
   ((1جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ابتسام امحد مصطفى فهمى صالح 4001
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ابتسام دمحم شعبان دمحم حجازى 4002
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ابتهال ابراىيم قطب عوض 4003
    تشخيص امااض النبات–انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ابراىيم خًني ابراىيم عيد 4004
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  ابراىيم دمحم ابراىيم حلوة 4005
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ابراىيم دمحم امحد عمر 4006
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  احسان امحد ابراىيم حسٌن 4007
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  احالم دمحم زلمودامساعيل 4008
    تشخيص امااض النبات–ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و  امحد ابراىيم ابراىيم حبًنى 4009
 زه ا  نباتات زينة    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امحد ابراىيم امحد منصور 4010
 زه ا  نباتات زينة    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امحد ابراىيم سعد بدر 4011
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امحد ابراىيم دمحم القاضي 4012
   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى  –االسمـــــــــــوة  التسميــــــــــــــــــو  أمحد ايهاب رشاد عفيفي 4013
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امحد السيد عبد ادلنعم السيد عبده 4014
 زه ا  نباتات زينة    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى امحد السيد صالح السيد الشورى 4015
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امحد بسيوٍل زكراي بسيوٍل حواش 4016
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امحد مجال امٌن امساعيل االلفى 4017
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى امحد جاد هللا مدبويل سليمان  4018
 زه ا  نباتات زينة    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امحد خالد دمحم عيد العبد 4019
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى امحد محدي امساعيل زعًن 4020
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى امحد خضر يوسف على يوسف  4021
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امحد خليفة صابر خطاب 4022
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امحد رافت عبد العزيز حجازى 4023
 زه ا  نباتات زينة    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امحد سعيد سعيد زلمود عبده 4024
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امحد سيف زلمود سيف الزمراٍل 4025

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              
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كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىامحد صالح سعد احللوجي  4026
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امحد طاىر امحد ىاشم مدكور 4027
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و  امحد عادل ابراىيم دمحم ابراىيم 4028
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى امحد عاطف زلمود  امحد حجاج 4029
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و  امحد عبد الرازق خليفة ابوالعطا  4030
  االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو - انتـــــــــــاج سالالت البيـــضامحد عبدالعزيز عبدالغين عبدالعزيز  4031
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امحد عبد ادلنعم توفيق السيد دايب 4032
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض امحد عبد العظيم سليمان اجلداوى   4033
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو امحد عفيفي امحد عفيفي ابو ديب  4034
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امحد على عبدالعزيز على بقوش 4035
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امحد علي علي حسٌن شلتوت 4036
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو أمحد فتحي كساب رمضان  4037
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىامحد فرج حييي حسن   4038
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض امحد فريد امحد مرزوق دمحم  4039
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امحد رلدي دمحم يوسف السيسي 4040
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امحد دمحم ابراىيم الفقى 4041
  االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو - انتـــــــــــاج سالالت البيـــضأمحد دمحم ابراىيم حسن صاحل  4042
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امحد دمحم امحد ابراىيم رمضان 4043
 زه ا  نباتات زينة    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى امحد دمحم الغريب سامل 4044
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امحد دمحم سامى امحد نصر 4045
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امحد دمحم سيد امحد ابوتنب 4046
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىامحد دمحم علي عبد الداَل  4047
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امحد دمحم دمحم السيد ىتهوت 4048
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امحد دمحم دمحم خضر عاصى 4049
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امحد دمحم دمحم عويس 4050
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رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امحد نبيل فتح هللا امساعيل 4051

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض اروى عبدالعزيز ىاشم عبدالعزيز  4052

 (1م )حت ق انسان +زه ا  نباتات زينة   تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىاسراء أمحد ابراىيم عشرة  4053
  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض اسراء امحد على القسطاوى 4054

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو اسراء السيد دمحم صقر  4055

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اسراء حسٌن ابراىيم ابراىيم داود 4056

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اسراء خالد عبدادلنعم على دمحم  4057

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اسراء رضا امساعيل ايوب بدر 4058

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى اسراء رفعت عزالدين عبدالكرَل  4059

 زه ا  نباتات زينة    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  اسراء سامل السيد اجلزار 4060
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و  اسراء سامي مرعي السباعى شحاتو 4061

   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–انتـــــــــــاج سالالت البيـــض اسراء سيد سعد الششتاوى 4062

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  اسراء شحاتة سلتار امساعيل فرج 4063

