
 كليـة الزراعـة بطنطـا
 المســتوي / الثالــــــــــث أرقـام جلـــوس            شئون التعليـم والطـالب

 م5102/5102فـى العام الجامعي     الثانيالفـصل الدراســي/ 
 أوالً : طـــالب مستجـــدون

رقم 

 جلوس

 اســم الطالــب

 المواد األختياريـة للفصل الدراسـي الثاني 
ير مسجل بها الطالب مواد غ

 الفصل الدراسي الثاني

مواد تخلف الفصل 

الدراسي الثاني للمستويات 

 السابقة

1003 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني +تكثيف  ابنهال ظريف عبد اللطيف عبد الجليل فرج

 وتحميل المحاصيل

  

1003 
ابراهيم السيد ابراهيم سليمان عبد 

 الحفيظ

تربية النحل يواني +انشاء مزارع االنتاج الح

 وديدان الحرير  
  

1001 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  ابراهيم محمد عبد الحميد رجـــب

 وتحميل المحاصيل
  

1003 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  ابراهيـم مسـعد ابراهيـم طلبــه

 وتحميل المحاصيل
  

1003 
نشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف ا احمـد رضـا أحمـد خليفـــــه

 وتحميل المحاصيل
  

1003 
تربية النحل  انشاء مزارع االنتاج الحيواني + احمـد علـي لطفـي محمـد نافــع

 وديدان الحرير  
  

1003 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني +تكنولوجيا  احمـد كمـال ابراهيـم فـــوده

 الزيوت والرهون 

  

1003 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  مجـدي محمد طاهر عرفه الصعيدياحمـد 

 وتحميل المحاصيل
 حقوق االنسان 

1003 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  احمـد محمـد زامل ميـــل

 وتحميل المحاصيل
  

1030 

حل تربية نانشاء مزارع االنتاج الحيواني + احمـد محمـد عبد الرسـول عثمــان

 وديدان الحرير
أساسيات تربية نبات +  

فسيولوجي نبات + حقوق 

 االنسان

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  احمـد محمـد عطيـه البيومـي غـزال

 وتحميل المحاصيل
  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  احمـد محمـد علـي ابراهيــــم

 وتحميل المحاصيل
  

1031 
تكنولوجيا انشاء مزارع االنتاج الحيواني + احمـد محمـد مصطفـي عطـــا

 الزيوت والدهون

 أساسيات علم الوراثة 

1033 
هندسة ري انشاء مزارع االنتاج الحيواني + احمـد مرسـي مرسـي فايـــد

 وصرف

فسيولوجي نبات +  

 أساسيات علم الورثة

1033 
اء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف انش احمـد يوسـف عبد العزيز مســعود

 وتحميل المحاصيل
  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  أروي محمـد مصطفـي مـــراد

 وتحميل المحاصيل
  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  اسـراء عـادل فـؤاد الدسوقي المشد

 وتحميل المحاصيل
  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  د عبد الهادي حسناسـراء عطيـة احمـ

 وتحميل المحاصيل
  

1033 

اسـالم اسماعيل محمد عبد الفتاح 

 السيسـي

تربية نحل انشاء مزارع االنتاج الحيواني +

 وديدان الحرير

أساسيات علم الوراثة +  

علوم وتكنولوجيا األلبان 

 )فرصة أولي(

1030 
تكنولوجيا انشاء مزارع االنتاج الحيواني + الباتــــع اسـالم المحمـدي عبده

 الزيوت والدهون
  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  اسـالم سعد عبد الهـادي عبد الكريم

 وتحميل المحاصيل
فسيولوجي نبات )فرصة  

 اولي(

1033 
تكنولوجيا ني +انشاء مزارع االنتاج الحيوا اسـالم عبد الحميد عبد الحميد مرعـي

 الزيوت والدهون

  

1031 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  اسـماء خليـل محمد الشرقـاوي

 وتحميل المحاصيل
 حقوق إنسان 

1033 
تكثيف وتحميل المحاصيل + هندسة ري  اسـماء رجـب حامـد سمبلـو

 وصرف

  

