
 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  ام(ــــاألول )عقائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 1قسم ) 

 

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

 محمد إبراهٌمخالد  إبراهٌم 1

 د: محمد الشعراوى )انتاج حيوانى(

 إبراهٌم خمٌس عبد المولى السٌد احمد 2

 احمد عبدالعزٌز البستاوى رضا إبراهٌم 3

 إبراهٌم سعد أحمد محمد عبدالمجٌد 4

 إبراهٌم محمد السعٌد عبدالحمٌد 5

 عوض الصعٌدى إسماعٌلاحمد  6

 أحمد إسماعٌل عوض حسن 7

 احمد السٌد عبد الفتاح محمد معوض 8

 احمد السٌد محمد عماره 9

 احمد جمال الدٌن احمد عبد الحفٌظ حسن 11

 احمد حسن صالح محمود مصطفً صالح 11

 أ.د: عاطف سالم )انتاج حيوانى(

 احمد رأفت عابدٌن محمد صالح 12

 أحمد رمضان أحمد أبوحرب 13

 احمد رجب عبدالجواد الصاوى محمد 14

 غازى إسماعٌلأحمد رضا  15

 احمد رضوان عبدهللا على رضوان 16

 احمد سمٌر محمد على 17

 احمد الشناوى محمود احمد صالح 18

 أحمد ضٌاء الدٌن عاشور عبدالعزٌز هانى 19

 أحمد عبدالعزٌز محمد عزوزعبدالجواد 21

 احمد عبدالمنعم الصافً سعد عبدالال 21

 أ.د: نبيل عويضو )انتاج حيوانى(

 إسماعٌلاحمد عزمً عبدالفتاح بسٌونً  22

 خضر إبراهٌماحمد على احمد  23

 بدالعزٌز رمضانأحمد على ع 24

 احمد محمد حامد محمد كرٌم 25

 احمد محمد سعد مغازى عبدالعاطى 26

 احمد محمد عبداللطٌف محمود أبو جبٌل 27

 أحمد أحمد محمد عبدالواحد عبدالعزٌز 28

 احمد محمد مصٌلحى محمد 29

 أحمد ناصر محمد عبدالمقصود 31



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  ـــام(األول )عـقائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 2قسم ) 

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

 احمد مصطفى قمر احمد الطبجى 1

 )دواجن(  د:احمد على صالح

 أحمد مصطفى محمد على صالح 2

 سنار إبراهٌماحمد نشأت محمود  3

 أمٌرة منصور عقل هدهد 4

 احمد عطٌة عطٌةمحمد اروى  5

 اروى منصور أحمد السٌد نعمة هللا 6

 أسامة سمٌر عبدالهادى محمد هنداوى 7

 أسامه علً حسن محمد عبد هللا 8

 السعٌد البانوبى إبراهٌم إسراء 9

 الدرداء عباس جادهللا أبوإسراء  11

 احمد عبد الموجود عبد الحمٌد البدوى إسراء 11

 )دواجن(  مد: محمد رجب غان

 اشرف عبد الوهاب حسن عبد الوهاب إسراء 12

 سمٌر مصطفى فوده ٌوسف إسراء 13

 السٌد رشوان إسماعٌلإسراء عبدالنبً  14

 علً محمد حامد داود إسراء 15

 فوزى احمد حافظ مرزوق إسراء 16

 كٌالنى السٌد كٌالنى السٌد إسراء 17

 بٌهمحمد عبد العاطً حسن شرا إسراء 18

 إسراء محمد عبدالعلٌم متولى 19

 منصور محمد عبد العلٌم محمد إسراء 21

 وائل محمد صالح إسراء 21

 )دواجن(  د:ابراىيم عرفة الخياط

 الشقوٌر إبراهٌمضرغام  إبراهٌم إسالم 22

 إبراهٌمإسالم إبراهٌم عبدالبارى إبراهٌم  23

 جمال على على فرج إسالم 24

 ٌه عبد الرحٌم عبد المنعم كحٌلعط إسالم 25

 محمد السعٌد شقطاٌه إسالم 26

 محمد السٌد عبدالمطلب إسالم 27

 محمد محمد محمد شكر إسالم 28

 الحارث أبوإسالم نادر ٌحٌى رجب  29



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  األول )عــــام(قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 3قسم ) 

