
 جـامـعـة أســوان          

          
 

 كلية الزراعة والموارد الطبيعية                   
 

 طالب(53)العدد( عام زراعة -الثانى المستوى) الدوراألول الكبير المدرج( 1)لجنة

 

 

 

 

 

 

 رقم م
 الجلوس

 رقم م الطالب اسم
 الجلوس

 الطالب اسم

 دمحم عبدالمنعم حسين إيمان 80800 11 أحمد عبدهللا دمحم إبتسام 80880 1

 عبدالمولى محمود عبدالعزيز إيمان 80800 11 حسن أحمد حمدى أحمد 80880 1

 عبدهللا على عبدالرسول آيه 80800 15  موسى يوسف جوده أريج 80880 5

 دمحم محمود مصطفى آيه 80800 14  حسين على عبدالفتاح إسراء 80880 4

 جمعه دمحم مروان آيه 80800 13  أحمد حلمى عبدالهادى إسراء  80880 3

 دمحم جبالى موسى آيه 80800 16  مفرج عبدالرحيم عثمان إسراء 80880 6

 علي الرحيم عبد دمحم بسكال 80800 17 أبوزيد رشاد دمحم إسراء 80880 7

 هللا عوض دمحم  خالد بشاير 80808 18 حسن عباس دمحم أسماء 80888 8

 سدراك إسكندر سعيد بيتر 80808 19  العابدين زين أحمد أسماء 80888 9

 عبدالعال أحمد على تسنيم 80800 51 عبدالرحيم الصغير سيد أسماء 80880 11

 عبدالرحيم محمود حجاج جهاد 80800 51 عبدالباسط دمحم بدرى  أشرف 80880 11

 دمحم عبدهللا  عبدالفتاح حامد 80800 51 أحمد حسن أحمد أفنان 80880 11

 السيد مختار عطا حبيبة 80800 55 عبدالرضى إمام أشرف آالء 80880 15

 يوسف أحمد هللا فرج حسن 80800 54 عامر دمحم حمدى آالء 80880 41

  أحمد حسن دمحم حسناء 80800 53 على عبده عصام أالء 80880 13

    حماده عبداللطيف رجب أميرة 80880 16

    احمد ابراهيم عامر اميرة 80880 17

    توفيق وليم لطفى أميرة 80808 18

    عبدهللا إدفاوى  عبدالرازق  أنور 80808 19

    ابوالحسن أحمد جمال إيمان 80800 02

      



 

 جـامـعـة أســوان          

 كلية الزراعة والموارد الطبيعية                             
 

   طالب(53)العدد( عام زراعة -الثانى المستوى) األول الدور الكبير المدرج(1)لجنة

  

 

 

 

 

 

 رقم م
 الجلوس

 رقم م الطالب اسم
 الجلوس

 الطالب اسم

 دمحم فتحى دمحم سلسبيل 80800 11 دمحم محمود مصطفى خديجة 80800 1

 إسماعيل عبداللطيف شاذلى سمر 80808 11 دمحم مرسى عبدهللا دينا 80800 1

 دمحم الطاهر دمحم سمية 80808 15  على عبدالمنعم جمال رانيا 80808 5

 دمحم موسى دمحم شاذلى 80800 14  دمحم على عبدالمقصود رحمه 80808 4

 أبوبكر دمحم عثمان شذى 80800 13 الطيب أحمد دمحم محمود رحاب 80800 3

 عيد ثروت أحمد شهد 80800 16  حسن على دمحم رمضان 80800 6

 محارب عباس أحمد شيماء 80800 17  سيد بدرالدين خالد رنا 80800 7

 صالح دمحم جمال صالح 80800 18 محفوظ عبدالوهاب يحيى رنا 80800 8

  دهب دمحم حمدى صفوة 80800 19  عبدالعليم على عبدالصبور ريهام 80800 9

 حسانى دمحم إبراهيم صفية 80800 51  موسى الزهرى  موسى زياد 80800 11

  عابدين عباس عبدالرازق  ضحى 80800 51  دمحم التهامى حازم زينب 80800 11

 فتحي أحمد مجدي طه 80808 51  سعيد بحر حسن زينب 80808 11

 دمحم عبدالعال إبراهيم عبدالرحمن 80808 55  صالح بسطاوى  محروس زينب 80808 15

 مصطفى عبدالحليم جالل عبدالرحمن 80800 54  غانم سيد دمحم زينب 80800 41

  توفيق فوزى  خالد عبدالرحمن 80800 53 عبدهللا على محمود زينب 80800 13

    خليل مصطفى جمال ساره 80800 16

     على دمحم سيد ساره 80800 17

    جمل عامر عبدالحكيم ساره 80800 18

     هاشم دمحم محمود سحر 80800 19

    خليل صديق دمحم سلسبيل 80800 02



 

 

 جـامـعـة أســوان           

 كلية الزراعة والموارد الطبيعية                             

---------------------------------------------------------------------------------------------

 طالب(13)العدد( عام زراعة -الثانى المستوى)االول الدور 1 تدريس قاعة(5)لجنة

 

