
 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 توجه الوراثة  –)برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية( 

 م6102/6102للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

 أحمد فرحات عبدالنبى محمد عويدات 1

 ا/د .عبدالحميد عبدالحميد علي
 امل حسين يوسف احمد احمد 2
 أمل محمد عبدالشافى عياد 3
 أميرة فتحى محمد محمد العبسى 4
 إيمان على صابر عواض 5
 سارة ندا عبدالواحد ندا 6

 د/عنتر نصر سالم

هسميو أشرف فتوح خميس أبو سمر  7  
ماء عالء الدين فرحات السيدشي 8  
 ضحى حماده فاروق الصباحى محمد 9
 عزيزة جميل السيد أحمد متولى 11
 فاطمو السيد على مصطفى مصطفى بسيونى 11

 أ/د . السعيد عبدالسالم دره

 فوزيو عطيو محمد عبدالقادر مبارك 12
 محاسن عمى مصطفى إبراىيم الفقى 13
وحيشىمروة ابراىيم محمد ال 14  
 منار فايز عادل السعيد السيد البسطويسى 15
صبرى محمد محمد شريفه نور  16  

 د/عالء عبدالرحمن جالل
 ىبة رفعت احمد حسن لبن 17
 وسام وائل محمد حسين الخبى 18
 يوسف محمد عبدالوىاب يوسف 19

 



 

 

 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 التعليم والطالب  شئون
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 برنامج )االنتاج الحيواني والداجني والسمكي( توجه )انتاج الدواجن(

 م6102/6102للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

 احمد ابو شعيشع طو احمد 1

 أ/د :خيري علي عنبر

محمد عبدالعظيم جاويش اسراء 2  
 اسماعيل خالد سميمان محمد احمد 3
 أمالى عبدالعزيز عبدالستار عوينة 4
 بسنت محمد مغاورى أبوشعيشع المنياوى 5
 حمادة عيد عبدالمقصود محمد 6

 د/عبير عبدالعاطي كامل

 شيماء صبحى خميس حامد محمد 7
 عبداهلل عبداليادى عبداهلل عمى بريدان 8
 عالء مصطفى محمد عبدالحميم قاسم 9
 عوض عبدالجيد سعد بينسى 11
 كوثر إبراىيم توفيق عبد المجيد عتمان 11

 د/ ابراهيم عرفه الخياط

 محمد الصاوى أحمد يوسف فايد 12
 محمد عبداهلل عبدالجواد شمبى 13
 محمد فيمى ابراىيم عبدالمطيف 14
 مصطفى محمد عبدالعميم عبدالوىاب 15
 مصطفي ابراىيم سيد احمد القاضى 16

 د/احمد علي محمود صالح
 نياد فتحى عبدالشافى محمد الديبانى 17

 

 

 



 جامعـــــــــــة كفرالشيخ    
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 )االلبان( توجه -برنامج علوم االغذية

 م6102/6102للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

 اسالم عيد عبدالقوي محمد طوبى 1

 أ/د: محسن عبدالعزيز زماره
 أية صبحى محمد عبدالحفيظ العيارى 2
 سعد حسنى عبده الدمنيورى 3
 السيد على إبراهيم محمد داود 4
د عبدالعزيزمنى محمد  سع 5  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 التعليم والطالبشئون  
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 توجه مبيدات اآلفات –برنامج )وقاية النبات( 

 م6102/6102للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

 احمد مصطفى عبدالرحمن سيد احمد 1

 أ/د عطية يوسف قريطم
لصمدحمادة رضا محمد عبدا 2  
 حنان شوقى بركات بركات البالصى 3
 حنان محمد إبراهيم محمود فضل 4
 خلود خالد عبداليادى أحمد عبدالعزيز 5
 محمد راضى عبدالحميد السيد الفقى 6

 د/ محمد عبدالرازق صالح

 محمد صبرى السيد الباجورى 7
 منار بسيونى محمد محمد بسيونى 8
 منار محمود محمد العدوى 9
 مني طمعت السيد ابراىيم 11
 هبة سعد محمد ابراهيم عبدالرازق الليثى 11

 رحاب اشرف احمد عمى )باق( 12 أ/د علي سليمان درباله
 ىبة اهلل سمير محمد الدمراوى مصيلحى)باق( 13

 

 

 

 

 

 



 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 برنامج )االنتاج الحيواني والداجني والسمكي( توجه )انتاج االسماك(

 م6102/6102للعام الجامعي 
 

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

 اسماء محمد عبدالباسط ايوب سليمان 1

 ا/د:فوزي ابراهيم معجوز
 أالء محمد إبراهيم قطب الصعيدى 2
 أالء محمود فيصل عبدالجليل 3
 أمنية سعد السيد سعد بيومى عرفة 4
 إيناس محمود بسيونى محمود عيد 5

