
الحالة الدراسية اسم الطالبرقم الجلوس

طباعة قائمة الطلبة وارقام الجلوس

2019-2018للعام األكاديمى

كلية الزراعة جامعة دمنهور

نظام شئون الطالب

فصل دراسي اول                      /                المستوى الدراسى الرابع

( 40600 - 40541 )من رقم   ( 4مدرج  )                 

برنامج علوم و تكنولوجيا      :- الشعبة /القسم

           االغذية و االلبان

مستجد ابتسام محمد فريد محمود على مناع

مستجد ابتهال عبدالرحمن عبدالسالم عوض

مستجد احالم رمضان محمد بليح

مستجد احمد السيد عيسى حماد

مستجد احمد حسن عبده جمعه

مستجد احمد خميس خيرهللا عبد العاطى

مستجد احمد سعيد ابو العزم محمد الشرقاوى

مستجد احمد عبدالحميد محمد سعداوى بطران

مستجد احمد عبدالمعطى عبدالسالم عبداللطيف

مستجد احمد محمود السيد مبروك

مستجد ادهم ياسر محمد عبدالرحمن القلفاط

مستجد اسراء ابراهيم فتحى محمد الخولى

مستجد اسراء احمد عبد الغني عيسى

مستجد اسراء اسماعيل عبدالنبى حبيب

مستجد اسراء بدر عبدالسميع بدر

مستجد اسراء جمال عبدالرسول عبدالعزيز عطيه

مستجد اسراء شحاته مساعد ابراهيم ابو الحسن

مستجد اسراء فرج فؤاد السيد

مستجد اسراء هشام عبدالمجيد محمد عبدالغنى

مستجد اسماء احمد غريب احمد عبدالمعطى حماد

مستجد اسماء اسماعيل عبد الدايم محمد

مستجد اسماء سامي فؤاد مصطفي خميس

مستجد اسماء شحاته عبد المنعم الحليوى

مستجد اسماء عصام محمد عبد الغني حسين

مستجد االء جابر عبدالعاطى سالم سليمان

مستجد االء محمد السيد عبدالدايم فرج

مستجد االء محمود عوض محمد قنديل

مستجد امانى احمد محمد حسن محمد

مستجد امل جمعه محمد الشرنوبى ابراهيم

40541

40542

40543

40544

40545

40546

40547

40548

40549

40550

40551

40552

40553

40554

40555

40556

40557

40558

40559

40560

40561

40562

40563

40564

40565

40566

40567

40568

40569

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد امل ربيع عطيه عوض بعيص

مستجد امنيه مهدى مهدى محمد قطمه

مستجد اميره متولى عبد العزيز المتولى يسن

مستجد ايمان حمدي محمد عبد الرحمن شحبر

مستجد ايمان رجب عبدالبارى على

مستجد ايمان عاطف عبدالباسط عبد المولى

مستجد ايمان محسن ابراهيم محمد عامر

مستجد ايمان مصطفى ابو زيد احمد

مستجد ايمان مصطفى اسماعيل عبدالعال سعد

مستجد ايه رابح مصطفى محمود ابو حليمه

مستجد ايه راضي عبد الحليم محمد

مستجد ايه رجب يونس عبد الخالق جلمد

مستجد ايه سعد محمد علي

مستجد ايه عبداللطيف انور محمد الدمينى

مستجد ايه عماد صبحى عوض عوض عبد هللا

مستجد ايه محمود حنفى السيد

مستجد ايه يسري الششتاوى حامد سعد

مستجد ايهاب جمعه عثمان مسعود

مستجد بسمه عبدالرحمن ابوالسعود محمود سعيد

مستجد بسمه محمد عبد العزيز سليم

مستجد بهاء عوض محمد علي يونس

مستجد حسام ماهر سعد حسين

مستجد حسناء حلمى عبده عبده المغربى

مستجد دينا محمود رافت عمر رفاعى محمد رفاعى

مستجد رانيا صادق عبد العزيز محمد يوسف

مستجد رانيا صيام محمود صيام الطباخ

مستجد رباب سعيد بطايحي مجاهد الشهاوي

مستجد رحمه فؤاد محمد عبدالمحسن

مستجد رنا محمد عبدالحميد عبدالعاطى مسلم

مستجد زينات يحيى السعيد السيد شلبى

مستجد زينب محمد عبد ربه محمد غنيم

مستجد ساره ابراهيم دسوقى سليمان

مستجد ساره ابراهيم مخيمر ابو عبدهللا

مستجد ساره احمد مصطفى الحسانين

مستجد ساره سعيد محمد العكازى

برنامج علوم و تكنولوجيا :- الشعبة /القسم

االغذية و االلبان

فصل دراسى اول                    /                 المستوى الدراسى الرابع 

( 40660 - 40601 )من رقم    ( 7قاعــه  )  

40601

40602

40570

40571

40572

40573

40574

40575

40576

40577

40578

40579

40580

40581

40582

40583

40584

40585

40586

40587

40588

40589

40590

40591

40592

40593

40594

40595

40596

40597

40598

40599

40600

40603

40604

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد ساره عبد الستار نوام عبد الجواد

