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 إعــالن هـام وعاجــل
على الطالب األتى أسمائهم سرعة إحضار صورة شخصية إلى مكتب شئون الطالب طبقاً 

 -: في اإلعالن المرفق أدناهكما للمواصفات 

 البرنامج اإلسم م البرنامج اإلسم م

 هندسة زراعية أحمد سالمه نوبى أحمد 16 تكنولوجيا حيوية أحمد صبرى فتحى أحمد  1

 هندسة زراعية عمر محمد محمد الدين محمد 17 تكنولوجيا حيوية مال وحيد السيدأحمد ك 2

 هندسة زراعية عبدالكريم حامد عبدالرسول 18 تكنولوجيا حيوية أروى خالد أحمد حسانين 3

 هندسة زراعية مالك عماد سالمه سيفين 19 تكنولوجيا حيوية ات حسبحإسراء عبدالحكم ش 4

 األراضى والموارد الطبيعية مروة صالح على محمد 20 تكنولوجيا حيوية ى شروق غريب عبدالعاط 5

 وقاية النبات آيه رضا الديب عبدربه 21 تكنولوجيا حيوية محمد صالح الدين ضوى 6

 وقاية النبات محمد حسن جمعه حسن 22 االقتصاد و اإلرشاد الزراعى منى عبدالناصر السيد عبدالسالم  7

 وقاية النبات محمد فايز بدوى محمد 23 اإلنتاج الحيوانى ى على محمد فتحى بغداد 8

 وقاية النبات إسراء حسن سلمان عبدهللا 24 اإلنتاج الحيوانى ندا أحمد محمد أبوبكر 9

 اإلنتاج النباتى زياد طارق عبدالفتاح يوسف 25 اإلنتاج الحيوانى بوال هانى صبحى 10

 اإلنتاج النباتى محمد عبدالرحمن محمد ركابى 26 وانىاإلنتاج الحي محمد رفعت عبدالاله 11

 اإلنتاج النباتى محمد ناصر أحمد حسانين 27 اإلنتاج الحيوانى محمد عبدالهادى مصطفى بشير 12

 اإلنتاج النباتى بسام محمد قناوى محمد 28 اإلنتاج الحيوانى طه محمد أصولى 13

 علوم األغذية واأللبان دالمنعم حسن مدنىأحمد عب 29 هندسة زراعية محمد محمود موسى 14

 علوم األغذية واأللبان أحمد محمد عبداللطيف حسن 30 هندسة زراعية وفاء ناصر أبوبكر على 15
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 شئون الطالب                                                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 د/أشرف بكرى الطيب                                                                                               

 البرنامج اإلسم م

 علوم األغذية واأللبان ساره أكرم حسين عمر 31

 أللبانعلوم األغذية وا عماد حمدى عبدالعاطى عبدالراضى 32

 علوم األغذية واأللبان كوثر سيد أحمد عبدهللا 33

 علوم األغذية واأللبان مارلين عدلى سعد هللا جرجس 34

 علوم األغذية واأللبان محمد النخيلى محمود رفاعى 35

 علوم األغذية واأللبان منيه مصطغى محجوب على 36

 علوم األغذية واأللبان مى محمد عبدالفتاح مغربى 37

 علوم األغذية واأللبان نفيسه دشناوى محمد دشناوى 38

 علوم األغذية واأللبان نها أحمد محمد جالل 39

 علوم األغذية واأللبان هانى إبراهيم طنيوس شاكر 40

 علوم األغذية واأللبان ياسمين الطاهر محمود إبراهيم 41

 علوم األغذية واأللبان خالد عبدالحميد عابد عمر 42

 علوم األغذية واأللبان شريف أشرف محمود حسن 43

 علوم األغذية واأللبان شوق أحمد عبدالقادر أحمد 44

 علوم األغذية واأللبان على أحمد محمد أحمد 45

 علوم األغذية واأللبان أحمد محمد حسن عبده 46

 علوم األغذية واأللبان خلود عبدالحكيم خليل عبدالحكيم 47

 علوم األغذية واأللبان ن عبده عبدالرحيمرحاب كمال الدي 48

 علوم األغذية واأللبان جهاد خالد يسن خالد 49
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 تنبيييه هاااااام و عاااااااجل

 

 -اآلتي : إحضار الفرقة الرابعةعلى طالب  

 بدون إطار وبدون عالمة مائية. 6×4مقاس صورة حديثة بخلفية بيضاء   -1

 سميته بالرقم القومى .وت (JPG Format) نراسك يتم أخذ الصورة  -2

 ون الطالب .شئمكتب وضع الصور على فالشة و تسليمها ل  -3

 . فالشة الصورعلىلتسليم  يتم إختيار طالب كمسئول عن كل برنامج  -4

 

 بوكيل الكلية لشئون التعليم والطال                                                                                          

 د/ أشرف بكرى الطيب                                                                                     
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