
 الموبيل رقمالقسم العلميالمرشد األكاديميم

01050544625هندسة زراعيةعبد اللطيف عبد الوهاب سمك/ د1

01066183566سامى عبد الحي فراج/ د2

01004215119إيمان عاشور محمد حسن/ د3

01005463345علوم األغذيةمحمد محمد على الدين/ د4

01026834603علوم األراضيأحمد محمد البعالوى/ د5

عبد اللطيف عيد عبد / م م6
اللطيف

01016727363االقتصاد الزراعي

01094522258الحشرات االقتصاديةسميه عصام الدين سويلم/ م م7

01033244235علوم األراضيحاتم محمد المدلع/ م م8

01032848465بساتينمحمد عبدالمحسن طه/ د 9

2022 /2021السادة منسقي اإلرشاد األكاديميين للعام الجامعي 

إنتاج الدواجن



 التليفون رقمالقسم العلميالمرشد األكاديميالقسم

101015856413قسم 
201140975980قسم 
301008553029قسم 
401090417388قسم 
01067942948علوم األغذيةأبو بكر سالم شافعي محمود/ م م5قسم 

علوم وتكنولوجيا بسمه محمود القط/ م م6قسم 
اآلليان

01066164925

701025212194قسم 
801015172907قسم 
901001733576قسم 
1001007116077قسم 
1101003292452قسم 
1201004363456قسم 
1301099701004قسم 
1401022487992قسم 
01015730533 +1501221970944قسم 
1601094718969قسم 
01098251897النبات الزراعي عبدالمجيد عبدة امل/  م17قسم 