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

 موسى محمود النشار إبراهٌم أسماء 1

 )دواجن(  د: عبير عبدالعاطى

 احمد عاطف احمد فرج أسماء 2

 احمد إبراهٌمجمال  أسماء 3

 صبرى محمد عبد الرازق أسماء 4

 عصام مرسى محفوظ محمد المرسى أسماء 5

 حمد جمعها على محمد سٌد أسماء 6

 أسماء محمد السٌد الضلعى 7

 محمد حسن الخواجه أسماء 8

 محمد حسن مصطفً النجار أسماء 9

 محمد عبد العلٌم البوصٌلى أسماء 11

 محمد محمد عطٌه الطراوى أسماء 11

 )بساتين(  ا.د/محمود عبدالنبى حجازى

 محمود سلٌمان الغنام أسماء 12

 عبدالرحمن رجب ٌاسر محمد محمود أسماء 13

 ٌوسف السٌد على ٌوسف أسماء 14

 عبد القادر جابر ابو حجازى إسماعٌل 15

 زٌدأبو جمٌل سعد محمد  أالء 16

 خالد عبد الفتاح محمد متولى أالء 17

 عبدالحمٌد الخولً إسماعٌلمحمد  أالء 18

 آالء محمد السٌد حسٌن عامر 19

 حمدمحمد عبد الفتاح أبو أ أالء 21

 آالء هانى السعٌد محمد طه 21

 )بساتين(  د: يسرى ابوالمكارم

 طالب أبوطالب نجاح  أبوالسعٌد  22

 احمد حسن عوض السٌد خٌري سٌد 23

 السٌد فتحى خضر خضر عبد القادر 24

 الشٌماء عادل طلعت فرج محمد 25

 مصٌلحى خاطر الشٌماء عاطف بدٌر 26

 جابرالمغازى بكر المغازى  27

 محمد احمد طرطٌر إبراهٌم أمال 28

 محمد سعد حسٌن إسماعٌل ىأمان 29

 محمد جمال محمد الشرقاوى 31

 محمد حسن مبروك حسن االصور 31



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  األول )عــــام(قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 4قسم ) 

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

 مانى سعٌد محسن محمد الحصٌصأ 1

 )بساتين(  د: محمد على شرف الدين

 مانً صبحً عبدالمنعم محمودأ 2

 إبراهٌماحمد  عطٌةامجد  3

 عبود حامد احمد سلٌم أمل 4

 عبدالباقى أمل مؤنس عمر 5

 الفتوح ضٌف أبوصابر  إبراهٌم أمنٌة 6

 ٌم الشرٌفأمنٌة حسن محمد إبراه 7

 محمود احمد محمود احمد الهجٌن أمنٌة 8

 احمد محمد عبد الحلٌم القرنشاوى أمنٌه 9

 خالد محمد رمضان أمنٌه 11

 عوض فرٌد محمد علً أمنٌه 11

 )بساتين(  د:على رمضان الشريف

 محمد محمد الصاوى نوار أمنٌه 12

 محمد محمد سلٌم سٌد أحمد أمنٌه 13

 السالم السٌد منصورعبد  أمٌرة 14

 محمد حسٌن الجزار أمٌرة 15

 أمٌرة ٌاسر محمد احمد الملٌطى 16

 الخواجه إسماعٌلالمهدى محمد  أمٌره 17

 عبدالفتاح كامل مصطفى زٌنه أمٌره 18

 أمٌره محسوب شوشانى محمد على 19

 محمد سماحه محمد صبره شلبى أمٌره 21

 منصور عقل هدهد أمٌره 21

 )بساتين(  دعاء محمود الجيارد: 

 وهبه نصر عبد الونٌس القط أمٌره 22

 عثمان إسماعٌل إبراهٌمانجً  23

 على السٌد غزال إبراهٌم أٌة 24

 عبد القادر عبد القادر السٌد خرٌم إٌالف 25

 السٌد البٌلى حسن إبراهٌم إٌمان 26

 مٌد احمد نٌلذعبدالح إبراهٌم إٌمان 27

 د الباسط عبد الواحد المغازى بدرأدم عب 28

 احمد جمعة احمد رباع إٌمان 29

 محمد خالد عبدالاله الشهاوى 31

 محمد عبدالحمٌد المرسى محمد حسن 31

 



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  األول )عــــام(قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 5قسم ) 

 

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

 إٌمان ثابت عبدالمجٌد ٌونس 1

 )بساتين(  د: احمد الطراوى

 إٌمان خلٌل محمد خلٌل البدوى 2

 عاطف عبدالواحد محمد السقا إٌمان 3

 ماهر حسن محمد ابراهٌم إٌمان 4

 محمد البدراوى الحمادى إٌمان 5

 محمد طه عبد الغفار إٌمان 6

 محمود سعٌد محمود السٌد إٌمان 7

 هانى على عبدالمرضى إٌمان 8

 اٌناس محمد فوزى محمد العدروسى 9

 ادهم عبدالحمٌد عبدالسالم عمر أٌه 11

 السٌد محمود عبد القادر السٌد أٌه 11

 )بساتين(  د: عبدالمعطى سالمو

 فؤاد عبدالمولى محمد إٌهاب أٌه 12

 حافظ توفٌق عوض حنوره أٌه 13

 ن كامل النشرتىرمضا أٌه 14

 سعد محمد رمضان أٌه 15

 اٌهاب السٌد فتحى السٌد احمد 16

 باسم جمال عبد المعطى عٌسوى بلتاجى 17

 بثٌنه السٌد الحسٌنى احمد قاسم 18

 بسمه عثمان عبد الوهاب نور الدٌن 19

 بسنت إبراهٌم أبو العنٌن خلٌل عبد الوهاب 21

 بشاٌر أٌمن على عوض 21

 )مبيدات(  عطية يوسف قريطما.د:

