
 
 
 
 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـــــة كلية الزراع
 Vice-Dean for Education and Students Affairs                                                                                            2014لعام   136معتمدة بالقرار رقم  الكلية 

 

 الشاطبي –شارع أفالطون  –جمهورية مصر العربية  -اإلسكندرية

 203/5922780+فاكس:       203/5915427+ - 203/5924391+  203/5901900 +تليفون: 

dean@alexu.edu.eg-agr mail:-E        www.agr.alexu.edu.egWeb Site:  

 

  2امساء الراسبون والغائبون فى مادة رسم هندسي  
 )فرصة أوىل(    2020 – 2019من املستوى االول الفصل الدراسي الثانى  
 انجليزي  –قسم الهندسة زراعية عربى 

 

ـــــــــــــــــوال: العربأ  ي ـــــــــــــــــــ

 الئحة جديدة  -1

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 النتيجة

 فرصة اوىل

 غ ابانوب بطرس ميشيل لطف   05/01

 غ ابراهيم السيد ابراهيم محمد الليثى    05/02

 راسب ابراهيم كمال ابراهيم محمود    05/03

 راسب احمد السيد عبدالحميد الشمندى   05/05

 راسب احمد السيد محمد محمد النوسانى    05/06

 راسب احمد جمعه محمد بدوى   05/10

 راسب احمد حسام الدين احمد احمد عبدالجليل    05/11

 راسب احمد حمدى محمد حسن    05/13

 راسب احمد رضا محمد حسن عبدالونيس   05/15

 غ احمد رمضان السيد احمد خالف   05/16

 راسب احمد سعيد محمد عبد القادر خليف   05/17

 راسب احمد عاصم احمد محمد محمد    05/18

 راسب احمد عطية عوض االنصارى   05/19

 راسب احمد على عمران السيد عمران   05/20

 راسب احمد كمال فهمى النجار    05/21

 غ احمد محمد السيد مرسى قطب   05/22
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 الئحة جديدة   -1تــــــــــــــــــابع    

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 النتيجة

 فرصة اوىل

 راسب احمد محمود سالم محمد    05/27

 راسب احمد محمود عثمان عبدالرحيم عمار   05/29

 راسب احمد محى الدين فؤاد سعيد   05/30

 غ احمد هشام محمد نعمان   05/33

 راسب احمد يحى ابراهيم محمد محمد   05/34

 راسب ادهم حازم فتحى محمد عبدالفتاح   05/35

 راسب اريج اكرم زكى محمود    05/38

 راسب اسامه محمد سعد عوض    05/39

 راسب اسراء محمد متولى غانم   05/42

 راسب اسراء محمد محمد عبد الظاهر خليفه    05/43

 راسب اسالم عادل محمد سعيد على محمد   05/44

 راسب االء خالد عزت عبد العال محمد   05/47

 راسب الصافى عبدالعزيز الصافى عبدالعزيز مبروك    05/52

 راسب امينه محمد سعيد محمد عبد الحميد   05/54

 راسب ايتن اسامه السيد محمد طلبه    05/57

 راسب ايمان خالد عبد المعطى محمد    05/58

 راسب ايمان عبدالحميد عبد الرازق احمد   05/59

 راسب ايه السيد حلمى محمد حلمى احمد   05/63

 راسب ايه محمد فتحى ابراهيم   05/66

 غ ايهاب محمد حسنى السيد   05/69

 راسب باهر محمد عوض عبدربه عبدهللا   05/70

 راسب بسنت احمد محمد احمد سعيد    05/72
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 الئحة جديدة   -1تــــــــــــــــــابع    

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 النتيجة

 فرصة اوىل

 راسب جاسر طارق رجب السيد    05/75

 راسب جهاد حسن محمد يونس   05/77

 راسب حبيبة احمد عبد الشافى فهيم    05/81

 راسب حبيبه السيد احمد ابراهيم    05/82

 راسب حسام السيد احمد السيد   05/84

 راسب حسن حسام الدين حسن    05/87

 راسب حمدى محمد عبد العزيز عطيه   05/90

 راسب خالد صالح زيدان بريدان حسين   05/93

 راسب خالد ماهر احمد السيد احمد   05/96

 راسب داليا محمد مصطفى حنفى محمود   05/98

 غ دنيا ناصر ابراهيم شعبان    05/99

 راسب دينا شوقى مزيد سمير    100 / 5

 راسب رضوى السيد حسن على احمد   104 / 5

 راسب رضوى محمد عبد الغنى احمد   105 / 5

 راسب محمدعبد هللاروان حمدى    109 / 5

 راسب روان محمد عبدالحميد عبداللطيف النكالوى    110 / 5

 راسب روان محمود عبد الشكور حسن   111 / 5

 راسب روان مسعد محمد محمد ابو العال   112 / 5

 راسب روضه احمد السعيد حسن ابوالحسن    113 / 5

 راسب رياض عبد الناصر رياض محمد   114 / 5

 غ سالمه حسن على محمد   117 / 5

 راسب ساميه سامى خميس محمد حسنين   118 / 5
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 الئحة جديدة   -1تــــــــــــــــــابع    

