

(مبانً زراعٌة
نظم الري والتسمٌد

 انتاج الخضر فً المناطق

الدافئة والحارة

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                              

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -اإلنتاج النباتى برنامج 

 3كشف رقم 



مزارع سمكيةافات طبية وبيطريةتغذية الحيوانفسيولوجيا النمو وادرار اللبن
 تحسين وراثي للحيوان

والدواجن
فسيولوجيا الدواجن

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

+BD-C+CرلBاسماء الطاهر عبداالخر االميرمستجد206021

A-D+CB+BBاميره حسن دمحم مصطفىمستجد306032

FDرلDرل-Dخالد عبدالقادر عبد المحسن عبد الحفيظمستجد504079

DCرل-D-FDزياد عالء عبد هللا عبدالقادرمستجد604093

+B+C+C+BرلBسعيد دمحم احمد دمحممستجد706085

-----غسمر كمال الدين عزالدين جاهين2من الخارج 801127

A+DA+BB+Aشروق ابراهيم عبد الحميد طاهرمستجد906090

-A-CAA-A-Aعبدهللا فتحى انور  علىمستجد1106105

BC+A-C+C+Aعمار دمحم عبد الموجود عمرمستجد1206111

FD-Cغرل-Dدمحم عبد الهادى مصطفى بشيرمستجد1304154

BDCD-BBدمحم عبدالمعبود فرح السيدمستجد1406129

D+BرلCD-Aدمحم هاني عبد الحميد دمحممستجد1505150

-A+AA+A+AAمحمود عادل احمد عوض هللامستجد1706136

+A+A+A-A-A+Aمريم ابوستيت محمود درويشمستجد1906142

A+CB+D+BBهبه احمد دمحم دمحممستجد2006170

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -اإلنتاج الحيوانى والداجنى برنامج 

 1كشف رقم 
 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                      

 
ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 2020/02/10 

 تاريخ الطباعة

1من 1صفحة   
( مؤشر رسوب)



ميكروبيولوجيا تطبيقية
 إنتاج محاصيل العلف

والمراعي
نظم االنتاج الحيواني

 فسيولوجيا النمو وادرار

اللبن
مزارع سمكيةتغذية الحيوان

 تحسين وراثي للحيوان

والدواجن
فسيولوجيا الدواجن

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

FD-CرلDDD-Cحسن دمحم مكى حسينمستجد403051

 إنتاج أغنام وماعز

وإبل
رعاية ماشية اللبن

 نظم االنتاج

الحيواني

 فسيولوجيا النمو

وادرار اللبن
مزارع سمكيةتغذية الحيوان

 تحسين وراثي

للحيوان والدواجن
فسيولوجيا الدواجن

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

-Dغرلرل-FD-FDطه دمحم اصولى حسنمستجد1004110

 إنتاج أغنام وماعز

وإبل
رعاية ماشية اللبن

 إنتاج محاصيل

العلف والمراعي

 نظم االنتاج

الحيواني
مزارع سمكيةتغذية الحيوان

 تحسين وراثي

للحيوان والدواجن
فسيولوجيا الدواجن

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

+FD-Dرل-D-C+CDدمحم يوسف دمحم يوسفمستجد1605233

 إنتاج أغنام وماعز

وإبل
رعاية ماشية اللبن

 إنتاج محاصيل

العلف والمراعي

 فسيولوجيا النمو

وادرار اللبن
مزارع سمكيةتغذية الحيوان

 تحسين وراثي

للحيوان والدواجن
فسيولوجيا الدواجن

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

D-D+CرلC+CC+Cمروة عبد الحميد دمحم امينمستجد1805158

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                      

ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                      

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -اإلنتاج الحيوانى والداجنى برنامج 

  2 كشف رقم



 إنتاج أغنام وماعز

وإبل
رعاٌة ماشٌة اللبن

 مٌكروبٌولوجٌا

تطبٌقٌة

 إنتاج محاصٌل

العلف والمراعً

 نظم االنتاج

الحٌوانً
فسٌولوجٌا الدواجنمزارع سمكٌة

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

CCDD-D-FCاحمد دمحم صبري دمحممستجد105020

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسً الخامس

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -اإلنتاج الحيوانى والداجنى برنامج 

 3كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                    عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب              

 
ياسر عبد الحميد دياب  / د.أ    أشرف بكرى الطيب                  / م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                 



الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

30.502.70B75.001D-50.002.30C+74.002.30C+74.00رل2.70B75.000اسماء الطاهر عبداالخر االميرمستجد206021

3.40A-89.001.70D+62.502C66.003B+82.002.70B75.502.70B79.00اميره حسن دمحم مصطفىمستجد306032

16.500F44.501.30D55.00رل20.501.30D59.000رل1D-54.000خالد عبدالقادر عبد المحسن عبد الحفيظمستجد504079

22.501.30D56.502C68.00رل1D-50.000F41.001D-52.000زياد عالء عبد هللا عبدالقادرمستجد604093

50.003B+80.002.30C+71.502.30C+70.503B+84.00رل2.70B75.000سعيد دمحم احمد دمحممستجد706085

---------------0غ0سمر كمال الدين عزالدين جاهين2من الخارج 801127

4A+95.001.30D56.504A+96.002.70B77.503B+83.003.70A91.50شروق ابراهيم عبد الحميد طاهرمستجد906090

3.40A-85.002C66.003.70A91.003.40A-86.503.40A-85.003.40A-88.00عبدهللا فتحى انور  علىمستجد1106105

2.70B76.002.30C+71.503.40A-87.002.30C+71.502.30C+72.003.70A92.00عمار دمحم عبد الموجود عمرمستجد1206111

00F27.001D-50.002C68.00غ26.500رل1D-51.000دمحم عبد الهادى مصطفى بشيرمستجد1304154

2.70B76.001.30D58.002C66.001D-54.502.70B75.002.70B77.00دمحم عبدالمعبود فرح السيدمستجد1406129

37.001.70D+63.002.70B75.00رل2C68.001D-50.503.70A91.000دمحم هاني عبد الحميد دمحممستجد1505150

4A+96.003.70A92.504A+95.004A+95.003.70A94.003.40A-85.00محمود عادل احمد عوض هللامستجد1706136

4A+95.004A+98.003.40A-85.003.40A-87.004A+96.004A+95.00مريم ابوستيت محمود درويشمستجد1906142

4A+95.002C66.003B+81.001.70D+62.502.70B78.502.70B76.00هبه احمد دمحم دمحممستجد2006170

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

فسيولوجيا الدواجنتحسين وراثي للحيوان والدواجنمزارع سمكيةافات طبية وبيطريةتغذية الحيوانفسيولوجيا النمو وادرار اللبن

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -اإلنتاج الحيوانى والداجنى برنامج 

 1كشف رقم 
 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 2020/02/10 

 تاريخ الطباعة

1من 1صفحة   
( مؤشر رسوب)



الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 حسن دمحم مكىمستجد403051

حسين

1.30D56.001.30D58.001D-51.002C68.00034.500رلF41.501D-50.002C68.00

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 طه دمحم اصولىمستجد1004110

حسن

0F39.001D-51.000F36.501D-50.00014.001غ12.000رل18.000رلD-53.00

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 دمحم يوسف دمحممستجد1605233

يوسف

1D-50.002.30C+70.502C65.001D-54.00032.500رلF38.001D-50.501.70D+60.00

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 مروة عبدمستجد1805158

الحميد دمحم امين

2.30C+74.502C65.002.30C+74.002C68.00030.001رلD-50.001.70D+64.002C65.00

ميكروبيولوجيا تطبيقية
 إنتاج محاصيل العلف

والمراعي
تغذية الحيوانفسيولوجيا النمو وادرار اللبننظم االنتاج الحيواني

فسيولوجيا الدواجن

مزارع سمكية
 تحسين وراثي للحيوان

والدواجن
فسيولوجيا الدواجن

 إنتاج أغنام وماعز

وإبل
نظم االنتاج الحيوانيرعاية ماشية اللبن

 فسيولوجيا النمو

وادرار اللبن
مزارع سمكيةتغذية الحيوان

 تحسين وراثي للحيوان

والدواجن

 تحسين وراثي للحيوان

والدواجن
فسيولوجيا الدواجن

 إنتاج أغنام وماعز

وإبل
رعاية ماشية اللبن

 إنتاج محاصيل العلف

والمراعي
مزارع سمكيةتغذية الحيواننظم االنتاج الحيواني

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

 تحسين وراثي للحيوان

والدواجن
فسيولوجيا الدواجن

 إنتاج أغنام وماعز

وإبل
رعاية ماشية اللبن

 إنتاج محاصيل العلف

والمراعي

 فسيولوجيا النمو

وادرار اللبن
مزارع سمكيةتغذية الحيوان

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                

ياسر عبد الحميد دياب/ د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                 

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -اإلنتاج الحيوانى والداجنى برنامج 

  2 كشف رقم



الدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاط

2C68.502C65.501.30D58.001D-50.001D-50.000F33.002C68.00احمد دمحم صبري دمحممستجد105020