01097959276البساتينعالء جمال عزت عيسى/ م18قسم 

01006204864المحاصيلمروه محمد النحاس/م19قسم 

01094486066األلبانخديجة رجب بدوي/د20قسم 

أسامه أبو العز نايل/ د
أسماء عبد اهلل فتحي/ د
إيمان إبراهيم صديق/ د

اإلنتاج الحيواني

إيمان متولي أحمد أبو عليوة/ د
محمد كحيل حسيب/ م م

إنتاج الدواجن

شادي محمد شوقي/ د
هاجر محمد متولي قنديل/ م م

االقتصاد الزراعي

كمال أمام حسين محمود/ د
أدهم خالد سيد عفيفي/ م م

الكيمياء الحيوية

هاجر على محمود عمار/ د
سماح سعيد عرفه/ د

هاجر محمد سالمان/م م

مبيدات اآلفات

2021/2022السادة المرشدين األكاديميين للعام الجامعي 
المستوى األول ـ شعبة عامة

شاديه عادل درويش/ م م
مروه صالح محمد الزفزاف/ م م

اإلرشاد الزراعي 
والمجتمع الريفي



 التليفون رقمالقسم العلميالمرشد األكاديمي

01018430223سعيد السيسى/ د 

01064632094أحمد محمود محمد الكشكى/ م م 

 التليفون رقمالقسم العلميالمرشد األكاديمي

01016009066أحمد توفيق طه/ أ د

01146544568محمد نبيه بيومي/ د 

01285441423طه إسماعيل طه/ م 

 التليفون رقمالقسم العلميالمرشد األكاديمى

01021544625عبد اللطيف عبد الوهاب سمك/ د

01030544843عبد الرحمن على محمد/ م م

01024372184أميرة عماد محمد داود/ م م

 التليفون رقمالقسم العلميالمرشد األكاديمي

01003879292إيهاب عبد العزيز الصعيدي/ د

01220089529إبراهيم محمد عمر جمعه/ د

01019095981عبد الهادي محمود عمر/ م م

المستوى الرابع

هندسة زراعية

المستوى األول

هندسة زراعية

المستوى الثاني

هندسة زراعية

المستوى الثالث

هندسة زراعية

2021/2022السادة المرشدين األكاديميين للعام الجامعي 
شعبة هندسة زراعية



 التليفون رقمالقسم العلميالمرشد األكاديميالقسم

01010947577أشرف عادل أبو الحديد/ م م1

01020134714محمد أحمد محمد حسين/م م2

01060362149اميرة عبدالعزيزعلى/ م 3

01142163235منى احمد شكرى راضى/ م 4

01028337292راجيا متولي مزروع/ د5

01032848465محمد عبد المحسن طه/ د 6

01068877791عبد الرحمن ممتاز حجازي/ م م 7

01003739918سميرة السيد الشافعي/ م م8

01033832987إيمان سعيد عبد العال/ م م9

01009770695غادة عبد اهلل حسن/ م م10

01001834314أحمد محمد عبد الرحيم/ د11

01006601496محمد سعيد أبو قوره/ د12

01066519100نهال أمين سويلم/ د13

الحشرات االقتصادية

2022 / 2021السادة المرشدين األكاديميين للعام الجامعي 
المستوى الثاني ـ شعبة عامة

محاصيل

البساتين



01006895850داليا عبد الفتاح سليم/ د14

01280444599عمرو محمد المصري/ د15

01112189018أحمد محمد عبد العال/د16

01008960231 حسن محمود نارمان/  م م17

01011037728 مناع السيد نرمين/  م18

01061361078نجالء النعمانى عبد الحافظ/ د19

01009908213دعاء محمد أبو الفضل/ د20

01092322539أسماء مختار متولى/ م م22

01044204291الوراثهمحمد عالء الدين السبكى/ م م23

هند النعمانى عبد الحافظ / م م24
النعمانى

01016839073الدواجن

النبات الزراعي

علوم االراضى



 التليفون رقمالقسم العلميالمرشد األكاديميالقسم

01003198178فرحات عبد السيد محمد/ أ د1

01006330757سمر جمال شعير/ د2

01018883602شرين فرحات عبد السيد/م3

01000190712حسن نبيه أبو سعد/ أ د4

01008449544يسرا السعودي عبد المقصود/ د5

01006741765احمد صالح محمد ناصر/م6

01010561732حمدي ماهر محمد7

01222328188عصام الدين حافظ منصور/ أ د8

01025264909أيمن يونس فتحي عالم/ د9

01019453165إيمان عبد الستار عبد المطلب/م10

01003930725الهام أمين محمد الدن/ د11

01017919254فاطمة الدهشان/ م م12

01093082607احمد عبدالدايم محمود/م13

01208784583هند عبد الرحمنعبد السميع زهران/ م14

االقتصاد الزراعي

علوم وتكنولوجيا 
اآلغذيه

علوم وتكنولوجيا 
اآللبان

2021/2022السادة المرشدين األكاديميين لألقسام العلمية للعام الجامعي 
والمستوى الرابع/ المستوى الثالث 

اإلرشاد الزراعي



01224208727مدحت مصطفى أبو زيد/ أ د15

01019733840محمد مجدي درويش شبانه/ م م16

01008252339محمد ممتاز عبد الرحمن/م17

01008179580منال عبد الرؤف عبد المجيد/ أ د18

01068996994زينب عبد الغنى البرماوى/ أ د19

01032253877إسراء حسن عبد الوهاب/م20

01007382153زينب الشحات/م21

01000157506إسالم فيض اهلل عباس/ د22

01061791017أسامه حامد/ م م23

01017109755اسماء سعد غانم/م.م24

01005667639منال كمال أبو النجا/ أ د25

01027477146ريهام عبد الفتاح درويش/ م م26

01008663479محمد اسماعيل محمد/م27

إنتاج الدواجن 
واألسماك

الكيمياء الحيوية

مبيدات اآلفات

اإلنتاج الحيواني



 التليفون رقمالقسم العلميالمرشد األكاديميالقسم

01004502318أسامه على محمد على/ د28

01001349802سيد محمود عبد العال/ أ د29

01091725937ياسر محمد الشحات محمد/م.م30

01005256021سالى عبد الرازق ميدان/ أ د31

01144406983منى رشدى خليل/ أ د32

01002532753همام همام السباعي/م.م33

01004990202هانى محمد هيكل/ أ د34

01151942715باسم محمد أحمد الدفراوى/ د35

01061088134سماح فتحي السيد/م.م36

01142609080اميمة ابراهيم إمام/م37

01002440905مجدى السيد مهدى/ أ د38

01099029755حسام محمد أحمد عوض/ د39

01095099444احمد احمد عبد المنعم/م40

01155936836مي حمدي/م41

النبات الزراعي

2021/2022السادة المرشدين األكاديميين لألقسام العلمية للعام الجامعي 
والمستوى الرابع/ المستوى الثالث 

المحاصيل

البساتين

الحشرات االقتصادية



01068228994وائل السيد عمران/ أ د42

01278474415هاني محروس محمد/ د43

01060981635أمل عزت/م44

01094922425خالد صالح الدين محمد/د45

01002440905مجدي مهدي/د46

01224208727مدحت ابوزيد/د47

01067907615إيناس محروس عبد الغنى/ د48

01000227915دينا رسمي محمد الحوشي/م49

01100030825وئام نعيم/م50

علوم االراضى

التكنولوجيا الحيوية