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 النتيجة

 فرصة اوىل

 راسب سعيد خالد سعيد حامد شمخ   119 / 5

 راسب سلمى امير كمال محمد    120 / 5

 راسب السيد جابر حسن مخلوفسلمى حسن    121 / 5

 راسب سليمان عالء سليمان احمد محمود   123 / 5

 راسب سمية الصاوى مبروك الصاوى   126 / 5

 راسب سلفانا فايز رسمى بدروس جبرائيل   129 / 5

 راسب شروق عبد الحميد اسماعيل   131 / 5

 راسب دياب العاطى عبد محمد احمد شهد 132 / 5

 غ صالح عطيه سعد هللا   134 / 5

 راسب مصطفى  عبد الحميد مصطفى عبد الحميد  138 / 5

 راسب عبدالرحمن احمد محمود محمد محمود   140 / 5

 راسب عبدالرحمن اشرف اسماعيل سعد   141 / 5

 راسب عبد الرحمن رمضان عبد هللا    143 / 5

 راسب عبدالرحمن ضياء لطفى محمد سالم    144 / 5

 غ عبدالرحمن عالء عبدالعزيز محمد مكى   147 / 5

 راسب عبدهللا احمد محمد عيسى الجمسى   154 / 5

 غ عبدهللا محمود السيد المندوه رزق البراشى    158 / 5

 راسب عزه خميس ابراهيم محمد الرجال    159 / 5

 غ عصام محمود محمد محمود حسين   160 / 5

 راسب محمد بسيونىعلى محمد رجب    164 / 5

 راسب عماد سمير بشاره يوسف   167 / 5

 غ عمر احمد عبدالمجيد ابوالفتوح الحاج   169 / 5
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 الئحة جديدة   -1تــــــــــــــــــابع    

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 النتيجة

 فرصة اوىل

 غ عمر رفعت على عبدالعال سحلول   170 / 5

 غ مهدى حسنعمر مهدى حسن    174 / 5

 راسب (عمرو على محمد على ندا)عذر ف ثان   176 / 5

 راسب فادى رأفت حليم رزق هللا دعبيس   178 / 5

 راسب فارس وليد محمد سالمه محمد    181 / 5

 غ فتحى احمد يوسف محمود بالل   184 / 5

 راسب كريم محمد طه على حسن   186 / 5

 راسب لؤى ايهاب احمد حسن   188 / 5

 راسب مؤمن احمد عباس بخيت محمود   189 / 5

 راسب ماهينور مجدى عبد العزيز اسماعيل   190 / 5

 راسب محمد احمد محمد وهبه عباس   193 / 5

 راسب  محمد اسماعيل احمد محمود رمضان   194 / 5

 غ محمد اشرف على عبد هللا منيسى   195 / 5

 غ احمد حسن محمد ايهاب فؤاد    197 / 5

 راسب محمد حسن على محمود كدوانى   201 / 5

 غ محمد خالد محمد عبداللطيف محمد   203 / 5

 راسب محمد خليفه فاضل مناع جابر    204 / 5

 راسب محمد سعيد احمد حسن    206 / 5

 راسب محمد سمير زكريا احمد   207 / 5

 راسب محمد صابر احمد مرسى عالم    208 / 5

 راسب محمد صالح زكى عبد العزيز   209 / 5

 راسب محمد عادل حسين الضوى    211 / 5
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 الئحة جديدة   -1تــــــــــــــــــابع    

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 النتيجة

 فرصة اوىل

 راسب محمد عادل على السيد عيد    212 / 5

 راسب محمد على عبد السالم على    217 / 5

 راسب محمد فتحى محمد عبدالرحمن طبارى    220 / 5

 غ محمد مجدى محمد عبدالعزيز حسن   221 / 5

 راسب محمد محمد السيد محمد اسماعيل   223 / 5

 غ محمد محمود على امين يوسف   224 / 5

 راسب محمد مصطفى محمد فهمى جادالحق    226 / 5

 راسب محمد ممدوح احمد شاهين ابو زيد   227 / 5

 راسب محمود اشرف ذكى محمد عوض   231 / 5

 راسب محمود حافظ عرفه حافظ هالل    232 / 5

 راسب محمود حامد محمد على عبدالدايم   233 / 5

 راسب محمود محمد عبدربه شلبى محمد   235 / 5

 غ محمود محمد محمد مختار محمد على    236 / 5

 غ الفضالىمحمود مرسى ابراهيم     237 / 5

 راسب محمود يسرى حسن محمد ابراهيم   238 / 5

 راسب مرزوق خميس محمود محمد   239 / 5

 راسب مروان احمد مصطفى محمد   240 / 5

 غ مروان ضياءالدين احمد محمد    241 / 5

 راسب مروان عيد عبدالعزيز محروس عبدالعظيم    243 / 5

 راسب الغفار همام مروان محمد عبد    244 / 5

 راسب مصطفى جمال هاشم مرسى   250 / 5

 راسب مصطفى خالد محى الدين محمد محمود   251 / 5
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 الئحة جديدة   -1تــــــــــــــــــابع    