 بهاء برجو عبد الحمٌد محمد الشامً 22

 تقً السٌد خلٌفة السٌد صدٌق 23

 تقى السٌد ٌوسف محمد رزق 24

 تٌسٌر محمد أحمد محمد الرشٌدى 25

 ثراء عمرو عادل عبدالفضٌل شلبى 26

 جمال ناصر عطٌه السٌد ٌوسف 27

 ماظالخمٌسً ال إبراهٌمجهاد عاطف  28

 محمد عبدالرحٌم عبدالجواد سٌداحمد 29

 محمد عبدالمنصف عبدالسالم شتا 31

 محمد على محمد كمال عبدالفتاح 31

 محمد الشحات محمد على ندا 32



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  األول )عــــام(قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 6قسم ) 

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

 جهاد كامل بسٌونى بلتاجى 1

 )مبيدات(  أ.د:نوراليدى زيدان

 جٌهان سالمه مصطفى الشٌخ 2

 إبراهٌمعبد العزٌز  إبراهٌمحسام  3

 آالء ٌاسر فتوح محمد السٌد 4

 حسام حسن حسان عباس المسٌرى 5

 حسام خٌرى عبدالمجٌد عبدالحفٌظ ضٌف هللا 6

 ن سعد السعٌد عبد العال بارومهحس 7

 حسن شعبان فهمى محمد على 8

 حسناء صبرى إبراهٌم خلٌفة 9

 حسناء مهدى نجٌب مهدى السماك 11

 خمٌس موافً إبراهٌمحسٌن  11

 )مبيدات(  أ.د: امانى حمزه

 عبد العاطى ابو الخٌر إبراهٌمحلمى محمود  12

 حنان رضا صالح محمد السباعى 13

 على عامر إبراهٌمنان شوقى ح 14

 حنان عزت صالح محمد أبواتٌم 15

 حنٌن السٌد محمود رشاد محمد حسٌن 16

 الجوهرى احمد إبراهٌمحنٌن عبد الفتاح  17

 حنٌن محمد فرج الشندوٌلى 18

 خالد حنفى مصطفى الموافى حنفى 19

 خلود خالد محمد السعٌد ابوشرابٌه 21

 عبدالسالم عبدالخالق علوان خلود عبدالخالق 21

 )مبيدات(  د:تامر مديح عبده يوسف

 خلود محمد عبد الحمٌد عبده الشٌخ 22

 خلود مصطفى كامل عبدالرحمن 23

 دالٌا أحمد السعٌد النحاس 24

 دالٌا ناصر خمٌس محمد عبد ربه 25

 دعاء رمضان عبد المنعم قندٌل 26

 دعاء سالم محمد خضٌر 27

 عادل محمد  فتح هللا هانً دعاء 28

 دعاء عبد الفتاح على على القلفاط 29

 محمد لطفى حمزة شاور 31

 محمد محمد ابو الفتوح حسب هللا مقلد 31

 محمد محمود عمر احمد عبدالعال 32



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  األول )عــــام(قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 7قسم ) 

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

 دعاء عطٌة محمدعلى زهران 1

 )مبيدات(  د:شريف عبدالدايم

 دعاء مبروك عبدالجواد قاسم 2

 دنٌا عبد الغنى عبد الغنى راضى نجم رزق 3

 دنٌا عبدهللا جمعة عبداللطٌف رفاعى 4

 عبدالباعث شلبً إبراهٌمدنٌا محمد  5

 ا محمود محمد عبد المجٌددنٌ 6

 روان فضل على حسن شعبان رجب 7

 دٌنا جاد عبٌد جاد علً 8

 دٌنا جالل فوزي السٌد الرامخ 9

 دٌنا وجٌه على ابو بكر التماوى 11

 ذكرٌا محى الدٌن زكرٌا عبدالداٌم حمٌده 11

 )مبيدات(  د: محمد عبدالرازق

 رجب عبدالعاطى رجب عبد اللطٌف 12

 رحمة راغب محمد صالح زهران 13

 رحمه جابر اسحاق علً قندٌل 14

 رحمه رضا احمد محمود غازى 15

 رحمه رضا السٌد أحمد عامر 16

 رحمه على محمود حسٌن الطنطاوى 17

 رزق سعد صالح مصباح اسماعٌل 18

 رقٌة صالح احمد سٌد احمد 19

 السعود احمد محمدأبو رقٌه  21

 د احمد عبد هللا الشٌمىرنا السٌ 21

 )مبيدات(  د:مصطفى سمير رجب

 رنا جمعة شعبان عبدالمجٌد حجازي 22

 رانٌا فاٌز عاطف سالم السمالوى 23

 روفٌدة حسٌن احمد عبد الرحمن 24

 رٌان محمد حسن مصطفى حسٌن 25

 رٌم عدلً بسٌونً نوفل 26

 رٌهام اٌمن احمد خطاب شعوط 27

 سف خلٌلرٌهام على ٌو 28

 بكر السٌد رجبأبو زٌاد السٌد  29

 محمد محمود محمد على حسن الحوٌف 31

 محمد مصطفى على حسن 31

 محمد ولٌد عنتر محمد مصطفى 32

 



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  األول )عــــام(قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 8قسم ) 

