
 جامعة كفرالشيــــخ 
 كليـــــــة الـزراعــــــــــــة

 قسم شئون التعليم والطالب   
 

 المرشدين األكاديميين والطالب المُشرف عليهم قائمة ب
 م6102/6102فى الفصل الشتوى للعام الجامعى  )الهندسة الزراعية( الرابعبالمستوى 

 الطالب الُمشرف عليهم المرشد األكاديمى

سماعيل أحمد أ.د. إ

 عبدالمطلب

 ابراهٌم شعبان ابراهٌم عبدالعزٌز

 إبراهٌم صالح إبراهٌم الكٌالنى

 إبراهٌم طلعت أبوالعٌنٌن

 إبراهٌم عاطف إبراهٌم المنشاوى

 إبراهٌم عبدالنبى موسى ٌوسف

 إبراهٌم عالء ناجى محمد

 إبراهٌم مجدى إبراهٌم

 إبراهٌم محمد إبراهٌم عبدالجواد

 إبراهٌم محمد على خلٌفة

 ابراهٌم محمد محمد فسٌخ

 إبراهٌم مصطفى إبراهٌم عبدربه

 أحمد إبراهٌم السٌد أمٌن الجرف

 أحمد إبراهٌم حٌطاوى

 أحمد إبراهٌم عبداللطٌف عثمان

 أحمد إبراهٌم محسن أحمد نوار

 أحمد السٌد على المعداوى

 احمد بدوى عبدهللا ابو شنب

 مال صابر القاربأحمد ج

 احمد جمعة عٌسى حامد

 احمد حسٌن السٌد عبدالحلٌم
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 قائمة بالمرشدين األكاديميين والطالب المُشرف عليهم 
 م6102/6102عام الجامعى فى الفصل الشتوى لل )الهندسة الزراعية(  الرابعبالمستوى 

 الطالب الُمشرف عليهم المرشد األكاديمى

وبيهه حسه أ.د. 

 أبىالهىا

 أحمد خالد محمد حسن فرج

 أحمد خمٌس عبدالفتاح محمود

 احمد خٌرى عبدالوهاب راغب 

 احمد رمضان أنور عطا غنٌم

 أحمد سامى كامل ابونعمة

 احمد عزت محمد خلٌل محمد خلٌل

 لى عبد البدٌع على عٌسىاحمد ع

 احمد على قندٌل الجبالى

 احمد على محمد محمد 

 أحمد شحاته محمد القاضى

 أحمد شعبان عبٌد عٌسى

 أحمد عامر محمد دومه

 أحمد شوقى على أبوهبرة

 أحمد عبدالحمٌد أحمد صابر

 أحمد عبدالحمٌد محمد محمد

 أحمد عبدالمجٌد إبراهٌم

 اصر حسنأحمد عبدالن

 أحمد عطٌه سعٌد سعد

 أحمد على أحمد أحمد عبدهللا

 أحمد على محمد على
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 سعيد الشحات عبدهللاد. 

 أحمد فتحى سٌد احمد مرعى

 أحمد محمد إبراهٌم أبوالعنٌن

 أحمد محمد أحمد الخطٌب

 أحمد محمد عبدالصبور رجب

 أحمد مصطفى عارف محمود

 وىإسراء أحمد محمود أحمد البسطا

 إسراء عزت سعٌد مصطفى

 إسراء عالم عبدالمقصود السٌد

 اسراء مناع عبدالمعبود الحملى

 إسالم أحمد محمد شبكة

 أسماء أحمد على العطار

 أسماء مصطفى محمد مصطفى

 أمنٌة أحمد الهنداوى إبراهٌم

 أمٌرة صبحى محمد إسماعٌل

 أمٌرة صدٌق مصطفى

 اسٌنأٌة هللا عبدالرحمن ٌ

 أٌة خالد هدٌات عٌد

 إٌمان عبدالخالق محمد الفار

 اٌمان عبدالعزٌز فٌصل توفٌق

 اٌمان محمد عبد هللا الشرنوبى
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السيد محمىد د. 

