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 املقبولني الثانيبأمساء طالب املستوي كشف 

م0202/0200للعام اجلامعى  (وقاية وأمراض النبات)فى برنامج   

 النسبة المئوية اسم الطالب م

 93.49 رؤى رفعت علي احمد  .1

 91.31 محمود جمال محمود سيد  .2

 96.69 فرياله محمد فرغلى عبد الجواد  .3

 19.11  محمد رضوان  رحاب هالل  .4

 11.69 كاترين جوزيف شحاته شنوده  .5

 16.48 رحاب حسين عبد النعيم خليفة  .6

 16.61 هدير حسين محمد حسن  .8

 15.66 صفاء جابر ماجد برهام  .1

 15.36 محمد مؤمن عبد الحميد خليل  .9

 14.65 مصطفى احمد عطا هللا عبد الرحيم  .16

 14.63 محمد رافت محمد غانم  .11

 14.58 االء ابو بكر احمد محمد عثمان  .12

 14.56  نرمين صبره امير حسن  .13

 14.31 منار عبد الكريم احمد الخضيرى  .14

 13.96 حنين السيد  جابر موسى  .15

 13.61 رحمه فرج ابو الطيب محمد  .16

 13.32 االء محسن فكرى محمد  .18

 13.19 هدى ابو ضيف عبد العال حامد  .11

 13.61 رؤى محمد مصطفى عبد الموجود  .19

 12.54 ايمان يحيى عبد العظيم ابو المجد  .26

 12.21 عبد الرحمن عصام على السيد  .21

 12.19 ميار احمد فوزى محمد  .22

 12.13 جهاد هانى احمد عبد الرحمن  .23

 11.19 مريم محمد احمد عالم  .24

 11.85 احمد حسنى على محمد  .25

 11.56 حمادةريهام عوض عبد الرحيم   .26

 16.16 اريج هشام محمد محمد عبد الحافظ  .28

 16.48 رئيسه على السيد ابوالوفا  .21

 16.43 امل المصرى عبد العزيز محمد  .29

 16.18 محمود رمضان محمد عمران  .36
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 النسبة المئوية الطالباسم  م

 89.11  محمود عبد العليم احمد السيد  .31

 89.81 ندا محمد احمد محمد  .32

 89.36 دعاء الجرو على احمد  .33

 89.32 روفائيل  يسنجوان نعيم رم  .34

 89.19 والء عامر سعد عبد المجيد  .35

 81.11 غادة عادل عبد العزيز عبد الحميد  .36

 81.86 مريم حشمت عبد اللطيف ابراهيم  .38

 81.86 ساره حماد الصياد عبد الرحيم  .31

 81.82 عمر اكرم كمال حسين  .39

 81.69 اشرقت عزت عبد المبدى  .46

 81.43 ايه محمد كامل عبد القادر  .41

 81.46 االء ممدوح عبد العال السيد  .42

 81.25 ندا احمد فرج هللا محمد  .43

 81.66 مصطفى سالمه صادق محمد  .44

 88.99 نهاد صالح محمد حامد  .45

 88.93 جمال احمد احمد نجاه  .46

 88.15 ضياء الدين منصور كامل عبد الحميد  .48

 88.89 مارى عاطف نعيم نجيب  .41

 88.81 امانى  يونس محمد يونس  .49

 88.69 عال عبد الرحيم مصطفى اسماعيل  .56

 88.61 شيماء السيد محمود محمد  .51

 88.68 رحمه احمد عبد الاله احمد  .52

 88.53 احمد محمد مصطفى السيد  .53

 88.53 هاجر احمد السيد حسين  .54

 88.39 هاجر سعد ابو البيها عبد العزيز  .55

 88.31 امال االمير نمر بطرس  .56

 88.68 دعاء احمد محمد عبد الرحمن  .58

 88.66 ايمان عبد العال عبد الجيد احمد  .51

 86.99 ايات عالء الدين سليمان توفيق  .59

 86.81 الشيماء ممدوح حمدى يونس  .66
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 86.56 ايه ابو السعود مسعود حسين  .61

 86.43 مريم نصر على محمد عبد الحافظ  .62

 86.32 ناديه محمد سيف الملوك محمد  .63

 86.61 النبىهبه عبد الغنى السيد عبد   .64

 86.68 شذا عامر عبد الاله عامر  .65

 86.63 رحمه مصطفي عبد الرحيم محمد  .66

 85.92 عبير احمد رفعت كامل  .68

 85.13 االء عزت السيد محمد  .61

 85.89 زينب محمد فكرى محمد  .69

 85.81 هيام خلف ابو العال عثمان  .86

 85.86 محمد قدرى كمال الدين عبد الظاهر  .81

 85.63 دسوقىنورهان عدلى خضرى   .82

 85.63 عنتر محمد حمدان عثمان  .83

 84.93 لبنى محمود سيد احمد  .84

 84.92 فاطمه الزهراء احمد اسماعيل ابو  دهب  .85

 84.81 زينب عبد الرحمن عبد الرسول على  .86

 84.66 فايز ناصر كليب بطرس  .88

 84.49 أميرة العارف عيد عبد الرحيم   .81

 84.42 ناريمان حاتم ابو الفتوح رشوان  .89

 84.39 ايه خالد عالم محمد  .16

 84.35 جهاد احمد محمد المرسى  .11

 84.26 لمياء النميرى حسن محمد  .12

 83.68 اسماء محمد كامل غالب  .13

 83.64 ندا حامد محسب على  .14

 83.48 زياد إسماعيل محمد اسماعيل  .15

 83.46 رشاد حسين احمد عبد اللطيف  .16

 83.46 رشاد يوسف رشاد احمد  .18

 83.36 محمدانغام هشام علي   .11

 82.81 شرين السيد برنس عبد الحكم  .19

 82.69 محمد صفوت محمد احمد  .96
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 النسبة المئوية اسم الطالب م

 82.65 هدير شعبان عباس على  .91

 82.65 خليفهشيرين حنفى خلف هللا   .92

 82.58 ساره حسين جاد مصطفى  .93

 82.54 امنه رمضان عبد الرحمن محمود  .94

 82.56 زياد عبد العزيز محمد ضيف هللا  .95

 82.49 اسماء جاد ثابت جاد  .96

 82.32 ياسمين احمد رشاد يوسف  .98

 82.29 نورهان محمد عاطف السمان  .91

 82.18 نورهان اسحاق بولس نوح  .99

 82.16 نورهان فتحى محمد احمد  .166

 82.66 محمود صبرى محمد نور الدين  .161

 81.81 نور محمد فوزى امين  .162

 81.63 بيشوى ماهر يوسف ثابت  .163

 81.61 منار محمود عبد اللطيف محمد  .164

 81.56 اميره احمد عزت احمد  .165

 81.53 اسامه محمد ابو الحمد  .166

 81.51 اهداء السيد محمد محمد  .168

 81.56 منه هللا اشرف كامل محمود  .161

 81.49 عبد هللا عاصم محمود احمد  .169

 81.46 حمزه محمد السيد احمد  .116

 81.39 ياسمين ايمن احمد عبد الرحمن  .111

 81.25 ساره ثابت ابو اليزيد احمد  .112

 81.18 مريم ابوالحجاج حميد  مصطفى  .113

  


