
 ((     1  )) لجنــة                                                                                               جامعـة طنطـا             

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 ل  أرقام جلوس  طالب المستوى / األو                          شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   لثانياللفصـل الدراسـي                 
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مــــالحظات  اسـم الطالــــب

  ابانوب سمير لبيب كامل عبد الملك 1
  ابتهال محمد فؤاد ابراهيم اسماعيل 1
  ابراهيم احمد ابراهيم ابو زهره 3
  براهيم احمد عبد الرحيم احمد صفرا 4
  ابراهيم جمال ابو ضيف محمد محمود 5
  ابراهيم رجب عبد السميع عودة 6
  ابراهيم عبد الحميد عبد الخالق محمد الوكيل 7
  ابراهيم محمد ابراهيم كامل السقا 8
  ابراهيم محمد احمد البهى الكومى 9

  ابراهيم محمد محمد عبدهللا المهدي 10
  ابراهيم محمد محمود ابراهيم العبد 11
  ابراهيم مرسى محجوب ابراهيم حجاج 11
  أحمد إبراهيم سعد عمر  13
  احمد ابراهيم محمد القاضى 14
  احمد السيد احمد حميده 15
  احمد السيد صالح السيد الشورى 16
  احمد السيد فوزى السيد غنيم 17
  احمد بشر عبد الحليم زيدان 18
  احمد جادهللا مدبولى سليمان المدبولي 19
  أحمد جمال أحمد عسكر  10
  احمد حسن احمد ابراهيم يوغرى 11
  احمد حمدى اسماعيل عبدالحفيظ زعير 11
  احمد حمدى عبدالحكيم الخولية 13
  احمد رضا السيد حسن على 14
  احمد رمضان احمد شلبى 15

 المختص                                                                    رئيس شئون الطالب                                 

 
 

 

          



 ((    1  )) لجنــة                                                                                               جامعـة طنطـا                 

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                         شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   ثانيالللفصـل الدراسـي    
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مـــــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  ان محمد عبد السالم احمد رمض 16
  احمد سعد ابوالخير الرفاعى 17
  احمد سعيد اسماعيل ابراهيم الشركسى 18
  احمد سمير المحمدى الشابورى 19
  احمد سمير عبدالحكيم عبد الهادى الشاذلى 30
  احمد صبحي أمين مراد  31
  احمد عاشور عبدالنبى شحاته الصعيدى 31
   احمد عاطف محمد عماره 33
  احمد عبدالعاطى محمد عوض الفقى 34
  احمد عبده سيد احمد رزق  35
  احمد فارس مصطفى امين 36
  احمد فتحى جمعة السيد جمعه 37
  احمد فكرى محمد اسماعيل 38
  احمد ماهر هنداوى الهنداوى المصرى 39
  احمد متولي محمد متولي  40
  احمد محمد ابراهيم جمعه عبدالغني 41
  احمد محمد ابراهيم مصطفى الحمامصى 42
  احمد محمد احمد محمد على 43
  احمد محمد السيد رزق 44
  احمد محمد السيد على حمادة 45
  احمد محمد سعد محمد جودة 46
  احمد محمد صبحي مصطفي  47
  احمد محمد عزت ابوكحله 48
  احمد محمد فتحي محمود 49
  احمد محمد محمد العوضى 50

 المختص                                                                    رئيس شئون الطالب                                 
 

 

 

 

 

 



 

 ((    3   لجنــة   ))                                                                                             جامعـة طنطـا               

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                                             شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   ثانيالللفصـل الدراسـي                                                          
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مـــــــــــــــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  احمد محمود احمد محمد بدير 51
  احمد محمود عبيد عبد المجيد عبد القادر 52
 سحـــــب ملفـــــه  احمد ناصف محمد احمد عيسى 53
  اريج محمود زاهر متولى صالح 54
  اسامه احمد منصور عبد هللا شاهين 55
  اسامه جمال ربيع عثمان 56
  اسراء احمد على الرشيدى 57
  اسراء احمد علي عبدالقادر 58
  اسراء احمد كمال محمود 59
  اسراء جمال محمد ابراهيم ابوعرايس 60
  اسراء حسن ابراهيم نصر مسعود 61
  اسراء حلمى عبدالمقصود راضى 62
  اء رشاد حسن عبدالسالم عبدالرحيماسر 63
  اسراء عاطف محمد عبد الحميد شقيطه 64
  اسراء عباس محروس علي الهنداوى 65
  اسراء عصام عبد العزيز جاد هللا 66
  محود علي الدمشيتي حسين إسراء  67
  اسراء يحى محمد محمود االودن 68
  اسالم احمد السيد حسين النجار 69
  مد عبد العال احمد عماراسالم اح 70
  اسالم احمد عبدالفتاح عطية حسن 71
  اسالم السيد محمد مكى عبدالرحمن 72
  اسالم سعيد سيد احمد حبيب 73
  اسالم عبد اللطيف محمد شهاب الدين 74
  اسماء اسماعيل محمد امام 75

 رئيس شئون الطالب                                            المختص                                                         
 

 

 

 

 



          
 ((     4  )) لجنــة                                                                          جامعـة طنطـا              

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                     شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   لثانياللفصـل الدراسـي     
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مـــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  اسماء جميل عبد الحميد الشال 76
  اسماء حسنى احمد محمد سرور 77
  اء سامى فكرى احمد النجاراسم 78
  اسماء سمير عبد العزيز محمد فايد 79
  اسماء عبد الرحيم توفيق دياب 80
  اسماء علي السطوحي مهدي 81
  اسماء قدرى توفيق البهنسى 82
  اسماء محمد ابراهيم مصطفى 83
  اسماء محمد بشير حافظ راضي 84
 صحى بورسعيد حولت لمعهد فنى  اسماء محمد علي مخيمر  85
  اسماء محمد محمد رمضان 86
  اشجان محسن عبدالمجيد سعيد عبدالخالق 87
  اصالة صالح محمد اسماعيل الطويل 88
  االء سيد عبد الفتاح محمد محمود 98
  االء محمود محمد فيصل 89
  الحسينى محمد عبدالحميد البحيرى 91
  السيد احمد السيد حسين فرحات 92
  د حلمى السيد محمد الدربىالسي 93
  السيد كريم عبد المعبود عوض  94
  السيد محمد السيد حجازى 95
  السيد محمد محمود علي الحماقي 96
  السيدة رجب رجب دويدار 97
  الشافعى محمد مصطفى الشافعى 98
  الفت علي عزت على الشريف 99
  المرسى عبدالعليم عبدالرازق صالح 100

