(( لجنــة )) 1

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

كش ــف

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى  /الثاني
للفصـل الدراسـي  /الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ
رقم الجلوس

اسـم الطالـ ــب

مواد تخلف الفصل الدراسى الثانى

5111

ابراهيم احمد علي علي ماضي

5115

ابراهيم جمال ابو النجا السحيتي

5112

ابراهيم عاطف احمد عبد السالم

مبادىء األحصاء

5112

ابراهيم عبد الحميد احمد الحضري

مبادىء األحصاء

5112

إبراهيم عبد الغني فوزى البهاص

5112

ابراهيم عبد اللـه السيد سيد أحمد وحيش

5112

ابراهيم عيد محمد احمد جاداهلل

5112

أبراهيم محمد أبراهيم أحمد حنورة

5112

ابراهيم محمد ابراهيم زيدان العبد

5111

إبراهيم محمد عبد الجواد الكاشف

5111

احمد ابراهيم محمد ابراهيم الشركسي

5115

احمد ابراهيم محمد حسن الخطيب

5112

احمد اشرف عوض الحاوي

5112

احمد السيد احمد قوزع

5112

احمد السيد عبد المنعم السيد

5112

احمد ايهاب محمد الرفاعي مرعي

5112

احمد حمدي سعيد محمد الحناوي

5112

احمد رجب علي السيد سالم

5112

احمد رزق رزق السعيد المقرطم

5151

احمد سامي عبد الحميد محمد خطاب

5151

احمد سعيد السيد عبد الحميد فتوه

5155

احمد سعيد سعيد محمود عبده

5152

احمد سمير احمد دغيم

5152

احمد صالح السيد صالح

5152

احمد صالح محمد خليف

المخت ــص

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم وتكنولوجيا
االلبان

إقتصاد عام
اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم وتكنولوجيا
االلبان
اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم وتكنولوجيا
االلبان

مبادىء األحصاء
إقتصاد عام

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة )) 5

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

كش ــف

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى  /الثاني
للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ
رقم الجلوس

اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الطالـ ــب

5152

احمد طلعت عبد الجيد يونس

5152

احمد عاطف علي إبراهيم

5152

احمد عادل عبد المنعم شوقي عطية

5152

احمد عبد اللطيف حسن عبد اللطيف

5121

احمد عبد العزيز احمد البدري

5121

احمد علي عبد القادر البلكيمي

5125

احمد عوني جابر علي شيحه

5122

احمد عيسي عيسي علي المسيري

5122

احمد فهيم حسن علي

5122

احمد ماهر عبد الحفيظ السيد مراد

5122

احمد مجدي شوقي عبد العزيز العتر

5122

احمد محمد ابراهيم العيسوي سليمان

5122

احمد محمد السيد الششتاوي راجح

5122

احمد محمد بدوى محمد

5121

احمد محمد عاطف ابراهيم الشيخه

5121

احمد مظهر كمال الشال

5125

احمد منير عبد العزيز السقا

5122

احمد مؤنس مرسي النجار

5122

احمد يحي احمد احمد عوض

5122

احمد يوسف احمد عيسي

5122

احمد هشام عبد النبي الصي

5122

اسامه احمد عبد العزيز حسب النبي هندي

5122

اسامه عبد الجليل محمد السماك

5122

أسامـه عالء الدين مصطفي زنبـاع

5121

اسراء احمد صالح إبراهيم عثمان

مواد تخلف الفصل الدراسى الثانى

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

مبادىء األحصاء
اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم وتكنولوجيا
االلبان

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم وتكنولوجيا
االلبان

لغة إنجليزية1

المخت ــص

سحب ملفـــــــــــــــــــــــــــه
مبادىء األحصاء

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة )) 2

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

كش ــف

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى  /الثاني
للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ
رقم الجلوس

