
 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023

 (1ــــــــم )ة رقــــــــــلجن
رقم 

 االسم الجلوس

 (1لجنـة رقــم )
 املســتوى انزابـــع

 قسى وقاية اننبات  )أ(يدرج
 اندور األول عهوي 

  اجلناح انقبهي

 أحمد عبد الحافظ محمد عنبر  -4001
 أحمد على أحمد حامد  -4002
 أشرف إبراىيم محمد أروى  -4003
 جريو فهمي محمد أزىار  -4004
 العظيم عزوز سالمو إسراء عبد  -4005
 محمد يعادل دسوق إسالم  -4006
 اندراوس ةفرايم مليون عويضا  -4007
 نجي عاصم حمدي أحمدا  -4008
 جابر محمد بشلى إيمان  -4009
 محمد محمد الزمزمي إيمان  -4010
 عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن بسمة  -4011
 تغريد عيد محمد على  -4012
 حسن السيد محمود محروس  -4013
 مودرانيا ماىر أبو الوفا مح  -4014
 روان السمان عبد الشافي السمان  -4015
 زينب عبد الرؤوف محمد عبد الحميد  -4016
 زينب محمد علي محمد  -4017
 سناء عبده محمد عبد اهلل  -4018
 شريف أشرف عبد الحق شفيق   -4019
 شيماء ريان حسين محمد  -4020
 أحمد رشديشيماء محمد   -4021
 عادل مصطفى على شحاتة  -4022
 عبد المجيد محمد عبد المجيد محمد  -4023
 عبد المعز عصام السيد عبد اللطيف  -4024
 عبد الرحمن أحمد عالم محمد  -4025
 عبد الرحمن طارق عطية حسن  -4026
 أحمد حجازيعبد الرحمن عارف   -4027
 عكاشة مدني صادق علي   -4028
 عمر الخطاب عادل أحمد  -4029
 عمر عشري زىران سويفي  -4030

 
 

  



 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023
 (2ــــــــم )ة رقــــــــــلجن

رقم 
 االسم الجلوس

 (2م )ــــــــة رقــــــلجن
 املســتوى انزابـــع

 قسى وقاية اننبات  )ب(يدرج
 اندور األول عهوي 

 اجلناح انقبهي

 عمر "محمد طارق" أحمد حسن  -4031
 كيرلس ىاني مرزوق بشاي  -4032
 لطيفة جمال عبد الكريم سباق  -4033
 لمياء عبد الغني كامل علي  -4034
 لؤي محمد العشري محمد  -4035
 سمير سعد بطرس يمار   -4036
 محمد أبو  القاسم عبد المعطي عبد الرؤوف  -4037
 محمد حمادة شعبان حسن  -4038
 يمحمد عاصم غالب حفظ  -4039
 محمد مدكور سليمان محمد  -4040
 محمد ياسر محمد أحمد  -4041
 محمود عبد الفتاح فتحي عبد اللطيف  -4042
 مريم جميل بخيت بسطا  -4043
 إبراىيم أحمد يمريم ىان  -4044
 منار عبد العليم بدري محمد  -4045
 ا وجيو شكري باسيليمين  -4046
 نورا عبد الحميد محمد حسن  -4047
 عبد الحليم محمد يىدير الوردان  -4048
 الدين محمد محمد ىدير سعد  -4049
 ىدير صفوت عطية أحمد  -4050
 زيدأبو ىدير على كامل   -4051
 وسام مصطفي عبد الحميد محمد  -4052
 ياسمين أيمن سليمان على  -4053
 طارق وحيد عزيز عبد النبي   -4054
 حمد علىمحمود محمد أ  -4055
 أحمد علي عبد الاله فاضل )ق(  -4056
 حسين أبو العز محمد محمد )ق(  -4057
 ماركوس عاطف أمين عطية )ق(  -4058
 محمد أحمد السيد البدوي )ق(  -4059
 محمد حمدي محمد عليو )ق(  -4060
 نورىان محمد أبو المجد عبد الحميد )ق(  -4061

 
  



 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023
 (3ــــــــم )ة رقــــــــــلجن