 المختص                                                                    رئيس شئون الطالب                                 
 

 

           



 
 ((   5 )) لجنــة                                                                             جامعـة طنطـا          

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                      شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي  ثانيالللفصـل الدراسـي            
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مــــــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  حسن عبدالسميع عبدالحميد فرغلامانى  101
  امانى عبد القادر عبدالواحد شاهين 102
  امانى محمد احمد سند الغندور 103
  اماني رمضان نصر رمضان 104
  امل حمدى السيد شعبان ابوعاصى 105
  امل سامى ابراهيم على ابوعميره 106
  امل صابر فتحى عبدالكريم 107
  المامل صالح حسن عبدالس 108
  امنية رضا عبد القادر حسن الشيخ 109
  امنية سعد عبد الفتاح عينر 110
  امنيه عبدهللا احمد محمود القصراوى 111
  اميرة محمد السيد الهوريني 112
  اميرة محمد مصطفى كمال امين 113
  اميره ابراهيم كامل سلوم 114
  اميره احمد محمد احمد جوهر 115
  ه علي شحاته عبدالكريماميره شحات 116
  اميره عبد الخالق عبد العليم البارودى 117
  اميره محمد محمد العباسى 118
  اميره محيي الدين عبد المعز السيسي 119
  اميره مصطفى ابراهيم الديب 120
  اميمة مصطفى عبد العاطى قروم 111
  انتصار عبدالعزيز محمود عبدالبارى 111
  صميدة عبد السالم علي  المزلعانور هليل  113
  ايفيت عبد هللا محمد البغدادي 124
  ايمان ابراهيم عبد اللطيف احمد  الحضرى 125

 المختص                                                                    رئيس شئون الطالب                                 
 

        
 



 
 ((     6  )) لجنــة                                                                         جامعـة طنطـا            

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                                             شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   لثانياللفصـل الدراسـي                                                          
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مــــــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  ايمان السيد ابراهيم ابراهيم طوالن 126
  ايمان حامد عبدالمنعم منصور 127
  ان حمدى لبيب محمدايم 128
  ايمان رشدى رمضان عبدالصمد خفاجه 129
  ايمان رضا عبد ربه زيدان حسنين 130
  ايمان طاهر عبد الحميد الكاشف 131
  ايمان عاطف ابو الخير على نوفل 132
  ايمان عبد الحميد احمد ابو راوي 133
  ايمان عبد الواسع الرفاعى نصير 134
  د عبدالرحمن الباجورىايمان عبدالحمي 135
  ايمان عزت عبد الللـه الشورية  136
  ايمان محمد عبد الهادي رياض بسيونى 137
  ايمان محمد على عيد 138
  ايمان مصطفى محسن مصطفى الخباز 139
  ايمان وهيب حلمى وهيب الصيفى 140
  ايمان يحيى محمد عويس 141
  لدسوقىايمن ابوالفتوح يحيى عبدالرحمن ا 142
  ايمن محمد محمد ابراهيم القصاص 143
  اينور احمد احمد الخولى 144
  ايه ابراهيم محمد سالم محمد سالمه 145
  ايه احمد محمد محمد زيدان  146
  ايه اسامه ابراهيم هواش 147
  ايه اسماعيل عوض محمد الحاوى 148
  ايه جمال عطيه ابراهيم على 149
  ين سالم عبد الحي الفقياية جالل الد 150

 المختص                                                                    رئيس شئون الطالب                                 
 

 

 

 

 



 

 ((     7  )) لجنــة                                                                            جامعـة طنطـا               

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                                             شئون التعليم والطـالب      

 م5011/6101للعام الجامعـي   ثانيالللفصـل الدراسـي                                                          
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  ايه خالد محمد قطب 151
  اية عادل عبد الحميد عبد الهادي الباز 152
  ايه عبدالحق محمد محمد موسى 153
  ايه عبدهللا ابو القاسم ابراهيم 154
  ايه عبدالمجيد محمود طه طلحه 155
  ايه عصام حميده السيد النميسى 156
  ايه عطيه السيد حميد 157
  ايه على احمد على عموش 158
  ايه فتحي عبدالجواد المتولي على 159
  ايه فهمى عبد الفتاح محمد الشيشينى 160
  ايه لطفى عبد الوهاب شعبان 161
  اية محمد ابواليزيد جاد 161
  لعيسوىايه محمد سعد ابراهيم ا 163
  ايه محمد سعيد السيد عباديه 164
  ايه محمود عطية الخولي  165
  ايه نصر محمد إبراهيم  166
  ايه وجدى الكالوى فتوح عيسوى 167
  ايهاب عبدهللا محمد عبد المولى 168
  باهر نبيل كامل شمخ 169
  بثينه محمد عبدالحليم ابوالمكارم علي 170
  براهيم ابو حسينبدر عبد الفتاح ا 171
  بدير محسن السيد عشرين 171
  بسمة عبد الخالق محمد السيد نويشى 173
  بسمة ممدوح السيد حرك 174
  بسمه عادل عبدالعاطى حسين 175

 رئيس شئون الطالب                               المختص                                                        
 

 

 

 

 



 

 ((   8    )) لجنــة                                                                 جامعـة طنطـا               

