
 ((1لجنة رقم ))         جامعة طنطا

 كلية الزراعة

 شئون التعليم والطالب 

 أرقام جلوس المستوي/ الرابع

   5112/5112العام الجامعي   الفصل الدراسي الثاني  

رقم 

 الجلوس
 المواد االختيارية للفصل الدراسي الثاني اسم الطالب

مواد تخلف الفصل الدراسي 

 الثاني للمستويات السابقة

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي عبد النيب عبد العزيز سعد أنور ابتسام 1004

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي شرف السيد إبراهيم ربيع إبراهيم 1004

  يدات والتلوث البيئيمبيدات آفات الحبوب المخزونة +المب إبراهيم إبراهيم صبحي إبراهيم 1004

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي العريب حممد حممد إبراهيم 1001

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي إمساعيل على إبراهيم امحد 1004

  يوان ودواجنتسميد وري أشجار الفاكهة + صحة ح الكاشف امحد خمتار مسري امحد 1004

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +صحة حيوان ودواجن الشرقاوي حسنني كمال مسري امحد 1004

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي احلصرى إمساعيل خليل شعبان امحد 1004

  د وري أشجار الفاكهةمبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسمي الصفىت سامل إمساعيل صبحي امحد 1004

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +صحة حيوان ودواجن الصعيدي السيد عامر حممد امحد 1040

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +صحة حيوان ودواجن ابوسليم عبد املطلب حممد امحد 1044

 زهور ونباتات زينة  ي وسالمة الغذاءالمبيدات والتلوث البيئي + التلوث الغذائ امحد حممود جابر عطية شهاب 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +صحة حيوان ودواجن جاد اهلل امحد إمساعيل مصطفى امحد 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي حممد عبدالعاطى ناصر امحد 1041

  بوب المخزونة +انتاج سالالت البيض واللحممبيدات آفات الح إبراهيم على حممود حامد إسراء 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة + التلوث الغذائي وسالمة الغذاء زرير سعد حسن إسراء 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي حرب امحد امحد سامي إسراء 1044

  لحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهةمبيدات آفات ا اسالم عالء الدين امحد قمح 1044

 مبيدات اآلفات مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي اسالم حممد علي عوض 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة الدامي عبد حممد فرج إسالم 1040

  ات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهةمبيد راضي الفتاح عبد امحد أمساء 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة سلمان حممد نبيل امحد أمساء 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة صابون إبراهيم حسني الرافعي أمساء 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +انتاج سالالت البيض واللحم مانامحد سليالسيد  أمساء 1041

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي ابوطاحون امباىب محدي أمساء 1044

 رئيس شئون التعليم والطالب           المختص

غـادة  



 ((5لجنة رقم ))         جامعة طنطا

 كلية الزراعة

 يم والطالب شئون التعل

 أرقام جلوس المستوي/ الرابع

   5112/5112العام الجامعي   الفصل الدراسي الثاني  

رقم 

 الجلوس
 المواد االختيارية للفصل الدراسي الثاني اسم الطالب

مواد تخلف الفصل الدراسي الثاني 

 للمستويات السابقة

  نتاج سالالت البيض واللحممبيدات آفات الحبوب المخزونة +ا حممد خاطر سامح أمساء 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة يونس الفتاح عبد مصطفى شوقي أمساء 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي السيد علي الصايف احلليم عبد أمساء 1044

  دات آفات الحبوب المخزونة +صحة حيوان ودواجنمبي كشك على ابوالفتوح عبدالناصر أمساء 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي اهلادى عبد السيد اهلادى عبد امساء 1040

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي اخلطيب حممد عبدالرؤف حممد امساء 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي االودن امساء حممود سيد أمحد 0423

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي امساء معوض على الشاعر 0422

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة الشيماء حممد حممود بلتاجى عبدالدامي 0420

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي مود حسن ابو عكرالشيماء حم 0423

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي امال عثمان خليفه إبراهيم 0423

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة امال حممد حممود حممد احلماقى 0423

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي حممد عبدالفتاح شواطهاماىن  0423

 اساسيات علم الوراثة )المستوي الثاني( مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي امل سالمه حممدى عطيه إبراهيم 0423

  خزونة +المبيدات والتلوث البيئيمبيدات آفات الحبوب الم امل شفيق عبدالعزيز السبعاوى 0404

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي امل عاطف مرسى السرسى 0404

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +صحة حيوان ودواجن امرية امحد عبدالفضيل عبدالسالم عيد 0403

  +المبيدات والتلوث البيئي مبيدات آفات الحبوب المخزونة امريه بالل سعيد زعيمه 0402

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي امرية عبداهلل حسن امحد 0400

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي امريه عبدالكرمي الكردى مشاىل 0403

  زونة +تسميد وري أشجار الفاكهةمبيدات آفات الحبوب المخ امني عبدالراضى امحد الشناوى 0403

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة إميان إبراهيم السيد فتح الباب السيد 0403

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة إميان ابوالعال عرفه العريب 0403

  لحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهةمبيدات آفات ا إميان السيد امحد بطيحة 0403

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة إميان السيد على عمار 0434

 رئيس شئون التعليم والطالب           المختص
 غـادة  



 ((3لجنة رقم ))         جامعة طنطا

 كلية الزراعة

 شئون التعليم والطالب 

 لمستوي/ الرابعأرقام جلوس ا

   5112/5112العام الجامعي   الفصل الدراسي الثاني  

رقم 

 الجلوس
 المواد االختيارية للفصل الدراسي الثاني اسم الطالب

مواد تخلف الفصل الدراسي الثاني 

 للمستويات السابقة

 مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي إميان حامد حسن احلجار 0434
أساسيات علوم وتكنولوجيا الصناعات 

 )فرصة أولي(

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي إميان عبد الرمحن ابوالفتوح عبد الرمحن 0433

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي العاطى رمضان اهلل عبد إميان عبد 0432

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +صحة حيوان ودواجن يم محادإميان عزت إبراه 0430

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي إميان فتوح حممد حممود ابوليله 0433

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي إميان كمال عبد العزيز محروش 0433

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي يمانإميان ماهر رجب سل 0433

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي إميان حممد السيد احلضري 0433

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي إميان حممد املندى أمني العمري 0433

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي حممد السقاإميان حممد فاروق  0434

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي إميان حممد مصطفى صابر مجعه 0434

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي سيوىن ابواليزيدبإميان حممود  0433

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي عيد اهلل فتح لنبي إميان 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +صحة حيوان ودواجن القاضي ابر هيم حممد امحد إيناس 1041

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي الدين مشس حممد إبراهيم أية 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة منصور رجف أية امحد 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة عبد اهلل حممد أية امحد 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة مهيوب حممد أية رضا 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي اهللعبد  جماهد جماهد أية طارق 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي حسن حممود حسن أية عاطف 1040

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي احلليم عبد امحد سيد حممد احلليم أية عبد 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي ابوالفتوح حممد أية عطية 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة النويب عبد العظيم أية على 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي عيسى حممد الوهاب عبد كامل أية 1041

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي االلفى جرب بسيوىن نصرأية  1044

 رئيس شئون التعليم والطالب           المختص

 غـادة  



 ((4لجنة رقم ))         جامعة طنطا

 كلية الزراعة

 شئون التعليم والطالب 

 أرقام جلوس المستوي/ الرابع

   5112/5112لجامعي العام ا  الفصل الدراسي الثاني  

رقم 

 الجلوس
 المواد االختيارية للفصل الدراسي الثاني اسم الطالب

مواد تخلف الفصل الدراسي الثاني 

 للمستويات السابقة

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة أية حمروس علي الزيات 1044

  المخزونة +المبيدات والتلوث البيئيمبيدات آفات الحبوب  حممد زكريا هشام بسام 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة الفتورى سعيد بدر بسمه 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي جعفر سعد حممد بسمه 1044

  +المبيدات والتلوث البيئي مبيدات آفات الحبوب المخزونة شرشات السيد حممد حامد بوسي 1040

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة اهلل فرج اهلل عوض فكرى بيشوى 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة + التلوث الغذائي وسالمة الغذاء تقي السيد بدوي حسن 1044

  لحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهةمبيدات آفات ا عبد اهلل امحد عبد السالم امحد تيسري 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة فراج مصطفى حممد مصطفى جهاد 1041

  البيض واللحم تالمبيدات والتلوث البيئي + انتاج سالال البيباىن حسن حممد حممود حسن 1044

  دات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئيمبي عبد الرمحن حممد امحد السيد محدي 1044

  المبيدات والتلوث البيئي + التلوث الغذائي وسالمة الغذاء الدامي خطايب خالد محدي عبد 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي شبانه امحد إبراهيم خلود 1044

  آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي مبيدات كامل امحد مجال خلود 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي السيد احلمامصى عبد الرازق خلود 1040

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة دوسو إبراهيم امحد حممد خلود 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي املصري حسنني إبراهيم السيد دعاء 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة القصاص عبد اخلالق امحد دينا 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي حجازي عبد احلافظ حممود محدي دينا 1041

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة هيبة حممد مصطفى وقيش دينا 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي دينا حممد عبداهلادي حامد حبسه 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي على عبيد شوقي يسرى دينا 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي غلوش على رأفت ميرا 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة مجعه امحد سيد الرازق عبد ربيع رحاب 1044

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي القزاز حممد شعبان رحاب 1400

 رئيس شئون التعليم والطالب           المختص
 غـادة 



 ((2لجنة رقم ))         جامعة طنطا

 كلية الزراعة

 شئون التعليم والطالب 

 أرقام جلوس المستوي/ الرابع

   5112/5112العام الجامعي   الفصل الدراسي الثاني  

رقم 

 الجلوس
 المواد االختيارية للفصل الدراسي الثاني اسم الطالب

تخلف الفصل الدراسي الثاني  مواد

 للمستويات السابقة

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة حنيفه اجلواد عبد اجلواد عبد رضوى 1404

 زهور ونباتات الزينة مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي بسيوىن امحد حممود فريد رقيه 1404

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة بركات إبراهيم لطفي صبحي اروجين 1404

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي السيد إبراهيم إبراهيم رمي 1401

  تسميد وري أشجار الفاكهة + التلوث الغذائي وسالمة الغذاء سالمه على عبد العليم صالح رمي 1404

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة سالم الدين جالل الرمحن عبد زيزي 1404

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي مصباح بسيوىن عطا اهلل أنصارى زينب 1404

  دات والتلوث البيئيمبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبي اخلطيب عبد الفتاح مجال زينب 1404

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي حمروس عطية صالح زينب 1404

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة الشورى الدسوقي عفت زينب 1440

  ذائي وسالمة الغذاءمبيدات آفات الحبوب المخزونة + التلوث الغ مراد امحد رفعت حممد زينب 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي زينب مصطفي محدان شبند 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي الفرس حممود مجعه سارة 1444

  يد وري أشجار الفاكهةمبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسم االربد عبد الستار عبد احلميد سارة 1441

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي شوشة حممد السيد حممد سارة 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي املهدي السيد حممد سارة 1444

  والتلوث البيئيمبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات  صاحل حممد السيد سعاد 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي الصواف إبراهيم حممد رأفت سلمى 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي الصربى عبد الوهاب ربيع سلمى 1444

  اكهة + صحة حيوان ودواجنتسميد وري أشجار الف االلفى حممد سليمان الوهاب عبد سليمان 1440

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي رضوان زكي حسين سليمة 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي عبد اهلل سعيد السيد مساح 1444

  أشجار الفاكهةمبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري  عيسى امحد حممد مساح 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة خليل فؤاد رمحي السيد مسر 1441

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة + انتاج سالالت البيض واللحم عبد العال عبد الرازق السيد مسر 1444

 رئيس شئون التعليم والطالب           المختص
 غـادة 



 ((2لجنة رقم ))         جامعة طنطا

 كلية الزراعة

 شئون التعليم والطالب 

 أرقام جلوس المستوي/ الرابع

   5112/5112العام الجامعي   الفصل الدراسي الثاني  

رقم 

 الجلوس
 المواد االختيارية للفصل الدراسي الثاني اسم الطالب

مواد تخلف الفصل الدراسي 

 الثاني للمستويات السابقة

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة املزين عبد السالم محدي مسر 4126

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي جبل أبو مسوده شعبان ياسر مسر 4127

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي احلشاش حممد حسني امحد مسرية 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة فرة داود عبدالرؤف الرؤف عبد مسيه 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي ابوصريه احلميد عبد قطب سيد 1440

  ث البيئيمبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلو التلب عبد احلميد ناجي شعبان 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة + انتاج سالالت البيض واللحم حسن موسى إبراهيم شروق 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي اجلرف اهلل عبد العمري يوسف شروق 1444

  بيدات والتلوث البيئيمبيدات آفات الحبوب المخزونة +الم أبوالعطا زكريا عبد الوهاب شرين 1441

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة ضبش اخلالق عبد البيومى شهيدة 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي عيسى بيومي حمروس مصطفى شريين 1444

  زونة +المبيدات والتلوث البيئيمبيدات آفات الحبوب المخ شعبان حممد امحد وجيه شريين 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي عبد القادرحممد امساعيل دويدار شيماء 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي بدر عبد العزيز حسب الكربوين صفاء 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي سكر معبد السال راغب عبد الكرمي صالح 1410

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي اللطيف عبد رمضان السيد عادل 1414

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة + انتاج سالالت البيض واللحم الزغىب صاحل القادر عبد احلميد عبد 1414

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة + انتاج سالالت البيض واللحم فايد الستار عبد مسري لستارا عبد 1414

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي أبو الريش عبد العزيز طارق عبد العزيز 1411

  لتلوث البيئيمبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات وا عالم حممد على على عبد الفتاح 1414

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي إبراهيم صربى إبراهيم عبد اهلل 1414

  عـــــــــــــــــــــــــــــذر مــــــــــــــــــــــرضــــــــــي ابوعيسي عابدين املغاورى عبري 1414

  حبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئيمبيدات آفات ال شليب حممد شعبان صالح عبري 1414

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي الدسوقي إبراهيم يوسف عبري 1414

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة اجليد منصور حممد إبراهيم عزة 1440

 برئيس شئون التعليم والطال           المختص

 غـادة 



 ((7لجنة رقم ))         جامعة طنطا

 كلية الزراعة

 شئون التعليم والطالب 

 أرقام جلوس المستوي/ الرابع

   5112/5112العام الجامعي   الفصل الدراسي الثاني  

رقم 

 الجلوس
 المواد االختيارية للفصل الدراسي الثاني اسم الطالب

مواد تخلف الفصل الدراسي 

 ات السابقةالثاني للمستوي

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي محودة على على مجعه عزه 1  444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة + انتاج سالالت البيض واللحم اخلطيب امحد حممد عزه 1444

