
 جامعة كفرالشيــــخ 
 كليـــــــة الـزراعــــــــــــة

 قسم شئون التعليم والطالب   
 

 قائمة بالمرشدين األكاديميين والطالب المُشرف عليهم 
 م6102/6102فى الفصل الشتوى للعام الجامعى  عام(القسم ال) الرابعبالمستوى 

 

 الطالب الُمشرف عليهم المرشد األكاديمى

 ب غاًنهحود رجد. 

 )قسن إًتاج الدواجي(

 أحمد الزكى محمد على

 أحمد عبداللطيف عبدالحميد موسى

 إسراء السيد يوسف سالم

 أية نصر الدين عبدهللا

 ريم محمد محمود مبروك

 زهرة مجدى محمد عبدالرازق

 سارة محمد علوانى السيد

 عنتر عيد سالم إبراهيم

 محمد سامى حسن غريب

 لسيد على محمدمحمود ا

 محمود على أحمد التهامى

 وائل وجيه عبدالجليل

 ياسمين محسن عوض حسن

 

 



 جامعة كفرالشيــــخ 
 كليـــــــة الـزراعــــــــــــة

 قسم شئون التعليم والطالب   
 

 قائمة بالمرشدين األكاديميين والطالب المُشرف عليهم 
 م6102/6102فصل الشتوى للعام الجامعى فى ال)القسم العام(  الرابعبالمستوى 

 

 المرشد األكاديمى
الطالب الُمشرف 

 عليهم

 أحود عبدالعسيس هٌصورد. أ.

)قسن 

 ـــاى(ــــــــاأللبـــــــ

 إبراهيم محمد عبدالكريم سرور

 أحمد جميل الشافعى

أحمد خيرى جهادى ابراهيم 

 كرسون

 أحمد نشأت أحمد عبداللطيف

 النعيمأسامة عوض عبد

 إسراء السيد المحمدى محمود

 أسماء الشحات على دحروج

 أسماء راشد عبدالسالم راشد

 السيد محمود السيد محمد

أمل الحسينى مصطفى محمود 

 حنفى

 

 



 جامعة كفرالشيــــخ 
 كليـــــــة الـزراعــــــــــــة

 قسم شئون التعليم والطالب   
 

 ين والطالب المُشرف عليهم قائمة بالمرشدين األكاديمي
 م6102/6102فى الفصل الشتوى للعام الجامعى )القسم العام(  الرابعبالمستوى 

 

 الطالب الُمشرف عليهم المرشد األكاديمى

 هحود يوسف خليفةد. أ.

)قسن 

 األلبــــــــــــــــاى(

 أمنية محمد محمد مرزوق وفا

 أية وحيد محمد السيد

 مد عبدالجوادإيمان رضا مزيد الح

 إيمان يسرى الزغبى أحمد

 إيناس السيد عبدالعزيز عبدالخالق

 ايه محمد محمد الصنفاوى

 أيه نور السيد عبدالسالم

 إيهاب الخضرجى حميدو

 بسمة عبدالشافى الشوادفى

 تامر رشدى عبدالنبى

 

 



 جامعة كفرالشيــــخ 
 كليـــــــة الـزراعــــــــــــة

 شئون التعليم والطالبقسم     
 

 قائمة بالمرشدين األكاديميين والطالب المُشرف عليهم 
 م6102/6102فى الفصل الشتوى للعام الجامعى )القسم العام(  الرابعبالمستوى 

 

 الطالب الُمشرف عليهم المرشد األكاديمى

 شادى ًبيه الغايشد. 