 سارة ماهر عبدهللا ابراهيم دبوس 6

 أ/د: عبدالسالم موسي متولي
 شروق محمد أنيس بدراوى 7

 صافيناز السيد إبراهيم عبدالحميد الدسوقي 8

 صباح سعد عبدالفتاح عبدالعاطى 9

 محمد مجدي محمد عبدالسالم ابو العز 11

 مديحة ابراهيم محمد ابراهيم طرابيه 11

 د/ علي شعيب علي
 وفاء عبدهللا السيد الدحدوح 12
 شيماء سامى مصطفى شلبى 13
 (ساعة92)الدين عبدالفتاح حامد الحصمحمد 14

 ) باق(ياسمين ابوالعنين محمد المعداوى ابوالعنين 15

 

 

 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 م6102/6102برنامج )االراضي والمياه(للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

 اسالم عادل عبدالسالم الشيخ 1

 أ/د : محمد السعيد أبو والي

 عبدالحميد حسن عبدالحميد عبدالصمد 2
 عبدالسالم فرج محمد باتع 3
 عبدالعظيم محمد إسماعيل الشيخ 4
 عبداهلل محمد مصطفى السيد اليمانى 5
 عمياء عماد عمى رضوان 6

 د/ حسن الرمادي

 فاطمو عبدالعزيز محمد عبدالعزيز شيخو 7
 محمود ىاشم رمضان حسنين 8
 منار محمد محمد عيسى فايد 9
 نرمين جمال عبدالحميد الجمال 11
 ىاجر عبدالمنصف عبدالحميد خالد 11

 ىبة يوسف عبدالعزيز على سليمان الفرماوى 12 د/ طارق علي الشال
 يحيى السعيد عبدالجميل محمد ايوب 13

 

 

 



 

 

 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 توجه المكروبيولوجيا الزراعية  –برنامج )التكنولوجيا الحيوية الزراعية( 

 م6102/6102للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

 إبراىيم محمدي راضي عمي شعيشع 1

 ا/د. شكري علي الخزيمي
 اسماء السعيد عبدالمولي شعوط 2
عبدالسالم خليل داسماء عالء الدين محم 3  
 أية محمد رضا مصطفى مصطفى عرفة 4
 إيمان إبراهيم محمد جالل 5
 دعاء مكرم سعد سرحان 6

 أ/د. نجوي محمد الخطيب

 ساره نبيه يس نبيه يس 7
 سالمو عماد حمدى إبراىيم السيد 8
 شروق محمد يوسف غازى صقر 9
 شرييان محمد رشاد مصطفى 11
 شيماء عبدالسالم أحمد عبدالسالم أحمد 11

 أ/د. عمرو علي موسي

 الشيماء محمد محمد فوزى محمد طلحة 12
 عايده مختار حسن السيد محمد 13
يم عبدالقادر عبدالحى سيد أحمدفوزيو إبراى 14  
 مروة محمد عمى عوض اسماعيل 15
 مي ابراىيم محمد محمود انور عبدالعزيز 16

 د/. محسن الشرقاوي
رمين جودة محمد عبدالجواد الفقى ن 17  
 نورا خميس معروف ابو طويمة 18
 ىاجر جمعة خميل ابراىيم 19

 

 

 

 

 



 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 برنامج )االنتاج النباتي( توجه )المحاصيل(
 م6102/6102للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

 اسراء طارق عمي بطة 1

 د/ هاني صبحي غريب
 اسماء عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالجواد 2
 أشرف محمد سعيد حمد 3
 أميرة أشرف رجب محمد عبدالسالم 4
 أميرة فكرى محمد أحمد خليفة 5
 أميمة إبراهيم عبدالعظيم جاويش 6

 د/ ايمن عبدالدايم أحمد
 أنوار يوسف عبدالحى الشناوى 7
 ايمان عبدالعاطى مسعود 8
 دينا اشرف كمال محمد النجار 9
 دينا رمضان إبراهيم ماضى 11
 رويدا الشحات إسماعيل خليل إبراىيم 11

 د/عماد الدين ماهر حافظ
 سعيده إبراىيم محمد أبو جندى 12
 عبير عبدالحفيظ عادل محمود أبو شعيشع 13
 محمد مصباح عبدالرازق محمد ىاشم 14
 محمود ابراىيم عمى عبدالقادر 15
 مرفت جمال ىالل المزين 16

 نفين محمد محمد الدسوقى الشافعى 17 د/ احمد عبدالرحمن جالل
 نورىان احمد عزت عبدالوىاب الشويخ 18
 ىند مختار عبدالتواب محمد عبدالعال 19

 

 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 توجه )الصناعات الغذائية( -برنامج علوم االغذية

 م6102/6102للعام الجامعي 
 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

مندور ابو قصيبةاسالم مندور  1  

 أ/د: محمد فوزي عتمان
 جيهان حمدى الحمادى البدراوى 2

 دينا محمد محمد على إبراهيم 3
 رانيا عادل عبده عشوش 4
 زهى راضى الديهى عبدالحليم 5
عبدالجواد عبده الخولىسممى عمى  6  

 د/ محمد عوض عبدالجليل
 محمد جابر إبراىيم عمى طو 7
 محمد مراد شعبان احمد دسوقى 8
 مريم ناصر السيد عبدالرازق ناصر 9

 

 



 

 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 توجه الفاكهة –برنامج )االنتاج النباتي( 