نتاج الحيواني + تكثيف انشاء مزارع اال اسـماء سـعد الدين محمد عبد القادر 1033

 وتحميل المحاصيل

 أساسيات علم الوراثة 
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م رق

 جلوس

 اســم الطالــب

 المواد األختياريـة للفصل الدراسـي الثاني
مواد غير مسجل بها الطالب 

 الفصل الدراسي الثاني

مواد تخلف الفصل 

الدراسي الثاني 

 للمستويات السابقة

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  اسـماء مصيلحـي عيـد سليمــان

 المحاصيل

  

1033 
ـماء عبد اللطيف عبد الرحمن اس

 عثمان

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل 

 المحاصيل

  

1033 
السـعيد عبد الخالق عبد الوهاب 

 السايس

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل 

 المحاصيل

  

1033 
تحميل انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف و أمـل السـيد بديـر ضبــــش

 المحاصيل

  

1010 
تكنولوجيا انشاء مزارع االنتاج الحيواني +  أمانـي محمـود سيد أحمــــد

 الزيوت والدهون
أساسيات تربية النبات +  

 أساسيات علم الوراثة

1013 
أميـر اسماعيل محمد اسماعيل عبد 

 العال

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل 

 المحاصيل

 لم الوراثةأساسيات ع 

1013 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  أميـرة ابراهيـم رزق حسـين

 المحاصيل

 حقوق انسان 

1011 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  أميـرة علـي أحمـد الشـناوي الخولي

 المحاصيل

  

   كثيف وتحميل المحاصيلهندسة ري وصرف + ت أميـرة محمـد ابراهيـم الخولـي 1013

1013 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  أمينـة عبد اللـه خير اللـه أبو األسعاد

 المحاصيل

  

1013 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تربية النحل  أيـاد احمـد محمـود سـالمـه

 وديدان الحرير

 أساسيات علم الوراثة 

1013 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  فـرج علـي فـرجايمـان ابراهيـم 

 المحاصيل

 حقوق االنسان 

1013 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  ايمـان بـدر اسماعيل عبد التواب

 المحاصيل

  

1013 
ي انشاء مزارع االنتاج الحيواني + هندسة ر ايمـان جمعـة عبد الهادي محمد البشراوي

 وصرف

  

1030 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  ايمـان رضـا عبد العظيم عيسـي

 المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تربية النحل  ايمـان عبدالمجيد محمد أبو العـال

 وديدان الحرير

  

1033 
+ تكثيف وتحميل  انشاء مزارع االنتاج الحيواني اينـاس زكريـا طـه منصـور

 المحاصيل

  

1031 

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  أيـه بكـر السـيد حســين

 المحاصيل

أساسيات علوم  

وتكنولوجيا األلبان )فرصة 

 أولي(

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  أيـه رجـب محمـد عبد العاطـي

 المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  حمـد ربيـع البدراوي الخياطأيـه م

 المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  أيـه مصطفـي حسـن دويـدار

 المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  جهـاد محمـد علـي مطــر

 المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  حـازم عبد الـالم عبد الرازق القطوري

 المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  حسـام طلعـت عبد المعطي ابراهيم

 المحاصيل

  

تكثيف وتحميل انشاء مزارع االنتاج الحيواني +  حسـين عبد العزيز حسن عالم ابو جبل 1030

 المحاصيل
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رقم 

 جلوس

 اســم الطالــب
 لمواد األختياريـة للفصل الدراسـي الثانيا

مواد غير مسجل بها الطالب 

 الفصل الدراسي الثاني

مواد تخلف الفصل الدراسي 

 الثاني للمستويات السابقة

1503 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  محـادة حممـد هاشـم البنبـي

 المحاصيل

 حقوق انسان 

1503 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  محمـد كامل حنـان مدحـت سـعيد

 المحاصيل

  

1501 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  خديجـة عبد الباقي ابراهيم عوض

