
 
 
 
 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـــــة كلية الزراع
 Vice-Dean for Education and Students Affairs                                                                                            2014لعام   136معتمدة بالقرار رقم  الكلية 

 

 الشاطبي –شارع أفالطون  –جمهورية مصر العربية  -اإلسكندرية

 203/5922780+فاكس:       203/5915427+ - 203/5924391+  203/5901900 +تليفون: 

dean@alexu.edu.eg-agr mail:-E        www.agr.alexu.edu.egWeb Site:  

 

 
 

 ي ـــــالثان  يـــــالفصل الدراس

 ساس ي أنجليزي ل قسم / ا

 

 01201 يرشادتصال ال ل:   ا ةاملاد -1

 الجديدة( الالئحةسماء الطالب الغائبون    ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ جال جاتك راش  749/  10

 غ جون ماكور ماجير   751/  10

 غ مريم طارق محمد عبد الرحمن   862/  10

 

 القديمة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ ميريام ماهر االلفي  1004/  10

 غ ناردين عماد وليم   1005/  10

 غ نتياميرا عبد الكريم  1006/  10

 غ ياريما فاضل  1007/  10

 

و  
 كيل الكلية لشئون التعليم والطالب و

أ

 أ.د. نجــــوى عادل حسن

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


 
 
 
 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـــــة كلية الزراع
 Vice-Dean for Education and Students Affairs                                                                                            2014لعام   136معتمدة بالقرار رقم  الكلية 

 

 الشاطبي –شارع أفالطون  –جمهورية مصر العربية  -اإلسكندرية

 203/5922780+فاكس:       203/5915427+ - 203/5924391+  203/5901900 +تليفون: 

dean@alexu.edu.eg-agr mail:-E        www.agr.alexu.edu.egWeb Site:  

 

 

 

   يــــالثان  يــــالفصل الدراس
 ساس ي أنجليزي قسم / ال 

 

      13201:   اساسيات الزهور ونباتات الزينه وتنسيق الحدائق  ةاملاد -2

 سماء الطالب الغائبون   ) االئحة الجديدة(أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ جال جاتك راش  749/  10

 غ جون ماكور ماجير   751/  10

 غ مريم طارق محمد عبد الرحمن   862/  10

 

 سماء الطالب الغائبون  ) االئحة القديمة ( أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ ميريام ماهر االلفي  1004/  10

 غ ناردين عماد وليم   1005/  10

 غ نتياميرا عبد الكريم  1006/  10

 غ ياريما فاضل  1007/  10

 

و  
 الكلية لشئون التعليم والطالب كيل  و

أ

 أ.د. نجــــوى عادل حسن

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


 
 
 
 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـــــة كلية الزراع
 Vice-Dean for Education and Students Affairs                                                                                            2014لعام   136معتمدة بالقرار رقم  الكلية 

 

 الشاطبي –شارع أفالطون  –جمهورية مصر العربية  -اإلسكندرية

 203/5922780+فاكس:       203/5915427+ - 203/5924391+  203/5901900 +تليفون: 

dean@alexu.edu.eg-agr mail:-E        www.agr.alexu.edu.egWeb Site:  

 

 

   يــــالثان  يـــالفصل الدراس
 ساس ي أنجليزي قسم / ال 

 

                       15202غذية   ل ساسيات تصنيع وحفظ اأ:    ةاملاد -3

 الجديدة( لالئحةسماء الطالب الغائبون   )ا أ

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الثانية الفرصة 

(70) 

 غ جال جاتك راش  749/  10

 غ جون ماكور ماجير   751/  10

 غ مريم طارق محمد عبد الرحمن   862/  10

 

 القديمة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 

 

 

 

   

 

  

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ ميريام ماهر االلفي  1004/  10

 غ ناردين عماد وليم   1005/  10

 غ نتياميرا عبد الكريم  1006/  10

 غ ياريما فاضل  1007/  10

و
 كيل الكلية لشئون التعليم والطالب و

أ

 أ.د. نجــــوى عادل حسن

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


 
 
 
 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـــــة كلية الزراع
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 الشاطبي –شارع أفالطون  –جمهورية مصر العربية  -اإلسكندرية

 203/5922780+فاكس:       203/5915427+ - 203/5924391+  203/5901900 +تليفون: 

dean@alexu.edu.eg-agr mail:-E        www.agr.alexu.edu.egWeb Site:  

 

 

 ي  ــــي الثانـــالفصل الدراس
 قسم / النجليزي أساس ي 

 

                           06201لبان  ساسيات علم الأ:   ةاملاد -4

 الجديدة(الالئحة سماء الطالب الغائبون    ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ جال جاتك راش  749/  10

 غ جون ماكور ماجير   751/  10

 غ مريم طارق محمد عبد الرحمن   862/  10

 

 القديمة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون  ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ ميريام ماهر االلفي 1004/  10

 غ ناردين عماد وليم  1005/  10

 غ نتياميرا عبد الكريم  1006/  10

 غ ياريما فاضل  1007/  10

 

 

  
و

 كيل الكلية لشئون التعليم والطالب و

أ

 أ.د. نجــــوى عادل حسن

mailto:agr-dean@alexu.edu.eg
http://www.agr.alexu.edu.eg/
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 الشاطبي –شارع أفالطون  –جمهورية مصر العربية  -اإلسكندرية

 203/5922780+فاكس:       203/5915427+ - 203/5924391+  203/5901900 +تليفون: 

dean@alexu.edu.eg-agr mail:-E        www.agr.alexu.edu.egWeb Site:  

 

 

 ي  ــــي الثانـــالفصل الدراس
 قسم / النجليزي أساس ي 

 

                           12201ساسيات إنتاج الخضر    أ:    ةاملاد -5

 الجديدة( الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ جال جاتك راش  749/  10

 غ جون ماكور ماجير   751/  10

 غ مريم طارق محمد عبد الرحمن   862/  10

 

 القديمة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 

 

 

 

 

 

  

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ ميريام ماهر االلفي 1004/  10

 غ ناردين عماد وليم  1005/  10

 غ نتياميرا عبد الكريم  1006/  10

 غ ياريما فاضل  1007/  10

و
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

أ

 أ.د. نجــــوى عادل حسن

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


 
 
 
 

 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ـــــة كلية الزراع
 Vice-Dean for Education and Students Affairs                                                                                            2014لعام   136معتمدة بالقرار رقم  الكلية 

 

 الشاطبي –شارع أفالطون  –جمهورية مصر العربية  -اإلسكندرية

 203/5922780+فاكس:       203/5915427+ - 203/5924391+  203/5901900 +تليفون: 

dean@alexu.edu.eg-agr mail:-E        www.agr.alexu.edu.egWeb Site:  

 

 

 ي  ــــي الثانـــالفصل الدراس
 قسم / النجليزي أساس ي 

 

                           16201ساسيات إنتاج الفاكهة  أ:    ةاملاد -6

 الجديدة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون     )أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ جال جاتك راش  749/  10

 غ جون ماكور ماجير   751/  10

 غ مريم طارق محمد عبد الرحمن   862/  10

 

 القديمة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون  ) أ
 

 

 

 

 

 

 
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ ميريام ماهر االلفي  1004/  10

 غ ناردين عماد وليم   1005/  10

 غ نتياميرا عبد الكريم  1006/  10

 غ ياريما فاضل  1007/  10

و
 الكلية لشئون التعليم والطالب وكيل  

أ

 أ.د. نجــــوى عادل حسن

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