اسـم الطالـ ــب

مواد تخلف الفصل الدراسى الثاني

5121

إسراء أنور عبد العزيز سليمان عيسي

5125

اسراء عبد الحميد محمد محمد عالم

5122

اسراء عبد اهلل عبد النبي ابراهيم عبد الجليل

5122

اسراء محمد محمد محمد الشوره

5122

اسالم خيري شحاته محمود

5122

اسـالم محمـد عبد السالم قطب فتح اللـه

5122

اسماء احمد ابراهيم نصر

5122

اسماء احمد عبد الفتاح جعفر

5122

اسـماء جمـال بسيونـي محمود حشيش

أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية

5121

اسماء حسني سليمان خالد ابو طاحون

أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية

5121

اسماء رضا عبد اهلل الدسوقي جاد

5125

اسماء عاطف فتحي حسن زيادة

5122

اسماء فتوح احمد عارف

5122

اسماء ماهر يوسف حرحيرة

2122

اسماء محروس عبد العزيز الحداد

5122

اسماء محمد عبد الحكيم محمد الجاويش

5122

اسـماء مفرح اسماعيـل نصـير

5122

اسماء هاشم السيد الدواخلي

5122

اشرف عبد المنعم عبد الونيس عبد المولي

5121

اشرف مدحت السيد محمد عيد

5121

اشواق ابراهيم عبد اهلل ابراهيم منصور

5125

أكرم صالح فهمي بدره

5122

االء محمد عبد الغني ابراهيم القط

5122

االء مصطفي حسن احمد الشيشيني

5122

السعداوي حمدي السعداوي فرج محمد

المختـ ـ ص

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

سحب ملفــــــــــــــــــــــــــه

مبادىء األحصاء

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة )) 2

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

كش ــف

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى  /الثاني
للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ
رقم

الجلوس

اسـم الطالـ ــب

5122

السيد احمد السيد علي

5122

السيد عبدالغني السيد ابو خضرة

5122

امال عبد المقصود علي غانم

5122

إمامه حمدى محمد السجاعي

5121

اماني بدر باسم ادريس احمد نوفل

5121

اماني بدوي احمد محمد عوده

5125

اماني سعيد كمال محمد سليمان

5122

اماني سمير مصطفي فياض

5122

اماني علي عبدالعزيز علي االشقر

5122

اماني محمد ابراهيم احمد جاويش

5122

اماني محمود سعيد النحراوي

5122

اماني ممدوح عبدالحميد عبد الجليل الناوي

5122

امل احمد علي الشاملي

5122

امل حمدي شبل شعبان عليوه

5121

امل رضوان عبد الشفيع طه

5121

امل رمضان محمود احمد رمضان

5125

أمـل سـعد السيد محمـد عـوض

5122

أمـل محمـد محمـد عامر أبو النازع

5122

امنيـه عبده عبده وهيج

5122

امنيه عالء عبد السالم محمد زياده

5122

اميره احمد محمد عقيله حمد

5122

اميره الصاوي عبد الخالق علي النجار

5122

اميره عاطف عشري احمد الكاشف

5122

أميرة عبد الشافـي أبو حذيمة بسيوني

5111

أميرة محمد احمد السمالوى

المخت ــص

مواد تخلف الفصل الدراسى الثاني

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم وتكنولوجيا
االلبان

المساحة المستوية  +مبادىء األحصاء

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة )) 2

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

كش ــف

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى  /الثاني
للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ
رقم

اسـم الطالـ ــب

الجلوس

مواد تخلف الفصل الدراسى الثاني

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

 5111اميره محمد شعبان محمد سالمه
 5115أميـرة محمـد نصر محمد شامـه
 5112اميمه السيد رجب ابو الخير
 5112انطونيوس ميالد انيس جريس
 5112ايمان الشحات فكيه عبد الكريم
 5112ايمان رضا حسني محمد يوسف
 5112ايمان رضا عبد الفتاح محمد ابوسنه

اإلقتصاد عام  +مبادىء األحصاء

 5112ايمان سعد محمود ابو النصر عثمان
 5112ايمان سعيد صبحي محمد العقبي
 5111ايمـان عبد القادر الموافي راشـد
 5111ايمان عطيه احمد رمضان
 5115ايمان فكري عبد العزيز مرسي خفاجه
5112

ايمـ ــان محمـ ــد صـ ــالح الـ ــدين بيـ ــومي عبـ ــد

السالم

 5112ايمان محمد منصور سليمان
 5112ايمـان محمـود ابراهيم عبدالمولي األنصاري
 5112أيـه أسامـه أحمد محمود أحمـد
 5112ايه السيد محمود الفيقي
 5112ايه حبيب عبد االله محمد
 5112ايه حسن درويش حموده محمد
 5151ايه سعد عبد الرسول التالوي
 5151أيـه شوقي محمود عبد الحافظ
 5155أيـه عبد العاطي محمد الشـحات
 5152ايه محمد عبداللطيف محمد عمر
 5152ايه محمد يونس يونس الفراش
 5152ايه مصطفي محمد سليم

