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 (مقيد) القيد لحالة طبقا موزع الطالب بأسماء كشف

 

   

       

         

         
 

 

  

  

    

 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٦٠ على  مبارك  حامد أبرار  مستجد  مصري

 ٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٧٢ ايوب  ابراهيم خالد  أروى  مستجد  مصري

 ٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣١١ مصطفى عبدالمنعم  مصطفي  إسماعيل  مستجد  مصري

 ٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٦٧ محمد  محمد  الزاكر  أشرف  مستجد  مصري

 ٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٤٦ ايوب  عبدالكريم  اشرف  آالء مستجد  مصري

 ٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٢٨ الكريم  عبد كمال  حسنى آالء مستجد  مصري

 ٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧١٨ حافظ  حسن محمد أالء مستجد  مصري

 ٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٤٢ محمد  عبدالمعبود  صابر كلثوم أم مستجد  مصري

 ٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٤٦ العال  عبد على  عزت  أمل مستجد  مصري

 ١٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٩٦ احمد  حسين  على أمنه مستجد  مصري

 ١١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٩٧ محمود  خلف اشرف  أمنية مستجد  مصري

 ١٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٧٩ تمام  مصطفي وليد أمنيه مستجد  مصري

 ١٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٢٠ هاشم  محمد جمال أميره  مستجد  مصري

 ١٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٨٨ حامد  عبدهللا حسن  إيمان  مستجد  مصري

 ١٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٣٤ حافظ  ناصر  عبدالجواد إيمان  مستجد  مصري

 ١٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٩٠ محمود  اسعد ايمن  آيه مستجد  مصري

 ١٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٩٣ عيسوى  محمد  على ثروت  آيه مستجد  مصري

 ١٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٥٣ ابراهيم  عاطف الدين حسام آيه مستجد  مصري

 ١٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٨٣ ابراهيم  سالمه خالد  آيه مستجد  مصري

 ٢٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٧٧ فرج  محمد سامي آيه مستجد  مصري

 ٢١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٣٨ ابوضيف  التعلب  عاطف  أيه مستجد  مصري

 ٢٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٧٠ على  الجابر  عبد هللا  عبد آيه مستجد  مصري

 ٢٣ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٦٩٧ على  محمد على آيه باقي  مصري

 ٢٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٢٩ سيداروس  فارس  ادور  ابانوب مستجد  مصري

 ٢٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٧٨ محمد  حمدان الكحالوى  ابتسام  مستجد  مصري

 ٢٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٢٣ فرغل  عبدهللا  صدقى ابتسام  مستجد  مصري

 ٢٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥١٥ محجوب  حسين  محمد  ابتسام  مستجد  مصري

 ٢٨ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٠٠٢ احمد  حماده حامد ابتهال  باقي  مصري

 ٢٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٦٧ احمد  حسن  خالد ابراهيم مستجد  مصري

 ٣٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦١٤ عبيد  يوسف  خليفه  ابراهيم مستجد  مصري
 

 

    
  

 

  



         

         

  

 ۲٩ من ۱ صفحة
 

      
   

 م ۲۰۲۲\۰٩\۱۳تاريخ الطباعة : 
 

    

    

 ۰۱:۰۲وقت الطباعة : 
 

  

         

  
 

 

    

 انتظام    
 

 الدراسة  طبيعة  
 

                 

 ساعات معتمدة      
 

 الدراسة  نوع  
 

          

        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
 

                          

 الئحة كلية الزراعة بنظام الساعات المعتمدة                 
 

 الالئحة   
 

 

 بكالوريوس العلوم الزراعية  
 

 العلمية  الدرجة  
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٣١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٦٩ خالد  هاشم  مصطفى  ابراهيم مستجد  مصري

 ٣٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٧٨ حسن  ابوالمجد الدين  نصر  ابراهيم مستجد  مصري

 ٣٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٦٤ سليمان  على سليمان  رقيبه  ابو مستجد  مصري

 ٣٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥١٢ حسن  الاله  عبد السمرى  احمد مستجد  مصري

 ٣٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٥٩ الاله  عبد احمد السيد احمد مستجد  مصري

 ٣٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٢١ صابر  عبدهللا  السيد احمد مستجد  مصري

 ٣٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٠٨ على  الدين  سعد بركات احمد مستجد  مصري

 ٣٨ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٦٦٥ احمد  الرحمن عبد حازم  احمد باقي  مصري

 ٣٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٧٧ حميد  احمد حمدى احمد مستجد  مصري

 ٤٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٩٢ الرحيم  عبد  الحميد  عبد سعد احمد مستجد  مصري

 ٤١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٦٣ احمد  العال عبد سعد احمد مستجد  مصري

 ٤٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٩١ احمد  عبدالعاطى سعد احمد مستجد  مصري

 ٤٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٧٩ هللا  عبد صادق  سعودى احمد مستجد  مصري

 ٤٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٧٥ السيد  حمدان  صفوت احمد مستجد  مصري

 ٤٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٤٥ محمود  احمد عادل  احمد مستجد  مصري

 ٤٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦١٧ عبدالرحمن  صدقى  عادل  احمد مستجد  مصري

 ٤٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٠٨ علي  سليم  عارف  احمد مستجد  مصري

 ٤٨ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٦٦٨ عبداللطيف  احمد عاطف احمد باقي  مصري

 ٤٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٦٦ احمد  هاشم  القادر  عبد  احمد مستجد  مصري

 ٥٠ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٣٧١ محمود  محمد  المحسن  عبد  احمد باقي  مصري

 ٥١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٤٤ على  حمدان  الناصر عبد  احمد مستجد  مصري

 ٥٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٦٧ يوسف  علي  عمرو احمد مستجد  مصري

 ٥٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٢٦ هللا  عبد  خلف قدرى  احمد مستجد  مصري

 ٥٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٧٨ خلف  هللا خلف  محمد احمد مستجد  مصري

 ٥٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٣٦ المجيد  عبد الرءوف  عبد  محمد احمد مستجد  مصري

 ٥٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٣٧ محمد  المبدى  عبد  محمد احمد مستجد  مصري

 ٥٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٩٢ محمد  احمد محمود  احمد مستجد  مصري

 ٥٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣١٠ عبدهللا  عبدالرحيم  محمود  احمد مستجد  مصري

 ٥٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٩١ على  صادق مدنى  احمد مستجد  مصري

 ٦٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٥٨ السيد  الجندى مصطفى احمد مستجد  مصري
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٦١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٠٩ الهادى  عبد صالح  مصطفى احمد مستجد  مصري

 ٦٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٧٥ حسانين  كامل مظهر  احمد مستجد  مصري

 ٦٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٧٥ توفيق  محمد  صبحى  ارواء  مستجد  مصري

 ٦٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٥٢ سيد  احمد  محمد  اروى  مستجد  مصري

 ٦٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠١٦ العال  عبد  فوزى محمد  اروى  مستجد  مصري

 ٦٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٢٤ حسن  السيد  محمود  اريج مستجد  مصري

 ٦٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦١٠ عبدالمغيث  احمد  الدين  محى  ازهار  مستجد  مصري

 ٦٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٢١ سليم  عبدالمبدي سليم  اسامة مستجد  مصري

 ٦٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٢٨ الحليم  عبد  فاروق ياسر  اسامه مستجد  مصري

 ٧٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٣٨ فهمى  شحاته ابراهيم  استير مستجد  مصري

 ٧١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٦٤ مغربى  محمود حسام  اسراء مستجد  مصري

 ٧٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٨٢ حافظ  جادالرب  طارق  اسراء مستجد  مصري

 ٧٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٩٨ خلف  شكر  الرحمن  عبد  اسراء مستجد  مصري

 ٧٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٩٣ اللطيف  عبد  محمد اللطيف عبد  اسراء مستجد  مصري

 ٧٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٦٣ عبدالرحيم متولى عبدالمحسن اسراء مستجد  مصري

 ٧٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٤١ محمود  موسى  الدين  عالء  اسراء مستجد  مصري

 ٧٧ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٦٨٠ محمود  عطيه فيصل  اسراء باقي  مصري

 ٧٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١١٣ عطاهللا  عبدالنبى  مؤمن  اسراء مستجد  مصري

 ٧٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢١٧ ابوالقاسم  ابراهيم ماهر  اسراء مستجد  مصري

 ٨٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٢١ خليل  هللا وهب  اشرف  اسالم مستجد  مصري

 ٨١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٨٢ عبدالحميد  حشمت رمضان اسالم مستجد  مصري

 ٨٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٨٤ عبدالغنى  عليان طارىء  اسالم مستجد  مصري

 ٨٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٥٦ عباس  السيد  كمال  اسالم مستجد  مصري

 ٨٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٥٦ عبدالقادر  محمد  ابراهيم  اسماء مستجد  مصري

 ٨٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٩٠ محمد  مصطفى  حماده  اسماء مستجد  مصري

 ٨٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٨١ محمود  فتحى  هللا  حميت اسماء مستجد  مصري

 ٨٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٢٨ الرحيم  عبد محمد  خالد  اسماء مستجد  مصري

 ٨٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٥٢ عبدهللا  على رجب  اسماء مستجد  مصري

 ٨٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٢٦ محمد  عابدين رفاعى اسماء مستجد  مصري

 ٩٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٠١ احمد  قاسم  صبري  اسماء مستجد  مصري
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٩١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٥٩ سرحان  محمد  محمد  الدين  صالح  اسماء مستجد  مصري

 ٩٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٨٢ عبدالعال  السيد  صالح  اسماء مستجد  مصري

 ٩٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٢٥ طليبه  محمد  طليبه  اسماء مستجد  مصري

 ٩٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٢٩ حموده  عبدالرحيم  عبدهللا  اسماء مستجد  مصري

 ٩٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٥٧ السيد  محمد عصام اسماء مستجد  مصري

 ٩٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٦٢ جويد  محفوظ مهدى اسماء مستجد  مصري

 ٩٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٦٣ الدهب  ابو اسماعيل  محمد  اسماعيل  مستجد  مصري

 ٩٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٥٢ اسماعيل  متولى الدين محى اسماعيل  مستجد  مصري

 ٩٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤١٢ حسن  الرسول  عبد  صبرى اصاله  مستجد  مصري

 ١٠٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٢٣ اسماعيل  محمد احمدعرابى اعظم مستجد  مصري

 ١٠١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٩٦ عيسى  عبدالاله  مهنى اعظم مستجد  مصري

 ١٠٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٦٩ احمد  عبدالحميد احمد اكرام مستجد  مصري

 ١٠٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٨٥ احمد  عبده  مؤمن  اكرام مستجد  مصري

 ١٠٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٤٩ احمد  عبدالحميد احمد االء مستجد  مصري

 ١٠٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٣٥ ابراهيم  احمد البدري االء مستجد  مصري

 ١٠٦ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٤٠٥ احمد  حلمى عاطف االء باقي  مصري

 ١٠٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠١٩ محمد  جبريل  محمد االء مستجد  مصري

 ١٠٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٨٣ محمود  محمد  محمود  االء مستجد  مصري

 ١٠٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧١٤ محمود  حسن  ناصر  الحسن  مستجد  مصري