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                      شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   ثانيالللفصـل الدراسـي     
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مــــــــــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  بهاء الدين شوقى محمد احمد الجندى 176
  تقى احمد احمد محمد ابوزينه 177
  تقى فتحى محمد البابلى المشد 178
  تهانى محمود عبد المنعم اسماعيل 179
  ثريا حسن جاد هللا الجبري 180
  جمال ايمن عبداالعلى موسى ادريس 181
  جمال عبد المحسن حسن عبد المحسن المالح 181
  جهاد السيد زيدان ابوصفية 183
  جهاد سعد سالمه رضوان 184
  جيهان محمود مصطفى محمد 185
  حازم عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف السنديونى 186
  يحي احمد يحي احمد  حازم 187
  حسام حسن حسن محمد حسين 188
  حسام حسنى فوزى الشافعى 189
  حسن سعيد حسن محمد محفوظ 190
  حسن عبدالفتاح السباعى العزب صقر 191
  حسن عطيه حسن عبدالمقصود غباشي 191
  حسن محمد على العراقى 193
  حمدى رزق السيد ابراهيم واصل 194
  مد فتحي محمودحمدي مح 195
  حمدي نبيل احمد عبد النبي القصاص 196
  حمزة عبدالمجيد عبدالغني موسي 197
  حمودة مصطفى حمودة عثمان 198
  حنان حسن على داود 199
  حنان رمضان توفيق ابراهيم داود 100

 رئيس شئون الطالب                              المختص                                                                       
 

 

              
 



            
 ((    9   )) لجنــة                                                                                       جامعـة طنطـا           

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                 يم والطـالبشئون التعل        

 م5101/6101للعام الجامعـي   لثانياللفصـل الدراسـي   
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مــــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  حنان علي عبد السالم الزهيري 201
  يديخالد محمد عبد الفضيل الحد 202
  خديجه عبد الفتاح محمد البنا 203
  خلود احمد طلبه محمد شعراوى 204
  خلود ناصر ابراهيم متولي بدير 205
  خيرى صالح مطرى عبد الكريم 206
  داليا رمضان احمد حميده السيد 107
  داليا طايل بسيونى احمد محمد 208
  دعاء ابراهيم عبد الفتاح الروينى 209
  مرتضى محمد عبد الجواد سمندعاء  210
  دميانه سمير فهيم حكيم 211
  دينا محمد زكريا زيدان بدر الدين 212
  راندا صالح الدين محمد مصطفى مخيمر 213
  راندا محمد عبدالحميد جمعة درويش 214
  رانيا اسماعيل فهمى السيد شهبه 215
  رانيا السيد صالح السيد الصبيحى 216
  وقى محمد محمود محمدرانيا ش 217
  رانيا عبد الكريم كمال شعبه 218
  رانيا عمر شهاوى احمد ابو ليمون 219
  رانيا كريم احمد محمد المرسى ورده 220
  رانيا نبيل عبد الفتاح عالم 221
  رجائى ربيع عبدالعظيم ربيع حماد 222
  رحاب عبدالوهاب عبدالمنعم عبدالوهاب محمد 223
  بده عبد هللا ديابرضا ع 224
  رضوى محمد محمود حجر 225

 رئيس شئون الطالب                            المختص                                            
 

 

 

 

 



 

 ((    10   )) لجنــة                                                                                     جامعـة طنطـا               

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول              شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   لثانياللفصـل الدراسـي                                            
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مـــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  رقيه محمد محمود توفيق عبد المحسن 226
  رهف سعد فتحى قطب 227
  روال مصطفي شعبان خليل حجاج 228
  ريم قطب محمد سليمان العجان 229
  ريهام عبد العزيز احمد فرج عمار 230
  زهراء طلعت جميل شاهين 231
  د مزيدزياد مسعد محم 232
  زينب عبد الفتاح مصطفى عماره ابو حبيب 233
  زينب محمد سالم ابو جازيه 234
  زينب محمد على العسال 235
  زينب مصطفى محمد بدوى 236
  سارة خميس عبد الرسول السيد سلطح 237
  سارة عبدالحكيم محمد احمد الصباغ 238
  سارة فوزى محمد عشرى سليمان 239
  حمد عمر احمد زينهساره م 140
  ساره محمد محمود محمد مرسى 141
  ساره مهدى محمد مختار ابوسمري 242
  سامى حليم جرس جاد هللا 243
  سحر السيد احمد مخيمر 244
  سحر محمد عبد السالم عبد المولى 245
  سعيد عبد البديع السيد محمد الشوربجى 246
  خسلمى احمد محمد عبد القادر الشي 247
  سلمى منير عبد المنعم عبد الشافى عيد 248
  سلمي صالح مصطفي سليم 249
  سليمان محمود سليمان البهوار 250

 رئيس شئون الطالب                                    المختص                                               
 

 

 

 

              



 
 ((      11 )) لجنــة                                                                       جامعـة طنطـا            

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول               شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   الثاني   للفصـل الدراسـي                                          
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مــــــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  سماح حسنى لبيب عبد الفتاح ابو العزم 251
  سمر صابر العزب شعير 252
  سمر محفوظ زين العابدين عبد الحميد عمران 253
  حمد صالحسمية محمد ابراهيم م 254
  سمير السيد احمد يونس 255
  سها احمد ابراهيم العوضي 256
  سهيلة احمد محمد حمودة 257
 إلغــــاء ترشيـــح  شروق شريف عبد البارى علي منصور 258
  شفاء عثمان حسن شحاته سعيد 259
  شهاب نبيل عقيل على هليل 260
  شيماء الشافعى خليفه احمد الديهى 261
  شيماء سالمة محمود ابراهيم امنه 262
  شيماء محمد محمود محمود مصطفى 263
  شيماء مصطفى ابوالفتح ابوخليوه 264
  شيماء مصطفى محمود مصطفى بكر 265
  صفاء قطب محمد عزب برغوت 266
  صالح محمد ابراهيم عبد الناصر الريس 267
  ضحى الحسينى مصطفى سالمه 268
  ابدين سند القاضيعابدين حمدي ع 269
  عادل عبدالناصر فؤاد عبد الرؤف بدر 270
  عادل على عبد الفتاح محمد الكريوني 271
  عاصم صالح ابراهيم محمود شكر 272
  عايدة حجاج محمد المنسى العامودى 273
  عبد الحميد السيد فرج الغلبان 274
  عبد الدايم بالل عبد الدايم نصرالدين 275

