
 ة كفرالشيخــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

 قائمة تأسماء طالب المستىي األول المقيدين 0
 (الهندسة الزراعيةم )1026/1021فً العام الجامعً 

 ( 1* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م
1 

 مستجد االء كرو يذًذ ػثذ انًجٛذ انثالصٗ

 أ.د/إسماعيل عبدالمطلب
 
 
 
 
 

2 
 //          إتراْٛى انطٛذ لطة يذًذ أتٕ انػذاٚذ

3 
 ادًذ اتراْٛى انطٛذ يذًذ يٕضٗ

// 

4 
 ادًذ اضًاػٛم طهؼد ػهٗ اتراْٛى

// 

5 
 ادًذ انطؼٛذ يؼٕض اتراْٛى تطَٕٛٗ

// 

6 
 ادًذ انطٛذ يذًذ ادًذ تكر

// 

7 
 ادًذ جًٛم يذًذ يذًذ ػٕٚضّ

// 

8 
 ادًذ دطُٗ أدًذ يذًذ ادًذ خذاظ

// 

9 
 ادًذ دطُٗ ػثذانًجٛذ ػثذ انذهٛى تذٛرٖ

// 

11 
 ادًذ دًذٖ يذًذ انثذٛرٖ

// 

11 
 ادًذ صالح اضًاػٛم ػثذانُثٗ خطاب

// 

12 
 ادًذ طارق ػثذانفراح يذًذ

// 

13 
 ادًذ طهثّ يذًذ يذًٕد دًسِ

// 

14 
 ادًذ ػثذ انرازق ػثذ انذهٛى دطٍ غاٍْٛ

// 

15 
 ادًذ ػثذ انطالو يذطٍ انثريأٖ

// 

16 
 ادًذ ػٕض ادًذ ػٕض انُجار

// 

 
 
 

 السيد محمد خليفهأ.د/

17 
 ادًذ ػٛذ ضؼذ درٔٚص

// 

18 
 ادًذ يذًٕد انطٛذ دسٍٚ دًذاٌ

// 

19 
 ادًذ يذدد ايٍٛ خفاجّ

// 

21 
 اضايّ يذًذ ػطّٛ دايذ غذاذّ

// 

21 
 اضراء انػذاخ ػثذهللا جٕاد

// 

22 
 اضراء جًؼّ جاد تركاخ ػثذ انُثٗ

// 

23 
 اضالو اغرف ػثذ انردًٍ دًادج

// 

24 
 اضالو رٚاض يذًذ ٕٚضف يصطفٗ

// 

25 
 اضالو ٚاضٍٛ ػثذانذكٛى يذًذ

// 

26 
 اضًاء يذًذ ادًذ ادًذ اتٕ انغس

// 
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27 
 ايٛر يذطٍ ػثذانغفار يذًذ دًاد

// 

28 
 ايٛرج َجاح ػهٙ ػثذ انصًذ

// 

29 
 اٚح يصطفٙ يذًذ دطٍ

// 

31 
 اًٚاٌ ْػاو ػاطف انصردٖ

// 
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 ب المستىي األول المقيدين قائمة تأسماء طال
 (الهندسة الزراعية) 1026/1021 الجامعيالعام  في

 ( 2* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

 مستجد تاضم ػالء فؤاد انثذٛر٘ 1

 د/السيد محمود البيلى
 
 
 
 
 

 // تطًح اتراْٛى يذًذ ػثذهللا ػصر 2

 // داذى اتراْٛى ادًذ انطُطأٖ فرج 3

 // جًال جًال يذًذ انثطاطدطٍ  4

 // دطٍ ػادل دطٍ يُٛطٗ 5

 // تاضم ػالء فؤاد انثذٛر٘ 6

 // تطًح اتراْٛى يذًذ ػثذهللا ػصر 7

 // داذى اتراْٛى ادًذ انطُطأٖ فرج 8

 // دطٍ جًال جًال يذًذ انثطاط 9

 // دطٍ ػادل دطٍ يُٛطٗ 11

 // دطٍ يذًذ دطٍ ػٛذ يذًذ 11

 // ذًذ يذًذ يٕضٗدطٍ ي 12

 // دطُٗ يذًذ دطُٗ اضًاػٛم ضالو 13

 // دُٚا غثرش راغة غثرش يؼٕض 14

 // دُٚا يذًذ انطٛذ ػهٗ انًرضٗ 15

  // دُٚا يذًذ يذًذ يرضال 16
 
 

 د/سعيد السيد أبوزاهر

 // رايٗ غؼثاٌ يذًذ اتراْٛى ضٕٚهى 17

 // رايٗ يذًذ اتراْٛى غرٚف 18

 // ٌ ػثذ انًُصف ػهٗ غاٍْٛرٔاٌ ريضا 19

 // رٔاٌ يطؼذ ػثاش ػثذ انرزاق 21

 // ضارج يُصٕر انطٛذ يذًذ أدًذ 21

 

