
 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 قائمة تأسماء طالب المستوى األول المقيدين 
 م )القسم العام(1026/1027في العام الجامعي 

 ( 1* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

  اتا انذطٍ اضايّ اتا انذطٍ يذًذ 1

  أ.د/جبر عبدالونٌس القط

  يذًذ يُذٔر انًرشذٖ اترطاو ضعذ 2
  زٚرٌٕ اتراْٛى اتراْٛى خًٛص عثذ انردًٍ 3
  اتراْٛى انطٛذ يذًٕد اتٕ انًكارو االدْى 4
  اتراْٛى دطٍٛ انشٕا دفٗ انرٕيٗ 5
  اتراْٛى جًال اتراْٛى يذًذ انكٛك 6
  يذًذ اتراْٛى خانذ اتراْٛى دأد 7
  اتراْٛى عاشٕر ضٛف فاٚس 8
  اتراْٛى عهٗ يذًذ عثًاٌ 9
  اتراْٛى فٕز٘ يذًذ اتراْٛى عهٗ عًر 11
  اتراْٛى يذًذ اتراْٛى اتٕ انًجذ 11

 أ.د/ابراهٌم الد جوى

  اتراْٛى يذًذ اتراْٛى اضًاعٛم 12
  اتٕ انفرٕح ضًٛر اتٕانفرٕح انكٕيٗ 13
  اتٕ تكر ادًذ ضعٛذ ادًذ انصثاغ 14
  اتٕ تكر صانخ دًذ يٕضٗ شٛثٕب 1
  ادالو ضراج يرشذٖ لطة 16
  يذًذ دًٛذاٌ ادًذ اتٕ انٕفا عثذ انخانك 17
  ادًذ اضًاعٛم ادًذ اضًاعٛم عالو 18
  ادًذ اضًاعٛم يذًذ اضًاعٛم اتراْٛى 99
  ادًذ اضًاعٛم يذًذ اضًاعٛم يذًذ 20
   ادًذ انطعٛذ عثذ انجٕاد انذة 21

 
 ين خليل عمر د// عالء الأ.د

  ادًذ انطٛذ فٓٛى عثذ انردًٍ ضهٛى 22
  ادًذ تشٛر دطٍ عهٗ ًَٛر 23
  ادًذ دطٍ جًعّ عثذ انطالو 24
  ادًذ دهًٗ عثذ انراضٗ طاْر يذًذ 25
  ادًذ ضًٛر عثذ انًُجذ اتٕ انعال انُظايٗ 26
  ادًذ صالح ادًذ يذًٕد 27
  ادًذ عادل يذًذ ياضٗ 28
  ادًذ عثذ انجٕاد عثذ انعاطٗ عهٗ 29
  دهِٕ انًجٛذ ادًذ عثذ انًجٛذ يذًذ عثذ 31



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 قائوة بأسواء طالب الوستىي األول الوقيدين 

 )القسم العام( م 1026/1027في العام الجامعي 

 ( 2* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

  ادًذ عثذ انًُعى عٕض يذًذ راغة 1

 خالد عبد الدايم عبد العال.د/

  ادًذ عثذ انُاصر يرٕنٗ انطٛذ عرفّ 2
  ثذ انجٕاد يذًذ عثذ انجٕادادًذ ع 3
  ادًذ عثذ انعهٛى ادًذ انشافعٗ 4
  ادًذ عثذ انالِ اتراْٛى ٕٚضف 5
  ادًذ عثذ هللا عثذ انُثٗ عثذ هللا 6
  ادًذ عثذ انًجٛذ يذًٕد دٕاظ 7
  احمد عبد الموجود فرج عبد الموجود 8
  ادًذ عصاو يذًذ يذًذ عرًاٌ 9
  ٗ انصأٖادًذ عطّٛ عثذ انُث 11
  ادًذ عالو يذًذ يرٕنٗ شرا 11

 نجوى محمد الخطيبد/

  ادًذ فرذٗ شعثاٌ يذًٕد  شذاذّ 12
  ادًذ فرذٗ عثذ انًمصٕد زعٛرر 13
  ادًذ ياْر يذًذ عهٗ لًثر 14
  ادًذ يذًذ ادًذ يذًذ عًر 15
  ادًذ يذًذ ايٍٛ تذراٌ 16
  انعاطٗادًذ يذًذ عثذ انذًٛذ عثذ انذًٛذ عثذ  17
  ادًذ يذًذ عطِٕ ٕٚضف جًعّ 18
  ادًذ يذًذ يفرح عثذ انًُصف عطّٛ 19
  ادًذ يذٚخ ادًذ يصطفٗ دًاد 21
   ادًذ يعٕض عثذ انردًٍ ٕٚضف 21