 ١١٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٩٢ على  مدكور احمد الحسين  مستجد  مصري

 ١١١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٣٠ اسماعيل  حسن حسين الزهراء مستجد  مصري

 ١١٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٧٤ السيد  احمد  عصام  الزهراء مستجد  مصري

 ١١٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٧١ الزاهر  السيد  ممدوح  السيد مستجد  مصري

 ١١٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٣١ عمران  هللا  خلف حسين  الودجى  مستجد  مصري

 ١١٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٩٧ خزيم محمد  عبدالفتاح  ابراهيم  كلثوم ام مستجد  مصري

 ١١٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٤٨ بخيت  محمد الظاهر عبد امانى مستجد  مصري

 ١١٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٠٢ احمد  عبدالاله  رجب  امل مستجد  مصري

 ١١٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٩٦ احمد  عبدالعظيم  فهيم  امل مستجد  مصري

 ١١٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٩١ احمد  فؤاد  محمد  امنه مستجد  مصري

 ١٢٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٥٦ عبدالمولى  حمدان نصرالدين  امنيه مستجد  مصري
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ١٢١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢١٤ احمد  شعبان  احمد  اميره  مستجد  مصري

 ١٢٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٠٠ رضوان  عبدالعال احمد  اميره  مستجد  مصري

 ١٢٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٧٤ عبدالسيد  كامل  جابر اميره  مستجد  مصري

 ١٢٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٤٤ مرسى  احمد رضا اميره  مستجد  مصري

 ١٢٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٨٨ محمد  زكريا محمد  اميره  مستجد  مصري

 ١٢٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٩٤ محمد  احمد  رجب  اناره مستجد  مصري

 ١٢٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٣٧ محمد  محمد  رمضان  انجى مستجد  مصري

 ١٢٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٠٥ ابراهيم  احمد  عادل  انجى مستجد  مصري

 ١٢٩ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٤٢١ محمود  على  ماهر انجى باقي  مصري

 ١٣٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٩٥ مرسى  على  محمد  انجى مستجد  مصري

 ١٣١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٥٩ واصف  زكى واصف اندرو مستجد  مصري

 ١٣٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٨٧ علي  عوض سباق انوار  مستجد  مصري

 ١٣٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٦٢ محمد  بكرى شعبان  انوار  مستجد  مصري

 ١٣٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٢٣ السيد  محمد  محمد  انور  مستجد  مصري

 ١٣٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٧٦ السهولى  متولى السهولى ايات  مستجد  مصري

 ١٣٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٩٩ احمد  علي  شحاته ايات  مستجد  مصري

 ١٣٧ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٠٥٨ العليم  عبد محمد مدحت اياد  باقي  مصري

 ١٣٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٤٣ احمد  محمد عابدين اية مستجد  مصري

 ١٣٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٩٢ اسرائيل  سولاير ايهاب  ايرينى  مستجد  مصري

 ١٤٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٤٦ بخيت  نصر  صموئيل ايالريا مستجد  مصري

 ١٤١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٨٧ عبدالرحيم  الحميلى  الصباح  ايمان  مستجد  مصري

 ١٤٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٦١ عبدالرحيم  فؤاد اليمنى ايمان  مستجد  مصري

 ١٤٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٣٣ امين  القدرى ايمن  ايمان  مستجد  مصري

 ١٤٤ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٦٩١ عباس  شعبان  خلف ايمان  باقي  مصري

 ١٤٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٩٢ عبدالرحمن ابوزيد عبدالرحمن  ايمان  مستجد  مصري

 ١٤٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٩٣ السمان  الحفيظ  عبد محسن  ايمان  مستجد  مصري

 ١٤٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٠٤ حامد  الدين  جمال محمد  ايمان  مستجد  مصري

 ١٤٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٣٠ عبداللطيف  عبدالشافى  محمد  ايمان  مستجد  مصري

 ١٤٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٨٧ عثمان  محمد ثابت جمال ايه مستجد  مصري

 ١٥٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥١٤ احمد  عيد  جمال ايه مستجد  مصري
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ١٥١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٤٠ محمد  على  حسام  ايه مستجد  مصري

 ١٥٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٦٤ العبد  محمد  خالد  ايه مستجد  مصري

 ١٥٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٨٨ سليمان  حمزه  على ايه مستجد  مصري

 ١٥٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٤٢ محمد  محمود فتحى  ايه مستجد  مصري

 ١٥٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٣٩ المجد  أبو أحمد محسن  ايه مستجد  مصري

 ١٥٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٤٧ محمد  احمد  محمد  ايه مستجد  مصري

 ١٥٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٤٤ عبدالمجيد  حماد محمد  ايه مستجد  مصري

 ١٥٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٩٧ عبدالاله  عبدالراضى  محمد  ايه مستجد  مصري

 ١٥٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٣٠ عبدالكريم  محمد  الدين  محى ايه مستجد  مصري

 ١٦٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٥٨ السمان  ابوالمجد ممدوح ايه مستجد  مصري

 ١٦١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٤٩ عبدالمنعم  محمد  رفعت  ايهاب مستجد  مصري

 ١٦٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٤٤ فهمي  كمال  سامح بترا مستجد  مصري

 ١٦٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٤٢ رمضان  بدوى  عالء بدوى  مستجد  مصري

 ١٦٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٣٣ محمد  الكريم عبد  حازم بسمة مستجد  مصري

 ١٦٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٧٦ الحميد  عبد عزالدين  الحميد  عبد  بسملة مستجد  مصري

 ١٦٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٦٤ عبدالحليم  نورالدين عبدالحليم  حامد  بسمله مستجد  مصري

 ١٦٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٣٤ الشريف  علي عثمان  المحسن  عبد  بسمله مستجد  مصري

 ١٦٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٨٧ محمد  احمد  محمد بسمله مستجد  مصري

 ١٦٩ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٠٧٣ رفاعى  صالح  محمد بسمله باقي  مصري

 ١٧٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٩٧ احمد  بدرى مصطفى  بسمله مستجد  مصري

 ١٧١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٧٢ فراج  الحليم عبد  احمد  محمد  بسمه مستجد  مصري

 ١٧٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٦٥ رمضان  زكى عماد بسنت مستجد  مصري

 ١٧٣ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٨٥١ المعين  عبد سيد  محمد  بشار  باقي  مصري

 ١٧٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٢١ عزاز  عبدالعال فاضل  بشار  مستجد  مصري

 ١٧٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣١٧ ميخائيل  وليم صبحي  بيشوى  مستجد  مصري

 ١٧٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٢٩ الرحيم  عبد  الحافظ عبد عبدالرحيم  تسنيم مستجد  مصري

 ١٧٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٤٢ محمد  حلمى عمر تسنيم مستجد  مصري

 ١٧٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٦٠ الموجود  عبد المجيد  عبد  محمد تسنيم مستجد  مصري

 ١٧٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٤٤ محمود  سالمان محمود  تسنيم مستجد  مصري

 ١٨٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٥٥ محمود  الرحيم  عبد  على تغريد  مستجد  مصري
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ١٨١ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٤٤١ محمود  احمد حشمت تكريم باقي  مصري

 ١٨٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٠٠ هللا عبد الصغير  محمد  محمود  تهانى مستجد  مصري

 ١٨٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٧٣ مترى  حشمت  ماهر  توماس مستجد  مصري

 ١٨٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٧٩ محمود  فهمى  عاطف تيسير مستجد  مصري

 ١٨٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١١٥ عبدالمغيث  رفعت  محمد تيسير مستجد  مصري

 ١٨٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٨٥ مصطفى  ثابت عاطف  ثابت  مستجد  مصري

 ١٨٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٥٦ حبشى  فخرى  ابوالخير  جرجس مستجد  مصري

 ١٨٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٨١ شبيب  محمد  تمام  جمال  مستجد  مصري

 ١٨٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٦٤ عبدالعزيز  فؤاد  الناصر  عبد جمال  مستجد  مصري

 ١٩٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٢٧ احمد  امين  عبدالحميد  جمال  مستجد  مصري

 ١٩١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٥٥ يونس  تمام  عدلى جهاد مستجد  مصري

 ١٩٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٤٨ محمد  عبدهللا  محمد جهاد مستجد  مصري

 ١٩٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٦٥ بطرس  ميخائيل عدوى مالك جويا  مستجد  مصري

 ١٩٤ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٠٨٣ علي  ابوالسعود  كرم حازم باقي  مصري

 ١٩٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٧٤ محمود  سيد  اشرف  حبيبه مستجد  مصري

 ١٩٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٢٣ محمود  هالل  السيد  حبيبه مستجد  مصري

 ١٩٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٨٤ سعدالدين  صفوت حماده  حبيبه مستجد  مصري

 ١٩٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٣٥ امين  عزالدين  حمدى  حبيبه مستجد  مصري

 ١٩٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٠٦ السيد  الصبور عبد  رجب حبيبه مستجد  مصري

 ٢٠٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٢٧ الشامى  عبدالاله  ياسر  حبيبه مستجد  مصري

 ٢٠١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٤٦ العال  عبد الهادى  عبد  خالد حسام مستجد  مصري

 ٢٠٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٠٠ الهادي  عبد  فؤاد محمد حسام مستجد  مصري

 ٢٠٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٥٠ الحافظ  عبد حسانين نادى  حسانين  مستجد  مصري

 ٢٠٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٣٨ على  عبدهللا احمد  حسناء مستجد  مصري

 ٢٠٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٦٠ هللا  خلف عبود  حارس حسناء مستجد  مصري

 ٢٠٦ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٧٠٤ عبدالاله  حشمت محمد حشمت باقي  مصري

 ٢٠٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤١٠ عبدالنعيم  عبدالعال  احمد حماده مستجد  مصري

 ٢٠٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٧٢ الموجود  عبد  الحميد عبد سيد  حمزه مستجد  مصري

 ٢٠٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٣١ محمد  محمد  الزاهر  حنان  مستجد  مصري

 ٢١٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٢٤ محمد  ابوالعلمين احمد حنين مستجد  مصري
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 انتظام    
 

 الدراسة  طبيعة  
 

                 

 ساعات معتمدة      
 

 الدراسة  نوع  
 

          

        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
 

                          

 بنظام الساعات المعتمدة الئحة كلية الزراعة                  
 

 الالئحة   
 

 

 بكالوريوس العلوم الزراعية  
 

 العلمية  الدرجة  
 

   

   ٧٦٩ 
 

 الطالب  عدد 
 

 زراعة  
 

 التخصص 
 

 أول  دور /االول  الدراسى الفصل /االول المستوى  
 

 المستوى    
 

  
 

 

    

 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٢١١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٨١ بكرى  يوسف  السيد  حياة  مستجد  مصري

 ٢١٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٧٠ السيد  محمود  اشرف  خلود مستجد  مصري

 ٢١٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٨٩ محمد  محمد  حسين  خلود مستجد  مصري

 ٢١٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٠١ على  محمد  كمال  خلود مستجد  مصري

 ٢١٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣١٢ اللطيف  عبد  القادر  عبد مصطفى  خلود مستجد  مصري

 ٢١٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٨٤ جادالكريم محمد منير خلود مستجد  مصري