 // ضانًح دطٍ ػهٗ يذًذ دراج 22

 // انطٛذ ػثذ انثاضظ يذًذ كايم ػثذ هللا 23

 // انطٛذ يذًذ انطٛذ يصطفٗ انطُٕٓرٖ 24

 // غرٔق انطٛذ يذًذ جًؼّ دطٍ 25

 // ًذ فارٔق ػهٗ دطٍٛغرٚف اد 26

 // غرٚف ػطّٛ زٍٚ انذٍٚ ادًذ يذًذ 27

 // غًٛاء ػثذانؼسٚس يذًذ يٕضٗ اتٕانخٛر 28

 // غًٛاء يذًذ ػطّٛ انطٛذ يذًذ 29

 // صاتر ػثذ انطالو صاتر ػثًاٌ ػرلٕب 31

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لائًح تأضًاء طالب انًطرٕٖ األٔل انًمٛذٍٚ
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 (انُٓذضح انسراػٛحو )6102/7210 انجايؼٙانؼاو  فٙ

 ( 3* لطى ) 

 مالحظات دانح انمٛذ اضى انطانة و

 يطرجذ ضذٗ دًذٖ يذًذ ػثذانًؼطٙ انثذرأ٘ 2

 سعيد الشحات عبدهللاالد/

 // ػادل اياو تطَٕٛٗ ضهًٛاٌ انطٛطٗ 1

 // ػثذ انردًٍ ضاليح ػثذرتّ خٛر هللا 3

 // ػثذ انردًٍ غرٚة يذًٕد يذًذ اتٕ َايٕش 4

 // ػثذانردًٍ طارق يُجٗ يذًذ اتٕانُصر 5

 // ػثذ هللا ضٛذ ػثذ هللا ػثذ انذًٛذ ػًار 6

 // ػصًاء نؤٖ يذًذ ػثذ انؼسٚس انصا٘ 7

 // ػالء غٕلٗ يذًذ ادًذ انؼٕضٗ 8

 // ػالء ػٕض ادًذ ادًذ ضهًٛاٌ 9

 // ػهٗ إتراْٛى دطٍٛ ػهٗ ػهِٕٛ 20

 // عػهٗ يذرٔش ػهٗ دًٕد اتٕانرٚ 22

 // ػًرٔ ػادل ػثذانْٕاب انًٕاردٖ 21

 // فاطًح كايم انطُٕضٗ تهثغ 23

 // كرٚى انطٛذ يذًذ اتٕانهٛم ػثذ انردٛى 24

 // كرٚى يذًذ ػثذ هللا ػثذ انًمصٕد ػثذِ 25

  // يذًذ اتراْٛى ػهٗ ػهٙ دًرِ 26

 

 

 

 

 

 د//نبيهه حسن ابو الهنا

 // انالِيذًذ اتراْٛى يذًذ انطٛذ ػثذ 27

 // اتراْٛى يذًذ فرخ هللا انُجاريذًذ  28

 // يذًذ اغرف غٕلٙ اتراْٛى 29

 // يذًذ أغرف فرخ هللا دٔٚذار 10

 // يذًذ اَص تطَٕٛٗ اضًاػٛم كًٌٕ 12

 // يذًذ اٚٓاب ادًذ يذًذ دغٛى 11

 // يذًذ جًال ػٛذ يذًذ اتًٍٕٚ 13

 // ذ دطٍٛ ٕٚضف ػثذ انًُؼى اتٕٕٚضفيذً 14

 // يذًذ دأد دأد ػثذانذًٛذ خٛر هللا 15

 // يذًذ صاتريذًذ دطٍ تذر 16

 // يذًذ صثذٗ يصطفٗ ػثذ انؼهٛى 17

 // يذًذ صالح انًغازٖ اتراْٛى 18

 // يذًذ ػادل يذًذ انخضر٘ اتٕضهًٛاٌ 19

 // يذًذ ػثذ انرازق يذًذ ػثذ انرازق 30
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 لائًح تأضًاء طالب انًطرٕٖ األٔل انًمٛذٍٚ

 (انُٓذضح انسراػٛحو )1026/1027 انجايؼٙانؼاو  فٙ

 (4* لطى ) 

 يالدظاخ دانح انمٛذ اضى انطانة و

 مستجد يذًذ ػثذ انُثٗ يرضٗ دطٍ خهٛفّ 2

 د/ػثذانؼسٚس ػكاغّ   

 // يذًذ ػطراٌ ػثذانذًٛذ يذًذ ضٛذادًذ 1

 // ػصاو طّ َصر يذًذ خػٛد يذًذ 3

 // يذًذ ػًاد انطؼٛذ ػهٗ اتٕانًجذ 4

 // يذًذ فٕزٖ يذًذ ذٕفٛك 5

 // يذًذ يذًذ  غهثٗ غهثٗ انفار 6

 // يذًذ يذًٕد َٕٚص انًطهًاَٗ 7

 // يذًذ َثٛم ػثذانفراح يذًذ يثرٔن 8

 // يذًذ ٔاصف فرذٗ ػرالٗ 9

 // يذًٕد انطٛذ ػثذانؼظٛى انطٛذ 20

 // يذًٕد رضا اتراْٛى ػثذ انردًٍ 22

 // يذًٕد ػاطف صانخ ادًذ ضهٛى غرا 21

 // يذًٕد ػثذ انُاصر ػجٛهّ ػثذ انذًٛذ 23

 // يذًٕد ػثذ انذهٛى دأد ػثذ انذهٛى 24

 // يذًٕد ػصاو يذًذ ػثذ انًُؼى يُٛطٗ 25

  // يذًٕد ػُاَٙ ػثذ انًجٛذ يذًذ ػُاَٙ 26
 
 
 