 م6102/6102للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

 اسماء جمال يوسف عمى سعفان 1

 د/ علي رمضان الشريف
 خميس أبوزيد عبدالحميد حسن 2
 رجب مختار أحمد منصور أبوحسين 3
 رمضان حمدى رمضان عبده قاسم 4
 فاطمو عزالدين عباس إسماعيل حسن السيد 5
 فداء مختار عبدالدايم الشرنوبى 6

 أ/د عالءالدين خليل عمر

محمد عطيو عامركريم خالد  7  
 محمد عبدالرحيم عبدالرحمن الدحالب 8
 محمود محمد نصر سالم البنا 9
 ناريمان مبروك احمد عمي عبدالقادر 11
 ىبو محمد متولى إبراىيم متولى 11

 

 

 

 

 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 توجه الزهور ونباتات الزينة –برنامج )االنتاج النباتي( 

 م6102/6102للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

 اسراء عوض محمود محمد احمد 1

 أ/د: محمود حجازي
 أية إبراهيم إسماعيل البربرى 2
 توحة عبدالكريم يوسف على عيد 3
 سارة رمضان محمود ريحان 4
 طارق عبدالمجيد عبدالقادر يوسف الحالج 5
 محمد عمي السعيد محمد سالم 6

 مرييان سالمة محمد عقبة 7 د/عبدالمعطي سالمة بدير
 ياسمين مصطفى احمد محمد القفاص 8

 

 

 

 

 

 



 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 توجه الخضر  –برنامج )االنتاج النباتي( 

 م6102/6102للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

 احمد ىاشم عبدالفتاح حسن 1

 د/ محمد بسيوني الصاوي

 اسراء محمد عمى محمد اسماعيل 2
 إسماعيل فؤاد محمد السيار 3
 جمال الدين أحمد محمد الشريعى 4
يونس محمد صالححسن الحسين  5  
 رحاب صالح القطب الشربينى السيد 6

 أ/د : فاروق العايدي

 عبدهللا محمد عبدهللا عبدالهادى حبيب 7
 محمود السيد احمد عبدالمعطى 8
 منى حسين على حسين 9
 نورىان عبدالمنعم نبيو القمشى        11
 ىبة احمد ىاشم محمد النجار 11

 د/ محمد علي شرف
(ساعة49ريم محمد محمود محمد مبروك) 12  

 

 

 

 

 

 

 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 توجه الحشرات االقتصادية  –برنامج )وقاية النبات( 

 م6102/6102للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

الشوادفى عبدهللا محمودسارة  1  
 د/ اسامة محمد رخا

 مروة حماد محمد مشرف 2
 مريم بياء محمد منصور موسى رزق 3
 نيا شعبان زايد محمد 4

 

 

 

 

 

 



 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 توجه )انتاج الحيوان( -برنامج االنتاج الحيواني والداجني والسمكي

 م6102/6102للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

 إبراىيم عبدالفتاح حسن ابراىيم خمف 1

 أ/د: نبيل محمد عويضه
 اسالم فتحى عبدالحميد خميل الفزاري 2
 رضا متولى عبدالمعطى محمد دياب 3
 شيماء عاطف عبده محمد عبدالحليم 4
غازى عمى سالم عمرو أنور  5  
 محمد حمدى محمد أحمد نعيم مميحو 6

 محمود محمد محمود سميمان 7 أ/د: ابراهيم محمود عبدالرازق
 ىدير موسى السيد موسى 8

 

 

 

 

 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 الزراعـــــــــــــةكليــــــة  

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 برنامج )العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية( 

 م6102/6102للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

 سارة سامى طو السيد المالح 1

 أ/د محمود مصباح عبدالرحمن
 سحر حمدى سميمان مرسال الزىار 2
 ميادة عمر محمد مشاعيل 3
 سيير محمد حامد عبدالستار الدعدر)باق( 4

 

 

 

 

 

 



 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 

 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 برنامج )وقاية النبات( توجه )أمراض النبات(

 م6102/6102للعام الجامعي 

 

 الدرجة 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الطالب م

 احمد اسماعيل امام عبدالمجيد 1

 ا/د: الشافعي ابراهيم الشافعي
 اسراء صالح قطب الدبشة 2
 اسماء اشرف ابراىيم عمي المسيري 3
 اسماء محمد عبداليادي عبدربو ىالل 4
 أية أيمن حمدى إبراهيم السيد 5
 دينا عبدهللا عبدالغنى على 6

 أ/د : مجدي محمد السيد النجار

 سحر رمضان زين العابدين محمد خميس 7
 سماح محمد إبراىيم بسيونى الصعيدي 8
 سميو جمال محمود دياب 9
 عبير عبدالقادر السعيد عبدالقادر 11
 فاطمو الزىراء محمد عبدالمجيد محمود 11

 د/متولي محفوظ سالم

 محمد سعد محمد محمد عويدات 12
 محمود محمد ابراىيم الغمرى ابو سعده 13
 ميادة عبدالسند فؤاد السبيعى 14
 نرمين سالم يونس رمضان 15
 احمد خيرى جياوى ابراىيم كرسون 16

 

 

 

 

 

 