 ٢١٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠١٠ احمد  شعبان احمد  داليا مستجد  مصري

 ٢١٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٢٥ دردير  عبدالمنعم  محمد داليا مستجد  مصري

 ٢١٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٠٩ احمد  السيد احمد دعاء مستجد  مصري

 ٢٢٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٧٧ محمد  عبدالعليم القذافى دعاء مستجد  مصري

 ٢٢١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٥٨ على  رمضان  صابر  دعاء مستجد  مصري

 ٢٢٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٧٤ محمد  على عاصم  دعاء مستجد  مصري

 ٢٢٣ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٧١١ محمد  كامل  عبدالفتاح دعاء باقي  مصري

 ٢٢٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٨٠ سرور  أحمد محمد دعاء مستجد  مصري

 ٢٢٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٧٦ احمد  الرحمن  عبد  محمد دعاء مستجد  مصري

 ٢٢٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٠٧ محمد  على  الدين  نور  دعاء مستجد  مصري

 ٢٢٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٥٠ معوض  محمد  البسام  دنيا  مستجد  مصري

 ٢٢٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٨٠ عبدالعليم  ادهم عماد  دنيا  مستجد  مصري

 ٢٢٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٩٧ محمد  صادق  نصرالدين  دنيا  مستجد  مصري

 ٢٣٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٣٠ حسين  عصمت  أيمن  دينا  مستجد  مصري

 ٢٣١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٥٣ رضوان  السيد احمد دينا  مستجد  مصري

 ٢٣٢ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠١٠٢ محمد  فتحى ضاحى دينا  باقي  مصري

 ٢٣٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٠٨ الرحمن  عبد العاطى  عبد  الرحمن عبد دينا  مستجد  مصري

 ٢٣٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٦٥ كامل  حافظ  الدين  عصام  دينا  مستجد  مصري

 ٢٣٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٢٦ احمد  جاد  محمد  دينا  مستجد  مصري

 ٢٣٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٢٤ على  شرقاوى على رؤى مستجد  مصري

 ٢٣٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٦٧ محمد  السيد  رأفت  رابعه مستجد  مصري

 ٢٣٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥١٧ حسين  السيد محمد حسنى رامز مستجد  مصري

 ٢٣٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٨٩ هللا  عبد  حسن أحمد  رانيا  مستجد  مصري

 ٢٤٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٦٣ فكري  نظير عبده  رانيا  مستجد  مصري
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        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
 

                          

 الئحة كلية الزراعة بنظام الساعات المعتمدة                 
 

 الالئحة   
 

 

 بكالوريوس العلوم الزراعية  
 

 العلمية  الدرجة  
 

   

   ٧٦٩ 
 

 الطالب  عدد 
 

 زراعة  
 

 التخصص 
 

 أول  دور /االول  الدراسى الفصل /االول المستوى  
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٢٤١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٤٨ محمد  شحاته محمد  رانيا  مستجد  مصري

 ٢٤٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٥١ عبدالحليم  احمد  ناصر راويه  مستجد  مصري

 ٢٤٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٦٩ احمد  محمود رأفت رباب  مستجد  مصري

 ٢٤٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤١٧ السيد  محمد  جمال  رحاب  مستجد  مصري

 ٢٤٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٧١ عمار  عبدالواحد  ناصر عادل  رحاب  مستجد  مصري

 ٢٤٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٥٤ عبدالعزيز  عبدالحميد عبدالمنعم رحاب  مستجد  مصري

 ٢٤٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٥٤ امين  البدرى عالء رحاب  مستجد  مصري

 ٢٤٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٣٦ فتوح  عشرى عماد  رحاب  مستجد  مصري

 ٢٤٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٠٧ قناوى  زكى  احمد  رحمة مستجد  مصري

 ٢٥٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٠٧ مصطفى  احمد  اشرف  رحمة مستجد  مصري

 ٢٥١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢١٥ هللا  عبد  المجيد عبد مدكور  رحمة مستجد  مصري

 ٢٥٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٨٧ ُمحمد  محمود  أحمد  رحمه مستجد  مصري

 ٢٥٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٩٤ محمد  احمد ابودهب رحمه مستجد  مصري

 ٢٥٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٣١ الحميد  عبد  فؤاد  احمد  رحمه مستجد  مصري

 ٢٥٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٥٩ امين  عبدالخالق  جمال رحمه مستجد  مصري

 ٢٥٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٤٠ خلف  احمد  رمضان  رحمه مستجد  مصري

 ٢٥٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٠٩ محمد  محمدين  محمد طه رحمه مستجد  مصري

 ٢٥٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٢٤ العاطى عبد بدوى  الناصر  عبد رحمه مستجد  مصري

 ٢٥٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٠١ هاشم  احمد  على رحمه مستجد  مصري

 ٢٦٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢١٩ احمد  محمود محمد  رحمه مستجد  مصري

 ٢٦١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٤٨ القاسم  ابو عرفه  منصور  رحمه مستجد  مصري

 ٢٦٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٦١ الحميد  عبد  عامر  عادل رشا  مستجد  مصري

 ٢٦٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٦٥ الضبع  محمود محمد  رشا  مستجد  مصري

 ٢٦٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٧٩ عليوه  حسن  على رضوى  مستجد  مصري

 ٢٦٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٢٧ الكريم  عبد  حمدي محيي رضوى  مستجد  مصري

 ٢٦٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٣٣ القاسم  ابو عرفه  منصور  رضوى  مستجد  مصري

 ٢٦٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٤٧ على  العال عبد  اشرف رفا مستجد  مصري

 ٢٦٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٣٧ احمد  حسن محمد رفيده مستجد  مصري

 ٢٦٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٢٢ قناوى  محمود  محمد رمضان  مستجد  مصري

 ٢٧٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٧٩ احمد  على  عادل رنا مستجد  مصري
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 ساعات معتمدة      
 

 الدراسة  نوع  
 

          

        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
 

                          

 الئحة كلية الزراعة بنظام الساعات المعتمدة                 
 

 الالئحة   
 

 

 بكالوريوس العلوم الزراعية  
 

 العلمية  الدرجة  
 

   

   ٧٦٩ 
 

 الطالب  عدد 
 

 زراعة  
 

 التخصص 
 

 أول  دور /االول  الدراسى الفصل /االول المستوى  
 

 المستوى    
 

  
 

 

    

 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٢٧١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٤٧ امين  العاطى  عبد  محمود رنا مستجد  مصري

 ٢٧٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٩٦ سليمان  عبده نادي رنا مستجد  مصري

 ٢٧٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧١٣ محمد  فاروق  محمد  رندا  مستجد  مصري

 ٢٧٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٧٦ محمود  محمد عصمت رهف مستجد  مصري

 ٢٧٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٩٨ محمد  على اشرف  روان مستجد  مصري

 ٢٧٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٠٤ محمد  صابر عبدالفتاح روان مستجد  مصري

 ٢٧٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٠٤ محمد  السيد مالك  روان مستجد  مصري

 ٢٧٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٥٢ احمد  محمود  محمد روان مستجد  مصري

 ٢٧٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٩٤ بدوى  عبدالعال السيد  روفيدة  مستجد  مصري

 ٢٨٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٨١ بكري  محمد  أحمد  رويدا مستجد  مصري

 ٢٨١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٧٧ السيد  عبدالعال  الدين حسام رويدة  مستجد  مصري

 ٢٨٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٩٥ حمزة  السيد محمود ريتاج  مستجد  مصري

 ٢٨٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٦٨ توغان  محمد حاتم ريم مستجد  مصري

 ٢٨٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٢٤ هللا  ضيف هالل  نجدى ريم مستجد  مصري

 ٢٨٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٥٠ محمد  النعيم  عبد  راشد  ريناد مستجد  مصري

 ٢٨٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٢٥ على  المنعم  عبد محمود  ريناد مستجد  مصري

 ٢٨٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٠٩ هريدي  محمد  جمال  ريهام مستجد  مصري

 ٢٨٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٠٦ محمد  عابدين  عثمان  ريهام مستجد  مصري

 ٢٨٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٢٧ احمد  يونس فراج ريهام مستجد  مصري

 ٢٩٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥١٠ عبدالشفيع  عبدالغنى فوزى  ريهام مستجد  مصري

 ٢٩١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٣٢ محمد  أحمد شريف  ريوان مستجد  مصري

 ٢٩٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٠٧ هاشم  زكى صالح زكى مستجد  مصري

 ٢٩٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٥١ عمارة  محمد  حمادة  زهراء مستجد  مصري

 ٢٩٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٧٢ عبيدهللا  احمد سعودى زهراء مستجد  مصري

 ٢٩٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٣٥ زياد  أمين  الضبع  زياد مستجد  مصري

 ٢٩٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٩١ العربى  فرغلى  العربى  زياد مستجد  مصري

 ٢٩٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٩٥ بهنساوى  محمد  بهنساوى  زياد مستجد  مصري

 ٢٩٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٥١ محمود  سيد  دياب زياد مستجد  مصري

 ٢٩٩ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٤٨١ محمد  عبدالمتجلى عاطف زياد باقي  مصري

 ٣٠٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٢٩ عبدالرحيم  صابر على  زياد مستجد  مصري
 

 

    
  

 

  



         

         

  

 ۲٩ من ۱ صفحة
 

      
   

 م ۲۰۲۲\۰٩\۱۳تاريخ الطباعة : 
 

    

    

 ۰۱:۰۲وقت الطباعة : 
 

  

         

     

    

 انتظام    
 

 الدراسة  طبيعة  
 

                 

 ساعات معتمدة      
 

 الدراسة  نوع  
 

          

        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
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 الالئحة   
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٣٠١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٨٦ اسماعيل  راضي عماد زياد مستجد  مصري

 ٣٠٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٦٣ محمد  حسنى محمد زياد مستجد  مصري

 ٣٠٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٠٠ محمد  محمود  العارف زينب  مستجد  مصري

 ٣٠٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤١٩ جابر  عبادى الرحمن عبد زينب  مستجد  مصري

 ٣٠٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٠٦ احمد  محمد علي زينب  مستجد  مصري

 ٣٠٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٠٨ محمد  العال عبد محمد  زينب  مستجد  مصري

 ٣٠٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٢٠ محمود  هيبه محمد  زينب  مستجد  مصري

 ٣٠٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٨٦ هللا  وهب  جبره  جيد سارة مستجد  مصري

 ٣٠٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٤٨ عارف  عزالدين  ابراهيم  ساره مستجد  مصري

 ٣١٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٢٥ السمان  ابوالمعارف  احمد ساره مستجد  مصري

 ٣١١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٥٢ احمد  العال عبد  الناصر عبد  ساره مستجد  مصري

 ٣١٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٠٣ محمود  محمد مجدى ساره مستجد  مصري

 ٣١٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٠٠ سليمان  محمد محمود سامى مستجد  مصري

 ٣١٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٨١ دياب  االنور عبدالمجيد  سحر مستجد  مصري

 ٣١٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٨٥ محمد  محمود  احمد  سعاد  مستجد  مصري

 ٣١٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٠٢ قلدس  ذكى وجيه  سلفانا  مستجد  مصري