  ج سالالت البيض واللحممبيدات آفات الحبوب المخزونة + انتا الصافورى إمساعيل إبراهيم عشري عطيات 1444

 امراض نبات مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي عال رفعت عبد املنعم اللبان 1441

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي ابوعمر عبد ربه على عال 1444

  زونة +تسميد وري أشجار الفاكهةمبيدات آفات الحبوب المخ البالط أمحد حممود علياء 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة مشاخ إمساعيل عاطف عمرو 4157

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي شحاته زكى عبد احلكيم عواطف 4158

  ونة +المبيدات والتلوث البيئيمبيدات آفات الحبوب المخز داود حممد يوسف عادل فاتن 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة نوح فهمي حممد امحد فاطمة 1440

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي حممد عبد املنصف حممد فاطمة 1444

  المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي مبيدات آفات الحبوب ابوزيد امحد السيد السيد فريدة 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي نواره عبد اهلل على سامي فريوز 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي البوشى عبدالرمحن عبدالسميع زكريا ملياء 1441

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي صاحل عبدالواحد زاهر مسري ملياء 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي امساعيل ابواليزيد فرج ماجده 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي مسعود جرجس كامل وديع ماري 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي الفقى إبراهيم دحمم إبراهيم حممد 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي حسن السيد امحد حممد 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي النوساىن مصطفى اشرف حممد 1440

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة الفقى لفتاحا عبد زاهر حممد 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي منصور حممد امحد صربى حممد 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +التلوث الغذائي وسالمة الغذاء حممد عادل حممد ختعم 1444

 امراض نبات المبيدات والتلوث البيئي +التلوث الغذائي وسالمة الغذاء م مصطفي ابو الفتوححممد عبد السال 1441

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي فايد عبداهلل عبداملنعم حممد 1444

 رئيس شئون التعليم والطالب           المختص
 غـادة 



 ((8لجنة رقم ))         جامعة طنطا

 كلية الزراعة

 شئون التعليم والطالب 

 أرقام جلوس المستوي/ الرابع

   5112/5112العام الجامعي   الفصل الدراسي الثاني  

رقم 

 الجلوس
 المواد االختيارية للفصل الدراسي الثاني اسم الطالب

مواد تخلف الفصل الدراسي 

 الثاني للمستويات السابقة

  بيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهةم العزم ابو حممد على حممد 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي قاقه حممد عماد حممد 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +التلوث الغذائي وسالمة الغذاء صقر على حممد جمدى حممد 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي شعبان حممد إبراهيم حممود حممد 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة قتا مرسى عبدالعزيز مرسى حممد 1440

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +التلوث الغذائي وسالمة الغذاء حممد ناجي عبد املنعم كساب 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي عبدالرمحن حممد ياسر حممد 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي امحد إبراهيم السيد حممود 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة محوده طه حسين حممود 1441

  المبيدات والتلوث البيئي +التلوث الغذائي وسالمة الغذاء البغ سند حامد عادل حممود 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة اهلل خلف فريج امحد حممد حممود 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة نصار إبراهيم حممد حممد حممود 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة الربيدى محدا السيد مروه 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي عباس حسن إبراهيم مروه 4189

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي مصطفى على حممد مروة 4190

  بيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهةم ياسني كامل حممد مروة 4191

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي خريى مسعد امحد حممد مرمي 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +التلوث الغذائي وسالمة الغذاء اغا مصطفى إبراهيم مصطفى 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة حطب حابوالفت امحد طلعت مصطفى 1441

  المبيدات والتلوث البيئي +التلوث الغذائي وسالمة الغذاء عبده الصادق عبد حممد مصطفى 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة + انتاج سالالت البيض واللحم احلناوى رمضان حممد مصطفى 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة بدر فايد السيد دحمم حممد ممدوح 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة الفقى حممد عبدالرازق عبداجمليد منار 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي مسيه حممد حممود مىن 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة حممد سالمه السيد ابمهت 1400

 رئيس شئون التعليم والطالب           المختص
 غـادة 



 ((9لجنة رقم ))          جامعة طنطا

 كلية الزراعة

 شئون التعليم والطالب 

 أرقام جلوس المستوي/ الرابع

   5112/5112امعي العام الج  الفصل الدراسي الثاني  

رقم 

 الجلوس
 المواد االختيارية للفصل الدراسي الثاني اسم الطالب

مواد تخلف الفصل الدراسي 

 الثاني للمستويات السابقة

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة الفقى حممد عبدالرؤف عبدالرازق مياده 1404

  بيدات آفات الحبوب المخزونة +التلوث الغذائي وسالمة الغذاءم النجار امحد السيد امحد مى 1404

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة البلتاجي املتويل حممد املتويل مي 1404

 لزينةزهور ونباتات ا مبيدات آفات الحبوب المخزونة +التلوث الغذائي وسالمة الغذاء العياط ابواليزيد حممد نادر 1401

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي بشعة زينهم رزق جناة 1404

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة عزام إبراهيم امحد عبداللطيف جنوى 1404

  فاكهةمبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار ال املهدي عبداهلل حممد ندي 1404

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة الشهاوى على حممود ندى 1404

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي هالل السيد امحد نادر نرمني 1404

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة مراد سعد زكريا نريمني 1440

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة سامل حممد امحد وجيه نسرين 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي نسمة محدي امحد عمر 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي زكى امساعيل زكى نسمه 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة طيب عبدالعزيز عبدالكرمي مهنع 1441

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي خليل امحد امحد هنال 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي حجاب فؤاد حمروس هنال 1444

 زهور ونباتات الزينة مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة د جنف عبد الرمحن إبراهيمنورا حمم 1444

  المبيدات والتلوث البيئي +صحة حيوان ودواجن الفار بسيوىن حممد ممدوح نورهان 1444

  ر الفاكهةمبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجا عبده شاهني حممد إبراهيم هاجر 1444

  المبيدات والتلوث البيئي +صحة حيوان ودواجن وهيدى حممود صالح هاجر 1440

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة + انتاج سالالت البيض واللحم رحاب حممد حممد عبد النيب هاجر 4221

  هةمبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاك دحروج فهمى خضر حممد هادى 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي جمدوب مرزوق طاهر هاين 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي النجار ابواليزيد حسني هبه 1441

  المبيدات والتلوث البيئي +صحة حيوان ودواجن البلتاجي امحد رجب رجب هبه 1444

 رئيس شئون التعليم والطالب           المختص
 غـادة 



 ((11لجنة رقم ))         جامعة طنطا

 كلية الزراعة

 شئون التعليم والطالب 

 أرقام جلوس المستوي/ الرابع

   5112/5112العام الجامعي   الفصل الدراسي الثاني  

رقم 

 الجلوس
 المواد االختيارية للفصل الدراسي الثاني اسم الطالب

تخلف الفصل الدراسي الثاني مواد 

 للمستويات السابقة

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة صحصاح إبراهيم عباس هبه 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي زوين عبد الفتاح لطفي هبه 1444

  بوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئيمبيدات آفات الح هدي حممد طة عبد الفتاح 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة البنا توفيق معروف هدى 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي رجب خليفه السيد اشرف هدير 1440

  المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي مبيدات آفات الحبوب محاد حامد امني محاد هدير 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي نصر حممد فوزى رمضان هدير 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة جعلص رشاد حممد هدير 1444

 امراض نبات +التلوث الغذائي وسالمة الغذاء المبيدات والتلوث البيئي هشام صابر عبد اجمليد حممد 1441

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة هند حممد عبد اللطيف مصطفي 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة مرعى عيسي عطيه السعيد هويدا 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة نالعجا سليمان امني حممد سليمان وئام 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة مريوط أمحد مجال وسام 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة عالم سامل امحد نبيل سعيد وسام 1444

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي الرمحن دعب كمال الرمحن عبد وسام 1410

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي الصعيدي حممد طه وفاء 1414

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي اخلواجة حممد عبد السميع مسعد يارا 1414

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة النجار فاروق يمإبراه يامسني 1414

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +تسميد وري أشجار الفاكهة العيسوي السيد سعد يامسني 1411

  مبيدات آفات الحبوب المخزونة +المبيدات والتلوث البيئي هيده إبراهيم حلمي حممد يسريه 1414

 المواد التي يؤدى فيها االمتحان المواد االختيارية باقون لالعادة طالب ثانيا  

 ليس عليها مواد اختيارية اميان حامد حلمي حامد عبد الباسط 4542
ليس عليها مواد في الفصل الدراسي 

 الثاني

 ليس عليها مواد اختيارية اميان فاروق عبد املنعم حذيفة 4547
ليس عليها مواد في الفصل الدراسي 

 الثاني

 استصالح اراضي + ارشاد زراعي ليس عليها مواد اختيارية سارة مربوك عبد املنعم 1414

 ليس عليها مواد اختيارية جنالء امحد حممد حممد الشاذيل 1414
ليس عليها مواد في الفصل الدراسي 

 الثاني

 فقطتدريب ميداني  ليس عليها مواد اختيارية هنلة عبد املنعم امحد املصرى 1440

 المواد التي يؤدي فيها االمتحان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالب بالدراسات العليا ثالثا

 استصــالح أراضــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عصام محمد عبد اهلل 1444

 رئيس شئون التعليم والطالب           المختص



 جامعـة طنطـا  

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

 كشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                                                            شئون التعليـم والطـالب 
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  أمساء سامح خاطر حممد 1044  ابتسام أنور سعد عبد العزيز عبد النيب 1004

  أمساء شوقي مصطفى عبد الفتاح يونس 1044  إبراهيم ربيع إبراهيم السيد شرف 1004

  لسيدأمساء عبد احلليم الصايف علي ا 1044  إبراهيم صبحي إبراهيم إبراهيم 1004

  الفتوح على كشك أمساء عبدالناصر ابو 1044  إبراهيم حممد حممد العريب 1001

  امساء عبد اهلادى السيد عبد اهلادى 1040  امحد إبراهيم على إمساعيل 1004

  امساء حممد عبدالرؤف حممد اخلطيب 1044  امحد مسري خمتار امحد الكاشف 1004

  امساء حممود سيد أمحد االودن 1044  اويامحد مسري كمال حسنني الشرق 1004

  امساء معوض على الشاعر 1044  امحد شعبان خليل إمساعيل احلصرى 1004

  الشيماء حممد حممود بلتاجى عبدالدامي 1041  امحد صبحي إمساعيل سامل الصفىت 1004

  الشيماء حممود حسن ابو عكر 1044  امحد حممد عامر السيد الصعيدي 1040

  امال عثمان خليفه إبراهيم 1044  امحد حممد عبد املطلب ابوسليم 1044

  امال حممد حممود حممد احلماقى 1044  امحد حممود جابر عطية شهاب 1044

  اماىن حممد عبدالفتاح شواطه 1044  امحد مصطفى إمساعيل امحد جاد اهلل 1044

  عطيه إبراهيم امل سالمه حممدى 1044  امحد ناصر عبدالعاطى حممد 1041

  امل شفيق عبدالعزيز السبعاوى 1010  إسراء حامد حممود على إبراهيم 1044

  امل عاطف مرسى السرسى 1014  إسراء حسن سعد زرير 1044

  امرية امحد عبدالفضيل عبدالسالم عيد 1014  إسراء سامي امحد امحد حرب 1044

  الل سعيد زعيمهامريه ب 1014  اسالم عالء الدين امحد قمح 1044

  امرية عبداهلل حسن امحد 1011  اسالم حممد علي عوض 1044

  امريه عبدالكرمي الكردى مشاىل 1014  إسالم فرج حممد عبد الدامي 1040

  امني عبدالراضى امحد الشناوى 1014  أمساء امحد عبد الفتاح راضي 1044

  اهيم السيد فتح الباب السيدإميان إبر  1014  أمساء امحد نبيل حممد سليمان 1044

  إميان ابوالعال عرفه العريب 1014  أمساء الرافعي حسني إبراهيم صابون 1044

  إميان السيد امحد بطيحة 1014  أمساء السيد امحد سليمان 1041

  إميان السيد على عمار 1040  أمساء محدي امباىب ابوطاحون 1044

ونال يقــل عـدد الممتحنـيي فـي الجلسـة الوامـدة عــي  0جلسـات وان كوــون الجلسـة الوامـدة مـي خمسـة طـالب  علـي نن يـو ا الطـالب الحانـريي علـي& 
 0ثالثة نعضـاء 

 المختـــص                                                                                         رئيس شئون التعليم والطالب           



جامعـة طنطـا    

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

 كشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                                                        شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  أية حمروس علي الزيات 1044  إميان حامد حسن احلجار 1044

  بسام هشام زكريا حممد 1044  الرمحنعبد الفتوح إميان عبد الرمحن ابو  1044

  بسمه بدر سعيد الفتورى 1044  إميان عبدا هلل عبدالعاطى رمضان 1044

  بسمه حممد سعد جعفر 1044  إميان عزت إبراهيم محاد 1041

  بوسي حامد حممد السيد شرشات 1040  إميان فتوح حممد حممود ابوليله 1044

  بيشوى فكرى عوض اهلل فرج اهلل 1044  د العزيز محروشإميان كمال عب 1044

  تقي السيد بدوي حسن 1044  إميان ماهر رجب سليمان 1044

  تيسري امحد عبد السالم امحد عبد اهلل 1044  إميان حممد السيد احلضري 1044

  جهاد مصطفى حممد مصطفى فراج 1041  إميان حممد املندى أمني العمري 1044

  حسن حممود حممد حسن البيباىن 1044  ان حممد فاروق حممد السقاإمي 1040

  محدي السيد امحد حممد عبد الرمحن 1044  إميان حممد مصطفى صابر مجعه 1044

  خالد محدي عبدالدامي خطايب 1044  إميان حممود بسيوىن ابواليزيد 1044

  بانهخلود إبراهيم امحد ش 1044  إميان نبيل فتح اهلل عيد 1044

  خلود مجال امحد كامل 1044  إيناس امحد حممد ابر هيم القاضي 1041

  خلود عبد الرازق السيد احلمامصى 1040  أية إبراهيم حممد مشس الدين 1044

  خلود حممد امحد إبراهيم دوسو 1044  أية امحد فرج منصور 1044

  سنني املصريدعاء السيد إبراهيم ح 1044  أية امحد حممد عبد اهلل 1044

  دينا امحد عبد اخلالق القصاص 1044  أية رضا حممد مهيوب 1044

  دينا محدي حممود عبد احلافظ حجازي 1041  أية طارق جماهد جماهد عبد اهلل 1044

  دينا شوقي مصطفى حممد هيبة 1044  أية عاطف حسن حممود حسن 1040

  دينا حممد عبداهلادي حامد حبسه 1044  امحد عبد احلليمسيد عبد احلليم حممد أية  1044

  دينا يسرى شوقي على عبيد 1044  أية عطية حممد ابوالفتوح 1044

  رامي رأفت على غلوش 1044  أية على عبد العظيم النويب 1044

  رحاب ربيع عبد الرازق سيد امحد مجعه 1044  أية كامل عبد الوهاب حممد عيسى 1041

  رحاب شعبان حممد القزاز 1400  جرب االلفىأية نصر بسيوىن  1044

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0علي نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب & 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 رئيس شئون التعليم والطالب                                  المختـــص                                                                   