)قسن 

 األلبـــــــــــاى(

 دنيا عبدالشافى محمد

 ة حلمى حلمى مرسىراوي

 رحاب عبدالموجود عبدهللا بسيونى

 راندا صالح إبراهيم غالى

 سالى محمد السيد يوسف

 سالى سعد العزب الجمل

 سلمى قدرى عشرى الصعيدى

 سلوى رزق محمد رزق

 سهير محمد حامد عبدالستار

 شادية مجد محمد الجوهرى ضاهر

 

 



 جامعة كفرالشيــــخ 
 ــة الـزراعــــــــــــةكليـــــ

 قسم شئون التعليم والطالب   
 

 قائمة بالمرشدين األكاديميين والطالب المُشرف عليهم 
 م6102/6102فى الفصل الشتوى للعام الجامعى )القسم العام(  الرابعبالمستوى 

 

 الطالب الُمشرف عليهم المرشد األكاديمى

أ.د. عبدالسالم هوسي 

 هتولي(

  لحيواى(إًتاج ا )قسن

 شروق محمد عبدالمنعم أحمد

 شيماء جمعة عطية غانم

 شيماء خليفة عبدالسالم

 شيماء سامى مصطفى شلبى

 شيماء محمد شفيق عبدالواحد

 عائشة ربيع محمد أحمد

 عبدالرحمن أحمد محمد حامد

 شيرين رفيق محمد عباس

 عبدالرحمن على مصطفى الخميسى

 الوكيلعبدهللا شحاته جاد 

 

 



 جامعة كفرالشيــــخ 
 كليـــــــة الـزراعــــــــــــة

 قسم شئون التعليم والطالب   
 

 قائمة بالمرشدين األكاديميين والطالب المُشرف عليهم 
 م6102/6102فى الفصل الشتوى للعام الجامعى )القسم العام(  الرابعبالمستوى 

 

 الطالب الُمشرف عليهم المرشد األكاديمى

 هراد زكي هوسيد. أ.

)قسن االقتصاد 

 السراعي(

 على محمد محمد الزعيم

 عمر رضا عثمان الطويل

 عمر محمد برهامى على حالوة

 غالب رضا محمد أحمد

 فادى عبدالسالم السيد حرفوش

 محمد الحمادى محمد مصطفى

 محمد إسماعيل إبراهيم محمود

 محمد رمضان جابر محمد

 عبدالفتاح حسن إبراهيممحمد 

 محمد عبدالحميد محمد عبدالقادر

 

 



 جامعة كفرالشيــــخ 
 كليـــــــة الـزراعــــــــــــة

 قسم شئون التعليم والطالب   
 

 قائمة بالمرشدين األكاديميين والطالب المُشرف عليهم 
 م6102/6102فى الفصل الشتوى للعام الجامعى )القسم العام(  الرابعبالمستوى 

 

 الطالب الُمشرف عليهم المرشد األكاديمى

 أحود هصطفي عبدهللاد. 

)قسن االقتصاد 

 السراعي(

 فوزى خميس على فليفل

 محمد جمال محمد المغربى

 مصطفى عبدهللا عبدالهادى أحمد

 منة محروس كامل البحيرى

 مى عبدالحميد عبدالسالم

 محمود محمد محمد الدسوقى

 محمود الشنوانىمحمد محمد 

 منى حسن صالح 

 ناهد محمد رياض محمد المحصى

 نجوى إبراهيم حسن محمد

 

 



 جامعة كفرالشيــــخ 
 كليـــــــة الـزراعــــــــــــة

 قسم شئون التعليم والطالب   
 

 قائمة بالمرشدين األكاديميين والطالب المُشرف عليهم 
 م6102/6102لفصل الشتوى للعام الجامعى فى ا)القسم العام(  الرابعبالمستوى 

 

 الطالب الُمشرف عليهم المرشد األكاديمى

 هحود السيد شوسد. أ.