 
 د/متولى محفوظ سالم

  ادًذ ُْذأٖ شعثاٌ انطٛذ انثمرٖ 22
  احمد ٌحٌى احمد طه 23
  زعثم اضايّ اتراْٛى عفٛفٗ عثذ انرازق 24
  اضايّ يذًذ اتراْٛى عثذ انفراح  25
  اسامه صبرى عبده على رمضان 26
  اضراء دطٍ انطٛذ يذًذ ذٕفٛك انثٓذنٗ 27
  اضراء دطُٛٗ انطٛذ يذًذ خطاب 28
  اضراء رضا يذًذ يٓراٌ 29
  اضراء ضعذ عهٗ يذًذ تذٕٖٚ 31



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 قائمة تأسماء طالب المستوى األول المقيدين 
 )القسم العام( م 1026/1027العام الجامعي  في

 ( 3* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

  اضراء يذًذ يذًٕد عثذ انذهٛى انعشرٖ 1

 أ.د/مصطفى أحمد عون

  اسراء محمد مصطفى على دروٌش 2
  اضراء يًذٔح دًذٖ دايذ 3
  اضراء َاصف عثذِ يذًذ كراخ 4
  عثذ انثاضط زْراٌاضالو اتراْٛى انطٛذ  5
  يذًذ انثٛهٗ اتراْٛىاضالو اتراْٛى  6
  ادًذ انذارش انهثاٌاضالو  7
  ضانى عثذ انطرار ضانى تذراضالو  8
  ضعذ انطٛذ عطّٛ اتٕ ضانىاضالو  9
  ضعٛذ اتراْٛى عثذ هللا انعثطٗاضالو  11
  ضعٛذ يذًذ يذًذ ادًذ اتراْٛىاضالو  11

 د/أسامه محمد رخا
 

  صالح يذًذ تذراٌاضالو  12
  اضًاء انطٛذ انطٛذ ادًذ طّ 13
  اضًاء اًٍٚ دطٍ انعجاٌ 14
  اضًاء دطٍ صالح انرفاعٗ 15
  اضًاء رشاد يذًذ خهٛم انمصاص 16
  اضًاء ضٛذ ادًذ ضٛذ ادًذ عهٗ دًٛذ 17
  اضًاء عثذ انذًٛذ عجٛهّ عثذ انذًٛذ  18
  انطٛذ جادهللااضًاء فرخ هللا يذًذ  19
  اضًاء لطة يصطفٗ لطة انخٕٛطٗ 21
     اضًاء يذًذ ٕٚضف ًَٛر 21

 د/رشدى شوقى العدوى

  اكراو يًذٔح ٚذٛٗ عثذ انجٕاد 22
  الحسن برهامى محمد برهامً محمد الهابط 23
  السٌد ابو النضرعبدالمالك عطاهللا 24
  السٌد رضا العطافً جاد 25
  محمود سالمالسٌد سعد  26
  السٌد سلٌم السٌد سلٌم تركى 27
  الشربٌنً خالد السٌد أبو المعاطً 28
  االء َاصر تذٚر انطٛذ لاضى 29
   انٓاو يذًذ عثذ انعسٚس ضهًٛاٌ 31



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 قائمة تأسماء طالب المستوى األول المقيدين 
 )القسم العام( م 1026/1027في العام الجامعي 

 ( 4* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد الطالةاسم  م

  االء دًذاٌ يذًذ ادًذ تكرٖ 1

 /منال فهمىد

  االء خانذ ادًذ اتٕ انٓٛثى عجٛس 2
  االء طهعد إَر يذًذ شعد 3
  االء ضعذ ادًذ يذًذ ْالل 4
  االء يذًذ يرٕنٗ شعثاٌ َٕار 5
  االء يذًٕد عثذ انكرٚى يذًٕد عثذ انًجٛذ 6
  حسن التونً امانى فتحى رشاد 7
  أمل احمد موسى الرشٌدى 8
  امل محمد جابر عبد المقصود 9
  امنٌه ابراهٌم الدسوقى عبد العلٌم احمد فراج 11
  أمنٌه محمود ٌوسف محمد ندا 11

 أ.د/عبدالباسط عبدالعزٌز سالمه

  امٌرة حسنى محمد حسنى االبٌاوى 12
  أمٌرة خالد محمد حسٌن 13
  بد السالم فوزي عبد السالمامٌرة ع 14
  امٌره احمد محمد حسن عنانى 15
  امٌره اسامه مصطفى محمد عبدهللا 16
  امٌره جوده عبدالباقى عبدالعزٌز 17
  امٌره حسٌن محمد عبد الحمٌد شرابى 18
  امٌره زٌن محمد احمد 19
  امٌره فتحى حسن على حسن 21
  زٌز سعداٌمان ابراهٌم سعد عبدالع 21

