
 جامعة طنطـــــــا 
   (( 1جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

ادلــواد االختــيارية اســم الطالــب  رقم اجللوس
مواد سنوات سابقة الفصل الدراسي 

األول 
 تكنولوجيا اجلنب +  الزراعات الالارضية ابراىيم السيد ابراىيم دمحم العشماوى 4001
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية +الزراعات االالارضية   ابراىيم السيد عمر السيد سادلان 4002
 تكنولوجيا األلياف واختبارهتا   +  الزراعات االالارضيةابراىيم أنور ابراىيم ابراىيم االبياري  4003
 تكنولوجيا اجلنب +  الزراعات الالارضية ابراىيم رمضان ابراىيم عبدالفتاح حريرة 4004
    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق ابراىيم سعيد ابراىيم دمحم الزلويف  4005
 تكنولوجيا األلياف واختبارهتا + تصميم وتنسيق احلدائق   ابراىيم عيد زلمود ابراىيم البنا 4006
 تكنولوجيا اجلنب +  الزراعات الالارضيةابراىيم دمحم ابراىيم السيد عموش  4007
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  احسان مقيدم عبدهللا مقيدم 4008
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  احالم دمحم على الدين عبد احلفيظ اجلمل 4009
 تكنولوجيا األلياف واختبارهتا   +  الزراعات االالارضية امحد ابراىيم الدسوقي عبدالعزيز 4010
    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  امحد السيد امحد سامل شحاتو 4011
    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  امحد السيد الليثى عبد اجلليل 4012
    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق امحد جابر اسعد بدر  4013
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  امحد مجال امحد محوده شرمانة 4014
 تكنولوجيا اجلنب +  الزراعات الالارضيةامحد حسن ابراىيم دمحم امحد  4015
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تصميم وتنسيق احلدائق   امحد حسن رجب ادلرابع 4016
 تكنولوجيا اجلنب +  الزراعات الالارضية امحد حسن دمحم حسن احلنفى 4017
 تكنولوجيا اجلنب +  الزراعات الالارضية امحد محدى سليمان احلسنُت 4018
 تكنولوجيا األلياف واختبارهتا + تكنولوجيا اجلنب  امحد خالد دمحم اتج الدين عبد العزيز  4019
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+ تصميم وتنسيق احلدائق   امحد رأفت دمحم نبيو زاين 4020
اسياسيات زلاصيل تكنولوجيا اجلنب + تصميم وتنسيق احلدائق  امحد ربيع ابراىيم دمحم الدمنهورى  4021
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+الزراعات الالارضية امحد رضا امحد مهدى حسن 4022
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا اجلنب  امحد رضا محودة دمحم سليمان  4023
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  امحد سامى سند الدسوقى العمرى 4024
 تكنولوجيا اجلنب + تصميم وتنسيق احلدائق  امحد سعيد عبد الكرًن  4025

 ادلخص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 2جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق امحد سالمة عبد اللطيف امساعيل  4026
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+الزراعات الالارضيةامحد مسَت امساعيل عبد اللطيف جرب  4027

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+الزراعات الالارضية امحد سيد دمحم علي سيد 4028

 تكنولوجيا اجلنب +  الزراعات الالارضيةامحد شعبان امحد السيد بدوي  4029
  تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات الالارضيةامحد طارق دمحم العبد حافظ  4030

  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية امحد طارق دمحم بركات 4031

 كيمياء حيوية زراعيةتكنولوجيا اجلنب + تصميم وتنسيق احلدائق  امحد طلعت عبد احلميد عيسى  4032
    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  امحد عادل عبدالعزيز عيسى 4033
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+الزراعات الالارضيةامحد عبد النيب علي حسن  4034

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  امحد عزت عبدالعزيز البيلى شعيشع 4035

  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية امحد عالء عبداحلميد خليفة 4036
    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق امحد كارم حلمي الشناوي  4037
    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق امحد ماىر عبد العزيز عبد الفتاح  4038

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+الزراعات الالارضية امحد دمحم احملمدي مصطفي حالوه 4039

 تكنولوجيا األلياف واختبارهتا   +  الزراعات االالارضيةامحد دمحم دمحم عوض  4040
    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق امحد دمحم دمحم دمحم البليهي  4041

    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  امحد منصور السيد على نوفل 4042

  الزراعات االالارضية +تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  امحد وحيد عبدالرازق عبد القوى اجلوىرى 4043
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية امحد ايسر دمحم السيد ادلنسي 4044
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية اروى مسعود عطيو الشيخ على 4045

 تكنولوجيا اجلنب + تصميم وتنسيق احلدائق   العظيم ادلشد براىيم عبدااسراء  4046
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اسراء امحد الششتاوى عبيد 4047

