
الزراعي االقتصاد قسم

الزراعي االقتصادمصقر حمزة عادل أحمد41040001

الزراعي االقتصادم حسين أحمد عبدالعزيز أحمد41040002

الزراعي االقتصادمشرف ابراهيم مبروك علي أحمد41040003

الزراعي االقتصادمصالح أبو إبراهيم أحمد محمد أحمد41040004

الزراعي االقتصادمالجندى عبدالصمد مصطفى أحالم41040005

الزراعي االقتصادمالجزيرى السالم عبد جمعة إسراء41040006

الزراعي االقتصادمأحمد محمود مجدي أسماء41040007

الزراعي االقتصادم سليمان محمد محمد الحسيني محمد أمل41040008

الزراعي االقتصادمعبدالخالق الفتوح ابو خالد تغريد41040009

الزراعي االقتصادم السروى جودة مجدي جودة41040010

الزراعي االقتصادم الهجرسي علي ربيع حسام41040011

الزراعي االقتصادم أبوشادي محمود عبدالغفور رانيا41040012

الزراعي االقتصادمعساف على هانى رفقى41040013

الزراعي االقتصادم الجندى حسن هارون ريهام41040014

الزراعي االقتصادم نجيب محمد جمال سلمي41040015

الزراعي االقتصادمالدالى احمد سيد أبوزيد محمد الرحمن عبد41040016

الزراعي االقتصادمعبدهللا إبراهيم أشرف هللا عبد41040017

الزراعي االقتصادمسعد علي أحمد على41040018

الزراعي االقتصادمسعد سعيد رجب غادة41040019

الزراعي االقتصادم منصور مبروك محمد كريم41040020

الزراعي االقتصادمهللا حسب شوقي فوزي كريمان41040021

الزراعي االقتصادمعبدالنبي عيد شوقي لؤي41040022

الزراعي االقتصادم سرحان محمد عبدالحكيم مازن41040023

الزراعي االقتصادمحماده محمد أحمد أشرف محمد41040024

الزراعي االقتصادمعبدالحميد محمد أشرف محمد41040025

الزراعي االقتصادمعيسى السيد جابر السيد محمد41040026

الزراعي االقتصادمجلب رجب عبدالعزيز رجب محمد41040027

الزراعي االقتصادمالقطه محمود عبدالفتاح محمد41040028

الزراعي االقتصادمحسن منصور عبدالمنعم محمد41040029

الزراعي االقتصادمالخولي حسن عبدالناصر محمد41040030

الزراعي االقتصادممصلحي محمد علي محمد41040031

الزراعي االقتصادم القصاص الدين نور علي محمد41040032

الزراعي االقتصادمعفيفي محمد هشام محمد41040033

الزراعي االقتصادمفايد محمد ثابت محمود41040034

الزراعي االقتصادمزعير ابراهيم جابر محمود41040035

قسم الطالب حالةالطالــــــب اســـــــــمالطالب كود



الزراعي االقتصادم طه محمود عبدالغفار محمود41040036

الزراعي االقتصادم الجمال عبدهللا الدسوقي محمد مصطفي41040037

الزراعي االقتصادممحمد أحمد راشد مؤمن41040038

الزراعي االقتصادم محمود أحمد سمير نشوى41040039

الزراعي االقتصادمشديد محمد عبدالسالم أيمن هاجر41040040

الزراعي االقتصادم هللا عبد طارق هبة41040041

الزراعي االقتصادمعامر محمد رمضان شريف ياسمين41040042

الزراعي االقتصادمخليل محمد شعبان يوسف41040043

الزراعي االقتصادمعمران هنداوی عبدهللا عبدالهادی يارا41040044

الزراعي االرشاد قسم

الزراعي االرشادمعامر إبراهيم عامر إبراهيم41140001

الزراعي االرشادمرضوان مصطفي خالد أحمد41140002

الزراعي االرشادمرزق فهيم سعد أحمد41140003

الزراعي االرشادم شرف أحمد عادل أحمد41140004

الزراعي االرشادم الباري عبد السيد الرحمن عبد أحمد41140005

الزراعي االرشادم منصور إمام إبراهيم محمد أحمد41140006

الزراعي االرشادمإبراهيم الرؤف عبد محمد أحمد41140007

الزراعي االرشادم بدوى علي جمال السيد41140008

الزراعي االرشادمابراهيم اسماعيل طارق أيمن41140009

الزراعي االرشادمجاد الستار عبد محمد إيهاب41140010

الزراعي االرشادم احمد الصادق عبد محمود سارة41140011

الزراعي االرشادمعمارة السيد السيد سلمي41140012

الزراعي االرشادم السيد عبدالسميع عادل سماء41140013

الزراعي االرشادم حسن محمد فرج شيماء41140014