مستجد سالمه محمد محمود عبدالعاطى

مستجد سعد جمال عبد القادر السيد

مستجد سماح صبحى احمد بلح

مستجد سمر فتحى عبد الواحد حرحش

مستجد سهام فتحى عبد المولى عبد الحميد عبدالعال زيد

مستجد سهيله شاكر حسن عبدالسالم عوض

مستجد شيماء محمد سليمان القواس

مستجد صباح احمد محمود حموده

مستجد صفاء احمد عبد الحميد البشالوي

مستجد عبدالرحمن محمود عبدالونيس عبدالوهاب البحيري

مستجد عبدالفتاح عبدالرازق عبدالفتاح على عياد

مستجد عبدالهادي عطاهللا عبد العزيز ابو السعود

مستجد عبيد علي عبيد علي

مستجد عزه رمضان ابراهيم محمد مرعى

مستجد عالء الدين عبيد محمود مصطفى زايد

مستجد على محمد خالد على

مستجد عيد اشرف محمد محمد على عبده

مستجد غاده محمد قويه الجالى

مستجد فاتن احمد مصطفى حسين

مستجد كريمه الحسيني عبد الرؤف محمد فتياني

مستجد لبنى عوض رمضان محمد معجب

مستجد لمياء منصور شحاته محمد شحاته

مستجد محمد احمد حسن محمد عوض

مستجد محمد جابر عبد الحميد عبدالجيد نصر

مستجد محمد حسن محمد احمد رضوان

مستجد محمد رمضان عبد العزيز الدويك

مستجد محمد سمير شحاته درويش

مستجد محمد سمير محمد عبد الرحيم

مستجد محمد محمد فتحى منصور اسماعيل حميدة

مستجد محمد منير عبد القادراحمد

مستجد محمود احمد عبدالعظيم حسن

مستجد محمود عبدهللا عبدالرحيم محمود حسين

مستجد محمود عبدالناصر الفاضلى خضير

مستجد محمود محمود احمد احمد قاسم

مستجد مرام محمود غنيم راغب بيطح

40605

40606

40607

40608

40609

40610

40611

40612

40613

40614

40615

40616

40617

40618

40619

40620

40621

40622

40623

40624

40625

40626

40627

40628

40629

40630

40631

40632

40633

40634

40635

40636

40637

40638

40639

40640

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد مروه حسن مصطفي محمد قاسم

مستجد مروه عادل عبد المقصود سمك

مستجد مصطفى عادل حسين عوض

مستجد مصطفى مصطفى متولي محمود قنديل

مستجد منال سمير جابرمحمد خليفه جاد

مستجد منيره عصام محمود عبد العاطى شحاته

مستجد مها عبدالمعبود راشد على ابو خليفه

مستجد مى السعيد محمود اللقانى

مستجد مياده اسماعيل محمد حسين ابو غديه

مستجد ميار عاطف احمد اسماعيل

مستجد نجاه صبحى محمد بسيونى القديرى

مستجد ندا اسامه عبدالجليل حامد ابوعجوه

مستجد ندى عبد الحليم صالح الدين محمود زايد

مستجد نهال عبد الباسط عبد الفتاح حسين اسماعيل

مستجد نورهان صبحى عبدالحميد محمد منصور

مستجد نورهان نورالدين قطب محمد عبد الجليل شراقى

مستجد هاجر انور سعد على خير هللا

مستجد هبه هللا السيد توفيق محمد  درغام

مستجد هبه محمد رجب عبدربه حسين

مستجد هدى سعد محمود عبد الرحمن

مستجد هدى مجاهد محمد احمد محمد

مستجد هدير محمد احمد محمد دياب

مستجد هناء خميس محمود عوض

مستجد هند السيد احمد حسن بكر

مستجد
ياسمين ايمن عبد الحميد مبروك عبد الحميد ابو 

الحسن

باقى ايمان على محروس ابوهيكل

باقى محمد عبدهللا جابر ادريس ابو مشفه

باقى محمد محمود محمد عبدالحليم

1من الخارج السيد محمد السيد عبد اللطيف

2من الخارج  سلمى عبد هللا علي عبد المجيد قطوش

2من الخارج  غاده سمير حسين محمد

برنامج علوم و تكنولوجيا :- الشعبة /القسم

االغذية و االلبان

فصل دراسى اول                /                     المستوى الدراسى الرابع 

( 40671 - 40661 )من رقم   ( 8قاعــه  )                     

40641

40642

40643

40644

40645

40646

40647

40648

40649

40650

40651

40652

40653

40654

40655

40656

40657

40658

40659

40660

40661

40662

40663

40664

40665

40666

40667

40668

40669

40670

40671

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



امراض النبات- وقاية النبات :- الشعبة /القسم( 4قاعـه  )فصل دراسي اول              /       المستوى الدراسى الرابع

الحالة الدراسية التوقيــع  اسم الطالب

مستجد ابتهال محمد صالح محمد الزفزافى

مستجد احمد صالح عبدالفضيل سليمان عرقوب

مستجد احمد كمال على محمد محمود

مستجد اسراء عبدالحميد سعد عبدالسالم شمخ

مستجد االء محمد فوزى محمود الحناوى

مستجد االء معتمد محمد محى الدين عوض ابو ليمون

مستجد امانى سعيد عبدالمجيد حمزه درويش

مستجد اميره فايز محمد عبد الجيد

مستجد اميره فتحى احمد المرسى

مستجد ايمان حمدي محمود خليفه

مستجد ايه عبدالناصر انور محمد

مستجد جهاد عبدالحكيم محمد على الحلوشى

مستجد حسين سالمه جابر محمد الششتاوى

مستجد حلمى سعيد يونس عطيه

مستجد خالد رمضان سالم عبدالسالم المزلع

مستجد رانيا مسعد محمد عبدالعزيز رميح

مستجد صبرى عادل محمد بهنسى

مستجد صفاء محمد كمال الترعاوى

مستجد عامر شحاته عنان على

مستجد عبدالصادق خالد عبدالصادق عبدالغني

مستجد عبدالعزيز راغب عبدالعزيز عبدالشافي

مستجد عبدربه سعد عبدربه شعبان على

مستجد عمر محمد موسى النجار

مستجد غاده خالد زكريا بسيونى عبد العزيز

مستجد محمد على قاسم بخيت ابرهيم

مستجد محمود ابراهيم احمد محمود شراره

مستجد محمود عبدالحليم محمد على

مستجد محمود فوزى حموده عبد الرحمن

مستجد مصطفى عبدالهادي عبدالحليم عبدالعزيز

مستجد منال السيد عثمان على ابو زيد

رقم الجلوس

40301

40302

40303

40304

40305

40306

40307

40308

40309

40310

40311

40312

40313

40314

40315

40316

40317

40318

40319

40320

40321

40322

40323

40324

40325

40326

40327

40328

40329

40330

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد منه هللا السيد محمد لطفى الوحش

