
 كشف بأسماء طالب المستوى الثانى المقيدين 

2016-2015 فى العام الجامعى 

الهندسة الزراعية  : قسم 

ProjectLabYear-work (60)Mid-termTotalاالسمم

Full mark30306060120

3030602888هنيدى السيد محمد سعد ابراهيم1

2626521870(باق)عبدالعال عبدالمنعم محمد ابراهيم2

3030602484عثمان حسن محمد محمد ابراهيم3

3030601272فوده محمود على ابراهيم احمد4

3028582886حسن محمود محمد اشرف احمد5

3030602282على السيد السيد احمد6

220221436(باق) عبدالباقى امين السيد احمد7

3030602282جادو عبدالجواد كامل السيد احمد8

3030601575على حسن لطفى حسن احمد9

00088شعبان محمد رمضان رمضان احمد10

(باق) محمد الشافعى محمد عادل احمد11

00099التراس احمد احمد عبدهللا احمد12

3030601070قاسم احمد احمد على احمد13

3030602484المالحى ابوالعنين خليل على احمد14

(باق)عجين ابو محمد فرج فرج احمد15

3030601070حسين موسى ابراهيم كامل احمد16

30030838عمر السيد محمود احمد17

3028582583مصطفى طه عبدالرحيم مصطفى احمد18

3030602080ابوالسيد على جمال يحيى اسامة19

3030601070البدن عبده حسن احمد اسراء20

202848654محمد احمد ايهاب اسراء21

3030601272عثمان محمد محمود خالد اسراء22

3030601474خضر محمد معين احمد اسعد23

10010616(باق) محمد اصالن احمد ابراهيم اسالم24

0001212اللطيف عبد عبدالعزيز احمد اسالم25

(باق) احمد السيد رشاد سمير اسالم26

3030601676احمد عبدالغنى عبدالرؤوف اسالم27

3030602080عثمان احمد ابراهيم عبدالناصر اسالم28

(باق) محمد ابوبكر محمد اسالم29

3028581068عبدالمجيد نبوى اسماعيل اسماء30

3030603292ابراهيم عيد عبدهللا اسماء31

(باق)   دياب نور محسن اسماء32

3030602181عمر حفنى رجب نشأت اسماعيل33



(باق) حنتيرة طه محمد احمد آالء34

3028583593بخيت يعقوب كامل سمير امير35

3030601171عبدالرحمن عبدالرؤف مصطفى اميرة36

3030602888الحظ محمود احمد نبيل امنية37

3030602686شاويش محمد احمد ايمان38

3030602080شعبان بربرى احمد ايمن39

3028581270خضر زكى صبحى السيد اية40

30306048108مسعود مصطفى على اية41

3030602282الخطيب حامد محمد مجدى اية42

3030601676على الشيخ محمد ابوبكر محمد اية43

300301949خليفة مهران محمد محمد اية44

(باق) ندا عرفة زاهر عصام بسام45

(باق) عبدالموجود محمد عبدالرحيم بالل46

3028582280محمد محمد عبدالمطلب محمد بالل47

3028582078بطرس شحاته سعد جرجس بيشوى48

3030601373محمد ابراهيم حبشى راضى تسنيم49

3030601979فهمى حسين ابراهيم محمد تسنيم50

3030601272عبدالاله خميس جمال51

3030602484مطر السيد فرج جمعة52

3030603292المليجى احمد سعد مصطفى جهاد53

3028581270جورج نعمان يوسف جورج54

300302454محمود محمد عبدالعال زكريا حسن55

303060262عشرى محمود حسن سعيد حسين56

302858058ابوالنجا كامل ابراهيم احمد حمادة57

(باق) عبدالحميد محمد جابر محمد خالد58

3030601474ابراهيم سليمان مصطفى خالد59

3026562076احمد حسين يسرى خالد60

3030602181على مصطفى محمد جمال خديجة61

3030601070شحاته على ابراهيم حسن خلود62

3028581472ابراهيم محمد عبدهللا رانيا63

0002626حمامة سعيد حسنى رائد64

3030602080النوبى زيدان احمد رباح65

303060464عبدالعال احمد رمضان رنا66

302858967العويشى راشد عبدالعزيز السيد روان67

3030602080حسنين حسن حمدى روان68

3028581674الشال ابراهيم امين رويدا69