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

 زٌاد رضا رشاد القطب احمد دعله 1

 )االقتصاد(  د:رشدى شوقى العدوى

 زٌنب اشرف سلٌمان حسٌن سلٌمان 2

 زٌنب فتحى السٌد إسماعٌل 3

 زٌنب منٌر محمد عبدالرازق غازى 4

 احمد توفٌق عرفه الزعبالوي سارة 5

 سارة أحمد محمود أحمد دروٌش 6

 سعٌد احمد على المغربىال سارة 7

 سارة سامح السٌد فرٌد 8

 حمد فضٌلأحمد أ على سارة 9

 على متولى ابو شرٌف سارة 11

 محمد سعٌد محمد صقر سارة 11

 )االقتصاد(  أ.د: محمد فوزى الصفتى

 محمد عٌسى احمد عٌسى سارة 12

 محمود محمد سعد محمود سارة 13

 ٌبسارة مصطفى محمد محمد الخط 14

 منٌر محمد محمود الضبعاوى سارة 15

 ساره أحمد محمود أحمد دروٌش 16

 جمال الدٌن أمٌن إبراهٌممحمد  سامٌة 17

 سعد أسعد أحمد حوٌل 18

 سعٌد ثائر السعٌد الشٌشتاوى 19

 سلمى سمٌر عباس عبد التواب القارب 21

 سلمى وجدى عبدالمنعم عبدهللا مرسال 21

 )االقتصاد(  ى عبداهللأ.د:احمد مصطف

 سماء صبرى عبدهللا بدٌر الشربٌنى 22

 سماء عادل غانم عطٌة موسى 23

 سمر السٌد عبد الحمٌد ابوقوره 24

 سمر سمٌر عبدالمنعم عنتر 25

 سمر عهدى سٌد محمد  عوض 26

 السٌد على على سعٌد سمٌحة 27

 سمٌه محمد عبد المحسن على سلٌم 28

 ٌد محمد رجب عوٌسسهام الس 29

 سهٌله احمد عطٌه عبد الجواد 31

 محمود احمد محمد عزٌز الدٌن شاحٌط 31

 محمود احمد محمود عبد السالم 32

 محمود سعٌد مرشدى ابو خاطر 33



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  األول )عــــام(قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 9قسم ) 

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

 سهٌله حامد احمد غالب احمد 1

 )االقتصاد(  د:منال فيمى ابراىيم

 سهٌله حسن فوزى حسن الكاشف 2

 سهٌله سمٌر محمد محمد عبد هللا ٌوسف 3

 سهٌله محمد حامد عبدارحمن بدر 4

 سومٌه مسعد عبدالحمٌد حامد 5

 مد سالمشدى محمد أحمد السٌد مح 6

 شروق مصطفى كامل صالح مرسى 7

 شرٌف عبد هللا حسن عٌد 8

 شرٌن محمد عبدالعزٌز عبدالعال محمد 9

 شمس عبد الغفار عٌد عبد الغفار 11

 شهد ابراهٌم محمد ابراهٌم حسٌن 11

 )االقتصاد(  ا.د: محمود مصباح عبدالرحمن

 شهد حسان أحمد عوض 12

 عبدالبارى شوقى عبدالبارى عاطف 13

 شٌماء ابراهٌم محمد مصطفى الشاذلى 14

 شٌماء احمد احمد حسب هللا بركات 15

 شٌماء سعد كامل سعد حسن 16

  صابرٌن محمد السٌد محمد ابوسوسو 17

 صقر عبدالمنعم منشاوى نصٌر 18

 صالح الدٌن محمد صالح محمد اسماعٌل 19

 صالح زكى الشازلى الشازلى 21

 ارق السٌد صابر السٌد سعٌدط 21

 )الصناعات(  د: عصام محمد السباعى

 طارق مصطفى جاد هللا عبد الوهاب 22

 طاهر محمد طاهر البسطوٌسً المهدي 23

 خالد عبدالصمد عبدالجواد بالى عائشة 25

 إبراهٌم أٌمن إبراهٌم عوض الشوادفى 26

 عاصم حمدى محمود حمص 27

 سى محمد الحوٌطعاطف محمد احمد مو 28

 عبد الرحمن اٌمن السعٌد محمد داود 29

 عبد الرحمن حسن غازى حسن العوضى 31

 شعٌشع السٌد أبوعبد الرحمن طه السعٌد  31

 عبد الرحمن عبدالناصر عبدالقادر البشبٌشً 32

 عبد الرحمن قدري مواهٌب لطفً مصطفى 33

 



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  ـام(األول )عـــقائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 11قسم ) 