 تكنولوجيا األلياف واختبارهتا   +  الزراعات االالارضيةاسراء اشرف فرج مشقرق  4048
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   اسراء السعيد عبد ادلنعم امحد 4049
    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق اسراء خالد ابراىيم يوسف  4050

 ادلختص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 3جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/20221الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اسراء سامل دمحم سامل أبونوح 4051
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اسراء صاحل دمحم  صاحل الشحات 4052

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+  الزراعات االالارضية اسراء عادل ربيع زلمود ىجرس 4053
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية اسراء عاطف على امحد ابراىيم 4054
    تكنولوجيا األلياف واختبارهتا    + تكنولوجيا اجلنب احلميد زلمود الشُت اسراء عبد 4055

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اسراء عبد العزيز دمحم عبد العزيز رلاور 4056
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضيةاسراء علي عبد احملسن علي  4057
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية اسراء دمحم أمحد سليمان الكاشف 4058
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   اسراء دمحم خليل جاب هللا 4059

 تكنولوجيا اجلنب +  الزراعات الالارضيةاسراء شلدوح زلمود عاشور  4060
    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق اسالم شريف زلمود امساعيل يونس  4061
    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  اسالم عادل على دابرة ادلصرى 4062
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اسالم عادل على دمحم غازى 4063

بيولوجيا اخللية تكنولوجيا اجلنب + تصميم وتنسيق احلدائق  اسالم دمحم امحد السيد  4064
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اسالم دمحم حسن عبد اجمليد ابو حسن 4065
  تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات الالارضيةامساء ابراىيم عون ابراىيم الكومي  4066

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  امساء امحد امحد كشك 4067
 تكنولوجيا اجلنب +  الزراعات الالارضيةامساء رجب دمحم األزرق  4068
 تكنولوجيا اجلنب +  الزراعات الالارضيةامساء سامي عبد التواب غامن القزاز  4069
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+  الزراعات االالارضية امساء صاحل عبدادلنعم مناع ىريدي 4070

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  امساء طاىر زلمود طاىر زلمود 4071
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا امساء عبد السالم السيد أمحد ادلراسي  4072
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا امساء دمحم ابراىيم عباس  4073
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  امساء دمحم عبد البارى دمحم عبد البارى 4074

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تصميم وتنسيق احلدائق امساء دمحم مصطفى شحاتو 4075
 ادلختص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 4جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  امساء زلمود عبد العزيز دمحم عمرو 4076
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا امساء زلمود انجي صاًن مصري  4077

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  االء ابو اذليثم السيد ابو الريش 4078
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  االء امحد يوسف دمحم زعًت 4079
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  االء ايهاب دمحم امحد غازى 4080

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا االء سعد عبد القادر درويش  4081
    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق االء عبد الفتاح دمحم عطيو اجلعيدي  4082
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية االء دمحم ادلتوىل ادلتوىل شكر 4083
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  االء دمحم على أمحد عيسى 4084

    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق احلسن ابراىيم عبد الرشيد الًتاس  4085
  تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات الالارضيةاحلسيٍت أمحد احلسيٍت دمحم  4086
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  الزىراء صبحي عبد البصَت عبدالرؤف خدجية 4087
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا السعيد شبل عبد اللطيف الكفراوي  4088

    الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق السيد دمحم السيد عبد احلميد داوود  4089
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  الشيماء حنفي ربيع حسُت بالل 4090
  تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات الالارضية الشيماء عطيو شعبان عطيو قنديل 4091

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+  الزراعات االالارضية الشيماء نبيل عبد النيب السيد 4092
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  الطاىرة السيد عباس ابراىيم 4093
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  اذلام السيد دمحم السيد دويدار  4094
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية اماين السيد أمحد بطيحو 4095

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تصميم وتنسيق احلدائق   اماىن سعد على دمحم البدوى 4096
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اماىن سالمو داود زلط 4097
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اماىن عبدالرؤف ابراىيم ابو عجاجو دبور 4098
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اماىن زلمود عبداحلليم ابودمحم 4099

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+  الزراعات االالارضية امل امحد السيد الصواف 4100
 ادلختص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 5جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

 1رايضيات م تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   امل سعد دمحم أنور عبد العزيز 4101
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  امنية خالد صالح الدين دمحم القصاص  4102

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+  الزراعات االالارضيةامنية مسَت دمحم شوقي دمحم الشرقاوي  4103
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+  الزراعات االالارضية امنيو فهمى عبدالرمحن ذكى خطاب 4104
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+  الزراعات االالارضية امنيو فوزى عبد الرمحن حسانُت سلمان 4105

  تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات الالارضية امنية مصطفي بسيوين علي عبد العزيز ابو خذمية 4106
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية امَت امين عبدهللا سامل على 4107
  تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات الالارضيةامَته السعيد دمحم نصار  4108
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  امَته بكر عبدالقادر الشيخ 4109