الزراعي االرشادمالقادر عبد اللطيف عبد وائل اللطيف عبد41140015

الزراعي االرشادمعجاجه أبو حلمى أسامة عزه41140016

الزراعي االرشادم جبر محمد محيي فايزة41140017

الزراعي االرشادمحسن مصطفي سليمان أمين محمد41140018

الزراعي االرشادم سالمه حلمي رضا محمد41140019

الزراعي االرشادم اللحام شبل سعيد محمد41140020

الزراعي االرشادمعبدالوهاب محمد عيد محمد41140021

الزراعي االرشادمموسي ابو محمد فرج محمد41140022

الزراعي االرشادمخليل رمضان فتحي محمود41140023

الزراعي االرشادم سالمة عبدالفتاح كامل محمود41140024

الزراعي االرشادمحماد عبدالفتاح ممدوح محمود41140025

الزراعي االرشادم السيد علي احمد مصطفي41140026

الزراعي االرشادم شاهين محمود منى41140027

الزراعي االرشادم أمين أحمد محمد أحمد مهند41140028

الزراعي االرشادمالشاويش المليجي محمد جمال مؤمن41140029

الزراعي االرشادب هدور إبراهيم يحى إسالم41140030

قسم الطالب حالةالطالــــــب اســـــــــم الطالب كود



المحاصيل قسم
الطالب حالةالطالــــــب اســـــــــمالطالب كود

م بدر صبحى الهادى أحمد41240001

المحاصيلم البحيري صادق سعيد أحمد41240002

المحاصيلمعمرو الحميد عبد حامد فارس أحمد41240003

المحاصيلمالعزب أحمد النبي عبد ماهر أحمد41240004

المحاصيلمحماده حنفي محمد أحمد41240005

المحاصيلمالشنيطي عبدالرحمن محمد محمد أحمد41240006

المحاصيلمحشاد الفتاح عبد محمود أحمد41240007

المحاصيلمبدوي عبدالحي أحمد ياسر أحمد41240008

المحاصيلم مرعى محمد محمود ياسر أحمد41240009

المحاصيلمأحمد حامد الدين عالء إسراء41240010

المحاصيلمابوالسعود عبدالنبي محمد السيد إسالم41240011

المحاصيلممحمد عباس سامي إسالم41240012

المحاصيلمبلتاجي صابر صالح إسالم41240013

المحاصيلمعزو عبدالفتاح ناصر إسالم41240014

المحاصيلم العز أبو فرحات محمد أسماء41240015

المحاصيلمعبدالحميد حسن مصطفي أمجد41240016

المحاصيلمحسين عبدالحميد كارم أمير41240017

المحاصيلم شمس علي سعد علي آية41240018

المحاصيلمأبوعمر عبدالحليم شوقي أيمن41240019

المحاصيلمحجازي الدين كمال أحمد حجازي إيناس41240020

المحاصيلمجبيبر محمد جابر محمد بدر41240021

المحاصيلم اسكندر سعداللة هللا فرج بيشوى41240022

المحاصيلمعزيز بسخرون عزيز بيشوي41240023

المحاصيلمالحشاش حمدان طارئ حاتم41240024

المحاصيلمالبلشي حسن حمدي حسن41240025

المحاصيلمالجزيري مصطفي الحليم عبد حسن41240026

المحاصيلمأحمدالمشالوي مجدي حسين41240027

المحاصيلم حجازى مصطفى حمدى مصطفى سوسن41240028

المحاصيلمسلطان محمود ابراهيم شيماء41240029

المحاصيلم محمد صبري سمير صبري41240030

المحاصيلممصباح عبدهللا عبدالمنعم طارق41240031

المحاصيلمأحمدهيبه الحفيظ عبد رمضان عبدهللا41240032

المحاصيلم عبداللطيف مشحوت عبداللطيف عبدالحميد41240033

المحاصيلممحمد عبدالقادر أحمد عبدالرحمن41240034

المحاصيلمطه عبدالسالم سعيد عبدالسالم41240035

المحاصيلم عبدالغفار محمد أشرف عبدهللا41240036

المحاصيلم عبدالعزيز عبدالجواد خالد عصماء41240037

المحاصيلمالسنهوري محمد محمد حمدي عطيات41240038

المحاصيلم إبراهيم محمد عبدالرازق محمد عالء41240039

المحاصيلمالنساج على شحات على41240040

المحاصيلمأبوالمجد عبدالمؤمن على صالح على41240041

المحاصيلمالحداد محمد فوزي عمر41240042

المحاصيلم غانم هللا فتح رمضان كريم41240043

المحاصيلمدرويش ابراهيم حسيني ابراهيم محمد41240044

المحاصيلمعبدالرحمن السيد اسماعيل محمد41240045

المحاصيلم عزب محمود السيد محمد41240046

المحاصيلمعثمان المرضى عبد حاتم محمد41240047

المحاصيلم هيبه محمد سعيد رضا محمد41240048

المحاصيلمابراهيم محمد عبدهللا محمد41240049