أساسيات علوم التكنولوجيا الصناعات الغذائية

المخت ــص

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة )) 2

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

كش ــف

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى الثاني
للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ
رقم

الجلوس

اسـم الطالـ ــب

5152

أيـه منيـر ريـاض حلــوز

5152

باسم طارق محمد محمد البنا

5152

بسمة علي عيسى عقيلة

5152

باهي محمد عبد الحليم محمد نور الدين

5121

بدر عبد العزيز السيد محمد النشرتي

5121

بطه مبروك رمضان رمضان دبور

5125

بهاء الدين ابراهيم محمد القاضي

5122

تقوي هشام عبد المجيد ابو العزم

5122

تقي محمد حامد عيد

5122

تقي محمد كمال ريان

5122

جالل حمدي جالل عبد الحميد غالب

5122

جنا ابوالمعاطي محمد ابوالمعاطي عفان

5122

جهاد صالح محمد محمد شريف

5122

جهاد ماهر مساعد عبد الجليل مساعد

5121

جهاد محمد احمد الجنايني

5121

جهاد محمد زين العابدين رزق

5125

جهاد محمد فهمي محمد مخيمر

5122

جيهان علي عبد الغني المتولي البرل

5122

حازم رمضان محمد الديب

5122

حامد عادل حامد ابو دريع

5122

حسام التهامي محمد التهامي عبداهلل

5122

حسام محمد البيلي محمد ابو السعود

5122

حسناء فهمي عبد النبي شاهين

5122

حسنية الحسيني علي الغول

5121

حسين زكي حسين الشناوى

مواد تخلف الفصل الدراسى الثانى

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

مبادىء األحصاء

حشرات

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم
وتكنولوجيا االلبان
اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم
وتكنولوجيا االلبان

مبادىء األحصاء
أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية +
المساحة المستوية
مبادىء األحصاء

مبادىء األحصاء

المخت ــص

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة )) 2

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

كش ــف

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى /الثاني
للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ
رقم

اسـم الطالـ ــب

الجلوس

مواد تخلف الفصل الدراسى الثاني

5121

حفصه عبدالفتاح ابراهيم عبد الفتاح

5125

خالد محمد محمد الجندي

5122

خالد نجاح عبد العظيم صالح

5122

خلود عبد الهادي صديق عينر

5122

خلود يسري السيد منصور

5122

دعاء ربيع محمد الشافعي

5122

دعاء عاطف احمد السيد الشوره

5122

دعــاء هــاني عبــد الحفــيظ عبــد القــادر

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

مبادىء األحصاء

مبادىء األحصاء

علوان
5122

دينا ابراهيم حسين محمد بخيت

5121

دينا احمد عبدالعزيز السيد جوشن

5121

دينا عبدالمقصود محمد الخولي

5125

رانيا محمود عبد الستار عبده موسي

5122

رقيه محمد عبد القادر علي

5122

روان فكري محمود الشافعي

5122

روفيدة محمد عبد الرؤف عبد الرؤف

5122

رؤف سمير عبداهلل محمد شحاته

5122

ريهام السعيد حلمي احمد النحراوي

5122

ريهام سعيد محمد الجبرى هدهد

5122

رئيفة محمد السيد عبد الجليل وافي

5121

ريان إبراهيم مبارك عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

5121

زينب ابراهيم محمد حسن البربري

5125

زينب أيمن قطب الخولى

5122

زينب محمد احمد الششتاوي

5122

زينب منصور فتحي احمد حويدق

5122

سادات حسن مصطفي حسين جابر

بلتاجي

المخت ــص

مبادىء األحصاء

مبادىء األحصاء

نقل قـــــــــــــــــــــــــــــــــــيد

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة )) 2

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

كش ــف

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى  /الثانى
للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ
رقم