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا امَته خَتي عبد الستار امحد الربماوي  4110
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية امَته زكراي أمحد إبراىيم 4111
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+  الزراعات االالارضية امَته فاروق عبد السالم ابراىيم دمحم 4112
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  امَته رلدى دمحم ابراىيم شحاتو 4113

  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   اميمو عبد اخلالق امحد الرفاعى 4114
   تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+تصميم وتنسيق احلدائق  امينة امحد حامد ابو ديو  4115
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضيةامينة زلمود ابراىيم بدور  4116

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايريٌت ابراىيم نصر عبد ادلسيح 4117
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+  الزراعات االالارضية اميان اسامو دمحم دمحم عوض 4118
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية اميان جالل عبد العظيم عبد اجلواد حواش 4119
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اميان مجال عبد احلميد صدقة 4120

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اميان حسُت السعيد زلمود خليل 4121
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اميان صربى الشناوى امحد 4122
   تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+تصميم وتنسيق احلدائق  اميان عاطف أمحد القطاري  4123
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  اميان عمر عبد اخلالق ابو امانة  4124

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اميان دمحم عبدالسالم فرج الزعَتى 4125
 ادلختص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 6جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع/ أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية اميان دمحم عبدالغٌت اجلنايٌت 4126
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   اميان دمحم على دمحم الزمار 4127

  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  اميان سلتار العراقي البسطويسي  4128
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  اميان مصطفي عزت خضر  4129
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اميان انصر عزت زكى زىره 4130

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اميان وجدى سعيد زايده 4131
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+  الزراعات االالارضية امين اشرف ابراىيم ابو حيا هللا 4132
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   امين امين كمال الشناوي 4133
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+  الزراعات االالارضية ايناس عادل عبد السالم دمحم امساعيل 4134

  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   ايو ابراىيم عبدالعظيم مندور البابلى 4135
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية ايو اسامو دمحم جالل الدين يونس 4136
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا اية السيد دمحم علي البلكيمي  4137
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   اية هللا ابراىيم دمحم حسُت 4138

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايو أمين سيد امحد شبانو 4139
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايو حسن عبد العاطى على عطا 4140
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايو محدي عبد الرمحن دمحم شليب 4141

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايو سامي السباعي السيد السباعى زىره 4142
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايو صالح امساعيل سليمان مطاوع 4143
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايو عبداذلادى عبداحملسن عبداذلادى عمار 4144
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا +تصميم وتنسيق احلدائق   ايو عصام دمحم السيد سنجاف 4145

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية ايو فرج حيى حسن 4146
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايو كامل البيومى غنيم 4147
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايو رلدى حجازى احلسانُت 4148
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا +تصميم وتنسيق احلدائق   ايو دمحم امحد زلمود دمحم 4149

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايو دمحم السيد القاضى 4150
 ادلختص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 7جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

ادلــواد االختــيارية اســم الطالــب  رقم اجللوس
مواد سنوات سابقة الفصل الدراسي 

األول 

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   ايو دمحم سعيد عبداجمليد ابشا 4151
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+  الزراعات االالارضية ادلنعم السيد عمر ايو دمحم عبد 4152

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا ايو دمحم عبد النيب حسن حامد  4153
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايو دمحم دمحم مرعى 4154
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايو زلمود فتحى زلمود العيارى 4155

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايو زلمود مصطفى الدقاق 4156
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايو مصطفى دمحم مصطفى عبده 4157
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةايو منصور دمحم اخلطيب  4158
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  بسمو زكراي جاد دمحم جاد 4159

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية بسنت ذكى ذكى ادلرشدى 4160
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  العزيز يوسف الدين عبد بسنت نور 4161
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةتسنيم الصفيت عبد احلافظ امساعيل  4162
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضيةتغريد صالح رأفت يوسف العطار  4163

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  تقي ابراىيم علي عبد القادر احلليسي  4164
 1رايضيات م تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  تقي أمحد مصطفي دمحم  4165
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  تقى دمحم فتحى عبد الغفار 4166

    تكنولوجيا األلياف واختبارهتا    + تكنولوجيا اجلنب تقى دمحم دمحم قشطة 4167
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية تقى مصطفى جابر ىنداوى االخريطى 4168
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  تقى نصر زلمود اخلربتاوى 4169
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا جاد فكري حامد القيسي  4170

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  جهاد امحد عبدالفتاح انور 4171
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  جيهان سعيد دمحم عبدالسالم امساعيل 4172
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية + تكنولوجيا اجلنب جيهان دمحم كامل دمحم يونس 4173
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   حامد مجيل حامد غريب عبدالعال 4174