 أ.د/سحر رمضان عبدالهادى

  اٌمان ابراهٌم محمد ابوزٌد سعدات 22
  اٌمان خلٌل عٌد خلٌل عٌد 23
  إٌمان شوقى عبد الغفار خطاب 24
  اٌمان عادل عماد الدٌن الزهزاهً حسن 25
  إٌمان عبد الحمٌد أبو الغٌط المنشد 26
  اٌمان محمد احمد مصطفى المنوفى 27
  ٌمان محمد السٌد نداا 28
   اٌمان محمد حسن جمال الدٌن محمد 29
   إٌمان مصطفى إبراهٌم شعنون 31



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 قائمة تأسماء طالب المستوى األول المقيدين 
 )القسم العام( م 1026/1027في العام الجامعي 

 ( 5* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

  اٌناس السعٌد عبد السالم عكاشة 1

 أ.د/محمد عوض عبدالجلٌل

  اٌه احمد السعٌد عبد القادر عزب 2
  اٌه السعٌد حسن ابراهٌم برٌقع 3
  اٌه السٌد محمد سعد بدوي 4
  آٌة صبحى على على سرحان 5
  اٌة محمد عبد العال محمد التومى 6
  اٌه صبحى محمد محمد عبد الحافظ 7
  اٌه عبدالحمٌد محمد الشناوى 8
  دطٍ يذًذ دطٍٛ اٌه عبدالحمٌد 9
  آٌه عصام السٌد عبد السالم تركى 11
  اٌه محمد محمد احمد الشٌمى 11

 ولٌد زكرٌا حسن بدوىأ.د/

  اٌهاب محمد احمد علً 12
  بسمه ابراهٌم منصور غانم 13
  بسٌونً عالء بسٌونً ابراهٌم 14
  تسنٌم محمود محمود بدوى محمد 15
  دالجلٌل محمد ٌوسفجهاد عب 16
  حامد حسن حامد احمد سلٌمان 17
  حسام احمد عبد الحمٌد ابو احمد 18
  حسام عبد العاطى عبد المعطى الشباسى 19
  حمدٌن منجى بسٌونى رمضان 21
  حمزه هانى ٌسرى احمد 21

 أ.د/سمٌرٌوسف السناط

  حنان زغلول عبد الوهاب المعداوي 22
  سالم عبد السالم غازىحنان عبد ال 23
  حنان عبدالحكٌم جالل عبدالحافظ 24
  حنان وهدان ابراهٌم احمد السٌد 25
  حنٌن الرفاعى محمد السٌد 26
  خالد محمد عبدالحمٌد جابر الصبروت 27
  خلود خالد إبراهٌم مصطفى أبو البقا 28
  دالٌا حسن محمد ابراهٌم مفتاح 29
  د المجٌد سالم أبو عمهدالٌا سالم عب 31



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 قائمة تأسماء طالب المستوى األول المقيدين 
 )القسم العام( م 1026/1027في العام الجامعي 

 ( 6* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

  فكرى عبد الحمٌد غازى دالٌا 1

 د/على رمضان الشرٌف

  راضى ابوالكرام محمد ابو الكرام 2
  مد محمد ابراهٌم ابو كمونرأفت هشام مح 3
  رانٌا شوقى عبدالباسط السٌد زهران 4
  رانٌا عبدالفتاح محمد عبدربه صقر 5
  رانٌا على أحمد حسن جلو 6
  رجب عبد الصادق سلٌمان عبد المنعم 7
  رحاب بدٌر السٌد مصطفً ٌاس 8
  رحاب عصام عبد هللا ابوالغٌط نصر ابوزٌد 9
  اوى نبٌه احمدرحمة الشن 11
  رحمة عبد الحمٌد حسن الحٌطً 11

 أ.د/نبٌل محمد عوٌضه

  رحمه زكى محمد زكى محمود 12
  رحٌل حمدى عبدالقادر محمد خفاجى 13
  رمضان محمد محمد وفا محمد عٌسى 14
  روٌدا عدنان على نعٌنع 15
  رٌم محمد مسعد خلٌل 16
  رٌموندا على محمود حبٌب 17
  رٚٓاو اتراْٛى ادًذ يذًٕد جاد انرب 18
  رٌهام ولٌد محمد علً الشناوي 19
  زكرى زكرٌا محً محمد اللبودي 21
  سارة محمد على ابراهٌم شرٌف 21

 محمد السٌد المحروقىأ.د/

  ساره اٌمن قطب الخولى 22
  ساره جمال ابراهٌم عوض 23
  ساره محمد احمد احمد خالف 24
  محمد عبدالواحد احمد محمدسالى  25
  سعاد على عبدالخالق محمد الرفاعى 26
  سعاد محمد إبراهٌم دسوقً بظاظو 27
  سعد عبد الفتاح سعد محمد ندا 28
  سعٌد ابراهٌم خٌر هللا عبد الكرٌم 29
   سعٌده على احمد على عبدالرحمن 31