فسٌولوجٌا الدواجنمزارع سمكٌة

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسً الخامس

مٌكروبٌولوجٌا تطبٌقٌةرعاٌة ماشٌة اللبنإنتاج أغنام وماعز وإبل
 إنتاج محاصٌل العلف

والمراعً
نظم االنتاج الحٌوانً

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -اإلنتاج الحيوانى والداجنى برنامج 

 3كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                             

 
  ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                               



 ياسر عبد الحميد دياب  



 التكنولوجيا الحيوية في أمراض

النبات
الوراثة الجزئيةالوراثة السيتولوجيةتقسيم بكتريا(2)كيمياء عضويةتلوث البيئة بالمبيدات

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

DB+D-A-BCآية خالد أحمد دمحممستجد106039

B+A-BABAاحمد عبد المعطى سيد احمدمستجد306006

-B+A+BAA+Aاسراء سيد الصغير عبد الرحيممستجد406017

رل-D+DرلFCاسماء عبدالدايم لبيب احمدمستجد504025

CB+C+ACBامتنان رمضان احمد دمحممستجد606024

AAB+A+BBامل هشام دمحم دمحممستجد706025

+AABABBامنه عثمان احمد الحاجمستجد806026

CAD-AA-Cامنية خالد عبد الفتاح احمد عثمانمستجد906027

D-B+CB+D+Bامنيه محمود على مصطفيمستجد1006029

+BA-D+BB+Bامينه عبدالحميد احمد حفنىمستجد1106034

-A+AB+AA-Aايه ابوالوفا عبدالاله حسينمستجد1206035

-AA-B+AB+Aايه بدوى عبد الراضى حسنمستجد1306037

-B+AB+AA-Aايه حسنى زين العابدين ابراهيممستجد1406038

D-B+D+BC+Cايه رضا توغان دمحممستجد1506041

FBD-DDCايه على حسن دمحممستجد1706044

-A-ABA+AAايه ياسر دمحم حسانمستجد1806047

+AA-D+A+ACدنيا حسن دمحم حسنمستجد2006066

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسي الخامس

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -التكنولوجيا الحيوية برنامج 

 1كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 3من 1 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2020/02/11 

تاريخ الطباعة



الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

1.30D57.003B+81.001D-52.003.40A-88.502.70B75.002C65.00آية خالد أحمد دمحممستجد106039

3B+82.503.40A-86.002.70B77.003.70A92.502.70B79.003.70A91.00احمد عبد المعطى سيد احمدمستجد306006

3B+81.504A+95.002.70B75.003.70A94.004A+96.003.40A-88.00اسراء سيد الصغير عبد الرحيممستجد406017

21.00رل41.001.70D+61.501D-51.000رل0F37.002C67.000اسماء عبدالدايم لبيب احمدمستجد504025

2C65.003B+81.002.30C+74.003.70A93.002C67.002.70B77.00امتنان رمضان احمد دمحممستجد606024

3.70A92.003.70A91.003B+80.004A+98.002.70B77.002.70B79.00امل هشام دمحم دمحممستجد706025

3.70A94.003.70A90.002.70B78.003.70A94.002.70B77.003B+82.00امنه عثمان احمد الحاجمستجد806026

 امنية خالد عبد الفتاح احمدمستجد906027

عثمان

2C66.503.70A90.001D-54.003.70A93.003.40A-86.002C65.00

1D-53.003B+81.002C67.003B+82.001.70D+61.002.70B75.00امنيه محمود على مصطفيمستجد1006029

2.70B77.003.40A-85.001.70D+62.002.70B78.003B+81.003B+82.00امينه عبدالحميد احمد حفنىمستجد1106034

4A+98.503.70A90.003B+83.003.70A91.503.40A-86.003.40A-85.00ايه ابوالوفا عبدالاله حسينمستجد1206035

3.70A92.503.40A-89.003B+83.003.70A90.003B+82.003.40A-85.00ايه بدوى عبد الراضى حسنمستجد1306037

3B+82.503.70A92.003B+82.003.70A92.003.40A-85.003.40A-88.00ايه حسنى زين العابدين ابراهيممستجد1406038

1D-54.503B+80.001.70D+61.002.70B75.002.30C+70.002C65.00ايه رضا توغان دمحممستجد1506041

0F34.002.70B76.001D-52.001.30D58.001.30D57.002C65.00ايه على حسن دمحممستجد1706044

3.40A-87.003.70A91.002.70B77.004A+95.003.70A92.003.40A-85.00ايه ياسر دمحم حسانمستجد1806047

3.70A93.003.40A-88.001.70D+61.004A+96.003.70A92.002.30C+72.00دنيا حسن دمحم حسنمستجد2006066

الوراثة الجزئيةالوراثة السيتولوجيةتقسيم بكتريا(2)كيمياء عضوية

الفصل الدراسي الخامس

تلوث البيئة بالمبيداتالتكنولوجيا الحيوية في أمراض النبات

مقررات العام الحالى

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -التكنولوجيا الحيوية برنامج 

 1كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 3من 1 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2020/02/11 

تاريخ الطباعة



 التكنولوجٌا الحٌوٌة فً أمراض

النبات
الوراثة الجزئٌةالوراثة السٌتولوجٌةتقسٌم بكترٌا(2)كٌمٌاء عضوٌةتلوث البٌئة بالمبٌدات

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

A-ACBBCرانٌا ابراهٌم فاروق ابراهٌممستجد2106068

BABAB+Bرحاب دمحم عبد الصبور محمودمستجد2306070

+A-AA-A+A+Aزهور احمد ابراهٌم عبدالقادرمستجد2406077

A-AC+B+A-Bزٌنب عبدالمنعمم ٌونس عبدالعالمستجد2506079

C+C+DرلD-Bساره محمود فهمى ٌوسفمستجد2606083

AAB+A-A+Aسمٌه صالح الدٌن دمحم عبدالوارثمستجد2706087

-A+AD+A+AAشروق عبد هللا حسن محمودمستجد2806091

+BA-CAA-Bدمحم مجدى خلٌل دمحممستجد2906133

BB+CAA-Bمروان دمحم سٌد ٌاسٌنمستجد3006140

DB+C+D+B+Cمنه هللا ابوالحمد محمود دمحممستجد3106146

D+A-D+BCCمنه هللا احمد دمحم حسنمستجد3206147

-D+DDرل+FBمنه هللا دمحم عبد المعروف عبد الخالكمستجد3305166

BAD+AA-Cموده مصطفى سلٌمان عٌسىمستجد3406153

CB+D+A-BCمً عبدالحمٌد احمدالمهدي دمحممستجد3506155

A+AC+A+AAمٌار دمحم عبد اللطٌف دمحممستجد3606157

DB+D+A-D+Cنجاح عز الدٌن صادق احمدمستجد3806158

+D-A-C+A-B+Bنجالء عبد الرحٌم احمد حسنمستجد3906159

FC+C+CCBندى سٌف الدٌن ابراهٌم ٌوسفمستجد4006161

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسً الخامس

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -التكنولوجيا الحيوية برنامج 

 2كشف رقم 

 3من 2 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2020/02/11 

تاريخ الطباعة



الدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاط

3.40A-88.003.70A90.002C66.002.70B79.002.70B78.002C68.00رانٌا ابراهٌم فاروق ابراهٌممستجد2106068

2.70B79.003.70A93.002.70B77.003.70A92.003B+82.002.70B75.00رحاب دمحم عبد الصبور محمودمستجد2306070

3.40A-86.003.70A93.003.40A-86.004A+100.004A+98.004A+95.00زهور احمد ابراهٌم عبدالقادرمستجد2406077

3.40A-87.003.70A92.002.30C+72.003B+80.503.40A-85.002.70B76.00زٌنب عبدالمنعمم ٌونس عبدالعالمستجد2506079

41.002.30C+74.502.30C+70.001.30D58.00رل1D-50.002.70B76.000ساره محمود فهمى ٌوسفمستجد2606083

3.70A90.003.70A90.003B+83.003.40A-86.004A+95.003.70A90.00سمٌه صالح الدٌن دمحم عبدالوارثمستجد2706087

4A+95.003.70A93.001.70D+63.004A+99.003.70A91.003.40A-87.00شروق عبد هللا حسن محمودمستجد2806091

2.70B77.003.40A-89.002C67.003.70A91.503.40A-87.003B+81.00دمحم مجدى خلٌل دمحممستجد2906133

2.70B76.503B+84.002C68.003.70A92.503.40A-85.002.70B79.00مروان دمحم سٌد ٌاسٌنمستجد3006140

1.30D58.503B+80.002.30C+70.001.70D+64.503B+80.002C67.00منه هللا ابوالحمد محمود دمحممستجد3106146

1.70D+61.003.40A-89.001.70D+64.002.70B77.002C65.002C68.00منه هللا احمد دمحم حسنمستجد3206147

36.001.70D+62.001.30D55.001D-50.00رل0F41.003B+81.000منه هللا دمحم عبد المعروف عبد الخالكمستجد3305166

2.70B75.503.70A91.001.70D+60.003.70A93.503.40A-89.002C69.00موده مصطفى سلٌمان عٌسىمستجد3406153