 رئيس شئون الطالب                                 المختص                                                     
 

 

 

 

 



 

 ((    11)) لجنــة                                                           جامعـة طنطـا              

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                عليم والطـالبشئون الت      

 م5101/6101للعام الجامعـي   الثانيللفصـل الدراسـي     
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مــــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  عبد الرحمن ابراهيم يوسف محمد احمد سعد 276
  بو بكر الشحات سرحان عبد الرحمن ا 277
  عبد الرحمن محمد مصطفي بندق  278
  عبد الرحمن عالء عبدالسالم محمد جمعه 279
  عبد الرحمن محمد ياسين عبدالعليم احمد 180
  عبد الرحمن نجيب يوسف جاد هللا االصور 181
  عبد الستار جمال عبدالستار عشرى مطاوع 282
  ابوسليمعبد الصمد محمد عبدالصمد  283
  عبد العزيز سيداحمد عبدالعزيز مصطفى العجمى 284
  عبد العزيز سالم عبد العزيز سالم  285
  عبد الفتاح علي عبدالفتاح على حجاج 286
  عبد اللطيف الجوهرى كمال الجمال 287
  ه عوض سويلمـعبد هللا ابراهيم عبد الل 288
 ــــاء ترشيـــح إلغـ لـه السيد السيد إبراهيم عبد ال 289
  عبد هللا جمال عبد هللا شعريه 290
  عبد هللا محمد سليمان احمد الفقي 291
  عبد هللا محمود السيد عبد الحميد عيسى 292
  عبد هللا مدحت عراقى محمد الدينارى 293
  عبد اللـه يحي عبد الفتاح هالل  294
  عبير احمد بسيونى قطب سنبل 295
  د عبد هللا محروس الصعيدىعبير السي 296
  عبير عيد توفيق محمد بسيونى 297
  عصام طلعت عثمان التهامى الشيخ 298
  عصام هشام فتحى عبدالمنعم مجاهد 299
  عال عصام عبد الرحمن ابراهيم الكنيسي 300

 يس شئون الطالب  رئ                                     المختص                                    
 

 

 

 

             



 ((  13   )) لجنــة                                                                                       جامعـة طنطـا              

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 س  طالب المستوى / األول  أرقام جلو                      شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   لثانياللفصـل الدراسـي                 
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مـــــــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  عال عيد شيبه الحمد خطيب 301
  عالء محمد سعد مبروك حنيش 302
  لعت عبدهعلمه محمد محمد ط 303
  على طلخان طلخان حسين 304
 حــول من الكليـــــــة  على عبدالقادر على عياد 305
  على كرم السيد اسماعيل الزغبى 306
  على محمد صبرى محمد االصور 307
  على محمد على ابراهيم سالم 308
  علي عسران نصر اللبيدي 309
  علياء حسين سعيد ابراهيم الطنطاوي 310
  علياء محسن عبدالمجيد سعيد عبدالخالق 311
  علياء نور الدين عبد الحميد خطاب 312
  عماد عبد الجليل عبد المقصود احمد الجوهري 313
  عماد قدري عبد الحليم حسن الجداوي 314
  عمار عبد السالم حامد  ابراهيم دسوقي 315
  عمر رضا كامل قطب العيصى 316
  احمد الخواجه عمر فتحي شوقي  317
  عمرو محمد اسماعيل المتولى المالح 318
  عمرو محمود احمد السيد الشوره 319
  عهد عزت رضوان ابراهيم 310
  غادة مجدى يوسف عبدالفتاح حراز 321
  غاده محمد عبدالمهيمن الشعيرى 322
  فاتن سامي فتحي الحنفي سالم 323
  فاطمة احمد عبد هللا محمد حجازى 324
  فاطمة باشا ابراهيم باشا 325

 رئيس شئون الطالب                      المختص                                                      

 
 
 
 



 
 ((  14   )) لجنــة                                                                                    جامعـة طنطـا              

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                    شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي  لثانياللفصـل الدراسـي                                                  
 اوال طالب مستجدون   :            

م رق
 الجلوس

  مـــــالحظات  اسـم الطالــــب

  فاطمة رضا البهى عبد الرحمن نايل 326
  فاطمه فتحى محمد عطية الرهوان 327
  فاطمه محمود يوسف محمد مرعى 328
  فايزه ماهر عبدالعليم بحيرى 329
  فتحى انجد عثمان الشيخ 330
  كريم رافت عبدالكريم احمد عمران 331
  ء الدين سعيد محمد احمد ابوحمركريم عال 332
  كمال ابراهيم غريب محمد ابراهيم 333
  كمال عبدالعليم ابراهيم عماره 334
  لبنى صابر عبد القادر على محمد 335
  لميس حامد حلمى حامد حربى 336
  ماجدة عبدالفتاح عبد الفتاح ابو عبيه 337
  ماجد عماد الدين محمد عبد اللـه  338
  مادلين محمد عبدالمنعم الشاذلى 339
  مارتينا وهبه فهمى وهبه 340
  مبروكه اشرف السيد عمير 341
  متعه احمد محمد حسنين احمد عبد اللطيف 341
  محمد احمد ابراهيم عشره 343
  محمد احمد ابراهيم عبد اللـه 344
  محمد احمد احمد عبد الحفيظ عالم 345
  د عثمانمحمد احمد السيد احم 346
  محمد احمد المصيلحى عاشور 347
  محمد احمد رياض السيد ابو احمد 348
  محمد احمد عبد الباسط على النجار 349
  محمد اسامه محمود محمد السباعى 350

 رئيس شئون الطالب                                 المختص                                               

 
 
 



 (( 15    )) لجنــة                                                                                          جامعـة طنطـا              

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                      شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي  لثانياللفصـل الدراسـي               
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مـــالحظات  اسـم الطالــــب