 جامعـة طنطـا  

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

 ي لمادة /                                       كشف درجات االمتحان الشفه                 شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  مسر محدي عبد السالم املزين 4126  رضوى عبد اجلواد عبد اجلواد حنيفه 1404

  مسر ياسر شعبان مسوده أبو جبل 4127  رقيه فريد حممود امحد بسيوىن 1404

  مسرية امحد حسني حممد احلشاش 1444  روجينا صبحي لطفي إبراهيم بركات 1404

  الرؤف عبدالرؤف داود فرةمسيه عبد  1444  رمي إبراهيم إبراهيم السيد 1401

  سيد قطب عبدا حلميد ابوصريه 1440  رمي صالح عبد العليم على سالمه 1404

  شعبان ناجي عبد احلميد التلب 1444  زيزي عبد الرمحن جالل الدين سالم 1404

  شروق إبراهيم موسى حسن 1444  زينب أنصارى عطا اهلل بسيوىن مصباح 1404

  شروق يوسف العمري عبد اهلل اجلرف 1444  الفتاح اخلطيب زينب مجال عبد 1404

  شرين عبد الوهاب زكريا أبوالعطا 1441  زينب صالح عطية حمروس 1404

  شهيدة البيومى عبد اخلالق ضبش 1444  زينب عفت الدسوقي الشورى 1440

  شريين مصطفى حمروس بيومي عيسى 1444  زينب حممد رفعت امحد مراد 1444

  شريين وجيه امحد حممد شعبان 1444  زينب مصطفي مجال شبند 1444

  شيماء عبد القادرحممد امساعيل دويدار 1444  سارة مجعه حممود الفرس 1444

  صفاء بدر عبد العزيز حسب الكربوين 1444  سارة عبد احلميد عبدا لستار االربد 1441

  لكرمي راغب عبد السالم سكرصالح عبد ا 1410  سارة حممد السيد حممد شوشة 1444

  عادل السيد رمضان عبد اللطيف 1414  سارة حممد السيد املهدي 1444

  عبد احلميد عبد القادر صاحل الزغىب 1414  سعاد السيد حممد صاحل 1444

  عبد الستار مسري عبد الستار فايد 1414  سلمى رأفت حممد إبراهيم الصواف 1444

  عبد العزيز طارق عبد العزيز أبو الريش 1411  وهاب الصربىسلمى ربيع عبد ال 1444

  عبد الفتاح على على حممد عالم 1414  سليمان عبد الوهاب سليمان حممد االلفى 1440

  عبد اهلل إبراهيم صربى إبراهيم 1414  سليمة حسين زكي رضوان 1444

  ابوعيسي عبري املغاورى عابدين 1414  مساح السيد سعيد عبد اهلل 1444

  عبري صالح شعبان حممد شليب 1414  مساح حممد امحد عيسى 1444

  عبري يوسف إبراهيم الدسوقي 1414  مسر السيد رمحي فؤاد خليل 1441

  عزة إبراهيم حممد منصور اجليد 1440  مسر السيد عبد الرازق عبد العال 1444

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب علي نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون & 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

   المختـــص                                                                                         رئيس شئون التعليم والطالب          



 جامعـة طنطـا

 نطـا                                                                                            كليـة الزراعـة بط

 كشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                                                        شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي  فصــل                    الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  حممد على حممد ابو العزم 1444  عزه مجعه على على محودة 1444

  ماد حممد قاقهحممد ع 1444  عزه حممد امحد اخلطيب 1444

  حممد جمدى حممد على صقر 1444  عطيات عشري إبراهيم إمساعيل الصافورى 1444

  حممد حممود إبراهيم حممد شعبان 1444  عال رفعت عبد املنعم اللبان 1441

  حممد مرسى عبدالعزيز مرسى قتا 1440  عال على عبد ربه ابوعمر 1444

  حممد ناجي عبد املنعم كساب 1444  علياء حممود أمحد البالط 1444

  حممد ياسر حممد عبدالرمحن 1444  عمرو عاطف إمساعيل مشاخ 4157

  حممود السيد إبراهيم امحد 1444  عواطف عبد احلكيم زكى شحاته 4158

  حممود حسين طه محوده 1441  فاتن عادل يوسف حممد داود 1444

  عادل حامد سند غالبحممود  1444  فاطمة امحد حممد فهمي نوح 1440

  حممود حممد امحد فريج خلف اهلل 1444  فاطمة حممد عبد املنصف حممد 1444

  حممود حممد حممد إبراهيم نصار 1444  فريدة السيد السيد امحد ابوزيد 1444

  مروه السيد امحد الربيدى 1444  فريوز سامي على عبد اهلل نواره 1444

  مروه إبراهيم حسن عباس 4189  عبدالرمحن البوشى ملياء زكريا عبدالسميع 1441

  مروة حممد على مصطفى 4190  ملياء مسري زاهر عبدالواحد صاحل 1444

  مروة حممد كامل ياسني 4191  ماجده فرج ابواليزيد امساعيل 1444

  مرمي حممد امحد خريى مسعد 1444  ماري وديع كامل جرجس مسعود 1444

  مصطفى إبراهيم مصطفى اغا 1444  حممد إبراهيم الفقىحممد إبراهيم  1444

  مصطفى طلعت امحد ابوالفتح حطب 1441  حممد امحد السيد حسن 1444

  مصطفى حممد عبد الصادق عبده 1444  حممد اشرف مصطفى النوساىن 1440

  مصطفى حممد رمضان احلناوى 1444  حممد زاهر عبد الفتاح الفقى 1444

  ممدوح حممد حممد السيد فايد بدر 1444  ى امحد حممد منصورحممد صرب  1444

  منار عبداجمليد عبدالرازق حممد الفقى 1444  حممد عادل حممد ختعم 1444

  مىن حممود حممد مسيه 1444  حممد عبد السالم مصطفي ابو الفتوح 1441

  مهتاب السيد سالمه حممد 1400  حممد عبداملنعم عبداهلل فايد 1444

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0علي نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب & 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 التعليم والطالب  المختـــص                                                                                         رئيس شئون           



 جامعـة طنطـا

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

     كشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                                                    شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  ه عباس إبراهيم صحصاحهب 1444  مياده عبدالرازق عبدالرؤف حممد الفقى 1404

  هبه لطفي عبد الفتاح زوين 1444  مى امحد السيد امحد النجار 1404

  هدي حممد طة عبد الفتاح 1444  مي املتويل حممد املتويل البلتاجي 1404

  هدى معروف توفيق البنا 1444  نادر حممد ابواليزيد العياط 1401

  رف السيد خليفه رجبهدير اش 1440  جناة رزق زينهم بشعة 1404

  هدير محاد امني حامد محاد 1444  جنوى عبداللطيف امحد إبراهيم عزام 1404

  هدير رمضان فوزى حممد نصر 1444  ندي حممد عبداهلل املهدي 1404

  هدير حممد رشاد جعلص 1444  ندى حممود على الشهاوى 1404

  عبد اجمليد حممد هشام صابر 1441  نرمني نادر امحد السيد هالل 1404

  هند حممد عبد اللطيف مصطفي 1444  نريمني زكريا سعد مراد 1440

  هويدا السعيد عطيه عيسي مرعى 1444  نسرين وجيه امحد حممد سامل 1444

  وئام سليمان حممد امني سليمان العجان 1444  نسمة محدي امحد عمر 1444

  أمحد مريوط وسام مجال 1444  نسمه زكى امساعيل زكى 1444

  وسام سعيد نبيل امحد سامل عالم 1444  نعمه عبدالكرمي عبدالعزيز طيب 1441

  وسام عبد الرمحن كمال عبد الرمحن 1410  هنال امحد امحد خليل 1444

  وفاء طه حممد الصعيدي 1414  هنال حمروس فؤاد حجاب 1444

  سعد عبد السميع حممد اخلواجةيارا م 1414  نورا حممد جنف عبد الرمحن إبراهيم 1444

  يامسني إبراهيم فاروق النجار 1414  نورهان ممدوح حممد بسيوىن الفار 1444

  يامسني سعد السيد العيسوي 1411  هاجر إبراهيم حممد شاهني عبده 1444

  يسريه حممد حلمي إبراهيم هيده 1414  هاجر صالح حممود وهيدى 1440

د حممد رحابهاجر عبد النيب حمم 4221   طالب باقون لالعادة  

  سارة مربوك عبد املنعم 1414  هادى حممد خضر فهمى دحروج 1444

     هاين طاهر مرزوق جمدوب 1444

     هبه حسني ابواليزيد النجار 1441

     هبه رجب رجب امحد البلتاجي 1444

 0ونال يقل عدد الممتحنيي في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء  0وامدة مي خمسة طالب علي نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة ال& 
  المختـــص                                                                                         رئيس شئون التعليم والطالب            

 التــوقيع االســــــــــم  م 

2   

1   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   



 جامعـة طنطـا

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

                                       وسالمة الغذاءالتلوث الغذائي كشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                  شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  حممد جمدى حممد على صقر 1444  امحد حممود جابر عطية شهاب 1044

  حممد ناجى عبد املنعم كساب 1444  اسراء حسن سعد زرير 1044

  حممود عادل حامد سند غالب 1444  تقى السيد بدوي حسن 1044

  مصطفي ابراهيم مصطفي اغا 1444  خالد محدى عبد الدامي خطاىب 1044

  مصطفي حممد عبد الصادق عبدة 1444  العليم علي سالمة رمي صالح عبد 1404

  مي امحد السيد امحد النجار 1404  زينب حممد رفعت امحد مراد 1444

  اليزيد العياط نادر حممد ابو 1401  حممد عادل حممد ختعم 1444

  هشام صابر عبد اجمليد حممد 1441  حممد عبد السالم مصطفي ابو الفتوح 1441

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب علي & 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 م والطالب  المختـــص                                                                                         رئيس شئون التعلي          
 

 التــوقيع االســــــــــم  م 

2   

1   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   



 جامعـة طنطـا

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

                                       صحة ميوان ودواجيكشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                  شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبـــــــم الطالــــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  اميان عزت ابراهيم محاد 1041  امحد مسري خمتار امحد الكاشف 1004

  ايناس امحد حممد ابراهيم القاضي 1041  امحد مسري كمال حسنني الشرقاوى 1004

  سليمان عبد الوهاب سليمان االلفي 1440  امحد حممد عامر السيبد الصعيدى 1040

  نورهان ممدوح حممد بسيوىن الفار 1444  امحد حممد عبد املطلب ابو سليم 1044

  هاجر صالح حممود وهيدى 1440  امحد مصطفى امساعيل امحد جاد اهلل 1044

  هبة رجب رجب امحد البلتاجى 1444  عبد الناصر ابو الفتوح على كشك امساء 1044

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  امرية امحد عبد الفضيل عبد السالم عيد 1014

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0علي نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب & 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 ن التعليم والطالب  المختـــص                                                                                         رئيس شئو           
 

 التــوقيع االســــــــــم  م 

2   

1   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   



 جامعـة طنطـا

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

                                       انتاج سالالت البيض واللحمكشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                  شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  عبد الحميد عبد القادر صالح الزغبى 1414  اسراء مامد محمود على ابراهيم 1044

  عبد الستار سمير عبد الستار فايد 1414  اسماء السيد نممد سليمان 1041

  عزة محمد نممد الخطيب 1444  نسماء سامح خاطر محمد 1044

  عطيات عشرى نبراهيم اسماعيل 1444  مسي محمود محمد مسي الببيانى 1044

  مصطفى محمد رمضان الحناوى 1444  سمر السيد عبد الر اق عبد العال 1444

  هاجر عبد النبي محمد محمد جاب 1444  شروق ابراهيم موسي مسي 1444

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0الوامدة مي خمسة طـالب علي نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة & 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 المختـــص                                                                                         رئيس شئون التعليم والطالب            
 

 التــوقيع االســــــــــم  م 

2   

1   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   



 جامعـة طنطـا

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

                                       ار الفاكهةكسميد وري نشجكشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                  شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

 أحمد سمير مختار أحمد الكاشف 1004
 دينا أحمد عبد الخالق القصاص 1044 

 

 أحمد صبحي اسماعيل سالم الصفتي 1004
 دينا شوقي مصطفي محمد هيبه 1044 

 

 اسالم عالء الدين أحمد قمح 1044
 رحاب ربيع عبد الرزاق سيد أحمد جمعة 1044 

 

 اسالم فرج محمد عبد الدايم 1040
 واد عبد الجواد حنفيةرضوي عبد الج 1404 

 

 أسماء أحمد عبد الفتاح راضي 1044
 روجينا صبحي لطفي ابراهيم بركات 1404 

 

 أسماء أحمد نبيل محمد سليمان 1044
 ريم صالح عبد العليم سالمة 1404 

 

 أسماء الرافعي حسين ابراهيم صابون 1044
 زيزي عبد الرحمن جالل الدين سالم 1404 

 

 صطفي عبد الفتاحأسماء شوقي م 1044
 زينب عفت الدسوقي الشوري 1440 

 

 الشيماء محمد محمود بلتاجي عبد الدايم 1041
 سارة عبد الحميد عبد الستار األربد 1441 

 

 آمال محمد محمود محمد الحماقي 1044
 سليمان عبد الوهاب سليمان األلفي 1440 

 

 أمين عبد الراضي أحمد الشناوي 1014
 أحمد عيسيسماح محمد  1444 

 

 ايمان ابراهيم السيد فتح الباب 1014
 سمر السيد رحمي فؤاد خليل 1441 

 

1014 
 ايمان ابو العال عرفة العربي

 1444 
 سمر حمدي عبد السالم المزين

 

1014 
 ايمان السيد أحمد بطيحة

 1444 
 سمية عبد الرؤوف عبد الرؤوف 

 

1040 
 ايمان السيد علي عمار

 1444 
 ي عبد الخالق ضبششهيدة البيوم

 

1044 
 آية أحمد فرج منصور

 1440 
 عزة ابراهيم محمد منصور الجيد

 

1044 
 آية أحمد محمد عبد هللا

 1444 
 علياء محمود أحمد البالط

 

1044 
 آية رضا محمد مهيوب

 1444 
 عمرو عاطف اسماعيل شماح

 

1044 
 آية علي عبد العظيم النوبي

 1440 
 فاطمة أحمد فهمي نوح

 