رقم 
 االسم الجلوس

 (3م )ــــــــة رقــــــلجن
 املســتوى انزابـــع

  امليكزوبيونوجياقسى  )أ(يدرج
 عهوي  انثايناندور 

  اجلناح انقبهي

 آالء محمد حسانين عبد الرحيم  -4062
 أحمد حمام خضري أحمد  -4063
 أحمد محمد الديب محمد  -4064
 هانتصار عبد الرحمن على عبد الال  -4065
 نورالدين محمد عزب إيمان  -4066
 حمود محمدجهاد علي م  -4067
 ريهام على محمود محمد  -4068
 شيماء عبد الناصر محمود أحمد  -4069
 فرحو محمود عبد اللطيف سليمان  -4070
 كمال جالل كمال محمود  -4071
 محمد إبراىيم محمد عثمان  -4072
 محمد صالح عبد الستار رمضان  -4073
 مريم طلعت أحمد السيد  -4074
 مصطفى أحمد توفيق سعد  -4075
 منار السيد محمد عبد اللطيف  -4076
 منار محمود السيد أحمد  -4077
 مياده شريف السيد محمد  -4078
 ندى محمد على السيد  -4079
 نهاد محمد مصطفي سيد  -4080
 نهى جمال محمد خليفو  -4081
 نورىان عباس أحمد عباس  -4082
 نورىان محمد السيد  حسن  -4083
 ىشام رمضان فتحي نور الدين  -4084
 ياسمين عبد الرازق قناوي حامد  -4085

 
  



 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023
 (4ـــــم )ـــة رقــــــــــلجن

 االسم رقم الجلوس

 (4لجنــــــة رقــــــــم )
 املســتوى انزابـــع

  امليكزوبيونوجياقسى  )ب(يدرج
 عهوي  انثايناندور 

 اجلناح انقبهي

 آالء خالد رجب عبد اللطيف  -4086
 إبراىيم القط إبراىيم بولس  -4087
 أحمد حاتم أحمد حسين  -4088
 أحمد محمد امين محمد  -4089
 ن السيدحسي يأسماء حمد  -4090
 أشرف عبد اهلل عبد الغفار عبد الرحيم  -4091
 أماني البدرى محمد عبد العظيم  -4092
 أماني على امين محمد  -4093
 إيمان حسن بركات حسن  -4094
 على محمد على آية  -4095
 آية عنبر محمود أحمد  -4096
 جواىر محمود بطيخ أحمد  -4097
 رحمو صالح عبد الحى أحمد  -4098
 عبد الرحيم عيد  عبد الرحمن محمد  -4099
 عالء عبد اهلل محمد عبد اهلل  -4100
 عالء محمد محمود السيد  -4101
 على أحمد عسران عمر  -4102
 حمزه عبد الحافظ يعلى سعود  -4103
 عمر محمد عبد الجواد إبراىيم  -4104
 غاده السيد يوسف حسنين  -4105
 فاطمة الزىراء محمود عبد الرحمن سليمان  -4106
 فاطمة رجب محمد محمود بدوى  -4107
 لتوابفاطمة عواد فؤاد عبد ا  -4108
 منقريوس فوزى موسى ةفايز   -4109
 كريم عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم  -4110
 لينا كمال محمد على  -4111
 محمد أشرف عاطف حجازي  -4112
 محمد جبريل محمد أحمد  -4113
 أحمد يمحمد حسن بهنساو   -4114
 محمد عوض عبد الهادي عبد المجيد  -4115
 مصري يمريم ىاني لمع  -4116
 منار أبو الحمد خلف اهلل رشوان  -4117
 منار شوقي السيد ىاشم  -4118
 أشرف على صابر منة اهلل  -4119
 ميار جمال عبد الناصر يوسف محمد السمان  -4120
 ميار محمود عمر عبد الكريم  -4121
 نجالء حسنى على عبد الرحيم  -4122
 فوزي جالل سليمان ىند  -4123
 ندى محمود محمد إسماعيل  -4124
 ىمت عبد المعتمد جاد أبو العال  -4125
 ياسمين محمود خلف محمود  -4126
 (1إسراء أبو شامة علي محمد السيد )خ  -4127

 



 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023
 (5ــــــــم )ة رقــــــــــلجن