المحاصيلمأبوقمر محمد عبدالناصر محمد41240050

قسم



المحاصيلم الدبر مصطفي عثمان محمد41240051

المحاصيلم فايد أحمد عيد محمد41240052

المحاصيلم عبدالهادي فؤاد محمود محمد41240053

المحاصيلمالديب محمد محمود محمد41240054

المحاصيلم عبدالعال محمد محمود مصطفي محمد41240055

المحاصيلمبدوي محمد يحيي محمد41240056

المحاصيلماالنجباوى مبروك الشحات محمود41240057

المحاصيلممحمد عبدالصادق عبدهللا أيمن محمود41240058

المحاصيلمالكيالني محمد عبدالرحمن مهاب41240059

المحاصيلمدياب ابوزيد عبداللطيف عبدالباسط ياسمين41240060

المحاصيلمابوالعال حامد يوسف ياسمين41240061

المحاصيلمالنيل أبو إبراهيم أحمد يوسف41240062

المحاصيلب إمام محمد محمد إسماعيل41240063

المحاصيلب أحمد مغاورى عنتر سمر41240064

البساتين قسم
الطالب حالةالطالــــــب اســـــــــمالطالب كود

م طاحون محمود رضا إبراهيم41340001

البساتينمعبدالال محمود إبراهيم أحمد41340002

البساتينمرسالن علي حسين أحمد41340003

البساتينمأبوديب الرحيم عبد حمدي أحمد41340004

البساتينمسالم عبدهللا السميع عبد أحمد41340005

البساتينمخاطر العليم عبد فؤاد أحمد41340006

البساتينم حسبوا السيد محمد أحمد41340007

البساتينمصديق محمد سليم إسراء41340008

البساتينمخليفه الرحمن أحمدعبد إسالم41340009

البساتينم سعيد رجب الرحيم عبد إسالم41340010

البساتينم العليم عبد السيد محمود السيد41340011

البساتينمخميس عدوي رمزي أمير41340012

البساتينمالقطان محمود خالد آية41340013

البساتينمالجليل عبد محمود حمدي باسم41340014

البساتينمالمسيدي حميده ابراهيم محمد باسم41340015

البساتينمالطوخى خليفه صالح تقى41340016

البساتينم عبدالمقصود سعيد حسين حبيبة41340017

البساتينم أمين حمزه أحمد حمزه41340018

البساتينم الشحات عبدالحافظ عادل حميده41340019

البساتينم بدر عبدالمنعم محمد رهف41340020

البساتينم يونس محمد عبدالحكم شهاب41340021

البساتينمحسن زكريا سامى الرحمن عبد41340022

البساتينم عوض علي مصطفي الرحمن عبد41340023

البساتينم هللا فتح الصادق عبد عالء الصادق عبد41340024

البساتينم زيد السيد ناصر العزيز عبد41340025

البساتينمبكري اللطيف عبد صبري اللطيف عبد41340026

البساتينمابراهيم أحمد عبدالواحد سمير الواحد عبد41340027

البساتينمالبري عفيفي البر عبد عبير41340028

البساتينم الدين شرف المجيد عبد المجيد عبد عال41340029

البساتينم سالم عوض جابر ياسر عالء41340030

البساتينماحمد اسماعيل مصطفى عمر41340031

البساتينمالسعداوى محمد المنعم عبد عمرو41340032

البساتينم صليب رمزى أيمن فادى41340033

البساتينممحمد العظيم عبد محمد مازن41340034

قسم



البساتينمالشاعر شوقي السيد محمد41340035

البساتينميمن ابو العظيم عبد صالح الشحات محمد41340036

البساتينمبسيوني محمد بسيوني محمد41340037

البساتينم الدليل عبدالجواد محمد جابر محمد41340038

البساتينمالسيد محمد طارق محمد41340039

البساتينمفليفل رجب طه محمد41340040

البساتينممهدي عيسي فؤاد محمد41340041

البساتينم عيسي إبراهيم كامل ربيع محمود41340042

البساتينم هللا أحمدعبد الجليل عبد محمود41340043

البساتينمغزيه محمود علي محمود41340044

البساتينممصيلحي مرسي محمد مرسي41340045

البساتينمالطوخى محمد عبدالكريم ندي41340046

البساتينم موسى محمد حسين رافت نورهان41340047

البساتينم جنيدى النبى عبد محمد محفوظ هايدى41340048

البساتينمعبدالعزيز رزق سمير هدى41340049

البساتينب محمد أحمد محمد شيماء41340050

غذائية صناعات قسم

قسمالطالب حالةالطالــــــب اســـــــــمالطالب كود
غذائية صناعاتمراجح محمد الستار عبد إبراهيم41440001