1044 
 آية محروس علي الزيات

 1444 
 محمد زاهر عبد الفتاح الفقي

 

1044 
 بسمة بدر سعيد الفتوري

 1444 
 محمد علي محمد أبو العزم

 

1044 
 بيشوي فكري عوض هللا فرج هللا

 1440 
 محمد مرسي عبد العزيز مرسي قتا

 

1044 
 تيسير أحمد عبد السالم أحمد عبد هللا

 1441 
 محمود حسني طه حمودة

 

  محمود محمد أحمد فريج 1444  جهاد مصطفي محمد مصطفي فراج 1041

 1444  خلود محمد أحمد ابراهيم دوسو 1044
 محمود محمد ابراهيم نصار

 

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0علي نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب & 
 0ة نعضـاء في الجلسة الوامدة عي ثالث

 المختـــص                                                                                         رئيس شئون التعليم والطالب            



 جامعـة طنطـا

                   كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                          

                                       كسميد وري نشجار الفاكهةكشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                  شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

م رق
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

 1444  مروة السيد أحمد البريدي 1444
 نورا محمد نجف عبد الرحمن

 

 مروة محمد كامل ياسين 1444
 1444 

 هاجر ابراهيم محمد شاهين عبده
 

 تح حطبمصطفي طلعت أحمد أبو الف 1441
 1444 

 هادي محمد خضر فهمي دحروج
 

 ممدوح محمد محمد السيد فايد بدر 1444
 1444 

 هبه عباس ابراهيم صحصاح
 

 منار عبد المجيد عبد الرزاق محمد الفقي 1444
 1444 

 هدي معروف توفيق البنا
 

 مهتاب السيد سالمة محمد 1400
 1444 

 هدير محمد رشاد جعلص
 

 ق محمد افقيميادة عبد الزرا 1404
 1444 

 هند محمد عبد اللطيف مصطفي
 

 مي المتولي محمد المتولي البلتاجي 1404
 1444 

 هويدا السعيد عطيه عيسي
 

 نجوي عبد اللطيف أحمد ابراهيم عزام 1404
 1444 

 وئام سليمان محمد أمين سليمان
 

 ندي محمد عبد هللا المهدي 1404
 1444 

 وسام جمال أحمد 
 

 مود علي الشهاويندي مح 1404
  وسام سعيد نبيل أحمد سالم 1444 

 نرمين زكريا سعد مراد 1440
  ياسمين ابراهيم فاروق النجار 1414 

 نسرين وجيه أحمد محمد سالم 1444
  ياسمين سعد السيد العيسوي 1411 

1441 
 نعمة عبد الكريم عبد العزيز طيب

    

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب علي نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات & 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 المختـــص                                                                                         رئيس شئون التعليم والطالب            
 

 لتــوقيعا االســــــــــم  م 
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 جامعـة طنطـا

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

                                       المبيدات والتلوث البيئي/  كشف درجات االمتحان الشفهي لمادة                 شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 متحاندرجة اال
20 

  إميان حامد حسن احلجار 1044  ابتسام أنور سعد عبد العزيز عبد النيب 1004

  إميان عبد الرمحن ابوالفتوح عبد الرمحن 1044  إبراهيم ربيع إبراهيم السيد شرف 1004

  إميان عبد اهلل عبد العاطى رمضان 1044  إبراهيم صبحي إبراهيم إبراهيم 1004

  إميان فتوح حممد حممود ابوليله 1044  حممد العريب إبراهيم حممد 1001

  إميان كمال عبد العزيز محروش 1044  امحد إبراهيم على إمساعيل 1004

  إميان ماهر رجب سليمان 1044  امحد شعبان خليل إمساعيل احلصرى 1004

  إميان حممد السيد احلضري 1044  امحد حممود جابر عطية شهاب 1044

  إميان حممد املندى أمني العمري 1044  ناصر عبدالعاطى حممدامحد  1041

  إميان حممد فاروق حممد السقا 1040  إسراء سامي امحد امحد حرب 1044

  إميان حممد مصطفى صابر مجعه 1044  اسالم حممد علي عوض 1044

  إميان حممود سيوىن ابواليزيد 1044  أمساء محدي امباىب ابوطاحون 1044

  إميان نبيل فتح اهلل عيد 1044  أمساء عبد احلليم الصايف علي السيد 1044

  أية إبراهيم حممد مشس الدين 1044  امساء عبد اهلادى السيد عبد اهلادى 1040

  أية طارق جماهد جماهد عبد اهلل 1044  امساء حممد عبدالرؤف حممد اخلطيب 1044

  ة عاطف حسن حممود حسنأي 1040  امساء حممود سيد أمحد االودن 1044

  أية عبد احلليم حممد سيد امحد عبد احلليم 1044  امساء معوض على الشاعر 1044

  أية عطية حممد ابوالفتوح 1044  الشيماء حممود حسن ابو عكر 1044

  أية كامل عبد الوهاب حممد عيسى 1041  امال عثمان خليفه إبراهيم 1044

  أية نصر بسيوىن جرب االلفى 1044  واطهاماىن حممد عبدالفتاح ش 1044

  بسام هشام زكريا حممد 1044  امل سالمه حممدى عطيه إبراهيم 1044

  بسمه حممد سعد جعفر 1044  امل شفيق عبدالعزيز السبعاوى 1010

  بوسي حامد حممد السيد شرشات 1040  امل عاطف مرسى السرسى 1014

  حسن حممود حممد حسن البيباىن 1044  امريه بالل سعيد زعيمه 1014

  محدي السيد امحد حممد عبد الرمحن 1044  امرية عبداهلل حسن امحد 1011

  خالد محدي عبدالدامي خطايب 1044  امريه عبدالكرمي الكردى مشاىل 1014

د الممتحنـيي ونال يقـل عـد 0علي نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب & 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 المختـــص                                                                                         رئيس شئون التعليم والطالب            



 جامعـة طنطـا

                                                        كليـة الزراعـة بطنطـا                                     

                                       المبيدات والتلوث البيئيكشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                  شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026للعام الجامعي          فصــل دراسـي /  ثاني                       الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  سيد قطب عبد احلميد ابوصريه 1440  خلود إبراهيم امحد شبانه 1044

  التلب شعبان ناجي عبد احلميد 1444  خلود مجال امحد كامل 1044

  شروق يوسف العمري عبد اهلل اجلرف 1444  خلود عبد الرازق السيد احلمامصى 1040

  شرين عبد الوهاب زكريا أبوغطا 1441  دعاء السيد إبراهيم حسنني املصري 1044

  شريين مصطفى حمروس بيومي عيسى 1444  دينا محدي حممود عبد احلافظ حجازي 1041

  شريين وجيه امحد حممد شعبان 1444  ادي حامد حبسةدينا حممد عبد اهل 1044

  شيماء عبد القادر حممد إمساعيل دويدار 1444  دينا يسري شوقي علي عبيد 1044

  صفاء بدر عبد العزيز حسب اهلل الكربوين 1444  رامي رأفت علي غلوش 1044

  م سكرصالح عبد الكرمي راغب عبد السال 1410  رحاب شعبان حممد القزاز 1400

  عادل السيد رمضان عبد اللطيف 1414  رقية فريد حممود أمحد بسيوين 1404

  عبد العزيز طارق عبد العزيز أبو الريش 1411  رمي ابراهيم ابراهيم السيد 1401

  عبد الفتاح على على حممد عالم 1414  زينب أنصاري عطا اهلل بسيوين مصباح 1404

  عبد اهلل إبراهيم صربى إبراهيم 1414  اخلطيبزينب مجال عبد الفتاح  1404

  عبري صالح شعبان حممد شليب 1414  زينب صالح عطيه حمروس 1404

  عبري يوسف إبراهيم الدسوقي 1414  زينب مصطفي محدان شبند 1444

  عزه مجعه على على محودة 1444  سارة مجعة حممود الفرس 1444

  عال رفعت عبد املنعم اللبان 1441  سارة حممد السيد حممد شوشة 1444

  عال على عبد ربه ابوعمر 1444  سارة حممد السيد املهدي 1444

  عواطف عبد احلكيم زكى شحاته 1444  سعاد السيد حممد صاحل 1444

  فاتن عادل يوسف حممد داود 1444  سلمي رأفت حممد ابراهيم الصواف 1444

  فاطمة حممد عبد املنصف حممد 1444  سلمي ربيع عبد الوهاب الصربي 1444

  فريدة السيد السيد امحد ابوزيد 1444  سليمة حسين زكي رضوان 1444

  فريوز سامي على عبد اهلل نواره 1444  مساح السيد سعيد عبد اهلل 1444

  ملياء زكريا عبدالسميع عبدالرمحن البوشى 1441  مسر ياسر شعبان مسوده أبو جبل 1444

  ملياء مسري زاهر عبدالواحد صاحل 1444  ة امحد حسني حممد احلشاشمسري  1444

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0علي نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب & 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 رئيس شئون التعليم والطالب                                                       المختـــص                                              



 جامعـة طنطـا

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

                                       المبيدات والتلوث البيئيرجات االمتحان الشفهي لمادة / كشف د                 شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــم الطالـــــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  نسمة محدي امحد عمر 1444  ماجده فرج ابواليزيد امساعيل 1444

  نسمه زكى امساعيل زكى 1444  ماري وديع كامل جرجس مسعود 1444

  هنال امحد امحد خليل 1444  حممد إبراهيم حممد إبراهيم الفقى 1444

  ل حمروس فؤاد حجابهنا 1444  حممد امحد السيد حسن 1444

  نورهان ممدوح حممد بسيوىن الفار 1444  حممد اشرف مصطفى النوساىن 1440

  هاجر صالح حممود وهيدى 1440  حممد صربى امحد حممد منصور 1444

  هاين طاهر مرزوق جمدوب 1444  حممد عبد السالم مصطفي ابو الفتوح 1441

  هبه حسني ابواليزيد النجار 1441  حممد عبداملنعم عبداهلل فايد 1444

  هبه رجب رجب امحد البلتاجي 1444  حممد عماد حممد قاقه 1444

  هبه لطفي عبد الفتاح زوين 1444  حممد حممود إبراهيم حممد شعبان 1444

  هدي حممد طة عبد الفتاح 1444  حممد ياسر حممد عبدالرمحن 1444

  ر اشرف السيد خليفه رجبهدي 1440  حممود السيد إبراهيم امحد 1444

  هدير محاد امني حامد محاد 1444  حممود عادل حامد سند غالب 1444

  هدير رمضان فوزى حممد نصر 1444  مروه إبراهيم حسن عباس 1444

  هشام صابر عبد اجمليد حممد 1441  مروة حممد على مصطفى 1440

  ن كمال عبد الرمحنوسام عبد الرمح 1410  مرمي امحد حممد خريى مسعد 1444

  وفاء طه حممد الصعيدي 1414  مصطفى حممد عبد الصادق عبده 1444

  يارا مسعد عبد السميع حممد اخلواجة 1414  مىن حممود حممد مسيه 1444

  يسريه حممد حلمي إبراهيم هيده 1414  جناة رزق زينهم بشعة 1404

     نرمني نادر امحد السيد هالل 1404

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب  علي نن& 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 والطالب المختـــص                                                                                         رئيس شئون التعليم           

 التــوقيع االســــــــــم  م 
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 جامعـة طنطـا

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

                                       مبيدات آفات الحبوب المخزونةشف درجات االمتحان الشفهي لمادة / ك                 شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  أمساء عبد احلليم الصايف علي السيد 1044  ابتسام أنور سعد عبد العزيز عبد النيب 1004

  أمساء عبدالناصر ابوالفتوح على كشك 1044  إبراهيم ربيع إبراهيم السيد شرف 1004

  اهلادى السيد عبد اهلادى امساء عبد 1040  إبراهيم صبحي إبراهيم إبراهيم 1004

  امساء حممد عبدالرؤف حممد اخلطيب 1044  إبراهيم حممد حممد العريب 1001

  امساء حممود سيد أمحد االودن 1044  امحد إبراهيم على إمساعيل 1004

  امساء معوض على الشاعر 1044  امحد مسري كمال حسنني الشرقاوي 1004

  الشيماء حممد حممود بلتاجى عبدالدامي 1041  احلصرى امحد شعبان خليل إمساعيل 1004

  الشيماء حممود حسن ابو عكر 1044  امحد صبحي إمساعيل سامل الصفىت 1004

  امال عثمان خليفه إبراهيم 1044  امحد حممد عامر السيد الصعيدي 1040

  امال حممد حممود حممد احلماقى 1044  امحد حممد عبد املطلب ابوسليم 1044

  اماىن حممد عبدالفتاح شواطه 1044  امحد مصطفى إمساعيل امحد جاد اهلل 1044

  امل سالمه حممدى عطيه إبراهيم 1044  امحد ناصر عبدالعاطى حممد 1041

  امل شفيق عبدالعزيز السبعاوى 1010  إسراء حامد حممود على إبراهيم 1044

  السرسى امل عاطف مرسى 1014  إسراء حسن سعد زرير 1044

  امرية امحد عبدالفضيل عبدالسالم عيد 1014  إسراء سامي امحد امحد حرب 1044

  امريه بالل سعيد زعيمه 1014  اسالم عالء الدين امحد قمح 1044

  امرية عبداهلل حسن امحد 1011  اسالم حممد علي عوض 1044

  دى مشاىلامريه عبدالكرمي الكر  1014  إسالم فرج حممد عبد الدامي 1040

  امني عبدالراضى امحد الشناوى 1014  أمساء امحد عبد الفتاح راضي 1044

  إميان إبراهيم السيد فتح الباب السيد 1014  أمساء امحد نبيل حممد سلمان 1044

  إميان ابوالعال عرفه العريب 1014  أمساء الرافعي حسني إبراهيم صابون 1044

  إميان السيد امحد بطيحة 1014  أمساء السيد امحد سليمان 1041

  إميان السيد على عمار 1040  أمساء محدي امباىب ابوطاحون 1044

  اميان حامد حسن احلجار 1044  أمساء سامح خاطر حممد 1044

  إميان عبد الرمحن ابوالفتوح عبد الرمحن 1044  أمساء شوقي مصطفى عبد الفتاح يونس 1044

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0حانريي علي جلسات وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب علي نن يو ا الطالب ال& 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 المختـــص                                                                                         رئيس شئون التعليم والطالب           



 ة طنطـاجامعـ

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

                                       مبيدات اآلفات الحبوب المخزونةكشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                  شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  ه بدر سعيد الفتورىبسم 1044  إميان عبداهلل عبدالعاطى رمضان 1044