  محمد اشرف محمد احمد فريج 351
  محمد اشرف محمد سليمان رضوان 352
  محمد السيد احمد عبد العال 353
  اودمحمد السيد السيد محمد د 354
  محمد السيد حسن الجنجيهي 355
  محمد السيد عبد الغنى السيد 356
  محمد النحراوى محمد محمد عوف 357
  محمد ايمن محمد عبد الهادى 358
  محمد توفيق محمد فرج 359
  محمد جابر مصطفى شهاب الشيخ 360
  محمد جمال المتولى احمد 361
  حمد الشورهمحمد جمال عبدالناصر ابراهيم م 362
  محمد جمال محمد بدير زيدان 363
  محمد حسن احمد عبدالوهاب 364
  محمد حسن رزق خليل عبد الشافى 365
  محمد حسين محمد حسين موسى 366
  محمد حماده محمد محمد القصاص 367
  محمد حمايه يوسف سلمان 368
  محمد راضي عبدالمطلب االخرس 369
  محمد رضا هالل عبد الباقى هالل 370
  محمد سامى عبدهللا ابوالمعاطى البحراوى 371
  محمد شوقى ابوالنصر محمد نصر 372
  محمد صابر محمد حمدي 373
  محمد صبحى البهى عبد الرحمن الصعيدى 374
  محمد صبحى عبد المجيد حمزه درويش 375

 رئيس شئون الطالب                                          المختص                                   

 
 
 
 



 
 ((    16   )) لجنــة                                                                                         جامعـة طنطـا               

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                       ـالبشئون التعليم والط      

 م5101/6101للعام الجامعـي   الثانيللفصـل الدراسـي                
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مـــــالحظات  اسـم الطالــــب

  محمد صالح محمد سيد احمد سعدات 376
  ان صالح خالدمحمد طلعت سليم 377
  محمد طه بدوى يونس 378
  محمد عادل محمد احمد عقاب 379
  محمد عادل محمد الدسوقى نصر 380
  محمد عارف سعيد عبدالرؤف عبده 381
  محمد عبد العزيز محمد مصطفى عيد 382
  محمد عبدالرحمن صالح الدين عبدالغني 383
  محمد عرفة محمد ابو الفتوح بيصار 384
  محمد عصام محمد عبد القادر عيسى 385
  محمد عطا هللا هاشم محمد نعينع 386
  محمد على محمد علي الزرباوى 387
  محمد على مدبولى محمد الحداد 388
  محمد عيد عبد الونيس عبد الجليل 389
  محمد فؤاد محمد السيد زغربان 390
  محمد فهمي محمود فهمي عبد الجواد 391
  فوزي علي رزق الطويلمحمد  392
  محمد محمد السيد جوده 393
  محمد محمود احمد عبدالنبي القصاص 394
  محمد محمود عبدالمجيد سالم الفقي 395
  محمد مسعد السيد محمد الشريف 396
 سحـــــــــب ملفـــــه  محمد مصطفى عبد العزيز غنيم 397
  محمد مصطفى محمود النشرتى 398
  ور عبدالرازق محمد يونسمحمد ن 399
  محمد هاني شلبي احمد السايس 400

 رئيس شئون الطالب                                         المختص                                    

 
 
 



 
 ((  17 )) لجنــة                                                                                           جامعـة طنطـا               

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                    شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   لثانياللفصـل الدراسـي                                                       
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مــــــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  محمد هاني محمد عبدالوهاب حنورة 401
  محمد يوسف عبد المحسن عبد العاطى 402
  محمود ابراهيم الحسينى العقب 403
  محمود ابراهيم عبد الحميد خليفة 404
  قمصانمحمود الحسينى بكر ابوال 405
  محمود الشافعي محمد عيسى سالم 406
  محمود حمدي احمد ابراهيم احمد الشربيني 407
  محمود خالد الشحات مصطفى 408
  محمود رافت عبد الرءوف الزيات 409
  محمود رمضان محمد محمود ابو خليل 410
  محمود سيداحمد احمد البهاص 411
  محمود شوقى محمد محمود الحصرى 412
 حول الى معهد فنى صحى بورسعيد  محمود صديق محمد عيسى 413
  محمود صالح محمود مصطفى هجرس 414
 سحـــــــب ملفــــه  محمود عبدالمجيد اسماعيل حسن البشة 415
  محمود عطيه محمد محمود حسين محليس 416
  محمود فرحات شيبه عبد الاله معز 417
  رجمحمود محمد ابراهيم محمد ف 418
  محمود محمد خميس عبدالاله عبد العال 419
  محمود محمد سالم الدلتونى 420
  محمود محمد عبد اللطيف محمد الكاشف 421
  محمود محمد عبدالرحمن عبدالحليم الشرقاوى 422
  محمود مرسى محمد يوسف عبدالرحمن مرسى 423
  محمود وجية ابوالعزم حبيب 414
  ى محمد لطيفمحمود يونس انصار 415

 رئيس شئون الطالب                      المختص                                                        

 
 
 



 
 ((    18   )) لجنــة                                                                                     جامعـة طنطـا               

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                         شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   لثانياللفصـل الدراسـي                      
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  ـــالحظات مــــــــــ اسـم الطالــــب

  مروان محمد حامد محمد ابو كامل 426
  مروه عاطف عبدالباسط عبدالقادر مدين 427
  مروه علوى محمد صادق بدر 428
  مريم بشير ابراهيم مولد 429
  مريم مالك صبحى بدوى عماره 430
  مصطفى ابراهيم سليم سالمة 431
 ـــــــــه سحـــــب ملف مصطفي ابراهيم على عماره حسن 432
  مصطفى احمد ابراهيم عبد الرسول البيومى 433
  مصطفى احمد جمال الدين انور النويهى 434
  مصطفى العربى السيد عبدالقادر الدقاق 435
  مصطفى حسين فتح هللا عبدهللا 436
  مصطفي خميس مصطفي عباس 437
  مصطفى عادل محمد رمضان سالمه 438
  حسين البنبي مصطفى عبد الفتاح 439
  مصطفى محمد ابو المعاطى المنسى ابو المعاطى 440
  مصطفى محمود محمد نصيف احمد عبدهللا 441
  منار محمد عبد هللا محمد قيقه 442
  منة هللا محمد السعيد عبدالرحمن 443
  منى صبحي علي محرم 444
 إلغــــاء ترشيـــــح  مني مجدى جوده عويس  445
  سرى حمدى ابو النيلمنى ي 446
  مها محمود محمد فرج التراس 447
  مها محمود مصطفى احمد الحفناوى 448
  موسى احمد محمد حسن 449
  مى رافت محمد ابراهيم الصواف 450

