
جامعة طنطـــــــا 
   (( 22جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2011الئحة  ))الثالث / أرقام جلوس املستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

مواد ختلف سنوات سابقة مواد اليت يؤديه هبا االمتحان املــواد االختــيارية اســم الطالــب  رقم اجللوس

    2011طالب مستجدون الئحة  أوال

   إيهاب فرج هللابعبد الوها 3522
مباين + النبات االقتصادي 

زراعية 

تغذية +انتاج حماصيل حقلية+انتاج خضر 
 لغة اجنليزية زراعية+نبات

تكنولوجيا حيوية  (غري مسجل )(
  (وهندسة وراثية 

 

مباين + النبات االقتصادي  فوزية مقبول حممود عشوش 3523
زراعية 

انتاج +تكنولوجيا حيوية وهندسة وراثية 
تغذية +انتاج حماصيل حقلية+خضر 
 لغة اجنليزية زراعية+نبات

 

    طالب ابقون لإلعادة اثنيا

 أنور هليل محيدة عبد السالم 3524
مباين +النبات االقتصادي )

   )زراعية 
 

انتاج +تكنولوجيا حيوية وهندسة وراثية 
 لغة اجنليزية زراعية+تغذية نبات+خضر 

غري مسجل  إنتاج حماصيل )(
 ((حقلية 

  + 1رايضيات م)
 ( 2أساسيات حماصيل م

    طالب من اخلارج فرصة أويل اثلثا

3525 

 مصطفى عادل دمحم رمضان 

انتاج +تكنولوجيا حيوية وهندسة وراثية 
غري )(+انتاج حماصيل حقلية+خضر 

(( تغذية نباتمسجل  

 

    طالب من اخلارج فرصة اثنية رابعا

3526 

النبات +مباين زراعية )مصطفى مخيس مصطفى عباس 
 (االقتصادي 

انتاج +تكنولوجيا حيوية وهندسة وراثية 
 لغة اجنليزية زراعية+تغذية نبات+خضر 

غري مسجل  إنتاج حماصيل )(
 ((حقلية 

 2أساسيات حماصيل م

3527 

لغة اجنليزية +تغذية نبات+ انتاج خضر   (النبات  االقتصادي  هادي حممود عطية علي
زراعية 

 

    طالب من اخلارج فرصة اثلثة خامسا

3528 

  (النبات  االقتصادي بسمة على عيسى عقيلة  

    تغذية نبات
تكنولوجيا حيوية وهندسة غري مسجل  ) 

 (( وراثية
 

 

3529 

 دمحم سعيد دمحم الشافعي 
انتاج +تكنولوجيا حيوية وهندسة وراثية 

تغذية +انتاج حماصيل حقلية+خضر 
لغة اجنليزية زراعية +نبات

 

 املختص          رئيس شئون التعليم والطالب



 
جامعة طنطـــــــا 

   (( 27جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           
شئون التعليم والطالب 

(( 2011الئحة  ))الثالث / أرقام جلوس املستوي 
 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

مواد سنوات سابقة الفصل الدراسي املــواد االختــيارية اســم الطالــب  رقم اجللوس
األول 

مواد سنوات سابقة الفصل 
الدراسي الثاين 

    2011طالب مستجدون الئحة  أوال

     إيهاب فرج هللابعبد الوها 3522

اساسيات علن الوراثة )) 

اساسيات علوم +

فرصة  (وتكنولوجيا االلبان
اويل 

    فوزية مقبول حممود عشوش 3523

    طالب ابقون لإلعادة اثنيا

    أنور هليل محيدة عبد السالم 3524

    طالب من اخلارج فرصة أويل اثلثا

3525 
 اساسيات علم االراضي)(  مصطفى عادل دمحم رمضان 

    طالب من اخلارج فرصة اثنية رابعا

3526 

+ فسيولوجي نبات  )  مصطفى مخيس مصطفى عباس 
 (اساسيات حماصيل 

3527 
    هادي حممود عطية علي

    طالب من اخلارج فرصة اثلثة خامسا

3528 

  بسمة على عيسى عقيلة  
 (أساسيات علم الوراثة(
 

3529 

  دمحم سعيد دمحم الشافعي 

زهور ونبااتت الزينة 
) امراض نبات عام+

اساسيات علوم وتكنولوجيا 
 االلبان

 املختص          رئيس شئون التعليم والطالب


