
 جـامـعـة أســوان                 

 الزراعة والموارد الطبيعيةكلية                
 

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

 طالب (53العدد) المدرج الكبير الدور االول( زراعه عام –االول ( )المستوى 1) لجنة

 اسم الطالب رقم الجلوس م اسم الطالب رقم الجلوس م
 حنفىاسراء جابر دمحم  90900 11 ابراهيم اسامه احمد شحات 90990 1

 اسراء عبدالقادر على دمحم 90909 22 ابوالمجد اشرف احمد شحات 90990 2
 اسراء عبدالنبى ابراهيم على 90900 21 احمد اسماعيل دمحم عبدالعظيم 90990 5

 اسراء دمحم عثمان احمد 90900 22 احمد جابر احمد حسن 90990 4

 توفيق برعىاسراء معتمد  90900 25 احمد جمال على محمود 90990 3
 اسالم عبدالناصر زكى شحاته 90900 24 احمد خالد احمد دمحم 90990 6
 اسماء نورالدين مبارك احمد 90900 23 احمد سالم مغازى عبدالحفيظ 90990 7
 االء خالد دمحم عابدين 90900 26 احمد عبدالناصر دمحم على 90990 8

 عطيه دمحماالء ياسر  90900 27 احمد على دمحم احمد 90990 1

 الحسين عبدالقادر عبدالوهاب ابو الوفا 90900 28 احمد دمحم ابراهيم عبدالقادر 90909 12

 الشيماء لمعى شلبى مركب 90900 21 احمد دمحم الرضا الجلعان احمد 90900 11

 امنيه احمد سيد على ابوالوفا 90909 52 احمد دمحم على دمحم على 90900 12

 امنيه حسين صابر السمان 90900 51 حسين احمداحمد محمود  90900 15
 اميره نصر عبدالنعيم مدنى 90900 52 اروه عبدالكريم احمد دمحم 90900 14

 اميره هانى عطا هللا سعيد 90900 55 اروى احمد فوزى دمحم 90900 13
 امين دمحم الطاهر بدوى  90900 54 اروى سهرى الجبلى لبيب 90900 16

 ايات احمد دمحم ابراهيم 90900 53 عبدالحميد ابراهيم محموداروى  90900 17

 ////////////////////////////// //// /// اروى محمود رزق محمود 90900 18

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 جـامـعـة أســوان                 

 الزراعة والموارد الطبيعيةكلية                
 

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

 ( طالب53زراعه عام( المدرج الكبير الدور االول العدد) –( )المستوى االول 2لجنة )

 اسم الطالب رقم الجلوس م اسم الطالب رقم الجلوس م
 حبيبه عبدالعليم فاروق اسماعيل 90900 11 ايات مصطفى احمد جاد 90900 1

 حبيبه نبيل حسين دمحم 90900 22 ايمان حمدى عبدالعاطى احمد 90900 2
 حسن احمد سعد محمود 90900 21 عبدالعظيم دمحمايمان يحيى  90900 5

 حسناء سيد دمحم احمد 90900 22 ايه جعفر امين حسن 90900 4

 حنان دمحم سيد دمحم 90900 25 ايه عادل سعد على 90909 3

 خلود فتحى دمحم حسن 90900 24 ايه عبدالناصر امين دمحم 90900 6
 مصطفى دمحم ناصردعاء  90909 23 ايه فؤاد سعدى احمد 90900 7

 دنيا ابوالحسن شاذلى دمحم ابراهيم 90900 26 ايه محمود احمد دمحم حسين 90900 8

 دينا عامر عبدالغنى محمود 90900 27 ايه نصرالدين عبدهللا دمحم 90900 1

 رانيا احمد كمال الدين حسين 90900 28 بسمه عبدالفتاح عبيدان قاسم 90900 12
 رانيا مصطفى عبدالحميد سالم 90900 21 عزيز فارسبسنت عادل  90900 11

 رحاب عبدالجابر جعفر احمد 90900 52 تسنيم دمحم رأفت عبد الراضي دمحم 90900 12

 رحاب دمحم مسرى دمحم دمحم فوزى  90900 51 تسنيم دمحم عطيه دمحم 90900 15

 مصطفىرغد مصطفى هاون  90900 52 تغريد دمحم عبدالقادر طلحه 90900 14

 رندا دمحم حسين عبدالرؤوف 90900 55 جاسمين سيد دمحم موسى 90909 13
 ريهام عبدالرحيم على سعيد 90900 54 جهاد صبرى عبدالحميد عبدالفضيل 90900 16