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية حسام امحد شعبان سامل دمحم 4175
 ادلختص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 8جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةحسُت السيد دمحم أمحد السايس  4176
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضيةحسُت محدي حسُت العزب ىجرس  4177

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةحسُت رضا حسُت مروان شعبان  4178
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضيةحسُت سيد أمحد عبد اجليد توفيق  4179
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   حسُت عبدااللو السيد حسُت الباجوري 4180

  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +  الزراعات االالارضية حسُت عمر حسُت دمحم علوان 4181
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةحفصو سعد زغيم سليم البدوي  4182
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  حنان رشاد دمحم عبد الرازق اخلواجو 4183
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية حنان زلمود مصطفى مصطفى عبد السالم 4184

    تكنولوجيا األلياف واختبارهتا    + تكنولوجيا اجلنب خالد سعيد ابراىيم دمحم بربش 4185
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تصميم وتنسيق احلدائق  خالد على ابراىيم زلجوب رصد 4186
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  خالد مؤمن صبحى ابراىيم  4187
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  خدجيو البلتاجى البلتاجى خطاب 4188

  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية    خَتى فريد خَتى حسن اغا 4189
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   داليا سعيد حسُت عبد احلميد خبايت 4190
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  داليا صبحى دمحم على أبو طراد 4191

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  داليا مفرح خليفو ادلنياوي 4192
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  دعاء امحد امحد عوض هللا الزيٌت 4193
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  دينا عاطف دمحم عبد هللا 4194
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية دينا يوسف عبد ادلنعم عبد العال 4195

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةرامي مسَت حامد جعفر  4196
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تصميم وتنسيق احلدائق  راان السيد دمحم السايس 4197
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  رانيا امحد عبد العزيز علي خليفة 4198
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   رمحة ابراىيم دمحم الششتاوى 4199

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية رمحة عبده السيد البدري القدًن 4200
 ادلخص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
  (( 9جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية    رمحو دمحم سعيد االمام خليل 4201
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية رشا دمحم مصطفى ادلعاملى 4202

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  رضوان رجب عشماوى ابوبكر 4203
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية الفتاح الديب الغٌت عبد الفتاح عبد رضوى عبد 4204
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   رغدة شعبان عبد هللا عيسى 4205

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا رغدة مصطفي علي دمحم احلماقي  4206
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية رقيو بالل دمحم الشيتاىن 4207
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تصميم وتنسيق احلدائق رقيو عالء يوسف زلمود  4208
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية    روان امحد سامى سالمو السيد سالمو 4209

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا روان امحد عبد العزيز عامر موسي  4210
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  روان وحيد ابوادلعاطى دمحم 4211
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  روفيده امحد دمحم على رمضان 4212
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية    روفيده خالد يوسف عبد احلميد الشرمبابلى 4213

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  روانء دمحم ابوالفتوح حسن كامل 4214
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية روانء انصر حسُت مجعو 4215
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضيةرًن رأفت دمحم سعد رزق  4216

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  رًن دمحم ابو اليزيد عبده 4217
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ريهام مجال احملمدى الشيخ 4218
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ريهام صالح دمحم عبد ادلنعم الصاوى 4219
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية ريهام صيام على دمحم العريٌت 4220

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  الغفار شعبان زكيو طو عبد 4221
    تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +تكنولوجيا اجلنب زايد طارق فتحى زلمود ادلبيض 4222
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  زينب عبد الكرًن أمحد أمحد أبو النصر 4223
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضيةزينب دمحم شحاتو دمحم زايد  4224

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  زينب دمحم عبد الرؤف زلمود شاىُت 4225
 ادلخص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 10جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع/ أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ساره امين مصطفى عبدالستار النجار 4226
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضيةساره السيد السيد السيد مجال الدين  3227

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا ساره محدي عبد احلليم درويش  3228
تغذية نبات  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   ساره خالد دمحم الديب 4229
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  ساره عبد الوىاب ابراىيم خفاجة  4230

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   ساره عبده دمحم صبحي حبش 4231
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   ساره فهمى سعيد زايده 4232
    تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +تكنولوجيا اجلنب ساره دمحم خليفو كيالىن 4233
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ساره يسري دمحم ابواليزيد البيلي 4234

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  سامح وجيو عبد السالم الطنطاوي  4235
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  سعاد شوقى فاروق صلم 4236
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية سعيد على سعيد على السبكى 4237
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية سعيد مصطفى سعيد مصطفى دمحم العزاوى 4238

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  سلسبيل سعيد توفيق حسن راين 4239
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  سلمى سامح دمحم على دحدوح 4240
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  سلمى طارق طو توفيق 4241

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية سلمى دمحم عبد العزيز امحد صاحل 4242
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  سلمى ايسر ابراىيم النصَتى 4243
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مساح انور دمحم عمر دمحم 4244
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مساح عصام يوسف عبد العزيز عيسي 4245