2C65.003B+80.001.70D+62.003.40A-87.002.70B79.002C65.00مً عبدالحمٌد احمدالمهدي دمحممستجد3506155

4A+95.503.70A94.002.30C+74.004A+96.503.70A91.003.70A92.00مٌار دمحم عبد اللطٌف دمحممستجد3606157

1.30D56.003B+84.001.70D+60.003.40A-86.001.70D+61.002C66.00نجاح عز الدٌن صادق احمدمستجد3806158

1D-50.503.40A-87.002.30C+73.003.40A-86.503B+82.003B+81.00نجالء عبد الرحٌم احمد حسنمستجد3906159

0F31.502.30C+73.002.30C+72.002C67.502C66.002.70B75.00ندى سٌف الدٌن ابراهٌم ٌوسفمستجد4006161

مقررات العام الحالى

الوراثة الجزئٌةالوراثة السٌتولوجٌةتقسٌم بكترٌا(2)كٌمٌاء عضوٌة

الفصل الدراسً الخامس

تلوث البٌئة بالمبٌداتالتكنولوجٌا الحٌوٌة فً أمراض النبات

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -التكنولوجيا الحيوية برنامج 

 2كشف رقم 

 3من 2 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2020/02/11 

تاريخ الطباعة



 التكنولوجيا الحيوية في أمراض

النبات
الوراثة الجزئيةالوراثة السيتولوجيةتقسيم بكتريا(2)كيمياء عضويةتلوث البيئة بالمبيدات

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

-AA-CAA-Aنسمة عبدالاله السعدى أحمدمستجد4106162

-AABA+A-Aهاجر احمد كامل دمحمعبدالعالمستجد4206166

B+AD+AA-Bهاجر حسنين يوسف حسينمستجد4306167

-C+D-Dرل+FDهاجر محمود حسن عكاشةمستجد4405188

D-BC+C+CDهبة حسين عبدالحميد محمودمستجد4506171

-D-D-Dرل+Dرلهدير دمحم سيد احمدمستجد4605193

D-B+D+D+CDهناء عبدالناصر عبدالحكم ابراهيممستجد4706173

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسي الخامس

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -التكنولوجيا الحيوية برنامج 

 3كشف رقم 

 2020/02/11 

 تاريخ الطباعة

3من 3صفحة   
( مؤشر رسوب)



الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

3.70A91.003.40A-86.002C65.003.70A91.503.40A-85.003.40A-86.00نسمة عبدالاله السعدى أحمدمستجد4106162

3.70A94.003.70A94.002.70B78.004A+96.503.40A-88.003.40A-88.00هاجر احمد كامل دمحمعبدالعالمستجد4206166

3B+82.503.70A90.001.70D+60.003.70A91.503.40A-89.002.70B75.00هاجر حسنين يوسف حسينمستجد4306167

35.002.30C+72.501D-50.001D-52.00رل0F35.501.70D+60.000هاجر محمود حسن عكاشةمستجد4405188

1D-50.002.70B79.002.30C+70.002.30C+74.502C66.001.30D56.00هبة حسين عبدالحميد محمودمستجد4506171

38.001D-54.501D-50.001D-50.00رل19.501.70D+63.000رل0هدير دمحم سيد احمدمستجد4605193

1D-50.003B+82.001.70D+64.001.70D+64.502C65.001.30D56.00هناء عبدالناصر عبدالحكم ابراهيممستجد4706173

الوراثة الجزئية

الفصل الدراسي الخامس

الوراثة السيتولوجيةتقسيم بكتريا(2)كيمياء عضويةتلوث البيئة بالمبيداتالتكنولوجيا الحيوية في أمراض النبات

مقررات العام الحالى

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -التكنولوجيا الحيوية برنامج 

 3كشف رقم 

 2020/02/11 

 تاريخ الطباعة

3من 3صفحة   
( مؤشر رسوب)



كيمياء بيولوجيا الجزيئاتفسيولوجيا الكائنات الدقيقة
 التحسين الوراثي في

الحيوان
الوراثة الجزئيةالوراثة السيتولوجيةتقسيم بكتريا(2)كيمياء عضويةتلوث البيئة بالمبيدات

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

B+C+A-BB+ACDاحمد ابراهيم فهيم اسماعيلمستجد205005

-D-CCA-D+D+DDايه عامر عبد المنعم احمدمستجد1605053

+CCC+A-D+C+DDخلود رأفت دمحم احمدمستجد1905070

 رحاب صالح دمحم عبدمستجد220581

الراضى

D-D-D-CD-DCD-

 ميهان دمحم صالح الدينمستجد3705175

حسين عبد الحميد

BCBA-D-C+CD+

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -التكنولوجيا الحيوية برنامج 

 4كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                              



الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 احمد ابراهيم فهيممستجد205005

اسماعيل

3B+81.002.30C+71.003.40A-85.002.70B77.003B+80.003.70A92.002C65.001.30D56.00

 ايه عامر عبدمستجد1605053

المنعم احمد

1D-51.502C65.002C68.003.40A-85.001.70D+63.001.70D+64.001.30D57.001D-52.00

 خلود رأفت دمحممستجد1905070

احمد

2C68.502C67.002.30C+73.003.40A-89.001.70D+61.002.30C+73.001.30D58.001.70D+62.00

 رحاب صالح دمحممستجد220581

عبد الراضى

1D-50.501D-50.001D-52.002C68.001D-50.001.30D59.502C65.001D-50.00

 ميهان دمحم صالحمستجد3705175

 الدين حسين عبد

الحميد

2.70B79.002C66.002.70B75.003.40A-86.001D-50.002.30C+73.502C69.001.70D+60.00

الوراثة الجزئية

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

كيمياء بيولوجيا الجزيئاتفسيولوجيا الكائنات الدقيقة
 التحسين الوراثي في

الحيوان
الوراثة السيتولوجيةتقسيم بكتريا(2)كيمياء عضويةتلوث البيئة بالمبيدات

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -التكنولوجيا الحيوية برنامج 

 4كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                              



تكنولوجيا طرق حفظ االغذيةكمياء وتكنولوجيا الدهون اللبنيةكمياء وتكنولوجيا بروتينات اللبنفسيولوجيا النمو وادرار اللبنأفات مصانع األغذية
 تكنولوجيا السكر والمنتجات

الخاصة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

+BB+CD+BBاحمد صبرى يحيى حسن عبدهمستجد306005

+CC+CB+B+Bاحمد دمحم احمد مصطفىمستجد406007

-DDرلرلD-Dاحمد دمحم حسن عبدهمستجد506008

BD-D+CB+Cاحمد دمحم حسين مهللمستجد605018

+BC+D+BABاحمد دمحم حمدى سليمان رسالنمستجد706009

+C+BD+D-CBاروى سعيد جمعه حلفاوىمستجد806011

-AAAA-AAاسراء احمد حسين دمحممستجد906012

+A+A+AA+A+Aاسراء دسوقى بسطاوى مرسىمستجد1006014

+A-AB+A-ABاسراء دمحم عبدالسميع حسنمستجد1106019

AA-A-BA-Bاالء احمد مصطفي احمدمستجد1206022

-C+BCDB+Dاالء فتحى عبد الراضى دمحممستجد1303025

-CB+BD-C+Dالشيماء حسين عبد الرحيم مرادمستجد1406052

A-C+B+CAAامنيه صالح ربيع صالحمستجد1506028

BD+CCB+Cاميره احمد خيرى نظيرمستجد1606030

BD+D+BB+Cاميره مصطفى حسين دمحممستجد1706033

-A-AB+C+A-Aايه ايهاب حسن عباسمستجد1806036

-B+BB+BB+Aايه عبد الحاكم دمحم حسينمستجد1906043

+AB+BCA-Aايه محمود عبدالرازق بسطاوىمستجد2006045

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -علوم األغذية واأللبان برنامج 

 1كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                   

 
ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                    

 2020/02/11 

3من 1صفحة   
( مؤشر رسوب)  تاريخ الطباعة 



الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

2.70B76.003B+80.002C69.001.70D+60.002.70B77.003B+80.00احمد صبرى يحيى حسن عبدهمستجد306005

2C66.002.30C+74.002C69.003B+81.003B+82.003B+84.00احمد دمحم احمد مصطفىمستجد406007

26.001.30D55.001D-50.00رل30.000رل1D-50.001.30D55.000احمد دمحم حسن عبدهمستجد506008

2.70B77.001D-50.001.70D+62.002C65.003B+81.002C66.00احمد دمحم حسين مهللمستجد605018

2.70B75.002.30C+72.001.70D+62.002.70B75.003.70A90.003B+81.00احمد دمحم حمدى سليمان رسالنمستجد706009

2.30C+71.002.70B75.001.70D+61.001D-51.002C67.003B+83.00اروى سعيد جمعه حلفاوىمستجد806011

3.70A92.003.70A90.003.70A92.003.40A-88.003.70A93.003.40A-86.00اسراء احمد حسين دمحممستجد906012

4A+99.004A+95.003.70A93.004A+95.004A+96.004A+98.00اسراء دسوقى بسطاوى مرسىمستجد1006014