 زهره جمال شواط ابراهيم 90909 53 جهاد عكاشه قناوى مرسى دمحم 90900 17
 ////////////////////////////// //// /// حبيبه رجب دمحم عبدهللا 90900 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جـامـعـة أســوان                 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

 ( طالب23العدد) الدور االول 1قاعه تدريس زراعه عام(  –( )المستوى االول 5لجنة )

رقم  م
 الجلوس

 اسم الطالب رقم الجلوس م اسم الطالب

 عائشه سعيد شعبان عبدالعال 90900 14 روان ياسراحمد يونس 90900 1

 عبدالرحمن انور ابراهيم صالح 90900 13 الصاوى زينب حسن بشير  90900 2

 عبدالرحمن رفعت بدرى دمحم 90900 16 زينب حمدى دمحم بركات 90900 5

 عبدالرحمن سيد دمحم دمحم 90900 17 زينب عبدالناصر على جبريل 90900 4

 عبدالرحمن عبدالعال احمد عسر 90900 18 سابين عمرو عبدهللا عباس 90900 3
 عبدالرحمن دمحم احمد حسن 90900 11 ساره عبدالناصر فهمى سيد 90900 6

 عبدالرحمن دمحم حسنى برسى 90909 22 سلمى جمعه عبدالحكيم خضرى  90900 7

 عبدهللا دمحم جعفر احمد 90900 21 سلوى دمحم محمود حفنى 90900 8

 درويشعبدهللا دمحم عبدهللا جاد  90900 22 شادى اشرف احمد عبداللطيف 90900 1

 عبدهللا محمود حجازى دمحم 90900 25 شكران احمد محمود قاسم 90909 12

 عبير محمود عبدالحفيظ احمد 90900 24 شيماء عبدهللا احمد حسن 90900 11

 عدنان دمحم يوسف احمد 90900 23 شيماء قاسم احمد سنوسى 90900 12
 ////////////////////////////// //// /// شيماء منصور دمحم موسى 90900 15

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جـامـعـة أســوان                 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

 

 ( طالب23العدد) الدور الثانى 2قاعه تدريس زراعه عام(  –( )المستوى االول 4لجنة )

رقم  م
 الجلوس

 اسم الطالب رقم الجلوس م اسم الطالب

 فاطمه شعبان بدرالدين عبدالستار 90090 14 عرابىعرابى احمد ابراهيم  90900 1

 فاطمه دمحم عبدالمنعم احمد 0009 13 عفاف عبدالكريم دمحم على 90900 2

 كريمه منصور على عبيد 90000 16 علياء عادل عبدالال مبارك 90900 5

 كيرلس ايهاب شوقى حبيب 90000 17 عمر اشرف مرزوق احمد 90900 4

 لمياء عبدالمنعم احمد المهدى دمحم 90000 18 صالح على الدينعمر دمحم  90099 3

 مادلين متى صدقى متى 90000 11 عمر منير على حسين 90090 6
 مادونا ايليا سعيد سعد 90000 22 فارس محمود طه محمود 90090 7
 مارى رومانى وجيه شكرى  90000 21 فاطمه الزهراء احمد محمود دمحم 90090 8

 مارينا هيكل وليم عبدالسيد 90000 22 فاطمه الزهراء على احمد عبده 90090 1

 دمحم اشرف دمحم عيد 90000 25 فاطمه حسين عبدالحميد عبدالرحمن 90090 12

 دمحم دسوقى دمحم دمحم 90000 24 فاطمه زكريا عبدالرحيم مرزوق  90090 11
 حسين عبدالرحيم حسندمحم طارق  90009 23 فاطمه عمر عبدالعال احمد 90090 12

 ////////////////////////////// //// /// فاطمه سليمان عبدالوهاب سليمان 90090 15
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

 

 

 ( طالب23الدور الثانى العدد) 5زراعه عام( قاعه تدريس  –( )المستوى االول 3لجنة )