كمياء حيوية زراعية —تغذية نبات تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  مسَت السيد مسَت السيد  4246
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مسَته امحد دمحم فؤاد خضر 4247
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مسَته دمحم عبد اجمليد دمحم خليفو 4248
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  سناء دمحم على عبد القادر النعاس 4249

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية سناء دمحم لطفى مربوك عطا هللا الشيخ 4250
 ادلختص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 11جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع/ أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  سهام عبد السالم ابراىيم عبد السالم احليص 4251
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  سهَت عبد االاله ابراىيم الشال 4252

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةسهيلو عبد الستار مصطفي زلمود  4253
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية شاىنده إبراىيم رجب إبراىيم أبو خطوة 4254
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  شروق دمحم عبد اللطيف امحد غازى 4255

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا شروق دمحم علي العطار  4256
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  شرين مصطفى سعد احلنفى 4257
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية شيماء امحد دمحم السيد أبو سنة 4258
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضيةشيماء شاكر امحد الشاوي  4259

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  شيماء فوزي زلمود البنا 4260
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية صبحى خالد صبحى الدماطى 4261
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية صفاء دمحم فريد يوسف النجار 4262
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   صالح الدين امين على دمحم الشرقاوى 4263

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية عاصم مسَت امحد قصرى فرج 4264
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  عاطف دمحم عبد العزيز الشوره 4265
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضيةعبد احلميد غريب امحد دمحم  4266

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  عبد الرمحن امحد انصر عبد الرمحن  4267
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  عبد الرمحن زغلول جرب عبد الرؤف أبو محر 4268
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   اللطيف اجليوشى شبل يونس عبد الرمحن عبد 4269
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تصميم وتنسيق احلدائق عبد الرمحن عثمان عبد الرمحن ابراىيم  4270

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية عبد الرمحن على السيد مدين 4271
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تصميم وتنسيق احلدائق عبد الرمحن شلدوح معوض دمحم  4272
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تصميم وتنسيق احلدائق عبد العزيز دمحم عبد العزيز ابو سريع  4273
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تصميم وتنسيق احلدائق  عبد العزيز زلمود حامد زلمود السعداوى 4274

  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية عبد الغٍت رمضان عبد الغٍت حسن 4275
 ادلخص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 12جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   عبد القادر دمحم فتوح ابوعطية 4276
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   عبد هللا رأفت شاكر كامل عبدهللا 4277

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  عبد هللا طة الشحات عرفة  4278
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  عبد هللا على دمحم السيد  4279
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية عبد هللا دمحم عبدهللا دمحم امساعيل 4280

  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضيةعبد هللا ىشام عبد العزيز ابراىيم  4281
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  عبَت صالح امحد شاىُت 4282
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  عبَت على السيد ابراىيم عبدة 4283
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  عزة محدى سيد امحد مزروع  4284

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا عزه دمحم زكراي النجار  4285
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  عزيزه السيد السيد امساعيل ايسُت 4286
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  عال نبيل عفيفى زايدة 4287
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   على امين على عبدالقوى شلتوت 4288

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  علي صفوت عبد ادلنعم علي الكومي  4289
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية على دمحم شفيق على السكرى 4290
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  علياء مصطفى على سالم 4291

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  عماد محدي عبد احلليم سيد امحد  4292
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية عمار دمحم امحد دمحم سعيد 4293
اساسيات بساتُت  تكنولوجيا اجلنب+   الزراعات االالارضية عمر عوض ابراىيم السيد 4294
   تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+تصميم وتنسيق احلدائق   عمر شلدوح يوسف مزروع 4295

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية عمرو ابراىيم دمحم مكاوى 4296
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضيةد العاطي مصطفي بعمرو بالل ع 4297
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   عمرو عبد العزيز دمحم دمحم عبد اجمليد 4298
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضيةعمرو زلمود فتح دمحم حسُت  4299

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية عمرو مصطفي دمحم عطيو عبد الغٍت 4300
 ادلخص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 13جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية عواطف مجال معروف طو نصَت 4301
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  غاده ابراىيم دمحم مصطفى عموش 4302

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية غاده ابراىيم يسري عبداللطيف قابيل 4303
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  فاطمو ابوشفيع عبداحلليم القرو 4304
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  فاطمو الرفاعى رجب الشيخ 4305

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  فاطمو السعيد السيد صقر 4306
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  فاطمة السعيد دمحم دمحم شعبان  4307
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  فاطمو مجال ابراىيم الدسوقى ابو العال 4308
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية فاطمو حسُت دمحم دمحم عبدالفتاح 4309

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  فاطمو رمضان سامل كامل 4310
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية فاطمو طلبو ابراىيم عيد 4311
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  فاطمو على يس عبدربو 4312
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  فاطمو مسعود عطيو مندور 4313