   

 

 

 

 رقم م
 الجلوس

 رقم م الطالب اسم
 الجلوس

 الطالب اسم

  دمحم بدرى  أبوالحسن فاطمة 80800 11 هللا عوض حسين عثمان عبدالرحمن 80800 1

 عبده أحمد أيمن الزهراء فاطمة 80800 11  حسن مكى عزالدين عبدالرحمن 80800 1

  أحمد دمحم حسان فاطمة 80800 15 دمحم يوسف دمحم عبدالرحمن 80800 5

  توفيق مبارك أشرف فرحه 80800 14  صالح الظاهر عبد تبارك عبدالظاهر 80800 4

  حنين ناشد حنين كرستين 80800 13  إبراهيم عبدالقادر إبراهيم عبدالقادر 80800 3

     ركابى دمحم دمحم عبدهللا 80800 6

     أحمد دمحم مصطفى عبدهللا 80808 7

     أحمد سيد أحمد عال 80808 8

    أحمد توفيق دمحم عال 80800 9

    حسنين عبدالوهاب العابدين زين على 80800 11

    صادق زكى محمود على 80800 11

    دمحم على حسين علياء 80800 11

     دمحم السيد دمحم علياء 80800 15

     عابدين عبدالباسط أحمد عمار 80800 41

     على عبدالعظيم عصام عمر 80800 13

     إسماعيل عبدالسالم عرفه عمر 80800 16

     على دمحم وحيد عمرو 80808 17

    دمحم عبدالمنعم ابراهيم عنان 80808 18

    على عبدالنعيم رجب غاده 80800 19

    دمحم حسين شعبان غاده 80800 02



 

 

 

 جـامـعـة أســوان          

 كلية الزراعة والموارد الطبيعية                             
 

 طالب(13)العدد( عام زراعة -الثانى المستوى) الثانى الدور 1 تدريس قاعة( 4)لجنة

  

 

 

 

 

 

 رقم م
 الجلوس

 رقم م الطالب اسم
 الجلوس

 الطالب اسم

 حسين عبدالكريم مرسى مريم 80880 19 جاد ثابت الرب جاد كرستينا 80800 1

 خليل شنوده ذكريا مريم 80880 02 دمحم أحمد مدحت كريمة 80888 1

 صالح احمد عبدالرازق  مصطفى 80808 11 أحمد كامل سعد لمياء 80888 5

 احمد عبدالعزيز الدين كمال مصطفى 80808 11  توفيق الدين سعد خالد ماجدة 80880 4

 عبدالمولى الغني عبد شكري  ملك 80800 15 عيسى أحمد حسن مالكة 80880 3

 منصور محمود زاكر منار 80800 14 احمد حسين صالح محسن 80880 6

 سعد خلف عبدالصبور منار 80800 13 حماد عبداالعظيم احمد دمحم 80880 7

    احمد دمحم اسامه دمحم 80880 8

    النجار دمحم حربى دمحم 80880 9

    الدين فخر عبدالحفيظ خالد دمحم 80880 11

    دمحم عبدالرؤف خالد دمحم 80880 11

    احمد امام عبدالحكيم دمحم 80888 11

     دمحم مغازى  مصطفى دمحم 80888 15

    الصادق دمحم الدين نصر دمحم 80880 41

    حسان ابراهيم عبدالهادى محمود 80880 13

    عبدالكريم عبدالرازق  عبدالكريم مروه 80880 16

     دمحم محمود عبدالمجيد مروه 80880 17

    حسين مصطفى رمضان مريم 80880 18



 

 

  

 جـامـعـة أســوان          

 كلية الزراعة والموارد الطبيعية                             
 

 طالب(13)العدد( عام زراعة -الثانى المستوى) الثانى الدور5 تدريس قاعة(  3)لجنة

  

 

 

 

 

 

 رقم م
 الجلوس

 رقم م الطالب اسم
 الجلوس

 الطالب اسم

  أحمد عبادى عبدالحميد هبه 80800 19 محمود حامد عبدالاله منار 80800 1

  حسن دمحم سيد هدى 80800 02 دمحم احمد عبدالنبى منار 80800 1

  جمعه دمحم عبدالمولى هدى 80800 11 حسن حجاجى مجدى منار 80800 5

  محمود على دمحم هناء 80800 11 نصر رفعت نصر منار 80800 4

  على حسن عيسى هند 80800 15  موسى امين ماجد منه 80800 3

  محمود عيد دمحم والء 80800 14 حماده حامد حماده منى 80808 6

 عبدالعزيز محمود دمحم والء 80800 13 خضرى  رضوان محمود مى 80808 7

     محمود دمحم عز مى 80800 8

    دمحم احمد دمحم ميار 80800 9

    أحمد على أشرف ندا 80800 11

    إبراهيم دمحم يحيى ندا 80800 11

     على إبراهيم عبدالعليم ندى 80800 11

     رشدى أحمد يحيى نهلة 80800 15

    مدنى عبداللطيف قاسم نوران 80800 41

    فؤاد دمحم إبراهيم نورهان 80800 13

     دمحم محمود دمحم نورهان 80808 16

    داود دمحم مجدى هاجر 80808 17

    عبدالغنى عبدهللا إسماعيل هبه 80800 18



 