  بسمة حممد سعد جعفر 1044  إميان عزت إبراهيم محاد 1041

  بوسي حامد حممد السيد شرشات 1040  اميان فتوح حممد حممود أبو ليله 1044

  بيشوى فكرى عوض اهلل فرج اهلل 1044  إميان كمال عبد العزيز محروش 1044

  سيد بدوي حسنتقي ال 1044  إميان ماهر رجب سليمان 1044

  تيسري امحد عبد السالم امحد عبد اهلل 1044  إميان حممد السيد احلضري 1044

  جهاد مصطفى حممد مصطفى فراج 1041  إميان حممد املندى أمني العمري 1044

  محدي السيد امحد حممد عبد الرمحن 1044  اميان حممد فاروق حممد السقا 1040

  خلود إبراهيم امحد شبانه 1044  ر مجعهإميان حممد مصطفى صاب 1044

  خلود مجال أمحد كامل 1044  إميان حممود سيوىن ابواليزيد 1044

  خلود عبد الرازق السيد احلمامصى 1040  إميان نبيل فتح اهلل عيد 1044

  خلود حممد امحد إبراهيم دوسو 1044  إيناس امحد حممد ابر هيم القاضي 1041

  دعاء السيد إبراهيم حسنني املصري 1044  حممد مشس الدين أية إبراهيم 1044

  دينا امحد عبد اخلالق القصاص 1044  أية امحد فرج منصور 1044

  دينا محدي حممود عبد احلافظ حجازي 1041  أية امحد حممد عبد اهلل 1044

  دينا شوقي مصطفي حممد هيبه 1044  أية رضا حممد مهيوب 1044

  دينا حممد عبد اهلادي حامد حبسة 1044  جماهد جماهد عبد اهلل أية طارق 1044

  دينا يسري شوقي علي عبيد 1044  أية عاطف حسن حممود حسن 1040

  رامي رأفت علي غلوش 1044  أية عبد احلليم حممد سيد امحد عبد احلليم 1044

  د مجعةرحاب ربيع عبد الرزاق سيد أمح 1044  أية عطية حممد ابوالفتوح 1044

  رحاب شعبان حممد القزاز 1400  أية على عبد العظيم النويب 1044

  رضوي عبد اجلواد عبد اجلواد حنفيه 1404  أية كامل عبد الوهاب حممد عيسى 1041

  رقية فريد حممود أمحد بسيوين 1404  أية نصر بسيوىن جرب االلفى 1044

  ي لطفي ابراهيم بركاتروجينا صبح 1404  أية حمروس علي الزيات 1044

  رمي ابراهيم ابراهيم السيد 1401  بسام هشام زكريا حممد 1044

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0علي نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب & 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 رئيس شئون التعليم والطالب                                                                           المختـــص                          



 جامعـة طنطـا

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

                                       مبيدات اآلفات الحبوب المخزونةكشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                  شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  شروق إبراهيم موسى حسن 1444  زيزي عبد الرمحن جالل الدين سالم 1404

  شروق يوسف العمري عبد اهلل اجلرف 1444  زينب أنصاري عطا اهلل بسيوين مصباح 1404

  شرين عبد الوهاب زكريا أبوغطا 1441  زينب مجال عبد الفتاح اخلطيب 1404

  شهيدة البيومى عبد اخلالق ضبش 1444  زينب صالح عطيه حمروس 1404

  شريين مصطفى حمروس بيومي عيسى 1444  زينب عفت الدسوقي الشوري 1440

  شريين وجيه امحد حممد شعبان 1444  زينب حممد رفعت أمحد مراد 1444

  شيماء عبد القادر حممد إمساعيل دويدار 1444  زينب مصطفي محدان شبند 1444

  صفاء بدر عبد العزيز حسب اهلل الكربوين 1444  سارة مجعة حممود الفرس 1444

  صالح عبد الكرمي راغب عبد السالم سكر 1410  سارة عبد احلميد عبد الستار االربد 1441

  عبد اللطيفعادل السيد رمضان  1414  سارة حممد السيد حممد شوشة 1444

  عبد احلميد عبد القادر صاحل الزغىب 1414  سارة حممد السيد املهدي 1444

  عبد الستار مسري عبد الستار فايد 1414  سعاد السيد حممد صاحل 1444

  عبد العزيز طارق عبد العزيز أبو الريش 1411  سلمي حممد ابراهيم الصواف 1444

  عبد الفتاح على على حممد عالم 1414  سلمي ربيع عبد الوهاب الصربي 1444

  عبد اهلل إبراهيم صربى إبراهيم 1414  سليمة حسين زكي رضوان 1444

  عبري صالح شعبان حممد شليب 1414  مساح السيد سعيد عبد اهلل 1444

  عبري يوسف إبراهيم الدسوقي 1414  مساح حممد أمحد عيسي 1444

  عزة إبراهيم حممد منصور اجليد 1440  مسر السيد رمحي فؤاد خليل 1441

  عزه مجعه على على محودة 1444  مسر السيد عبد الرازق عبد العال 1444

  عزه حممد امحد اخلطيب 1444  مسر محدي عبد السالم املزين 1444

  عطيات عشري إبراهيم إمساعيل الصافورى 1444  مسر ياسر شعبان مسوده أبو جبل 1444

  عال رفعت عبد املنعم اللبان 1441  د حسني حممد احلشاشمسرية أمح 1444

  عال على عبد ربه ابوعمر 1444  مسيه عبد الرؤف عبدالرؤف داود فره 1444

  علياء حممود أمحد البالط 1444  احلميد ابوصريه سيد قطب عبد 1440

  عمرو عاطف إمساعيل مشاخ 1444  شعبان ناجي عبد احلميد التلب 1444

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب  علي& 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 يم والطالب  المختـــص                                                                                         رئيس شئون التعل          



 جامعـة طنطـا

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

                                       مبيدات اآلفات الحبوب المخزونةكشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                  شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  حممود حسين طه محوده 1441  شحاته عواطف عبد احلكيم زكى 1444

  حممود حممد امحد فريج خلف اهلل 1444  فاتن عادل يوسف حممد داود 1444

  حممود حممد حممد إبراهيم نصار 1444  فاطمة امحد حممد فهمي نوح 1440

  مروه السيد امحد الربيدى 1444  فاطمة حممد عبد املنصف حممد 1444

  مروه إبراهيم حسن عباس 1444  امحد ابوزيد فريدة السيد السيد 1444

  مروة حممد على مصطفى 1440  فريوز سامي على عبد اهلل نواره 1444

  مروة حممد كامل ياسني 1444  ملياء زكريا عبدالسميع عبدالرمحن البوشى 1441

  مرمي امحد حممد خريى مسعد 1444  ملياء مسري زاهر عبدالواحد صاحل 1444

  مصطفى إبراهيم مصطفى اغا 1444  دة فرج أبو اليزيد امساعيلماج 1444

  مصطفى طلعت امحد ابوالفتح حطب 1441  ماري وديع كامل جرجس مسعود 1444

  مصطفى حممد رمضان احلناوى 1444  حممد إبراهيم حممد إبراهيم الفقى 1444

  رممدوح حممد حممد السيد فايد بد 1444  حممد امحد السيد حسن 1444

  منار عبداجمليد عبدالرازق حممد الفقى 1444  حممد اشرف مصطفى النوساىن 1440

  مىن حممود حممد مسيه 1444  حممد زاهر عبد الفتاح الفقى 1444

  مهتاب السيد سالمه حممد 1400  حممد صربى امحد حممد منصور 1444

  حممد الفقىمياده عبدالرازق عبدالرؤف  1404  حممد عادل حممد ختعم 1444

  مى امحد السيد امحد النجار 1404  حممد عبداملنعم عبداهلل فايد 1444

  مي املتويل حممد املتويل البلتاجي 1404  حممد على حممد ابو العزم 1444

  نادر حممد ابواليزيد العياط 1401  حممد عماد حممد قاقه 1444

  هم بشعةجناة رزق زين 1404  حممد جمدى حممد على صقر 1444

  جنوى عبداللطيف امحد إبراهيم عزام 1404  حممد حممود إبراهيم حممد شعبان 1444

  ندي حممد عبداهلل املهدي 1404  حممد مرسى عبدالعزيز مرسى قتا 1440

  ندى حممود على الشهاوى 1404  حممد ناجي عبد املنعم كساب 1444

  ادر امحد السيد هاللنرمني ن 1404  حممد ياسر حممد عبدالرمحن 1444

  نرمني زكريا سعد مراد 1440  حممود السيد إبراهيم امحد 1444

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0علي نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب & 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 رئيس شئون التعليم والطالب                                                                         المختـــص                            



 جامعـة طنطـا

 كليـة الزراعـة بطنطـا                                                                                            

                                       مبيدات اآلفات الحبوب المخزونةكشف درجات االمتحان الشفهي لمادة /                  شئون التعليـم والطـالب    
 م 1025/1026فصــل دراسـي /  ثاني            للعام الجامعي                     الرابعة بالفرقـة / 

رقم 
 الجلوس

 اســـم الطالــــب
 درجة االمتحان

20 

رقم 
 الجلوس

 ـــبــــــــم الطالـــــــاسـ
 درجة االمتحان

20 

  هدير اشرف السيد خليفه رجب 1440  نسرين وجيه امحد حممد سامل 1444

  هدير محاد امني حامد محاد 1444  نسمة محدي امحد عمر 1444

  هدير رمضان فوزى حممد نصر 1444  نسمه زكى امساعيل زكى 1444

  هدير حممد رشاد جعلص 1444  لكرمي عبدالعزيز طيبنعمه عبدا 1441

  هند حممد عبد اللطيف مصطفي 1444  هنال امحد امحد خليل 1444

  هويدا السعيد عطيه عيسي مرعى 1444  هنال حمروس فؤاد حجاب 1444

  وئام سليمان حممد امني سليمان العجان 1444  نورا حممد جنف عبد الرمحن إبراهيم 1444

  وسام مجال أمحد مريوط 1444  هاجر إبراهيم حممد شاهني عبده 1444

  وسام سعيد نبيل امحد سامل عالم 1444  هاجر عبد النيب حممد حممد رحاب 1444

  وسام عبد الرمحن كمال عبد الرمحن 1410  هادى حممد خضر فهمى دحروج 1444

  وفاء طه حممد الصعيدي 1414  هاين طاهر مرزوق جمدوب 1444

  يارا مسعد عبد السميع حممد اخلواجة 1414  هبه حسني ابواليزيد النجار 1441

  يامسني إبراهيم فاروق النجار 1414  هبه عباس إبراهيم صحصاح 1444

  يامسني سعد السيد العيسوي 1411  هبه لطفي عبد الفتاح زوين 1444

  يم هيدهيسريه حممد حلمي إبراه 1414  هدي حممد طة عبد الفتاح 1444

     هدى معروف توفيق البنا 1444

ونال يقـل عـدد الممتحنـيي  0علي نن يو ا الطالب الحانريي علي جلسات وان كوون الجلسة الوامدة مي خمسة طـالب & 
 0في الجلسة الوامدة عي ثالثة نعضـاء 

 رئيس شئون التعليم والطالب                                  المختـــص                                                                   
  

 التــوقيع االســــــــــم  م 
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 جامعة طنطا        
 (     2طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

 امتحان مــادة /                                                                      
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 رافباالنصالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس
  عبد النيب عبد العزيز سعد أنور ابتسام 1004

  شرف السيد إبراهيم ربيع إبراهيم 1004

  إبراهيم إبراهيم صبحي إبراهيم 1004

  العريب حممد حممد إبراهيم 1001

  إمساعيل على إبراهيم امحد 1004

  الكاشف امحد خمتار مسري امحد 1004

  الشرقاوي حسنني كمال مسري امحد 1004

  احلصرى إمساعيل خليل شعبان امحد 1004

  الصفىت سامل إمساعيل صبحي امحد 1004

  الصعيدي السيد عامر حممد امحد 1040

  ابوسليم عبد املطلب حممد امحد 1044

  امحد حممود جابر عطية شهاب 1044

  جاد اهلل امحد إمساعيل مصطفى امحد 1044

  حممد عبدالعاطى ناصر امحد 1041

  إبراهيم على حممود حامد إسراء 1044

  زرير سعد حسن إسراء 1044

  حرب امحد امحد سامي إسراء 1044

  اسالم عالء الدين امحد قمح 1044

  اسالم حممد علي عوض 1044

  الدامي عبد حممد فرج إسالم 1040

  راضي الفتاح عبد امحد أمساء 1044

  سلمان حممد نبيل امحد أمساء 1044

  صابون إبراهيم حسني الرافعي أمساء 1044

  السيد امحد سليمان أمساء 1041

  ابوطاحون امباىب محدي أمساء 1044

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
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 ـــــراقب ـ                                                          توقيع المـ1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 التوقيع /             ـ                                            5                               



 جامعة طنطا        
 (     1طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

 امتحان مــادة /                                                                      
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي          المستوي/ الرابع                         

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  حممد خاطر سامح أمساء 1044

  يونس الفتاح عبد مصطفى شوقي أمساء 1044

  السيد علي الصايف احلليم عبد أمساء 1044

  كشك على ابوالفتوح عبدالناصر أمساء 1044

  اهلادى عبد السيد اهلادى عبد امساء 1040

  اخلطيب حممد عبدالرؤف حممد امساء 1044

  امساء حممود سيد أمحد االودن 0423

  امساء معوض على الشاعر 0422

  الشيماء حممد حممود بلتاجى عبدالدامي 0420

  رالشيماء حممود حسن ابو عك 0423

  امال عثمان خليفه إبراهيم 0423

  امال حممد حممود حممد احلماقى 0423

  اماىن حممد عبدالفتاح شواطه 0423

  امل سالمه حممدى عطيه إبراهيم 0423

  امل شفيق عبدالعزيز السبعاوى 0404

  امل عاطف مرسى السرسى 0404

  امرية امحد عبدالفضيل عبدالسالم عيد 0403

  ه بالل سعيد زعيمهامري  0402

  امرية عبداهلل حسن امحد 0400

  امريه عبدالكرمي الكردى مشاىل 0403

  امني عبدالراضى امحد الشناوى 0403

  إميان إبراهيم السيد فتح الباب السيد 0403

  إميان ابوالعال عرفه العريب 0403

  إميان السيد امحد بطيحة 0403

  إميان السيد على عمار 0434

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
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 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /    5                               



 جامعة طنطا        
 (     3نة رقـم )    طالب لج انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

 امتحان مــادة /                                                                      
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 نصرافباالالتوقيع  ــــــــــــــــبنســــــــــــــم الطالـــــــــــ رقم الجلوس