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

 عبد الرحمن محمد فتحى عزت بدٌوى 1

 )الصناعات(  د: وليد محمد زكريا

 عبد الستار فوزى عبد الستار عبد السالم 2

 بسٌونى على منتصر إبراهٌمعبد العزٌز  3

 د هللا رشاد حسن شعبان رجبعب 4

 السٌد محمد السٌد بدر أٌمنعبدالحلٌم  5

 عبد الرازق بسطوٌسى إبراهٌمعبدالرازق  6

 عبدالرازق زٌن حمدون عبٌد 7

 عبدالرحمن ابراهٌم محمد علً الشناوي 8

 عبدالرحمن السٌد صبري عبدالقادر الغباري 9

 عبدالرحمن شعبان محى السٌد المكاوى 11

 نصره أبوعبدهللا احمد احمد ٌوسف  11

 )الصناعات(  د: مصطفى كامل عبدالفتاح

 عبدهللا عبدالستار عبدالغنى أحمد النجار 12

 عبدهللا عمر حامد دروٌش 13

 عبدهللا محمد عبدالجلٌل بسطوٌسً 14

 عبدالونٌس رأفت عبدالونٌس عبدالمجٌد 15

 عبله السٌد رمضان محمد عبده 16

 عبٌر السٌد دروٌش السٌد عبد الكرٌم 17

 السٌد محمد ابوا إبراهٌمعزة السٌد محمد  18

 عزة عصام عبد هللا محمد القلفاط 19

 الدٌن بسٌونى الدٌن عبدالناصر عزٌز عزٌز 21

 عفاف جمعه عبدالسالم حتحوت 21

 )الصناعات(  د: رويدا يونس عيسى

 نعال عبد المنعم سعد خضر عبد الرحم 22

 عال عبداللطٌف احمد ٌوسف 23

 على طارق على عبدالحمٌد محمد 24

 على عبدهللا بسٌونى أحمد 25

 على محمد محمد محمد العبد 26

 علٌاء محمود مصطفى حسن فاٌد 27

 عماد مطر ٌحًٌ مطر بطرس 28

 عمار رزق ابراهٌم رزق المرسى 29

 عبدالقادر عبدالنبً الغبور أٌمنعمر  31

 محمود طه محمود على حشاد 31

 مختار محمد سٌد عبد العزٌز 32

 مرٌم ابراهٌم عبدالغنى قاسم 33

 



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  األول )عــــام(قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 11قسم ) 

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

 صبحى عبد الرازق بدٌرعمر عبد الرازق  1

 )وراثة(  أ.د: عنتر نصر سالم

 عمر فاٌد ٌوسف عبدالقادر 2

 عمر محمد الصافً خاطر 3

 عمرو عبد الفتاح عبد الفتاح حسن طه 4

 غادة صالح محمد محمد الحسنٌن 5

 عوض سعداوى عبد الرحمن سلٌمان البالمى 

 غاده حسنً عبد هللا علً شعالن 6

 محمد راضى حرفوش غاده سعٌد 7

 فاروق وائل فاروق ابراهٌم القطان 8

 الزهراء كمال امٌن محمد فاطمة 9

 فاطمة السعٌد رزق حسن 11

 رأفت جابر سٌد احمد فاطمة 11

 )وراثة(  أ.د: عال جالل

 رمضان توفٌق عبدالقادر خلف فاطمة 12

 طلحه عبدالحفٌظ احمد قزامل فاطمة 13

 ٌم عبد الرحٌم نصر الدٌنعبد الرح فاطمة 14

 عبد القادر خشوعى عبد القادر المغربى فاطمة 15

 محمد حسٌن حسن على حسان فاطمة 16

 محمد عبد المعز عبده حماد فاطمة 17

 فاطمة محمد محًٌ الحسنً 18

 محمود محمود عبد الرحمن سالم فاطمة 19

 فدوه عزت فؤاد أحمد الشناوى 21

 مضان احمد زٌدانفرحه محمد ر 21

 )وراثة(  ةد: عزيزة محمد ابوليل

 فٌروز محمد عبدالفتاح نصار 22

 كرٌم عبد العزٌز على حسن بدوى 23

 لبنى محمد أبو الفتوح عبد السالم 24

 لمٌاء حاتم سعٌد محمد 25

 مادلٌن سامح فؤاد بولس جرجس 26

 ماهر عبد الهادي حامد عبد الهادي علً 27

 الجندى السٌد علً مندورمجدى  28

 محمد إبراهٌم بكرى العجوانى 29

 محمد إبراهٌم ربٌع شلبً النجار 31

 محمود محمد خمٌس جمعة عواض 31

 



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  األول )عــــام(قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 12قسم ) 

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

 عبد هللا السٌد الجمل إبراهٌممحمد  1

 )الحسرات(  د: اسامة رخا

 محمد أحمد السعٌد جابر عثمان 2

 محمد احمد رفعت الشافعً 3

 محمد احمد محمد عبدهللا 4

 محمد اسامة محمد متولً الصباغ 5

 محمد اسماعٌل محمد سعد دٌاب 6

 محمد السٌد علً المتولً قاسم صٌام 7

 محمد الشربٌنى عبدهللا الشربٌنى 8

 محمد الطبالوى محمد وفا الطباخ 9

 محمد اٌهاب علً محمد الدجوى 11

 محمد بسٌونى عبد العزٌز بسٌونى مظال 11

 )االراضى(  د: فرحات سعد مغنم

 محمد جمٌل محى الدٌن السٌد المكاوى 12

 محمد جهاد عبد الغفار العتوى 13

 بو المجد على الدٌنمحمد حسن ا 14

 محمد حسنى عبد المحسن ٌوسف سالمه 15

 محمد رجب السعٌد عبد المجٌد عطا 16

 محمد رضا السعٌد محمد غازي 17

 محمد رضا عبدالخالق محمد بدر 18

 محمد رفعت محمد الشاذلً 19

 محمد رمضان محمد السٌد خضر 21

 محمد صابر محمد عبدالعاطً محمد 21

 )المحاصيل(  ل يوسف رجبد: عاد

 محمد صابر مصطفى جاد هللا 22

 محمد صالح محمود محمد عٌسى 23

 محمد طلعت سلطان عبدهللا 24

 محمد عبد الحمٌد الغنٌمى عبد الحمٌد 25

 محمد عبد الحمٌد محمد محمد عٌسى 26

 محمد عزت احمد ابراهٌم غلوش 27

 محمد اٌمن محمد رفعت احمد الشامى 28

 محمد بدٌر موسى ابراهٌم ٌوسف 29

 