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  فاطمو مصطفى درويش محوده دمحم 4314
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  فاطمو انصر قمرالدولة امحد بديوي 4315
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  فايزة حسن عبدة اخلميسى  4316

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  فرج مجعة فرج فرج عطيو  4317
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  فرحو رجب خليفو خالف البصال 4318
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية + تكنولوجيا اجلنب كرًن محودة عبد اجلواد محودة بلبع 4319
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   كرًن عبد اللطيف فؤاد عيسى شكيل 4320

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةكرًن دمحم شعبان ابو كرمية  4321
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية كمال فتحي كمال دمحم 4322
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  كوثر العزب عبداحلميد وىدان 4323
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضيةكَتلس مسَت عطيو حنا رزق  4324

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية كَتلس وجيو كامل جرجس واصف 4325
 ادلختص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 14جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  ماجدة امحد مصطفى محادة  4326
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مارى ماىر صربى كامل 4327

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةماريو مرقص كامل وىبو  4328
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مارينا ماجد رشدى جورجى جريس 4329
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   دمحم ابراىيم عبدالغفار سامل عطيوى 4330

  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  دمحم ابراىيم دمحم حفور  4331
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   دمحم امحد دمحم امحد القصاص 4332
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  دمحم اشرف عبد اللطيف عوض  4333
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   دمحم البدوى فرج اخلوىل 4334

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةدمحم البيومى حافظ  صللة  4335
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   دمحم السيد عبد الفتاح العدل 4336

  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية دمحم بدوى جاد ادلوىل عبد العال 4337

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية دمحم بشَت امحد البالط 4338

  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية دمحم حسٌت على ابراىيم يونس 4339
 .. تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  دمحم محدي مجال االبياري  4340
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضية دمحم محدى نصر العجمى 4341

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةدمحم خالد دمحم جنيدى  4342
إنتاج خضر  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  دمحم رجب ابو شناف نصر هللا  4343
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  دمحم رضا حسن زيدان  4344

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   دمحم رايض دمحم رايض التطاوى 4345

  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+    الزراعات االالارضيةدمحم سيد ابراىيم منسوب عبد الوىاب  4346
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية دمحم شوقى احلسيٌت دمحم شعبان 4347
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية دمحم شوقى زلمود ابراىيم طايل 4348

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا دمحم صالح ابراىيم اللبده  4349

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية دمحم طارق دمحم عبدهللا 4350
 ادلخص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 15جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

ميكروبيولوجى عام  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  دمحم طلعت دمحم دمحم عمر  4351
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   دمحم عاطف عبد الستار عبد احلميد عبد هللا 4352

  تكنولوجيا األلياف واختباراهتا+    الزراعات الالارضية دمحم عبد اجمليد سليمان امحد  ىيبو 4353
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  دمحم عبد النيب عبد السميع ابو شادي  4354
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية دمحم عصام على ابو العنُت عبدالداًن 4355

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   دمحم فتوح بدران الدسوقى 4356
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةدمحم كمال الزانتى العزوى  4357
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةدمحم ماىر زلمود ابراىيم ىدىود  4358

  تكنولوجيا األلياف واختباراهتا+    الزراعات الالارضية دمحم متوىل زلسب مطاوع 4359

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   دمحم رلدى رشاد حامد حجاب 4360
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   دمحم دمحم زلى الدين السعداوى 4361
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  دمحم زلمود رمضان ابراىيم منصور 4362
  تكنولوجيا األلياف واختباراهتا+    الزراعات الالارضية دمحم زلمود عبد الكرًن ابو طبل 4363

  تكنولوجيا األلياف واختباراهتا+    الزراعات الالارضيةدمحم مصطفي ابراىيم الدسوقي  4364
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا دمحم نشأت السيد بعَت  4365
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية دمحم ىاشم ابراىيم منصور 4366

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية دمحم ىاىن مصطفى ابراىيم بدر 4367
  تكنولوجيا األلياف واختباراهتا+    الزراعات الالارضيةزلمود ابراىيم فهيم الشافعي   4368
  تكنولوجيا األلياف واختباراهتا+    الزراعات الالارضيةزلمود ابراىيم مصطفي كمال امحد  4369
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   زلمود امحد نبيو دايب 4370

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضيةزلمود السعيد امحد عباس النجار  4371
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية زلمود السعيد موسى أبوسليمان 4372
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   زلمود امُت عبد العزيز يوسف 4373
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية زلمود خالد السيد الطويل 4374

  تكنولوجيا األلياف واختباراهتا+    الزراعات الالارضيةزلمود سامي عبد احلفيظ مجيل  4375
 ادلختص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 16جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةزلمود سليمان حسن سليمان  4376
  تكنولوجيا األلياف واختباراهتا+    الزراعات الالارضيةزلمود سليمان عبد الغٍت عبيد  4377