اسم الطالب

الجلوس

مواد تخلف الفصل الدراسى الثاني

5122

ساره احمد طه احمد ابو عماره

5122

ساره اشرف مصطفي مرسي السيد

5122

ساره محمد عباس عبد القادر عباس

5122

سعاد سعد عبدالرازق دياب

5121

سلمي مجدي سند موسي رجب

5121

سلوي احمد عبد اللطيف احمد زعير

5125

سلوي حسن عبد الرحمن ابو حسين

5122

سماره منير مراد محمد الفيومي

5122

ســمر ابــو اليزيــد عبــد المــنعم ابــو اليزيــد عبــد

5122

سمر رضا احمد قطب الفار

5122

سميره حسن علي ابراهيم الفقي

5122

سميه رشدي يوسف بلتاجي سليم

اقتصاد عام

5122

شبل أحمد شبل صالح فوده

اقتصاد عام

5122

شروق السيد احمد يحي درغام

5121

شروق حجاج محمد حجاج

5121

شروق حسين محمد احمد االبيض

5125

شروق حماده فوزي محمد

5122

شروق حماده محمد صالح باز

5122

شروق ناجى السيد بالل

5122

شريف محمد علي سعده

5122

شرين عبد اهلل السعيد محمد البقاش

5122

شيماء السيد سعد السيد شاهين

5122

شيماء السيد عبد الفتاح سليمان

5122

شيماء حامد قاسم احمد ابوجبل

5511

شيماء محمد عبداهلل الشين

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

العال

مبادىء االحصاء

المخت ــص

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم
وتكنولوجيا االلبان

مبادىء االحصاء

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة )) 2

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

كش ــف

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى /التانى
للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ
رقم

الجلوس

اسـم الطالـ ــب

5511

صبحي إبراهيم علي مصطفي

5515

ضياء الدين أشرف إبراهيم زعير

5512

طارق فؤاد طه الغزالى

5512

عادل يونس عبد القوى ابو دسوقى

5512

عاصم عبد الناصر جالل تمراز

5512

عبدالرحمن صالح عبداللطيف عبدالرحمن

5512

عبد الرحمن مسعد عبد الفتاح ابو المجد

5512

عبد اهلل احمد عبداهلل ابو الجود

5512

عبد اهلل احمد محمد الهواري ابراهيم

5511

عبد اهلل صبحي عبد اهلل مطاوع

5511

عبدالمعطي جالل عبدالمعطي عبدالرسول

5515

عديله عاطف عبداهلل الحضرى

5512

عال عوض احمد محمد سالم

5512

علي عادل المهدي الوكيل

5512

علي صبري محمد ابراهيم النيداني

5512

عمر بكر محمد بكر حماد

5512

عمر محمد عمر عبده ابو شمه

5512

عمرو إبراهيم سليمان الشامي

5512

عمرو احمد عبد العزيز علي الدين

5551

عمرو محمد قطب شلبي السقا

5551

غاده مصطفي عبد اهلل القاضي

5555

غيداء حامد احمد قنديل

5552

فاروق محمد فاروق مصطفي غزاله

5552

فاروق مصطفي فاروق الزيط

5552

فاطمه أحمد إبراهيم عايد

المخت ــص

مواد تخلف الفصل الدراسى الثاني

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

مبادىء االحصاء

لغه انجليزيه ()1

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة ) 11

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

كش ــف

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى /الثانى
للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ
رقم

الجلوس

اسـم الطالـ ــب

5552

فاطمه احمد محمد احمد عبد الحليم

5552

فاطمة الزهراء عزت عاصم علي محمد

5552

فاطمه سعيد محمد الفالح

5552

فريال سمير عبد المجيد عبد الحميد عيد

5521

فريده سمير عبد الهادي محمد الصعيدي

5521

فوزيه مهدي عبد اهلل زيد

5525

قدري عبد السالم عبد اهلل سالم

5522

كريم محمد عبد السالم سليمان

5522

كريمان عبد الحميد بسيوني عبد الحميد

5522

لمياء جمعه إسماعيل احمد المنشاوي

5522

لمياء محمد عبد الصمد مبروك

5522

ليلي حمدي يونس الجزار

5522

مجدى مصطفى ماجدى السعدنى

5522

محمد ابراهيم محمد الحصرى

5521

محمد ابراهيم محمد ابو المجد عيسى

5521

محمد احمد محمد ابو شنب

5525

محمد احمد محمد سليم

5522

محمد احمد محمود بكر

5522

محمد أحمد على سليمان

5522

محمد اسامه احمد اسماعيل احمد

5522

محمد السيد محمد صقر

5522

محمد ايمن عبد العليم هندي

5522

محمد جمال محمد غنيم

5522

محمد جابر مصطفى محمد الحنفى

5521

محمد حسني عبد الحميد مسعد الزير

مواد تخلف الفصل الدراسى الثاني

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

مبادىء االحصاء

مبادىء االحصاء

مبادىء االحصاء

مبادىء االحصاء

المخت ــص

مبادىء االحصاء

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم
وتكنولوجيا االلبان

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة )) 11

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

كش ــف

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى  /الثانى
للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ
رقم