رقم 
 االسم الجلوس

 (5لجنــــــة رقــــــــم )
 املســتوى انزابـــع

 الغذية عهوو اقسى  )أ(يدرج
 عهوي  انثانثاندور 

 اجلناح انقبهي

 آالء محمود كمال محمود  -4128
 إبراىيم تمام عبد العزيز إبراىيم  -4129
 إبراىيم محمد عبد الرحمن على  -4130
 أحمد السيد عبد الوىاب عبد الرحيم  -4131
 أحمد حمام محمود محمد  -4132
 أحمد صابر أحمد محمود  -4133
 أحمد عبد المنعم أحمد إسماعيل  -4134
 أحمد عثمان حلمي محمد  -4135
 أحمد محمد خلف ىمام  -4136
 أحمد محمد عاطف إبراىيم  -4137
 نإسالم عبد الشافي أبو المجد عبد الرحم  -4138
 إسالم عمر محمود محمد  -4139
 أسماء عبد الحكيم عوض مدنى  -4140
 أماني رفعت محمد محمود  -4141
 أوليفيا أشرف حمام حنا  -4142
 إيمان صابر أحمد عبد الرحيم  -4143
 نور عباس أحمدأأيمن   -4144
 بدوى أيمن أحمد محمد  -4145
 خالد شريف أحمد محمد  -4146
 خالد محمود كامل مغازي  -4147
 شريف محمد محمود بخيت  -4148
 عبد الرحمن محمدين قناوي محمد  -4149
 عبد اهلل أحمد محمود أبو  طالب  -4150
 عبد اهلل جمال عبد العزيز أحمد عبدالرحمن  -4151
 عبد اهلل شحاتو محمود أحمد  -4152
 فرحة ممدوح عبد الفتاح محمود  -4153
 كرستينا صبري فايز نصر  -4154
 ماجدة ىاني محمد محروص  -4155
 أشرف عطية مهاود مادونا  -4156
 وت عبد المعطيمحمد أحمد ثر   -4157
 محمد العجمي عبد الرحيم عمران  -4158
 محمد ثروت صبري حسن  -4159
 محمد حسنى أحمد محمد  -4160



 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023
 (6ــــــــم )ة رقــــــــــلجن

رقم 
 االسم الجلوس

 (6لجنــــــة رقــــــــم )
 املســتوى انزابـــع

 الغذية عهوو اقسى  )ب(يدرج
 عهوي  انثانثاندور 

 اجلناح انقبهي

 مام أحمد محمدمحمد ح  -4161
 محمد عبد الراضي كامل عبد الاله  -4162
 محمد عرفة نور الدين عثمان  -4163
 محمد عصام عبد الوىاب شيخون  -4164
 محمد عالء الدين عزت أحمد  -4165
 محمد على عبد العال على  -4166
 محمد يمحمد مصطفى عبد الراض  -4167
 محمود السيد مراد علي  -4168
 محمود خالد محمد السيد  -4169
 يى الشمندمحمود سيد فوز   -4170
 محمود فتحي على السيد  -4171
 محمود فرغلي خلف محمود  -4172
 محمود منصور عيد أبو العال  -4173
 عبد الجواد حسين عبد الجواد ةمرو   -4174
 مصطفى السيد عمر إبراىيم  -4175
 منار حامد زغلول على  -4176
 منار حمدي محمد حسن  -4177
 منار خالد امين عبد الاله عبد الرحيم  -4178
 لكريم شهابمنة اهلل سمير عبد ا  -4179
 مها البدري محمود السيد  -4180
 ميرنا السيد كمال سيد  -4181
 يونان يكرم رمز أميرىان   -4182
 مين جورجأمينا ماىر   -4183
 نداء عامر محمد على  -4184
 نورا عامر أحمد محمد  -4185
 نورىان محمد مصطفى أبو المجد  -4186
 عبد العال عباس ينورىان مهن  -4187
 عبد الاله السيد أحمدىبة   -4188
 نعيم نصر وديع محب   -4189
 حسين محمد أحمد يىيح  -4190
 يحيى محمد أحمد عواجة  -4191
 ىمريم ريمون جاد الكريم يس  -4192
 مصطفي نشأت جابر عباس )ق(  -4193

 
  



 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023
 (7ــــــــم )ة رقــــــــــلجن

