
 جـامـعـة أســوان 
 كلية الزراعة والموارد الطبيعية 

 

 

المرشد االكاديمى (1 سكشن )  المستجدون (عام  زراعة) األول المستوى  طالب  أسماء  

1202/2202 االول الدراسى الفصل  

 د/محمد غنيم                                     محمد فهمي  د/عبد النعيم

 

 

 

 م رقم الجلوس  إســـم الطالب  حالة القيد  اعمال سنة  شفوى عملى  تحريرى المجموع 

 1 01301 احمد حسين الشاذلى رمضان  مستجد     

 2 01302 احمد مصطفى عبدالجواد على  مستجد     

 3 01303 اسراء ابو الحجاج اسماعيل عبدالسل  مستجد     

 4 01304 اسراء اشرف حسين على  مستجد     

 5 01305 اسراء ربيع اسماعيل حسن  مستجد     

 6 01306 اسراء رجب محمود على  مستجد     

 7 01307 اسراء علءالدين محمود احمد  مستجد     

 8 01308 اسراء على جمال محمد  مستجد     

 9 01309 اسراء محمد رشاد مصطفى مستجد     

 10 01310 اسراء محمود عبدالرحيم محمود  مستجد     

11013 اسراء مصطفى عبدالعزيز محمد  مستجد       11 

 12  01312 اسماء عبدالحارس احمد محمود  مستجد     

 13 01313 اسماء محمد خليل عبدالحميد  مستجد     

 14 01314 اسماء محمد عبدهللا على  مستجد     

 15 01315 اسماعيل محمد اسماعيل محمد  مستجد     

 16 01316 اشرقت اشرف عبدالنعيم حسين  مستجد     

 17 01317 افنان صلح عبدالعزيز محمد  مستجد     

 18 01318 اميرة قاسم على حسين  مستجد     

 19 01319 انور احمد حامد محمود  مستجد     

 20 01320 ايمان انور فراج محمد  مستجد     

 21 01321 ايمان محمد بركات محمد  مستجد     

 22 01322 ايمان ناصر احمد محمود  مستجد     

 23 01323 ايه احمد حافظ احمد  مستجد     

 24 01324 جلل االء الرحمن محرم صابر  مستجد     

 25 01325 االء عبدالرحيم حسن عبدالرحيم  مستجد     

 26 01326 الحسن محمد عبدربه احمد  مستجد     

 27 01327 الزهراء سعد جمعه محمد  مستجد     

 28 01328 الزهراء مصطفى حامد مرسى  مستجد     

 29 01329 بسمله احمد عبدهللا محمد  مستجد     

 30 01330 بسمه احمد ابوالحجاج محمد مستجد     



 جـامـعـة أســوان 
 كلية الزراعة والموارد الطبيعية 

 

المرشد االكاديمى (2  سكشن) المستجدون( عام زراعة) األول المستوى  طالب  أسماء/ تابع  

1202/2202 االول الدراسى الفصل  

د/احمد عصر                   عبد الرشيد د/خالد جمال  

   

 

 

 

القيد حالة   اعمال سنة  شفوى عملى  تحريرى المجموع  م رقم الجلوس  إســـم الطالب  

13310   مستجد       31 

13320 جنات حسن مراد حسنين  مستجد       32 

13330 حبيبه وائل محمد هدى   مستجد       33 

13340 حسين عبداللطيف حسين محمود  مستجد       34 

13350 حسين فتحى حسين محمد  مستجد       35 

13360 شاذلى محمد حمدى صالح   مستجد       36 

13370 خالد ياسر عوض محمد  مستجد       37 

13380 دنيا جبريل عطيه محمد  مستجد       38 

13390 دينا عيد احمد محمود  مستجد       39 

13400 رانيا عبدالمنعم عبدالحميد محمود  مستجد       40 

13410 رحاب احمد محمد حسن  مستجد       41 

13420 خالد عبدهللا اسماعيل رحاب  مستجد       42 

13430 رحاب شاذلى محمد عبدالجليل  مستجد       43 

13440 رحاب محمود احمد محمود  مستجد       44 

13450 رحمه احمد محمد هاشم  مستجد       45 

13460 رغد حسين ابراهيم عبدالباسط  مستجد       46 

13470 رفيدة طارق سليم محمد  مستجد       47 

13480 روان طارق طواب محمد  مستجد       48 

13490 روان مجاهد ابراهيم سيد  مستجد       49 

13500 ريهام عصام الدين احمد محمد الصغير مستجد       50 

13510 زينب احمد موسى احمد  مستجد       51 

13520 زينب رضا توغان محمد  مستجد       52 

13530 زينب صالح باغر يوسف  مستجد       53 

13540 ساره محمود صلح على الدين مستجد       54 

13550 سعاد احمد عبدهللا نورالدين  مستجد       55 

13560 سعيد سيد سعدى حسين مستجد       56 

13570 سفيان احمد عبدالفتاح بدرى  مستجد       57 

13580 سهيله عبدالناصر عبدالستار على  مستجد       58 

13590 شاهر احمد عبدالشكور خليل مستجد       59 

13600 شدا حسن صلح الدين حسن  مستجد       60 



 جـامـعـة أســوان 
 كلية الزراعة والموارد الطبيعية 

 