 المحاصيل

أساسيات علم الوراثة +  

 حقوق انسان

1503 
تكثيف وتحميل  انشاء مزارع االنتاج الحيواني + دنيـا حلمـي المحمـدي الجدامـي

 المحاصيل

  

1500 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  دينـا الحسـينى عبدالحميد أحمد دعدر

 المحاصيل

  

1503 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  رانـدا محمـد يونـس الفقــي

 المحاصيل

  

1503 
النتاج الحيواني + تكثيف وتحميل انشاء مزارع ا رحـاب عاطـف ابراهيـم عمـارة

 المحاصيل

  

1503 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  رضـوي عبد اللـه أمحد عبد اهلل البحريي

 المحاصيل

  

1503 

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تربية النحل  رنـا ابو العزم ابراهيـم عاشـور

 وديدان الحرير

+ علوم أساسيات علم الوراثة  

وتكنولوجيا األلبان )فرصة 

 أولي(

1535 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  روضـه عزمـي علـي ابراهيــم

 المحاصيل

  

1533 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  ريـم احمـد عبد الوهاب حامد سـليم

 المحاصيل

  

1533 
نشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل ا ريـم سـعيد فـاروق عبدالحميـد

 المحاصيل

  

1531 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  سـارة طاهـر محمـد محمـد تمراز

 المحاصيل

  

1533 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  سـارة رضـا مجعـة خطيطــه

 المحاصيل

  

1530 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  طفي عبد اللطيفسـارة عبد اللطيف مص

 المحاصيل

 حقوق انسان 

1533 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  سمـاره سـمير السيد قعيـده

 المحاصيل

  

1533 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  سـمر عاطف محمد عبد الغني البنـا

 لالمحاصي

  

1533 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  سـمير صبري محمد اسماعيل قنون

 المحاصيل

  

1533 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  سـهيله محي الديـن السيد خفاجـه

 المحاصيل

  

1535 
ني + تكثيف وتحميل انشاء مزارع االنتاج الحيوا شـريفه مصطفي عبد المقصود ابراهيم نوفل

 المحاصيل

  

1533 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  شـيماء عبد الفتاح سـيد سـالم

 المحاصيل

  

1533 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  شـيماء محمـد السيد احمـد الشـوري

 المحاصيل

  

1531 
ء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل انشا شـيماء مصطفـي املرسي عبد العزيـز

 المحاصيل

  

1533 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  صافيـة عبد اللـه عبداملقصود منصور

 المحاصيل

  

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف وتحميل  صباح السـعيد عطيـة عيسـي 1530

 المحاصيل
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 زراعـة بطنطـاكليـة ال
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رقم 

 جلوس

 اســم الطالــب

 المواد األختياريـة للفصل الدراسـي الثاني
غير مسجل بها الطالب مواد 

 الفصل الدراسي الثاني

مواد تخلف الفصل 

الدراسي الثاني للمستويات 

 السابقة

تكنولوجيا انشاء مزارع االنتاج الحيواني +  طـارق احمـد عبد الخالق محمد السـيد 1033

 الزيوت والدهون
  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  عـادل كمـال يوسف محمد الشرقاوي

 وتحميل المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  عبد الحميد خالد الموافي الحزاب

 وتحميل المحاصيل

  

1033 
تربية النحل وديدان الحرير + هندسة ري  عبيـر عادل حلمي عبد الحافظ

 وصرف

  

1030 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  لعبيـر محمود محمد علي الجمـ

 وتحميل المحاصيل

  

1033 
عـال عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف 

 عصر

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + هندسة ري 

 وصرف

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  علـي الحسينى السعيد ابو الغيط

 وتحميل المحاصيل

  

1031 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  ي السباخـيعلـي مصطفي عل

 وتحميل المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  عمـر محمد عبد الرازق الجيـار

 وتحميل المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  عمـر محمـد احمـد أحمــد

 وتحميل المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تربية النحل  ـال عبد الحميـد علـيفاطمـة جم

 وديدان الحرير

أساسيات تربية النبات +  

 )فرقة أولي( ةلغة انجليزي

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  فاطمـة موسـي علـي شتــا

 وتحميل المحاصيل

  