غذائية صناعاتم الدكانى إبراهيم محمد إبراهيم41440002

غذائية صناعاتم الصفيان المولى عبد سعيد أحمد41440003

غذائية صناعاتمقطب أحمد شكري أحمد41440004

غذائية صناعاتمابونار محمد الحميد عبد أحمد41440005

غذائية صناعاتم منصور جميل محمد أحمد41440006

غذائية صناعاتم الجمل مسعد صالح إسراء41440007

غذائية صناعاتممنصور علي محمود إسراء41440008

غذائية صناعاتممحمد المنصف عبد أشرف إسالم41440009

غذائية صناعاتمسوم إبراهيم السيد إسالم41440010

غذائية صناعاتمأبوزارع وحيد محمد إسالم41440011

غذائية صناعاتممنصور أحمد شعبان أسماء41440012

غذائية صناعاتم خفاجي صبحي عادل أسماء41440013

غذائية صناعاتممندور محمد إبراهيم محمد أسماء41440014

غذائية صناعاتم الجبكشي أحمد البدوي السيد آالء41440015

غذائية صناعاتمشكر أحمد سيد محمد أمل41440016

غذائية صناعاتمخضر العظيم عبد حسن أميرة41440017

غذائية صناعاتم المجد أبو شحاته فوزى أميره41440018

غذائية صناعاتمالهادي عبد عبدالعظيم إبراهيم إيمان41440019

غذائية صناعاتم معروف العزيز عبد محمود تغريد41440020

غذائية صناعاتمحسن محمد سمير حسن41440021

غذائية صناعاتم إبراهيم علي السيد حمزه41440022

غذائية صناعاتم عرب المطلب عبد فرحات حنان41440023

غذائية صناعاتممخلوف مبروك خالد دعاء41440024

غذائية صناعاتمحسن صابر عالء رحمه41440025

غذائية صناعاتمالعزيز عبد الصباحى نزية رقية41440026

غذائية صناعاتم المنياوي سعيد أحمد سعيد41440027

غذائية صناعاتمعمار اللطيف عبد محمد سلمي41440028

غذائية صناعاتم غمري علي يسري سمر41440029

غذائية صناعاتمابويوسف السنوسي نايل شيماء41440030

غذائية صناعاتمالبنا العزيز عبد محمود الرحمن عبد41440031

غذائية صناعاتم إبراهيم محمد محمود عمر41440032



غذائية صناعاتمنصار فؤاد شريف ماجد41440033

غذائية صناعاتم ماضى  سمير محمد إبراهيم محمد41440034

غذائية صناعاتمشلبى عبدالعظيم أحمد محمد41440035

غذائية صناعاتم شيبه ناصف محمد الشحات محمد41440036

غذائية صناعاتم سمكه أحمد مصطفى جمال محمد41440037

غذائية صناعاتمالديب أبوالفتوح مشحوت محمد41440038

غذائية صناعاتمحماد على محمد محمود41440039

غذائية صناعاتمحماد مرزوق سعيد مرزوق41440040

غذائية صناعاتمالمصري عبدالمقصود عبدهللا انور مرفت41440041

غذائية صناعاتممعوض عوض إبراهيم مصطفى41440042

غذائية صناعاتمزيد أنور محمود مصطفي41440043

غذائية صناعاتم البنا عبدالهادى مجدي هللا منة41440044

غذائية صناعاتممصطفي عطية عبدهللا نادية41440045

غذائية صناعاتمالحفناوى محمود طاهر ندى41440046

غذائية صناعاتمعيطه أبو السيد نبيل ندى41440047

غذائية صناعاتم السيد المحسن عبد السيد ندي41440048

غذائية صناعاتم عبدالعظيم سعيد نورا41440049

غذائية صناعاتماللواتى على سليمان نورسين41440050

غذائية صناعاتم النكالوي شحاتة سعد هبة41440051

غذائية صناعاتمالسوداني عبدالرؤف السيد ياسمين41440052

غذائية صناعاتممحرم توفيق سعيد ياسمين41440053

اقتصادية حشرات قسم

قسمالطالب حالةالطالــــــب اســـــــــمالطالب كود
اقتصادية حشراتمشريف الجليل عبد فايز إبراهيم41540001

اقتصادية حشراتممحمود أحمد عيسى جمال أحمد41540002

اقتصادية حشراتم هواري محمد حمدي أحمد41540003

اقتصادية حشراتم فضل الوهاب عبد عزت أحمد41540004

اقتصادية حشراتم عرب أبو السيد أحمد محمد أحمد41540005

اقتصادية حشراتم الرازق عبد علي محمد أحمد41540006

اقتصادية حشراتمناصف المعبود عبد يحي أحمد41540007

اقتصادية حشراتم محمود محمد أشرف إسراء41540008

اقتصادية حشراتم السيد مرشد إبراهيم إسالم41540009

اقتصادية حشراتمأبوالسعود محمد على إسالم41540010

اقتصادية حشراتم برجل علي فتحي برجل أسماء41540011

اقتصادية حشراتمبكر أبو السيد محمد أسماء41540012

اقتصادية حشراتمالنبي عبد الستار عبد السيد آالء41540013

اقتصادية حشراتمحسين الفتاح عبد محمد آالء41540014

اقتصادية حشراتمشوشة الغني عبد علي أماني41540015

اقتصادية حشراتمالجمسي محمد مصطفي اُمنية41540016

اقتصادية حشراتم رشوان حسن عادل آية41540017

اقتصادية حشراتمخطاب مبروك سامي إيمان41540018

اقتصادية حشراتمالسعداوي محمود محروس ياسر آيه41540019

اقتصادية حشراتم عيسي مرسي يسري آيه41540020

اقتصادية حشراتمالعزيز عبد عدلى سامى بسنت41540021

اقتصادية حشراتمالشيخ إسماعيل جابر جمال41540022

اقتصادية حشراتم عقل محمد النبي عبد جهاد41540023

اقتصادية حشراتمنسيم محمد ناصر حسناء41540024

اقتصادية حشراتمالفقى عبدالسالم أمين محمد ذياد41540025

اقتصادية حشراتم حسين طه رضا اشرف رضا41540026

اقتصادية حشراتممحمد فرج محمد زينب41540027



اقتصادية حشراتميوسف أحمد المرزوقى ظافر ساجده41540028

اقتصادية حشراتمالصاوى فرحات يحيى سارة41540029

اقتصادية حشراتم البيباني محمد شيبه عارف ساره41540030

اقتصادية حشراتمشحاته العزيز عبد محمد سجى41540031

اقتصادية حشراتم فرحات خالد سعاد41540032

اقتصادية حشراتمعبده الرحمن عبد محمد الرحمن عبد41540033

اقتصادية حشراتم محمد عبدالفتاح صبرى غاده41540034

اقتصادية حشراتمطعيمه عبدالغفور أيمن محمد41540035

اقتصادية حشراتمالبدرى مصطفى الصاوي حسن محمد41540036

اقتصادية حشراتمالشافعي الخالق عبد صبري محمد41540037

اقتصادية حشراتمالحميد عبد الكريم عبد الحميد عبد محمد41540038

اقتصادية حشراتمعيسي خليفه عالم محمد41540039

اقتصادية حشراتمالرحيم عبد محمود سيد محمود41540040

اقتصادية حشراتمعبدالقادر العزب محمود محمود41540041

اقتصادية حشراتمعبدالمجيد الجابري حامد منى41540042

اقتصادية حشراتمالدعباس محمد مجدي هاجر41540043

اقتصادية حشراتميوسف سعد محمد والء41540044

االفات مبيدات قسم

قسمالطالب حالةالطالــــــب اســـــــــمالطالب كود
االفات مبيداتمبدوي السيد محمد رزق إبراهيم41640001