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  األول )عــــام(قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 13قسم ) 

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

 محمد عبد الفتاح محمد عبد ربه صقر 1

 )المحاصيل(  ا.د: ىانى صبحى غريب

 دهللا عبدالحكٌم عبدالمعبودمحمد عب 2

 محمد على بدر ٌوسف دوٌس 3

 محمد على عبد الالة محمد على حماد 4

 الفتح محمد شوغًأبو محمد عمران  5

 محمد فتحى عبد الحمٌد شكر 6

 محمد فرج محمد غرٌب 7

 محمود سلٌمان إسماعٌلمحمد كمال  8

 محمد ماهر محمد محمد مسٌوغه 9

 مود الرفاعى عبده المظالىمحمد مح 11

 محمد مسعد رٌاض عبد الداٌم 11

 )المحاصيل(  ا.د: ايمن عبدالدايم احمد

 إبراهٌممحمد منٌر مهدى عوض  12

 محمد ناصر محمد عبدالرسول دندش 13

 محمد ولٌد زكً حسٌن النجار 14

 محمد ٌاسر احمد على احمد 15

 إبراهٌممحمد ٌاسر حسن  16

 سرى محمد الصادقمحمد ٌ 17

 محمود أشرف عبدالحكٌم  عبدالمقصود ٌوسف 18

 محمود السٌد السٌد متولى 19

 محمود حمدي احمد عبدالخالق فرٌج 21

 محمود رابح شحاته بدر 21

 )المحاصيل(  د: عماد الدين حافظ

 محمود عادل احمد إبراهٌم العبد 22

 نمحمود عبد الرحمن عبد الداٌم عٌد سلٌما 23

 محمود عبدالسالم أحمد عبدالسالم مصطفى زٌدان 24

 محمود محمد المرسى بدران 25

 محمود محمد عبد الحمٌد محمد السماحً 26

 محمود محمد محمودمحمد فاٌد 27

 محمود مسعد عبد الهادي حمٌده عبود 28

 محمود مسعود محمود عبدالعزٌز الغرباوى 29

 عبدالرحمن السبٌعىمروه خالد عبد الرحمن  31

 



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  األول )عــــام(قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 14قسم ) 

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

 مروه عصام على عبد الرحمن الطباخ 1

 )المحاصيل(  د:احمد عبدالرحمن جالل

 ولى البحراوىمروه مندوه مندوه المت 2

 مرٌم احمد محمد عبدالحمٌد عجٌله 3

 مرٌم السٌد جمعه محمد الشباسى 4

 مرٌم جمال محمد أحمد بدر 5

 مرٌم خالد السٌد على حجازى 6

 مرٌم عبدالعزٌز فتح هللا حامد رمضان 7

 مرٌم عفت أحمد عالم 8

 مرٌم محمد عبدهللا المهدي المسلمانى 9

 م إبراهٌم حسن قندٌلمرٌم إبراهٌ 11

 مبروك عبدالعزٌز مبروك على 11

 )االلبان(  ا.د: محسن زمارة

 مصطفى حمٌدة عبد المجٌد محمد ابورٌا 12

 مصطفى خالد أبوشعٌشع مغازى 13

 مصطفى عبد اللطٌف محمد الشاذلى 14

 مصطفى عبد هللا عبد هللا محمد النمر 15

 مصطفى محمود السٌد محمود سعٌد 16

 مصطفى محى الدٌن محمد محمد عبدالرحمن هاشم 17

 معاذ محمد محمود محمد اللٌثى 18

 معتز اسامه سعد محمود سعد حمد 19

 معتز فتحى محمود اسماعٌل مصطفى 21

 منار حسن السٌد حسن 21

 )االلبان(  د:سيام سويلم

 جبارهمحمد  إبراهٌممنار عبد الراضى محمد  22

 قصود صبحً عطٌه الحسنًمنار عبد الم 23

 منار فخر الدٌن ابراهٌم عبد الفتاح الخولً 24

 منار محمد أحمد على الشاذلى 25

 منار محمد محمود السٌد منصور 26

 محمد المنٌاوى إبراهٌممنة هللا رمضان  27

 منة هللا ماهر محمد سٌد احمد 28

 منار جمٌل محمد على الشٌخ 29

 



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  األول )عــــام(الب المستوى قائمة تأسماء ط
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 15قسم ) 