المرشد االكاديمى (3  سكشن )  المستجدون( عام   زراعة)  األول  المستوى  طالب  أسماء/  تابع  

1202/2202 االول الدراسى الفصل  

عبد المقصود  د/رضا جمعة                          القطفتحي وائل /د  

 م رقم الجلوس إســـم الطالب  حالة القيد اعمال سنة  شفوى عملى  تحريرى  المجموع

13610 شمس عادل احمد سلمه  مستجد       61 

13620 شمس ناجى احمد ابراهيم  مستجد       62 

13630 شهد اشرف عبدالحميد عبدالعزيز  مستجد       63 

13640 شهد عادل مبارك محمود  مستجد       64 

13650 شهد محمد حسن احمد  مستجد       65 

13660 شيماء نصر الدين محمود حنفى  مستجد       66 

13670 ضحى عادل احمد جاد  مستجد       67 

13680 عبدالراضى حسن عبدالراضى سعد  مستجد       68 

13690 عبدالرحمن ابراهيم محمد عبدالمطلب مستجد       69 

13700 عبدالمطالب محمد عبدالرحمن احمد   مستجد       70 

13710 عبدالرحمن عبدالسلم فهمى محمد  مستجد       71 

13720 عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالوهاب احمد  مستجد       72 

13730 عبدالرحمن محمد اسماعيل عبدهللا  مستجد       73 

13740 عبدالرحمن محمد حسن محمد  مستجد       74 

13750 عبدالرحمن مصطفى محمود محمد  مستجد       75 

13760 عبدالرحمن معروف ابوالمجد طه  مستجد       76 

13770 عبدالعزيز حسين جامع عبدالغنى  مستجد       77 

13780 عبدالكريم  زكريا احمد دمرداش  مستجد       78 

13790 عبدهللا احمد محمد ابراهيم  مستجد       79 

13800 عبدهللا محمد فوزى عبدهللا  مستجد       80 

 81 01381 عبدهللا محمود ابراهيم محمود  مستجد     

 82 01382 عبدالوهاب خالد ابازيد عمر  مستجد     

13830 على جابر على محمد  مستجد       83 

13840 على حمدان سنوسى على  مستجد       84 

13850 عمار دسوقى ليثى احمد  مستجد       85 

13860 عمر الشاذلى ابراهيم احمد  مستجد       86 

13870 عمر حمدى محمد محمود  مستجد       87 

13880 فادى اسامه نبيل بنيامين  مستجد       88 

13890 فاطمة مجدى جعفر مصطفى  مستجد       89 

13900 فاطمة محمد جبريل احمد  مستجد       90 



 جـامـعـة أســوان 
 كلية الزراعة والموارد الطبيعية 

 

المرشد االكاديمى (4  سكشن) لمستجدونا ( عام زراعة)  األول المستوى  طالب  أسماء/ تابع      

1202/2202 الول  الدراسى الفصل  

   د/محمد فرج                                                             حسين حمدان/د