اسـم الطالـ ــب

الجلوس

مواد تخلف الفصل الدراسى الثاني

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

 5521محمد حمدي عبد الرحمن المنير
 5525محمد حمدى عبد المحسن البرقي
 5522محم ـ ــد خال ـ ــد ش ـ ــكري عب ـ ــد اللطي ـ ــف
رمضان

 5522محمد سعد ناضررضوان

أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية +لغه
انجليزيه ()1

 5522محمد سعيد محمد الشافعي

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم
وتكنولوجيا االلبان

 5522محمد شحاته عبد القادر نصار
 5522محمد صبحي غريب محمد عمران

مبادىء االحصاء

5522

محمد صبري حسانين محمد سليم

5522

محمد صبري عبد السالم فرحات

5521

محمد صالح عبد العظيم المليجي

5521

محمد صالح محمد زكي زيد

5525

محمد عبد الحكيم السيد محمود غالب

5522

محمد عبد الحميد رشاد البهي الفقي

مبادىء االحصاء

5522

محمد علي شحاته الجمل

لغه انجليزيه ()1

5522

محمد عماد محمد جادو المراسي

5522

محمد ماهر محمد رجب

5522

محمد محمد عبد المهيمن جاد اهلل

5522

محمد محمد عبد اللطيف مهدي

5522

محمد ياسر محمد الجمل

5521

محمود احمد حسين حماد

5521

محم ــود احم ــد محم ــد اب ــو الفت ــوح مرس ــي

5525

محمود احمد محمد الفقي

5522

محمود جمال الجوربجي السيد

5522

محمود سليمان عبد العزيز البدري خطاب

5522

محمود صالح حسن عبد المعطي زيد

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم
وتكنولوجيا االلبان

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم
وتكنولوجيا االلبان
مبادىء االحصاء

الديب

المخت ــص

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة )) 15

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

كش ــف

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى  /الثانى
للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ
رقم الجلوس

مواد تخلف الفصل الدراسى الثاني

اسـم الطالـ ــب

5522

محمود ضيف عبد المولي عمر

5522

محمود عبد الفتاح المغربي خلف اهلل

5522

محمود عبد الحليم عبد العاطي عطا اهلل

5522

محمود مصطفي ابو اليزيد البسطامي

5521

محمود مهدي محمود فرج اهلل

5521

محمود يسري السيد ابراهيم

5525

مرفت جمال عبد الرازق ابو موسي

5522

مروه فتحي عبد العزيز غازي

5522

مروه محمود ذكي محمود الكومي

5522

مريم العراقي محمد عز الدين الشيخ

5522

مريم جمال محمود محمد عطا

5522

مريهان شعبان عبد الودود المكاوي

5522

مصطفي حلمي مصطفي السباعي

5522

مصطفي سعد مصطفي سالم

5521

مصطفي نصر بشاري شحاته

5521

مني مسعود عبد العزيز محمد اسماعيل

5525

منيره نبيل عوض الهواري

5522

مهاب محسن معوض مصطفى

5522

مهدي رضا محمد السيد الطباخ

5522

مي احمد محمد حسن عامر

5522

مي حمدي البنداري والي

5522

مي رمضان عبد المنعم ابراهيم

5522

ميادة عبد الفتاح عباس الغزاوي

5522

نادر جالل احمد محمد سليمان

5211

نجوي حسن سلمان الشيخ حسن

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

مبادىء االحصاء

اقتصاد عام +مبادىء األحصاء

مبادىء االحصاء

سح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ملف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

مبادىء األحصاء

المخت ــص

أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة ))12

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

كش ــف

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى /الثاني
للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ
رقم