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

 منه هللا سعد عبد الحمٌد على رسالن 1

 )االلبان(  د: محمد عابد غنيمة

 منه هللا عوض محمد حموده 2

 منى محمد ٌوسف ابراهٌم عمرو 3

 مهاب محمد عبد الرازق عبد الفتاح الشاعر 4

 مى رضا محمود شبند 5

 جرودمى رمضان السٌد محمد األ 6

 مى طلعت عبدالمهدى عباس محمود 7

 مى ظرٌف محمد عبد العلٌم المحالوى 8

 مى عبد هللا عبد الكرٌم عبدهللا قشالن 9

 مى عبدالقادر محمد المسٌرى 11

 لرحمن علىمى على على عبد ا 11

 )االلبان(  د: عبدالعزيز محمود عبدالعزيز

 مٌاده عبدالعزٌز صابر السعٌد وهبه 12

 مٌار محمد مدحت مصطفى عبدالعزٌز 13

 مٌرنا حسنى عبدالعاطى عبدالحمٌد حالوه 14

 الفتوح السٌد سالم بلتاجىأبو ناجح  15

 نادر السٌد بدر الدٌن ابو الفتوح 16

 أحمد شمس الدٌننادر منصور  17

 نادٌة شعبان بلتاجى شعبان الشبه 18

 ناصر رشاد احمد العرٌان 19

 نداء جبر محمد عبدالونٌس القط 21

 ندا بسٌونى ٌوسف محمد ٌوسف 21

 )االلبان(  د: ايناس جمعة بيجت

 المجد محمد عمر نشوانأبوندى  22

 ندى السٌد عبدالرازق محمد احمد 23

 مد على شحاته مساعدندي خالد مح 24

 ندى محمد احمد عبده القلشانى 25

 ندى محمد السٌد على السنباطى 26

 ندى محمد على محمد السنهورى 27

 ندى ناجى منٌر جمال ابو النضر 28

 ندى نشأت على القرضاوى 29

 



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  األول )عــــام(قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 16قسم ) 

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

 عامر إبراهٌم إسماعٌلنرمٌن محمد احمد  1

 )النبات(  ا.د:جبر عبدالونيس

 النجار إبراهٌمنعمة هللا مروان فوزي  2

 نعمه إبراهٌم عبدالوهاب عبده الدكروري 3

 نعٌمه إبراهٌم فؤاد حسن جعفر 4

 سامً بسٌونً عزام نعٌمه 5

 نهال عمر محمد عبد الهادي 6

 نهى فتحى جابر حسن عشٌبة 7

 نور معتز محمد احمد عامر 8

 نورا محمد محمود محمد 9

 نورا محمود عبدالمنعم ٌوسف 11

 نورا ولٌد أحمد عبدالفتاح 11

 )النبات(  د:نجوى الخطيب

 إبراهٌمنوران ٌاسر عبد الفتاح محمد  12

 نورهان اشرف النجٌلً محمد ابو طالب 13

 نورهان السٌد محمد عبد الفتاح سرحان 14

 نورهان عبدهللا فرج محمد احمد 15

 خلٌفةنورهان عزت الشاذلى احمد  16

 عامر إبراهٌم إسماعٌلنورهان محمد احمد  17

 نورهان محمد على الهنداوى 18

 احمد الجمال إبراهٌمنورهان محمود  19

 بسٌونى دمٌن عثمان حمادةنٌره  21

 هاجر عادل غرٌب شعبان السٌد 21

 )النبات(  د: خالد عبدالدايم

 هاجر عبد السمٌع عبد الرحمن احمد عبد الرحمن 22

 هاجر عطا هللا حافظ عبد العزٌز 23

 هاجر على عزت محمد رمضان 24

 هاجر محمود سعد محمد سعد 25

 عبد الرحٌمهاله ربٌع نصر الدٌن  26

 هاله محمد عبدهللا عبدالعزٌز النحراوى 27

 هاٌدى حمدى مصطفى كامل محمود العبد 28

 هبه بالل السٌد عبد الوهاب النجدى 29

 هبه سراج صابر احمد صابر 31

 هبه صابر احمد حموده 31

 هدٌر حسن محمد على السقا 32

 



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  م(األول )عــــاقائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 ( 17قسم ) 

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

 هدٌر عبدالنبً عبدالعزٌز عبدالاله 1

 )النبات(  د:حماد عبدالونيس القط

 هشام عبد الناصر السعٌد الجوهرى 2

 عبد الحمٌد حسن ابو ٌوسف إبراهٌمهناء  3

 ن مصطفى عزت عبدالحمٌدهند اٌم 4

 هٌام عادل محمد محمد المغنى 5

 ورد حسن محمود التركى 6

 ورده محمد الغرٌب سلٌمان حجازى 7

 وسام اسامة محمود احمد موسى 8

 وداعه إبراهٌموسام مسعود مسعد  9

 وسام مصطفً محمد الصاوي 11

 السٌد الروٌنً إسماعٌلوفاء زكى  11

 نبات()ال  د:ياسر حافظ

 والء هانى محمد رفاعى 12

 وهٌبة عبدالستار عبدالكرٌم جاد هللا 13

 ٌارا إبراهٌم عبد المعطً محمود عز العرب 14

 ٌارا جمال عبدالكرٌم عبدالعال 15

 ٌارا ماهر على حسن على موسى ارز 16

 ٌارا ٌسرى عبده عٌسى 17

 ٌاسمٌن السٌد السٌد عطٌه 18

 حبلٌزة بد هللاٌاسمٌن رضا ع 19

 ٌاسمٌن سمٌر عبد اللطٌف محمود موسى 21

 ٌاسمٌن على جمعه محمد جمعه عبد الحلٌم 21

 )النبات(  د:محسن الشرق اوى

 ٌاسمٌن كمال كمال محمد غانم 22

 ٌمنى رمضان احمد ابو عمره الجندى 23

 حسبو إبراهٌمٌمنى رمضان مصطفى  24

 ابالبصٌر محمد تر ٌمنى سهل عبد 25

 ٌوسف اشرف عرفة خطاب بسٌونً 26

 ٌوسف رضا إبراهٌم السٌد 27

 ٌوسف طارق عبد العلٌم السٌد احمد الغرٌب 28

 ٌوسف على أبوالٌزٌد حامد 29

 ٌوسف سالمة العباسى أحمد العباسى 31

 



