
 ة كفرالشيخــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  (هندسة زراعيةاألول )قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيدين

 ( 1قسم ) 

 مالحظات 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالة م

 إبراهٌم عبدالعاطى إبراهٌم محمد أبوحسٌن 1

 أ.د: سعيد الشحات عبدهللا

 محمود محمود محفوظ إبراهٌم 2

 ٌرى جمعة إبراهٌم الشهاوىأبوالمجد خ 3

 احمد حسان احمد احمد جعفر 4

 أحمد حسن أحمد البربرى 5

 أحمد رجب حسن محمد عالم 6

 احمد سمٌر مبروك سٌد احمد 7

 احمد عبد الفتاح أحمد عبد اللطٌف علً 8

 احمد عبدالفتاح حسن  محمد بلٌح 9

 احمد عماد محمد فرٌد 11

 عبد الشافى مقلداحمد مجدى محمود  11

 احمد مصطفى محمد مصطفى الطباخ 12

 أسامة فرج طاٌل عباس 13

 حسن محمود محمد السودانى إسراء 14

 على احمد طاهر سعد إسالم 15

 مصطفى السٌد سٌد احمد غنٌم إسماعٌل 16

 مانى طه محمد عبد العال محفوظأ 17

 أ.د: السيد محمود البيلى

 د إبراهٌم جابرأمنٌة محمود أحم 18

 آٌة عبد هللا عبد المجٌد عباس 19

 حاتم عبدالرازق ناصف عبدالمالك 21

 حسام احمد شرابى شرابى 21

 حسام نصر حسن عبدالفتاح عتش 22

 حسٌن محمد سالم عبدهللا سالم 23

 حمدى رجب محمد دروٌش حب هللا 24

 خلود خالد رزق النحاس 25

 وٌجًراضى خمٌس صابر ن 26

 رٌم محمد بكر حسن صقر 27

 سامح صبحى محمد عجالن 28

 شٌماء عادل عبد الحمٌد محمد غنٌم 29

 طه عبدالغنى طه عبدالداٌم 31

 عبد الرحمن خالد حسنى غضابى 31

 عبد الرحمن سعد محمود احمد غالى 32

 مرٌم مدحت محمد ابراهٌم عون 33
 



 ة كفرالشيخــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  (هندسة زراعيةول )األقائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيدين

 ( 2قسم ) 

 مالحظات 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالة م

 البدٌع محمد أحمد قاعود الرحمن عبد عبد 1

 د:رشاد عزيز حجازى

 عبد الرحمن مجدى محمد ٌوسف زٌان 2

 االجاوى إبراهٌمعبدالفتاح  أٌمنعبد الفتاح  3

 عبد هللا محمد عبد الاله محمدى دسوقى 4

 عبد هللا محمود عبد الشافى محمود 5

 ةعبد المجٌد محمد عبد السمٌع عطو 6

 هللا حسٌن السٌد الموافى عبد 7

 هللا صفوت عبدهللا عبدالفضٌل عبده عبد 8

 حمٌدة إبراهٌمعالء محمد عبدالحمٌد احمد  9

 معلى إبراهٌم محمد إبراهٌ 11

 على احمد على على موسى 11

 على محمد عبد الجلٌل ابو الخٌر 12

 على محمد محمد محمد العبد 13

 عمر عاطف عبدالعلٌم علً السٌد 14

 عبد الفتاح العراقً إبراهٌمعمر عبد الراضى  15

 عمر فرٌد عبدالسالم محمد فاٌد 16

 د:وائل محمد المسيرى

 عٌسى ابوزٌدفادى عبداللطٌف قطب على  17

 كمال احمد محمد احمد سٌف 18

 لملوم ٌاسر عبد اللطٌف عبد الحمٌد صقر 19

 محمد أحمد عبدالفتاح حسٌن منٌسى 21

 محمد احمد عطٌة محمد الخولى 21

 محمد السٌد محمد عبدالحلٌم الشاذلى 22

 محمد جمال عبد الرازق رمضان صٌام 23

 لمعطى محمدمحمد حسام عبدالمجٌد عبدا 24

 محمد حسن فتحى حسٌن الشٌخ 25

 محمد ربٌع عبد الخالق محمد البدوى 26

 محمد رضا عبداللطٌف أبوزٌد الششتاوى 27

 محمد سامى محمود محمد الساعدى 28

 محمد شحات عبدهللا السٌد حتواش 29

 محمد شهاب حسنى سٌف الٌزل 31

 
 
 
 



 ة كفرالشيخــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  (هندسة زراعية)األول ائمة تأسماء طالب المستوى ق
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيدين

 ( 3قسم ) 