 م رقم الجلوس  إســـم الطالب  حالة القيد  اعمال سنة  شفوى  عملى  تحريرى المجموع 

13910 ابراهيمكمال ابراهيم محمد  مستجد        91 

13920 لؤى مصطفى رجب جاد الكريم مستجد        92 

13930 مارتينا اشرف شوقى جريس  مستجد        93 

13940 محمد احمد شفيق احمد  مستجد        94 

13950 محمد اشرف حمدى محمد  مستجد        95 

13960 محمد عبدالحميد محمد ابراهيم  مستجد        96 

13970 محمد مجدى عبده حيمرى  مستجد        97 

13980 محمد محمد عيسى احمد  مستجد        98 

13990 محمد ياسر السيد احمد ادريس  مستجد        99 

40010 محمود حماده محمد مرسى  مستجد        100 

14010 محمود سيد بغدادى سيد  مستجد        101 

14020 محمود شريف احمد حسن  مستجد        102 

14030 محمود عبدالرحيم حسن يونس مستجد        103 

14040 محمود كمال الدين عبدالعزيز احمد  مستجد        104 

14050 مروه محمد صبحى محمد  مستجد        105 

14060 مريم رأفت جاد اسطفانوس  مستجد        106 

14070 مصطفى ابوالنصر ابراهيم محمد  مستجد         107 

14080 جامع عوض جامع مصطفى  مستجد        108 

14090 مصطفى حسن مصطفى عبدالسلم  مستجد        109 

14100 مصطفى يحى رمضان احمد  مستجد        110 

14110 مصطفى يوسف محمد خليل  مستجد        111 

14120 ملك فرج حسن ركابى  مستجد        112 

14130 منار زين العابدين سعدهللا عبده  مستجد        113 

14140 منار محمد ابراهيم شحات  مستجد        114 

14150 منار ياسر حسن محمد  مستجد        115 

14160 منه هللا احمد محمد رمضان  مستجد        116 

14170 منه هللا على بغدادى حسين  مستجد        117 

14180 منه محمد عبدالعال مصطفى  مستجد        118 

14190 عبدالقادر حسن مى حسن   مستجد        119 

 120 01420 ميرنا كمال محمد محمد  مستجد      



 جـامـعـة أســوان 
 كلية الزراعة والموارد الطبيعية 

 

المرشد االكاديمى (5  سكشن) المستجدون( عام زراعة) األول المستوى  طالب  أسماء/ تابع  

1202/2202 االول الدراسى الفصل  

 

د/عبدهللا عثمان                         د/محمد عبد المنعم   

     

 

 

 

 

 

 م رقم الجلوس إســـم الطالب  حالة القيد اعمال سنة  شفوى عملى  تحريرى  المجموع

 121 01421 ميرنا ناجى ميشيل يعقوب  مستجد     

 122 01422 مينا زكريا فوزى سيفين  مستجد     

 123 01423 مينا صفوت برسوم اقلديوس  مستجد     

40142 عبدالصبور عبدهللا ناهد يوسف  مستجد       124 

 125 01425 ندا صالح على عوض هللا  مستجد     

 126 01426 ندا ميسره محمود مغربى مستجد     

70142 نورهان فرج ابوالقاسم سيايدى  مستجد       127 

 128 01428 هاجر احمد موسى محمد  مستجد     

90142 هاجر طارق احمد عثمان  مستجد       129 

 130 01430 هاجر محمود على موسى  مستجد     

 131 01431 هدير يسرى محمد زيدان  مستجد     

 132 01432 هشام خالد عبدالرحيم احمد  مستجد     

 133 01433 هناء فوزى سليمان محمود  مستجد     

 134 01434 هويدا ابوالحجاج احمد خليل  مستجد     

 135 01435 ابراهيم عبدالنبى وصال محمود  مستجد     

 136 01436 وعد كمال عبدالمجيد محمد  مستجد     

 137 01437 والء حسن عبدالفضيل شحات  مستجد     

 138 01438 يمنى محمد احمد حامد  مستجد     

 139 01439 محمود يوسف حسن السيد  مستجد     

 140 01440 عثمان  احمد سامى عزالين مستجد     

 141 01441 كريم وائل محمد عبدالسميع  مستجد     

 142 01442 محمد على حسن محمد  مستجد     

 143 09187 اسراء محمود سيد توفيق  مستجد     

 144 09139 منصور ابراهيم محمد ابراهيم  مستجد     

 145 09188 محمد نوح احمدعبدالماجد  مستجد     



 جـامـعـة أســوان 
 كلية الزراعة والموارد الطبيعية 

 

المرشد االكاديمى (  عام زراعة) الباقون  األول المستوى طالب أسماء  

2021/2022 ولألا الدراسى الفصل  

 
 شئون الطالب 

 د/امنه ابوالقاسم

 

 

 

 

 

 

 

 م رقم الجلوس  إســـم الطالب  حالة القيد  اعمال سنة  شفوى عملى  تحريرى المجموع 

 1 09001 ابراهيم اسامه احمد شحات  باق      

 2 09002 ابوالمجد اشرف احمد شحات باق      

 3 09022 اسراء محمد عثمان احمد باق      

 4 09186 اسماء امير نورالدين عبده باق      

 5 09033 اميره هانى عطاهللا سعيد باق      

 6 09074 زينب عبدالناصرعلى جبريل باق      

 7 09089 عبدالرحمن محمد احمد حسن باق      

 8 09096 عرابى احمد ابراهيم عرابى باق      

 9 09107 فاطمه عمر عبدالعال احمد  باق      

 10 07285 عمار ياسرعبدالعاطى احمد  باق/عذر      

 11 09185 ميادة منتصر عزالدين ابوالوفا باق      

 12 08112 محمد ممدوح محمد الدسوقى باق      