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض اسراء صبحي شعبان مصطفي  4064

 (1م )حت ق انسان    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو اسراء طو العيسوى طو الصفطى  4065

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اسراء طو رجب رضوان احلالوى 4066

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اسراء عبد الرءوف عطيو ابوزيد 4067

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و  اسراء عبدالغفار عبداللطيف عثمان 4068

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اسراء عبدهللا دمحم عبد هللا احلداد 4069

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىاسراء عصام عبد العزيز جاد هللا  4070

 زه ا  نباتات زينة    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى اسراء دمحم السيد يوسف الشافعى 4071
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو اسـراء زلمـد علي دمحم العكش  4072

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اسراء دمحم دمحم ابو كحلة 4073

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اسراء منًن شكرى زلمود الشيخ  4074

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اسالم عبداحلفيظ رشيد حطب 4075

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((4جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

  ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و   – تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى امساء امحد دمحم متوىل ابو داود 4076

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض امساء اشرف ابراىيم العشماوي  4077

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امساء السيد زلمود دمحم 4078

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىامساء حسٌن مصطفى حسٌن   4079

 زه ا  نباتات زينة    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىاسـماء خًني محيدة خليفـة العربـي  4080
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امساء سعيد فرج ابو الفتح فرج 4081

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امساء عادل مربوك طلبو رجب 4082

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امساء عبد اجلواد امحد السيد  4083

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امساء فكرى دمحم عبد القادر  4084

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امساء دمحم سيدامحد معجوز 4085

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امساء زلمود عبدادلقصود اجلزار 4086

 زه ا  نباتات زينة    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  امساعيل ابراىيم عبداجلواد  4087
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو امسهان علي امحد السيد حجاج  4088

   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–انتـــــــــــاج سالالت البيـــض اعتدال محدى دمحم حسيبة 4089

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اكرم حسن سيد امحد يونس 4090

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  االء ابراىيم حسن شوشو 4091

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  االء ابراىيم دايب يوسف دايب 4092

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  االء دمحم جابر عامر 4093

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض السيد دمحم السيد حجازي  4094

 زه ا  نباتات زينة    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  السيد نصر حسن السيد الفخراٌل 4095
  ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و   – تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى الشيماء امحد دمحم امحد الوكيل 4096

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  الشيماء محدى سعيد خليل 4097

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اذلام مجال السعيد ادلسلمى 4098

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امال امحد دمحم امحد السعدٌل 4099

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو امامة محدي دمحم السجاعي  4100

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((5جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اماٌل امحد مصطفى خليل 4101

   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–انتـــــــــــاج سالالت البيـــض اماٌل السيد عبد السالم القهوجى 4102

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امل امحد ابو الوفا ابراىيم 4103

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى امل صبحي امحد زايده 4104

 زه ا  نباتات زينة    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىامنية سعد عبد الفتاح عينر  4105
  ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و   – تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىامنيو عاطف عرفو دمحم على  4106

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امنيو ىشام زكى النشريت 4107

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  امًنه خًني عبد الفتاح شعبان  4108

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى امًنه مسًن شحاتو امحد  4109

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىامًنة عبد السالم عبد العزيز   4110

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى امًنه عبدادلنعم زكى عبد الغفار  4111

 امااض نبات + زه ا  نباتات زينة    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو اميـرة دمحم انو النصر الشناوي  4112
  ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و   – تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى امًنه دمحم يونس يونس الفراش 4113

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىامًنه مسعد عبد العزيز ابراىيم السيد  4114

 زه ا  نباتات زينة    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  ايثار شوقى عبد الوىاب الشرقاوى 4115
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و ايثار عبد احلميد كمال عبد احلميد   4116

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى اميان ابراىيم فتحى جوىر 4117

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اميان ابراىيم دمحم البحًنى 4118

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض اميان حسام سامي زلرز 4119

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى اميان خالد مجعو عبدالعزيز  4120

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و اميان سامي ىالل نصًن  4121

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اميان سعد ابراىيم زلمود عامر 4122

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اميان شعبان عبدادلقصود امحد  4123

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  اميان صبحى حامد خليل 4124

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اميان عبد الغفور دمحم عبد الرحيم  4125

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((6جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اميان عبد ادلقصود ابراىيم شيحو 4126

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و  اميان عبد ادلقصود امحد دمحم  4127

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و  اميان عبداخلالق عبدالفتاح سالم 4128

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اميان دمحم على سامل العبد 4129