مستجد نصر ربيع محمد ربيع  ابراهيم درهاب

مستجد نورالدين محمد السيد سرحان

مستجد نورهان ياسر فرج بدر

مستجد نيره حمدى عباس البنا

باقى اسماء ابراهيم صبحى الشافعى

باقى رانيا عبد القادر علي عوض

على مصطفى على مصطفى محمد

باقى عبير عطا محمد احمد الهارونى

باقى

تخصص كيمياء وسمية المبيدات:- الشعبة /القسم

الحالة الدراسية التوقيــع  اسم الطالب

1من الخارج محمد عبدهللا محمد عبدالنبى الشافعى

2من الخارج 

مستجد ابراهيم حسن ابراهيم محمد

مستجد احمد اسامه محمد احمد القلفاط

مستجد احمد حيدر عبد الستار شمندى

مستجد احمد صالح سعد محمد النمر

مستجد احمد وائل عبدربه موسى قريطم

مستجد احمد يونس محمد عبده

مستجد اسالم جمعه محمد عبدهللا حسنين

مستجد اسالم رجب عبد القادر احمد ربيع

مستجد اسالم كمال عبدالجليل ابراهيم الكومي

مستجد ايه عيد ابو المعاطي احمد

مستجد حسين على دسوقى على

مستجد دعاء رمضان غريب ابراهيم الفتيان

مستجد دعاء عبدالغنى بسيونى عبدالغنى سمك

مستجد رشا احمد كمال البسومى

مستجد رنا هانى عبدالقادر ابراهيم

مستجد ريهام صابر كامل مرشدى القروى

مستجد سناء مامون محمود  محمد االعصر

مستجد عادل محمد عبد العزيز عبيد

40331

40332

40333

40334

40335

40336

40337

40338

40339

40340

40341

رقم الجلوس

40241

40242

( 3قاعـه  )فصل دراسي اول              /       المستوى الدراسى الرابع

محمد جاد المولى مسعود كريم شاهين

40243

40244

40245

40246

40247

40248

40249

40250

40251

40252

40253

40254

40255

40256

40257

40258

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد عبدالرحمن ذكي عبدالرحمن متولي عامر

مستجد عبدالكريم وازن مطير عبدالجليل

مستجد عبدهللا ناصف عيد يعقوب

مستجد عالء عيد علي ذكي الفخرانى

مستجد محمد سيد محمد محمود

مستجد محمد عبدالحميد عباس ابراهيم

مستجد محمد عبدالمنعم عبدالونيس محمد الجندى

مستجد محمود عبدالمنصف محمد مامون

مستجد محمود مسعود عبد الهادى صميده

مستجد مروه رجب سعيد قاسم عمر

مستجد مروه صالح محمد عثمان شمس الدين

مستجد معاذ محمد عبد القادر خميس

مستجد مني حمدى عبد الصادق عبد الغني شرشر

مستجد مياده رزق ابراهيم حسين

مستجد نهاد يحيى زكريا عيسى

مستجد نوره عبد اللطيف عبد العزيز ابراهيم حميد

على حسنى عبد العزيز حزيمه

مستجد ياسمين ابراهيم جاب هللا عبد الهادي

باقى ابتهال  عبدالعاطى  سيد احمد

احمد سالمه ابراهيم ابوعيسى

باقى ساره عباس محجوب على فياله

باقى

تخصص انتاج الدواجن:- الشعبة /القسم

الحالة الدراسية التوقيــع  اسم الطالب

باقى محمود فيض هللا فرسون محمد

2من الخارج 

مستجد ابراهيم صالح ابراهيم موسى

مستجد ابوبكر احمد عمر محمد حجاب

مستجد احمد بدرى عبد الحفيظ عبد القادر كامل

مستجد احمد حمدي كامل سليم

مستجد احمد سامي محمد السيد محمود سالمه

مستجد احمد سعيد اسماعيل عبد الحق كيله

40259

40260

40261

40262

40263

40264

40265

40266

40267

40268

40269

40270

40271

40272

40273

40274

40275

40276

40277

40278

40279

40280

رقم الجلوس

40451

40452

40453

فصل دراسي اول             /                         المستوى الدراسى الرابع

( 40488 - 40451 )من رقم   ( 6قاعـــه   )              

40454

40455

40456

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد احمد شوقى احمد ابراهيم الشرملى