رقم  م
 الجلوس

 اسم الطالب رقم الجلوس م اسم الطالب

 مروه حسين سيد مصطفى 90000 14 دمحم عادل مصطفى دمحم 90000 1

 مروه رجب عبدالراضى احمد 90000 13 دمحم عامر فريد الصغير 90000 2

 مريم خيرهللا كرار وكيل 90000 16 دمحم على حسن حسن 90000 5

 مريم يحى دمحم على 90000 17 عبدالعزيز دمحمدمحم عصام الدين  90000 4
 مصطفى رمضان سيد حفنى 90000 18 دمحم دمحم سليمان دمحم 90000 3
 منصور ابراهيم دمحم ابراهيم 90000 11 دمحم مجدى دمحم محمود 90000 6
 منار حمدى سوار الذهب محمود 90009 22 دمحم ممدوح عبده احمد 90000 7

 منار صابر فتح الرحمن سيد 90000 21 هاشم الناصحدمحم ممدوح  90000 8

 منار مصطفى دمحم مكى 90000 22 محمود رمضان دمحم دمحم 90000 1
 منه هللا عبدالعظيم على دمحم 90000 25 محمود فتح هللا دمحم عبدالمولى 90009 12

 منه هللا دمحم يوسف على 90000 24 محمود ممدوح عبده احمد 90000 11
 منه هللا مجدى دمحم دمحم 90000 23 مروان عادل زكى احمد 90000 12
 ////////////////////////////// //// /// مروه جمال عبدالباسط حسن 90000 15
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

 

 

 

 ( طالب23الدور الثانى العدد) 4زراعه عام( قاعه تدريس  –( )المستوى االول 6لجنة )

رقم  م
 الجلوس

 اسم الطالب رقم الجلوس م اسم الطالب

 نورا دمحم سعد مكى 90000 14 منه هللا مصطفى عبدالدايم حسين 90000 1

 نورهان احمد بغدادى عبدالرسول 90009 13 منه هللا نبيل فاروق الراوى  90000 2

 نورهان احمد حسين احمد 90000 16 منى احمد احمد عبدالرحمن 90000 5

 نورهان اشرف دمحم عبدالحافظ 90000 17 منى عرفات دمحم قاسم 90000 4

 نورهان شاذلى متولى دندراوى  90000 18 مها فتحى دمحم طاهر 90009 3
 نورهان صبرى احمد عبدالراضى 90000 11 مى خيرى حامد حسن 90000 6

 نورهان دمحم طه دمحم الدويحى 90000 22 ميرنا مجدى مكرم جاد 90000 7
 نورهان دمحم عبدالستار نطرى  90000 21 مينا انور شهدى رزق  90000 8

 نيره دمحم صالح احمد 90000 22 ندا شاذلى دمحم عمر 90000 1
 هاجر احمد حامد عوض 90000 25 نرمين خالد دمحم احمد 90000 12

 نوبى دمحمهاجر حسن  90000 24 نها حسين على حسين 90000 11

 هبه ابوالقاسم لبيب عباس 90009 23 نهله سيد احمد بغدادى 90000 12

 ////////////////////////////// //// /// نور خالد نورالدين احمد 90000 15
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

 

 

 

 

 ( طالب17العدد) أ الباب الرئيسى الخلفى الدور االول مربعزراعه عام(  –( )المستوى االول 7لجنة )

 اسم الطالب رقم الجلوس م اسم الطالب رقم الجلوس م
 يوستينا حازم عبدالمسيح عبيدهللا 90009 12 هدير رمضان حسين اسماعيل 90000 1

 يوستينا رزق سعد رزق  90000 11 هناء دمحم مصطفى احمد 90000 2

 يوسف حسن سيد حسن 90000 12 حسنهيثم دمحم دمحم  90000 5
 العاقب حسين احمد 90000 15 والء السيد اسماعيل دمحم 90000 4
 امانى اسامه سيد حامد 90000 14 ياسمين ابراهيم محمود يس 90000 3
 مياده منتصر عزالدين ابوالوفا 90000 13 ياسمين بدرى عبدهللا سعيد 90000 6
 أسماء أمير نورالدين عبده 90000 16 عبدالحميدياسمين عاصم عباس  90000 7
 دمحم ممدوح دمحم الدسوقى 90000 17 يمنى فوزى دمحم احمد 90000 8
 ////////////////////////////// //// /// يمنى دمحم عبدربه حسن 90000 1
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