 البيلً

 أٌه أحمد إسماعٌل عبدالرحمن

 أٌة شعبان على محمد عالم

 أٌة محمد شعبان محمود

 أٌة هشام عبدالعزٌز على

 لمنعمإٌمان عصام أحمد عبدا

 أنوار فوزى السعٌد أبوالحسن

 أٌة صبحى إبراهٌم صالح عامر

 أنس كمال سند محمد

 بسمة محمد ابوزٌد أحمد

 بالل مصطفى عبدالحق زكرٌا

 تحٌة فتحى أحمد محمد القاضى

 جهاد خالد عبدالحفٌظ الدسوقى

 جهاد جمال عبدالعزٌز

 جهاد سامى جابر سلٌمان

 عبدالعظٌم حامد عبدالرحمن

 حسام السٌد جودة

 حسام حسن كمال

 حسن مجدى محمد السٌد

 حسناء جمٌل الصاوى

 حسٌن فتحى السٌد العشرى
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 الطالب الُمشرف عليهم المرشد األكاديمى

 سعيد السيد أبىزاهرد.

 حكمت ماهر عبدالمجٌد

 حكمت منٌر السباعى

 خالد النجٌلى السٌد عمر

 دالٌا عمر عبده أبوالنجا

 دعاء حمدى صبحى محمد

 تاجىدنٌا شعبان بل

 دنٌا فرج محمد محمد

 دنٌا محمد عبد المجٌد شرٌف

 دنٌا مصطفى محمد عوض

 رامى السٌد عبدالغفار متولى

 رانٌا محمد عبدهللا جبرٌل زٌدان

 رشا محمد رجب محمد

 رضا أحمد صالح

 رضا أحمد عوض هللا

 روان محمد عبد الرحمن الرفاعى

 رٌهام محمد محمد ٌحٌى

 رف سعد إبراهٌمرٌم أش

 سارة خٌرى محمد فرج

 سعد عٌد أبو مسلم ابو الوفا

 سعد وهبه سعد مطاوع
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 عاطف محمد السباعًد.

 سعٌد سلٌمان إبراهٌم مكى

 سماح محمد عبدالقادر أبودالل

 سمٌة عبدالواحد عبدالواحد محمد

 سهٌر السٌد محمد ابوالعٌنٌن

 الصفتى شروق محمد عبدالرحٌم

 شمس الدٌن سامى سعد ٌوسف

 شٌماء عبدالمنعم محمد السٌد

 شٌماء صبرى محمود توفٌق

 شرٌف هشام بدٌر

 صالحة محمد محمود الجندى

 عبدالرحمن سعد عبدالرحمن مصطفى

 عبدالرحمن مصطفى كامل على عفٌفى

 عبدالرحمن عمرو على ربٌع

 عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز الصافى

 عبدالغفار أحمد عبدالغفار الحسٌنى

 عبداللطٌف حسام عبداللطٌف غازى

 عبدهللا سامى عبدهللا الكفورى

 عفاف إبراهٌم عبدالسالم المرشدى

 على جمال على عبدالحمٌد القفاص

 عمر محمد سعٌد مبروك
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 وائل محمد المسيريد.