 ٣١٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٤٦ احمد  رشوان  احمد  سلمى مستجد  مصري

 ٣١٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٩٣ عوض  محمد عاطف سلمى مستجد  مصري

 ٣١٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٠٥ البلك  الحميد  عبد  احمد الحميد  عبد سلمى مستجد  مصري

 ٣٢٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٠١ عبدالعزيز  احمد  محمد سلمى مستجد  مصري

 ٣٢١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١١٤ السيد  محمد  السيد  سلوى  مستجد  مصري

 ٣٢٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٢١ السيد  عزت حسام سما مستجد  مصري

 ٣٢٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٠٦ توفيق  حسن  البدوى  سماح مستجد  مصري

 ٣٢٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٥٠ حسين  حافظ ناصر سماح مستجد  مصري

 ٣٢٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٤٢ احمد  راشد  احمد  سماهر  مستجد  مصري

 ٣٢٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٢٠ محمود  الدين راغب  محمد سمر مستجد  مصري

 ٣٢٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٨٤ عبدالشافى  صبرى  ياسر سميه مستجد  مصري

 ٣٢٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٣٤ محمود  امين  الناصر عبد سناء مستجد  مصري

 ٣٢٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٨٢ عبده  محمد عبدالرحمن سنابل مستجد  مصري

 ٣٣٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٧٨ حسن  العال عبد جمال  سها  مستجد  مصري
 

 

    
  

 

  



         

         

  

 ۲٩ من ۱ صفحة
 

      
   

 م ۲۰۲۲\۰٩\۱۳تاريخ الطباعة : 
 

    

    

 ۰۱:۰۲وقت الطباعة : 
 

  

         

     

    

 انتظام    
 

 الدراسة  طبيعة  
 

                 

 ساعات معتمدة      
 

 الدراسة  نوع  
 

          

        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٣٣١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٥٥ مصطفى  حسن  كمال سهام  مستجد  مصري

 ٣٣٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٩٢ عبدالرحيم  خالد  محمد  سهى  مستجد  مصري

 ٣٣٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٧٠ محمد  محمد  اشرف  سهيلة  مستجد  مصري

 ٣٣٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٦٠ قاسم  ثابت ياسر  سهيله  مستجد  مصري

 ٣٣٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٩٣ محسب  ابوالوفا  فرج سوزان مستجد  مصري

 ٣٣٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٣٤ احمد  السيد ياسر الدين  سيف مستجد  مصري

 ٣٣٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٢٧ هللا  عبد  السيد عبده شاهندا مستجد  مصري

 ٣٣٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٦٦ على  محمد انور شاهندة  مستجد  مصري

 ٣٣٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٢٢ على  محمد  الصباح  شروق  مستجد  مصري

 ٣٤٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٠٤ الدين  كمال  دهيس محمد  شروق  مستجد  مصري

 ٣٤١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٠٣ فواز  الراضي عبد محمد  شروق  مستجد  مصري

 ٣٤٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٤٥ محمد  محمد باهلل معتز  شروق  مستجد  مصري

 ٣٤٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٠١ حمدان  جبريل  حازم  شرين  مستجد  مصري

 ٣٤٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٠٠ محمد  فهمي  خيري  شرين  مستجد  مصري

 ٣٤٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٧٩ محمد  الدين محي  وفقي شرين  مستجد  مصري

 ٣٤٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٣٨ على  الفضل  ابو  الحكيم عبد  شمس مستجد  مصري

 ٣٤٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٠٢ هللا  رزق محمد احمد شهد  مستجد  مصري

 ٣٤٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٣٢ محمود  احمد  البحيرى  شهد  مستجد  مصري

 ٣٤٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٢٦ ابوزيد  الاله  عبد  السيد شهد  مستجد  مصري

 ٣٥٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٥١ محمود  محمد رفعت شهد  مستجد  مصري

 ٣٥١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٢٠ حسن  محمود  رمضان  شهد  مستجد  مصري

 ٣٥٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٩٠ على  شرقاوى  شريف  شهد  مستجد  مصري

 ٣٥٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٢٩ احمد  محمد عدلى شهد  مستجد  مصري

 ٣٥٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٥٣ احمد  حلمى محمد  شهد  مستجد  مصري

 ٣٥٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٧١ العالف  حسن  العزيز  عبد  محمد  شهد  مستجد  مصري

 ٣٥٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٤٩ محمد  عطيه محمد  شهد  مستجد  مصري

 ٣٥٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٣٨ نورالدين  داوود نورالدين شهد  مستجد  مصري

 ٣٥٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٧٢ نورالدين  سليمان وائل  شهد  مستجد  مصري

 ٣٥٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٥٥ محمود  السيد  ياسر  شهد  مستجد  مصري

 ٣٦٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٩٣ رضوان  السيد يسر شهد  مستجد  مصري
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٣٦١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٠٦ عبدالمجيد  احمد عبدالعال شيرين  مستجد  مصري

 ٣٦٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٢٨ عبدالاله  السيد عبدالعال شيرين  مستجد  مصري

 ٣٦٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٤٧ احمد  صديق  عزت شيرين  مستجد  مصري

 ٣٦٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٠٤ ربه  عبد  عمر  محمد  شيرين  مستجد  مصري

 ٣٦٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٣٤ مازن  محمد  احمد  شيماء مستجد  مصري

 ٣٦٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦١٦ محمد  يوسف  امجد  شيماء مستجد  مصري

 ٣٦٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٣٨ محمد  خليفه العابدين  زين  شيماء مستجد  مصري

 ٣٦٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٦٧ الاله  عبد احمد  عاطف شيماء مستجد  مصري

 ٣٦٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٨٣ محمد  عيد  عبدالحميد شيماء مستجد  مصري

 ٣٧٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٣٢ محمود  احمد علي  شيماء مستجد  مصري

 ٣٧١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٣٢ حسن  ابراهيم قرشى  شيماء مستجد  مصري

 ٣٧٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٦١ احمد  حسن احمد  صابر  مستجد  مصري

 ٣٧٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٣٩ عبدالرحيم  احمد جمال صالح  مستجد  مصري

 ٣٧٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٨٣ حسن  صديق  حربي صديق مستجد  مصري

 ٣٧٥ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٧٢٩ المجيد  عبد  اللطيف  عبد  صالح  صفاء  باقي  مصري

 ٣٧٦ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٧٣٠ الصغير  محمد لطفى صفاء  باقي  مصري

 ٣٧٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٥٧ عبدالعال  عثمان محمود صفاء  مستجد  مصري

 ٣٧٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٤٩ امين  الرحيم عبد  نصر  صفاء  مستجد  مصري

 ٣٧٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٦٤ أحمد  السيد عماد  صهيب  مستجد  مصري

 ٣٨٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٨٥ اسماعيل  فرغل سامى ضحى مستجد  مصري

 ٣٨١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٨٥ احمد  بدري  محمود الدين  ضياء مستجد  مصري

 ٣٨٢ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠١٦٨ حسانين  رمضان  يسري  ضياء باقي  مصري

 ٣٨٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٣٣ علي  محمود عالم  طارق مستجد  مصري

 ٣٨٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٨٨ محمود  جالل  محمود طه مستجد  مصري

 ٣٨٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٩٤ عبدالحافظ  صادق محمود طه مستجد  مصري

 ٣٨٦ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠١٧٣ المجد  ابو  الوفا ابو ربيعي  الرحمن  عبد  باقي  مصري

 ٣٨٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٢٧ شمندى الستار عبد االمير الستار  عبد  مستجد  مصري

 ٣٨٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٣٤ حسين  اآلخر  عبد حسن  العزيز  عبد  مستجد  مصري

 ٣٨٩ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٥٢٢ الكريم عبد طه  العال عبد  الكريم عبد  باقي  مصري

 ٣٩٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٤٥ حسين  حمدان عنتر  الكريم عبد  مستجد  مصري
 

 

    
  

 

  



         

         

  

 ۲٩ من ۱ صفحة
 

      
   

 م ۲۰۲۲\۰٩\۱۳تاريخ الطباعة : 
 

    

    

 ۰۱:۰۲وقت الطباعة : 
 

  

         

     

    

 انتظام    
 

 الدراسة  طبيعة  
 

                 

 ساعات معتمدة      
 

 الدراسة  نوع  
 

          

        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
 

                          

 الئحة كلية الزراعة بنظام الساعات المعتمدة                 
 

 الالئحة   
 

 

 بكالوريوس العلوم الزراعية  
 

 العلمية  الدرجة  
 

   

   ٧٦٩ 
 

 الطالب  عدد 
 

 زراعة  
 

 التخصص 
 

 أول  دور /االول  الدراسى الفصل /االول المستوى  
 

 المستوى    
 

  
 

 

    

 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٣٩١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٠٨ خليل  محمد  الجابر  عبد  الحمد ابو هللا عبد  مستجد  مصري

 ٣٩٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٩٩ عبادى  حليم  جمال  هللا عبد  مستجد  مصري

 ٣٩٣ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠١٧٩ اسماعيل  فتحى  رشدى  هللا عبد  باقي  مصري

 ٣٩٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٤٧ محمد  ابراهيم محمد هللا عبد  مستجد  مصري

 ٣٩٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٩٨ محمد  اليزيد  ابو  محمد هللا عبد  مستجد  مصري

 ٣٩٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٧٥ العال  عبد  على نزار  هللا عبد  مستجد  مصري

 ٣٩٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٤١ محمود  على محمود  عبدالبارى مستجد  مصري

 ٣٩٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٩٩ محمد  عبدالحفيظ وائل  عبدالحفيظ  مستجد  مصري

 ٣٩٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٧٢ رضوان  الحميد  عبد الدين حسام عبدالحميد  مستجد  مصري

 ٤٠٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٦٢ احمد  محمود  محمد عبدالراضي مستجد  مصري

 ٤٠١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٢٨ العال  عبد الحميد  عبد  ابراهيم عبدالرحمن  مستجد  مصري

 ٤٠٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٨٦ عبدالغفار  محمد احمد عبدالرحمن  مستجد  مصري

 ٤٠٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٤١ على  دكرونى  جمال  عبدالرحمن  مستجد  مصري

 ٤٠٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣١٥ جاد  عبدالقادر سعد عبدالرحمن  مستجد  مصري

 ٤٠٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٨٢ محمود  ابراهيم محمد  عبدالرحمن  مستجد  مصري

 ٤٠٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤١٤ عبدالرسول  عبدالحميد داكر  عبدالعزيز  مستجد  مصري

 ٤٠٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥١٣ محمد  عابدين صبرى عبدالاله مستجد  مصري

 ٤٠٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٧٧ سعيد  عبدالنعيم  اشرف عبدهللا  مستجد  مصري

 ٤٠٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٠٣ همام  السيد جمعة عبدهللا  مستجد  مصري

 ٤١٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٨٨ سيد  محمدين حسن  عبدهللا  مستجد  مصري

 ٤١١ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠١٨٦ احمد  عبدالمجيد  صالح  عبدهللا  باقي  مصري

 ٤١٢ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٥٣٠ احمد  عبدالحميد  عنتر عبدهللا  باقي  مصري