 

 َٕر انذٍٚ غراتٗ/د/    

 // يذًٕد يذًذ ػثذانطالو جثر 27

 // يذًٕد يصطفٗ يذًذ ػثذانطالو ػثذ انكرٚى 28

 // يذًٕد ْادٖ يذًذ زٚادج انًٛٓٗ 29

 // يرٔاٌ ػثذ انؼسٚس ػثذ انًجٛذ انطٛذ يثرٔن 10

 // يصطفٗ أدًذ إتراْٛى خهٛم 12

 // يصطفٗ جًال ْاغى يرضٗ 11

 // ػثذهللا ػهٗ غؼثاٌ يصطفٗ كايم 13

 // يصطفٗ يذًذ ريضاٌ يذًذ خهٛم 14

 // يصطفٗ ٚذٛٗ زكرٚا ػهٗ ػثذ انؼاطٗ 15

 // يُّ جًال انسيسيٗ ادًذ 16

 // يٕضٗ اتراْٛى يذًٕد يذًذ ػػًأٖ 17

 // يؤيٍ يذطٍ رجة ضؼٛذ ادًذ 18

 // َذٖ فخر٘ انطٛذ اضًاػٛم غاز٘ انثرلٙ 19

 // ػسيٗ ػرفاخ انجًالَطًح يذًذ  30
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 (انُٓذضح انسراػٛحو )1026/1027 انجايؼٙانؼاو  فٙ
 (5* لطى ) 

 يالدظاخ دانح انمٛذ اضى انطانة و

 مستجد َػٕٖ يذدد تركاخ 2

 ٗ يرجاٌ ػثذانَٕٛصد//يُ    

 // ْاجر ػادل يذًذ ػهٙ انًذَٙ 1

 // دٖ كًال انذٍٚ ػثذ انٓادٖ يذًذ اتٕ طانةْا 3

 // ْانح انطٛذ ادًذ ػثذ انْٕاب َٕٚص 4

 // ْثّ ػًاد تٓجد يذًٕد انثُا 5

 // ُْاء اغرف ػثذ انًُؼى يذًذ انجُذٖ 6

 // ُْاء انُػأٖ ادًذ ٕٚضف 7

 // ْٛثى َثٛم يذًذ ػثذانهطٛف ػًر زٚذاٌ 8

 // رٔعٔالء خانذ يذٙ انذٍٚ ػهٗ يس 9

 // ٚذٙ َثٛم دطٍٛ يذًٕد ادًذ 20

22  // 

21  // 

23  // 

24  // 

25  // 

26  //  

27  // 

28  // 

29  // 

10  // 

12  // 

11  // 

13  // 

14  // 

15  // 

16  // 

17  // 

18  // 

19  // 

30  // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ة كفرالشيخــــــجامع
 ةـــــــة الزراعــــــــكلي

 شئون التعليم والطالب

 

 
 المستىي األول المقيدين قائمة تأسماء طالب 

 (الهندسة الزراعيةم )1026/1021 الجامعيالعام  في

 ساعة22عدد ساعاتيم أقل من)باقون لالعاده(طالب  ( 6* قسم ) 
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

 باق احمد خالد محمود االجول 1

 
 حسين سرور أ.د/

 

  احمد عصام محروس عبد المجيد موسى 2
  احمد سعد احمد محمد 3
  اسالم مدحت محمد برغش 4
  بالل فريد السيد رمضان  5
  عبد الخالق خالد عبد الخالق الشراكى 6
  عبد الرحمن محمد جابر محمد متولى 7
  عبد الرحمن سعد المميجى عمى محمد 8
  يذًذ ػثذ انذًٛذ ادًذ جؼفرعبد الرحمن  9
  عبد اهلل فتحى محمود ابراىيم 11
  محمد احمد احمد عبد المنعم الربعى 11
  محمد طو محروس طو ناجى 12
  مصطفى جمال عبد النبى ابراىيم مصطفى 13
  ضايٗ يصطفٗ ػثذ انًمصٕد مصطفى 14
  يذًذ فٕزٖ ػثذ انؼسٚس غًٕر مصطفى 15
   ميا محمد ابو المجد عمار 16
17    
18    
19    
21    
21    
22    
23    
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 قائمة تأسماء طالب المستىي األول المقيدين 
 (الهندسة الزراعيةم )1022/1026فً العام الجامعً 

 ساعة22طالب عدد ساعاتيم أكثر من من (5* قسم )
 مالحظات حالة القيد اسم الطالة م

 باق  1

 د/نبيهه حسن أبو الهنا

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
11   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   

 