اسـم الطالـ ــب

الجلوس

مواد تخلف الفصل الدراسي الثاني

5211

ندي وهدان احمد متولي وهدان

5215

نزيهة جمال احمد مسعود

5212

نسمه عادل محمد عوض سليم

5212

نهاد محمد محمد إسماعيل األشموني

5212

نهال عوني محمد علي القططي

5212

نوال مدحت عبد الرؤوف راشد الحوال

5212

نورا حامد لطفي حامد غنيم

5212

نورا رأفت سيد احمد البابلي

5212

نورا عبد الحميد رجب البلكيمي

5211

نورا محمد فؤاد محمود المليجي

5211

نورهان السيد عبد الفتاح اسماعيل

5215

نورهان رمزي محمد الدسوقي الفيقي

مبادىء األحصاء

5212

نورهان صبري يوسف محمد الترساوي

مبادىء األحصاء

5212

نورهان عبد الحليم محمد عبد الحليم

5212

نورهان ناصر ابراهيم كمال

5212

نيفين محمد محمود حامد بدوي

5212

هاجر فخري ابراهيم الدسوقي علي العتابي

5212

هاجر محمود شوقي زيادة

5212

هاله علي فؤاد علي الفخراني

5251

هبه صبري عز العرب شنيشن

5251

هدير علي فؤاد علي الفخراني

5255

هناء محمد خالد حمدني عامر

5252

هنـ ــد احمـ ــد محمـ ــد ابـ ــراهيم تـ ــاج الـ ــدين

5252

هند عنتر محمد علي سمك

5252

هن ـ ـ ــد محم ـ ـ ــود عب ـ ـ ــد رب النب ـ ـ ــي محم ـ ـ ــد

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم
وتكنولوجيا االلبان

إقتصاد عام

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم
وتكنولوجيا االلبان

مبادىء األحصاء

مبادىء األحصاء

مبادىء األحصاء

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم
وتكنولوجيا االلبان

السكري

المنزالوي

المخت ــص

إقتصاد عام

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم
وتكنولوجيا االلبان

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة )) 12

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا

شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى  /الثاني
للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م
اوال طالب مستجدون :ـ

اسـم الطالـ ــب

رقم الجلوس

مواد تخلف الفصل الدراسي الثاني

5252

وائل محمد محمود عبد اهلل

5252

وسام اشرف موسي قاسم

5252

وسام عبد الرحمن محمد اسماعيل

5252

وسام يوسف احمد خفاجه

5221

وفاء محمد رفاعي سعد صالح

5221

والء ابراهيم ابو اليزيد ابو عطيه

5225

والء سامي ابو زيد ابراهيم عبد اهلل

5222

وليد محمد مصطفي المهدي الشورة

5222

يارا عادل مصطفي هنداوي

5222

ياسر عاطف محمد الصاوي سليمان

5222

ياسمين عادل محمد ابراهيم

5222

ياسمين عبد الفتاح محمد عبد الحق الحمادي

5222

ياسمين متولي المهدي نصر

5222

ياسمين محمد احمد دويك

5221

ياسمين محمد نعيم غازي الغر

5221

ياسمين مصطفي محمد شوقي عبد الحميد

5225

ياسمين نصر عبد الحكيم طايل

5222

ياسين علي ياسين محمد عبد الباقي ماضي

5222

يسرا حسن متولي عامر

5222

يمني صالح اسماعيل قطب حسب اهلل

5222

يمني طارق جاد بدوي

5222

يوسف عادل علي عبد االه يوسف

ثانيا

لغة إنجليزية 1
سحــــــــــــــــب ملفــــــــــــــــــــه

الحمامي

5222
5222

أسماء رافت احمد شبل عبد العال

المساحة المستوية

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان

إقتصاد عام

مبادىء األحصاء

مبادىء األحصاء

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان

مبادىء األحصاء

طالب باقون لالعادة
احمد محمود زكي احمد السيد

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

المواد التى سيؤدى االمتحان فيها

اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه

اساسيات علم االراضى  +اساسيات تربيه النبات
(+اساسيات علم الوراثه +اساسيات علوم وتكنولوجيا
االلبان فرصه أولى )
اساسيات علم الوراثه ( +اساسيات علوم وتكنولوجيا
االلبان فرصه اولى )( +مبادئ االحصاء )فرقه اولى

المخت ــص

رئيس شئون التعليم والطالب

(( لجنــة )) 12

جامعـة طنطـا
كليـة الزراعـة بطنطـا
شئون التعليم والطـالب

أرقـام جلـوس المستوى  /الثاني
تابع طالب باقون لآلعادة:ـ
رقم

للفصـل الدراسـي الثانى للعام الجامعـي 5112/5112م

اسـم الطالـ ــب

الجلوس

المواد التى سيؤدى االمتحان فيها
اساســيات علــم االراضــى

اساســيات تربي ــه النبــات (فســيولوجيا النبــات

مواد غير مسجل بها الطالب بالفرقه
اساســيات عل ــم

5221

أيه اهلل السيد محمد السيد عبد العال

5221

ديانا جمال يوسف نوح

اساسيات علم االراضى تغذيه حيوان ودواجـن

5225

سلمى ايمن فاروق ديوان

فسيولوجيا النبات (اساسيات علم الوراثه اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان فرصه أولى)