3.40A-88.003.70A92.003B+80.003.40A-85.003.70A91.003B+81.00اسراء دمحم عبدالسميع حسنمستجد1106019

3.70A91.003.40A-85.003.40A-85.002.70B75.003.40A-85.002.70B79.00االء احمد مصطفي احمدمستجد1206022

2.30C+74.002.70B75.002C69.001.30D55.003B+82.001D-50.00االء فتحى عبد الراضى دمحممستجد1303025

2C65.003B+80.002.70B77.001D-50.002.30C+70.001D-51.00الشيماء حسين عبد الرحيم مرادمستجد1406052

3.40A-85.002.30C+72.003B+80.002C66.003.70A92.003.70A91.00امنيه صالح ربيع صالحمستجد1506028

2.70B79.001.70D+60.002C66.002C68.003B+80.002C69.00اميره احمد خيرى نظيرمستجد1606030

2.70B77.001.70D+63.001.70D+62.002.70B75.003B+80.002C67.00اميره مصطفى حسين دمحممستجد1706033

3.40A-89.003.70A91.003B+80.002.30C+70.003.40A-86.003.40A-88.00ايه ايهاب حسن عباسمستجد1806036

3B+81.002.70B77.003B+80.002.70B78.003B+81.003.40A-86.00ايه عبد الحاكم دمحم حسينمستجد1906043

3.70A93.003B+80.002.70B75.002C65.003.40A-87.004A+95.00ايه محمود عبدالرازق بسطاوىمستجد2006045

الفصل الدراسى الخامس

مقررات العام الحالى

تكنولوجيا السكر والمنتجات الخاصةتكنولوجيا طرق حفظ االغذية كمياء وتكنولوجيا الدهون اللبنيةكمياء وتكنولوجيا بروتينات اللبنفسيولوجيا النمو وادرار اللبنأفات مصانع األغذية

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -علوم األغذية واأللبان برنامج 

 1كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                   

 
ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                    

 2020/02/11 

3من 1صفحة   
( مؤشر رسوب)  تاريخ الطباعة 



تكنولوجٌا طرق حفظ االغذٌةكمٌاء وتكنولوجٌا الدهون اللبنٌةكمٌاء وتكنولوجٌا بروتٌنات اللبنفسٌولوجٌا النمو وادرار اللبنأفات مصانع األغذٌة
 تكنولوجٌا السكر والمنتجات

الخاصة

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

-A-C+CA-AAبدرالدٌن كمال طاٌع احمدمستجد2106055

+C+CBDC+Bبسام شهدي دمحم بٌومًمستجد2204060

B+BBD-B+Bحسن ابراهٌم عبد القادر علىمستجد2306060

-AA-AA-AAحنان عمادالدٌن عٌد سعٌدمستجد2406061

BBDCA-Bخلود حسانى دمحم ٌونسمستجد2506063

-A-B+B+B+B+Aدٌنا متولى دمحم علىمستجد2606067

A-BBBABرانٌا سعٌد عبد العزٌز خلٌلمستجد2706069

+AABDB+Bرضوى رفعت محمود احمدمستجد2806074

D+C+D-D-DDساره خالد دمحم دمحم طاٌعمستجد3106082

+CA-DDBDشاهٌناز دمحم ونان دمحممستجد3206089

---عع-شوق احمد عبدالقادر احمد1من الخارج 3403080

-B+A-BC+AAصفاء محمود احمد ٌوسفمستجد3506096

B+CC+BB+Bعائشه حمدى حسن دمحممستجد3606097

A+A-A-B+AAعبدالرحمن احمد ٌوسف سلٌمانمستجد3706098

+ABB+BA-Bعزه رمضان احمد عبدهللامستجد3806108

B+D+D+DCBعال ابراهٌم نظٌر احمدمستجد3906109

+BCA-BA-Bعلٌاء جمال دمحم حسنمستجد4006110

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                   

 
ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                    

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -علوم األغذية واأللبان برنامج 

 2كشف رقم 

 2020/02/11 

3من 2صفحة   
( مؤشر رسوب)  تارٌخ الطباعة 



الدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاط

3.40A-87.002.30C+73.002C67.003.40A-85.003.70A90.003.40A-85.00بدرالدٌن كمال طاٌع احمدمستجد2106055

2.30C+70.002C69.002.70B75.001.30D56.002.30C+72.003B+81.00بسام شهدي دمحم بٌومًمستجد2204060

3B+81.002.70B76.002.70B75.001D-52.003B+81.002.70B78.00حسن ابراهٌم عبد القادر علىمستجد2306060

3.70A90.003.40A-85.003.70A91.003.40A-85.003.70A92.003.40A-89.00حنان عمادالدٌن عٌد سعٌدمستجد2406061

2.70B76.002.70B75.001.30D55.002C65.003.40A-87.002.70B78.00خلود حسانى دمحم ٌونسمستجد2506063

3.40A-86.003B+83.003B+80.003B+80.003B+83.003.40A-89.00دٌنا متولى دمحم علىمستجد2606067

3.40A-87.002.70B75.002.70B77.002.70B75.003.70A91.002.70B78.00رانٌا سعٌد عبد العزٌز خلٌلمستجد2706069

3.70A90.003.70A91.002.70B76.001.30D55.003B+82.003B+80.00رضوى رفعت محمود احمدمستجد2806074

1.70D+64.002.30C+71.001D-52.001D-50.001.30D59.001.30D56.00ساره خالد دمحم دمحم طاٌعمستجد3106082

2C65.003.40A-89.001.30D59.001.30D55.002.70B78.001.70D+63.00شاهٌناز دمحم ونان دمحممستجد3206089

 من الخارج3403080

1

---------0ع-0ع----شوق احمد عبدالقادر احمد

3B+83.003.40A-85.002.70B78.002.30C+70.003.70A91.003.40A-89.00صفاء محمود احمد ٌوسفمستجد3506096

3B+81.002C66.002.30C+71.002.70B75.003B+80.002.70B77.00عائشه حمدى حسن دمحممستجد3606097

4A+95.003.40A-85.003.40A-88.003B+82.003.70A94.003.70A90.00عبدالرحمن احمد ٌوسف سلٌمانمستجد3706098

3.70A91.002.70B76.003B+83.002.70B75.003.40A-86.003B+81.00عزه رمضان احمد عبدهللامستجد3806108

3B+83.001.70D+63.001.70D+61.001.30D55.002C68.002.70B76.00عال ابراهٌم نظٌر احمدمستجد3906109

2.70B77.002C67.003.40A-87.002.70B75.003.40A-86.003B+82.00علٌاء جمال دمحم حسنمستجد4006110

الفصل الدراسى الخامس

مقررات العام الحالى

تكنولوجٌا السكر والمنتجات الخاصةتكنولوجٌا طرق حفظ االغذٌة كمٌاء وتكنولوجٌا الدهون اللبنٌةكمٌاء وتكنولوجٌا بروتٌنات اللبنفسٌولوجٌا النمو وادرار اللبنأفات مصانع األغذٌة

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                   

 
ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                    

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -علوم األغذية واأللبان برنامج 

 2كشف رقم 

 2020/02/11 

3من 2صفحة   
( مؤشر رسوب)  تارٌخ الطباعة 



تكنولوجيا طرق حفظ االغذيةكمياء وتكنولوجيا الدهون اللبنيةكمياء وتكنولوجيا بروتينات اللبنفسيولوجيا النمو وادرار اللبنأفات مصانع األغذية
 تكنولوجيا السكر والمنتجات

الخاصة

التمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمدير

غاده احمد ابوالحجاج دمحممستجد4206113
BB+BBA-B

فرحه حسين مراد احمدمستجد4306118
A+AA+A+A+A+

مايكل مجدى لالده صليبمستجد4406120
C+CD+D-D+D

دمحم احمد حسين مرعىمستجد4506122
AAA+A-A+A+

دمحم عبدهللا حسين ختمىمستجد4606127
B+C+A-BC+A-

دمحم عبدهللا عبده ابراهيممستجد4706128
A-BBBAA

دمحم على عبد العظيم ابراهيممستجد4905149
CD-رلرلD+D-

مروه ربيع رمضان عبدهمستجد5006141
A+AA+A+A+A+

مياده حلمى جامع احمدمستجد5106156
A-AA-B+AA

ندا خالد صديك احمدمستجد5206160
BBD+D-BB

نشروان زكريا احمد عبد الحليممستجد5306163
A-AA-C+A-A-

نوال خالد احمد حسينمستجد5406164
B+B+BB+A-B+

نوال طارق عبدالحفيظ دمحم االنورمستجد5506165
A-A-A+BB+B+

هبه مصطفى احمد مدنىمستجد5606172
C+B+CC+BC+

والء عبدالرحيم محمود دمحممستجد5706174
A+A-A+A-AA-

والء عبدالنبى دمحم ابراهيممستجد5806175
A+AA-A-A+A-

ياسمين دمحم سعيد احمدمستجد5906178
ABB+CB+A-

ممررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -علوم األغذية واأللبان برنامج 