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 النتيجة

 فرصة اوىل

 راسب مصطفى مجدى مصطفى عبدهللا الصفتى    252 / 5

 راسب محمود جمعه الجنزورى مصطفى    255 / 5

 راسب مصطفى وجيه عبداللطيف محمد   256 / 5

 راسب منار ابو زيد عبد الحميد عبد الحميد    257 / 5

 راسب منار اسامه محمود على محمود   258 / 5

 راسب ميادة محمد مناع على   271 / 5

 راسب ميار ابراهيم طه احمد    272 / 5

 راسب عامر محمد ابو زيدميار    273 / 5

 غ ندى ابراهيم السيد حسن حافظ    279 / 5

 غ ندى ايمن عبدالمقصود محمد متولى    280 / 5

 راسب ندى مختار محمد سالم قمر    282 / 5

 راسب نديم نبيل محمد كمال الطوخى    284 / 5

 راسب نور الهدى حسن حسين عبد الفتاح    287 / 5

 راسب محمد رجب ابو الحديد نور    288 / 5

 راسب نورا مسعود عبد الفتاح محمد ابو النور   289 / 5

 راسب نور الدين محمد عبد الرازق امين مرسى   290 / 5

 راسب نورهان سعيد احمد السعيد   291 / 5

 راسب هاجر احمد الحفنى محمد احمد   292 / 5

 راسب الدين هاجر اشرف محمود ابراهيم زين    293 / 5

 راسب هاجر رجب ابراهيم اسماعيل احمد   294 / 5

 راسب هبه احمد حسين محمد    295 / 5

 راسب هدى على السيد على    298 / 5
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 الئحة جديدة   -1تــــــــــــــــــابع    

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 النتيجة

 فرصة اوىل

 راسب هدير مصطفى ابراهيم محمود عوض   299 / 5

 راسب هيثم محمد الشاذلى عبدالوهاب محمد    302 / 5

 راسب ياسمين سعيد جابر على بدر    307 / 5

 غ ياسين احمد محمودغزال   308 / 5

 راسب ياسين حماد محمد صالح    309 / 5

 راسب يسر محمود عبدالتواب موسى عوض   312 / 5

 راسب يسرا خالد محمد عبداللطيف محمد   313 / 5

 راسب يمنى ايمن بكرى الدسوقى    314 / 5

 راسب يوسف احمد ابراهيم ابراهيم محمد الخولى    315 / 5

 غ يوسف محمد ممدوح احمد المصرى    318 / 5
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  قديمة الئحة  -2

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 النتيجة

 فرصة اوىل

 راسب ابراهيم احمد محمد ابراهيم بكر   401 / 5

 راسب احمد ابراهيم الدسوقى محمد مقصود محمد   402 / 5

 راسب احمد على عبدالعزيز على كريته   404 / 5

 راسب احمد فوزى عبدالموجود محمد    406 / 5

 غ اسالم صالح عبدالهادي حسن دغيم   407 / 5

 غ السيد ياسر سيد فرغلى سليمان   408 / 5

 غ اسماعيل بازبسنت نصر محمد    409 / 5

 غ عبدالرحمن محمد احمد عبدالمقصود    416 / 5

 غ فاروق محمد عبدالسالم محمد مصطفى    417 / 5

 غ محمد بدر عبدالنبى بدر محمد    418 / 5

 غ محمد حسن عوض عبدالعزيز يونس   420 / 5

 راسب محمد عادل محمد محمد ابراهيم   422 / 5

 غ محفوض عبدالعزيز محفوض محمد محمد    424 / 5

 راسب ياسمين اشرف صالح الدين احمد التعلب    426 / 5

 غ يمنى فهمى صابر فهمى احمد    427 / 5
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 إلنجليزي : اثانيا

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 النتيجة

 فرصة اوىل

 راسب ايمن عادل على محمود بدير   505/ 5

 غ ابراهيمحسين محمد حسين امين  507/ 5

 راسب سلمى سعيد عطا هللا محمد مندور امان  508/ 5

 راسب كريم خالد السيد احمد قنديل  513/  5

 راسب مارك ماجد ماهر دميان حافظ   514/  5

 راسب محمد طارق على عبد الحميد خليل  519/ 5

 غ مروان محمد فاروق محسن احمد 520/ 5
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