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 قائمة تأسماء طالب المستوى األول المقيدين 
 )القسم العام( م 1026/1027العام الجامعي في 

 ( 7* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

  سممى السنهورى ابو بكر عبدالخالق 1

 محمود مصباح عبد الرحمنأ.د/

  الشٌماء رمضان احمد صالح الحفنى 2
  الشٌماء عماد ابراهٌم احمد البسطوٌسى 3
  سلمى عبدالرحمن محمود ٌوسف سعد 4
  سماح محمد ابورٌشه عبدهللا 5
  سماح محمد عبد المنعم السٌد محرم التحفة 6
  سمر عبدالسالم عبدالتواب عبدالسالم شلبً 7
  سناء السٌد على محمود محمد غازى 8
  سوزان عبده محمد حسن سلٌم 9
  سوزان محمد عبد هللا ابراهٌم حسٌن 11
  حمٌد شرابىشاكر عصام شاكر على عبد ال 11

 احمد مصطفى عبد هللاأ.د/

  شروق صبحً محمد محمد مشهور 12
  شرٌف طارق محمود محمود سٌداحمد 13
  شرٌفه صالح سعد خلٌل 14
  شهاب محمد احمد ابو المكارم الصعٌدى 15
  شٌرٌن مصطفى مصطفى مصطفى الدوانسى 16
  شٌماء رسالن زكرٌا عبد المنعم 17
  بد الهادى ٌونس عمر ارزشٌماء ع 18
  شٌماء محمد جمال محمد الحتاتً 19
  شٌماء ممدوح عبد الجلٌل محمد  حسٌن 21
  صاترٍٚ رضا ادًذ يذًذ جًعّ 21

 مراد زكى موسىأ.د/

  صبرى رضا محمد محمود حموده 22
  عاطف حسن حسن زغلول 23
  عاطف سمٌر على على متولى 24
  محمد ابو الروس عاٌده عصام الدٌن 25
  عثذانذًٛذ دافظ عثذانذًٛذ عهٕاَٙ 26
  عبد الحلٌم محمد عبد الحلٌم الروٌنً 27
  احمد محمد محمد االختيار عبد الرحمن 28
  عبد الرحمن عبد الغني شعبان عبد الغني 29
  عثذ انردًٍ يصطفٗ يذًذ عثذج عٕض 31



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 يدين قائمة تأسماء طالب المستوى األول المق
 )القسم العام( م 1026/1027في العام الجامعي 

 ( 8* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

  عبدالرحمن مصطفي محمد محمد زعزع 1

 فتحٌه رضوان سالمأ.د/

  عبد العزٌز محمود عبد العزٌز على 2
  صبحى عبد العزٌز السٌدعبد العزٌز 3
  د عثمانعبدالفتاح خمٌس عبد الفتاح محمو 4
  عبدهللا حسنى عبد اللطٌف عبد اللطٌف 5
  عبدالمنعم محمد عبدالرحمن مصطفى محمد 6
  عبٌر محمد ابراهٌم احمد حمٌدة 7
  عفاف محمد السعٌد حامد نصر 8
  عالء اشرف السٌد عبدالعزٌز البدوى 9
  عالء خٌرى مسعود مسعود 11
  على طارق جمعة محمود 11

 محمود عبد الرازق د/ابراهٌم

  على عبد المولى محمد ابراهٌم 12
  علً ابراهٌم علً محمد زٌتون 13
  علٌاء عادل عبد المقصود البركاوي 14
  علٌاء عطا هللا عبد البارى عبد النبى البساطى 15
  عماد الدٌن حلمً عبدالشفٌع عبدالداٌم الجندي 16
  عمار حسٌن عبدالعاطى سودان 17
  عمر أحمد محمد سالم 18
  عمر رفعت محمد الشحات فرج 19
  عمرو احمد جالل الدين احمد ابو الغيط 21
  عمرو دٌاب عبدالحمٌد حسن 21

 راتب عبد اللطٌف صومعأ.د/

  عمرو محمد احمد الشربٌنً 22
  عوض ربٌع عبد الهادى متولى فرج 23
  غادة السعٌد اسماعٌل محمد االصنج 24
  غادة محروس سعد غٌث 25
  غادة محمد السٌد عبدالفتاح 26
  غاده جاد السٌد احمد 27
   غاده طه سعد اسماعٌل احمد 28
   فاتن اشرف عطٌه عبدالمقصود 29
   فاتن الصغير عبيد القرنشاوى 31

         



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 قائمة تأسماء طالب المستوى األول المقيدين 
 )القسم العام( م 1026/1027في العام الجامعي 