 

 

 

 جـامـعـة أســوان          

 كلية الزراعة والموارد الطبيعية                             

 طالب(18)العدد( عام زراعة -الثانى المستوى) الثانى الدور4 تدريس قاعة(  6)لجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع الطالب اسم الجلوس رقم م

  أحمد سيد صديق دمحم وليد 80808 1

  على دمحم عبدالعال ياسمين 80808 1

  اقالديوس أنور ثروت يوستينا 80800 5

  جرجس نسيم عادل ابانوب 80880 4

  مغازى  سلطان كمال احمد 80888 3

  دمحم خضرى  دمحم عبدالرحمن 80800 6

  ابراهيم حسين حسن دمحم 80800 7

  محمود احمد سيد خالد دمحم 80808 8

  محمود شرقاوى  دمحم مصطفى 80800 9

  حكيم وهبه هانى هدرا 80000 11

  حسن الصغير الشافعى ابراهيم 80808 11

  فهمى لبيب دمحم أحمد 80808 11

  عبدالمالك الدندراوى  هللا فتح اسالم 80800 15

   دمحم مصطفى عبدالهادى أمانى 80800 14

  حميد حسن حسنى ايه 80800 13

   على عبدالصبور سعد مصطفى 80800 16

   حلمى دمحم عبدالعزيز ندى 80800 17

   على دمحم مجاهد ياسمين 80800 18



 

 

 جـامـعـة أســوان          

 كلية الزراعة والموارد الطبيعية                             
 

 هندسة -الثانى المستوى) األول الدور  الخلفي الرئيس الباب( أ) مربع( 7)لجنة

 طالب(15)العدد( زراعية

  

 

 

 

 

 

 رقم م
 الجلوس

 رقم م الطالب اسم
 الجلوس

 الطالب اسم

 شحات محمود دمحم عبدالرحمن 80080 19 مكى احمد اسامه احمد 80088 1

 بخيت محمود كمال عبدالعزيز 80008 02 على عثمان تمام احمد 80080 1

 السمان محمود عبدالحكيم عبير 80008 11 عباس  صابر حميدو احمد 80080 5

 مصطفى الدين نور صبرى  عزالدين 80000 11 ولى أنور الدين محى احمد 80080 4

 ابراهيم على حسين على 80000 15 عيسى امين على ادم 80080 3

    دمحم حسن خير إسالم 80080 6

    سعيد عبدالموجود سعيد اشرف 80080 7

    حسين عوض عبدالعزيز أنوار 80080 8

    بدوانى  نجيب طلعت جرجس 80080 9

    الكريم جاد جيالنى حسين جيالنى 80088 11

    عبيد دمحم على خالد 80088 11

    دمحم صابر رؤوف روان 80080 11

    صالح عبدالرحمن عزت زينب 80080 15

    موسى حسن نيازى  زينب 80080 41

    يونس جبر احمد شهاب 80080 13

    مراد عبدالرحيم حسين شهيناز 80080 16

    خليل فتحى خالد عائشة 80080 17

    عبدالرحمن حسين احمد عبدالرحمن 80080 18



 

 

 جـامـعـة أســوان          

 كلية الزراعة والموارد الطبيعية                             
 

 هندسة -الثانى المستوى) األول الدور  الخلفي الرئيس الباب( ب)  مربع( 8)لجنة

 طالب(15)العدد( زراعية

   

 

 رقم م
 الجلوس

 رقم م الطالب اسم
 الجلوس

 الطالب اسم

 عبدالقادر ابراهيم احمد نور 80000 19 عبدهللا محمود دمحم فاطمه 80000 1

 حسين يوسف صبرى  يوسف 80000 02 عبدالفتاح سامى محمود فاطمه 80000 1

 يوسف صبرى  دمحم يوسف 80000 11 احمد دمحم انس مالك 80000 5

 الصغير حسن احمد يونس 80000 11 احمد الضوى  ابوالمجد مجدى 80000 4

  دمحم صابر دمحم صابر 80080 15 دمحم عبدالمجيد احمد دمحم 80000 3

    حسانين عمر احمد دمحم 80000 6

     ليثى هللا جاد حمدى دمحم 80008 7

    يوسف دمحم خليل دمحم 80008 8

    سليم احمد رمضان دمحم 80000 9

    جبريل سعيد عبدالصبور دمحم 80000 11

    عبدالحكيم فاروق  محسن محمود 80000 11

    محمود كمال دمحم محمود 80000 11

    احمد ابازيد محمود مروه 80000 15

    مصطفى جادالكريم ابراهيم مصطفى 80000 41

    عبدالودود الشاذلى ابوالحسن مصطفى 80000 13

    مصطفى عبدالعظيم دمحم مصطفى 80000 16

    دمحم على دمحم مصطفى 80008 17

    ابوالمجد دمحم السيد نجالء 80008 18