 رئيس شئون الطالب                                          المختص                                    

 
 
 



 
 ((   19    )) لجنــة                                                                                      جامعـة طنطـا               

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                      شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   الثانيفصـل الدراسـي  لل         
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مــــــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  مياده حسين عبد الوهاب بيومى 451
  ميرنا رضا ابراهيم محمد الخنانى 452
  نادر عبدالسالم عبدالرازق القطوري 453
  سعيد محمد فهمى نانسى مصطفى 454
  ندى صبرى محمد السبع الهوارى 455
  ندى مبروك عبد الفتاح التلب 456
  ندى محمد محمد القاضى 457
  ندى محمد محمد عبدالرؤف القيعي 458
  نرمين جمال عبد هللا الخطيب 459
  نرمين صالح حجاج رمضان 460
  نرمين طارق ابراهيم السعيد 461
  نبي محمد عبدالنبي البيومينرمين عبدال 462
  نرمين محمود حامد دسوقى حسن 463
  نرمين هالل حلمي سميه 464
  نسمة اشرف احمد العصرى 465
  نعمة ابو الخير السيد العطافى 466
  نهال اسماعيل محمد رمضان عطيه 467

  نهال كمال ابراهيم عبد العال فوده 00468
  دنهال محمد علي ابراهيم محم 469
  نهى صبحى رجب متولى 470
  نوران جمال حسن محمد حماد 471
  نوران محمد عبد الرازق الشنوانى 472
  نورهان عبد الواحد عبد الجيد عبدالسميع ابو  473
  نورهان مصطفى عبدالقادر كامل 474
  نيره السيد على السيد جسار 475
               

 رئيس شئون الطالب                                                                المختص                       

 
 



 
 ((     10  )) لجنــة                                                                                           جامعـة طنطـا               

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   الثاني للفصـل الدراسـي                                                 
 اوال طالب مستجدون   :            

رقم 
 الجلوس

  مــــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  هاجر احمد عبد السميع خضر السايس 476
  هاجر ايهاب احمد فرغلى على 477
  هاجر حلمى حامد فضة 478
  هاجر سعيد حامد مصطفى 479
  هاجر محمد محمد البمبى 480
  هالة رافت محمد هنداوي ابراهيم 481
  هانم محمد محمود مدكور 482
  هبة محمد عز الدين الجيار 483
  شحاته ابراهيم البديوىهبه ايمن  484
  هبه مصطفى ابوالوفا الطاهر على عمر 485
  هدى السيد عبد السالم عطيه 486
  هدى جمال سليمان سليمان الخولي 487
  هدير احمد عبد الخير احمد صقر 488
  هدير احمد محمد احمد فتيانى 489
  هدير سمير ابراهيم الطحان 490
  عبدالوهاب صقرهدير عاطف عبد الستار  491
  هدير محمد السعيد ابو السعد 492
  هدير وجيه ابراهيم سيد احمد سمير 493
  هشام رشاد عوض احمد غراب 494
  هشام فتحى ابوزيد على مقلد 495
  هشام محمد خضر موسى ابوضهر 496
  هناء خالد محمد حسين عبد القادر 497
  هناء سمير احمد النحراوى 498
  عبد الغنى محمد على الفقىهند  499
  هيثم البسيونى المتولى البطل 500

 المختص                                                                    رئيس شئون الطالب                     

 
 
 

 



 ((     11  )) لجنــة                                                                     جامعـة طنطـا               

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول               شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   الثانيللفصـل الدراسـي                                            
 ب مستجدون   : اوال طال           

رقم 
 الجلوس

  مـــــــــالحظات  اسـم الطالــــب

  ورده محمد خليفه الكريونى 501
  وسام عبدالحليم طه عبد الرحمن يحى 502
  وسام عبدالغفار عبدالغفار الغندور 503
  والء رمضان حامد محمد اسماعيل 504
  والء عبدالناصر عبدالمنعم حسن العربى 505
  ء فؤاد عبدالمهيمن منصوروال 506
  يارا رجب عاطف محمد جعباص 507
  يارا سمير سيد احمد محمد جعفر 508
  يارا على عبد الفتاح شحطيط 509
  ياسمين ابراهيم شعبان مرسى 510
  ياسمين حمدى محمد محمود نصر الدين 511
  ياسمين مصطفى الموافي على لطف 512
  الوهاب شعيبياسمين ممدوح محمد عبد  513
  ياسمين نبيل ابراهيم لقمه 514
  يسرا احمد ابو اليزيد الشافعى 515
  يمنى ابراهيم عبدالسالم قطب عجمي 516
  يمنى عوض ابواليزيد بسيونى عوض 517
  يمنى محمد محمد جاد شيحه 518

 المواد التي سيؤدى فيها األمتحان  طالب باقون لألعادة :ـ  ثانيا 

519 

إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +  هيم محمد عزت أحمد البهوار إبرا
 المساحة المستوية + مبادىء األحصاء 

520 
 مبادىء األحصاء +إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية إبراهيم هشام محمد حبشي حشيش

 مبادىء األحصاء إبراهيم علي يوسف العساوى  أحمد .521
إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +  احمد اسامه احمد احمد السنهراوى 522

 1لغة إنجليزية+ المساحة المستوية + مبادىء األحصاء
+ أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +  إقتصاد عام احمد جمال كامل عبد المجيد الحجرى  523

 1لغة إنجليزية+ المساحة المستوية + مبادىء األحصاء
إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +  احمد حسين توفيق حسن سعيد  524