5222

عال ربيع الششتاوى الشين

نقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد

5222

عالء جمال عبد الرحمن محمد الزلف

5222

على جمال على هال

5222

عمرو احمد مصطفى احمد جاد

5222

مروه السيد عبداهلل الزينى

5222

مصطفى راغب ابراهيم مخمد عبد العال

5222

مصطفى محمد مصطفى محمد حبيب

ثالثا

ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب من الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج

الوراثه اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان فرصه أولى)
اساسـيات تربيـه النبات فسـيولوجيا النبـات

(علم الوراثه اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان فرصه أولى) حقوق انسان

اساس ــيات تربي ــه النبات فس ــيولوجيا النب ــات

اساس ــيات عل ــم االراض ــى

اساسـ ـ ــيات علـ ـ ــم الوراثـ ـ ــه اساسـ ـ ــيات علـ ـ ــوم

وتكنولوجيا االلبان

(اساس ــيات عل ــم

الوراثــه اساســيات علــوم وتكنولوجيــا االلبــان فرصــه أولــى ) مبــادو االحصــاء (فرقــه اولــى )
حقوق انسان
اساسـيات علـم االراضـى تغذيه حيـوان ودواجـن

(اساسيات علم الوراثه اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان فرصه أولى)
اساســيات علــم االراضــى تغذيه حيــوان ودواجــن

اساســيات تربيــه النبــات اساســيات علــم

الوراثه
اساســيات علــم االراضــى اساســيات تربيــه النبات (اساســيات علــم الوراثــه اساســيات علــوم
وتكنولوجيا االلبان فرصه أولى) حقوق انسان
اساسـيات علـم االراضـى تغذيه حيـوان ودواجـن

اساسـيات تربيـه النبات فسـيولوجيا النبـات

(اساسيات علم الوراثه اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان فرصه أولى) حقوق انسان
اساســيات علــم االراضــى تغذيه حيــوان ودواجــن

اساســيات تربيــه النبات (اساســيات علــم

الوراثه اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان فرصه أولى)

5221

حسن احمد كامل احمد جسرها

اساسيات تربيه النبات اساسيات علم الوراثه

5221

فاطمه فؤاد عبد القادر الجردوح

اساسيات علم االراضى تغذيه حيوان ودواجن

5225

محمد رضا بسيونى الفخرانى

5222

مهند وجدى شوقى محمود

رابعا

اساسـيات تربيـه النبات فسـيولوجيا النبـات

وتكنولوجيا االلبان

اساسيات تربيه النبات فسيولوجيا النبات

(علم الوراثه اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان فرصه أولى) حقوق انسان
اساسيات علم االراضى

تغذيه حيوان ودواجن

اساسيات علم الوراثه

(حشرات )فرقه اولى

اساسـيات علـم االراضـى تغذيه حيـوان ودواجـن

اساسيات تربيه النبات فسيولوجيا النبـات
اساسـيات تربيـه النبات فسـيولوجيا النبـات

اساسيات علم الوراثه اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان

(اقتصاد عام )فرقه اولى

ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب بالمستوى الثالث وعليهم مواد بالمستوى الثانى

2112

اسالم اسماعيل محمد عبد الفتاح السيسى

(اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان +اساسيات علم الوراثه) فرصه أولى

2151

اسالم سعد عبد الهادى

فسيولوجيا النبات فرصه أولى

2122

ايه بكر السيد حسين

اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان (فرصه أولى)

2122

رنا ابو العزم ابراهيم

اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان (فرصه أولى)

2111

محمود مسعد عبد القادر امين

اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان (فرصه أولى)

2155

نورهان ايمن عبد الجواد الجندى

اساسيات علوم وتكنولوجيا االلبان (فرصه أولى)

المخت ــص

اساسـ ـ ــيات علـ ـ ــم الوراثـ ـ ــه اساسـ ـ ــيات علـ ـ ــوم

رئيس شئون التعليم والطالب

اساسيات علم الوراثه اساسيات علوم
وتكنولوجيا االلبان