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو اميان دمحم فايروز الشناوي  4130

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو اينور امحد امحد اخلويل  4131

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايو السعيد ابراىيم ابراىيم مرزه 4132

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايو السيد عبدالفتاح الشرقاوى 4133

  ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و   – تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى ايو دسوقى عبد ادلنعم زلمود عبدة 4134

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض ايو رمضان عبد الرحيم عبد الرمحن   4135

 عـــــــــــــــــــــــام امــــــــــــااض نبـــــــــــــــــــات   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  ايو سامل توفيق امساعيل 4136

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  ايو صبحى دمحم عبدادلعطى 4137

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايو عماد عبد ادلوجود عزب مليجى 4138

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايو فايز السيد حامد 4139

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو اية لطفي عبدالوىاب شعبان  4140

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايو ماىر عبد اللطيف الغر 4141

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايو ماىر دمحم عاشور 4142

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايو رلدى عبد الفتاح برىام 4143

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى ايو دمحم امحد حالوه 4144

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايو دمحم السيد على سلطان 4145

 زه ا  نباتات زينة    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو ايو دمحم السيد دمحم علواٍل  4146
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىايو دمحم سعيد ابراىيم العيسوي  4147

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  ايو دمحم عبد الناجى على السيسى 4148

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايو دمحم عبدهللا حبًني 4149

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايو دمحم فتحي على الرويين 4150

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((7جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايو دمحم زلمود دمحم جرب 4151

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو ايو دمحم حييي العطار  4152

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايو مصطفى فهمى عبد العال مطر 4153

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  بسمو على حسن دمحم غدية 4154

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  بسمو مصطفي شوقي عبدالعزيز  4155

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  اتمر مجال دمحم العقاد على 4156

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى تغريد دمحم فهمى دمحم صديق 4157

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىتقى ابراىيم دمحم الصياد  4158

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىتقي امحد دمحم ابو زينو  4159

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  تقى سعيد السيد دمحم نصار 4160

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  مجال رمضان زلمود رمضان 4161

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  جنو عيد رزق زايد 4162

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  جهاد السيد السيد ابراىيم بدوي 4163

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض جهاد حامد قاسم امحد ابو جبل  4164

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  حازم امحد دمحم امحد احلارتى 4165

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض حسام الدين مصطفي عبد السالم   4166

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىحسام حازم ابراىيم دمحم اجلراحي  4167

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو حسام حسين فوزي الشافعي  4168

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى حسن سعيد شحاتو حسن اندحو 4169

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو حسن عبد السميع حسن زىرة  4170

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  حسن عمر حسن مصطفى عثمان  4171

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى حسناء على حسن دمحم البحًنى 4172

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و حسناء فوزي دمحم زلمود سليم  4173

 زه ا  نباتات زينة    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  محدى خالد دمحم عامر 4174
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىمحدي رزق السيد ابراىيم واصل  4175

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((8جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

 عـــــــــــــــــــــــام امــــــــــــااض نبـــــــــــــــــــات   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو محدي نبيل امحد عبد النيب   4176

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض حنان عبداحلميد دمحم الشناوى 4177

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىحنان ماىر البنداري دمحم جودة  4178

  (2م  )عل م  تان ل ويا االلبان    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو حنٌن السعيد السعيد البسيوٍل  4179
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  خالد امحد فخرى ابوالعينٌن 4180

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  خلود خالد مجال الدين زلمود  4181

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  خليل عزيز خليل يوسف 4182

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  داليا السيد ربيع عبد الستار سالمو 4183

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض داليا امام دمحم صاحل غنيم 4184

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىداليا رمضان امحد محيدة   4185

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دعاء السيد امٌن خطاب 4186

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دعاء جهاد دمحم امساعيل بليح 4187

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى دعاء رضا حسن جاد هللا النىن 4188

  ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و   – تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى دعاء دمحم عطية حسن سعفان 4189

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دنيا اشرف صالح الشناوى 4190

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دنيا السيد دمحم ابو السعود  4191

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دنيا حسن فوزى طو 4192

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دينا اكرم عبدهللا ابراىيم على 4193

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دينا سعد فرج اجلخو 4194

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىدينا عمرو مصطفي دمحم  4195

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  رانيا صالح عبيد سعد ضيف 4196

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  رانيا على دمحم النجار 4197

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  رحاب امحد دمحم زكى 4198

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  رحاب رضا ربيع البلكيمى 4199