مستجد احمد صبحى عبدهللا عبدالمالك

مستجد احمد محمد متولى محمد فايد

مستجد اسراء احمد محمد خليل

مستجد اسالم عبدالعزيز عزب اسماعيل المغربى

مستجد اسماء السعيد اسماعيل السعيد عبد اللطيف

مستجد اسماء حلمى عمران عبد العاطى

مستجد اسماء علي احمد على سلطان

مستجد اسماء مختار عبدالحميد عبدالسالم

مستجد اميره رضا ابراهيم محمد قيشه

مستجد اميره غريب سالم حامد

مستجد انجى ثروت علي ابوالحسن

مستجد ايمان اسعد حسنى ابراهيم الكتاتنى

مستجد ايه بهاء ابراهيم محمد شعت

مستجد ايه حسن محمود حسن السيد

مستجد ايه شحاته عوض محمد

مستجد بسمه كمال عبداللطيف محمد يوسف

مستجد تهانى عادل عبد القادر جويده

مستجد حافظ بدران عيد ربيع سالم عطيه

مستجد حسناء محمود عبدالجواد الشيخ

مستجد دنيا عادل سعيد حسن شحاته

مستجد رباب محمد ابراهيم الطنطاوي

مستجد رحمه رفعت عزت عبداللطيف العبد

مستجد رقيه طه مصطفى محمد خليل الهلباوى

مستجد ساره احمد محمد على حسين

مستجد ساره يونس منصور عبدالغنى يونس

مستجد سالى ابراهيم عبدهللا محمد عبدهللا

مستجد صابرين محمد محمد عطيه سكين

مستجد صالح شعبان اسماعيل احمد دويدار

مستجد عبدالرحمن عبدالقوى منصور عبدالقوى الناقورى

عبدالعاطي عوض عبدالعاطى نعيم

مستجد علي السيد جابر السيد

مستجد

40457

40458

40459

40460

40461

40462

40463

40464

40465

40466

40467

40468

40469

40470

40471

40472

40473

40474

40475

40476

40477

40478

40479

40480

40481

40482

40483

40484

40485

40486

40487

40488

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد كريم ماهر شعبان حسن عامر

مستجد كريم محمد احمد جالل

مستجد محمد البشير محمد يوسف عثمان

مستجد محمد السعيد السيد احمد عرفه

مستجد محمد حسام السيد محمد خليفه

مستجد محمد حمدي عبدالمجيد عبدهللا

مستجد محمد خميس محمد محمد ابو النجا

مستجد محمد رمضان عمر زيدان

مستجد محمد سامى على شبور محمد شبور

مستجد محمد سعد ابو الفتح عيسى

مستجد محمد سعيد على غانم

مستجد محمد شعبان عبدالعزيز حزيمه

مستجد محمد صبحي الصافي سليمان

مستجد محمد عيد جاد الكومي جاد

مستجد محمد محمود محمد على

مستجد محمد محمود محمود السيد جالل

مستجد محمود ابراهيم محمود ابراهيم المصرى

مستجد محمود احمد ربيع عبدالقادر خضر

مستجد محمود احمد محمد احمد ابوعقل

مستجد محمود حمدى ابراهيم على االعصر

مستجد مروان يسرى مسعود محمد صالح

مستجد مصطفى محمود صالح عطيه

مستجد منه هللا محمود مرعى محمود مرعى

مستجد مؤمن احمد علي احمد حسن

مستجد مياده بسيونى ابراهيم بسيونى سنبل

مستجد نادر السيد يوسف رضوان

مستجد نادر حسوب ابو المجد حسوب

مستجد ندى زيدان السيد حسن زيدان

مستجد نغم عتمان عبد المطلب حسن صقر

مستجد نورهان محمود ابو زيد محمود الحداد

مستجد هادى عبدالناصر عبدالعزيز ابوحليقه

مستجد هدير فتح هللا فرج محمد واعر

مستجد ياسر عادل صالح عيد على البيومى

مستجد يسرى حسن جابر بدوى على

تخصص انتاج الدواجن:- الشعبة /القسم
فصل دراسى اول              /                            المستوى الدراسى الرابع 

( 40532 -  40489 )من رقم   ( 3مدرج  )                  

40489

40490

40491

40492

40493

40494

40495

40496

40497

40498

40499

40500

40501

40502

40503

40504

40505

40506

40507

40508

40509

40510

40511

40512

40513

40514

40515

40516

40517

40518

40519

40520

40521

40522

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد يوسف اشرف عبدالحميد مريم

باقى احمد محمود احمد عبدربه البوهى

باقى اسماء على عطيه حسن السوسى

باقى تغريد عيد محمد الشربينى

منى نصر رمضان على بدر

باقى شيماء شعبان عبد العليم عمر ابو ميره

باقى كريم احمد الصاوى نورالدين محمد شتا

فاطمه عمر ياسين طه

باقى محمد فهيم محمد عبد هللا حرب

باقى

تخصص االنتاج الحيوانى و السمكى:- الشعبة /القسم

الحالة الدراسية التوقيــع  اسم الطالب

باقى مى جاب هللا هاشم سعد

1من الخارج

مستجد ابراهيم صالح السيد ابراهيم ابو زيد

مستجد احمد مختار عبد الجواد اسماعيل

مستجد جهاد محمد الشحات سيد احمد

مستجد ريم ابوالوفا ابوالفضل حسنين احمد

مستجد محمد احمد احمد ابراهيم

مستجد محمد احمد اسماعيل عبدالفتاح الفقى

مستجد محمد السيد رزق عبدالسالم حسين

مستجد محمد سعيد محمد احمد محمد الفقى

مستجد محمد صابر عثمان محمد ابو خالد

مستجد منار عبد الباسط عبد الحميد عيد عثمان

مستجد هبه هللا فؤاد السعيد حسان محمد

( 5قاعـــه   )فصل دراسي اول       /       المستوى الدراسى الرابع
تخصص االنتاج الحيوانى و :- الشعبة /القسم

الداجنى

40411

الحالة الدراسية التوقيــع  اسم الطالب

مستجد ابراهيم محمد احمد العيسوى

مستجد احمد سعيد خاطر السيد خضر

مستجد احمد شحات عبدالفتاح الشرنوبى

مستجد احمد عصام جمعه يونس

مستجد احمد مخلص محمد عبداللطيف ابوموسى

مستجد احمد مرضى عبدالقادر عباس موسى

40523

40524

40525

40526

40527

40528

40529

40530

40531

40532

رقم الجلوس

40401

40402

40403

40404

( 5قاعـــه   )فصل دراسي اول       /       المستوى الدراسى الرابع

40405

40406

40407

40408

40409

40410

رقم الجلوس

40361

40362

40363

40364

40365

40366

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد احمد منصور متولى احمد شلبى

