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 نتيجة الطالب بعد الفرصة الثانية 
 ملواد التخلفات من املستوى االول 

 2020 – 2019الفصل الدراس ي الثانى 

 
 

 : أساس ي عربي 
ً
 أوال

     03102  املادة / مبادئ االقتصاد الزراعي -1

 الجديدة( الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 فرصة ثانية 

(70) 

 غ احمد سمير عبد الرازق 20/  10

 غ اسالم محمد محمد ابراهيم   54/  10

 غ نوره صبحى خميس  523/ 10

 

 ( قديمةال الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 فرصة ثانية 

(70) 

 غ سميرة محمد محمد البحيري   607/  10
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 20101  ساسيات علم الوراثةأمادة  -2

 الجديدة( الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 

 

 

 

 
 ة( قديمال الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 

  

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 فرصة ثانية 

(70) 

 غ احمد محمد محمد مصطفى  35/  10

 غ طارق ماهر مصطفى   291/  10

 غ عمار عبد الرحمن مرسي 327/  10

 فرصة ثانية  اسم الطالب  الجلوسرقم 

 غ مصطفى سعيد السيد  613/  10
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 07102   مادة اململكة النباتية -3

 الجديدة( الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 

 

 

 17102  ساسيات الكيمياء العضويةأمادة  -4

 الجديدة( الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 

 

 

 17103  ساسيات الكيمياء التحليليةأمادة  -5

 الجديدة( الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 

 

  

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 فرصة ثانية 

(70) 

 غ عمار عبد الرحمن مرسي 327/  10

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 فرصة ثانية 

(180) 

 غ صفوان محمد نبيل على   287/  10

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 فرصة ثانية 

(120) 

 راسب حبيبة محمد رشاد  179 / 10
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 30110  نجليزيةإمادة لغة  -6

 الجديدة( الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 

 

 

 ة( قديمال الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 فرصة ثانية 

(70) 

 غ ابراهيم جمال عبد الغفار  5/  10

 غ احمد على محمد شلبي  24/  10

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 فرصة ثانية 

(70) 

 غ حسن طه محمد احمد   606/  10

 غ شريف شحات  عبد المتجلى  608/  10

mailto:agr-dean@alexu.edu.eg
http://www.agr.alexu.edu.eg/