1033 
االنتاج الحيواني + تكثيف انشاء مزارع  ماجـد علـي علـي عبد اللـه

 وتحميل المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + هندسة ري  محمـد احمـد ابراهيم علي حسن

 وصرف

 فسيولوجي نبات 

1030 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  محمـد احمـد محمـد حسـين

 وتحميل المحاصيل

 أساسيات علم الوراثة 

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + هندسة ري  ف محمـد عبد الحميـدمحمـد اشر

 وصرف

 فسيولوجي نبات 

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  محمـد أحمـد محمـود محمد العيسوي

 وتحميل المحاصيل

  

1031 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تربية النحل  محمـد جمـال فتحـي بسيونـي

 لحريروديدان ا

  

1033 
محمـد ربيـع المنسـي محمد مجاهد 

 مدكور

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف 

 وتحميل المحاصيل

  

1033 
محمد صبري عبدالحميد ابراهيم 

 عبدالواحد

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكنولوجيا 

 الزيوت والدهون

 حقوق انسان 

1033 
مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  انشاء محمد عاطف عبد المنعم مسعود

 وتحميل المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  محمد عبد الحميد عبد العظيم حجـازي

 وتحميل المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  محمـد عبد الفتاح فرج الزغبـي

 وتحميل المحاصيل

  

1033 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  عبد المنعم عبدالمجيد محمد عبد اللطيف

 وتحميل المحاصيل

  

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  محمـد عيـد رواش عبد العزيز ابو الوفا 1300

 وتحميل المحاصيل

  



 كليـة الزراعـة بطنطـا
 ســتوي / الثالــــــــــثالم أرقـام جلـــوستابع             شئون التعليـم والطـالب

 م5102/5102فـى العام الجامعي     الثانيالفـصل الدراســي/ 
 تابع أوالً : طـــالب مستجـــدون

رقم 

 جلوس

 اســم الطالــب

 المواد األختياريـة للفصل الدراسـي الثاني
مواد غير مسجل بها الطالب 

 الفصل الدراسي الثاني

مواد تخلف الفصل 

للمستويات  الدراسي الثاني

 السابقة

1303 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  محمـد محمـد محمـد الطوخـي

 وتحميل المحاصيل

  

1303 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  محمـد ممـدوح مساعد الطبـاخ

 وتحميل المحاصيل

 أساسيات علم الوراثة 

1301 
االنتاج الحيواني + هندسة ري  انشاء مزارع محمـد ناصف محمد علم الدين

 وصرف

مبادئ اإلحصاء )فرقة  

 أولي(

1303 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  محمـد محمـود علـي مسعود بزينة

 وتحميل المحاصيل

  

1303 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكنولوجيا  محمود السيد منسوب الشرقـاوي

 الزيوت والدهون

  

1303 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكنولوجيا  جمـال الدين عبد العزيز احمد محمـود

 الزيوت والدهون

  

1303 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكنولوجيا  محمود حسن محمود محمد رضـوان

 الزيوت والدهون

  

1303 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  محمـود سامـي محمـد صقـر

 حاصيلوتحميل الم

  

1303 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  محمـود عبـده عبد اللـه عبد الفتاح

 وتحميل المحاصيل

  

1330 
محمـود محمد عبد السميع صادق 

 سالمـه

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكنولوجيا 

 الزيوت والدهون

  

1333 

واني + تكثيف انشاء مزارع االنتاج الحي محمـود مسـعد عبد القادر

 وتحميل المحاصيل

أساسيات وعلوم  

وتكنولوجيا األلبان )فرصة 

 أولي(

1333 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكنولوجيا  محمـود يحي بسيونـي البرعـي

 الزيوت والدهون

 أساسيات تربية النبات 

1331 
 انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف مصطفي محمود محمد محمد مهران

 وتحميل المحاصيل

  

1333 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  منال السعيد عبدالمنعم ابراهيم سرحان

 وتحميل المحاصيل

  