مستجد اسالم محمود فؤاد السيد

مستجد اسالم ناصر عبدالقادر محمود القيسى

مستجد االء محمد ممدوح على امين

مستجد امنيه هاني عبدالحليم محمود شيحه

مستجد امير محمدى السيد عبدالفتاح

مستجد انور جميل انور محمد محفرش

مستجد ايمان ناجى عبدالحميد عبدالمقصود دياب

مستجد جابر احمد جالل الدين عبد الهادى

مستجد حسن حمدى على المصري

مستجد حماده بكر رياض مبارك عطيه

مستجد خالد سعد شعبان عطيه البوهى

مستجد عبدالرحمن السيد عوض شعبان

مستجد عبدالرحمن حسن على محمد عبدالحميد

مستجد فرج صابر فرج شامخ السعداوى

مستجد لمياء احمد محمودعبدالسيد مصطفى

مستجد محمد احمد سعد احمد بدوى

مستجد محمد حلمى عبدالمقصود عبد الحميد

مستجد محمد رافت احمد عبد المقصود المؤذن

مستجد محمد سعد سعد مصطفى راضى

مستجد محمد سعيد صديق نصر رزق

مستجد محمد شاكر فتحي عبد المالك طريده

مستجد محمود رجب محمود جاب هللا متولى

مستجد محمود عبدالواحد محمود بكر

مستجد محمود محمد محمود بحر

مستجد مروه عبدالعزيز عبدالعزيز حسين صالح

مستجد مريم اكرم كامل ابراهيم

مستجد مشيره اسماعيل عبد الفتاح شلبي

مستجد منى محمود احمد زين الدين

40367

40368

40369

40370

40371

40372

40373

40374

40375

40376

40377

40378

40379

40380

40381

40382

40383

40384

40385

40386

40387

40388

40389

40390

40391

40392

40393

40394

40395

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



ريهام عبدالرشيد عبدالرؤف شعيب

مستجد نهله فكرى بسيونى السيد الشربينى

مستجد

برنامج وقاية النبات:- الشعبة /القسم

الحالة الدراسية التوقيــع  اسم الطالب

مستجد نورهان محمد سعد اسماعيل حسين

باقى

مستجد ابراهيم محمد على عطيه ختعن

مستجد احمد محمد ضيف هللا على القاضى

مستجد سحر احمد ابراهيم عبد المجيد

مستجد شيماء جمال رمضان محمد

مستجد عالء خميس محمد ابراهيم

مستجد عمر احمد حسن على بلح

مستجد فاطمه شعبان على على اسماعيل

مستجد محمد ابراهيم شفيق عبدالرحيم الشين

ندى عماد اسماعيل الدمياطى

مستجد محمد احمد علي محمد عبد الغني حبكه

مستجد محمد عبدالحميد محمد عبدالعزيزحسن مجاهد

هاني شاكر هنداوي بسيوني شحاته المصرى

مستجد محمود عزت عبد العاطى سليمان القاضى

مستجد

البساتين- االنتاج النباتى:- الشعبة /القسم

الحالة الدراسية التوقيــع  اسم الطالب

مستجد نورهان مصطفى مصطفى شاهين

مستجد

مستجد احمد ابراهيم احمد محمد شلبى

مستجد احمد بدوى عبدالكريم عبدهللا بدوى

مستجد احمد بشير سعد عبدالحميد

40396

40397

40398

40399

رقم الجلوس

40345

( 4قاعـه  )فصل دراسي اول              /       المستوى الدراسى الرابع

نورا عادل محمود محمد احمد عطيه

40346

40347

40348

40349

40350

40351

40352

40353

40354

40355

40356

40357

40358

رقم الجلوس

40051

40052

40053

فصل دراسى اول               /                      المستوى الدراسى الرابع 

( 40060 - 40051 )من رقم    ( 1قاعه  )      

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد احمد جمال محمد محمد ابوالعينين

مستجد احمد جمعه عبد الصمد حامد الديب

مستجد احمد حسن محمد عبدالقادر الطرهونى

مستجد احمد حماده احمد البدوى حسن

مستجد احمد رجب محمد محمد منسى

مستجد احمد رشوان مرعي زايد شراره

مستجد احمد سامى محمد الشربينى عبد هللا

مستجد احمد شريف محمد محمد محمد ابوراجح

مستجد احمد صالح عبدالمنعم عبدالونيس

مستجد احمد طه محمد كشكه

مستجد احمد عبدالرازق فهمي احمد قنديل

مستجد احمد عبدالواحد عاطف عبدالواحد

مستجد احمد عطيه السيد على

مستجد احمد عيد عبدالعاطي عيد يوسف

مستجد احمد لملوم عبدالحميد عوض

مستجد احمد محمد ابراهيم السقا

مستجد احمد محمد صفوت قصدي عماره

مستجد احمد محمد عبد الرؤف سعد

مستجد احمد محمد محمود عبدالرحمن

مستجد احمد محمود يوسف زكى ماضى

مستجد احمد مصطفى عبد المنعم شرف الدين

مستجد احمد ناصر عبدالحميد مسعود

مستجد اسامه رضا ابو المجد العنانى عماره

مستجد اسراء سالمه احمد عبدالجواد عكاشه

مستجد اسراء محمد محمد محمود الخراشى

مستجد اسراء هادي مصطفي الجزار

مستجد اسالم احمد محمد حسن الشونى

مستجد اسالم عاطف مختار عبدالمنتصر دعبس

مستجد اسالم مبروك محمد زيتون

البساتين- االنتاج النباتى:- الشعبة /القسم
فصل دراسى اول                  /                   المستوى الدراسى الرابع 

( 40120 - 40061 )من رقم   ( 2قاعـــه  )  

40061

40054

40055

40056

40057

40058

40059

40060

40062

40063

40064

40065

40066

40067

40068

40069

40070

40071

40072

40073

40074

40075

40076

40077

40078

40079

40080

40081

40082

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد اسماء ربيع سعد الشاذلى الشقاوى