)قسن االقتصاد 

 السراعي(

 نسمة أيمن محمد حجازى

 نسمة أبوالسعود طه أبوالسعود

 نورهان إسماعيل مصطفى

 هاجر عبدالنبى زكى على

 هدير بدير عبدالعزيز حسن

 محمد محمد القلينىهشام محمد 

 هناء محمد محمد حربى

 والء جمعة عطا هللا جمعة

 يوسف رمضان محمد جاد هللا

 نورهان ياسر عبدالرؤف رزق

 محمد حسين محمد محمد

 

 



 جامعة كفرالشيــــخ 
 كليـــــــة الـزراعــــــــــــة

 قسم شئون التعليم والطالب   
 

 والطالب المُشرف عليهم  قائمة بالمرشدين األكاديميين
 م6102/6102فى الفصل الشتوى للعام الجامعى )القسم العام(  الرابعبالمستوى 

 الطالب الُمشرف عليهم المرشد األكاديمى

عادل إبراهين هحود د. 

 علي

)قسن االقتصاد 

 السراعي(

 إبراهيم مجدى أحمد إبراهيم

 أحمد جمال أحمد البدوى

 يسوىأسامة عبدالحليم محمد ع

 أسماء باهى حسن عميرة

 أسماء مهدى محمد زهرة

 إسماعيل إبراهيم إسماعيل

 أمال عبدالرازق فهمى عبدالرازق

 إيمان أحمد عبدالونيس محمد سبوخ

 بسمة المندوه البيلى محمد اإلمام

 حفصة حسين يوسف عبدالغفار

 درويش محب درويش غازى

 لىدعاء المتولى عبدالعليم المتو

 دنيا نجاح إبراهيم عمر

 رحاب أشرف أحمد على

 زينب عنتر حامد عبدالخالق

 

 



 جامعة كفرالشيــــخ
 كليـــــــة الـزراعــــــــــــة

 قسم شئون التعليم والطالب   
 

 قائمة بالمرشدين األكاديميين والطالب المُشرف عليهم 
 م6102/6102ى للعام الجامعى فى الفصل الشتو)القسم العام(  الرابعبالمستوى 

 الطالب الُمشرف عليهم المرشد األكاديمى

هحود عبدالرازق د. 

 صالح

 )قسن هبيدات اآلفـات(

 سماح محمد عبدالمقصود

 سمية محمد محمود عجيزو

 سها أحمد الرفاعى خليل

 عبدالرحمن محمود رجب

 عبداللطيف عبدالحكيم السيد محمد

 النمر عبدهللا محمد إسماعيل

 ماهر موسى عبدهللا الشين

 محمد أحمد عبدالفتاح الجوهرى

 محمد أحمد محمد أبوالدرج

 محمد اسامة حسن أبوخليفة

 محمد السيد السيد إبراهيم

 محمد المغازى السعيد المغازى

 محمد سويلم أحمد سويلم

 محمد صبرى السيد محمود

 محمد صالح الدين عبدالفتاح

 

 



 كفرالشيــــخ جامعة
 كليـــــــة الـزراعــــــــــــة

 قسم شئون التعليم والطالب   
 

 قائمة بالمرشدين األكاديميين والطالب المُشرف عليهم 
 م6102/6102فى الفصل الشتوى للعام الجامعى )القسم العام(  الرابعبالمستوى 

 الطالب الُمشرف عليهم المرشد األكاديمى

 رؤفسيد هحود عبدالد. 

 )قسن إًتاج الحيواى(

 محمد عاطف أبوالفتوح مفتاح

 محمد عالء فاروق على

 محمد على محمد عبدالرحمن

 محمود طلعت أحمد القصاص

 محمود محمد عبدالرحيم عبدالرحمن

 مصطفى على محمد إبراهيم

 مصطفى محمود إسماعيل إبراهيم

 نجالء محمد فتوح الخبى

 سيدنسمة السعيد محمد ال

 نورهان أحمد عزت عبدالوهاب

 نورهان محمد عبدالعزيز

 نورهان محمد محمد إبراهيم الحوتى

 هاجر أنس إبراهيم شلبى

 هبة هللا سمير محمد الدفراوى

 هنيات شعبان محمد شعبان

 ياسمين أبوالعنين محمد المعداوى

 

 
 

 