1333 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكنولوجيا  مهاب محمد عبد الخالق سالم

 الزيوت والدهون

 حقوق انسان 

1333 
مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  انشاء مـي أحمد محمد محمـد الشاذلـي

 وتحميل المحاصيل

  

1333 
ميـادة محمـد عبد الغني محمد 

 النحراوي

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف 

 وتحميل المحاصيل

  

1333 
تربية النحل وديدان الحرير + هندسة ري  ناديـة عمـاد محمـد عبـاس عبيـد

 وصرف

  

1333 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  ـدهنرميـن احمـد السيد عب

 وتحميل المحاصيل

  

1330 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  نهـال حلمـي امين محمد سالمـه

 وتحميل المحاصيل

  

1333 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  نرميـن محمـد عبد الفتاح طلبـه

 وتحميل المحاصيل

  

1333 

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  من عبد الجواد الجنـدينورهـان اي

 وتحميل المحاصيل

أساسيات وعلوم  

وتكنولوجيا األلبان )فرصة 

 أولي(

1331 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  هادي احمـد محمد فرج عمـار

 وتحميل المحاصيل

  

1333 
نتاج الحيواني + تكثيف انشاء مزارع اال هادي عادل ابراهيم الحليسـي

 وتحميل المحاصيل

 أساسيات علم الوراثة 

انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  هالـة مصطفي علي ابو دنيـا 1333

 وتحميل المحاصيل

  



 ((2)) لجنــــــــــــة    جامعـة طنطـا                                                                                                 
 كليـة الزراعـة بطنطـا

 المســتوي / الثالــــــــــث أرقـام جلـــوستابع             شئون التعليـم والطـالب

 م5102/5102فـى العام الجامعي     الثانيالفـصل الدراســي/ 
 تابع أوالً : طـــالب مستجـــدون

رقم 

 جلوس

 اســم الطالــب

 تياريـة للفصل الدراسـي الثانيالمواد األخ
مواد غير مسجل بها الطالب 

 الفصل الدراسي األول

مواد تخلف الفصل 

الدراسي األول للمستويات 

 السابقة

1333 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  هبـه محمود محمد عبد العال

 وتحميل المحاصيل

  

1333 
هيثم عبد الفتاح كمال حسنين 

 الشرقاوي

ء مزارع االنتاج الحيواني + تربية النحل انشا

 وديدان الحرير

  

1333 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  وفـاء وجـدي محـرز محـرز

 وتحميل المحاصيل

  

1333 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  وليـد عمـاد الدين عبـاس ابراهيـم 

 وتحميل المحاصيل

  

1310 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  اميـن سالمـهيـارا ابراهيـم 

 وتحميل المحاصيل

  

1313 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  ياسـمين احمـد عبد الجواد خليـل

 وتحميل المحاصيل

  

1313 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكنولوجيا  ياسـمين سعيد محمود السيد صالح

 الزيوت والدهون

  

1311 
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  ياسـمين محمد عبد اللطيف شمس الدين

 وتحميل المحاصيل

  

1313  
انشاء مزارع االنتاج الحيواني + تكثيف  يحـي عبد السالم عبد الحافظ البرجي

 وتحميل المحاصيل

  

 ثانيـا
المواد األختياريـة للفصل  طـالب باقون لإلعادة

 يالدراسـي الثان

مواد غير مسجل بها 

الطالب الفصل الدراسي 

 الثاني

 المواد التى يؤدي فيها االمتحان

1313 
أمراض نبات عام + رعاية وتربية الحيوان +  زهور ونباتات الزينة  فـؤاد اسماعيـل محمد اسماعيل زغلول

 مبيدات اآلفات + أساسيات علم الوراثة )فرقة ثانية( 

1313 

زهور ونبات الزينة + رعاية وتربية الحيوان +   اليوجد عليها مواد اختياري جابـر لميـاء سلمـان محمـود