 3كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                   

 
ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                    

 2020/02/11 

 تاريخ الطباعة

3من 3صفحة   
( مؤشر رسوب)



الدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماط

2.70B78.003B+82.002.70B75.002.70B75.003.40A-85.002.70B75.00غاده احمد ابوالحجاج دمحممستجد4206113

4A+95.003.70A93.004A+97.004A+97.004A+98.004A+96.00فرحه حسين مراد احمدمستجد4306118

2.30C+73.002C68.001.70D+61.001D-50.001.70D+60.001.30D56.00مايكل مجدى لالده صليبمستجد4406120

3.70A94.003.70A91.004A+98.003.40A-88.004A+95.004A+96.00دمحم احمد حسين مرعىمستجد4506122

3B+84.002.30C+71.003.40A-85.002.70B77.002.30C+72.003.40A-87.00دمحم عبدهللا حسين ختمىمستجد4606127

3.40A-87.002.70B77.002.70B77.002.70B78.003.70A90.003.70A92.00دمحم عبدهللا عبده ابراهيممستجد4706128

34.001.70D+60.001D-54.00رل36.000رل2C67.001D-54.000دمحم على عبد العظيم ابراهيممستجد4905149

4A+98.003.70A90.004A+95.004A+95.004A+100.004A+100.00مروه ربيع رمضان عبدهمستجد5006141

3.40A-88.003.70A92.003.40A-85.003B+82.003.70A93.003.70A92.00مياده حلمى جامع احمدمستجد5106156

2.70B76.002.70B75.001.70D+62.001D-50.002.70B75.002.70B75.00ندا خالد صديك احمدمستجد5206160

3.40A-88.003.70A91.003.40A-87.002.30C+70.003.40A-89.003.40A-87.00نشروان زكريا احمد عبد الحليممستجد5306163

3B+80.003B+80.002.70B75.003B+80.003.40A-89.003B+80.00نوال خالد احمد حسينمستجد5406164

 نوال طارق عبدالحفيظ دمحممستجد5506165

االنور

3.40A-89.003.40A-86.004A+95.002.70B75.003B+80.003B+82.00

2.30C+74.003B+82.002C66.002.30C+70.002.70B78.002.30C+74.00هبه مصطفى احمد مدنىمستجد5606172

4A+95.003.40A-85.004A+96.003.40A-87.003.70A92.003.40A-88.00والء عبدالرحيم محمود دمحممستجد5706174

4A+98.003.70A94.003.40A-86.003.40A-87.004A+97.003.40A-89.00والء عبدالنبى دمحم ابراهيممستجد5806175

3.70A92.002.70B77.003B+81.002C68.003B+80.003.40A-87.00ياسمين دمحم سعيد احمدمستجد5906178

الفصل الدراسى الخامس

مقررات العام الحالى

تكنولوجيا السكر والمنتجات الخاصةتكنولوجيا طرق حفظ االغذيةكمياء وتكنولوجيا الدهون اللبنيةكمياء وتكنولوجيا بروتينات اللبن فسيولوجيا النمو وادرار اللبنأفات مصانع األغذية

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -علوم األغذية واأللبان برنامج 

 3كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                   

 
ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                    

 2020/02/11 

 تاريخ الطباعة

3من 3صفحة   
( مؤشر رسوب)



 إنتاج المحاصيل

الصناعية

 تكنولوجيا اللحوم

واألسمان ومنتجاتها
كيمياء تحليل األغذية

 الشروط الصحية

وإدارة جودة األغذية
ميكروبيولوجيا تطبيمية

 تكنولوجيا الحبوب

ومنتجاتها
تكنولوجيا الجبن

التمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمدير

-DCD-FDغ+Dاحمد ادهم توفيك دمحمبالى203005

 تكنولوجيا اللحوم

واألسمان ومنتجاتها
أفات مصانع األغذية

 فسيولوجيا النمو وادرار

اللبن

 كمياء وتكنولوجيا

بروتينات اللبن

 كمياء وتكنولوجيا

الدهون اللبنية

 تكنولوجيا طرق حفظ

االغذية

 تكنولوجيا السكر

والمنتجات الخاصة

التمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمدير

+D+Dرلرل-D-D-Dاحمد ابوالماسم سيادى طهمستجد105007

 تكنولوجيا التخمرات

الصناعية

 الشروط الصحية

وإدارة جودة األغذية
تكنولوجيا الجبن

 فسيولوجيا النمو وادرار

اللبن

 كمياء وتكنولوجيا

بروتينات اللبن

 كمياء وتكنولوجيا

الدهون اللبنية

 تكنولوجيا طرق حفظ

االغذية

 تكنولوجيا السكر

والمنتجات الخاصة

التمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمدير

مستجد2905092
 زينب دمحم كمال عبد هللا

حسنين
D-CBD+BD-B+B

 إنتاج المحاصيل

الصناعية

 تكنولوجيا اللحوم

واألسمان ومنتجاتها

 تكنولوجيا التخمرات

الصناعية

 الشروط الصحية

وإدارة جودة األغذية
ميكروبيولوجيا تطبيمية

 تكنولوجيا الحبوب

ومنتجاتها
تكنولوجيا الجبن

التمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمديرالتمدير

بالى3004097
 ساره احمد عبد الوهاب

دمحم
DDرلFD+D-D-

ممررات العام الحالى

الفصل الدراسي الخامس

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                   

 
  ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                    

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -علوم األغذية واأللبان برنامج 

 4كشف رقم 



الدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماط

 احمد ادهمبالى203005

توفيك دمحم

1.70D+64.00001.30غD56.002C67.001D-54.000F39.001D-50.00

الدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماط

 احمدمستجد105007

 ابوالماسم

سيادى طه

1D-54.001D-50.001D-50.00019.001.70رل26.000رلD+60.001.70D+64.00

الدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماط

 زينب دمحممستجد2905092

 كمال عبد هللا

حسنين

1D-54.002C69.002.70B75.001.70D+61.002.70B77.001D-50.003B+82.002.70B76.00

الدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماطالدرجةالتمديرالنماط

 ساره احمدبالى3004097

 عبد الوهاب

دمحم

1.30D58.001.30D55.00014.000رلF44.001.70D+60.001D-50.001D-50.00

 تكنولوجيا السكر والمنتجات

الخاصة

إنتاج المحاصيل الصناعية
 تكنولوجيا اللحوم واألسمان

ومنتجاتها

 تكنولوجيا التخمرات

الصناعية

 الشروط الصحية وإدارة

جودة األغذية
تكنولوجيا الجبنتكنولوجيا الحبوب ومنتجاتهاميكروبيولوجيا تطبيمية

 تكنولوجيا السكر والمنتجات

الخاصة

 تكنولوجيا التخمرات

الصناعية

 الشروط الصحية وإدارة

جودة األغذية
فسيولوجيا النمو وادرار اللبنتكنولوجيا الجبن

 كمياء وتكنولوجيا بروتينات

اللبن

 كمياء وتكنولوجيا الدهون

اللبنية

 تكنولوجيا طرق حفظ

االغذية

 تكنولوجيا اللحوم واألسمان

ومنتجاتها
فسيولوجيا النمو وادرار اللبنأفات مصانع األغذية

 كمياء وتكنولوجيا بروتينات

اللبن

 كمياء وتكنولوجيا الدهون

اللبنية

 تكنولوجيا طرق حفظ

االغذية

ممررات العام الحالى

الفصل الدراسي الخامس

إنتاج المحاصيل الصناعية
 تكنولوجيا اللحوم واألسمان

ومنتجاتها
كيمياء تحليل األغذية

 الشروط الصحية وإدارة

جودة األغذية
تكنولوجيا الجبنتكنولوجيا الحبوب ومنتجاتهاميكروبيولوجيا تطبيمية

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                   

 
  ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                    

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -علوم األغذية واأللبان برنامج 

 4كشف رقم 



أفات مصانع األغذيةتكنولوجيا الجبنميكروبيولوجيا تطبيقية
 فسيولوجيا النمو وادرار

اللبن

 كمياء وتكنولوجيا

بروتينات اللبن

 كمياء وتكنولوجيا

الدهون اللبنية

 تكنولوجيا طرق حفظ

االغذية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

CرلرلFDرلغشريف اشرف محمود حسنمستجد3304104

 األلبان الخاصة

والمستحدثات اللبنية

 تكنولوجيا التخمرات

الصناعية

 الشروط الصحية

وإدارة جودة األغذية
ميكروبيولوجيا تطبيقية

 تكنولوجيا الحبوب

ومنتجاتها
تكنولوجيا الجبن

 فسيولوجيا النمو وادرار

اللبن

 تكنولوجيا السكر

والمنتجات الخاصة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

باقى4105199
 عوض هللا حمدى اسماعيل

دمحم عبدهللا
DD-D-D+FD+D-D

 إنتاج المحاصيل

الصناعية

 التخمرات اللبنية

واأللبان المتخمرة

 تكنولوجيا اللحوم

واألسماك ومنتجاتها

 تكنولوجيا التخمرات

الصناعية

 الشروط الصحية

وإدارة جودة األغذية
ميكروبيولوجيا تطبيقية

 تكنولوجيا الحبوب

ومنتجاتها
تكنولوجيا الجبن

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

-DD-DFFDرل+Dدمحم عالم دمحم عالمباقى4804115

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -علوم األغذية واأللبان برنامج 