 ٤١٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٦١ محمد  امين  فهمى مؤمن عبدهللا  مستجد  مصري

 ٤١٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٢١ ابوالقاسم  عثمان محمود عبدهللا  مستجد  مصري

 ٤١٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٤٩ غزالى  خلف معتمد  عبدهللا  مستجد  مصري

 ٤١٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦١١ السيد  احمد نصرت عبدهللا  مستجد  مصري

 ٤١٧ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠١٨٨ عبدالحليم  محمد حسن عبدالمؤمن باقي  مصري

 ٤١٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٤٢ السيد  عبدالحميد محمد  عبدالناصر  مستجد  مصري

 ٤١٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٠٣ شمندى  بيه على  احمد عبدالوهاب  مستجد  مصري

 ٤٢٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٧١ محمد  محسن  محمد  عبير مستجد  مصري
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 العلمية  الدرجة  
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٤٢١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٥٤ محمد  محمد النيل مجرى عزام مستجد  مصري

 ٤٢٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠١٥ اسماعيل  البدرى محمد  عزه  مستجد  مصري

 ٤٢٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٩٥ ابراهيم  احمد  رفعت عظيمه مستجد  مصري

 ٤٢٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٧٨ أحمد  جاد طارق  عال مستجد  مصري

 ٤٢٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٨٩ عصمان  عبدالعزيز  عمر  عال مستجد  مصري

 ٤٢٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥١٨ محمد  كامل  محمد عالء مستجد  مصري

 ٤٢٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٩٠ محمد  جابر ابراهيم  على  مستجد  مصري

 ٤٢٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣١٨ احمد  على احمد  على  مستجد  مصري

 ٤٢٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٢٢ الحليم  عبد على احمد  على  مستجد  مصري

 ٤٣٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٥٩ مصطفى  على احمد  على  مستجد  مصري

 ٤٣١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٨٠ على  محمود  احمد  على  مستجد  مصري

 ٤٣٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٦٠ محمد  ابراهيم  العال  عبد على  مستجد  مصري

 ٤٣٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٥٦ عبدالكريم  محمد احمد علياء مستجد  مصري

 ٤٣٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤١٥ محمد  جابر  خالد علياء مستجد  مصري

 ٤٣٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٠٥ محمد  حامد سالم  علياء مستجد  مصري

 ٤٣٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٨٦ محمدين  مهران  حمدى  عمادالدين  مستجد  مصري

 ٤٣٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٠٢ حسنين  عبدالرحمن اسامه  عمر مستجد  مصري

 ٤٣٨ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٧٤٣ عبدالحق  عبدالاله عادل  عمر باقي  مصري

 ٤٣٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٥٢ محمد  محمد عبدالحميد عمر مستجد  مصري

 ٤٤٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٩١ العزيز  عبد  محمد عماد عمر مستجد  مصري

 ٤٤١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٨٣ اسماعيل  أحمد محمد عمر مستجد  مصري

 ٤٤٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٧٧ فكرى  محمد  ياسر  عمر مستجد  مصري

 ٤٤٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٧٤ رضوان  مسلم خالد  عمرو  مستجد  مصري

 ٤٤٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦١٨ آدم  محمد شحاتة عمرو  مستجد  مصري

 ٤٤٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٥٨ زاخر  محمدالنسر  ايمن عهد مستجد  مصري

 ٤٤٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٨٩ ابراهيم  حسين  حافظ  غادة  مستجد  مصري

 ٤٤٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢١٢ على  فرج الباسط عبد غاده  مستجد  مصري

 ٤٤٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٦٦ فؤاد  فايز عبدالمنصف  غاده  مستجد  مصري

 ٤٤٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٦٢ فرغلى  عبدالحميد  عبدالرحيم  فارس  مستجد  مصري

 ٤٥٠ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٢٠٤ محمد  حسن  الدين  عز فارس  باقي  مصري
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٤٥١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٠٣ أبوزيد  بكير حسن الزهراء فاطمة مستجد  مصري

 ٤٥٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٤٣ عثمان  حسين حسن فاطمة مستجد  مصري

 ٤٥٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٩١ السمان  عبدالعاطى خالد فاطمة مستجد  مصري

 ٤٥٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٧٣ احمد  محمد  عثمان  فاطمة مستجد  مصري

 ٤٥٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٤٢ همام  رمضان عالء فاطمة مستجد  مصري

 ٤٥٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٤٤ نعمان  عبدالعزيز يسري فاطمة مستجد  مصري

 ٤٥٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤١٣ احمد  عبدالظاهر احمد فاطمه مستجد  مصري

 ٤٥٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٧٠ الموجود  عبد الفتاح عبد  احمد الزهراء فاطمه مستجد  مصري

 ٤٥٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٨٨ محمد  على سيد  الزهراء فاطمه مستجد  مصري

 ٤٦٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٨٤ محمد  احمد محمد الزهراء فاطمه مستجد  مصري

 ٤٦١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٠١ عبدالرحمن  محمود جبريل  فاطمه مستجد  مصري

 ٤٦٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٢٦ جابر  حسن حسن فاطمه مستجد  مصري

 ٤٦٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٨٦ منصور  البدرى  صابر  فاطمه مستجد  مصري

 ٤٦٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٧١ هللا  خلف محمد  المنعم  عبد  فاطمه مستجد  مصري

 ٤٦٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٧٥ محمد  احمد عبدالاله فاطمه مستجد  مصري

 ٤٦٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٢٥ عطا  العريان ممدوح  فاطمه مستجد  مصري

 ٤٦٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٢٠ محمد  اللطيف  عبد  يونس  فاطمه مستجد  مصري

 ٤٦٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٣١ محمد  مسلم سليم  فايز  مستجد  مصري

 ٤٦٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٩٥ جوده  سعد محمد  فرحه مستجد  مصري

 ٤٧٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٦٠ حسن  السيد  محمود  فرحه مستجد  مصري

 ٤٧١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٣٥ هللا  جاب هللا  نصر سليمان فلوباتير  مستجد  مصري

 ٤٧٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٥٧ احمد  محمد الدين عماد  فيروز مستجد  مصري

 ٤٧٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠١٨ الاله  عبد  محمود عيد  كريم مستجد  مصري

 ٤٧٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٣٩ على  احمد وليد كريم مستجد  مصري

 ٤٧٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٨٥ السيد  احمد  محمود  كريمة مستجد  مصري

 ٤٧٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٢٦ ادريس  محمد  السيد  كريمه مستجد  مصري

 ٤٧٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٥٥ دردير  احمد  عصام  كريمه مستجد  مصري

 ٤٧٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٣١ جيد  صبحى صفوت كيرلس  مستجد  مصري

 ٤٧٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٠٨ مصطفى  محمد الحكيم عبد لؤى  مستجد  مصري

 ٤٨٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٠٩ عبدالرحمن  محمد  ابوالفتوح  لبنى مستجد  مصري
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٤٨١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٩٤ تمام  محمود عبدالباسط  لمياء  مستجد  مصري

 ٤٨٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٢٦ دياب  الرب جاد محمد  لمياء  مستجد  مصري

 ٤٨٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٧١ عياد  وليم  عياد  لوجى  مستجد  مصري

 ٤٨٤ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٦١٨ صديق حافظ  حمدى مؤمن باقي  مصري

 ٤٨٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٤٥ يعقوب  هللا رزق  فريد ماتيو  مستجد  مصري

 ٤٨٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٧٣ محمود  محمد  الحسينى  ماجده مستجد  مصري

 ٤٨٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٤٦ حكيم  عياد جميل مارتن  مستجد  مصري

 ٤٨٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٤١ ناشد  فوكيه  بخيت مارتينا مستجد  مصري

 ٤٨٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٦٢ كامل  ذكي جرجس مارك  مستجد  مصري

 ٤٩٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٨٧ دميان  تادرس  ماهر ماريز  مستجد  مصري

 ٤٩١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٧٣ صادق  لمعي  ممدوح  مارينا مستجد  مصري

 ٤٩٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٤٥ تكال  ثابت  محسن ماريو مستجد  مصري

 ٤٩٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٤٣ عطيه  حفظى ياسر ماهر مستجد  مصري

 ٤٩٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠١٣ عزيز  فؤاد  مجدى  مايكل  مستجد  مصري

 ٤٩٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٠٧ عبادي  جادهللا قاعود  مجدي مستجد  مصري

 ٤٩٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٧٨ المجيد  عبد  العال عبد  أحمد محمد مستجد  مصري

 ٤٩٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٦٤ محمد  صالح  محمد أحمد محمد مستجد  مصري

 ٤٩٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٧٦ نفادى  ابوالفتوح محمد الخضر  احمد محمد مستجد  مصري

 ٤٩٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧١٦ حافظ  مصطفى  سعيد  احمد محمد مستجد  مصري

 ٥٠٠ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٧٥٤ احمد  سالمه احمد محمد باقي  مصري

 ٥٠١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٩٩ السيد  الخالق عبد  احمد محمد مستجد  مصري

 ٥٠٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣١٤ احمد  الفتاح  عبد  احمد محمد مستجد  مصري

 ٥٠٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤١٨ هللا  خلف  يوسف احمد محمد مستجد  مصري

 ٥٠٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٥٧ عبدالعظيم  مسعود اسعد محمد مستجد  مصري

 ٥٠٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٤١ خليل  محمد  اسماعيل  محمد مستجد  مصري

 ٥٠٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٦٨ اسماعيل  هللا  سعد اشرف  محمد مستجد  مصري

 ٥٠٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦١٣ العال  عبد محمد  اشرف  محمد مستجد  مصري

 ٥٠٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٤٠ عشرى  شعبان  السيد محمد مستجد  مصري

 ٥٠٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٠٩ عباس  عبدالمقصود السيد محمد مستجد  مصري

 ٥١٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٧٣ البسيوني  فتحي  السيد محمد مستجد  مصري
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 م ۲۰۲۲\۰٩\۱۳تاريخ الطباعة : 
 

    

    

 ۰۱:۰۲وقت الطباعة : 
 

  

         

     

    

 انتظام    
 

 الدراسة  طبيعة  
 

                 

 ساعات معتمدة      
 

 الدراسة  نوع  
 

          

        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
 

                          

 الئحة كلية الزراعة بنظام الساعات المعتمدة                 
 

 الالئحة   
 

 

 بكالوريوس العلوم الزراعية  
 

 العلمية  الدرجة  
 

   

   ٧٦٩ 
 

 الطالب  عدد 
 

 زراعة  
 

 التخصص 
 

 أول  دور /االول  الدراسى الفصل /االول المستوى  
 

 المستوى    
 

  
 

 

    

 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٥١١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧١٥ محمد  حسين ايمن محمد مستجد  مصري

 ٥١٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٦٩ على  الاله  عبد  بركات  محمد مستجد  مصري

 ٥١٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٥٢ محمد  محمود  ثروت محمد مستجد  مصري

 ٥١٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦١٢ رسالن  همام  السيد  جاد  محمد مستجد  مصري

 ٥١٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٦٦ بدوى  احمد  جمال  محمد مستجد  مصري