مستجد اسماء رمضان شعبان ابوالعال عبدالرازق

مستجد اسماء عبد الغفار محمد على الطباخ

مستجد اسماء محمد عبد الرحمن محمد عفصه

مستجد اسماء محمد عبد العزيز محمد النجار

مستجد اسماعيل عادل اسماعيل الفقي

مستجد اشرقت حماده ابوالحلقان حماده

مستجد االء خميس عطيه عبد السالم

مستجد االء عادل جمعه ابوزيد

مستجد السيد عيد السيد السيد

مستجد الهام عبدالهادى محمد عبدالسميع

مستجد اميره سامى محروس الزيات

مستجد اميره منصور شعبان عبدالحي على

مستجد امينه حلمى محمد عبيد عراقى

مستجد ايمان حمدى سعد احمد كشك

مستجد ايمان عزت خليل ابراهيم العبد

مستجد ايمن حماده مجلى ابوسيف طوير

مستجد ايمن سامى كمال شحاته قطب فاضل

مستجد ايه ابراهيم عبد العزيز غانم

مستجد ايه عبدالوهاب السيد عبدالحميد بدر

مستجد ايهاب احمد رمضان عبد العال

مستجد ايهاب نبوى هاشم عبدالرحمن

مستجد باسم ابراهيم الليثى محمد سرور

مستجد براءه عبيد طه السيد المليجى

مستجد بكر عبدالمنعم شحاته الكفراوى

مستجد حامد عبدالحميد الصافي عبد الحميد النحله

مستجد حذيفه حسام على محمد حسن غانم

مستجد حسام حسن محمد عبدالقادر

مستجد حسن عادل عبد القوى محمد والى

مستجد حسن علي دسوقي علي

40083

40084

40085

40086

40087

40088

40089

40090

40091

40092

40093

40094

40095

40096

40097

40098

40099

40100

40101

40102

40103

40104

40105

40106

40107

40108

40109

40110

40111

40112

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد حمدين سعداوي عبدالحليم عبدهللا

مستجد حنان السعيد محمد الفحام

مستجد حوريه رمضان كمال عبدهللا

مستجد خالد ابراهيم محمود محمد النجار

مستجد خالد محمد عبدالحميد عدس

مستجد خلود احمد عطيه القصراوى

مستجد داليا يسري عبدالغني محمد وزير

مستجد دعاء سامى رمضان عبدالدايم الشريف

مستجد دينا اشرف عبدالواحد تعلب

مستجد رضوى محمد عبد الحكم محمد القاضى

مستجد رنيم رمضان عبد الهادي طلبه

مستجد روان احمد عبدهللا قطب عرجان

مستجد زياد رضا فهيم حرفوش

مستجد ساره مصطفي السيد عبدالعزيز تركى

مستجد سامح عبدالقادر عبدالرحمن عبدالخالق

مستجد سعد فتحي محمد امبارك

مستجد سعيد ايمن سعيد عبدالقادر

مستجد سعيد حسان عبيد عبد الباقى

مستجد سالمه غريب سعد عبد الحميد

مستجد سالمه مصرى اسماعيل الروينى

مستجد شعبان محمد خميس عبد العزيز حمد

مستجد شفيق عوض شفيق حسنين

مستجد شيماء محمد احمد صالح

مستجد صالح محمد احمد راضى ابوعلى

مستجد عادل مسعود عطوه عبد السالم

مستجد عاصم يسرى صميده عبدالقوى عمران

مستجد عبدالحميد عماد الدين عبدالحميد بدوى عالم

مستجد عبدالحميد مصطفى عبدالحميد الطنطاوى

مستجد عبدالرحمن فتحى رجب جبر يوسف

البساتين- االنتاج النباتى:- الشعبة /القسم
فصل دراسى اول                   /                  المستوى الدراسى الرابع 

( 40180 -  40121 )من رقم   ( 1مــدرج ) 

40113

40114

40115

40116

40117

40118

40119

40120

40121

40122

40123

40124

40125

40126

40127

40128

40129

40130

40131

40132

40133

40134

40135

40136

40137

40138

40139

40140

40141

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد عبدالرحمن محمد عبدالسميع على حسن

مستجد عبدهللا احمد رضوان احمد القط

مستجد عبدهللا مرضي عبدالرازق طاهر

مستجد عبير اشرف السيد عبدهللا شرف النجار

مستجد عبير عبدالواحد عبد العاطى الزعويلى

مستجد عبير محمد صالح محمد عامر

مستجد عال على عبد المنعم ابوعاصى

مستجد عال على محمد مرسى ابراهيم

مستجد علي وجيه محمد اباظه

مستجد عماد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

مستجد عمر هانى محمد خميس ابراهيم

مستجد عمر يونس كمال ابو زيد

مستجد عمرو اسامه محمود سعد الدين

مستجد عمرو خالد احمد محمد السقا

مستجد عمرو ربيع مسعود حميده

مستجد عمرو شعبان عبد الستار النادى

مستجد عمرو عادل محمد مرسى

مستجد عمرو فرج عبد الرحمن عبد الخالق

مستجد غاده رجب عبد المنعم عبد الحميد

مستجد فاطمه سعيد على حسن

مستجد فاطمه سعيد على هديه

مستجد فاطمه صبرى فتحي احمد مدكور

مستجد فاطمه عماد كامل عبد الودود عبد الودود ابو السعود

مستجد كامل صبحى محمود ابراهيم حسن

مستجد كرم صدقى عبدالجواد ابوهديمه

مستجد مبروكه الصافى سعد الصافى

مستجد محمد ابراهيم رمضان سالم العربي

مستجد محمد ابراهيم عبدالعظيم الطويل

مستجد محمد احمد اصالن حسان

مستجد محمد احمد المتولى الوصيفى ابو المعاطى

40142

40143

40144

40145

40146

40147

40148

40149

40150

40151

40152

40153

40154

40155

40156

40157

40158

40159

40160

40161

40162

40163

40164

40165

40166

40167

40168

40169

40170

40171

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد محمد احمد عبد الجليل حامد ابو عجوه

