
 
 
 
 

 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  يـــالفصل الدراس
 ساس ي عربيأقسم / 

 
 

 01201. املادة :   االتصال االرشادى     1

 الجديدة(الالئحة سماء الطالب الغائبون  والراسبون )أ
 

 م الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ صفوان محمود نبيل على  10/287

 غ طارق ماهر مصطفى شاهيناكى  10/291

 غ على محمد محمد السيد عثمان 10/324

 غ محمد هنداوى جمال السباعى  401/ 10

 غ هاجر محمود حسن محمود 10/543

 

 القديمة(  الالئحةالطالب الغائبون  ) سماء أ
 

 م الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ شريف شحاتة عبد المتجلى  608/ 10

 غ ليلى رجب رمضان  10/609

 غ محمد عوض فريد عوض الفخرانى  10/611

 غ مصطفى سعيد السيد محمد  10/613
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 13201نباتات الزينة    و  . املادة :  زهور 2
 الجديدة( الالئحة) سماء الطالب الغائبون   أ
 

 م الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ على محمد محمد السيد شعبان 10/324

 غ هاجر محمود حسن محمود 10/543

  
 القديمة(  الالئحة) سماء الطالب الغائبون   أ
 

 م الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ حسن طة عبد الهادى   606/ 10 

 غ مصطفى سعيد السيد محمد  613/ 10 

 

 15202      . املادة  :  تصنيع وحفظ االغذية3

 الجديدة( الالئحةالطالب الغائبون  ) سماء أ
 

 م الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ على محمد محمد السيد شعبان 324/ 10

 غ هاجر محمود حسن محمود  543/ 10

 

 القديمة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون  ) أ
 

 م الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

 

 غ حسن طة عبد الهادى     10/606

 غ شريف شحاتة عبد المتجلى     608/ 10

 غ ليلى رجب رمضان     10/609

 غ محمد عوض فريد عوض    10/611

 غ مصطفى سعيد السيد محمد   10/613 
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 06201اساسيات علم االلبان   املادة :  .4

 الجديدة(الالئحة سماء الطالب الغائبون  ) أ

 

 م الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ على محمد محمد السيد شعبان 324/ 10

 غ هاجر محمود حسن محمود  543/ 10

 
 

 القديمة(  الالئحةالغائبون  ) سماء الطالب  أ
 

 م الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

 

 غ شريف شحاتة عبد المتجلى     608/ 10

 غ مصطفى سعيد السيد محمد   10/613 
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 12201املادة: اساسيات انتاج الخضر   . 5

 (ةالجديد الالئحةالطالب الغائبون  ) سماء أ
 

 م الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ على محمد محمد السيد عثمان   324/  10  

 غ هاجر محمود حسن محمود     543/ 10  

 

 

 القديمة( )الالئحة  الغائبون   طالبالسماء أ
 

 م الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     الجلوسرقم 
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ مصطفى سعيد السيد محمد   613/ 10
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 16201املادة : اساسيات انتاج الفاكهه   . 6

 الجديدة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون والراسبون ) أ
 

 م الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ بالل احمد عبد العال احمد فرج  10/130

 غ صفوان محمد نبيل 10/287

 غ صموئيل جتمس بارتلمو  10/290

 غ طارق ماهر مصطفى  10/291

 غ  على محمد محمد السيد 10/324

 غ محمودهاجر محمود حسن  10/543

 
 

 القديمة( الالئحةسماء الطالب الغائبون من الخارج )أ
 

 م الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ مصطفى سعيد السيد محمد   10/613

 
 

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 

 أ.د. نجــــوى عادل حسن
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