 ٥١٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٢٢ عبدالصمد  حمدون  جمال  محمد مستجد  مصري

 ٥١٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٣٩ عبدالحميد  طه جمال  محمد مستجد  مصري

 ٥١٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٢١ الجواد  عبد  عزالعرب جمال  محمد مستجد  مصري

 ٥١٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٠٥ احمد  عبدالحميد  حامد  محمد مستجد  مصري

 ٥٢٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٥٨ عثمان  محمد حسين محمد مستجد  مصري

 ٥٢١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٤٧ عثمان  حمدى حصرى محمد مستجد  مصري

 ٥٢٢ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٧٥٥ عبدالراضى  محمود  حفظى محمد باقي  مصري

 ٥٢٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٠٢ سليمان  السيد حمدى محمد مستجد  مصري

 ٥٢٤ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٧٥٦ العظيم  عبد عزت  هللا خلف  محمد باقي  مصري

 ٥٢٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٦٥ خلف  صديق خلف  محمد مستجد  مصري

 ٥٢٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٨٤ أمين  السيد رشاد محمد مستجد  مصري

 ٥٢٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٩٦ عباس  عبدالرحيم رضا  محمد مستجد  مصري

 ٥٢٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٢٠ يسن  محمد  رضا  محمد مستجد  مصري

 ٥٢٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٦٣ أحمد  على  رمضان محمد مستجد  مصري

 ٥٣٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٥٤ حمدان  كامل  سامح محمد مستجد  مصري

 ٥٣١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١١١ مصطفى  ابوضيف  سيد محمد مستجد  مصري

 ٥٣٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٢٨ محمود  الرحيم  عبد شريف  محمد مستجد  مصري

 ٥٣٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥١١ محمود  احمد  صالح محمد مستجد  مصري

 ٥٣٤ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٢٣٥ محمد  عزالدين صالح محمد باقي  مصري

 ٥٣٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٠٠ على  شحات  الرحيم عبد  محمد مستجد  مصري

 ٥٣٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٦٨ الدردير  جالل  عبدالاله محمد مستجد  مصري

 ٥٣٧ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٢٣٧ رشوان  محمد  عبدالمتكبر  محمد باقي  مصري

 ٥٣٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٤٠ عبدالمطلب  خلف  عبدالمطلب محمد مستجد  مصري

 ٥٣٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٤٠ هاشم  محمد  الدين  عالء محمد مستجد  مصري

 ٥٤٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٦٨ زيد  محمد  أحمد  على  محمد مستجد  مصري
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 ساعات معتمدة      
 

 الدراسة  نوع  
 

          

        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
 

                          

 بنظام الساعات المعتمدة الئحة كلية الزراعة                  
 

 الالئحة   
 

 

 بكالوريوس العلوم الزراعية  
 

 العلمية  الدرجة  
 

   

   ٧٦٩ 
 

 الطالب  عدد 
 

 زراعة  
 

 التخصص 
 

 أول  دور /االول  الدراسى الفصل /االول المستوى  
 

 المستوى    
 

  
 

 

    

 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٥٤١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧١١ على  ابراهيم على  محمد مستجد  مصري

 ٥٤٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢١٠ ابراهيم  احمد  على  محمد مستجد  مصري

 ٥٤٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٤٩ محمد  الهادى عبد  فتحى  محمد مستجد  مصري

 ٥٤٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٢٤ فريز  عبدالاله  فتوح محمد مستجد  مصري

 ٥٤٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٠٩ عبدالرازق ابوالمجد  ماهر محمد مستجد  مصري

 ٥٤٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٠٧ ابراهيم  البدراوى  محسوب  محمد مستجد  مصري

 ٥٤٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٩٠ ادريس  الدرملي محمود  محمد مستجد  مصري

 ٥٤٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٢٢ محمد  الصغير  محمود  محمد مستجد  مصري

 ٥٤٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٥٠ حسين  محمد  محمود  محمد مستجد  مصري

 ٥٥٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٢٣ سالمان  خلف  مصطفى محمد مستجد  مصري

 ٥٥١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٨١ خليفه  العال عبد  مصطفى محمد مستجد  مصري

 ٥٥٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٩٦ الحسن  أبو  محمد مصطفى محمد مستجد  مصري

 ٥٥٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٢٣ حفني  هللا عبد  هشام محمد مستجد  مصري

 ٥٥٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٥٠ الموجود  عبد أبوعوف  ياسر  محمد مستجد  مصري

 ٥٥٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٨٠ الرحيم  عبد صبره  السيد  محمود  مستجد  مصري

 ٥٥٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٥٠ مطاوع  العظيم عبد  جمال محمود  مستجد  مصري

 ٥٥٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٢٤ ابراهيم  محمد حازم محمود  مستجد  مصري

 ٥٥٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٩٠ دسوقى  برعى  رشيد محمود  مستجد  مصري

 ٥٥٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٣١ يسن  عبدالحفيظ سالمه  محمود  مستجد  مصري

 ٥٦٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٢١ سيد  محمد طلعت محمود  مستجد  مصري

 ٥٦١ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٢٤٨ الحافظ  عبد  هللا خلف  الحافظ عبد محمود  باقي  مصري

 ٥٦٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١١٩ رضوان  محمد الراضي عبد محمود  مستجد  مصري

 ٥٦٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٩٥ حسن  الحفيظ  عبد محمد  محمود  مستجد  مصري

 ٥٦٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٧٣ محمدالشبراخيتى  الرحيم  عبد محمد  محمود  مستجد  مصري

 ٥٦٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٤٣ بدوى  فاروق  محمد  محمود  مستجد  مصري

 ٥٦٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٨٥ رمضان  محمود محمد  محمود  مستجد  مصري

 ٥٦٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٩٠ احمد  حشمت  مشوادى  محمود  مستجد  مصري

 ٥٦٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٥١ عبدالاله  عبادي ناصر محمود  مستجد  مصري

 ٥٦٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠١٧ عامر  العزيز  عبد  هالل محمود  مستجد  مصري

 ٥٧٠ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٧٧٣ امين  عبدالحميد  محمد  مرام باقي  مصري
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        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
 

                          

 الئحة كلية الزراعة بنظام الساعات المعتمدة                 
 

 الالئحة   
 

 

 بكالوريوس العلوم الزراعية  
 

 العلمية  الدرجة  
 

   

   ٧٦٩ 
 

 الطالب  عدد 
 

 زراعة  
 

 التخصص 
 

 أول  دور /االول  الدراسى الفصل /االول المستوى  
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٥٧١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٣٦ تادرس  القمص نصرى ياسر مرفت مستجد  مصري

 ٥٧٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٤٣ عبدالمنعم  محمد  حمام  مروان  مستجد  مصري

 ٥٧٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١١٦ جامع  مصطفى  صالح  مروة مستجد  مصري

 ٥٧٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٣٣ محمود  احمد الناصر عبد  مروة مستجد  مصري

 ٥٧٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٤٨ جاد  بديع عزت  مروة مستجد  مصري

 ٥٧٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٠٤ محمد  ماهر  احمد مروه مستجد  مصري

 ٥٧٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٣٣ محمد  احمد  عاصم  مروه مستجد  مصري

 ٥٧٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣١٦ محمد  حسين  على  مروه مستجد  مصري

 ٥٧٩ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٢٥٥ ابوالحسن  فهمى محمد مروه باقي  مصري

 ٥٨٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٤٥ هللا  سعد  نعيم  الرومانى  مريم مستجد  مصري

 ٥٨١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٣٦ على  فرغل  السيد  مريم مستجد  مصري

 ٥٨٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٢٩ محمود  الهادى عبد  الليثى  مريم مستجد  مصري

 ٥٨٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٧٩ محمود  احمد ايمن  مريم مستجد  مصري

 ٥٨٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٥٣ حسين  احمد حسن مريم مستجد  مصري

 ٥٨٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٥٦ على  محمد خميس مريم مستجد  مصري

 ٥٨٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٠٧ النور  عبد  حلمى  زكريا  مريم مستجد  مصري

 ٥٨٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٧٨ فرحان  احمد سمير مريم مستجد  مصري

 ٥٨٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٦٦ محمد  السيد صبرى مريم مستجد  مصري

 ٥٨٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٦١ احمد  محمد  احمد  طلعت مريم مستجد  مصري

 ٥٩٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٣٩ محمود  احمد  عادل  مريم مستجد  مصري

 ٥٩١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٥٧ عبدالشكور  مصطفى  عبدالشكور مريم مستجد  مصري

 ٥٩٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢١٨ محمد  حسان  عثمان  مريم مستجد  مصري

 ٥٩٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٢٢ جبره  عاطف كتشنر مريم مستجد  مصري

 ٥٩٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٨٢ فؤاد  سمير  ماجد مريم مستجد  مصري

 ٥٩٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧١٧ زخارى  لبيب  مجدى  مريم مستجد  مصري

 ٥٩٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٢٧ الرحيم  عبد كامل  مصطفى مريم مستجد  مصري

 ٥٩٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٣٥ جيد  رضا ناصر  مريم مستجد  مصري

 ٥٩٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣١٩ بالمون  ابواليمين نان مريم مستجد  مصري

 ٥٩٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤١١ بقطر  جورج  وجيه مريم مستجد  مصري

 ٦٠٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧١٢ قناوى  محمد  ياسر  مريم مستجد  مصري
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 الئحة كلية الزراعة بنظام الساعات المعتمدة                 
 

 الالئحة   
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٦٠١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٠٥ السيد  علي  حمام مصطفى مستجد  مصري

 ٦٠٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٩٤ عيسى  احمد  خلف  مصطفى مستجد  مصري

 ٦٠٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٧٠ السيد  مصطفى  رشاد مصطفى مستجد  مصري

 ٦٠٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٤٥ محمد  الجود ابو  رمضان مصطفى مستجد  مصري

 ٦٠٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١١٢ السيد  احمد  عليو مصطفى مستجد  مصري

 ٦٠٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٠٦ احمد  عاطف فتحى مصطفى مستجد  مصري

 ٦٠٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٠٢ طه  السيد محمد مصطفى مستجد  مصري

 ٦٠٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٠٨ محمد  فكرى  محمود  مصطفى مستجد  مصري

 ٦٠٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٤٨ محمد  مصطفي محمود  مصطفى مستجد  مصري

 ٦١٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٠٥ محمد  البدرى محمد مصعب مستجد  مصري

 ٦١١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٢٥ يس  محمد  إبراهيم  معاذ  مستجد  مصري

 ٦١٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢١٣ محمد  محمود  عصام معاذ  مستجد  مصري

 ٦١٣ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٦٠٥ العال  ابو  فاوي  منتصر  معاذ  باقي  مصري

 ٦١٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٢٢ فرغل  حليم جمال ملك مستجد  مصري

 ٦١٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٩٥ السمان  رضوان حازم  ملك مستجد  مصري

 ٦١٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٥٣ القادر  عبد  السيوطى خالف  ملك مستجد  مصري

 ٦١٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٩٦ رحاب  ابو المجيد  عبد رمضان ملك مستجد  مصري

 ٦١٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٦١ صابر  احمد فواز ملك مستجد  مصري