االفات مبيداتم الصادق عبد حلمي السيد أحمد41640002

االفات مبيداتم المشد حسن محمد السيد أحمد41640003

االفات مبيداتم أحمد عراقي خالد أحمد41640004

االفات مبيداتم الغني عبد بيومي سمير أحمد41640005

االفات مبيداتم إبراهيم سعد على محمد على أحمد41640006

االفات مبيداتمتعيلب طة الدين محى محمد أحمد41640007

االفات مبيداتممحمد علي ناجح أحمد41640008

االفات مبيداتمصفه غريب نبيل إسالم41640009

االفات مبيداتمجمعه الحميد عبد السالم عبد السيد41640010

االفات مبيداتمالسبع السيد ماهر السيد41640011

االفات مبيداتم علي السيد مرضي السيد41640012

االفات مبيداتمشاهين على السيد ياسر السيد41640013

االفات مبيداتمالشيخ عبدالسميع عادل اُمنيه41640014

االفات مبيداتمطعيمه حلمى مجدى أهله41640015

االفات مبيداتم عبدالفتاح العزيز عبد علي إيمان41640016

االفات مبيداتم خليفه محمود محمود إيمان41640017

االفات مبيداتمابراهيم المعطي عبد عبدالعزيز هايم إيمان41640018

االفات مبيداتم رضوان شكرى محمد إيمن41640019

االفات مبيداتمشنينه الونيس عبد فتح سعيد آيه41640020

االفات مبيداتم عماره محمود عبدالحميد آيه41640021

االفات مبيداتم خطاب السيد ياسين آيه41640022

االفات مبيداتمعبدالحق علي مجدي بسمة41640023

االفات مبيداتمدياب أحمد سعيد أشرف بسمه41640024

االفات مبيداتم شادي محمد مجدي حبيبه41640025

االفات مبيداتمعزالي سالم محمد حمزه41640026

االفات مبيداتم الحسيب عيد محمد سعيد حنان41640027

االفات مبيداتمأبوليفة محمد جمال دعاء41640028

االفات مبيداتم طاحون محمد محمود رنا41640029

االفات مبيداتمأحمد محمد روان41640030

االفات مبيداتمحتاتة محمد سارة41640031



االفات مبيداتمفرج رسالن كرم ساره41640032

االفات مبيداتمالشرقاوي الجواد عبد طاهر الجواد عبد41640033

االفات مبيداتم سلمى عزازى عطيه الرحمن عبد41640034

االفات مبيداتمعلوان السيد محمود أحمد هللا عبد41640035

االفات مبيداتم الجحش مصطفى أحمد فاطمه41640036

االفات مبيداتمزايد محمد رمضان محمد41640037

االفات مبيداتم إسماعيل عيد محمد صبحي محمد41640038

االفات مبيداتم خضر العظيم عبد عماد محمد41640039

االفات مبيداتم أبوعلي كامل عماد محمد41640040

االفات مبيداتمسلطان محمد هشام محمد41640041

االفات مبيداتم الرحيم عبد الحليم عبد أحمد محمود41640042

االفات مبيداتمرمضان مصطفى شوقى محمود41640043

االفات مبيداتمشرف عباس صابر محمود41640044

االفات مبيداتم عيسي خليل محمد محمود41640045

االفات مبيداتمالشرقاوي الحميد عبد الدين نصر مرام41640046

االفات مبيداتمعماره المجيد عبد إبراهيم مصطفى41640047

االفات مبيداتمالزفزاف فتحي أحمد مصطفى41640048

االفات مبيداتمالسيد إبراهيم السيد معاذ41640049

االفات مبيداتمخليفة السيد سعد سالمة هللا منة41640050

االفات مبيداتمحالوة رمضان عماد هللا منة41640051

االفات مبيداتم مصطفى صالح مصطفى مي41640052

االفات مبيداتمرمضان الحسيني محمد محمود ميران41640053

االفات مبيداتمعنبر إبراهيم السيد أيمن ندى41640054

االفات مبيداتممشحوت علي هللا عبد نرمين41640055

االفات مبيداتمقناوى عطية قناوى نهال41640056

االفات مبيداتمسالم إبراهيم محمد حمدى هاجر41640057

النبات امراض قسم

قسمالطالب حالةالطالــــــب اســـــــــمالطالب كود
النبات امراضمأغا علي محمد فتحي أحمد إبراهيم41740001