 

 

 

 

 ( طالب55العدد) المربع الخلفى للمدرج الكبير الدور االولهندسه زراعيه(  –( )المستوى االول 8لجنة )

رقم  م
 الجلوس

رقم  م اسم الطالب
 الجلوس

 اسم الطالب

 بسنت عالء الدين يوسف 90000 18 احمد خلف على عوض 90090 1

 حسام حسن على دمحم 90000 11 احمد عبدهللا عبدهللا دمحم 90090 2

 خالد السمان احمد على 90009 22 احمد على محمود خليل  90090 5

 خالد خليفه راضى ابوشامه 90000 21 احمد دمحم جابر اسماعيل 90090 4

 زياد كامل عبدالمنعم كامل 90000 22 احمد دمحم رشدى عثمان 90090 3

 زياد يوسف ادريس دمحم 90000 25 احمد دمحم عربى يوسف 90090 6

 ساره عبدالمنعم شحتو دمحم 90000 24 احمد دمحم دمحم امين دمحم 90090 7

 سلمى سعد عبدالوهاب سيد 90000 23 احمد محمود احمد دمحم 90090 8

 سهيله احمد عبدالشافى اسماعيل 90000 26 احمد مدحت محمود عبدالنافع 90090 1

 محمودشروق محمود عبدالصبور  90000 27 احمد نجدى احمد دمحم 90009 12

 شهاب الدين دمحم شهاب الدين عبداللطيف الشريف 90000 28 اسراء كمال عامر عمر 90000 11

 شهد يحى سعدالدين عبده 90000 21 اسراء دمحم نصارى دمحم 90000 12

 طه احمد عبدالغنى على 90009 52 اشرف مصطفى فخرى عبادى 90000 15

 بغدادى عمر سيد احمد طه 90000 51 الحسن امير غالب دمحم 90000 14

 عادل ابوضيف العبد دمحم 90000 52 الدكتور محمود احمد محمود 90000 13

 عبدالحميد دمحم عبدالحميد فاوى  90000 55 السيد محمود السيد احمد 90000 16

 ////////////////////////////// //// /// بسام احمد على احمد 90000 17
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 ( طالب55العدد) طرقه معمل االلبان الدور االولهندسه زراعيه(  –( )المستوى االول 1لجنة )

رقم  م
 الجلوس

 اسم الطالب رقم الجلوس م اسم الطالب

 دمحم عمر دمحم دهب 90000 18 عبدالرحمن ايمن دمحم بشير دمحم 90000 1

 دمحم ابوالقاسمدمحم ناصر  90000 11 عبدالرحمن كمال ابوالمجد عبدالرحمن 90000 2

 دمحم ناصر محمود دمحم 90000 22 عبدالرحمن دمحم طاهر محمود 90000 5

 دمحم وصفى دمحم عطا هللا 90000 21 عبدالرحمن موسى عوض هللا 90000 4

 دمحم ياسر دمحم ابوالمجد 90000 22 عبدهللا خليفه جابر عبدالعال 90000 3

 دمحم يسرى دمحم دمحم 90000 25 عبدهللا دمحم عبدهللا نصر 90000 6

 محمود احمد صديق زيان 90000 24 على دمحم على احمد 90009 7

 محمود دمحم ابوالوفا دمحم 90000 23 على اسماعيل مصطفى احمد 90000 8

 مرعى طه دمحم دمحم 90000 26 عمر جمال حافظ دمحم 90000 1

 دمحم مصطفى حسنمصطفى  90009 27 كريم عبدالحميد سيد سليم 90000 12

 منار بهاء دمحم احمد 90000 28 كريم دمحم احمد عيسى 90000 11

 نادر مبارك جامع حسين 90000 21 محارب مرزوق صالح جوده 90000 12

 ندا رمضان حسن دمحم 90000 52 دمحم ايمن دمحم فهمى 90000 15

 نوره سيد عبدالغنى دمحم 90000 51 دمحم حمدى عمران على 90000 14

 هبه عبدالرحيم احمد على 90000 52 دمحم عبدالرازق عطيه حسن 90000 13

 يوسف جندى رسمى عبدهللا 90000 55 دمحم عبده دمحم عثمان 90000 16

 /////////////////////////// //// /// دمحم على احمد على 90009 17

 