 ٦١٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٨٢ محمد  عبدالرحيم مساعد  ملك مستجد  مصري

 ٦٢٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٠٣ جاد  صبرى فت رآ  ر  منا مستجد  مصري

 ٦٢١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠١١ أحمد  ضاحي  أيمن  منار مستجد  مصري

 ٦٢٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١١٧ احمد  عبدالحافظ  احمد  منار مستجد  مصري

 ٦٢٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٦٢ هللا  ضيف  النعيم  عبد الحصافي  منار مستجد  مصري

 ٦٢٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٥٨ احمد  محمد جبريل منار مستجد  مصري

 ٦٢٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧١٠ احمد  احمد  حازم  منار مستجد  مصري

 ٦٢٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٠٥ احمد  احمد  حسنى  منار مستجد  مصري

 ٦٢٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٠٢ احمد  الردان  خلف خالد  منار مستجد  مصري

 ٦٢٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٠٢ احمد  محمد الاله عبد منار مستجد  مصري

 ٦٢٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٨٦ السيد  الصغير احمد على منار مستجد  مصري

 ٦٣٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٤٦ مصطفى  احمد محمود منار مستجد  مصري
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٦٣١ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٢٧٩ احمد  حسين محمود منار باقي  مصري

 ٦٣٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٢٥ محمود  حنفي محمود منار مستجد  مصري

 ٦٣٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٠٤ جالل  صابر  مرتضى  منار مستجد  مصري

 ٦٣٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٣٦ احمد  جمال  هيثم منار مستجد  مصري

 ٦٣٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٢٥ معروف  سعد ياسر منار مستجد  مصري

 ٦٣٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٢٠ محمد  محمود محمد  منال  مستجد  مصري

 ٦٣٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٦٦ احمد  مرسي  الرازق  عبد  اسامه هللا منة مستجد  مصري

 ٦٣٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٠٦ عزالدين  محمد احمد السيد هللا منة مستجد  مصري

 ٦٣٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٣٠ حسين  مزيد كمال  هللا منة مستجد  مصري

 ٦٤٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠١٢ مخلوف  محمد منتصر هللا منة مستجد  مصري

 ٦٤١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٨٨ هللا  عبد محمد  وجدى  هللا منة مستجد  مصري

 ٦٤٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٩٨ متولى  شيخون ابوالحسن منه مستجد  مصري

 ٦٤٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٧١ عبدالشافى  السيد  احمد  منه مستجد  مصري

 ٦٤٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٨١ احمد  طه  محمد هللا منه مستجد  مصري

 ٦٤٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٩٨ على  عبده منصور  هللا منه مستجد  مصري

 ٦٤٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٥٩ احمد  محمد  يحى  هللا منه مستجد  مصري

 ٦٤٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٨٦ أبوزيد  الفاوي محمد  منه مستجد  مصري

 ٦٤٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٧٥ فرغل  كمال محمد  منه مستجد  مصري

 ٦٤٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٤٣ محمد  السمان صبرى  مها  مستجد  مصري

 ٦٥٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٧٢ عالم  السيد  محمود  مهاب مستجد  مصري

 ٦٥١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٣٧ واصف  زكى بركات مهرائيل مستجد  مصري

 ٦٥٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦١٥ مجلع  فرج عادل مهرائيل مستجد  مصري

 ٦٥٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٢٤ حمدان  فيصل  اعظم مهران  مستجد  مصري

 ٦٥٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥١٦ سكر  مسعود يوسف نشأت موسى  مستجد  مصري

 ٦٥٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٤٠ عبدالمنعم  محمود  حسن  مى مستجد  مصري

 ٦٥٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٦٧ موسى  حمزه حسنى  مى مستجد  مصري

 ٦٥٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٥٤ الاله  عبد هاشم  المعطي عبد مي مستجد  مصري

 ٦٥٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٩٩ على  جبريل على مى مستجد  مصري

 ٦٥٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٥٧ عثمان  صابر محمود مى مستجد  مصري

 ٦٦٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٦٥ الاله  عبد حمدان  شعبان  مياده مستجد  مصري
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٦٦١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٣٢ على  فؤاد  ناصر مياده مستجد  مصري

 ٦٦٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٣٢ فرج  على  علم  ميرفت مستجد  مصري

 ٦٦٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٥٣ بقطر  ناشد خير مينا مستجد  مصري

 ٦٦٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦١٩ عبدالمالك  شاكر كامل  مينا مستجد  مصري

 ٦٦٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١١٠ هللا  خلف محمدين  هشام نادية  مستجد  مصري

 ٦٦٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٠١ حسين  محمد  رجب  نادين مستجد  مصري

 ٦٦٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٥٥ عبدالرحمن  حمدى على نانسى  مستجد  مصري

 ٦٦٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٨٠ ابراهيم  جرجس  الديب ناهد  مستجد  مصري

 ٦٦٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢١٦ أحمد  حلمى  العليم عبد  نجالء مستجد  مصري

 ٦٧٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٢٩ عثمان  ثابت  اشرف  نجوى مستجد  مصري

 ٦٧١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٤٤ احمد  عبدالغفار عيد  نجوى مستجد  مصري

 ٦٧٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٦٨ السيد  احمد انور ندا مستجد  مصري

 ٦٧٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٠٣ عبداللطيف  علي الدين  شمس  ندا مستجد  مصري

 ٦٧٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٧٤ توفيق  قرشى هالل  ندا مستجد  مصري

 ٦٧٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٩٨ حسن  سالمان  حسن ندى مستجد  مصري

 ٦٧٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٤٧ حسين  محمد حسين ندى مستجد  مصري

 ٦٧٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٢٩ احمد  الباسط  عبد  خالد ندى مستجد  مصري

 ٦٧٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٩٧ ثابت  البدري  عالء ندي مستجد  مصري

 ٦٧٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤١٦ الشرفى  حافظ  ابوالحمد  محسن ندى مستجد  مصري

 ٦٨٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٠٨ محمد الغنى  عبد الدين  ضياء  محمد ندى مستجد  مصري

 ٦٨١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٦٦ عويس  الخضري مصطفى ندى مستجد  مصري

 ٦٨٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٧٤ سليمان  السيد شحات نرمين مستجد  مصري

 ٦٨٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٩٣ يوسف  احمد ضيفى نسمة مستجد  مصري

 ٦٨٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٨٣ الاله  عبد  على  الرحمن عبد نسمة مستجد  مصري

 ٦٨٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٣٣ رسالن  احمد صدقى نعمه مستجد  مصري

 ٦٨٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١١٨ احمد  محمد مدحت نها  مستجد  مصري

 ٦٨٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٧٣ سيد  محمد  عمر  نهى مستجد  مصري

 ٦٨٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣١٣ حسين  محمد  عبده  نور  مستجد  مصري

 ٦٨٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧١٩ حسن  علي محمد  نور  مستجد  مصري

 ٦٩٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٩٩ ابراهيم  زكى  ابراهيم  نورهان  مستجد  مصري
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 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٦٩١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٣٥ الفضيل  عبد زهير  محمد اشرف نورهان  مستجد  مصري

 ٦٩٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٣٨ على  محمد  حمدى  نورهان  مستجد  مصري

 ٦٩٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٥٨ عبدالاله  محمد  صالح  نورهان  مستجد  مصري

 ٦٩٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٣٦ رمزى  انور  طلعت نورهان  مستجد  مصري

 ٦٩٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٦٩ برهام الكريم  عبد الكريم  عبد نورهان  مستجد  مصري

 ٦٩٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٢٣ زاخر  محمدالنسر مؤمن نورهان  مستجد  مصري

 ٦٩٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٧٥ حسين  على محمد  نورهان  مستجد  مصري

 ٦٩٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٦٧ الحسين  أبو  عوض  مرضي نور نورهان  مستجد  مصري

 ٦٩٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٣١ عباس  أحمد  وحيد نورهان  مستجد  مصري

 ٧٠٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٩٧ الشافى عبد الدين  جمال ابراهيم  هاجر مستجد  مصري

 ٧٠١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٦١ احمد  محمود ابراهيم  هاجر مستجد  مصري

 ٧٠٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٤١ محمد  محمود احمدى  هاجر مستجد  مصري

 ٧٠٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٣٦ محمد  ابوالمكارم البدرى  هاجر مستجد  مصري

 ٧٠٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٤٣ جوده  كامل البدرى  هاجر مستجد  مصري

 ٧٠٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٨٩ خلف  سعيد  السيد  هاجر مستجد  مصري

 ٧٠٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٨٤ ابوضيف  محمد جمال هاجر مستجد  مصري

 ٧٠٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٩٢ عبدالعاطى  محمد  مكاوى  هاجر مستجد  مصري

 ٧٠٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٥٦ محمد  جالل  العزيز عبد هاله  مستجد  مصري

 ٧٠٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٦٨ المجيد  عبد  العال عبد  عاطف هاني مستجد  مصري

 ٧١٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥١٩ غالى  زاخر صفوت  هايدى  مستجد  مصري

 ٧١١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٥٤ ابوزيد  الحسن  ابو  عصام هايدى  مستجد  مصري

 ٧١٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٧٠٤ همام  عبده  أشرف هبه مستجد  مصري

 ٧١٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٣٠ حسين  محمد  احمد  هبه مستجد  مصري

 ٧١٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٧٠ العدوى  على السيد  هبه مستجد  مصري

 ٧١٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠١٤ عبدالرؤف  خلف  رشاد هللا هبه مستجد  مصري

 ٧١٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٥٤ البلم  محمد مصطفى  محمد  الدين  جمال هبه مستجد  مصري

 ٧١٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٠٦ الرحمن  عبد كمالي  علي هبه مستجد  مصري

 ٧١٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٩١ حسنين  عبدالغنى فراج  هبه مستجد  مصري

 ٧١٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٥٣ سليمان  حسن  محمد  هبه مستجد  مصري

 ٧٢٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٨٩ حمدان  كامل  نبيل هبه مستجد  مصري
 

 

    
  

 

  



         

         

  

 ۲٩ من ۱ صفحة
 

      
   

 م ۲۰۲۲\۰٩\۱۳تاريخ الطباعة : 
 

    

    

 ۰۱:۰۲وقت الطباعة : 
 

  

         

     

    

 انتظام    
 

 الدراسة  طبيعة  
 

                 

 ساعات معتمدة      
 

 الدراسة  نوع  
 

          

        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
 

                          

 الئحة كلية الزراعة بنظام الساعات المعتمدة                 
 

 الالئحة   
 

 

 بكالوريوس العلوم الزراعية  
 

 العلمية  الدرجة  
 

   

   ٧٦٩ 
 

 الطالب  عدد 
 

 زراعة  
 

 التخصص 
 

 أول  دور /االول  الدراسى الفصل /االول المستوى  
 

 المستوى    
 

  
 

 

    

 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٧٢١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٥٩ برسوم  ثابت كرم هدرا  مستجد  مصري

 ٧٢٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٤١ عطيه  احمد  جاد  هدى مستجد  مصري

اج  جابر السيد  هدير  مستجد  مصري  ٧٢٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٩٩ فرَّ