 مالحظات 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالة م

 محمد صبرى محمد احمد شعٌب 1

 أ.د: عاطف محمد السباعى

 محمد عبده احمد محمد ابراهٌم 2

 على إبراهٌم محمد إبراهٌم على عطٌه 3

 ان مطاوعمحمد عمرو محمد رمض 4

 محمد متولى عبد اللطٌف النجار 5

 محمد مدحت عٌاد جاب هللا 6

 الٌزٌد عبد البر أبومحمد نبٌل  7

 محمد هشام جمال شحاتة النجار 8

 محمد هالل خمٌس عبدالعزٌز 9

 محمود جابر عبدالغنى جبر 11

 شعالن أبومحمود جمال محمد محمد  11

 محمود رمضان محمد احمد السواق 12

 محمود محمد فتحى على القلٌبى 13

 محمود محمد محمود محمود الدٌب 14

 محمود محمد ٌوسف محمود ٌوسف 15

 محمود مصطفى هاشم محمد العباسى 16

 أ.د:اسماعيل عبد المطلب

 مروان احمد عبد الحكٌم منصور قرطام 17

 دمروة محمود محمد ابراهٌم عبو 18

 السعداوى إسماعٌلمرٌم احمد فتحى  19

 مرٌم اٌمن سعٌد محمد الشعراوى 21

 مصطفى مجدي عبد الجلٌل احمد 21

 الدٌهى إبراهٌممصطفى محمود طه  22

 منار حمدى نور الدٌن احمد كمال الدٌن 23

 منه هللا عاطف على محمد الزنارى 24

 مً عاطف السعٌد محمد محمد ابو اللٌف 25

 عبدالرحمن السٌد عبدالقادر إبراهٌممٌادة  26

 مصطفى إبراهٌمنادر جمعة السعٌد  27

 نور عصام نور عبدالداٌم سرٌه 28

 نورسٌن صابر األمٌر سلٌمان 29

 
 
 
 
 



 ة كفرالشيخــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  (هندسة زراعيةاألول )قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيدين

 ( 4قسم ) 

 مالحظات 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 طالةاسم ال م

 نورهان محمد خلٌل حسن خلٌل 1

 أ.د: عبدالعزيز عكاشة

 ٌاسر محمد فتح هللا عاشور 2

 شعٌب جمعة إبراهٌمٌاسمٌن خمٌس  3

 ى فؤاد محمود عبد العالمٌاسمٌن سا 4

 ناصر أبوٌاسٌن جمال متولى  5

 موسىٌوسف عبدالسالم محمد عبدالسالم  6

 ٌونس رضا نوفل عبد الرحٌم 7

 مكرم فرج إبراهٌم أٌوب إبراهٌم 8

 د: سعيد السيد ابو زاهر

 احمد ابراهٌم ممدوح عبدالمعطى 9

 لماحمد بالل ربٌع سالم سا 11

 احمد جمال عبد اللطٌف زقزوق 11

 احمد سمٌر عبد السالم السٌد الخطٌب 12

 احمد ماهر ابراهٌم محمد فرج 13

 احمد محمد فتحى محمد سالم 14

 احمد مصطفى على محمد ابوطالب 15

 السٌد على السٌد على كرٌمه 16

 د: منى مرجان

 السٌد مصطفى محمد السٌد ابوبكر 17

 تامر صالح محمد ضٌف هللا 18

 حسام نادى بدرى عبدالقادر 19

 دٌنا ناصر على محمد محمد اسماعٌل 21

 رزٌاد سعدعلى صق 21

 زٌاد عالء ابراهٌم عبدالداٌم 22

 زٌاد فوزى عبدالستار مرسى شوٌل 23

 سعد عاشور محمد عبد النبى 24

 عبدالرحمن احمد محمد الشٌخ 25

 على عبد اللطٌف عبد العال المرسى 26

 عمار محمود احمد العجوانى 27

 عمر خالد رشاد شهاوى 28

 محمد عادل محمد عفٌفى 29

 ر محمد محمود شرٌفعم 31



 ة كفرالشيخــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  
  (هندسة زراعيةاألول )ائمة تأسماء طالب المستوى ( ق5قسم )

 مالحظات 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالة م

 ماركو اشرف صبحى عبد الملك 1

 أ.د : حسين محمد سرور

 مازن اشرف عبدالسالم محمد حجر 2

 مبروك رزق مبروك عبٌده 3

 د محمد نسٌممحمد اسامة فوا 4

 محمد اشرف صالح الدٌن احمد سلٌمان 5

 محمد الشحات ابوالعنٌن الكومى 6

 محمد رضا السٌد عبد الفتاح خضر 7

 محمد شوقى محمد السٌد محمود 8

 محمد طلعت السٌد محمد شوشه 9

 محمد عبد الحمٌد حسن البنا 11

 محمد عبدالفتاح احمد احمد كنانى 11

 دالونٌس عٌسى عطاهللامحمد عب 12

 محمد مرسى مرسى عامر 13

 محمد هشام السٌد على سٌداحمد ابوطرطور 14

 محمود خالد محمود سٌف النصر 15

 محمود رضا عبد السالم نصٌب على محجوب 16

 مصطفى سعٌد ضٌف هللا عارف محمود 17

 معاذ عبد هللا عبد هللا ابو رٌه 18

 مها على مختار بدوى 19

 نعٌمة احمد فهمى سعد محمود عبد الرحمن 21

 ٌاسر اٌهاب عبدالمجٌد حسٌن االزهرى 21

 عبد هللا محمد عبد المنعم ابو مسلم دٌاب 22

 عبدالداٌم استفتاح عبدالداٌم ٌحٌى ابوعمر 23

 صالح ٌاسر صالح الجداوى 24

 عبد الرحمن على محمد عبد الرحمن 25

 رمضان عبد الهادى غٌث عبد هللا اسماعٌل 26

 شاهٌن فراج عبدالقادر عبدالنبى عبدالل 27

 شحاته محمود شحاته حمٌده سلوم 28

 