  إميان حامد حسن احلجار 0434

  إميان عبد الرمحن ابوالفتوح عبد الرمحن 0433

  العاطى رمضان اهلل عبد إميان عبد 0432

  إميان عزت إبراهيم محاد 0430

  إميان فتوح حممد حممود ابوليله 0433

  إميان كمال عبد العزيز محروش 0433

  إميان ماهر رجب سليمان 0433

  إميان حممد السيد احلضري 0433

  إميان حممد املندى أمني العمري 0433

  إميان حممد فاروق حممد السقا 0434

  إميان حممد مصطفى صابر مجعه 0434

  سيوىن ابواليزيدبإميان حممود  0433

  عيد اهلل فتح نبيل إميان 1044

  القاضي مابر هي حممد امحد إيناس 1041

  الدين مشس حممد إبراهيم أية 1044

  منصور فرج أية امحد 1044

  عبد اهلل حممد أية امحد 1044

  مهيوب حممد أية رضا 1044

  عبد اهلل جماهد جماهد أية طارق 1044

  حسن حممود حسن أية عاطف 1040

  احلليم عبد امحد سيد حممد احلليم أية عبد 1044

  ابوالفتوح مدحم أية عطية 1044

  النويب عبد العظيم أية على 1044

  عيسى حممد الوهاب عبد كامل أية 1041

  االلفى جرب بسيوىن أية نصر 1044

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 توقيع المــــــراقب        ـ                                                   1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 التوقيع /                              ـ                           5                               



 جامعة طنطا        
 (     4طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

 امتحان مــادة /                                                                      
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي                           المستوي/ الرابع        

 

 نصرافباالالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  أية حمروس علي الزيات 1044

  حممد زكريا هشام بسام 1044

  الفتورى سعيد بدر بسمه 1044

  جعفر سعد حممد هبسم 1044

  شرشات السيد حممد حامد بوسي 1040

  اهلل فرج اهلل عوض فكرى بيشوى 1044

  تقي السيد بدوي حسن 1044

  عبد اهلل امحد عبد السالم امحد تيسري 1044

  فراج مصطفى حممد مصطفى جهاد 1041

  البيباىن حسن حممد حممود حسن 1044

  الرمحنعبد  حممد امحد السيد محدي 1044

  خالد محدي عبد الدامي خطايب 1044

  شبانه امحد إبراهيم خلود 1044

  كامل امحد مجال خلود 1044

  السيد احلمامصى عبد الرازق خلود 1040

  دوسو إبراهيم امحد حممد خلود 1044

  املصري حسنني إبراهيم السيد دعاء 1044

  القصاص عبد اخلالق امحد دينا 1044

  حجازي عبد احلافظ حممود محدي ادين 1041

  هيبة حممد مصطفى شوقي دينا 1044

  دينا حممد عبداهلادي حامد حبسه 1044

  على عبيد شوقي يسرى دينا 1044

  غلوش على رأفت رامي 1044

  مجعه امحد سيد الرازق عبد ربيع رحاب 1044

  القزاز حممد شعبان رحاب 1400

 

 ةإجمالي اللجنـــــ ــياليمتح غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /           5                               



 جامعة طنطا        
 (     5طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

 امتحان مــادة /                                                                      
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  حنيفه اجلواد عبد اجلواد عبد رضوى 1404

  بسيوىن امحد حممود فريد رقيه 1404

  بركات إبراهيم لطفي صبحي روجينا 1404

  السيد إبراهيم إبراهيم رمي 1401

  سالمه على عبد العليم صالح رمي 1404

  سالم الدين جالل الرمحن عبد زيزي 1404

  مصباح بسيوىن عطا اهلل ىأنصار  زينب 1404

  اخلطيب عبد الفتاح مجال زينب 1404

  حمروس عطية صالح زينب 1404

  الشورى الدسوقي عفت زينب 1440

  مراد امحد رفعت حممد زينب 1444

  زينب مصطفي محدان شبند 1444

  الفرس حممود مجعه سارة 1444

  االربد عبد الستار عبد احلميد سارة 1441

  شوشة حممد السيد حممد سارة 1444

  املهدي السيد حممد سارة 1444

  صاحل حممد السيد سعاد 1444

  الصواف إبراهيم حممد رأفت سلمى 1444

  الصربى عبد الوهاب ربيع سلمى 1444

  االلفى حممد سليمان الوهاب عبد سليمان 1440

  رضوان زكي حسين سليمة 1444

  هللعبد ا سعيد السيد مساح 1444

  عيسى امحد حممد مساح 1444

  خليل فؤاد رمحي السيد مسر 1441

  عبد العال عبد الرازق السيد مسر 1444

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 ــــــراقب ـ                                                          توقيع الم1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 التوقيع /              ـ                                           5                               



 جامعة طنطا        
 (    6طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

 امتحان مــادة /                                                                      
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي          المستوي/ الرابع                         

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  املزين عبد السالم محدي مسر 4126

  جبل أبو مسوده شعبان ياسر مسر 4127

  احلشاش حممد حسني امحد مسرية 1444

  فرة داود عبدالرؤف الرؤف عبد مسيه 1444

  ابوصريه عبد احلميد قطب سيد 1440

  التلب عبد احلميد ناجي شعبان 1444

  حسن موسى إبراهيم شروق 1444

  اجلرف اهلل عبد العمري يوسف شروق 1444

  أبوالعطا زكريا عبد الوهاب شرين 1441

  ضبش اخلالق عبد البيومى شهيدة 1444

  عيسى بيومي حمروس مصطفى شريين 1444

  شعبان حممد امحد وجيه شريين 1444

  عبد القادرحممد امساعيل دويدار شيماء 1444

  بدر عبد العزيز حسب الكربوين صفاء 1444

  سكر عبد السالم راغب عبد الكرمي صالح 1410

  اللطيف عبد رمضان السيد عادل 1414

  غىبالز  صاحل القادر عبد احلميد عبد 1414

  فايد الستار عبد مسري الستار عبد 1414

  أبو الريش عبد العزيز طارق عبد العزيز 1411

  عالم حممد على على عبد الفتاح 1414

  إبراهيم صربى إبراهيم عبد اهلل 1414

ايقاف قيد بسبب المرض الطويل العام الجامعي  ابوعيسي عابدين املغاورى عبري 1414

5112/5112 

  شليب حممد شعبان صالح ريعب 1414

  الدسوقي إبراهيم يوسف عبري 1414

  اجليد منصور حممد إبراهيم عزة 1440

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 قب ـ                                                          توقيع المــــــرا1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 يع /           ـ                                              التوق5                               



 جامعة طنطا        
 (     7طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

 امتحان مــادة /                                                                      
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي   المستوي/ الرابع                                

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  محودة على على مجعه عزه 1 444

  اخلطيب امحد حممد عزه 1444

  الصافورى إمساعيل إبراهيم عشري عطيات 1444

  بد املنعم اللبانعال رفعت ع 1441

  ابوعمر عبد ربه على عال 1444

  البالط أمحد حممود علياء 1444

  مشاخ إمساعيل عاطف عمرو 4157

  شحاته زكى عبد احلكيم عواطف 4158

  داود حممد يوسف عادل فاتن 1444

  نوح فهمي حممد امحد فاطمة 1440

  حممد عبد املنصف حممد فاطمة 1444

  ابوزيد امحد السيد يدالس فريدة 1444

  نواره عبد اهلل على سامي فريوز 1444

  البوشى عبدالرمحن عبدالسميع زكريا ملياء 1441

  صاحل عبدالواحد زاهر مسري ملياء 1444

  امساعيل ابواليزيد فرج ماجده 1444

  مسعود جرجس كامل وديع ماري 1444

  الفقى إبراهيم حممد إبراهيم حممد 1444

  حسن السيد امحد حممد 1444

  النوساىن مصطفى اشرف حممد 1440

  الفقى الفتاح عبد زاهر حممد 1444

  منصور حممد امحد صربى حممد 1444

  حممد عادل حممد ختعم 1444

  حممد عبد السالم مصطفي ابو الفتوح 1441

  فايد عبداهلل عبداملنعم حممد 1444

 

 ةلي اللجنـــــإجما اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /           5                               



 جامعة طنطا        
 (     8طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

 امتحان مــادة /                                                                      
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  العزم ابو حممد على حممد 1444

  قاقه حممد عماد حممد 1444

  صقر على حممد جمدى حممد 1444

  شعبان حممد إبراهيم حممود حممد 1444

  قتا مرسى عبدالعزيز مرسى حممد 1440

  حممد ناجي عبد املنعم كساب 1444

  عبدالرمحن حممد ياسر حممد 1444

  امحد راهيمإب السيد حممود 1444

  محوده طه حسين حممود 1441

  غالب سند حامد عادل حممود 1444

  اهلل خلف فريج امحد حممد حممود 1444

  نصار إبراهيم حممد حممد حممود 1444

  الربيدى امحد السيد مروه 1444

  عباس حسن إبراهيم مروه 4189

  مصطفى على حممد مروة 4190

  ياسني كامل حممد مروة 4191

  خريى مسعد امحد حممد مرمي 1444

  اغا مصطفى إبراهيم مصطفى 1444

  حطب ابوالفتح امحد طلعت مصطفى 1441

  عبده الصادق عبد حممد مصطفى 1444

  احلناوى رمضان حممد مصطفى 1444

  بدر فايد السيد حممد حممد ممدوح 1444

  الفقى حممد عبدالرازق عبداجمليد منار 1444

  مسيه حممد حممود ىنم 1444

  حممد سالمه السيد مهتاب 1400

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /           5                               



 جامعة طنطا        
 (     9طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    التعليم والطالب                       شئون    

 امتحان مــادة /                                                                      
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  الفقى حممد عبدالرؤف عبدالرازق مياده 1404

  النجار امحد السيد امحد مى 1404

  البلتاجي املتويل حممد املتويل مي 1404

  العياط ابواليزيد حممد نادر 1401

  بشعة زينهم زقر  جناة 1404

  عزام إبراهيم امحد عبداللطيف جنوى 1404

  املهدي عبداهلل حممد ندي 1404

  الشهاوى على حممود ندى 1404

  هالل السيد امحد نادر نرمني 1404

  مراد سعد زكريا نريمني 1440

  سامل حممد امحد وجيه نسرين 1444

  نسمة محدي امحد عمر 1444

  زكى عيلامسا زكى نسمه 1444

  طيب عبدالعزيز عبدالكرمي نعمه 1441

  خليل امحد امحد هنال 1444

  حجاب فؤاد حمروس هنال 1444

  نورا حممد جنف عبد الرمحن إبراهيم 1444

  الفار بسيوىن حممد ممدوح نورهان 1444

  عبده شاهني حممد إبراهيم هاجر 1444

  وهيدى حممود صالح هاجر 1440

  رحاب حممد حممد د النيبعب هاجر 4221

  دحروج فهمى خضر حممد هادى 1444

  جمدوب مرزوق طاهر هاين 1444

  النجار ابواليزيد حسني هبه 1441

  البلتاجي امحد رجب رجب هبه 1444

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 توقيع المــــــراقب                                         ـ                  1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /           5                               



 جامعة طنطا        
 (     20طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

           امتحان مــادة /                                                            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  صحصاح إبراهيم عباس هبه 1444

  زوين عبد الفتاح لطفي هبه 1444

  هدي حممد طة عبد الفتاح 1444

  البنا توفيق معروف هدى 1444

  رجب خليفه السيد اشرف هدير 1440

  محاد حامد امني محاد هدير 1444

  نصر حممد فوزى رمضان هدير 1444

  جعلص رشاد حممد هدير 1444

  هشام صابر عبد اجمليد حممد 1441

  هند حممد عبد اللطيف مصطفي 1444

  مرعى عيسي عطيه السعيد هويدا 1444

  العجان سليمان امني حممد سليمان وئام 1444

  مريوط أمحد مجال وسام 1444

  عالم سامل امحد نبيل سعيد وسام 1444

  الرمحن عبد كمال الرمحن عبد وسام 1410

  الصعيدي حممد طه وفاء 1414

  اخلواجة حممد عبد السميع مسعد يارا 1414

  النجار فاروق إبراهيم نييامس 1414

  العيسوي السيد سعد يامسني 1411

  هيده إبراهيم حلمي حممد يسريه 1414

  طالب باقون لالعادة ثانيا

  سارة مربوك عبد املنعم 1414

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
51 

  

 توقيع المــــــراقب                                       ـ                    1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /           5                               



 جامعة طنطا        
 (     2طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                           التلوث الغذائي وسالمة الغذاءامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس
  امحد حممود جابر عطية شهاب 1044

  اسراء حسن سعد زرير 1044

  تقى السيد بدوي حسن 1044

  خالد محدى عبد الدامي خطاىب 1044

  رمي صالح عبد العليم علي سالمة 1404

  زينب حممد رفعت امحد مراد 1444

  حممد عادل حممد ختعم 1444

  حممد عبد السالم مصطفي ابو الفتوح 1441

  حممد جمدى حممد على صقر 1444

  حممد ناجى عبد املنعم كساب 1444

  حممود عادل حامد سند غالب 1444

  مصطفي ابراهيم مصطفي اغا 1444

  مصطفي حممد عبد الصادق عبدة 1444

  مي امحد السيد امحد النجار 1404

  اليزيد العياط نادر حممد ابو 1401

  هشام صابر عبد اجمليد حممد 1441

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
12 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /     5                               



 جامعة طنطا        
 (     2طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                           صحة ميوان ودواجيامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  ـــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــبنســـــــــ رقم الجلوس
  امحد مسري خمتار امحد الكاشف 1004

  امحد مسري كمال حسنني الشرقاوى 1004

  امحد حممد عامر السيبد الصعيدى 1040

  امحد حممد عبد املطلب ابو سليم 1044

  امحد مصطفى امساعيل امحد جاد اهلل 1044

  عبد الناصر ابو الفتوح على كشك امساء 1044

  امرية امحد عبد الفضيل عبد السالم عيد 1014

  اميان عزت ابراهيم محاد 1041

  ايناس امحد حممد ابراهيم القاضي 1041

  سليمان عبد الوهاب سليمان االلفي 1440

  نورهان ممدوح حممد بسيوىن الفار 1444

  هاجر صالح حممود وهيدى 1440

  هبة رجب رجب امحد البلتاجى 1444

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
13 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /   5                               



 معة طنطاجا        
 (     2طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                           انتاج سالالت البيض واللحمامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  اسراء مامد محمود على ابراهيم 1044

  اسماء السيد نممد سليمان 1041

  نسماء سامح خاطر محمد 1044

  الببيانىمسي محمود محمد مسي  1044

  سمر السيد عبد الر اق عبد العال 1444

  شروق ابراهيم موسي مسي 1444

  عبد الحميد عبد القادر صالح الزغبى 1414

  عبد الستار سمير عبد الستار فايد 1414

  عزة محمد نممد الخطيب 1444

  عطيات عشرى نبراهيم اسماعيل 1444

  مصطفى محمد رمضان الحناوى 1444

  هاجر عبد النبي محمد محمد جاب 1444

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
15 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

           ـ                                              التوقيع /       5                               



 جامعة طنطا        
 (     2طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                           كسميد وري نشجار الفاكهةامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي                     المستوي/ الرابع              

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس
  أحمد سمير مختار أحمد الكاشف 1004