 ٧٢٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٧٠ اسماعيل  حمدان  محمد  هديل  مستجد  مصري

 ٧٢٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٧٧ جابر  معروف  عالء  هشام مستجد  مصري

 ٧٢٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٢٣ عباس  عبدالمنعم  محمد هشام مستجد  مصري

 ٧٢٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٣٩ محمود  توفيق محمد  همسه مستجد  مصري

 ٧٢٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٣٧ محمد  احمد محمد هناء مستجد  مصري

 ٧٢٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٢٦ الدين  نور ابراهيم  احمد هند مستجد  مصري

 ٧٣٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٣٧ حسن  احمد  الدين  حسام هند مستجد  مصري

 ٧٣١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٦٨ جريس  منصور  موريس  هنية مستجد  مصري

 ٧٣٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٢٨ محمد  فتحي  اشرف  هويدا  مستجد  مصري

 ٧٣٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٣٢ خليفه الكريم  جاد القدرى هيام مستجد  مصري

 ٧٣٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢١١ احمد  فؤاد  احمد  ورده  مستجد  مصري

 ٧٣٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٩٨ زيد  عبدالفتاح زيد ورده  مستجد  مصري

 ٧٣٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٥٧ عوض  السيد  محمد  وسام  مستجد  مصري

 ٧٣٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٠٥ عبدالمبدى  حسن  محمود وفاء  مستجد  مصري

 ٧٣٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٣٧ عثمان  ابوالحمد  نورالدين وفاء  مستجد  مصري

 ٧٣٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٤٩ سلطان  ابو  محمد الفتوح ابو  والء  مستجد  مصري

 ٧٤٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٢٠ الصاوى  احمد  صفوت  والء  مستجد  مصري

 ٧٤١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٦٠ الديب  على محمد  والء  مستجد  مصري

 ٧٤٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٤٠ ابوالقاسم  حمزه كمال  وليد مستجد  مصري

 ٧٤٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٠١ هللا عبد  الدين صالح محمد  احمد  يارا  مستجد  مصري

 ٧٤٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٨٠ ربه  عبد عمر  محمود يارا  مستجد  مصري

 ٧٤٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٧٦ الرحمن  عبد حامد  احمد  ياسر  مستجد  مصري

 ٧٤٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٠٩ ابراهيم  عطيه ابراهيم ياسمين  مستجد  مصري

 ٧٤٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٨٩ جاد  السمان السيد  ياسمين  مستجد  مصري

 ٧٤٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٦٥ حافظ  محمد رجب ياسمين  مستجد  مصري

 ٧٤٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٢٧ حفنى  يوسف سعيد ياسمين  مستجد  مصري

 ٧٥٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٠٣ خليفة  حمدان كمال ياسمين  مستجد  مصري
 

 

    
  

 

  



         

         

  

 ۲٩ من ۱ صفحة
 

      
   

 م ۲۰۲۲\۰٩\۱۳تاريخ الطباعة : 
 

    

    

 ۰۱:۰۲وقت الطباعة : 
 

  

         

     

    

 انتظام    
 

 الدراسة  طبيعة  
 

                 

 ساعات معتمدة      
 

 الدراسة  نوع  
 

          

        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
 

                          

 بنظام الساعات المعتمدة الئحة كلية الزراعة                  
 

 الالئحة   
 

 

 بكالوريوس العلوم الزراعية  
 

 العلمية  الدرجة  
 

   

   ٧٦٩ 
 

 الطالب  عدد 
 

 زراعة  
 

 التخصص 
 

 أول  دور /االول  الدراسى الفصل /االول المستوى  
 

 المستوى    
 

  
 

 

    

 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ٧٥١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٥١ ُعثمان  السيد  ياسر  ياسمين  مستجد  مصري

 ٧٥٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٣٩ المنعم  عبد  بدوي  حسن يحيى مستجد  مصري

 ٧٥٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٩٤ احمد  الصافى  طلب  يسرى مستجد  مصري

 ٧٥٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٢٢ اليمين ابو هللا  عبد امين  رفعت يسى مستجد  مصري

 ٧٥٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٣٥ سليمان  فايز  سامح يسى مستجد  مصري

 ٧٥٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٨٣ مسعود  ميخائيل  ممدوح  يسى مستجد  مصري

 ٧٥٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٦٩ الرحيم  عبد  احمد ايمن  يمنى مستجد  مصري

 ٧٥٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٥٠٧ محمد  محمود رمضان  يمني مستجد  مصري

 ٧٥٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٨٧ ثابت  واقيم  بولس يوأنا مستجد  مصري

 ٧٦٠ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٣٤ عبدالشهيد  يوسف  جمال  يوحنا  مستجد  مصري

 ٧٦١ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٧٦ سمعان  موسى  ذكريا  يوحنا  مستجد  مصري

 ٧٦٢ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٣٠ هللا  سعد  مملوك عاطف يوستينا مستجد  مصري

 ٧٦٣ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٠٦٣ مجاهد  جرجس مجاهد  يوستينا مستجد  مصري

 ٧٦٤ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٢٨٠ سيد  مصطفى أحمد يوسف مستجد  مصري

 ٧٦٥ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٤٥١ على  العظيم عبد  ابراهيم يوسف مستجد  مصري

 ٧٦٦ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٦٩ احمد  نجدى حمدى يوسف مستجد  مصري

 ٧٦٧ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٣٦٢ على  منصور  على  يوسف مستجد  مصري

 ٧٦٨ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠١٢٨ على  ابوالفضل محمد يوسف مستجد  مصري

 ٧٦٩ ١٣٠٥٢٠٢٢٠٠٦٥٥ عبدالرحيم  حسين محمد يوسف مستجد  مصري
 

 

    
 

 

 

  



         

         

  

 ۲٩ من ۱ صفحة
 

      
   

 م ۲۰۲۲\۰٩\۱۳تاريخ الطباعة : 
 

    

    

 ۰۱:۰۲وقت الطباعة : 
 

  

         

            

      

 

  

  

 

     

   
 التجنيد بسبب قيده موقوف) القيد لحالة طبقا موزع الطالب بأسماء كشف

) 
 

   

       

         

         
 

 

    

 انتظام    
 

 الدراسة  طبيعة  
 

                 

 ساعات معتمدة      
 

 الدراسة  نوع  
 

          

        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
 

                          

 الئحة كلية الزراعة بنظام الساعات المعتمدة                 
 

 الالئحة   
 

 

 بكالوريوس العلوم الزراعية  
 

 العلمية  الدرجة  
 

   

   ١ 
 

 الطالب  عدد 
 

 زراعة  
 

 التخصص 
 

 أول  دور /االول  الدراسى الفصل /االول المستوى  
 

 المستوى    
 

  
 

 

    

 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ١ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٨٢٤ الهمامى  العال  عبد  سلطان  السيد  مشرف  محمد مستجد  مصري
 

 

    
  

 

  



         

         

  

 ۲٩ من ۱ صفحة
 

      
   

 م ۲۰۲۲\۰٩\۱۳تاريخ الطباعة : 
 

    

    

 ۰۱:۰۲وقت الطباعة : 
 

  

         

            

      

 

  

  

 

     

   
 (مفصول) القيد لحالة طبقا موزع الطالب بأسماء كشف

 

   

       

         

         
 

 

    

 انتظام    
 

 الدراسة  طبيعة  
 

                 

 ساعات معتمدة      
 

 الدراسة  نوع  
 

          

        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
 

                          

 الئحة كلية الزراعة بنظام الساعات المعتمدة                 
 

 الالئحة   
 

 

 بكالوريوس العلوم الزراعية  
 

 العلمية  الدرجة  
 

   

   ١٤ 
 

 الطالب  عدد 
 

 زراعة  
 

 التخصص 
 

 أول  دور /االول  الدراسى الفصل /االول المستوى  
 

 المستوى    
 

  
 

 

    

 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ١ ١٣٠٥١٢٠٠٠٠١٢ سمعان  وديع  ايمن  ابانوب باقي  مصري

 ٢ ١٣٠٥١٢٠٠٠٠١٣ لبيب  توفيق  نوير ابانوب باقي  مصري

 ٣ ١٣٠٥١٢٠٠٠٠٢٥ احمد  سيد احمد  خليفة  احمد باقي  مصري

 ٤ ١٣٠٥١٢٠٠٠١٩٩ اللطيف  عبد  صالح عزت  حبيبه باقي  مصري

 ٥ ١٣٠٥١٢٠٠٠٣٠٢ موسى  محمد  كحالوى  ريهام باقي  مصري

 ٦ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٨١٢ احمد  مقصب حمدي   شيماء باقي  مصري

 ٧ ١٣٠٥١٢٠٠٠٣٩٠ الرحيم  عبد  هاشم حمام هللا عبد  باقي  مصري

 ٨ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٨٠٩ محمود  كمال  محمد  عبدالرحمن  باقي  مصري

 ٩ ١٣٠٥١٢٠٠٠٤٠٢ الشمندى  عساف  خالف عبدالعزيز  باقي  مصري

 ١٠ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٨٥٠ شنودة  فكري  عاطف  عماد  باقي  مصري

 ١١ ١٣٠٥١٢٠٠٠٤٧٠ العال  ابو  الرحيم عبد  كمال كمال  باقي  مصري

 ١٢ ١٣٠٥١٢٠٠٠٤٧٥ ملك  دانيال مدحت  كيرلس  باقي  مصري

 ١٣ ١٣٠٥١٢٠٠٠٤٧٦ فايق سعد  مدحت  كيرلس  باقي  مصري

 ١٤ ١٣٠٥١٢٠٠٠٥٢٨ محمد  فؤاد  مرزوق  محمد باقي  مصري
 

 

    
  

 

  



         

         

  

 ۲٩ من ۱ صفحة
 

      
   

 م ۲۰۲۲\۰٩\۱۳تاريخ الطباعة : 
 

    

    

 ۰۱:۰۲وقت الطباعة : 
 

  

         

            

      

 

  

  

 

     

   
 (ملفه سحب) القيد لحالة طبقا موزع الطالب بأسماء كشف

 

   

       

         

         
 

 

    

 انتظام    
 

 الدراسة  طبيعة  
 

                 

 ساعات معتمدة      
 

 الدراسة  نوع  
 

          

        ٢٠٢٣-٢٠٢٢ 
 

 األكاديمي  العام   
 

                          

 المعتمدة الئحة كلية الزراعة بنظام الساعات                 
 

 الالئحة   
 

 

 بكالوريوس العلوم الزراعية  
 

 العلمية  الدرجة  
 

   

   ٢ 
 

 الطالب  عدد 
 

 زراعة  
 

 التخصص 
 

 أول  دور /االول  الدراسى الفصل /االول المستوى  
 

 المستوى    
 

  
 

 

    

 مسلسل الطالب كود اإلســـــــــــــــــــــــــــم  الطالب حالة الجنسية 

 ١ ١٣٠٥١٢٠٠٠٤١١ محمد  الكريم  عبد على  عثمان  باقي  مصري

 ٢ ١٣٠٥٢٠٢١٠٠٥٧٠ توغان  محمد حاتم محمد باقي  مصري
 

 

    
  

 

   

 

 