 عـــــــــــــــــــــــام امــــــــــــااض نبـــــــــــــــــــات   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  رمحو السيد طو عبد احلميد  4200

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((9جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى رمحو دمحم ربيع امحد صقر 4201

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  رضا امحد كامل امحد ىلول 4202

 عـــــــــــــــــــــــام امــــــــــــااض نبـــــــــــــــــــات   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو رضوى القطب ابراىيم امساعيل   4203

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو رفعت حسٌن الزعفراٍل رفعت   4204

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ران محاده دمحم السيد العزب 4205

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  روضو عالء حسٌن دمحم غنيم  4206

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض رويدا فتحى على زايد  4207

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى رَل بسيوٌل عبد القادر النجار 4208

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو رَل زلمود صاحل زلمود صاحلٌن  4209

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  زينب ابراىيم فتوح ابراىيم ابو العزم 4210

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  زينب مسًن عبداجلواد حسٌن على 4211

 مبيوات االفات + عـــام امــااض نبـــات   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو   زينب دمحم على العسال 4212

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى سارة ابراىيم دمحم زلمود احلوىف 4213

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  سارة امحد توفيق سعدون 4214

  ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و   – تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى سارة ايهاب دمحم ماىر دمحم  4215

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  سارة عبد ادلعبود امحد ابورية 4216

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  سارة عالء الدين سعيد ابو جاد هللا 4217

 عـــــــــــــــــــــــام امــــــــــــااض نبـــــــــــــــــــات   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  سارة على زلمود علي السواح 4218

    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  سارة غاًل امساعيل غاًل الصعيدى 4219

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى سارة دمحم فوزى حسن موسى 4220

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى سامية نبيل زلمود حسيبة 4221

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  سعاد مجال ابراىيم قاسم 4222

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  سعيد امحد سعيد عرفو 4223

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض مساء امحد عبدادلهيمن عبدالسالم   4224

 عـــــــــــــــــــــــام امــــــــــــااض نبـــــــــــــــــــات   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  مسر جالل مصطفى ىليل 4225
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   ((10جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  مسر سيدامحد عبد احلليم ابشا 4226

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى مسر شلدوح دمحم عبد الواحد  4227

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  مسًنه رشيد عبد احلميد عبد الصمد  4228

    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  مسًنه عباس سعد مصطفى خليل 4229

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  سناء رضا راغب نصًن 4230

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  سناء دمحم طو عبد العاطى سيد  4231

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  سهيلو ادلرسى عبد الغىن اجلمل 4232

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  سهيلو حامد عبداخلالق كامل دمحم 4233

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  سهيلو مظهر كمال دمحم فراج 4234

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و  سوزان فتحي يوسف عبدالوىاب 4235

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  سيد دمحم سيد علي دمحم 4236

 زه ا  نباتات زينة   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  شاىندا مجعو دمحم حسب هللا 4237

 (فاصة ا لى  )زه ا  نباتات زينة    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  شدوي اكرم عثمان نصر 4238

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  شروق اتمر امحد السيد السعيد 4239

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  شروق مجال سليمان علي غنيم 4240

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  شروق انجى دمحم الشافعى 4241

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  شريف دمحم رشاد عبداحلافظ  4242

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  شرين مصطفي دمحم محـاد 4243

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  شهاب السيد السيد عبد احلميد  4244

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  شيماء ابراىيم عماره عبد الفتاح  4245

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى شيماء عادل صلاح وىدان  4246

 زه ا  نباتات زينة   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  شيماء عبد الرمحن السعيد عنوس 4247

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى شيماء عصام علي البسيوٍل 4248

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  صباح دمحم عيد عبد الرب 4249

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى صفاء خالد ابراىيم عبد الصمد 4250

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((11جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو صالح صـربي صالح حسن سرور  4251

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو ضياء الدين اشرف ابراىيم مربوك  4252

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو طاىر دمحم دمحم علي ليلو  4253

    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  عادل ابراىيم حامد ابو دريع 4254

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى عاصم دمحم حسن راشد 4255

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو عبد احلميد السيد فرج الغلبان  4256

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  عبد احلميد محدى دمحم الشال 4257

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  عبد الرمحن امحد فؤاد زلمود عطا 4258

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى عبد الرمحن السيد عبد الرمحن  4259

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض عبد الرمحن عادل دمحم على   4260

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح علي  4261

  ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و   – تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى عبد القادر ابراىيم عبد القادر  4262