  األحصاءالمساحة المستوية + مبادىء 
  إقتصاد عام + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء احمد خالد سليمان عيسي غالي  525

    رئيس شئون الطالب                        المختص                                                            

           



       
 ((   11    )) لجنــة                                                                معـة طنطـا جا            

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                                 شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   الثاني للفصـل الدراسـي                                       
 :    تابع ثانيا طالب باقون لالعادة :ـ 

رقم 
 الجلوس

   المواد التي سيؤدى فيها األمتحان  اسـم الطالــــب

 حشرات + كيمياء عضوية + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء احمد زكريا ابو اليسر محمد العبد  516
 كيمياء عضوية + مبادىء األحصاء حمد زكريا عبد الجيد فرج رجب ا 517
 إقتصاد عام + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء احمد سامي محمد ابو شتيه  518
 إقتصاد عام + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء احمد شعبان محمد شهاب  519
 إقتصاد عام + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء احمد صبحي عبد السالم كامل الحداد  530
 أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + كيمياء عضوية + مبادىء األحصاء احمد صالح سعد الحلوجي  531
 كيمياء عضوية + مبادىء األحصاء  إقتصاد عام + احمد عبد العال محمد العجيل  531
إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة  احمد عرفه عبد المطلب الجوهرى  533

 1لغة إنجليزية+ المستوية + مبادىء األحصاء
 + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء إقتصاد عام + كيمياء عضوية احمد عفيفي احمد عفيفي ابو ديب  534
  إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء احمد عوض حسن محمد عبد الواحد 535
+ حشرات + كيمياء عضوية + المساحة إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية  احمد محمد احمد إبراهيم القسطاوى  536

  المستوية + مبادىء األحصاء
إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية + مبادىء  أسامه سعد زغلول عبد الفتاح راشد  537

 األحصاء
 مبادىء األحصاء اسامه محمد عطيه ابراهيم سيد احمد  538
 إقتصاد عام + حشرات+ مبادىء األحصاء ء إبراهيم غريب الشاعر اسرا 539
 إقتصاد عام + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء اسالم محمد عبد القوى السيد صيام  540
 إقتصاد عام + مبادىء األحصاء أسماء أيمن فتحي علي محمد النهطاوى  541
 إقتصاد عام + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء شوقي عبد العزيز أشرقت مصطفي احمد  541
 نقل قيــــــــــــده أكرم نبيل احمد محمد بكر  543
+  إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية  + كيمياء عضوية + المساحة المستوية أيه محمد محمــــد عينر  544

  مبادىء األحصاء
 إقتصاد عام + كيمياء عضوية + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء جورج صبرى ابراهيم رزق هللا رزق 545
 أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية   خالد احمد زكريا ابو العطا  546
 ة المستوية + مبادىء األحصاءإقتصاد عام + كيمياء عضوية + المساح خالد عصام مسعد البهوار  547
 مبادىء األحصاء +أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية   خالد منصور السعداوى السباعي  548
 إقتصاد عام + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء دعاء احمد ابراهيم الذهبي  549
 مبادىء األحصاء +الصناعات الغذائية  أساسيات علوم وتكنولوجيا  رامي اكرم راشد الحسيني شلش 550

 رئيس شئون الطالب                            المختص                                                          

 
 
 

          
 



 ((   13    )) لجنــة                                                                                                                  جامعـة طنطـا               

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                               شئون التعليم والطـالب      

 م5101/6101للعام الجامعـي   الثانيراسـي   للفصـل الد                    تابع ثانيا طالب باقون لالعادة :ـ      
   المواد التي سيؤدى فيها األمتحان  اسـم الطالــــب رقم الجلوس

إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة  رامي عبد المقصود ربيع عبد المقصود 551
 1لغة إنجليزية+ المستوية + مبادىء األحصاء

 المساحة المستوية + مبادىء األحصاء رحاب فتحي اسماعيل الجندى  551
إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة  ريهام رزق ابراهيم بهي ورد 553

 1لغة إنجليزية+ المستوية + مبادىء األحصاء
  إقتصاد عام + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء لواحد ابراهيم عطيه زينب عبد ا 554
 إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + كيمياء عضوية + مبادىء األحصاء ساره عوض رياض عوض الشحات  555
  ساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + المساحة المستوية + مبادىء األحصاءإقتصاد عام + أ سعد السيد محمد السيد الحاج  556
إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة  سعيد حسن سعيد عبد الرحيم  557

  المستوية + مبادىء األحصاء
558 

 د سعيد عبد الروءف زكريا الصيا
إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة 

 المستوية + مبادىء األحصاء
أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة المستوية + مبادىء  شهيره السيد عمر مصطفي  الماشط 559

 األحصاء
 كيمياء عضوية + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء شيماء عادل نجاح وهدان  560
إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + المساحة المستوية + مبادىء  عبد الحليم احمد عبد الحليم علي قاسم  561

 األحصاء
عبدددد الدددرحمن احمدددد عبدددد البدددديع احمدددد  561

 اطي الدم
 إقتصاد عام + حشرات + المساحة المستوية + مبادىء األحصاء

إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية + مبادىء األحصاء  عبد الرحمن السيد عبد الرحمن ابراهيم  563
 م 1015/ 1014بعذر مرضي مقبول للعام الدراسي  1+لغة إنجليزية

 إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + مبادىء األحصاء عبد الفتاح محروس علي احمد النجار  564
عبد الرحمن ابراهيم  احمد المليجي  565

 علي 
 إقتصاد عام + حشرات + كيمياء عضوية + مبادىء األحصاء

 ساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + المساحة المستوية + مبادىء األحصاءإقتصاد عام + أ عبد القادر محمد عبد القادر هاشم  566
إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +المساحة المستوية  عمرو راغب عبد الفتاح غانم 567