رقم 
 االسم الجلوس

 (7لجنــــــة رقــــــــم )
 املســتوى انزابـــع

  انبساتنيقسى  )أ(يدرج
 عهوي  انزابعاندور 

 اجلناح انقبهي

 آالء محمد حامد أحمد  -4194
 ابتسام محمد ىاشم أحمد  -4195
 إبراىيم محمد حمدي عبد الفتاح  -4196
 أحمد السيد الغول أحمد  -4197
 أحمد السيد صالح السيد  -4198
 أحمد محمد سباق أحمد  -4199
 أزىار صالح رشدي محمد  -4200
 يإسراء جابر أحمد حفن  -4201
 السيد يأحمد جيالن يمانأ  -4202
 عدلي أحمد أماني اليمني  -4203
 أميرة خالد صديق أحمد  -4204
 أميرة عباد محمد عباد  -4205
 يناس حمد سيد عبد الفتاحإ  -4206
 بسمة عبد المحسن متولى عبد الرحيم  -4207
 بسمة عبده صادق السيد  -4208
 الكريم عبد اللطيف بسمة محمد جاد  -4209
 جمال الدين البدرى السيد محمدين  -4210
 جيهاد رافت محمد على  -4211
 بو المجدحسين حسن زكى أ  -4212
 خلود محمد صابر أحمد  -4213
 خلود مرتضى نورالدين مصطفى  -4214
 محمود عبد اللطيف يخلود وفق  -4215
 دينا محمد أحمد بكر  -4216
 رندا عبد المنعم علي كامل  -4217
 سارة جمال عبد الظاىر أحمد المشنب  -4218
 سارة ذكى شعبان محمد  -4219
 سحر عبد اهلل خضيري عبد الغني  -4220
 يولخلف مدب يسعاد الكحالو   -4221
 سلمى عبد الحكيم محمد حسين  -4222
 يسماح حمدي متولى فرغل  -4223
 سها محمد عبد المنعم عبد العال  -4224
 الشيماء أحمد عبد الظاىر محمد  -4225
 صابرين أبو  العال محمود صديق  -4226
 يصبري محمد محمد خضير   -4227
 عبد الرحمن محمد توفيق مرسى  -4228

 
  



 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023
 (8ــــــــم )ة رقــــــــــلجن

رقم 
 االسم الجلوس

 (8لجنــــــة رقــــــــم )
 املســتوى انزابـــع

  انبساتنيقسى  )ب(يدرج
 عهوي  انزابعاندور 

 اجلناح انقبهي

 عبد اهلل سعيد محمود سلطان  -4229
 عزة محمد محمود عبد العال  -4230
 عمر خالد ياسين بخيت  -4231
 صالح محمد أحمد ةغاد  -4232
 جمال الدين أبو  الفضل سليمان ةفاطم  -4233
 محمد فراج حماد ةفاطم  -4234
 محمود عبد الرزاق محمد ةفاطم  -4235
 كريم محمد صالح سيد  -4236
 ماجد إبراىيم مكرم جيد  -4237
 محمد أحمد خالف أحمد  -4238
 محمد محمود محمد عبد الرحيم  -4239
 محمود صالح محمد السيد  -4240
 معتز حسن توفيق عبد الموجود  -4241
 منار أحمد عبد الفتاح محمد  -4242
 منور ىاشم على السيد  -4243
 ىشام محمد محمود السمان يم  -4244
 رزق اهلل جالب ةنانسي شنود  -4245
 ندا أحمد محمد بكري  -4246
 عاشور سيد سليمان ىند  -4247
 نرمين نزيو السيد عوض  -4248
 نورىان ناصر نصر الدين عبد اهلل  -4249
 ىاجر أحمد محمود جاد الكريم  -4250
 ىاجر محمد ناصر عبد الكريم  -4251
 ىاني رشدي ذكى يىايد  -4252
 حمد عبد الرحيم عبد الحميداهلل أ ىبة  -4253
 ىبة عثمان شاكر عبد اللطيف  -4254
 ىبة فتحي أحمد محمد  -4255
 ىدير طو عبد اهلل السيد  -4256
 على أبو المكارم أحمد ةىدي  -4257
 ىويدا خلف عبد العال حسين  -4258
 وفاء عبد الحافظ خلف اهلل عبد الحافظ  -4259
 ياسمين الشريف محمد أحمد  -4260
 ياسمين مدحت كامل محمد  -4261
 محمد كمال محمود ىنيم  -4262