  أحمد صبحي اسماعيل سالم الصفتي 1004

  قمحاسالم عالء الدين أحمد  1044

  اسالم فرج محمد عبد الدايم 1040

  أسماء أحمد عبد الفتاح راضي 1044

  أسماء أحمد نبيل محمد سليمان 1044

  أسماء الرافعي حسين ابراهيم صابون 1044

  أسماء شوقي مصطفي عبد الفتاح 1044

  الشيماء محمد محمود بلتاجي عبد الدايم 1041

  ماقيآمال محمد محمود محمد الح 1044

  أمين عبد الراضي أحمد الشناوي 1014

  ايمان ابراهيم السيد فتح الباب 1014

  ايمان ابو العال عرفة العربي 1014

  ايمان السيد أحمد بطيحة 1014

  ايمان السيد علي عمار 1040

  آية أحمد فرج منصور 1044

  آية أحمد محمد عبد هللا 1044

  آية رضا محمد مهيوب 1044

  آية علي عبد العظيم النوبي 1044

  آية محروس علي الزيات 1044

  بسمة بدر سعيد الفتوري 1044

  بيشوي فكري عوض هللا فرج هللا 1044

  تيسير أحمد عبد السالم أحمد عبد هللا 1044

  جهاد مصطفي محمد مصطفي فراج 1041

  خلود محمد أحمد ابراهيم دوسو 1044

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /                 5                               



 جامعة طنطا        
 (     1م )    طالب لجنة رقـ انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                           كسميد وري نشجار الفاكهةامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  الطالـــــــــــــــــــــــــــب نســــــــــــــم رقم الجلوس
  دينا أحمد عبد الخالق القصاص 1044

  دينا شوقي مصطفي محمد هيبه 1044

  رحاب ربيع عبد الرزاق سيد أحمد جمعة 1044

  رضوي عبد الجواد عبد الجواد حنفية 1404

  روجينا صبحي لطفي ابراهيم بركات 1404

  عبد العليم سالمةريم صالح  1404

  زيزي عبد الرحمن جالل الدين سالم 1404

  زينب عفت الدسوقي الشوري 1440

  سارة عبد الحميد عبد الستار األربد 1441

  سليمان عبد الوهاب سليمان األلفي 1440

  سماح محمد أحمد عيسي 1444

  سمر السيد رحمي فؤاد خليل 1441

  زينسمر حمدي عبد السالم الم 1444

  سمية عبد الرؤوف عبد الرؤوف  1444

  شهيدة البيومي عبد الخالق ضبش 1444

  عزة ابراهيم محمد منصور الجيد 1440

  علياء محمود أحمد البالط 1444

  عمرو عاطف اسماعيل شماح 1444

  فاطمة أحمد فهمي نوح 1440

  محمد زاهر عبد الفتاح الفقي 1444

  و العزممحمد علي محمد أب 1444

  محمد مرسي عبد العزيز مرسي قتا 1440

  محمود حسني طه حمودة 1441

  محمود محمد أحمد فريج 1444

  محمود محمد ابراهيم نصار 1444

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 توقيع المــــــراقب                      ـ                                     1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 التوقيع /                                                  ـ             5                               



 جامعة طنطا        
 (     3طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                           كسميد وري نشجار الفاكهةامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس
  مروة السيد أحمد البريدي 1444

  ياسين مروة محمد كامل 1444

  مصطفي طلعت أحمد أبو الفتح حطب 1441

  ممدوح محمد محمد السيد فايد بدر 1444

  منار عبد المجيد عبد الرزاق محمد الفقي 1444

  مهتاب السيد سالمة محمد 1400

  ميادة عبد الزراق محمد افقي 1404

  مي المتولي محمد المتولي البلتاجي 1404

  مد ابراهيم عزامنجوي عبد اللطيف أح 1404

  ندي محمد عبد هللا المهدي 1404

  ندي محمود علي الشهاوي 1404

  نرمين زكريا سعد مراد 1440

  نسرين وجيه أحمد محمد سالم 1444

  نعمة عبد الكريم عبد العزيز طيب 1441

  نورا محمد نجف عبد الرحمن 1444

  هاجر ابراهيم محمد شاهين عبده 1444

  محمد خضر فهمي دحروجهادي  1444

  هبه عباس ابراهيم صحصاح 1444

  هدي معروف توفيق البنا 1444

  هدير محمد رشاد جعلص 1444

  هند محمد عبد اللطيف مصطفي 1444

  هويدا السعيد عطيه عيسي 1444

  وئام سليمان محمد أمين سليمان 1444

  وسام جمال أحمد  1444

  الموسام سعيد نبيل أحمد س 1444

  ياسمين ابراهيم فاروق النجار 1414

  ياسمين سعد السيد العيسوي 1411

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
57 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

              ـ                                              التوقيع /                  5                               



 جامعة طنطا        
 (    2طالب لجنة رقـم )      انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

 المبيدات والتلوث البيئيامتحان مــادة /            
 م 5112/5112لجامعي فصل دراسي /ثاني             للعام االمستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  ابتسام أنور سعد عبد العزيز عبد النيب 1004

  إبراهيم ربيع إبراهيم السيد شرف 1004

  إبراهيم صبحي إبراهيم إبراهيم 1004

  إبراهيم حممد حممد العريب 1001

  امحد إبراهيم على إمساعيل 1004

  امحد شعبان خليل إمساعيل احلصرى 1004

  امحد حممود جابر عطية شهاب 1044

  امحد ناصر عبدالعاطى حممد 1041

  إسراء سامي امحد امحد حرب 1044

  اسالم حممد علي عوض 1044

  أمساء محدي امباىب ابوطاحون 1044

  السيدأمساء عبد احلليم الصايف علي  1044

  امساء عبد اهلادى السيد عبد اهلادى 1040

  امساء حممد عبدالرؤف حممد اخلطيب 1044

  امساء حممود سيد أمحد االودن 1044

  امساء معوض على الشاعر 1044

  الشيماء حممود حسن ابو عكر 1044

  امال عثمان خليفه إبراهيم 1044

  اماىن حممد عبدالفتاح شواطه 1044

  امل سالمه حممدى عطيه إبراهيم 1044

  امل شفيق عبدالعزيز السبعاوى 1010

  امل عاطف مرسى السرسى 1014

  امريه بالل سعيد زعيمه 1014

  امرية عبداهلل حسن امحد 1011

  امريه عبدالكرمي الكردى مشاىل 1014

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1مــــــــالحظين  توقيع ال

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /             5                               



 جامعة طنطا
 (    1طالب لجنة رقـم )      انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

 لبيئيالمبيدات والتلوث اامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  إميان حامد حسن احلجار 1044

  الرمحن إميان عبد الرمحن ابوالفتوح عبد 1044

  إميان عبد اهلل عبد العاطى رمضان 1044

  إميان فتوح حممد حممود ابوليله 1044

  إميان كمال عبد العزيز محروش 1044

  إميان ماهر رجب سليمان 1044

  إميان حممد السيد احلضري 1044

  إميان حممد املندى أمني العمري 1044

  إميان حممد فاروق حممد السقا 1040

  إميان حممد مصطفى صابر مجعه 1044

  إميان حممود سيوىن ابواليزيد 1044

  إميان نبيل فتح اهلل عيد 1044

  أية إبراهيم حممد مشس الدين 1044

  أية طارق جماهد جماهد عبد اهلل 1044

  أية عاطف حسن حممود حسن 1040

  أية عبد احلليم حممد سيد امحد عبد احلليم 1044

  ية حممد ابوالفتوحأية عط 1044

  أية كامل عبد الوهاب حممد عيسى 1041

  أية نصر بسيوىن جرب االلفى 1044

  بسام هشام زكريا حممد 1044

  بسمه حممد سعد جعفر 1044

  بوسي حامد حممد السيد شرشات 1040

  حسن حممود حممد حسن البيباىن 1044

  محدي السيد امحد حممد عبد الرمحن 1044

  خالد محدي عبدالدامي خطايب 1044

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /                 5                               



 جامعة طنطا
 (     3طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف                  شئون التعليم والطالب            

 المبيدات والتلوث البيئيامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  ـــــــــــــــبنســــــــــــــم الطالــــــــــــ رقم الجلوس

  خلود إبراهيم امحد شبانه 1044

  خلود مجال امحد كامل 1044

  خلود عبد الرازق السيد احلمامصى 1040

  دعاء السيد إبراهيم حسنني املصري 1044

  دينا محدي حممود عبد احلافظ حجازي 1041

  دينا حممد عبد اهلادي حامد حبسة 1044

  نا يسري شوقي علي عبيددي 1044

  رامي رأفت علي غلوش 1044

  رحاب شعبان حممد القزاز 1400

  رقية فريد حممود أمحد بسيوين 1404

  رمي ابراهيم ابراهيم السيد 1401

  زينب أنصاري عطا اهلل بسيوين مصباح 1404

  زينب مجال عبد الفتاح اخلطيب 1404

  زينب صالح عطيه حمروس 1404

  زينب مصطفي محدان شبند 1444

  سارة مجعة حممود الفرس 1444

  سارة حممد السيد حممد شوشة 1444

  سارة حممد السيد املهدي 1444

  سعاد السيد حممد صاحل 1444

  سلمي رأفت حممد ابراهيم الصواف 1444

  سلمي ربيع عبد الوهاب الصربي 1444

  سليمة حسين زكي رضوان 1444

  لسيد سعيد عبد اهللمساح ا 1444

  مسر ياسر شعبان مسوده أبو جبل 1444

  مسرية امحد حسني حممد احلشاش 1444

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 /                 ـ                                              التوقيع 5                               



 جامعة طنطا
 (    4طالب لجنة رقـم )      انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

 المبيدات والتلوث البيئيامتحان مــادة /            
 م 5112/5112معي فصل دراسي /ثاني             للعام الجاالمستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  سيد قطب عبد احلميد ابوصريه 1440

  شعبان ناجي عبد احلميد التلب 1444

  شروق يوسف العمري عبد اهلل اجلرف 1444

  شرين عبد الوهاب زكريا أبوغطا 1441

  طفى حمروس بيومي عيسىشريين مص 1444

  شريين وجيه امحد حممد شعبان 1444

  شيماء عبد القادر حممد إمساعيل دويدار 1444

  صفاء بدر عبد العزيز حسب اهلل الكربوين 1444

  صالح عبد الكرمي راغب عبد السالم سكر 1410

  عادل السيد رمضان عبد اللطيف 1414

  أبو الريشعبد العزيز طارق عبد العزيز  1411

  عبد الفتاح على على حممد عالم 1414

  عبد اهلل إبراهيم صربى إبراهيم 1414

  عبري صالح شعبان حممد شليب 1414

  عبري يوسف إبراهيم الدسوقي 1414

  عزه مجعه على على محودة 1444

  عال رفعت عبد املنعم اللبان 1441

  عال على عبد ربه ابوعمر 1444

  عبد احلكيم زكى شحاتهعواطف  1444

  فاتن عادل يوسف حممد داود 1444

  فاطمة حممد عبد املنصف حممد 1444

  فريدة السيد السيد امحد ابوزيد 1444

  فريوز سامي على عبد اهلل نواره 1444

  ملياء زكريا عبدالسميع عبدالرمحن البوشى 1441

  ملياء مسري زاهر عبدالواحد صاحل 1444

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب رمضـــــو 
 

 

  
52 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /                 5                               



 جامعة طنطا
 (   5قـم )   طالب لجنة ر  انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

 المبيدات والتلوث البيئيامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  ماجده فرج ابواليزيد امساعيل 1444

  ماري وديع كامل جرجس مسعود 1444

  حممد إبراهيم حممد إبراهيم الفقى 1444

  حممد امحد السيد حسن 1444

  حممد اشرف مصطفى النوساىن 1440

  حممد صربى امحد حممد منصور 1444

  حممد عبد السالم مصطفي ابو الفتوح 1441

  داهلل فايدحممد عبداملنعم عب 1444

  حممد عماد حممد قاقه 1444

  حممد حممود إبراهيم حممد شعبان 1444

  حممد ياسر حممد عبدالرمحن 1444

  حممود السيد إبراهيم امحد 1444

  حممود عادل حامد سند غالب 1444

  مروه إبراهيم حسن عباس 1444

  مروة حممد على مصطفى 1440

  عدمرمي امحد حممد خريى مس 1444

  مصطفى حممد عبد الصادق عبده 1444

  مىن حممود حممد مسيه 1444

  جناة رزق زينهم بشعة 1404

  نرمني نادر امحد السيد هالل 1404

  نسمة محدي امحد عمر 1444

  نسمه زكى امساعيل زكى 1444

  هنال امحد امحد خليل 1444

  هنال حمروس فؤاد حجاب 1444

  مد بسيوىن الفارنورهان ممدوح حم 1444

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /                 5                               



 جامعة طنطا
 (  6طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف       شئون التعليم والطالب                       

 المبيدات والتلوث البيئيامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  ـبنســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــــــــــ رقم الجلوس

  هاجر صالح حممود وهيدى 1440

  هاين طاهر مرزوق جمدوب 1444

  هبه حسني ابواليزيد النجار 1441

  هبه رجب رجب امحد البلتاجي 1444

  هبه لطفي عبد الفتاح زوين 1444

  هدي حممد طة عبد الفتاح 1444

  هدير اشرف السيد خليفه رجب 1440

  امني حامد محادهدير محاد  1444

  هدير رمضان فوزى حممد نصر 1444

  هشام صابر عبد اجمليد حممد 1441

  وسام عبد الرمحن كمال عبد الرمحن 1410

  وفاء طه حممد الصعيدي 1414

  يارا مسعد عبد السميع حممد اخلواجة 1414

  يسريه حممد حلمي إبراهيم هيده 1414

 

 ةجمالي اللجنـــــإ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
14 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /                 5                               

 



   
 جامعة طنطا

 (     2طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          
                                                           مبيدات اآلفات الحبوب المخزونةامتحان مــادة /            

 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  
 

 باالنصرافالتوقيع  ــــــــــــــــــــــــبنســــــــــــــم الطالـــ رقم الجلوس
  عبد النيب عبد العزيز سعد أنور ابتسام 1004

  شرف السيد إبراهيم ربيع إبراهيم 1004

  إبراهيم إبراهيم صبحي إبراهيم 1004

  العريب حممد حممد إبراهيم 1001

  إمساعيل على إبراهيم امحد 1004

  رقاويالش حسنني كمال مسري امحد 1004

  احلصرى إمساعيل خليل شعبان امحد 1004

  الصفىت سامل إمساعيل صبحي امحد 1004

  الصعيدي السيد عامر حممد امحد 1040

  ابوسليم عبد املطلب حممد امحد 1044

  جاد اهلل امحد إمساعيل مصطفى امحد 1044

  حممد عبدالعاطى ناصر امحد 1041

  اهيمإبر  على حممود حامد إسراء 1044

  زرير سعد حسن إسراء 1044

  حرب امحد امحد سامي إسراء 1044

  اسالم عالء الدين امحد قمح 1044

  اسالم حممد علي عوض 1044

  الدامي عبد حممد فرج إسالم 1040

  راضي الفتاح عبد امحد أمساء 1044

  سلمان حممد نبيل امحد أمساء 1044

  صابون إبراهيم حسني الرافعي أمساء 1044

  السيد امحد سليمان أمساء 1041

  ابوطاحون امباىب محدي أمساء 1044

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
53 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /           5                               