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض عبد هللا عبدالفتاح عبدهللا على  4263

  ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و   – تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىعبد هللا دمحم سعيد دمحم عالم  4264

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض عبدهللا زلمود السيد عبداحلميد  4265

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  عبد هللا زلمود زلمود عبد احلميد 4266

 عـــــــــــــــــــــــام امــــــــــــااض نبـــــــــــــــــــات   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  عبد هللا زلي حلمى رزق القدَل 4267

 (2م)عل م  تان ل ويا االلبان + عام امـااض نبـات   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  عبًن طارق عبداخلالق زلفوظ 4268

  ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و   – تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى عبًن عبد ادلقصود عبد العظيم  4269

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  عزه صبحى عبدالنىب دمحم  4270

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  عصام امحد شوقى عامر 4271

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  عصام الدين امحد كحيل السيد  4272

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  عال صبحى دمحم الغنيمى 4273

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى عال عصام عبد الرمحن ابراىيم 4274

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض عالء على مصطفى حسب هللا  4275

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((12جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

 عام  امـااض نبـات +زه ا  نباتات زينة   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  علياء عبد الناصر زلمود دمحم  4276

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  علياء على حسن دمحم شعبان 4277

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىعمر رضا كامل قطب العيصى  4278

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو عمر فتحي شوقي امحد اخلواجة  4279

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  عمرو امحد عبد الوىاب اخلطيب 4280

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  عمرو ىشام عبد النيب فراج عيسى 4281

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  عواطف زلمود دمحم بكر 4282

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  غادة ابراىيم عبدالستار ابراىيم واىف 4283

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  غاده الدسوقى ابراىيم الزمار 4284

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض فاتن فرحات عبد اجلواد امحد غاًل  4285

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض فاطمة مجال معروف محود  4286

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  فاطمة حسن زلمود خليفو 4287

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  فاطمة مسًن امحد مصطفى ادلصري 4288

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  فاطمة عاطف عبد ادلقصود حامد   4289

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض فاطمة علي السيد دمحم اجلالس  4290

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  فاطمة عوض سليمان التهامي حجر 4291

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  فاطمة دمحم دمحم السمان 4292

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  فاطمة نبيل عبد القادر عبد احلميد 4293

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  فاطمة موسى عبدالرمحن دمحم  4294

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  فتحى السيد امساعيل السيد  4295

    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  فتحى عبد ادلقصود عبد البصًن  4296

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  فريد كامل فريد منصور 4297

  االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض فوزيو القدوس عبده فرج 4298

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  فوزيو شبل على شبل عطيوى 4299

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  فوقيو شريف زلمود شريف 4300

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((13جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  كرَل رافت عبدالكرَل امحد عمران 4301

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  كرَل عبد الرازق حسٌن دمحم  4302

 زه ا  نباتات زينة   تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى كرَل فتحى عبده عبده ادلكاوى 4303

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  كرَل مسعد السيد عبدالقادر محاد 4304

    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  دلياء مسًن الكومى اجلرشو 4305

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  زلاسن أمحد جابر عيد 4306

   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–انتـــــــــــاج سالالت البيـــض مازن سالمو امحد شلىب 4307

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دمحم ابراىيم عبد العزيز دمحم  4308

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى دمحم ابراىيم عيد ابراىيم 4309

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  دمحم امحد عبد هللا نصًن 4310

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دمحم امحد عبد ادلهيمن سراج الدين 4311

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىدمحم امحد دمحم الكومي  4312

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو دمحم السيد السيد داود  4313

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض دمحم السيد حسن اجلنجيهي  4314

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض دمحم السيد شحاتو قنديل  4315

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو دمحم السيد شعبان غنيم  4316

   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–انتـــــــــــاج سالالت البيـــضدمحم السيد عبدالغين السيد  4317

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  دمحم السيد على خضر 4318

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو دمحم اسامة زلمود السباعي  4319

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دمحم مجال امحد منصور دمحم  4320

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دمحم مجال سامل مسلم دمحم 4321

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  دمحم حسىن عبد احلميد مسعد  4322

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دمحم محاده دمحم طلبة الطحان 4323

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دمحم خالد دمحم امحد علي محاد 4324

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىدمحم راضي عبد ادلطلب األخرس  4325

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((14جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض دمحم رضا زلمود زلمود اجلندى  4326

 زه ا  نباتات زينة   تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىدمحم صربي نصار ابراىيم نصار  4327