 
  



 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023
 (9ــــــــم )ة رقــــــــــلجن

رقم 
 االسم الجلوس

 (9لجنــــــة رقــــــــم )
           المســــــتوى الرابــــــــع

 االراضي واملياهقسى  )أ(يدرج
 عهوي  انزابعاندور 

 اجلناح انقبهي

 آية صالحين مسعود سعيد  -4263
 حسناء محمد أحمد محمد  -4264
 حسنروان كمال محمد   -4265
 مصطفى محمد إسماعيلروفيدا   -4266
 ريم خالد السيد أبو  المجد  -4267
 شريف عبد الرحيم عبد الحميد بهلول  -4268
 الديب أبو  الفضل أحمد فاطمة  -4269
 محمد انور زكريا عبد الكريم  -4270
 مصطفى جمال عبد اللطيف نجم الدين  -4271
 ىديل عزوز أحمد عزوز  -4272
 يارا عبد الرازق محمد محمد  -4273
 ياسر أبو عوف عبد الموجودياسمين   -4274
 أحمد عطيفي أحمد الشمندي  -4275
 أسماء صالح أحمد حسين  -4276
 سمير أبو  المجد محمد أمنية  -4277
 ايناس أحمد فرغلي أحمد  -4278
 آية ممدوح أبو الحمد محمود  -4279
 بخيتة ناجح عبد الحميد محمد  -4280
 رحاب مصطفي السيد سليمان  -4281
 رشا حمدي زكى محمد  -4282
 لمجيد علىرضوى عالء عبد ا  -4283
 إسماعيلريهام رأفت مصطفى   -4284
 زىراء عيسى محمد عيسى  -4285
 صفاء عالء سعيد  يسن  -4286
 فيفيان عفيفى منير فهمى  -4287
 محمد أحمد حامد أبو زيد  -4288
 محمد أحمد عبد العظيم أحمد  -4289
 محمد المصرى أحمد محمد  -4290
 محمد حمدي رجب السيد  -4291
 مي ياسر عاشور أبو  الحسن محمود  -4292
 ن ناير عزيز صليبناردي  -4293
 نعمة مصطفى السيد على  -4294
 نفين حسن أحمد عبد المنطلب  -4295
 نورىان عزالدين جاد محمد  -4296
 ىاجر السيد عبد الرحمن السيد  -4297
 (1راندا خالد محمد رضوان )خ  -4298

  



 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023

 (10ــــــــم )ة رقــــــــــلجن

رقم 
 االسم الجلوس

 (10لجنــــــة رقــــــــم )
 رابــــــــعالمســــــتوى ال

 االراضي واملياهقسى  )ب(يدرج
 عهوي  انزابعاندور 

 اجلناح انقبهي

 إسراء أحمد على تمام  -4299
 إسراء فيصل على أحمد  -4300
 أسماء عبد القادر بكرى سليمان  -4301
 أماني عبد الجابر على محمد  -4302
 ميمو محمود عزت أحمدا  -4303
 يات ياسر رشاد محمدآ  -4304
 سإيمان السيد عبد الحميد يون  -4305
 محمد إبراىيم أحمد آية  -4306
 يوحيد عبد الستار ربيع آية  -4307
 بسمة عبده محمد أحمد محمد  -4308
 جهاد محمد أحمد يونس  -4309
 حسام على بخيت حسن  -4310
 حنان محمود عبد الاله أحمد  -4311
 رانيا عصام أحمد أمين  -4312
 رحاب محمد علي محمد  -4313
 عاطف ناصر شعبان ةرحم  -4314
 يريم صفوت عبد الحميد حفن  -4315
 سهير عبد الرحمن عبد النبي عبد الرحمن  -4316
 سهيلة فاروق عبد الموجود زكريا  -4317
 عز الدين أحمد سهيلة محمد محمد  -4318
 سهيلة ياسر عبد العال أحمد  -4319
 ابراىيم عبد الرحمن محمد يوسف  -4320
 عبد الرحمن على كامل أحمد  -4321
 عبد الرحمن عمر نور عبد العزيز  -4322
 أحمد عبد اللطيف أحمد عبير  -4323
 مريم حسن عبد الكريم محمد  -4324
 إسماعيل يسين عبد الحميد يم  -4325
 مياده مختار أحمد مصطفى  -4326
 ميار أحمد حسن سعد الدين  -4327
 صديق خليل أحمدىاجر   -4328
 ىاجر عنتر رجب خليفو  -4329
 ىبة اهلل جمال محمود عبد الرحيم  -4330
 ىيام محمود عبد المنعم عبد الحليم  -4331
 ياسمين عامر مهني بخيت  -4332