 ( 9* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

  فاتن صالح علً خمٌس حالبه 1

 أ.د/صٌرٌه بدوي أبوالسعود

  فاطمه عبدالفضٌل السٌد على 2
  فاٌزه جمال عبد المجٌد راغب 3
  فرٌد االدهم المرسى محمد المرسى 4
  فريدة احمد يوسف الخرصاوى 5
  فى حسين مصطفى داودفيروز مصط 6
  فوزٌة محمد محمد عبدالحمٌد عبد هللا 7
  كرٌم عٌد على ابراهٌم 8
  كرٌمة محمد بدٌر على الكنانى 9
  كوثر محمد إسماعٌل نصر خضر 11
  لجٌنه شعبان حلمً علً عبدالعال 11

 د/أحمد على صالح

  لٌلً علً احمد علً سلطان 12
  ماجده الشربٌنى عبدهللا الشربٌنى 13
  مارٌنا نزٌه تاوضروس صابر 14
  ماهر سعٌد محمد محمد ابوهاشم 15
  محاسن محمد ابوالمكارم عبد هللا القفاص 16
  محسن عطٌه هللا محمد متولى 17
  محمد ابراهٌم المهدى ذكى ابراهٌم 18
  محمد ابراهٌم حسن حسن الجندى 19
  ابراهٌم ٌوسف محمدمحمد  21
  محمد اكرم حمزه الشناوى 21

 أ.د/ناهد حسن

  محمد الدسوقى الدسوقى احمد ابوالهوى 22
  محمد اٌمن الدسوقى عبد اللطٌف 23
  محمد جمال ابراهٌم عبدالرحمن حسانٌن 24
  محمد حامد ابراهٌم ابو الخٌر 25
  محمد حسن محمد فتحى الزعٌم 26
  ن عوض على فاٌدمحمد حسٌ 27
  محمد حماده شعبان محمد موسى 28
  محمد حمدى عبدالحمٌد منٌسى 29
   معبود بحٌرىمحمد حمدى عبدال 31



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 قائمة تأسماء طالب المستوى األول المقيدين 
 )القسم العام( م 1026/1027في العام الجامعي 

 ( 11* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

  الد محمود محمد الطنطاويمحمد خ 1

 د/نور الهدى عبدالودود زٌدان

  محمد زٌن صابر شعبان 2
  محمد سعد عثمان بدر 3
  محمد سعد عوض عوض سالل 4
  محمد سعٌد حافظ محمد جوده 5
  محمد سعٌد طلبه محمد سلٌمان 6
  محمد سمٌر عبد الحمٌد علً الباز 7
  جازيمحمد عبد الباسط علً جابر ح 8
  محمد عبد الكرٌم رٌاض محمد عثمان 9
  محمد عبده صبره تهامى 11
  محمد عبٌد إسماعٌل عبٌد 11

 /امانى محمود حمزهأ.د

  محمد عثمان محمد عثمان حشاد 12
  محمد عطٌة السٌد دوٌدار 13
  محمد على عبد السالم علً 14
  محمد فتحى رجب نوار 15
  فرج عبد القوى غالبمحمد فؤاد أنور  16
  محمد كمال محمد ٌحٌى 17
  محمد مجدي الدٌن عبدالحمٌد كشك 18
  محمد محمود محمود حسٌن رجب 19
  محمد مصطفى سالم مصطفى رمضان 21
  محمد ناصر محمد عالم عٌسى 21

 //سحر محمد ابراهٌمأ.د

  محمد نبٌه محمد السٌد قاسم 22
  البٌضمحمد وجدي اسماعٌل ا 23
  محمود ابراهٌم احمد سعٌد ابوغنٌمة 24
  محمود ابراهٌم محمد غازى 25
  محمود جاد عبد الحمٌد محمود 26
  محمود حسن على عوض عثمان 27
  محمود سعد محمد متولى شبل 28
  محمود سعٌد جابر احمد محمد 29
  محمود عبدالرحمن عبدالسالم مصباح 31



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 طالب المستوى األول المقيدين قائمة تأسماء 
 )القسم العام( م 1026/1027في العام الجامعي 

 ( 11* قسم ) 
 
 
 
 
 م

 مالحظات حالة القيد اسم الطالة

  محمود على على عبدالبارى 1

 /يذًذ عثذ انرازق صانخأ.د

  محمود محمد جابر صابر محمد 2
  محمود محمد محمد خلٌل البنا 3
  عبدالمقصودمحمود مفرح محمد  4
  مرفت امٌن عبدالمجٌد محمد سٌداحمد 5
  مروة عبدالباسط احمد محمد جمال الدٌن 6
  مروه عادل محمد حسن عبدالمنعم 7
  مرٌم عمر هارون زربٌه 8
  مسعد ابراهٌم عبد الحمٌد بدره 9
  مصطفى ابراهٌم أحمد عبد الواحد رفاعى 11
   الضعبوشى مصطفى محمود حامد ابراهٌم 11

