
 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 م6102/6102الهندسة الزراعية للعام الجامعي 
 (6* قسم )

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

 وىرجب شلبى محمد شلبى الشرقا 1

 د. سعيد السيد أبو زاهر

 رنا إسماعيل محمد البليهى 2
 رنا على عبد الحميد على النوسانى 3
 ريهام محمد لطفى محمد القصاص 4
 سحر سعد أحمد غازى 5
 سعد رزق إبراهيم عبدالعال 6
 صفاءابوالسعود محمد أبوالسعود الجخة 7

 عبدالعزيز محمود عبدالعزيز غلوش 8
 فتاح محمد عبدالفتاح أبوشجرعبدال 9
 عبدهللا سامى عبدهللا الكفورى 11

 د.عبدالعزيز محمد عكاشه

 عبدهللا طلعت حامد السيد يوسف 11
 عبدهللا محمد حسين الطنطاوى 12
 على على محمد عبدالرازق نعينع 13
 على محمد عالء الدين على حنيش 14
 على محمد محمد على 15
 سعيد عبدالعزيزعلياء محمد  16
 عمر خالد عبدالواحد محمد اإلبيارى 17
 عمرو الطيب مدنى زريبة 18
 فاطمة عوض السيد محمد مسعود 19
 فرحات عباس أحمد إبراهيم 21
 كريم سالمة محمد الحليفى 21

 د.عاطف محمد السباعي

 لينا عادل كمال عزيز 22
 محمد إبراهيم عبدالفتاح محمد رمضان 23

 محمد أبوالعنين غالب جالل 24
 محمد أحمد محمد محمد عوض 25
 محمد إسماعيل سعد يوسف جويلى 26
 محمد جمال حسن الزعويلى 27
 محمد حسين محمد سعد محمود الخبيرى 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 جامعـــــــــــة كفرالشيخ
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

  شئون التعليم والطالب
 سماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالثقائمة بأ

 م6102/6102الهندسة الزراعية للعام الجامعي 
 (3* قسم )

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

 محمد سعيد جابر البدوى 1

 ابو الهنا ه حسن السيدهد.نبي

 محمد حسنى غريب البنا 2
 محمد عباس محمد السيد مجاهد 3
 بدالرحيم عبدالحميد عزب خليفةمحمدع 4

 محمد عبدالكريم رجب ابو قورة 5
 محمد محمود عبدالغنى بحر  6
 محمد مدحت محمود عوض 7
 محمود أمير عبدالستار الذهبى 8
 محمود خالد سالم أحمد سالم 9
 محمودعبدالغنى عبدالهادى عبدالغنى 11
 محمود نصر مصطفى الحسانين 11

 ود البيليد. السيد محم

 مسعدسليمان عبدالمقصود عبدالعزيز 12
 مصطفى عبدالرحمن السيد البطل 13
 منصور السيد منصور األشرم 14
 نهاد رمضان محمد إبراهيم 15
 نهال عبدالعال محمد محمد أدم 16
 هالة مجدى محمد العزونى 17
 هدير حمدى محمد ابراهيم 18
 هند حسنى راشد السيد الغريب 19
 وائل عبدالصادق صابر عثمان 21
 وليد صالح إبراهيم أبوهبل 21

 د.وائل محمد علي المسيري

 احمد ابراهيم السيد امين الجرف 22
 كريم مصطفى فاروق السنيطى 23

 محمود عبد العزيز احمد محمد هارون 24

)باق(جهاد سامى جابر سليمان االقطش 25  
)باق( سهير السيد محمد ابوالعنين 26  

ساعة(29)احمد على احمد احمد عبدهللا 27   

ساعة( 19) اسالم احمد محمد شبكه 28  
ساعة(29)شمس الدين سامى سند يوسف 29  

ساعة(29)ماهر كمال اسماعيل نصير 31  

 باق(   -ساعة91عبدالناصر حسن محمد السيد)أحمد  31

 
 
 

 



 كفرالشيخ  جامعـــــــــــة
 كليــــــة الزراعـــــــــــــة

 شئون التعليم والطالب
 قائمة بأسماء الطالب المقيدين بالمستوى الثالث

 م6102/6102الهندسة الزراعية للعام الجامعي 
 (1قسم )* 

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

 ابراهيم احمد ابراهيم محمود عبدالرحمن 1

 سماعيل احمد عبدالمطلبا/د.ا

 أحمد إبراهيم ابواليزيد أحمد محمود 2
 أحمد شوقي علي ابو هبره 3
 أحمد صبحى أحمد محمد القونى 4
 أحمد عبدالعال أحمد عبدالعال 5
 أحمد عبدالناصر عبدالجواد مصطفى 6
 أحمد على عمر القشاشى 7
 أحمد مجدى عبدالمجيد قنديل عبيد 8
 د شبل إبراهيم السعدنىأحمد محم 9
 احمد محمد محمد الحوفى 11
 أحمد محمود عبدالسالم على درهاب 11

 ا/د.السعيد محمد خليفة

 أحمد منصور محمود حسن 12
 أسامة حلمى عبدالجيد يونس سعد 13
 أسامه محمد عبدالمعطى الرفاعى 14
 إسالم صالح سيد عفيفى 15
 إسالم صالح بدرى عدلى حازم 16
 اسماء مصطفى محمد الخواجة 17
 إسماعيل محمد تهامى إسماعيل 18
 أشجان محمد مروان متولى 19
 أالء شحاته جاد جاد الوكيل 21
 أالء نصر عبدالقادر محمد دهيم 21

 د.السعيد الشحات الصعيدي

 أميمة خالد محمد توفيق السيد غانم 22
 أية سامى السيد دسوقى عامر 23
 محمد أحمد يوسف أيه 24
 السيد محمد السيد منصور نصر 25
 بالل مصطفى عبدالحق زكريا زياده 26
 جمال محمد عبدالمنعم جعبورة 27
 حسام حسن محمد محمد الحدينى 28
 الحسن على عبدالعزيز وهبه 29
 
 
 
 

 