 5كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                   

 
ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                          



الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 شريف اشرفمستجد3304104

محمود حسن

14.002C68.00رل26.000رل39.000F37.001.30D55.000رل5.000غ0

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 عوض هللاباقى4105199

 حمدى اسماعيل

دمحم عبدهللا

1.30D59.001D-53.001D-53.001.70D+60.000F38.001.70D+62.001D-50.001.30D56.00

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 دمحم عالم دمحمباقى4804115

عالم

1.70D+64.00025.001.30رلD56.001D-50.001.30D55.000F35.000F39.001D-50.00

 تكنولوجيا السكر والمنتجات

الخاصة

إنتاج المحاصيل الصناعية
 التخمرات اللبنية واأللبان

المتخمرة

 تكنولوجيا اللحوم واألسماك

ومنتجاتها

 تكنولوجيا التخمرات

الصناعية

 الشروط الصحية وإدارة

جودة األغذية
تكنولوجيا الجبنتكنولوجيا الحبوب ومنتجاتهاميكروبيولوجيا تطبيقية

فسيولوجيا النمو وادرار اللبن
 كمياء وتكنولوجيا بروتينات

اللبن

 كمياء وتكنولوجيا الدهون

اللبنية

 تكنولوجيا طرق حفظ

االغذية

 األلبان الخاصة

والمستحدثات اللبنية

 تكنولوجيا التخمرات

الصناعية

 الشروط الصحية وإدارة

جودة األغذية
تكنولوجيا الجبنتكنولوجيا الحبوب ومنتجاتهاميكروبيولوجيا تطبيقية

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

أفات مصانع األغذيةتكنولوجيا الجبنميكروبيولوجيا تطبيقية

فسيولوجيا النمو وادرار اللبن

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -علوم األغذية واأللبان برنامج 

 5كشف رقم 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                   

 
  ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                    



 االتجاهات

 الحديثة لمكافحة

اآلفات

 تلوث البيئة

بالمبيدات
سمية مبيدات

 أمراض نبات

غير معدية

 أمراض نبات

فيروسية

 الزراعات

 العضوية

والحيوية

  حشرات

(أ)إقتصادية 

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

FرلDC+D+D-Fاسراء حسن سلمان عبدهللا1من الخارج 303023

 االتجاهات

 الحديثة لمكافحة

اآلفات

 تلوث البيئة

بالمبيدات
التشجير والبيئةسمية مبيدات

 الزراعات

 العضوية

والحيوية

 مبيدات اآلفات

الزراعية

  حشرات

(أ)إقتصادية 

 أمراض نبات

فطرية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

A-DCرلB+B+BFاكرام فتحى عنتر مباركمستجد705036

 االتجاهات

 الحديثة لمكافحة

اآلفات

 تلوث البيئة

بالمبيدات
التشجير والبيئةسمية مبيدات

 الزراعات

 العضوية

والحيوية

 مبيدات اآلفات

الزراعية

  حشرات

(أ)إقتصادية 

 أمراض نبات

فطرية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

+D+BC+FD-BCDحسناء محمود ابوالحسن سيدمستجد1305066

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسي الخامس

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                     
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 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -وقاية النبات برنامج 

 3كشف رقم 



أمراض نبات فطرية(أ)حشرات  إقتصادية مبيدات اآلفات الزراعيةالحشائش ومقاومتهاالزراعات العضوية والحيويةالتشجير والبيئة

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

-CD-Dرلرل-Dاحمد جالل الدين حسن  دمحممستجد106002

+BBBAABاسراء بالل دمحم شحتومستجد206013

+DC+C+BA-Cاسراء رمضان عبد هللا احمدمستجد406015

+DCCA-BCاسراء مصطفى محمود احمدمستجد506020

غغغ-غغاسالم  منصور عبده علىمستجد605031

-BB+B+AA-Aاالء كرم دمحم سليممستجد806023

+BAB+AA-Bالشيماء عبد هللا دمحم احمدمستجد906053

+BB+BA-AAاميره اسماعيل عبد الفتاح خضرىمستجد1006031

D-C+D-Dرل-Dايه موفق عبد الموجود عبد الوهابمستجد1105055

+A-A-B+A-AAتامر عادل جيد مترىمستجد1206058

CD+B+A-CBدعاء عيد دمحم بزيدمستجد1406064

A-A-BA-A-Aدعاء دمحم عبد الجليل محمودمستجد1506065

-CB+A-AA-Aرحاب دمحم مصطفى عبد السيدمستجد1606072

AA+B+A+A+Aروان كمال سيد محمودمستجد1706076

CB+A-AA-Aزينب احمد جالل دمحممستجد1806078

A-B+B+B+A-Aزينب هشام دمحم مدنىمستجد1906080

-C+ABAAAسندس احمد دمحم شلبىمستجد2006088

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسى الخامس

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -وقاية النبات برنامج 

 1كشف رقم 
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  ياسر عبد الحميد دياب  / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                          

 2020/02/10 

2من 1صفحة   
( مؤشر رسوب)  تاريخ الطباعة 



الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

31.002C65.001D-50.001D-51.00رل24.000رل1D-50.000احمد جالل الدين حسن  دمحممستجد106002

2.70B75.002.70B79.002.70B76.003.70A90.003.70A90.003B+82.00اسراء بالل دمحم شحتومستجد206013

1.30D56.002.30C+70.002.30C+70.002.70B77.003.40A-88.502.30C+73.00اسراء رمضان عبد هللا احمدمستجد406015

1.30D59.002C69.002C69.003.40A-87.002.70B77.002.30C+70.00اسراء مصطفى محمود احمدمستجد506020

0غ00غ00غ0---0غ00غ0اسالم  منصور عبده علىمستجد605031

2.70B76.003B+82.003B+84.003.70A91.003.40A-85.003.40A-86.00االء كرم دمحم سليممستجد806023

2.70B75.003.70A92.003B+84.003.70A93.003.40A-85.003B+80.00الشيماء عبد هللا دمحم احمدمستجد906053

2.70B78.003B+80.002.70B76.003.40A-88.003.70A91.504A+97.00اميره اسماعيل عبد الفتاح خضرىمستجد1006031

24.001D-50.002.30C+70.001D-51.501.30D56.00رل1D-50.000ايه موفق عبد الموجود عبد الوهابمستجد1105055

3.40A-87.003.40A-86.003B+84.003.40A-88.003.70A93.004A+95.00تامر عادل جيد مترىمستجد1206058

2C67.001.70D+61.003B+80.003.40A-85.002C66.002.70B78.00دعاء عيد دمحم بزيدمستجد1406064

3.40A-85.003.40A-86.002.70B75.003.40A-87.003.40A-85.003.70A92.00دعاء دمحم عبد الجليل محمودمستجد1506065

2C65.003B+80.003.40A-85.003.70A92.003.40A-89.003.40A-86.00رحاب دمحم مصطفى عبد السيدمستجد1606072

3.70A91.004A+98.003B+84.004A+95.004A+99.003.70A90.00روان كمال سيد محمودمستجد1706076

2C66.003B+82.003.40A-86.003.70A94.003.40A-85.503.70A92.00زينب احمد جالل دمحممستجد1806078

3.40A-85.003B+82.003B+82.003B+84.003.40A-88.503.70A92.00زينب هشام دمحم مدنىمستجد1906080

2.30C+73.003.70A92.002.70B79.003.70A90.003.70A90.503.40A-87.00سندس احمد دمحم شلبىمستجد2006088

الفصل الدراسى الخامس

مقررات العام الحالى

أمراض نبات فطرية(أ)حشرات  إقتصادية مبيدات اآلفات الزراعيةالحشائش ومقاومتهاالزراعات العضوية والحيويةالتشجير والبيئة

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -وقاية النبات برنامج 

 1كشف رقم 
 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                           

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 2020/02/10 

2من 1صفحة   
( مؤشر رسوب)  تاريخ الطباعة 



أمراض نبات فطرٌة(أ)حشرات  إلتصادٌة مبٌدات اآلفات الزراعٌةالحشائش ومماومتهاالزراعات العضوٌة والحٌوٌةالتشجٌر والبٌئة