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض دمحم عادل رلاىد ىاشم  4328

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىدمحم عبد الرمحن صالح الدين   4329

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  دمحم عبدالعزيز على عبدالصادق 4330

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو دمحم عبدالعزيز دمحم مصطفي عيد  4331

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و  دمحم عبد الغفار عبد احلميد  4332

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو دمحم عبد الفتاح دمحم الدسوقي   4333

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض دمحم عصام دمحم السعيد رزيق 4334

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض دمحم عطيو شيبوب عبد العظيم  4335

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض دمحم عمرو رفعت السباعي   4336

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى دمحم عيد محادة حسنٌن القاضى 4337

  اعاية  تابية حي ان   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو دمحم فؤاد دمحم السيد زغرابن  4338

    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو دمحم زلمود امحد عبد النيب   4339

  (2م  )عل م  تان ل ويا االلبان    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو دمحم زلمود عبد اجمليد سامل  4340
   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  دمحم زلمود دمحم الرتاس 4341

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  دمحم مصطفى ابراىيم موسى  4342

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى دمحم ىاٌل شلىب امحد السايس 4343

  ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و   – تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى زلمود مجال الدين دمحم على 4344

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  زلمود رفيق عبد الواسع ابو العزم  4345

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى زلمود رمضان ابراىيم عطية  4346

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى زلمود شعبان السيد السقا 4347

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض زلمود صبحي دمحم حسٌن  4348

 اعاية  تابية حي ان    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو زلمود عبد احلليم عبد العاطي  4349
    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى زلمود عبد اللطيف كمال اجلميزى 4350

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((15جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و  زلمود عبد الشاىف مربوك على  4351

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و  زلمود على على الفرس 4352

 عـــــــــــــــــــــــام امــــــــــــااض نبـــــــــــــــــــات   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو زلمود عمر دمحم حجازي الشافعي  4353

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  زلمود فتحى امحد زلمود  4354

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىزلمود فرحات شيبو عبدالاله معز  4355

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  زلمود دمحم امحد الباجورى 4356

   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–انتـــــــــــاج سالالت البيـــضزلمود دمحم امساعيل شحاتـو  4357

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  زلمود دمحم عبدالقوى الزغىب 4358

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  زلمود دمحم دمحم البنا 4359

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  زلمود ىشام متوىل ابوالعطا 4360

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  مروان ربيع زلمود امحد عزام 4361

 عـــــــــــــــــــــــام امــــــــــــااض نبـــــــــــــــــــات   تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو مروة عماد دمحم مصطفي غاًل  4362

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض مروة دمحم حسٌن حسٌن قنديل  4363

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  مروه يسرى على الكفورى 4364

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض مرَل دمحم دمحم ابو اخلًن  4365

   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–انتـــــــــــاج سالالت البيـــض مصطفي امحد ابراىيم عبد الرسول  4366

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى مصطفى امحد حلمى عطيو ابواليزيد 4367

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى مصطفى اسامو عبد السالم العدل 4368

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  مصطفي امٌن دمحم فتحى ربيع 4369

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و  مصطفى متويل مربوك متويل عابد 4370

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىمصطفى دمحم امساعيل القصاص  4371

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  مصطفى زلمود مصطفى اخلطيب 4372

  ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و   – تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى منار فريد دمحم القط 4373

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىمنًنة امحد عبد الفتاح متويل  4374

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو مؤمن صالح زلمود حسن بصره  4375

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((16جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  مها دمحم عبد العزيز جعيصة 4376

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  مى مجعو دمحم شلىب 4377

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و  مى عادل عبدادلعطي مشندي 4378

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض مي مصطفي محدان شبند  4379

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض مياده دمحمى السيد شاىٌن  4380

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ميار دمحم ابو اخلًندمحم سامل 4381

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىميار دمحم امساعيل دمحم عبد هللا  4382

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض مًنان السعيد على ابو النور السباعي  4383

  ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و   – تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىاندية مجعة على سامل عطية  4384

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو انرميان عادل دمحم البسيوٍل العبد  4385

 زه ا  نباتات زينة   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو نبيل ابراىيم احلسيين شعبان  4386

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض صلاة انيس السعيد الفخراٌل 4387

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى صلالء السيد محزه عبد الرازق صباح 4388

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  صلالء صبحى عبدالبارى دايب غاًل 4389

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىنـدا امحد ابراىيم ابراىيم ىتهوت  4390

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ندا عادل عبد احملسن امحد  4391