  تكنولوجيا األلياف واختباراهتا+    الزراعات الالارضية زلمود شرف عثمان ادلغريب 4378
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   زلمود صالح حسنُت حسن حسنُت 4379
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية زلمود عبدالعزيز سعد عبدالعزيز 4380

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةزلمود عبد القادر دمحم عيسي  4381
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةزلمود عزت سعد عبد الغٍت  4382
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  زلمود كرًن عبد العزيز السحيىت  4383
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةزلمود دمحم عبد السالم سالم  4384

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  زلمود دمحم عبد القادر البنا  4385
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+ تكنولوجيا اجلنب  زلمود دمحم عبد الوىاب امحد الفقي 4386
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  زلمود مؤمن زلمود طو  4387
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+ تصميم وتنسيق احلدائق   مروه قاسم حامد امام ابوفراخ 4388

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا مروة دمحم مصطفي اجلزار  4389
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  مرًن ابراىيم عبد الفضيل عوض رزق  4390
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضيةمرًن امحد رايض السيد ابو امحد  4391

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مرًن امحد دمحم امحد عياره 4392
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +تكنولوجيا اجلنب مرًن امساعيل رمزى امساعيل دمحم حسُت 4393
  تكنولوجيا األلياف واختباراهتا+    الزراعات الالارضية مرًن اشرف عيسوى ابوريو 4394
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مرًن السباعى لطفى حسن 4395

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مرًن رفعت دمحم مشلو 4396
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية مرًن عبد الرمحن دمحم حلمى يوسف فرح 4397
 1فيزايء وأرصاد جوية م تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  مرًن عصام السيد السوداين  4398
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+   الزراعات االالارضية مرًن دمحم حسن زلمود القاضي 4399

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مرًن زلمود دمحم سليمان البهوار 4400
 ادلختص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 17جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع/ أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مرًن انصر دمحم الشهداوى 4401
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   مصطفى امحد مصطفى قشطو 4402

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مصطفي فتحي دمحم فتح هللا عطيفي 4403
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية الشناويمصطفى دمحم امحد  4404
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   مصطفى دمحم امحد عبد السالم 4405

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+ تصميم وتنسيق احلدائق  مصطفي ىشام ابراىيم رجب احلداد  4406
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   معاز عمرو امحد على الدمياطى 4407
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +تكنولوجيا اجلنب مالك جرجس رمسيس رزق هللا 4408
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةمنار ابراىيم مصطفي عيد  4409

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  منار اسامو دمحم العباسى 4410
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  منار السيد مخيس السيد على 4411
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية منار صبحى مبارك دمحم ابو مجعة 4412
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةمنار كمال ابراىيم اجلعار  4413

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  منار دمحم ابراىيم نعمت هللا 4414
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  منار زلمود رمضان برزان 4415
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةمنار مصطفي عبد ادلقصود بسيوين  4416

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  منار نبيل السيد عبدالسالم رميح 4417
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  منال ىنداوى دمحم السيد ىنداوى 4418
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+   الزراعات االالارضيةمنصور امحد منصور حسن سلطان  4419
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  منو هللا امحد السيد ماضى 4420

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مٌت ايسُت سالمة شاىُت 4421
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  منَتفا عبدهللا جالل عبداخلالق 4422
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مها البدرى ىاشم البدرى البالط 4423
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  مها فاروق دمحم زلمود نوفل 4424

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   ميار فوزى دمحم دمحم ابو حجازى 4425
 ادلختص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 18جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي

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

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية مى ابراىيم امحد ابوزيد سامل 4426
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية +تكنولوجيا اجلنب مى دمحم السيد جاد هللا 4427

  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  مى منَت زلمود ابو عوف  4428
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+ تصميم وتنسيق احلدائق   مياده خالد دمحم ابو النصر شريف 4429
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اندر السيد رجب امساعيل محاد 4430

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   اندر زلمود دمحم عبد احلميد زىران 4431
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اندين دمحم شوقى دمحم االمام 4432
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  انديو عبد الرازق دمحم النجار 4433
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  اندية فوزى ابراىيم موسى 4434

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  صلالء امحد عثمان ضوه 4435
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  صلالء فوزى يوسف عبد الداًن 4436
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية ندى جابر زلمود عفيفى الربماوى 4437
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ندى رأفت دمحم خليل الدبشو 4438

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  ندي عادل جابر دمحم توفيق الصغَت  4439
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  السالم ابراىيم حسان دمحم ندى عبد 4440
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةندي عالء نصر مصطفي اجلدي  4441