التمدٌرالتمدٌرالتمدٌرالتمدٌرالتمدٌرالتمدٌر

D-DD-BD+Cشروق ممدوح احمد طاٌعمستجد2106092

C+C+C+B+BBشهد عالءالدٌن متولى سلٌمانمستجد2206093

D+FCB+D+Bعبد السالم رمضان سعٌد احمدمستجد2306103

+C+CCC+BBعمار محمود على سنجكمستجد2406112

BA+A-AAAفاطمه ثابت محمود رفاعىمستجد2506115

+BAC+ABCفاطمه عثمان دمحم صالحمستجد2606116

C+FCBCBكرٌم ناصر عفٌفى دمحممستجد2706119

+C+B+CC+CCمجدى لمعى رزق بشٌرمستجد2806121

غغغرلغرلدمحم حسن جمعه حسنمستجد2905139

Fغ-Dرلغرلدمحم فاٌز بدوي دمحمبالى3003128

D-C+FDرل-Dمحمود احمد حسن حسانًمستجد3105151

-D+DCC+CAمحمود مجاهد زٌن العابدٌن جمعةمستجد3206138

BACBBBمصطفى عبدالهادى شاكر حازممستجد3306144

+BBBAABمنى احمد سٌد ٌوسفمستجد3406150

BB+BA+BAمنى سعٌد حسن امٌنمستجد3506151

-C+A-BA+A+Aمها صبرى مصطفى عوضمستجد3606152

غرل-Dرلغغنورهان دمحم عبدالحمٌد علىمستجد3703155

CA-C+B+BBهاجر عبد الجواد عٌبدان لاسممستجد3806168

+D-D+CA-B+Bهاجر دمحم احمد دمحممستجد3906169

DA+C+AAAٌاسمٌن متولى دمحم علىمستجد4006177

ممررات العام الحالى

الفصل الدراسً الخامس

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -وقاية النبات برنامج 

 2كشف رقم 
 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                             

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 2020/02/10 

 تاريخ الطباعة

2من 2صفحة   
( مؤشر رسوب)



الدرجةالتمدٌرالنماطالدرجةالتمدٌرالنماطالدرجةالتمدٌرالنماطالدرجةالتمدٌرالنماطالدرجةالتمدٌرالنماطالدرجةالتمدٌرالنماط

1D-50.001.30D57.001D-50.002.70B79.001.70D+62.002C67.00شروق ممدوح احمد طاٌعمستجد2106092

2.30C+70.002.30C+73.002.30C+73.003B+81.002.70B77.002.70B79.00شهد عالءالدٌن متولى سلٌمانمستجد2206093

1.70D+60.500F43.002C65.003B+81.001.70D+60.502.70B78.00عبد السالم رمضان سعٌد احمدمستجد2306103

2.30C+70.002C67.002C68.002.30C+72.002.70B75.003B+83.00عمار محمود على سنجكمستجد2406112

2.70B77.004A+96.003.40A-87.003.70A92.003.70A91.003.70A90.00فاطمه ثابت محمود رفاعىمستجد2506115

2.70B78.003.70A92.002.30C+71.003.70A90.002.70B76.002.30C+72.00فاطمه عثمان دمحم صالحمستجد2606116

2.30C+71.000F42.002C69.002.70B78.002C65.002.70B77.00كرٌم ناصر عفٌفى دمحممستجد2706119

2.30C+71.003B+83.002C69.002.30C+72.002C66.502.30C+74.00مجدى لمعى رزق بشٌرمستجد2806121

0غ00غ00غ26.000رل00غ19.000رل0دمحم حسن جمعه حسنمستجد2905139

00F18.00غ14.001D-50.000رل00غ13.000رل0دمحم فاٌز بدوي دمحمبالى3003128

25.001D-50.002.30C+72.000F40.501.30D56.00رل1D-50.000محمود احمد حسن حسانًمستجد3105151

1.70D+63.001.30D56.002C69.002.30C+74.002C66.003.40A-85.00محمود مجاهد زٌن العابدٌن جمعةمستجد3206138

2.70B77.003.70A90.002C68.002.70B78.002.70B79.502.70B79.00مصطفى عبدالهادى شاكر حازممستجد3306144

2.70B75.002.70B75.002.70B79.003.70A91.003.70A93.503B+82.00منى احمد سٌد ٌوسفمستجد3406150

2.70B75.003B+80.002.70B78.004A+96.002.70B76.503.70A93.00منى سعٌد حسن امٌنمستجد3506151

2.30C+72.003.40A-86.002.70B78.004A+95.004A+96.503.40A-86.00مها صبرى مصطفى عوضمستجد3606152

19.00غ18.000رل26.001D-54.000رل00غ00غ0نورهان دمحم عبدالحمٌد علىمستجد3703155

2C65.003.40A-85.002.30C+71.003B+82.002.70B78.502.70B77.00هاجر عبد الجواد عٌبدان لاسممستجد3806168

1D-50.001.70D+62.002C66.003.40A-89.003B+82.003B+82.00هاجر دمحم احمد دمحممستجد3906169

1.30D58.004A+96.002.30C+74.003.70A94.003.70A92.003.70A93.00ٌاسمٌن متولى دمحم علىمستجد4006177

ممررات العام الحالى

أمراض نبات فطرٌة

الفصل الدراسً الخامس

(أ)حشرات  إلتصادٌة مبٌدات اآلفات الزراعٌةالحشائش ومماومتهاالزراعات العضوٌة والحٌوٌةالتشجٌر والبٌئة

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -وقاية النبات برنامج 

 2كشف رقم 
 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                          

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 2020/02/10 

 تارٌخ الطباعة

2من 2صفحة   
( مؤشر رسوب)



الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 من303023

1الخارج 

 اسراء حسن

سلمان عبدهللا

1.30D57.002.30C+72.001.70D+61.001D-50.000F41.5002.000رلF32.00

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 اكرام فتحى عنترمستجد705036

مبارك

3B+81.003B+80.002.70B78.000F33.00027.003.40رلA-85.001.30D55.002C67.00

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 حسناء محمودمستجد1305066

ابوالحسن سيد

1.70D+62.002.70B75.002.30C+72.000F39.001D-50.002.70B79.002C68.501.70D+63.00

أمراض نبات فطرية

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسي الخامس

 االتجاهات الحديثة

لمكافحة اآلفات
سمية مبيداتتلوث البيئة بالمبيدات

 أمراض نبات غير

معدية

 أمراض نبات

فيروسية

 الزراعات العضوية

والحيوية

 حشرات  إقتصادية

(أ)

 االتجاهات الحديثة

لمكافحة اآلفات
التشجير والبيئةسمية مبيداتتلوث البيئة بالمبيدات

 الزراعات العضوية

والحيوية

 مبيدات اآلفات

الزراعية

 حشرات  إقتصادية

(أ)

 حشرات  إقتصادية

(أ)
أمراض نبات فطرية

 االتجاهات الحديثة

لمكافحة اآلفات
التشجير والبيئةسمية مبيداتتلوث البيئة بالمبيدات

 الزراعات العضوية

والحيوية

 مبيدات اآلفات

الزراعية

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترولشئون الطالب                  

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                   

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -وقاية النبات برنامج 

 3كشف رقم 



الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

4A+98.003.70A92.004A+96.004A+98.002.30C+72.004A+96.00اسامه سامى عبد اللطيف دمحممستجد105508

4A+96.003.40A-85.003.70A92.004A+95.003B+81.004A+98.00حسن محارب حسن محاربمستجد205515

4A+95.004A+99.004A+96.004A+98.001.70D+62.004A+96.00دمحم حجاج دمحم البدرى محمودمستجد305525

4A+98.003.70A93.003.70A93.003.70A92.002.30C+74.004A+96.00هشام نجار محمود احمدمستجد405533

3.70A93.003B+83.004A+95.003.70A93.001.70D+63.003.70A94.00ابراهيم سيداحمد موسى ابراهيممستجد505501

3.40A-89.003.70A94.003.70A91.003.40A-88.002C68.003.70A94.00ابراهيم محمود على دمحممستجد605502

3B+83.003B+81.003.70A92.003.40A-89.002.70B76.003.70A93.00احمد محمود مهلل طه دمحممستجد705505

 اسراء عصام الدين دمحممستجد805509

عبدالمطلب

3B+82.003.70A94.003.70A94.003.40A-89.002C67.003.70A91.00

3B+83.003.40A-86.003.70A93.003.40A-87.002C66.004A+96.00عالء دمحم درويش محمودمستجد905518

3.70A91.002C67.002.70B79.002.30C+73.000F48.003.70A90.00اسالم رجب كرم هللا دمحممستجد1005511

3.40A-88.003.70A91.002.70B79.003.40A-85.001.30D56.003.40A-89.00اسماء هشام كمال دمحممستجد1105512

2.70B78.003.70A91.003.70A90.003B+84.001.70D+60.004A+97.00حسن ابراهيم دمحم دمحممستجد1205514

3.40A-86.002.30C+71.003.70A93.002.70B79.002.30C+72.003.40A-88.00حسين رمضان حسين سرىمستجد1305516

3.40A-88.002.70B75.003.70A93.003.70A91.001.30D56.003.40A-85.00حمدى جمال مالح بشيرمستجد1405418

3B+80.003B+83.004A+96.003.40A-87.001.70D+64.003.40A-88.00غاده عمار محى الدين دمحممستجد1505521

مقررات العام الحالى

نظرية اآلالت

الفصل الدراسي الخامس

انتقال حرارةآالت ما قبل الحصادهيدروليكا وميكانيكا موائعأساسيات مكافحة اآلفاتتخطيط وتصميم المباني الزراعية

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -الهندسة الزراعية برنامج 

 1كشف رقم 
 

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 9من 1 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2020/02/12 