محمد رضا عبدالسالم النجار

مستجد محمد بغدادى نوبى حامد

مستجد محمد جمال عبد العاطي عوض

محمد شعبان عبد العاطى خلف  هللا

مستجد محمد جمعه السيد محمد التومى

مستجد

محمد عبدالخالق حسن محمود زقزوق

مستجد محمد عبدالرحيم محمد ابوالعينين

مستجد محمد سامى محمد قاسم

مستجد

مستجد محمد عبدالفتاح محمد الشرقاوى

مستجد محمد عبدهللا محمد احمد عيسوى

مستجد محمد عبده طوسون ابراهيم بسيونى

مستجد محمد على عبدالمالك مسعود

مستجد محمد عماد الدين محمد عبد الحى النجار

مستجد محمد فيصل محمد محمد الغلبان

مستجد محمد محمود محمد محمود حسين

مستجد محمد مدحت راضى الفقى

مستجد محمد معوض محمد عبد الرازق طنطاوى

مستجد محمد ناصر السيد السيد عبدهللا

مستجد محمد هانى عبدالهادى موسى الديب

مستجد محمود ابراهيم محمود محمود مبروك الزيات

مستجد محمود زايد حافظ مبروك

مستجد محمود سعيد بهجت محمد بالل

مستجد محمود شعبان رمضان عبد المقصود السقا

مستجد محمود عباس عبدالنبى على الشويخ

مستجد محمود عبدالغفار عبدالغفار وفا

مستجد محمود عبدالناصر حميده هنيدى

مستجد محمود محمد سعيد السيد شلبى

مستجد محمود مسعود ابراهيم موسى عبدهللا

مستجد محمود هنداوى سعد محمود النجار

البساتين- االنتاج النباتى:- الشعبة /القسم
فصل دراسى اول                     /                المستوى الدراسى الرابع 

( 40237 -40181 )من رقم   ( 2مــدرج )    

مستجد

40172

40173

40174

40175

40176

40177

40178

40179

40180

40181

40182

40183

40184

40185

40186

40187

40188

40189

40190

40191

40192

40193

40194

40195

40196

40197

40198

40199

40200

40201

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد مريم محمد مسعود ابراهيم

مستجد مريم محمود رجب ابراهيم العطار

مستجد مصطفى حسنى فايز محمد سيد احمد

مستجد مصطفى رمضان حسنين محمد

مستجد مصطفى عبدالراضى فرج عيد سقيم

مستجد مصطفى عبدهللا عبدالفتاح غازى

مستجد مصطفي محمد بسيونى احمد يوسف

مستجد مصطفى محمد خليل محمد

مستجد مصطفي محمد صبري عبداللطيف احمد

مستجد مصطفي محمود عبده سماحه

مستجد مصطفى مرسى محمد محمد

مستجد منار السيد عبدالفتاح المغربى سالمه

مستجد منال اسماعيل متخطري عمر

مستجد منه هللا صابر محمد حميدان

مستجد موسى عيد صابر خميس

مستجد مى جمال محمد على عبد الخالق

مستجد ميرال مصطفى سعد عبدالعزيز الخيتى

مستجد مينا عادل جاد عطيه جويد

مستجد نجوى مجدى انور عبداللطيف

مستجد ندا خيري فؤاد القاضي

مستجد نرمين السيد مصطفى عبدالرازق البدوى

مستجد نرمين محمد ابراهيم المسيرى

مستجد نسمه صابر حامد محمد الصيفى

مستجد نوران طارق صالح سليمان

مستجد نورهان خالد السيد اسماعيل عبد الجواد

مستجد هدير احمد محمدعبدالسالم حافظ  المصرى

مستجد وائل احمد عبداللطيف ابراهيم عبيد

مستجد وفاء عالء الدين عبدهللا هندي

مستجد والء محمد سيد احمد عبده ضحا

مستجد ياسمين عبد المنعم رمزي مصطفى الرجال

مستجد ياسمين محمد عبدالسالم محمد المجيحى

مستجد ياسمين محمد محمد بظاظو

40202

40203

40204

40205

40206

40207

40208

40209

40210

40211

40212

40213

40214

40215

40216

40217

40218

40219

40220

40221

40222

40223

40224

40225

40226

40227

40228

40229

40230

40231

40232

40233

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد ياسين طه محمد عبد الصمد البحر