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   ندى كامل إبراىيم أبو اليزيد الشريف 4442
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية ندى دمحم محاده دمحم شرف 4443
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  نرمُت اشرف ابو العزم طبيخ 4444
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  نرمُت مجال سيدامحد السحيىت 4445

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية نرمُت رفعت صاحل عبيد 4446
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  نرمُت طلعت دمحم السيد ابو جويلو  4447
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+   الزراعات االالارضية نعمو حجازى ادلصلحى زلمود حجازى 4448
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  هنى رلدى صالح عبد الفتاح عباس 4449

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  هنى دمحم امساعيل ابراىيم الشركسي 4450
 ادلختص          رئيس شئون التعليم والطالب



جامعة طنطـــــــا 
   (( 19جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع / أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+   الزراعات االالارضية نوال امُت عطيو مصيلحي البيطار 4451
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضيةنور الدين دمحم عبد هللا دمحم  4452

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية نورا ايسر دمحم ابراىيم بكر 4453
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  نورىان مسَت عبد اجلواد اجلرجاوى 4454
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق  نورىان دمحم غنيم سامل غنيم  4455

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   ىاجر إبراىيم السعيد الرفاعى عبد ادلنعم 4456
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   ىاجر شعبان سامل ايسُت 4457
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ىاجر صابر الشناوى عبدالنور 4458
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ىاجر عبد العزيز عبد العاطى حواس 4459

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+ تصميم وتنسيق احلدائق   الشايف نعمان الشايف عبد ىاجر عبد 4460
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضيةىاجر عالء الدين السيد يوسف عثمان  4461
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   ىاجر دمحم امحد دمحم غنيمى وىدان 4462
  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+   الزراعات االالارضية ىاجر دمحم الدسوقى على سيد امحد 4463

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ىاجر دمحم كمال السيد عزب شريف 4464
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا ىاجر زلمود عبد العظيم علي ابو زايد  4465
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ىاجر مرسى زلجوب ابراىيم حجاج 4466

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   ىاجر ىاين امحد عالم 4467
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ىاجر حيي زكراي ابو طريو 4468
  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+ تصميم وتنسيق احلدائق   ىادى زلمود دمحم انجى رلاىد عياد 4469
   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية ىالو امساعيل دمحم مرزوق الشقفى 4470

   تكنولوجيا اجلنب+  الزراعات االالارضية ىالو عاطف ابو الفتوح دمحم على 4471
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ىبو حسن امحد البندراوي 4472
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ىبو مصطفى رشدى زاىر 4473
     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   ىدى دمحم ادلهدى حسن شحاتو 4474

   تكنولوجيا األلياف واختبارهتا+تصميم وتنسيق احلدائق   ىدير امحد عبد ادلنعم امحد الفوال 4475
ادلخص                                                                                                       رئيس شئون التعليم والطالب 

 
         



جامعة طنطـــــــا 
   (( 20جلنة   ))كليـــــــة الزراعـــــــــة           

شئون التعليم والطالب 
(( 2016الئحة  ))الرابع /أرقام جلوس ادلستوي 

 2021/2022الفصل الدراسي األول  يف العام اجلامعي 

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

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق  ىدير عبد ادلقصود دمحم ابو ىاشم  4476
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية +تكنولوجيا اجلنب ىدير علي السيد حوام 4477

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ىديل اشرف عزب زلمود 4478
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  وفاء طلعت عبدهللا االقرع 4479
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  والء رضا عرفو دمحم عكارش 4480

  تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  +تكنولوجيا اجلنب والء عبد العظيم دمحم دمحم مرعى 4481
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  والء دمحم سليمان دمحم قاطون 4482
  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   والء دمحم صليب عبدالغفار عثمان 4483
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  وليد فتحى السيد رخا ابو اخلَت 4484

  دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+   الزراعات االالارضية ايرا امين حافظ عبد الفتاح االبيض 4485
   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايره عاطف ابراىيم سليم 4486

   دراسات اجلدوى وتقيم ادلشروعات الزراعية+تكنولوجيا األلياف واختبارهتا  ايمسُت يونس دمحم مسَت النجار 4487
بيولوجيا اخللية  تكنولوجيا اجلنب+ تصميم وتنسيق احلدائق   يوسف أشرف سعد دمحم سعد 4488

     الزراعات االالارضية+تصميم وتنسيق احلدائق   يوسف عادل ابراىيم زايد 4489

طالب ابقون لإلعادة وعند صلاحهم يتم خترجهم يف دور يناير  اثنيا 

       تصميم وتنسيق احلدائق  عثمان عبد الفتاح عثمان عبد الفتاح  4490

تغذية نبات + إنتاج احملاصيل احلقلية      تصميم وتنسيق احلدائق    + تكنولوجيا اجلنبدمحم رأفت ابراىيم امحد عكاشة  4491
 ادلختص          رئيس شئون التعليم والطالب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