تاريخ الطباعة



الدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاطالدرجةالتقدٌرالنقاط

2.70B79.003.40A-85.003.40A-88.003B+82.001.30D55.003.40A-89.00أروى عبدالحق احمد الضويمستجد1705507

49.003B+82.00رل3B+80.002.30C+74.002.70B78.003B+81.000احمد دمحمعرفات احمد حافظمستجد1805504

3.40A-85.002C69.004A+95.002.70B79.001.30D59.003.70A90.00احمد مصطفى كامل مغازىمستجد1905506

49.003.70A91.00رل2.70B76.003B+80.002.70B78.002.30C+72.000رقٌه جمال عٌد عبد الجلٌلمستجد2005517

3B+84.003.40A-87.002.70B76.003B+82.001D-50.003.40A-88.00محسن جابر عباس دمحممستجد2105523

2.70B78.002.70B79.003.40A-85.002.30C+72.000F48.002.70B78.00هشام حمادة صافى عبد هللامستجد2305532

2C68.003B+81.002.30C+73.001.70D+64.000F49.003B+80.00احمد عادل محمود احمدمستجد2505503

3.40A-86.003.40A-86.001.70D+64.002.30C+74.001.30D55.003B+84.00جورج فتحى بخٌت توفٌقمستجد2605513

2.70B78.002.70B78.003.40A-86.002.30C+70.001D-51.002.70B79.00عمرو موسى حماد موسىمستجد2705520

1.30D59.001.70D+60.003.40A-87.002C68.001.70D+64.003.70A92.00ماٌكل مشٌل مٌخائٌل عبد الشهٌدمستجد2805522

32.003.40A-87.00رل2C65.002C65.003B+81.002C67.000مشٌر مجدى محروس عطٌهمستجد3005529

3B+82.002.70B76.002.70B75.002.30C+71.001.30D56.003.40A-86.00هدٌر احمد محمود دمحممستجد3205531

مقررات العام الحالى

نظرٌة اآلالت

الفصل الدراسً الخامس

انتقال حرارةآالت ما قبل الحصادهٌدرولٌكا ومٌكانٌكا موائعأساسٌات مكافحة اآلفاتتخطٌط وتصمٌم المبانً الزراعٌة

 
وكيل الكلية لشئون الطالب                                           عميد الكلية                                     رئيس الكنترول شئون الطالب                    

 
ياسر عبد الحميد دياب / د.أشرف بكرى الطيب                                    أ/ م.د.أسامة صفوت فوزى                                  أ/ م.د.أ                                            

 الفصل الدراسى األول 2020 -2019كشف إعالن النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -الهندسة الزراعية برنامج 

 2كشف رقم 
 

 9من 3 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2020/02/12 

تارٌخ الطباعة



الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

0غ1.70D+60.002.30C+70.001.70D+61.002.70B78.000F49.001.70D+64.000والء دمحم عبد الحميد دمحممستجد3605534

0غ03B+84.000غ1D-54.001.70D+60.001D-52.002.30C+73.000محمود عبد العزيز محمود احمدمستجد3805455

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

16.001.30D55.00رل1D-50.001.30D58.001D-54.001.70D+63.000على اشرف اسماعيل علىمستجد4105434

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

28.001.30D59.001D-50.00رل1.30D57.001D-52.001.30D57.001D-50.000محمود حسين صالح دمحممستجد4305452

42.002.70B78.001.70D+64.00رل2C69.002.70B76.003B+84.002.30C+73.000نهال فيصل محمود صادقمستجد3105530

11.002.30C+74.001.70D+64.00رل2.30C+72.001.70D+62.001.30D55.002C67.000اسراء دمحم ابراهيم دمحممستجد3305510

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

2.70B79.002.70B77.003.70A91.00---1.70D+63.003.70A91.003.70A93.00محمود دمحم حسين عبد الحليممستجد1605527

3.40A-85.002C68.003.40A-87.002.30C+71.002.30C+73.003.70A92.001.70D+64.00دمحم مجدى حسين احمد عبدالرجالمستجد2205526

2C69.002.70B76.003.70A91.002.70B77.000F48.004A+97.001.70D+64.00وليد ايمن خديوى حسينمستجد2405535

أساسيات علوم األراضي

إنتاج محاصيل الحقلنظرية اآلالتانتقال حرارةآالت ما قبل الحصادهيدروليكا وميكانيكا موائعأساسيات مكافحة اآلفاتتخطيط وتصميم المباني الزراعية

نظرية اآلالتانتقال حرارةآالت ما قبل الحصادهيدروليكا وميكانيكا موائعأساسيات مكافحة اآلفاتتخطيط وتصميم المباني الزراعية

المعادالت التفاضلية) 2رياضة   

(والتكامالت

أساسيات علوم األراضيانتاج البساتينهيدروليكا وميكانيكا موائعأساسيات مكافحة اآلفاتتخطيط وتصميم المباني الزراعيةأساسيات المحاصيل

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسي الخامس

نظرية اآلالتانتقال حرارةآالت ما قبل الحصادهيدروليكا وميكانيكا موائعأساسيات مكافحة اآلفاتتخطيط وتصميم المباني الزراعية
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9من 6صفحة   
( مؤشر رسوب)  تاريخ الطباعة 



الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 مروة احمدمستجد2905528

دمحم كهرمان

2C68.002C66.003B+84.002.70B75.00039.003رلB+84.001.70D+62.00

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 عمر دمحممستجد3405519

 دمحمالدين دمحم

على

2.30C+72.002C65.003B+83.001.30D57.00031.002رلC69.0000غ

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 محمود جادمستجد3705451

 الرب احمد

عبدالرحيم

1.70D+64.001.30D56.001.70D+64.001D-54.001.70D+63.0007.00رل

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 احمد جمالمستجد3905404

 احمد دمحمعلى

الخطيب

1.70D+64.000F42.001D-50.002C68.00032.002رلC69.002C68.000F22.00

 االت مزارع االنتاج

الحيوانى والداجنى

 تصميم وتحليل التجارب

الزراعية
خواص واختبار المواد

 تخطيط وتصميم المباني

الزراعية
نظرية اآلالتانتقال حرارةهيدروليكا وميكانيكا موائعأساسيات مكافحة اآلفات

ديناميكا حرارية

إنتاج محاصيل الحقلانتاج البساتيننظرية اآلالتهيدروليكا وميكانيكا موائعأساسيات مكافحة اآلفات
المعادالت) 2رياضة   

(التفاضلية والتكامالت

 تخطيط وتصميم المباني

الزراعية
نظرية اآلالتانتقال حرارةآالت ما قبل الحصادهيدروليكا وميكانيكا موائعأساسيات مكافحة اآلفات

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسي الخامس

 تخطيط وتصميم المباني

الزراعية
أساسيات صناعات غذائيةنظرية اآلالتانتقال حرارةآالت ما قبل الحصادهيدروليكا وميكانيكا موائعأساسيات مكافحة اآلفات
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 4كشف رقم 



الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 فاطمهمستجد3505537

 عبدالدايم امين

دمحم حسن

2.30C+73.0

0

2.30C+70.0

0

1.30D55.0

0

2C67.0

0

33.0رل0

0

2.70B77.0

0

01.70D+64.0غ00غ0

0

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 عبد المؤمنمستجد4005432

 سيد قناوى

السيد

1D-50.0

0

1.70D+63.0

0

2C66.0

0

1.70D+60.0

0

0F44.0

0

2.30C+70.0

0

2.30C+70.0

0

1.30D57.0

0

0F40.0

0

الدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاطالدرجةالتقديرالنقاط

 احمد مظهرمستجد4205410

 السيد عبد

العظيم

1D-54.0

0

2C67.0

0

2C65.0

0

0F41.0

0

1.70D+60.0

0

1.70D+62.0

0

1D-50.0

0

1D-51.0

0

1D-50.0

0

0F35.0

0

رسم ماكينات
المعادالت) 2رياضة   

(التفاضلية والتكامالت

 أساسيات اإلنتاج

 الحيواني و الداجني و

األسماك

 تصميم وتحليل

التجارب الزراعية

مقررات العام الحالى

الفصل الدراسي الخامس

 تخطيط وتصميم

المباني الزراعية

 أساسيات مكافحة

اآلفات

 هيدروليكا وميكانيكا

موائع
إنتاج محاصيل الحقلانتاج البساتيننظرية اآلالتانتقال حرارةآالت ما قبل الحصاد

 مبادئ في علم

االقتصاد و االحصاء

 هيدروليكا وميكانيكا

موائع
أمن صناعىنظرية اآلالت

 االت مزارع االنتاج

الحيوانى والداجنى
نظم االنتاج الحيواني

 برمجة النظم الهندسية

والحيوية

 هندسة نظم الجودة

والتحكم البيئى
إنتاج محاصيل الحقل

 تصميم وتحليل

التجارب الزراعية

 لغة انجليزية فنية

متخصصة
أمن صناعى

 االت مزارع االنتاج

الحيوانى والداجنى
نظم االنتاج الحيواني

 برمجة النظم الهندسية

والحيوية

 هندسة نظم الجودة

والتحكم البيئى
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