 
  



 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023

 (11ــــــــم )ة رقــــــــــلجن
 االسم رقم الجلوس

 (11لجنــــــة رقــــــــم )
 المســــــتوى الرابــــــــع

 االقتصاد انزراعييدرج قسى 
 عهوي  انثايناندور 

 املبىن األوسط 

 أحمد حسن محمد عبد الرحمن  -4333
 أحمد فتحي محمد أحمد  -4334
 أروى بشاتي جابر مصطفى  -4335
 محمد أحمدريج زياد ا  -4336
 أسماء زارع عبد الحميد غريب  -4337
 أسماء محمود صالح موسى  -4338
 أميرة السيد حسان أحمد  -4339
 إيمان صابر محمد عثمان  -4340
 جابر ىاشم يعبد الشاف آية  -4341
 خلود أحمد السيد أحمد  -4342
 خلود محمد عبد العليم عبد اللطيف  -4343
 دعاء خلف فتحي عبد العال  -4344
 رحمو انور حسين فرغل  -4345
 عبد الغنى شا محمد عبد الخالقر   -4346
 رضوه رأي الدين مصطفي عبد المقصود  -4347
 الزىراء أحمد السيد ربيعي  -4348
 سارة أحمد البدرى أحمد  -4349
 شرين خلف محروس عبد العال  -4350
 الشيماء أبو السعود خلف عبد اهلل  -4351
 عبد اهلل إبراىيم حامد محمود  -4352
 علياء حاتم محمود عبد العزيز  -4353
 لرحمن جاد عبد الرحمنغدير عبد ا  -4354
 فاطمة عبد النظير حسان عبد المولى  -4355
 فايزه أحمد عبد اللطيف حسن  -4356
 فرح عبد الودود أحمد السيد  -4357
 فيروز أيمن عبد الحميد ىاشم على  -4358
 لمياء محمود موسى جابر  -4359
 ماريهام صابر خليل فلفول  -4360
 ماريهان محمد منير سالمان  -4361
 مريم سمير باسيلى سدراك  -4362
 مريم عطية جورجي اسطفانوس  -4363
 يمصطفى محمود السيد السقط  -4364
 منة السيد محمد سليم  -4365
 منة خالد خلف محمد  -4366
 عبد الاله أحمد ينجاة رفاع  -4367
 ندى محمود محمد عباس  -4368
 نوران على حسن امين  -4369
 وفاء عبد الشكور محمد عبد اللطيف  -4370
 جواىر ابراىيم كامل محمود )ق(  -4371
 علي )ق( دينا حربي خلف  -4372
 رؤى جمال رشاد محمد )ق(  -4373
 ميرنا نادر بشرى سدره )ق(  -4374

 



 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023
 (12ــــــــم )ة رقــــــــــلجن