  مصطفى محمود عبدالفضٌل موسى الشهاوى 12 السيد شمس /محمدأ.د
  منار رمضان عبدالعال على سعد 13
  منار سلٌمان رفاعى سلٌمان الفرماوى 14
  منال سعد مصطفى سعد بالل 15
  منال صبرى اسالم عبد المعطى 16
  منصور عونى منصور منصور 17
  محمد حسٌن منى حامد السٌد 18
  منى عادل فتح هللا ذكى حماد 19
  منى عبدالحفٌظ بسٌونى عبد الحمٌد ابراهٌم 21
   منى محمود الشوادفى احمد سعد 21

 
 مصطفى سمير رجب/أ.د

  مها صبرى احمد السعودى 22
  مؤمن ماهر احمد عبد الجواد بدوى 23
  مى خالد ابراهٌم احمد شلبى 24
  احمد احمد ابراهٌممً محمود  25
  مً منصور إسماعٌل بكر إسماعٌل 26
  مٌاده عصام عباس محمد الصنفاوى 27
  نادٌة مصطفى إسماعٌل الشافعً 28
  نانسى ٌسرى مصطفى محمد 29
  نبٌله على محمد عبد العزٌز بدوي 31

 
 
 



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 
 قائمة تأسماء طالب المستوى األول المقيدين 

 )القسم العام(م 1026/1027في العام الجامعي  
  ( 12* قسم ) 

 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

  نجفة خٌرى الحبشى غباشى احمد 1

 دعزٌزه أحمد أبولٌله

  ندا ابراهٌم رجب محمد سودان 2
  ندا السعٌد عبد المقصود عصفور 3
  ندى حسن الغمري حسن هٌكل 4
  ندى عصام السٌد رضوان بدوى 5
  محمد محمود الصنفاوىندى  6
  نسمه عصام جبرٌل عبد الحلٌم محمد 7
  نشوى حلمى حسن المرسى موسى 8
  نهاد خالد محمد رزق قطب 9
  نهلة صالح صدٌق محمد القاضى 11
  نهله رفٌق محمد عاصى 11

 د/عال عبدالرحمن جالل

  نهله مصطفى عبدالقادر مصطفى 12
  ٌل حجازىنورا طارق محمد عبدالجل 13
  نورا عبد هللا سٌد احمد الحباك 14
  نوران عبدالرازق الشرنوبى عبدالرازق 15
  نورهان إبراهٌم ذكرٌا ذٌدان 16
  نورهان رجب محمد سعد الدٌن 17
  نورهان سلطان شعبان ابراهٌم 18
  نورهان عبد العاطى حسن حسن حماده 19
  نٌرة جمال محمود بدر 21

 عبدالسالم دره أد/سعٌد

  نٌره فرٌج عبد الغنى خالف 21
  هاجر جمعه حمد الرفاعى عٌد 22
  هاجر هشام متولً على الحارون 23
  هادى هشام محمد اللقانى 24
  هاله حامد محمد محمود فرج 25
  هاله حمدى محمد السيد عالم 26
  هبه احمد محمود خطاب 27
  ر القطهبة مهنً عبد الونٌس نص 28
   هبه صبري محمد عبٌد الكومً 29

   هبه عادل عبدالحمٌد محمد عبدالرسول 31



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 قائمة تأسماء طالب المستوى األول المقيدين 
 )القسم العام( م 1026/1027في العام الجامعي 

 ( 13* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

  هبه محمد حمٌدو محمد النحوى 1

ابو العزٌز احمد عبد أد/
 منصورزٌد

  هبه ممدوح عبدالعزٌز الروٌنً 2

  هدى هرٌدى على محمد عبٌد 3

  هدٌر اشرف سمٌر عوضٌن 4

  هدٌر مجدى صابر عبد المعطى بسٌونى 5

  هدٌر محمد ممدوح على عامر 6

  هدٌر محمود بدٌر حماده ٌوسف 7

  هشام غرٌب محمد محمود حسٌن 8

  عبداللطٌف همام حاتم احمد 9

  هناء غالً عبد العزٌز رجب 11

  هند عاطف طاهر حجازى 11

 شادى العاٌشد/

  هند عبدالعزٌز صالح دروٌش شلتح 12

  هند قاسم عبد المنعم عبد الرازق 13

  هند هٌثم محمد جاد الشرقاوى 14

  والء جمعه محمد جمعه 15

  والء رمضان فرج اسماعٌل حسان 16

  ا حنفً محمود لطفً عبد الرحمن اللقانًٌار 17

  ٌاره محمد السٌد عبد المقصود 18

  ٌاسمٌن عالء محمد جاهٌن مصطفى 19

  ٌاسمٌن ٌاسر الشربٌنى المتولى 21

  ٌاسمٌن ٌاسر حبشى محمود العنانى 21

  ٌسرا أحمد محمد أبو شنب 22

 سعد زكرٌاد/

  عطٌهٌمنى اٌمن محمد السعٌد عبدالحمٌد  23

  ٌوسف أٌمن عبد القادر عبد العظٌم 24

  ٌوسف محمد ابراهٌم علً حسن حجازى 25

26   

27   

28   

29   

31   

31   

32   

 