 عمرو عبدهللا محمود عبدالمجٌد

 ٌوسففاروق محمد فاروق السعٌد 

 فتحى محمد فتحى محمد حسن

 فرج عبدالرحٌم فرج الكحالوى

 كرٌم طارق محمود

 ماهر كامل إسماعٌل نصٌر

 ماٌا السٌد مصطفى سالم

 مجدى عبدالعزٌز عبدالمجٌد

 محمد إبراهٌم أحمد مصطفى النجار

 محمد إبراهٌم صابر محمود

 محمد احمد محمد حرب

 محمد السعٌد محمد حسن

 محمد السٌد محمد إمام زٌادة

 محمد بركات بركات حسن

 محمد جالل محمد حسن

 محمد جمال عبدالنعٌم كٌالنى

 محمد خالد مصطفى السٌد أحمد

 محمد خٌرى أحمد علوانى

 محمد رضا سعٌد حمد

 محمد رضا محمد إبراهٌم موسى

 محمد صبحى عبدالفتاح مطاوع

 محمد عوض احمد عواض

 محمد محمود السٌد االبشٌهى

 محمد خمٌس عبدالحمٌد مسعود

 محمد طارق محمد عبدالفتاح
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مىً مرجان .م

 عبدالىويس

 محمد عبدالرحٌم عبدالحمٌد عزب

 محمد عبدالسمٌع مصطفى على عطٌه

 محمد عبدالمحسن حسٌن عبٌد

 محمد عزت طه مبروك كساب

 محمد عماد عبدهللا حسٌن

 اعٌلمحمد فطٌم السٌد إسم

 محمد محمود إبراهٌم داود

 محمد محمود عبدالغنى

 محمد نبٌل عبدالحمٌد اإلبٌارى

 محمد نشأت مغاورى مرزوق

 محمد رمضان محمود حسٌن

 محمود ماهر محمد على طوٌلة

 محمود السعٌد عبدالجلٌل محمد حمٌده

 محمود بشٌر ٌوسف بشٌر

 محمود عبدالعزٌز أحمد محمد هارون

 محمود محمد فاروق

 محمود محمد مختار شدٌد

 مرثا صومائٌل فهٌم أرمانٌوس

 مروة أٌمن بسٌونى عثمان

 مصطفى حاتم عبدالحلٌم عٌسى

 مصطفى سمٌر السٌد حنفى

 مصطفى عبدالحلٌم مصطفى القشالن

 مصطفى عبدالحمٌد مصطفى محمد

 مصطفى عالء الدٌن عبدالفتاح جبر

 صٌر محمدمنار الشحات ن

 منة هللا سمٌر عبدالحمٌد خلف

 موسى عوكل موسى إبراهٌم

 مى محمد أحمد المغازى

 مٌنا ماهر فهٌم سٌدراك

 ندى أحمد حسنى محمود
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وىر الديه وىرالديه .م

 شرابً

 جمال عبداللطٌف حسن ندا
 نسمة عٌد محمد الدٌهى

 نهال عبدالفتاح إمام الشناوى
 ىنورا صالح الدٌن محمد عل
 نٌرة السٌد إبراهٌم محمود

 هاجر حامد عبدالمجٌد إبراهٌم
 هانى عالء الدٌن صالح بكر

 هبه عبدالعزٌز عبدهللا
 هدٌر حمدى محمد ابو السٌد

 هدٌر لطفى لطفى أحمد
 هشام سالم عبدالغنى زاٌد

 هند حسام الدٌن حسن محمود
 واطفة عادل سعد الفخرانى

 مود عبدالسالموالء جالل عوض مح
 والء محفوظ عبدالقادر محفوظ

 وهٌبة سامى ٌونس غرٌب
 ٌاسمٌن شهاوى حمادة شلبى

 سمٌر حسنى عبدالحمٌد إبراهٌم

 كرٌم مصطفى فاروق السنٌطى

 محمد حسنى غرٌب البنا

 محمود محمد أحمد الشاذلى

 نورهان محمد صالح الحفناوى

 ٌنٌنمحمد النبوى عبدالرحمن أبوالع

 ٌاسر ابراهٌم ابراهٌم مصباح

 أحمد محمد محمد بسٌونى

 اسالم أحمد المرسً على الروٌنى

 على ٌسري علً غازى

 محمد رضا ابراهٌم الشرٌف

 محمد محمود عبد الجلٌل كرٌم

 الشحات شعبان الشحات دسوقى

 حسام عبد الرؤف سٌد أحمد
 ٌوسف أحمد ٌوسف الرجبى

 

 