رقم 
 االسم الجلوس

 (12لجنــــــة رقــــــــم )
 المســــــتوى الرابــــــــع

 االقتصاد انزراعيقسى  فصم
 عهوي  انثايناندور 

 املبىن األوسط

 إبراىيم السيد فراج علي  -4375
 إسراء محمد أحمد محمد  -4376
 أحمد محمد أبو ضيف أسماء  -4377
 آية إبراىيم مصطفى عثمان  -4378
 آية نور الدين على نور الدين  -4379
 يسري عزت كامل آية  -4380
 دينا عبد الكريم محمد عبد الكريم  -4381
 الدين يسين رحاب زين العابدين سعد  -4382
 رحاب محمود خليفو مخلوف  -4383
 رحمو فتحي عبد الجواد أحمد  -4384
 رنا أحمد ضاحي عليِّ الدين  -4385
 محمد ىمام أيمنرنا   -4386
 حسن حسين نيزينب عو   -4387
 حمدي خلف عبد الحميد سارة  -4388
 سميو أحمد ىاشم بغدادي  -4389
 سهيلة السيد أحمد محمد  -4390
 شروق خيري محمد عبد الاله أبو البر  -4391
 شيماء عبد الفتاح على نورالدين  -4392
 سعد على حسينأمحمد   -4393
 عساف حسن محمود ربيع  -4394
 مريم ممدوح عبد الحميد أحمد  -4395
 محمد محمود أحمد يم  -4396
 الحجاج محمد أحمدأبو ميرفت   -4397
 ناديو لطفى عبد الشفوق نورالدين  -4398
 نهلو خلف اهلل محمود عبد الرحمن  -4399
 أحمد محمد ينورىان حمد  -4400
 نورىان محمود حسن متولى  -4401
 ىدى مخلص سيد سالمو  -4402
 ىشام عادل شحاتو عارف  -4403
 ىناء على محمد مدنى  -4404
 (2فاطمة محمد محمود عبد الحميد )خ  -4405

 
  



 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023
 (13ــــــــم )ة رقــــــــــلجن

رقم 
 االسم الجلوس

 (13لجنــــــة رقــــــــم )
 المســــــتوى الرابــــــــع

 االرشاد انزراعييدرج قسى 
 عهوي  انثايناندور 

 املبىن األوسط

 براىيمعبد الخالق محمد إ إبراىيم  -4406
 أبو بكر عبد الكريم السيد محمد  -4407
 أحمد عبده مدنى أحمد  -4408
 أحمد منصور عباس علي  -4409
 أحمد وحيد رمضان على  -4410
 يأسماء نصر محمد عراب  -4411
 يأمنية مجدى أحمد عل  -4412
 آية ناجح محمد حداد  -4413
 حجازي دىب فخري حسين   -4414
 حمادة حجازي محمود حجازي   -4415
 دالل رمضان صابر زىران  -4416
 دينا محمد إسماعيل محمد  -4417
 زينب البسيوني صابر أحمد  -4418
 سارة أحمد محمد علي  -4419
 سامح جابر أحمد مطاوع  -4420
 سمر عبد اهلل عبد العاطي إبراىيم  -4421
 ضحى النوبي يوسف علي  -4422
 طارق عاصم صبرة حسن  -4423
 عبد اهلل علي سيف النصر أحمد  -4424
 عبد اهلل محروس فاروق أبو جبل  -4425
 د السالم محمودعبير محمد عب  -4426
 ةخل ةمارفل وجيو بشار   -4427
 محمد أحمد شوقي توسن  -4428
 محمد أحمد محمد فتحي  -4429
 محمد سعد عبد العال أحمد  -4430
 محمود جمال عبد الحفيظ على  -4431
 محمود عبد الرؤوف رشوان المصري  -4432
 محمود محمد جالل محمود  -4433
 ندا كرم ثابت محمد  -4434
 ندى نصر الدين السيد بالل  -4435
 محمد أحمد عبد الحليم نوران  -4436
 نورىان أحمد إبراىيم أحمد  -4437
 يمحمد عبد الشاف ينورىان العرب  -4438
 نورىان شوكت محمد عبد اللطيف  -4439
 ىاجر أحمد نصر الدين محمد  -4440
 ىدير خلف عبد العليم محمد  -4441
  2خ      آية السيد عيد أبو زيد   -4442



 

 مختص المستوى الرابع
 أ/ شعبان عبد العظيم 

 وىاجـــــامعة ســــــج
 زراعةـــــــة الــــــــكلي

 شــــــئون الطــــالب
 

  انـــــــــــــلجف ـــــــــــكش
للعام الجامعي  المستوي الرابعلطالب 

  م2022/2023
 

 (3ــــــــم )ة رقــــــــــلجن
 

رقم 
 (3لجنــــــة رقــــــــم ) االسم الجلوس

 (10إيمان جامع عبد الحارس مرسي )خ  -4001 )الئحة قديمة( ــــتوى الرابــــــــعالمســ
 (11رئيسة زين العابدين سعد أحمد )خ  -4002

 