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  ندا عالء عبد القادر زلمود  4392

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  نرمٌن دمحم مجال الدماطى 4393

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  نسمو دمحم عرفو السيد عطاهلل 4394

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  نعمو امحد زلمود عيسى النويهى 4395

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  نعيمو عبد الغفار ذكى الششتاوى 4396

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض نفيسو مسعد دمحم مصطفى خضر 4397

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  نفٌن امحد عبد الرمحن امحد فرج 4398

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى هناد سعد الدسوقي عبد القادر  4399

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى هناد دمحم زلمود حسٌن البسيوٍل 4400

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((17جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  هنال عبدادلنصف ابوالعال درويش 4401

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  نور الدين مصطفى سعد الويشى 4402

   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–انتـــــــــــاج سالالت البيـــض نور الصباح زلمود ىاشم عبدالغفار 4403

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  نور عطيو حسن زايد 4404

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  نور دمحم دمحم ذكى الصعيدى 4405

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو نوران دمحم عبد الرازق الشنواٍل  4406

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى نورىان امساعيل سلتار حسٌن  4407

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو نورىان السيد امحد عساف  4408

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى نورىان حسٌن عبدهللا السقا 4409

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  نورىان عادل دمحم محزه مصطفى 4410

 زه ا  نباتات زينة   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو نورىان عبد ادلنعم ابو اليزيد  4411

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  نورىان وجيو رشدي ابراىيم سالمة 4412

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو نًنمٌن امحد امحد زلمود عياد  4413

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو ىاجر امحد عبد السميع خضر   4414

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى ىاجر اسامة فتحي الطناحي 4415

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى ىاجر مجال الدين دمحم توفيق  4416

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو ىاجر مجال صبحي عبد الوىاب  4417

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ىاجر حسن دمحم حسن شريف 4418

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىىاجر رضا علي زلمود عامر  4419

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  ىاجر عالء الدين دمحم  4420

 زه ا  نباتات زينة   تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى ىاجر زلمود امحد سعد ديكو 4421

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ىاجر ىشام عبداجمليد ابو العزم  4422

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ىالو صبحى عبد احلكيم الكشك 4423

 مبيوات االفات   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  ىاًل رمضان دمحم ابراىيم خليفو 4424

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو ىبو هللا السعيد سيد امحد سيدامحد   4425

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((18جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
ـ   :    اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــضىبو هللا طارق فوزي دمحم مصطفي  4426

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض ىبة عدس ابراىيم امحد الشرنوىب 4427

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى ىبو دمحم عبد اخلالق زلمود يونس 4428

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ىدى عبد الوىاب موسي دمحم  4429

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى ىدير جابر ابراىيم مصطفى اجلربسى 4430

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ىدير عادل عبدالباري احلصان 4431

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض ىدير فتحى فتحى عبد القادر  4432

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض ىدير مصطفي دمحم جعفر 4433

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــىىند سعد مسعود مسعود خليل  4434

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ىند سليمان دمحم امساعيل  4435

  (1م )مباوئ االحصاء    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى وجدي دمحم دمحم عفيفي اذلليسي 4436

   تشخيــــص امــــــااض النبــــات–انتـــــــــــاج سالالت البيـــض وفاء انصر عبد اذلادى الغنيمى 4437

    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو والء ابراىيم ابو اليزيد ابو عطيو  4438

 زه ا  نباتات زينة   تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى والء طارق نصر ابو اخلًن 4439

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  والء طو عبد ادلعبود طو 4440

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى ايرا خالد دمحم عبد العزيز يوسف 4441

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى ايرا وجدى عبد ادلنعم ابراىيم  4442

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض ايسر عبد هللا خاطر مشخ  4443

    تشخيــــص امــــــااض النبــــات–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  ايسر مصطفى عبدالعظيم مصطفى  4444

  االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض ايمسٌن ابراىيم على االطًن 4445

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايمسٌن امحد على القواس 4446

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض ايمسٌن امحد مرسى دمحم زعويل 4447

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايمسٌن اشرف عبدالعليم جرب 4448

  تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى - انتـــــــــــاج سالالت البيـــض ايمسٌن احلسيىن على دمحم الشٌن 4449

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايمسٌن السيد زيدان السيد عالم 4450

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              



   ((19جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب

 الرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي  
                            ـ :اوال طالب مستجدون   