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  (تاقون لإلعادة – األول )عــــامقائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191جامعي في العام ال المقيديه

 ( 18قسم ) 

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

 ابراهٌم السٌد جابر احمد عامر 1

 )النبات(  د:متولى محفوظ سالم

 ابوالمعاطى حسن ابوالمعاطى محمد ابوالمعاطى 2

 ابوزٌد ابراهٌم ابوزٌد السٌد فوده 3

 احمد ابراهٌم عبد المعطى محمد 4

 احمد احمد محمد عبد الحمٌد شرابى 5

 احمد السٌد البٌومى السٌد البٌومى 6

 احمد الشحات معوض محمود محمد 7

 احمد جالل عبدالكرٌم عبدالجواد 8

 السعٌد نعٌم السعٌد غازى 9

 احمد سامى عبد العزٌز عباس الشحات 11

 احمد صبحى ابراهٌم مصطفى حجازى 11

 )النبات(  د : سالم حمدين حسن

 احمد عبد العزٌز احمد ابو الفتوح بدوى 12

 احمد محمد محمد محمد بدٌر 13

 ادهم محمود سعد الدٌن محمود عمر 14

 اسامه ٌوسف سعد السٌد خضر 15

 اسماء ابراهٌم عامر حسن 16

 اسماء سالم على سالم الجمل 17

 اسماء على جمعة على جمعة 18

 لى قندٌلاسماء على حامد ع 19

 االء جالل احمد ابراهٌم شهاب الدٌن 21

 السٌد عبدالحمٌد مصطفى بدر عمٌره 21

 أ.د: سعيد درة )النبات(

 الهام محمد مرسى عطٌة 22

 امانى رمضان ابراهٌم سعٌد دروٌش 23

 امٌره السٌد على الدفراوى 24

 عبدالمنعم رضا عبدالمنعم هاشم 25

 مكاوىاٌمان عماد قدرى ال 26

 اٌه رضا كمال عبدهللا سالمه 27

 اٌه صالح على عبدهللا معوض 28

 جمال ابراهٌم محمد حسانٌن سعد 29

 حامد احمد حامد طه على الزٌات 31

 هناء اللٌثى بدران بٌطح 31

 وائل شعبان رمضان سالمة الغرباوى 32

 



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

  إلعادة(تاقون ل –األول )عــــام قائمة تأسماء طالب المستوى 
 م9102/9191في العام الجامعي  المقيديه

 

 ( 19قسم ) 

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

 حسٌن حسن بدٌر فاٌد 1

 ا.د:محمد السعيد ابو والى

 حنان منٌر محمد عطٌة 2

 خالد محمود ٌوسف محمود عبد العال 3

 خلود خالد رجب محمد عبد السالم 4

 ت مجدى رفعت ابراهٌم طلحهرفع 5

 زٌاد محمد احمد ابو رٌه 6

 زٌاد نور عبد اللطٌف محمد على غرٌب 7

 سماح عبد الفتاح احمد عبد الكرٌم عبد الفتاح 8

 سندس محمد مهنى ابراهٌم الفقى 9

 شٌماء جمال محمود على 11

 طارق اشرف محمد احمد عبد الرحمن 11

 راكى مصباحطارق واصف شحاته الش 12

 عاصم شاكر فواد المنشاوى عبد القادر 13

 عبد الرحمن الشبراوى الشوادفى احمد عطٌه 14

 عبد الرحمن صالح زكى محمد الدباوى 15

 عبد الرحمن عادل زكرٌا جاد مدكور 16

 عبد الرحمن عدنان عبد هللا شلبى 17

 عبدالرحمن اشرف كمال عبدالغنى البالصى 18

 ء ابراهٌم قطب ابراهٌم خلٌلعال 19

 عمر محمد عمر السٌد احمد عمر 21

 فاطمه حمدى محمد الشبراوى سٌد احمد 21

 فتحى حمدى توفٌق على 22

 فرج محمد فرج ابوالمجد الصٌفى 23

 محمد اشرف محمد السعٌد فاٌد 24

 مصطفى جمال بدٌر عطٌه شعٌشع 25

 مصطفى عادل سعد محمد لٌلو 26

 رمضان عبدالجواد محمد عبدالجواد 27

 منى أحمد عثمان أحمد حجازى 28

 مى مدحت أحمد عبده السقا 29

 همسة محمد جمٌل السٌد محمد 31

 ٌاسمٌن السٌد السٌد عطاهلل الباز 31

 ٌوسف أمجد ٌوسف حجازى ناصر 32

  مصطفى محمود محمد احمد موسى 33



 شيخة كفرالــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

 