(باق)ابوزيادة محمد محمد محمد ريهام70

3030601474مصطفى مبروك عبدالموجود السيد زياد71

(باق) خليل ابراهيم ممدوح زياد72

(باق)الجمال عبدالفتاح محمد وليد زياد73

3030601070ابوسعده احمد محمد السيد مصطفى زينب74

2628543084اسماعيل السيد عيد ساره75

(باق) احمد عبدالحميد مدحت سارة76

3030603090عبدالعزيز حسن عبدالمتعال اشرف سلمى77

3030601373توفيق احمد توفيق حسن محمد سلمى78

3030601070عاشور احمد سالمه محمد سلمى79



3028583694عفش طاهر احمد سماح80

0001313(باق) ابوبكر محمد على سمير سمر81

262854761عمارة عبدالسالم نبيه شعبان سمر82

262854862البخشوان ابراهيم خالد سوزان83

3030601777عبدالمقصود عبدالمقصود اشرف شاهنده84

3030602383محمد الغفور عبد جمال محمد شعبان85

300301040محمد ابواليسر الوطنى شيماء86

302858967شعبان احمد مرسى طارق شيماء87

3030602383خليفه عوض محمد صباح88

خميس عبدالرحمن احمد عبدالرحمن89

3030601373سلطان ابراهيم محمد الرحمن عبد90

300302050البقيرى عبده احمد محمد عبدالرحمن91

0303030(باق) محمد احمد محمد الرحمن عبد92

3030602484عوض محمود محمد مهدى عبدالرحمن93

3030602585عبدالرحيم احمد يوسف محمد عبدالغنى94

3030602080السعداوى محمد محمد رفقى عبدهللا95

3030601676احمد فائق عاصم عبدهللا96

(باق)محمد احمد محمود عزت عبدهللا97

3030601878صالح عبدهللا محمد عبدهللا98

2628543690رزق احمد سيد ايهاب عبير99

303060666وهدان السيد المنصف عبد عالء100

(باق)السالم عبد عبدالهادى احمد على101

2830582684جبر على عبدالمنعم على علياء102

3030601878سليمان ابراهيم سليمان ابراهيم عمر103

302858563احمد محمد تهامى عمر104

3030601979حسين كامل محمد رافت عمر105

303060666عطية عبدالمجيد سعد عاطف عمر106

30306040100مؤمن خميس احمد عمرو107

100101222(بعذر ب) الجالى عيد عبدالحميد عمرو108

2828561672 خميس عطية محمد خميس غيداء109

3030602080الطيب العربى محمد الطيب فاطمة110

262854862رضوان عبدالعال عادل فاطمة111

(باق) سودان محمد سالمة مجدى كريم112

3030602080حريبه طه محمد طه لؤى113

2828561470خله نجيب صموئيل مارينا114

2828562581احمد خليل عبدالمنعم محمد ماهينور115

3030602686موسى مصطفى احمد الحمد ابو محمد116

302858664زيد ابو محمد احمد احمد محمد117

3030601070اسماعيل جاد احمد محمد118

2828561066زيد ابو محمد عبدالعال احمد محمد119

302858664 المصرى حسين عطية فؤاد احمد محمد120

3030601272جهالن عطا محمد احمد محمد121

3030602989العزيز عبد حسين عبدالعزيز اشرف محمد122

3030601373الرحمن عبد عبدالباقى السيد محمد123

302858462 راضى احمد محمد السيد محمد124

302858664السيد محمد السيد ايمن محمد125



3030602989منصور ابراهيم محمد خالد محمد126

2830582684 مصطفى ياقوت محمد خالد محمد127

302858058الشرقاوى ياقوت بكر ابو خيرى محمد128

2830581068 عبدالراضى احمد رجب محمد129

3030602686شتا السيد احمد رمضان محمد130

3028582078زيدان عبده محمد زكريا محمد131

3030601070عابدين سعيد احمد سعيد محمد132

3030602282محمود الصاوى محمود سعيد محمد133

3030602888على ابوزيد سالمة محمد134

3030601474(محول)زيدان محمد ابراهيم شعبان محمد135

3030601373الجمل عبدالرؤوف صبرى محمد136

 (باق) محمود االباصيرى صالح محمد137

3028582280ابراهيم خليل صدقى صالح محمد138