باقى احمد محمد امين عوض عماره

باقى محمود عبدهللا رمضان هيكل

باقى مصطفى رزق محمود اسماعيل

فصل دراسي اول                      /                المستوى الدراسى الرابع

( 1قاعــه  )       
برنامج االراضى و المياه:- الشعبة /القسم

الحالة الدراسية  اسم الطالب

مستجد احمد صالح عبدالوهاب عبدالغنى

مستجد امنيه عبدهللا عبدالستار عبدهللا ابوالهنا

مستجد اميره احمد شعبان احمدابوالعنين

مستجد ايمان شعبان عبد الستار اسماعيل عثمان

مستجد ايمان عبدهللا فتحى شعبان البنا

مستجد ايمان عبده محمد سيداحمد ابو العنين الديب

مستجد ايمان عطيه خميس متولى الخمارى

مستجد ايه خيري عبد المقصود عبد الحميد

مستجد ايه محمد السعيد محمد امين

مستجد توماس عزت سعد اسكندر

مستجد حسام احمد السيد عبدالنبى

مستجد خالد رمضان فؤاد عبداللطيف

مستجد ساره عاشور عبد الحميد كامل

مستجد عمر عادل عطيه عبدالجواد

مستجد فايزه السيد انور عبدالفضيل  ابو شنب

مستجد محمد سعد مختار عبدالمولى المسلمانى

مستجد مصطفى ربيع عباس حسن سالم

مستجد مصطفى محمود جابرمحمد منسي

مستجد مى عبد المحسن عبد الرازق الالفى

مستجد هناء سعد عبدالفتاح عبد الرسول

مستجد هويده فرج محمد مجلى نوفل

باقى اسماء عبدالرحيم عبدالودود محمد

باقى على جهاد على الشاذلى

باقى مصطفى بالل مصطفى محمد

باقى نجوى على التونى خليل

40234

40235

40236

40237

رقم الجلوس

40021

40022

40023

40024

40025

40026

40027

40028

40029

40030

40031

40032

40033

40034

40035

40036

40037

40038

40039

40040

40041

40042

40043

40044

40045

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



40421

باقى ياسر عبد العزيز سعيد حميده

1من الخارج محمود عبد الهادى فرج عبدالهادى

برنامج انتاج الدواجن:- الشعبة /القسم( 6قاعـــه   )فصل دراسي اول       /       المستوى الدراسى الرابع

الحالة الدراسية رقم الجلوس اسم الطالب

مستجد احمد عبدالغفار عبدالحميد عبدالغفار

مستجد احمد عصام كمال علواني الشاذلي

مستجد احمد علي سالم ابراهيم

مستجد اسالم البصيلى سالمه السيد سالمه

مستجد حسام الدين عبدالمجيد على الدسوقى

مستجد عبدالرحمن زين العابدين عبدالرحمن متولى دهمش

مستجد عبدالرحمن مسعود على عقده

مستجد عصام جمعه حسن السيد

مستجد فتحي ابو الحجاج قاسم عبد الغني

مستجد كمال عارف عبدالسالم التلوانى

مستجد محمد رجب محمد جمعه

مستجد محمد سعد سالم بسيس

مستجد محمد سعد كمال حسين حب هللا

مستجد محمد عبدالجليل عبدالفضيل على بكار

مستجد محمد عبدالرحمن محمد عماره

مستجد محمد محمود محمد عبد القادر دغيدى

مستجد محمود اشرف محمد على ابو العنين

مستجد مصطفى غانم سيف عبدالسالم

عبد الرحمن زغلول عبد الحميد العبد

مستجد مصطفى محمود فؤاد احمد دردير

مستجد

برنامج العلوم االقتصادية و :- الشعبة /القسم

االجتماعية الزراعية

الحالة الدراسية  اسم الطالب

باقى احمد فكرى فهمى محمد

باقى

مستجد اسماء عبدالسالم عبدالرازق احمد البسيونى

مستجد اميره محمد عبد الحميد محمد عطيه

40046

40047

40422

40423

40424

40425

40426

40427

40428

40429

40430

40431

40432

40433

40434

40435

40436

40437

40438

40439

40440

40441

40442

رقم الجلوس

40001

40002

( 1قاعــه  )فصل دراسي اول             /      المستوى الدراسى الرابع

نصر نبيل نصر الصياد

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



مستجد حسام محمد احمد عبدالرحمن حتاته

مستجد رشا محمد ابراهيم سرحان

مستجد ساره محمد السيد عبدالعزيز ابو ريان

مستجد سمر عبدالمقصود دياب غانم

مستجد شيماء ناجى انور محمد حيور

مستجد عفاف اليمنى يوسف غانم

مستجد عمر سالمه محمد عطيه حسن

مستجد قوت محمد محمد امين صقر

مستجد كاترين مالك عوض عوض فرج

مستجد لمياء محمد بهجت فتحى فتح هللا

مستجد محمد السيد محمد عبدالقوى

مستجد محمود قطب محمود قطب الجندي

مستجد مصطفى بشير عبدالونيس عيسى

مستجد منال السباعى محمد محمد الشيخ

مستجد هيثم احمد عبدالحميد عبدالجواد

مستجد يوستينا فريد عوض تادرس

40281

باقى اسراء كمال حسن بيومي

باقى ايمان صبري كامل يوسف

( 3قاعـه  )فصل دراسي اول              /       المستوى الدراسى الرابع
الحشرات - وقاية النبات :- الشعبة /القسم

االقتصادية

الحالة الدراسية رقم الجلوس اسم الطالب

مستجد اوجينا هانى انور اندراوس

مستجد ايه ياسين عبدالجواد قنديل فوده

مستجد بوال سمير فوزى سمعان جرجس

مستجد خالد امين عبدالاله عوف عزام

مستجد محمد عبدالسيد محمود فرج هللا

مستجد منى حسن عبدالحميد محيسن

مستجد ندا مسعود منسى خميس سعد

مستجد ندا منصور محمد معالى

مستجد هدرا جاد الكريم توفيق جاد

مستجد هدير صالح عبد الحميد على شعيب

مستجد هيالنه بشرى عبدالسيد فرج جرجس

فصل دراسي اول                     /                 المستوى الدراسى الرابع

( 1قاعــه  )         

العلوم االقتصادية و :- الشعبة /القسم

التنمية الريفية- االجتماعية الزراعية 

40003

40004

40005

40006

40007

40008

40009

40010

40011

40012

40013

40014

40015

40016

40017

40018

40019

40020

40282

40283

40284

40285

40286

40287

40288

40289

40290

40291

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 



الحالة الدراسية التوقيــع  اسم الطالب

باقى الحسين عالء الدين سعد عثمان عامر

باقى محمد طه محمود ابراهيم سالمه

2من الخارج  هدير عطيه رجب العكازى

40049

40050

رقم الجلوس

40048

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

30/12/2018 تاريخ الطباعة 