 1+  مبادىء األحصاء +لغة إنجليزية
 نقل قيدهـــــــــــــــــــــا ته سليمان فياض فاطمة محمد شحا 568
 فتحي سامي فتحي عبد العاطي  569

 
إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية + المساحة 

 المستوية + مبادىء األحصاء
570 

 مراد احمد محمود مراد 
ا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +المساحة المستوية إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجي

 1+  مبادىء األحصاء +لغة إنجليزية
571 

 مؤمن صالح محمود حسن البصره 
إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +المساحة المستوية 

 1+  مبادىء األحصاء +لغة إنجليزية
 حشرات + كيمياء عضوية +  مبادىء األحصاء  محمد اشرف شعبان سيد احمد بركات  571
إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +المساحة المستوية  محمد الشحات البهي نصر العراقي  573

 1+  مبادىء األحصاء +لغة إنجليزية
إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +المساحة المستوية  عبد الرؤف حسب اللـه   محمد خالد 574

 1+  مبادىء األحصاء +لغة إنجليزية
ستوية +  مبادىء أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +المساحة الم محمد رشدى فتحي حموده  575

 األحصاء 
 المختص                                           رئيس شئون الطالب                                 

 



 

 ((   14    )) لجنــة                                                                       جامعـة طنطـا               

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                                 شئون التعليم والطـالب      

 م6101 /5101للعام الجامعـي الثاني للفصـل الدراسـي                  :    تابع ثانيا طالب باقون لالعادة :ـ 

   تي سيؤدى فيها األمتحان المواد ال اسـم الطالــــب رقم الجلوس

حشرات + كيمياء عضوية +المساحة المستوية +  مبادىء األحصاء ) إيقاف قيد في العام الجامعي  محمد رفعت سعد علي النجار  576
 م بسبب المرض الطويل 1015/1016

 سحـــــــــب ملفــــــــــــــــه  محمد رمضان مصطفي نصر الدين 577

 +  مبادىء األحصاءحشرات  حمد فؤاد حسن محمد محمد سعيد م 578

 كيمياء عضوية +المساحة المستويةإقتصاد عام  +   محمد علي حسن راشد  579

محمد عبد الرحمن عبد العزيز عبد  580

 الصمد عون 

إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +المساحة 
 مبادىء األحصاء   المستوية +

 حشرات + كيمياء عضوية +  مبادىء األحصاء محمد عبد العظيم عبد العظيم حموده 581

 حشرات + كيمياء عضوية محمد علي عبد المجبد يونس  581

 حشرات + كيمياء عضوية +  مبادىء األحصاء محمد محجوب بدير محجوب علي  583

محمد محمد زغلول الششتاوى  584

 منصور
 + كيمياء عضوية +المساحة المستوية +  مبادىء األحصاءتصاد عام إق

إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +المساحة  محمد مصطفي ابراهيم مرسي عبده  585
 المستوية +  مبادىء األحصاء

 +  مبادىء األحصاء تكنولوجيا الصناعات الغذائيةأساسيات علوم و  محمد هشام عبد الرحمن مصطفي  586

محمود احمد عبد الحليم حامد حسن  587

 بكر

إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +المساحة 
 م1014/1015بعذر مرضي مقبول 1المستوية +  مبادىء األحصاء +لغة إنجليزية

 مبادىء األحصاء محمد عبد العال جبر محمود جمعه 588

 مبادىء األحصاء المساحة المستوية + +  أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية محمود سعيد محمد سعد عبد العزيز 589

 سحـــــــــب ملفـــــــــــــه  محمود عبد الرحمن اسماعيل ابراهيم  590

 + كيمياء عضوية +  مبادىء األحصاءإقتصاد عام  محمود عمر محمد حجازى الشافعي  591

 مبادىء األحصاء المساحة المستوية + +  أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية محمود محمد مكين خالد  591

 سحــــــــــــب ملفـــــــه شعيبمحمد  محمود مصطفي بنيامين 593

م + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +المساحة إقتصاد عا مصطفي محمود عبد اللـه مسعود  594
 المستوية +  مبادىء األحصاء

 مبادىء األحصاء منار سعد عبد العزيز عبد اللـه  595

 مبادىء األحصاء إقتصاد عام  + المساحة المستوية +  مي محمود محي الدين عمار  596

إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +المساحة  سن البنا نادر حسن مصطفي ح 597
 المستوية +  مبادىء األحصاء

إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +المساحة  ندا ايمن المحمدى السيد جعيصه  598
 1مبادىء األحصاء +لغة إنجليزية  المستوية +

 + حشرات + كيمياء عضوية  +  مبادىء األحصاءإقتصاد عام  نورهان السيد احمد عساف  599

 إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية نورهان عبد المنعم ابو اليزيد نصار  600

 رئيس شئون الطالب                                                   المختص                                        

            



 
 ((   15   )) لجنــة                                                                         جامعـة طنطـا              

 كليـة الزراعـة بطنطـا          
 أرقام جلوس  طالب المستوى / األول                                 البشئون التعليم والطـ      

 م5101/6101للعام الجامعـي   الثانياللفصـل الدراسـي                                       
 :    تابع ثانيا طالب باقون لالعادة :ـ 

رقم 
 الجلوس

   المواد التي سيؤدى فيها األمتحان  اسـم الطالــــب

601 
 هاجر كمال شلبي محمد عطوى

إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيمياء عضوية +المساحة 
 1المستوية +  مبادىء األحصاء +لغة إنجليزية

ء عضوية +المساحة إقتصاد عام + أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية + حشرات + كيميا هند معاذ امين سعد  601
 1المستوية +  مبادىء األحصاء +لغة إنجليزية

  تابع أوال طالب مستجدون :ـ  ثالثا
  ناهيه عبد الباقي إبراهيم حسن عوض 603
  أحمد خضر يوسف علي  604
  عمرو طارق عبد الحميد إبراهيم  605
  هبه عبد اللطيف رجب طاهر  606
  نس محمد عبد اللـه محمد يحي يو 607
   

 رئيس شئون الطالب                      المختص                                                         

 
 
 
 