مبيدات اآلفات + حشرات )فرقة أولي( + وراثة 

 )فرقة ثانية(

1313 

انشاء مزارع االنتاج  نرميـن أحمـد زكـي السيد صفيـه

الحيواني + تكثيف وتحميل 

 المحاصيل

+ رعاية  زهور ونبات الزينة + أمراض نبات عام 

 وتربية الحيوان + مبيدات اآلفات

 المـواد التى يـؤدي فيهـا االمتحـان فصـل دراسـي الثاني طالب  بالدراسات العليا ثالثـا

 مبيدات اآلفات  محمد عبد الوهاب عبد الحميد 1333

 امراض نبات عام  محمد سامي محمود  1333

 االفات  مبيدات محمد عبد الوهاب عبد المجيد عمار 1333

 لطالبالمختص                                                                                                   رئيس شئون التعليم وا
 
 



 جامعـة طنطـا                                                                                                    
 كليـة الزراعـة بطنطـا

            شئون التعليـم والطـالب

 

 الفرقــة الثالثـــة أرقـام جلـــوس
 )) الئحـة قديمــة   ((

 م5102/5102فـى العام الجامعي    الثانــي/   االولالفـصل الدراســي/ 

 

رقم 

 جلوس

 اســم الطالــب
 ي الثانــيمـواد الفصـل الدراسـ مـواد الفصـل الدراسـي األول

   طالب : باقون لإلعادة أوال

1313 
محمـد سيد محمد عبد الجواد 

 عـوض

 تغذيـة نبـات + حشـرات أقتصاديـة أمراض نبات + ) فسيولوجي نبات فرقة ثانيـة (

   طـالب من الخارج فرصـه أولـي ثانيـا

1313 
تغذية نبات + أنتاج وتربية دواجن + ) وراثـة فرقـة ثانيـة  ألولليـس عليـه مـواد بالفصـل الدراسي ا أحمـد نبيل لبيـب شاهيـــن

) 

  ــــــ طالب من الخارج فرصه ثانيـة ثالثا

1330 

+ أنتاج فاكهـه + رعاية  3انتاج محاصيل حقلية  أميمـه مصطفـي اسماعيل نـدا

وتربية حيوان + أمراض نبات + نظم الري 

 3ـة والصرف + تعاون زراعي + )) لغة انجليزي

 فرقة ثانيـة (

تغذيـة نبات + حشرات أقتصاديـة + انتاج محاصيل حقليـة 

+ أنتاج خضر + تكنولوجيا الزيوت والدهون + أنتاج  3

 3وتربية دواجن  + )) مبادئ األحصاء + حاسب آلي 

 فرقـة أولـي ( 3فرقـة ثانيـة + )) حاسب آلـي 

1333 
تغذيـة نبات + حشرات أقتصاديـة + انتاج محاصيل حقليـة  لصرف + تعـاون زراعـينظم الري وا حسـام محمـد عبد الفتاح فايـز

 + انتاج خضر ) مبـادئ األحصـاء فرقـة ثانيـة ( 3

  ــــــ طالب من الخارج فرصه ثالثـة رابعـا

1333 

+ أنتاج فاكهة + رعاية  3أنتاج محاصيل حقلية  ربـاب ممـدوح عبد الواحـد

ض نبـات +نظم الري وتربية حيوان + أمرا

 والصرف + تعـاون زراعـي

تغذيـة نبات + حشرات أقتصاديـة + انتاج محاصيل حقليـة 

+ أنتاج خضر + تكنولوجيا الزيوت والدهون + أنتاج  3

 وتربية دواجن 

1331 

+ أنتاج فاكهة + رعاية  3أنتاج محاصيل حقلية  ساميـة عبد الخالق عوض العيان

بـات +نظم الري وتربية حيوان + أمراض ن

والصرف + تعـاون زراعـي + ) كيمياء حيوية 

 فرقـة ثانيـة (

تغذيـة نبات + حشرات أقتصاديـة + انتاج محاصيل حقليـة 

+ أنتاج خضر + تكنولوجيا الزيوت والدهون + أنتاج  3

 وتربية دواجن 

 
 

 رئيس شئون التعليم والطالب                                     المختص                                                              
 
 
 
 
 
 
 