النبات امراضم كامل موسى التواب عبد عبود إبراهيم41740002

النبات امراضم عزب إسماعيل المنعم عبد أحمد41740003

النبات امراضم إبراهيم محروس عطية أحمد41740004

النبات امراضمالمولي عبد كامل فتحي أحمد41740005

النبات امراضم الجوهري علي محمود أحمد41740006

النبات امراضممحمد الدين كمال محمود أحمد41740007

النبات امراضم حسين يوسف السيد مسعود أحمد41740008

النبات امراضمشاهين محمد حمدي إسراء41740009

النبات امراضم إبراهيم محمد مختار إسراء41740010

النبات امراضم بدر أبوالفتوح فارس إسالم41740011

النبات امراضم بدوى محمود محمد أسماء41740012

النبات امراضم بط أحمد الستار عبد أحمد آالء41740013

النبات امراضمكبيش على على العزيز عبد آالء41740014

النبات امراضم حسين العاطي عبد سامي الشيماء41740015

النبات امراضماللطيف عبد توفيق محمد أميرة41740016

النبات امراضم عبدالرازق حسن محمد إيمان41740017

النبات امراضمأبوالعنين محمد فتحى رضا آيه41740018

النبات امراضمالسيد محمد عصام آيه41740019

النبات امراضمعطيه إبراهيم المجيد عبد دولت41740020

النبات امراضمالشنشوري نجاح أشرف دينا41740021

النبات امراضم صالح السالم عبد منتصر رشا41740022



النبات امراضمالبدوى مبروك حسن رغده41740023

النبات امراضمأغا محمد رمضان شيماء41740024

النبات امراضمالحكيم عبد محمد الحكيم عبد صبري41740025

النبات امراضمنصر علي طه صابر طه41740026

النبات امراضمصقر محمد محمد عادل41740027

النبات امراضمالسروي الحميد عبد عادل الحميد عبد41740028

النبات امراضممحمود اللطيف عبد محمود الرحمن عبد41740029

النبات امراضمفايد علي محمد فؤاد هللا عبد41740030

النبات امراضمالخولى هللا عبد أحمد محمود هللا عبد41740031

النبات امراضم الطنطاوى أحمد إبراهيم كريمان41740032

النبات امراضمالنجار أحمد سليمان أحمد محمد41740033

النبات امراضممناع أحمد عبدالموجود أحمد محمد41740034

النبات امراضمالدهشان محمد محمود جمال محمد41740035

النبات امراضمالفقي ناصر الموجود عبد سامي محمد41740036

النبات امراضم العسال مصطفي فتحي محمد41740037

النبات امراضمسليمان عطيه ماهر محمد41740038

النبات امراضم زيدان عبدالعليم احمد محمود محمد41740039

النبات امراضمفضل عبدالوهاب محمود محمد41740040

النبات امراضمشعالن محمد محمود محمد41740041

النبات امراضم الكرته محمد خالد محمود41740042

النبات امراضمعالم عيد هللا عبد محمود41740043

النبات امراضمسليمان السيد محمد مريم41740044

النبات امراضم الكشاك راغب رجب مصطفى41740045

النبات امراضم الشحات متولي محمد هللا منة41740046

النبات امراضم عبود غانم الدين ضياء ميار41740047

النبات امراضمبكر محمد سليمان محمد نجالء41740048

النبات امراضمابوجاسر كمال يسرى ندى41740049

الحيوية التكنولوجيا قسم

قسمالطالب حالةالطالــــــب اســـــــــمالطالب كود
الحيوية التكنولوجيامخالف محمد جمال أحمد41840001

الحيوية التكنولوجياممندوه السيد ربيع أحمد41840002

الحيوية التكنولوجيام حسين أحمد الدين عماد أحمد41840003

الحيوية التكنولوجيامعبدالغني محمد محمد أحمد41840004

الحيوية التكنولوجيام على إبراهيم ايمن إسراء41840005

الحيوية التكنولوجيامضباب فرج الدين حسام إسراء41840006

الحيوية التكنولوجيام القرش إبراهيم عبدهللا إسراء41840007

الحيوية التكنولوجيام محمود عبدالفتاح وحيد إسراء41840008

الحيوية التكنولوجيامابوزيد حامد الحميد عبد ياسر إسالم41840009

الحيوية التكنولوجيام رشاد العزيز عبد شعبان أسماء41840010

الحيوية التكنولوجيامالخالق عبد مصطفى محمود أسماء41840011

الحيوية التكنولوجيامالسمادوني عبدالقوي لطفي أحمد االء41840012

الحيوية التكنولوجيام يوسف أحمد السيد هاشم االء41840013

الحيوية التكنولوجيامالقطب أحمد جمعة الشيماء41840014

الحيوية التكنولوجيامعبيد أحمد عبدهللا أميرة41840015

الحيوية التكنولوجيامابوطالب إبراهيم عبدالصبور أميمة41840016

الحيوية التكنولوجيامالخولى العزيز عبد محمد آية41840017

الحيوية التكنولوجيام عبيد محمد محمد آية41840018

الحيوية التكنولوجيامالسيد خليل محمود آيه41840019

الحيوية التكنولوجيام الشافعى الفتاح عبد محمد إيمان41840020

الحيوية التكنولوجيامشقرة المحسن عبد الهادى عبد باسم41840021



الحيوية التكنولوجيام عيسى حامد مجدى أحمد بيجاد41840022

الحيوية التكنولوجيامدياب علي السيد تهاني41840023

الحيوية التكنولوجيام أبوعمر عبدالمنعم عادل خلود41840024

الحيوية التكنولوجيام البلكيمى محمد عبدالمجيد خلود41840025

الحيوية التكنولوجيامالقديم مرزوق رحاب41840026

الحيوية التكنولوجيامحسين إبراهيم رضا رحمه41840027

الحيوية التكنولوجيام فرج محمد روحيه41840028

الحيوية التكنولوجيامبرعي رمضان علي زهرة41840029

الحيوية التكنولوجيامسالم ابوزيد محمد السيد زينب41840030

الحيوية التكنولوجيام المصري حسين صابر سلمي41840031

الحيوية التكنولوجيامشرف محمد محمد سلمي41840032

الحيوية التكنولوجيامأبوزيد أحمد أحمد سنابل41840033

الحيوية التكنولوجيامشرف حسين صفية41840034

الحيوية التكنولوجيام الوهاب عبد إبراهيم عبدالحميد عالء عتاب41840035

الحيوية التكنولوجيام الحميد عبد الرحمن عبد محمد عصام41840036

الحيوية التكنولوجيامسالم حسن الرازق عبد محمود عالء41840037

الحيوية التكنولوجيامنجم محمود فوزي فاتن41840038

الحيوية التكنولوجيامأحمد المطلب عبد عيد اشرف كريم41840039

الحيوية التكنولوجيامأحمد يوسف السيد محمد41840040

الحيوية التكنولوجيامالعزيز عبد المجيد عبد إبراهيم محمود41840041

الحيوية التكنولوجيام زايد عامر محمد مروه41840042

الحيوية التكنولوجيامعالم محمود محمد مروه41840043

الحيوية التكنولوجيامامين محمد عصام مصطفي41840044

الحيوية التكنولوجيام حسن الغفار عبد فؤاد محمد ياسين هللا منة41840045

الحيوية التكنولوجيامالشقنقيرى حامد إيهاب مى41840046

الحيوية التكنولوجياماالسكافي محمد عاطف مى41840047

الحيوية التكنولوجيام الفيشاوى محمود يحيى مى41840048

الحيوية التكنولوجيامقمر علي سليمان وليد مياده41840049

الحيوية التكنولوجيامابوعامر مصطفي مصطفي ميرهان41840050

الحيوية التكنولوجيام سعدهللا عبدالفتاح عبدالمنعم نسمة41840051

الحيوية التكنولوجيامعبدالغني عبدهللا عبدالنور نورهان41840052

الحيوية التكنولوجيامخليفة محمد أحمد هاجر41840053

الحيوية التكنولوجيام شلبي الصمد عبد محمد هانم41840054

الحيوية التكنولوجيامالعظيم عبد حسينى طارق هيام41840055

الحيوية التكنولوجيامحبيب أحمد سامي ياسمين41840056

الحيواني االنتاج قسم

قسمالطالب حالةالطالــــــب اســـــــــمالطالب كود
الحيواني االنتاجمالشرقاوي حسن محمد جودة حسن إبراهيم41940001