 جامعة طنطا        
 (     1طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                           مبيدات اآلفات الحبوب المخزونةامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي           المستوي/ الرابع                        

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  حممد خاطر سامح أمساء 1044

  يونس الفتاح عبد مصطفى شوقي أمساء 1044

  السيد علي الصايف احلليم عبد أمساء 1044

  كشك على ابوالفتوح عبدالناصر أمساء 1044

  اهلادى عبد السيد اهلادى عبد امساء 1040

  اخلطيب حممد عبدالرؤف حممد امساء 1044

  امساء حممود سيد أمحد االودن 0423

  امساء معوض على الشاعر 0422

  الشيماء حممد حممود بلتاجى عبدالدامي 0420

  كرالشيماء حممود حسن ابو ع 0423

  امال عثمان خليفه إبراهيم 0423

  امال حممد حممود حممد احلماقى 0423

  اماىن حممد عبدالفتاح شواطه 0423

  امل سالمه حممدى عطيه إبراهيم 0423

  امل شفيق عبدالعزيز السبعاوى 0404

  امل عاطف مرسى السرسى 0404

  امرية امحد عبدالفضيل عبدالسالم عيد 0403

  ه بالل سعيد زعيمهامري  0402

  امرية عبداهلل حسن امحد 0400

  امريه عبدالكرمي الكردى مشاىل 0403

  امني عبدالراضى امحد الشناوى 0403

  إميان إبراهيم السيد فتح الباب السيد 0403

  إميان ابوالعال عرفه العريب 0403

  إميان السيد امحد بطيحة 0403

  إميان السيد على عمار 0434

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /    5                               



 جامعة طنطا        
 (     3جنة رقـم )    طالب ل انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                           مبيدات اآلفات الحبوب المخزونةامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 نصرافباالالتوقيع  ــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــبنســ رقم الجلوس

  إميان حامد حسن احلجار 0434

  إميان عبد الرمحن ابوالفتوح عبد الرمحن 0433

  العاطى رمضان اهلل عبد إميان عبد 0432

  إميان عزت إبراهيم محاد 0430

  إميان فتوح حممد حممود ابوليله 0433

  ن كمال عبد العزيز محروشإميا 0433

  إميان ماهر رجب سليمان 0433

  إميان حممد السيد احلضري 0433

  إميان حممد املندى أمني العمري 0433

  إميان حممد فاروق حممد السقا 0434

  إميان حممد مصطفى صابر مجعه 0434

  سيوىن ابواليزيدبإميان حممود  0433

  عيد اهلل فتح نبيل إميان 1044

  القاضي ابر هيم حممد امحد إيناس 1041

  الدين مشس حممد إبراهيم أية 1044

  منصور فرج أية امحد 1044

  عبد اهلل حممد أية امحد 1044

  مهيوب حممد أية رضا 1044

  عبد اهلل جماهد جماهد أية طارق 1044

  حسن حممود حسن أية عاطف 1040

  احلليم عبد دامح سيد حممد احلليم أية عبد 1044

  ابوالفتوح حممد أية عطية 1044

  النويب عبد العظيم أية على 1044

  عيسى حممد الوهاب عبد كامل أية 1041

  االلفى جرب بسيوىن أية نصر 1044

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
52 

  

 توقيع المــــــراقب                                      ـ                     1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /           5                               



 جامعة طنطا        
 (     4طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                           مبيدات اآلفات الحبوب المخزونةامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 نصرافباالالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  أية حمروس علي الزيات 1044

  حممد زكريا هشام سامب 1044

  الفتورى سعيد بدر بسمه 1044

  جعفر سعد حممد بسمه 1044

  شرشات السيد حممد حامد بوسي 1040

  اهلل فرج اهلل عوض فكرى بيشوى 1044

  تقي السيد بدوي حسن 1044

  عبد اهلل امحد عبد السالم امحد تيسري 1044

  فراج مصطفى حممد مصطفى جهاد 1041

  عبد الرمحن حممد امحد السيد ديمح 1044

  شبانه امحد إبراهيم خلود 1044

  كامل امحد مجال خلود 1044

  السيد احلمامصى عبد الرازق خلود 1040

  دوسو إبراهيم امحد حممد خلود 1044

  املصري حسنني إبراهيم السيد دعاء 1044

  القصاص عبد اخلالق امحد دينا 1044

  حجازي عبد احلافظ ودحمم محدي دينا 1041

  هيبة حممد مصطفى شوقي دينا 1044

  دينا حممد عبداهلادي حامد حبسه 1044

  على عبيد شوقي يسرى دينا 1044

  غلوش على رأفت رامي 1044

  مجعه امحد سيد الرازق عبد ربيع رحاب 1044

  القزاز حممد شعبان رحاب 1400

 

 ةاللجنـــــ إجمالي اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
53 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /           5                               



 جامعة طنطا        
 (     5طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                           مبيدات اآلفات الحبوب المخزونةامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  ـــــــــــــــــبنســــــــــــــم الطالــــــــــ رقم الجلوس

  حنيفه اجلواد عبد اجلواد عبد رضوى 1404

  بسيوىن امحد حممود فريد رقيه 1404

  بركات إبراهيم لطفي صبحي روجينا 1404

  السيد إبراهيم إبراهيم رمي 1401

  سالم الدين جالل الرمحن عبد زيزي 1404

  مصباح بسيوىن عطا اهلل أنصارى زينب 1404

  اخلطيب عبد الفتاح مجال زينب 1404

  حمروس عطية صالح زينب 1404

  الشورى الدسوقي عفت زينب 1440

  مراد امحد رفعت حممد زينب 1444

  زينب مصطفي محدان شبند 1444

  الفرس حممود مجعه سارة 1444

  االربد عبد الستار عبد احلميد سارة 1441

  شوشة مدحم السيد حممد سارة 1444

  املهدي السيد حممد سارة 1444

  صاحل حممد السيد سعاد 1444

  الصواف إبراهيم حممد رأفت سلمى 1444

  الصربى عبد الوهاب ربيع سلمى 1444

  رضوان زكي حسين سليمة 1444

  عبد اهلل سعيد السيد مساح 1444

  عيسى امحد حممد مساح 1444

  خليل فؤاد رمحي السيد مسر 1441

  عبد العال عبد الرازق السيد مسر 1444

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
53 

  

 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /           5                               



 جامعة طنطا        
 (    6طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    لطالب                       شئون التعليم وا   

                                                           مبيدات اآلفات الحبوب المخزونةامتحان مــادة /            
 م 5112/5112للعام الجامعي     فصل دراسي /ثاني         المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  املزين عبد السالم محدي مسر 4126

  جبل أبو مسوده شعبان ياسر مسر 4127

  احلشاش حممد حسني امحد مسرية 1444

  فرة داود عبدالرؤف الرؤف عبد مسيه 1444

  ابوصريه عبد احلميد قطب سيد 1440

  التلب عبد احلميد ناجي شعبان 1444

  حسن موسى إبراهيم شروق 1444

  اجلرف اهلل عبد العمري يوسف شروق 1444

  أبوالعطا زكريا عبد الوهاب شرين 1441

  ضبش اخلالق عبد البيومى شهيدة 1444

  عيسى بيومي حمروس مصطفى شريين 1444

  شعبان حممد امحد وجيه ينشري  1444

  عبد القادرحممد امساعيل دويدار شيماء 1444

  بدر عبد العزيز حسب الكربوين صفاء 1444

  سكر عبد السالم راغب عبد الكرمي صالح 1410

  اللطيف عبد رمضان السيد عادل 1414

  الزغىب صاحل القادر عبد احلميد عبد 1414

  فايد ستارال عبد مسري الستار عبد 1414

  أبو الريش عبد العزيز طارق عبد العزيز 1411

  عالم حممد على على عبد الفتاح 1414

  إبراهيم صربى إبراهيم عبد اهلل 1414

  شليب حممد شعبان صالح عبري 1414

  الدسوقي إبراهيم يوسف عبري 1414

  اجليد منصور حممد إبراهيم عزة 1440

 

 ةإجمالي اللجنـــــ ــياليمتح غيـــاب مضـــــور
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 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /           5                               



 جامعة طنطا        
 (     7طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                           مبيدات اآلفات الحبوب المخزونةامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  ـــــــــــــــــــــــــــبنســــــــــــــم الطال رقم الجلوس

  محودة على على مجعه عزه 1 444

  اخلطيب امحد حممد عزه 1444

  الصافورى إمساعيل إبراهيم عشري عطيات 1444

  عال رفعت عبد املنعم اللبان 1441

  ابوعمر عبد ربه على عال 1444

  البالط أمحد حممود علياء 1444

  مشاخ إمساعيل اطفع عمرو 4157

  شحاته زكى عبد احلكيم عواطف 4158

  داود حممد يوسف عادل فاتن 1444

  نوح فهمي حممد امحد فاطمة 1440

  حممد عبد املنصف حممد فاطمة 1444

  ابوزيد امحد السيد السيد فريدة 1444

  نواره عبد اهلل على سامي فريوز 1444

  البوشى لرمحنعبدا عبدالسميع زكريا ملياء 1441

  صاحل عبدالواحد زاهر مسري ملياء 1444

  امساعيل ابواليزيد فرج ماجده 1444

  مسعود جرجس كامل وديع ماري 1444

  الفقى إبراهيم حممد إبراهيم حممد 1444

  حسن السيد امحد حممد 1444

  النوساىن مصطفى اشرف حممد 1440

  الفقى الفتاح عبد زاهر حممد 1444

  منصور حممد امحد صربى حممد 1444

  حممد عادل حممد ختعم 1444

  فايد عبداهلل عبداملنعم حممد 1444

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
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 ـ                                                          توقيع المــــــراقب 1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 /           ـ                                              التوقيع 5                               



 جامعة طنطا        
 (     8طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                           مبيدات اآلفات الحبوب المخزونةامتحان مــادة /            
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي                             المستوي/ الرابع      

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  العزم ابو حممد على حممد 1444

  قاقه حممد عماد حممد 1444

  صقر على حممد جمدى حممد 1444

  شعبان حممد إبراهيم حممود حممد 1444

  قتا مرسى عبدالعزيز مرسى حممد 1440

  حممد ناجي عبد املنعم كساب 1444

  عبدالرمحن حممد ياسر حممد 1444

  امحد إبراهيم السيد حممود 1444

  محوده طه حسين حممود 1441

  اهلل خلف فريج امحد حممد حممود 1444

  نصار هيمإبرا حممد حممد حممود 1444

  الربيدى امحد السيد مروه 1444

  عباس حسن إبراهيم مروه 4189

  مصطفى على حممد مروة 4190

  ياسني كامل حممد مروة 4191

  خريى مسعد امحد حممد مرمي 1444

  اغا مصطفى إبراهيم مصطفى 1444

  حطب ابوالفتح امحد طلعت مصطفى 1441

  احلناوى رمضان حممد مصطفى 1444

  بدر فايد السيد حممد حممد ممدوح 1444

  الفقى حممد عبدالرازق عبداجمليد منار 1444

  مسيه حممد حممود مىن 1444

  حممد سالمه السيد مهتاب 1400

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
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 توقيع المــــــراقب                            ـ                               1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 التوقيع /                                                  ـ       5                               



 جامعة طنطا        
 (     9طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                            مبيدات اآلفات الحبوب المخزونة امتحان مــادة /           
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  الفقى حممد عبدالرؤف عبدالرازق مياده 1404

  النجار امحد السيد امحد مى 1404

  البلتاجي املتويل حممد املتويل مي 1404

  العياط ابواليزيد حممد نادر 1401

  بشعة زينهم رزق جناة 1404

  عزام إبراهيم امحد عبداللطيف جنوى 1404

  املهدي عبداهلل حممد ندي 1404

  الشهاوى على حممود ندى 1404

  هالل لسيدا امحد نادر نرمني 1404

  مراد سعد زكريا نريمني 1440

  سامل حممد امحد وجيه نسرين 1444

  نسمة محدي امحد عمر 1444

  زكى امساعيل زكى نسمه 1444

  طيب عبدالعزيز عبدالكرمي نعمه 1441

  خليل امحد امحد هنال 1444

  حجاب فؤاد حمروس هنال 1444

  نورا حممد جنف عبد الرمحن إبراهيم 1444

  عبده شاهني حممد إبراهيم هاجر 1444

  رحاب حممد حممد عبد النيب هاجر 4221

  دحروج فهمى خضر حممد هادى 1444

  جمدوب مرزوق طاهر هاين 1444

  النجار ابواليزيد حسني هبه 1441

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
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 توقيع المــــــراقب                                                           ـ1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

 ـ                                              التوقيع /           5                               



 جامعة طنطا        
 (     20طالب لجنة رقـم )     انصرافكشف    شئون التعليم والطالب                          

                                                            مبيدات اآلفات الحبوب المخزونة امتحان مــادة /           
 م 5112/5112فصل دراسي /ثاني             للعام الجامعي المستوي/ الرابع                                  

 

 باالنصرافالتوقيع  نســــــــــــــم الطالـــــــــــــــــــــــــــب رقم الجلوس

  صحصاح إبراهيم اسعب هبه 1444

  زوين عبد الفتاح لطفي هبه 1444

  هدي حممد طة عبد الفتاح 1444

  البنا توفيق معروف هدى 1444

  رجب خليفه السيد اشرف هدير 1440

  محاد حامد امني محاد هدير 1444

  نصر حممد فوزى رمضان هدير 1444

  جعلص رشاد حممد هدير 1444

  يف مصطفيهند حممد عبد اللط 1444

  مرعى عيسي عطيه السعيد هويدا 1444

  العجان سليمان امني حممد سليمان وئام 1444

  مريوط أمحد مجال وسام 1444

  عالم سامل امحد نبيل سعيد وسام 1444

  الرمحن عبد كمال الرمحن عبد وسام 1410

  الصعيدي حممد طه وفاء 1414

  اجةاخلو  حممد عبد السميع مسعد يارا 1414

  النجار فاروق إبراهيم يامسني 1414

  العيسوي السيد سعد يامسني 1411

  هيده إبراهيم حلمي حممد يسريه 1414

 

 ةإجمالي اللجنـــــ اليمتحــي غيـــاب مضـــــور
 

 

  
19 

  

 يع المــــــراقب ـ                                                          توق1توقيع المــــــــالحظين  

                                                                                

 االسم /                                                                                

            التوقيع /         ـ                                     5                               
 
 