33   

34   

35   

36   

37   

38   



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 األولقائمة بأسماء الطالب المقٌدٌن بالمستوى 
 م7102م61021022/1026بالقسم العام للعام الجامعى 

 ساعة 14من  اقلأكثر ( طالب  24* قسم )

 مالحظات حالة القيد اسم الطالب م

 - احمد طه مصطفى الحنطور 1

أ.د/نبٌل د//ابراهٌم عرفه الخٌاط
 محمد مهنا

 - اسراء احمد بكر احمد بكر 2

 - اسماعيل شاكر زين االلفو محمد اسماعيل 3

 - احمد جمال ابراهيم عبد القادر 4

 - احمد جمال محمد ابو صالح 5

 - احمد حسن حسن يوسف 6

 - احمد خليفه محمد خليفه الفرنوانى 7

 - احمد زكى بلبل السقيلى 8

 - احمد مطيع عيد عبد الرحمن 9

 - احمد نزيه خميس بدر الطباخ 11

 - احمد وحيد محمد على عبد هللا 11

أ.د/ثناء د//طارق على احمد ابراهٌم
 صالحمحمد 

 - محمود عبد العزيز حسينبراهيم ااسراء  12

 - القصاص محمد خليلاسراء رشاد 13

 - السيد عالماسراء هشام عبد القادر  14

 - اسالم ادهم عبد العال على عبد الرحمن 15

 - اسالم اشرف فوزى عبد العزيز الضنين 16

 - اشرف محمد محمد عرجاوى 17
 - عد ابو ريهالسيد احمد احمد س 18

 - عباس مرجان السيد عباس السيد 19

 - امل عبد الحميد محمد عبد الحميد ابو طاحون 21

 - باسل محمد ابراهيم االجاوى 21

أ.د/محمد ٌوسف د//حسن الرمادى
 خلٌفه

 - حماده سبيته منصور عبد الحليم 22

 - حمزه باشا مبارك رميح 23

 - ريهام صبرى محمد يوسف عجوه 24

 - سعيد محمد مرعى محمد الشافعى 25

 - شعبان شعبان حسن االقرع 26

 - شيماء رمضان محمد بسيونى يوسف 27

 - عبد الوهاب سعيد محمد الحملى 28

 - عبد الرحمن عبد العاطى اسماعيل عبد العاطى العزب 29

 لحمٌدد/ سهام سوٌلم عبدا - عبده رمضان عبد المطلب عبد السالم عامر 31
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 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 
 األولقائمة بأسماء الطالب المقٌدٌن بالمستوى 

 م6102/7102بالقسم العام للعام الجامعى 
 ساعة 14من  اقل( طالب  22* قسم )

 مالحظات حالة القيد اسم الطالب م

 - عالء حسين حسنين حسين 1

 محمد الشعراوىد//

 - عمر لطفى عبد الرحيم محمد عبد المنعم 2

 - مرقصيوسف  دى سامىفا 3

 - محمد ايمن  اسماعيل محمد ابو عمه 4

 - محمد ايمن عزت محمد 5

 - محمد حمدى  عبد العزيز احمد ابو زيد 6

 - محمد سعد زكى عبد الوهاب 7

 د// محسن الشرقاوى

 - محمد شفيق عبد الهادى عثمان عبيد 8

 - محمد صبحى فتحى رزق  دياب 9

 - جيد عبد العليم محمود الدعدعمحمد عبد ال 11

 - محمد  محمدى احمد شاهين 11

 - محمد مرشدى عبده احمد    12

 - ابراهيم صالح الدين بلحهمروه  13

 زماره  عبدالعزٌز محسن أد/

 - مصطفى صابر مصطفى مصطفى منطاش 14

 - منال السيد شوقى السيد صقر 15

 - ناديه عبد محمود حسن الجندى 16

 - ناديه السيد محمد محمود الصباغ 17
 - ندا مدحت احمد محمد ابو ايمن 18

 - هشام مسعد جالل عبد الرؤف ريحان 19

 - يوسف عصام جمال الدين محمد حسنين 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائوة بأسواء الطالب الوقيدين بالوستىي األول