الحيواني االنتاجم خطاب محمد خميس إبراهيم41940002

الحيواني االنتاجم شرع المتولي حسن إبراهيم أحمد41940003

الحيواني االنتاجمكمال محمد رمزي أحمد41940004

الحيواني االنتاجم الشهالي إبراهيم سعيد أحمد41940005

الحيواني االنتاجم الميهي يحيي طارق إسراء41940006

الحيواني االنتاجمالهادي عبد المطلب عبد أسماء41940007

الحيواني االنتاجم  السيد عطية أسماء41940008

الحيواني االنتاجمسالم محمد كمال أسماء41940009

الحيواني االنتاجم الصباغ سعيد إبراهيم أمانى41940010

الحيواني االنتاجم راشد محمد رضا أمنية41940011

الحيواني االنتاجمعلي جبر محمد علي خالد41940012

الحيواني االنتاجمحماد حمدي ممدوح دعاء41940013



الحيواني االنتاجمبحيري عزب الموجود عبد أحمد دنيا41940014

الحيواني االنتاجمالعشماوى توفيق خالد ريهام41940015

الحيواني االنتاجمحسين محمد عبدالنبى محمد ريهام41940016

الحيواني االنتاجمأحمد زايد محمد زايد41940017

الحيواني االنتاجم حسن سعد طه زينب41940018

الحيواني االنتاجمسعد سمعان سعد سمعان41940019

الحيواني االنتاجم عثمان عيد حواش شيماء41940020

الحيواني االنتاجمالنحراوي أمين العزيز عبد أمين العزيز عبد41940021

الحيواني االنتاجم عمارة الغني عبد المجيد عبد الغني عبد41940022

الحيواني االنتاجم رجب المنعم عبد شعبان المنعم عبد41940023

الحيواني االنتاجمعيد عبدالمنعم عماد عبدالمنعم41940024

الحيواني االنتاجم منجود إبراهيم سعيد عمار41940025

الحيواني االنتاجمزلط عمر أيمن عمر41940026

الحيواني االنتاجمالبيسي يوسف خالد عمر41940027

الحيواني االنتاجم الخولي المقصود عبد محمد غادة41940028

الحيواني االنتاجمالعزب متولى محمود فاطمة41940029

الحيواني االنتاجم خالف عبدالمجيد محمود فاطمة41940030

الحيواني االنتاجمالمكارم ابو البيومى يحيى فاطمة41940031

الحيواني االنتاجم خطاب الخالق عبد السيد أحمد السيد محمد41940032

الحيواني االنتاجمالشافى عبد فهيم حسين محمد41940033

الحيواني االنتاجم الهجين سالم المنعم عبد سالم محمد41940034

الحيواني االنتاجم الجندي عبدالعزيز فايز محمد41940035

الحيواني االنتاجمندا سالم عبدالحميد أبوعياد عيد محمود41940036

الحيواني االنتاجم إبراهيم شاكر مختار محمود41940037

الحيواني االنتاجمابواللي محمد رزق صبحي مختار41940038

الحيواني االنتاجمعسل محمد وحيد مريم41940039

الحيواني االنتاجمشلبي محمد نبيل مصطفى41940040

الحيواني االنتاجم شقير علي عادل منار41940041

الحيواني االنتاجمالشاذلى عوض الشاذلى عوض منار41940042

الحيواني االنتاجمفريج عشري محمد أحمد ندا41940043

الحيواني االنتاجمرحيم السيد علي حمدي نرمين41940044

الحيواني االنتاجممحمد السيد محمد هند41940045

الحيواني االنتاجمغزال الفتوح ابو عاصم وفاء41940046

الحيواني االنتاجمفرج عبدالفتاح عبدالعليم والء41940047

الدواجن قسم

قسمالطالب حالةالطالــــــب اســـــــــمالطالب كود
الدواجنمالفقى الدايم عبد راغب إبراهيم42040001