رقم 
 اجللوس

 فصل دراسى اثٌل مواد ختلف  الثاٌل  الفصل الدراسى اختيارىمواد  اسـم الطالــــب

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايمسٌن الشريف عبد احلميد مصطفي  4451

 اعاية  تابية حي ان    تشخيــــص امــــــااض النبــــات– تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى ايمسٌن ادلغاورى دمحم اخلطيب 4452
    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  ايمسٌن عبد هللا على عبد النىب 4453

    تانيــــــــــــــــــك  ااكـــــــــــــــــــــــــــــــى–االسمـــــــوة  التسميـــــــــــــو  ايمسٌن دمحم عيسى السيد عيسى 4454

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  ايمسٌن يوسف علي يوسف 4455

   ااكــــــــاا  وــــــــ وة التتــــــــــــا و –انتـــــــــــاج سالالت البيـــض  يوسف وجيو دمحم ادلرسي 4456

:طــــــــــــــــــــــــــالب بـــــــــاقــــــــــــــــــــون لالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة   :ثــــــــانيـــــــــــــــــــــــــــــا  
 ختلفات فرق سابقة ادلواد الىت يؤدى فيها االمتحان ابدلستوى الرابع ادلواد االختيارية  اسم الطالب  

حشاات +انتاج فااهه +ااشاو زااعى +استصالح اااضى بدر عبد الفتاح ابراىيم ابو حسٌن  4457
  زه ا  نباتات الزينة  تطبيتات الحاسب االلى+ اقتصاوية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلمى منًن عبد ادلنعم  عبد الشاىف   4458

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمحم طلعت سليمان صاحل   4459

  :طـــــــــــــــــــــــــــــالب مـــــــــــن اخلــــــــــــــــــــــــــــارج: ثــــــــــالثــــــــــــــــــــــــــــا
  حشاات اقتصاوية+انتاج فااهه + استصالح اااضى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسن امحد كامل جسرىا   4460
  استصالح اااضى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريهام السعيد حلمى النحراوى  4461
  حشاات اقتصاوية+ااشاو زااعى +استصالح اااضى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاطمو سعيد دمحم الفالحة   4462
  حشاات اقتصاوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهاب زلسن معوض مصطفى   4463

  : طـــــــــــــــــــالب مـــــــــــن اخلـــــــــــــارج فرصــــــــــــة اثنيــــــــــــــــــة : رابعـــــــــــــــــــــــــــــــا
  استصالح اااضى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاميان دمحم فاروق السقا   4464

حشاات +انتاج فااهه +ااشاو زااعى +استصالح اااضى عبًن ادلغاورى عابدين ابو عيسى   4465
 تطبيتات الحاسب االلى+ اقتصاوية 

 

حشاات +انتاج فااهه +ااشاو زااعى +استصالح اااضى ىالة مصطفى على ابو دنيا  4466
 تطبيتات الحاسب االلى+ اقتصاوية 

 

  :طالب مل مينحوا الدرجة العلمية اال بعد صلاحهم ىف اللغة االصلليزية: خامســــــــــــــــا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمحم صبحى البهى عبد الرمحن  4467

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              

 
 
 
 



 
 
 
 
 

   ((20جلنــة   ))                                                                                                                   جامعـة طنطـا   

كليـة الزراعـة بطنطـا 

شـــف ـــك                                                                   شئون التعليم والطـالب
 98 ةــــــالئحالرابع  / أرقـام جلـوس المستوى 

 م2019/2020  للعام اجلامعـي الثـــــــــــاٌل   /للفصـل الدراسـي 
  

 تخلفات فرق سابقةالمواد التى يؤدى فيها االمتحان بالمستوى الرابع اسم الطالب   رقم اجللوس

 :طالب من اخلارج فرصة اوىل : اوال 

 مبادئ احصاء  اوااة مزااع + تابية النحل  ويوان الحايا حسام دمحم فايز   4468

 :طالب من اخلارج حىت التخرج : اثنيــــــــــــــــا 

  نباتات الزينة  تنسيق الحوائقايناس دمحم دمحم حرشة   4469

  اوااة مزااع+ نباتات الزينة  تنسيق الحوائقسامية السعيد دمحم دردح   4470

ىند عزت دمحم نوار   4471
تابية النحل  ويوان الحايا +ااشاو زااعى +مبيوات االفات +نباتات الزينة  تنسيق الحوائق 

 وااسات خاصة + اوااة مزااع +
 تغذية النبات 

       رئيس شئون التعليم والطالب                       ادلختـــص                                              

 