 م2295/2296بالقسن العام للعام الجاهعً 

 ساعة 24( طالب أكثر هن  94* قسن )

 يالدظاخ دانح انمٛذ اضى انطانة و

9  - 

 أ.د/نبيل هحود ههنا

2  - 

3  - 

4  - 

5  - 

6  - 

7  - 

8  - 

9  - 

92  - 

99  - 

 أ.د/ثناء هحود صالح

92  - 

93  - 

94  - 

95  - 

96  - 

97  - 

98  - 

99  - 

22  - 

29  - 

 أ.د/هحود يىسف خليفه

22  - 

23  - 

24  - 

25  - 

26  - 

27  - 

28  - 

29  - 

32  - 

 د/ سهام سىيلن عبدالحويد

39  - 

32  - 

33  - 

34  - 

35  - 

36  - 

37   



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائوة بأسواء الطالب الوقيدين بالوستىي األول

 م2295/2296لجاهعً بالقسن العام للعام ا

 ساعة 24( طالب أكثر هن  94* قسن )

 يالدظاخ دانح انمٛذ اضى انطانة و

9  - 

 أ.د/نبيل هحود ههنا

2  - 

3  - 

4  - 

5  - 

6  - 

7  - 

8  - 

9  - 

92  - 

99  - 

 أ.د/ثناء هحود صالح

92  - 

93  - 

94  - 

95  - 

96  - 

97  - 

98  - 

99  - 

22  - 

29  - 

 أ.د/هحود يىسف خليفه

22  - 

23  - 

24  - 

25  - 

26  - 

27  - 

28  - 

29  - 

32  - 

 د/ سهام سىيلن عبدالحويد

39  - 

32  - 

33  - 

34  - 

35  - 

36  - 

37   

 



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 

 

 

 

 

 قائوة بأسواء الطالب الوقيدين بالوستىي األول

 م2295/2296لعام الجاهعً بالقسن العام ل

 ساعة 24( طالب أكثر هن  94* قسن )

 يالدظاخ دانح انمٛذ اضى انطانة و

9  - 

 أ.د/نبيل هحود ههنا

2  - 

3  - 

4  - 

5  - 

6  - 

7  - 

8  - 

9  - 

92  - 

99  - 

 أ.د/ثناء هحود صالح

92  - 

93  - 

94  - 

95  - 

96  - 

97  - 

98  - 

99  - 

22  - 

29  - 

 أ.د/هحود يىسف خليفه

22  - 

23  - 

24  - 

25  - 

26  - 

27  - 

28  - 

29  - 

32  - 

 د/ سهام سىيلن عبدالحويد

39  - 

32  - 

33  - 

34  - 

35  - 

36  - 

37   

 

 

 

 

 



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 

 

 

 

 

 قائوة بأسواء الطالب الوقيدين بالوستىي األول

 م2295/2296سن العام للعام الجاهعً بالق

 ساعة 24( طالب أكثر هن  94* قسن )

 يالدظاخ دانح انمٛذ اضى انطانة و

9  - 

 أ.د/نبيل هحود ههنا

2  - 

3  - 

4  - 

5  - 

6  - 

7  - 

8  - 

9  - 

92  - 

99  - 

 أ.د/ثناء هحود صالح

92  - 

93  - 

94  - 

95  - 

96  - 

97  - 

98  - 

99  - 

22  - 

29  - 

 أ.د/هحود يىسف خليفه

22  - 

23  - 

24  - 

25  - 

26  - 

27  - 

28  - 

29  - 

32  - 

 د/ سهام سىيلن عبدالحويد

39  - 

32  - 

33  - 

34  - 

35  - 

36  - 

37   

 

 

 

 

 



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 

 

 

 ولقائوة بأسواء الطالب الوقيدين بالوستىي األ

 م2295/2296بالقسن العام للعام الجاهعً 

 ساعة 24( طالب أكثر هن  94* قسن )

 يالدظاخ دانح انمٛذ اضى انطانة و

9  - 

 أ.د/نبيل هحود ههنا

2  - 

3  - 

4  - 

5  - 

6  - 

7  - 

8  - 

9  - 

92  - 

99  - 

 أ.د/ثناء هحود صالح

92  - 

93  - 

94  - 

95  - 

96  - 

97  - 

98  - 

99  - 

22  - 

29  - 

 أ.د/هحود يىسف خليفه

22  - 

23  - 

24  - 

25  - 

26  - 

27  - 

28  - 

29  - 

32  - 

 د/ سهام سىيلن عبدالحويد

39  - 

32  - 

33  - 

34  - 

35  - 

36  - 

37   

 

 

 

 

 

 

 



 ٌخة كفرالشــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلٌ

 شئون التعليم والطالب

 

 

 