الدواجنمعويس إبراهيم محمود محمود إبراهيم42040002

الدواجنمنجم عبدالعليم صميده حسن أحمد42040003

الدواجنمالطرشة فتحي سامي أحمد42040004

الدواجنمالخولي سيد امبارك أحمدعبدالمحسن 42040005

الدواجنم العيسوي عبدالعال عبدالمقصود مختار أحمد42040006

الدواجنم امبارك سعيد عيد أسامة42040007

الدواجنم عيسى السباعى تركي إسراء42040008

الدواجنمموسى محمود طارق إسراء42040009

الدواجنمعثمان إمام عمر إمام42040010

الدواجنمالبتاكوشى محمود محمود سعيد أمانى42040011

الدواجنماحمد محمود عصام آيات42040012

الدواجنم الشرنوبي الغني عبد مصطفي آيه42040013

الدواجنممحمد جابر محمود حسام42040014



الدواجنمعلي حسن أشرف حسن42040015

الدواجنمعبدالفتاح محمد الدسوقى دعاء42040016

الدواجنم عكاشة محمود عادل دنيا42040017

الدواجنمالرحيم عبد السيد أحمد ساره42040018

الدواجنمذكى النبى عبد خيرى ساره42040019

الدواجنمالنوري الحميد عبد جابر سلمي42040020

الدواجنم أبوطافش مصطفى محمد سماح42040021

الدواجنم والي عبدالحق فيروز سامي سوزان42040022

الدواجنم رضوان احمدسعيد سامي شروق42040023

الدواجنم الروبى طارق صباح42040024

الدواجنم بصيص محمد جالل محمد حسام طارق42040025

الدواجنم شنيشن  احمد السيد عائشه42040026

الدواجنمدحروج فتوح محمد عبدالرازق عبدهللا42040027

الدواجنمالفقى وليد علياء42040028

الدواجنمإبراهيم عبدة إبراهيم حمدى عماد42040029

الدواجنمناصف أبو السيد مصطفى فاطمه42040030

الدواجنمأبوسريع على محمد فوزى42040031

الدواجنممصطفي عبدالصمد عبدالعاطي كريم42040032

الدواجنمسالم أبو أحمد أحمد محمد42040033

الدواجنمالغفار عبد عابدين أسعد محمد42040034

الدواجنم شميس إبراهيم السعيد محمد42040035

الدواجنمشرف عبدالرحمن رمضان محمد42040036

الدواجنمهللا فتح محمود رمضان محمد42040037

الدواجنمالمسلمى محمد طارق محمد42040038

الدواجنمحماد مصطفى محمد على محمد42040039

الدواجنمجعفر محمد الدين عماد محمد42040040

الدواجنمخفاجي عبدالمحسن ناصر محمد42040041

الدواجنم محمد حسن السيد ياسر محمد42040042

الدواجنمالكريم عبد زكريا يحيي محمد42040043

الدواجنم مصطفى على سمير مصطفى42040044

الدواجنم ابوخلبه عبدالحميد محمد مصطفى42040045

الدواجنم عزب أحمد أحمد سيد مها42040046

الدواجنممخلوف السيد عطوه ياسر ناجي42040047

الدواجنم البلشي الخالق عبد عاطف نجالء42040048

الدواجنممهران عبده السيد ندا42040049

الدواجنمفرهود عبدالعظيم رضا نورا42040050

الدواجنمالجاويش عبده يحيي خالد نورهان42040051

الدواجنمأبوالحسن عادل نورهان42040052

الدواجنمجادهللا رجب أحمد ياسمين42040053

االراضي قسم

قسمالطالب حالةالطالــــــب اســـــــــمالطالب كود
االراضيمالجروانى إبراهيم إمبابى أحمد42140001

االراضيمقاسم الرحمن عبد إيهاب أحمد42140002

االراضيمشلبي فرج الصاوي محسن أحمد42140003

االراضيمفرحات الفتاح عبد ناصر أحمد42140004

االراضيم فياض أحمد فياض أسامة42140005

االراضيممحمد إمام جمال إسراء42140006

االراضيم البارودي زايد محمد فارس إسراء42140007

االراضيمالتوابتي محمد محمد مختار إسراء42140008

االراضيمالسيد صادق حمودة إسالم42140009



االراضيمالشهالي رزق نوح إسالم42140010

االراضيمعلي محمد أمين ميمي أسماء42140011

االراضيمالعيص قطب كامل قطب أمنيه42140012

االراضيم السيد عبد سعد رضا أميرة42140013

االراضيم شريف محمد محمد شريف إيمان42140014

االراضيمبدر محمد منسي أنور تقي42140015

االراضيم جندي حليم ثروت تكال42140016

االراضيمعيد الرحيم عبد الحليم عبد حسام42140017

االراضيم شاهين حسن علي السيد خميس حوريه42140018

االراضيم فرغلي سيد سيد فواز أحمد خالد42140019

االراضيم الهادي عبد أحمد سيد توفيق خلود42140020

االراضيم اإلمبابي كامل محمد خلود42140021

االراضيم عبده عطوه محمد السيد دينا42140022

االراضيمالرحمن عبد أحمد سيد محمد دينا42140023

االراضيمالحارونى على محمد محمود زينب42140024

االراضيمخضر محمد محى زينب42140025

االراضيمإبراهيم محمد شعبان سهام42140026

االراضيمالسيد علي سامي شيماء42140027

االراضيممحمد رفاعي مختار عبدالرحمن42140028

االراضيمعبدهللا عبدالحكيم صبري عبدالحكيم42140029

االراضيمبدر عبدالهادي السيد عبدالهادي عبدهللا42140030

االراضيم ابوالعزم فوزي محمد عبدهللا42140031

االراضيم خلف علي جمعه علي42140032

االراضيم عفيفي عبدالحميد محمد محمد علي42140033

االراضيمحسن حجاج إبراهيم فاطمة42140034

االراضيم درغام السالم عبد إبراهيم فاطمة42140035

االراضيمالفوال فوزي محمد كريم42140036

االراضيم بحر أحمد أحمد محمد42140037

االراضيمعبيد محمد السيد جمال محمد42140038

االراضيمنوار جابر جمال محمد42140039

االراضيمفرماوي محمد مختار محمد42140040

االراضيم محمد عبدالفتاح هاشم محمد42140041

االراضيمعبدالصمد محمد هاني محمد42140042

االراضيم الفخراني فوزي ياسر محمد42140043

االراضيم السرسي أحمد الشحات على مروة42140044

االراضيم الدين نور المحسن عبد مروه42140045

االراضيم جابر محمد جابر مصطفي42140046

االراضيم المصنور الحليم عبد جمال مصطفى42140047

االراضيمقشير العظيم عبد محمود مصطفى42140048

االراضيمابوعيد مصطفي صبري مصطفي42140049

االراضيمعيسوى عبدهللا رمضان مى42140050

االراضيم عبدالرازق محمد نجاح هبة42140051

االراضيم منصور المنعم عبد إبراهيم يارا42140052

االراضيمالدعباس مصطفى حمدى يحى42140053

االراضيب غنيم عبدالعزيز محمد إبراهيم42140054