3030601979 حسين اللطيف عبد صالح محمد139

3030601070فريج على صالح محمد140

3028581371 على حسين محمد طارق محمد141

00099محمد عبدالقادر عبدالفتاح محمد142

3028581775المزين السيد السيد على محمد143

3030602686العبد فرج فرحات محمد144

10010616(باق) سعده ابو السيد فكرى محمد145

0001616حسين محمد دياب فوزى محمد146

303060060منتصر محمد عبدالجواد مجدى محمد147

3030603494السيد جميل فهمى مجدى محمد148

3030601676عثمان على على نبيل محمد149

(باق)مركب سلطان هاشم محمد150

3028581472يوسف محمد هانى محمد151

3030603090الزبيدى خليفة خليفة احمد محمود152

203050050زقزوق سالم محمد الشحات محمود153

3030603797غالب جميل عبدالمنعم جمال محمود154

3030602282عبدالرحيم محمد عبدالعزيز محمود155

(باق)سليمان محمود عمر محمود156

3030601171 على صبره احمد الدين محى157

3030601575ارمانيوس فهيم صموئيل مرثا158

3030601373 مرسى عبدالقادر هاشم السيد مروان159

3030603191  على محمد على اسامه مروة160

3030602383السيد احمد مصطفى محمد مروة161

3030602383المالح على محمد احمد مصطفى162

3030602888احمد مصطفى احمد مصطفى163

(باق)زغيب مصطفى احمد مصطفى164

3030601878يوسف عبدالسالم السيد مصطفى165

3028581674محمد طه عبدالحارث حسن مصطفى166

3030601474عبدالعاطى عبدالمنعم محمد مصطفى167

3030601070ركبة ابو عبدالبارى مسعد مصطفى168

302858462ابراهيم محمد محمد ممدوح169

3030601676عبدالرازق عبدالجيد ابراهيم هللا منه170

3030603393عبدالواحد محمود محمد عادل هللا منه171



3030601676محمد على محمد على هللا منه172

محمد عبدالمنعم محمد فؤاد هللا منه173

3030601272عبدالسيد حسن محمود مصطفى هللا منه174

3028583189خضير عبدالغنى خضير منه175

3030603797 محمد احمد محمود مها176

3030603292(باق) عبدهللا محمد محمود مها177

3028582280احمد محمد الدين حسام احمد مهاب178

302858664فرج عبدالمولى محمود مهاب179

3030601676عبده احمد محمد السيد ميار180

3030601979 عبدالنبى على العاطى عبد السيد ميرهان181

2830582886اليزيد ابو محمد محمود نانسى182

3030601070مبروك بدوى شعبان نبيل183

2830582078حرحش مصطفى يوسف سامى ندى184

(باق) ابراهيم حسن سعد عادل ندى185

3030601272قاسم ناجى محروس عالء ندى186

3030602989 على محمود حنفى محسن ندى187

3030603292شعبان عبدالرحيم منصور ندى188

303060565عبدالحميد ابراهيم فتحى احمد نرفانا189

00088ابوغزاله عبدربه عادل نشوى190

على محمود محمد شريف نور191

2830582482عبدالنبى مصطفى ابراهيم طلعت نورهان192

3030602787حسن على السيد عادل هاجر193

300302858نصر محمد فرغلى محمد هاجر194

3030601272عرب السيد السيد الدين محى هاجر195

2830582684الصعيدى احمد محمد السعيد هدير196

(باق) عمارة السيد صابر هند197

3030602181داود محمد سعيد سعيد هيثم198

3028581270على حامد احمد السيد ياسمين199

302858866(باق)سلطان حسين عبده محمد ياسمين200

3030603090ابومصطفى محمود عبدالمنعم خالد يمنى201

303060363حسن السيد حازم سارة

3030601070 أحمد إبراهيم سعيد عمرو

00055صحابي محمد حمدي أحمد

302858866 صفوت محمد محمد الدين عالء

2830581674مصطفى عبدالحميد مصطفى

3030601070 محمد علي أحمد علي عمرو

3028581674 عيسى فوزي جرجس أبانوب

303060666 عبدالمقصود محمد العزيز عبد أميرة


