
 
 
 
 

 لشئون التعليم والطالبمكتب وكيل الكلية  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:  

 

 
 الفصل الدراسى الثانى 

 قسم / هندسة زراعية عربي 

 

                                             05218     :   انتقال الحرارة ةاملاد -1

 الجديدة( الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ محمد حافظ ادهم هشام  37/  5

 غ سليمان محمد السيد سليمان 124/  5

 غ محمد ايهاب فؤاد احمد حسن  197/  5

 

 القديمة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ بيشوي يونان منير فرج  410/  5

 غ طارق عبد الباري محمد مهدي  415/  5

 غ محمد جمال عبد العليم مرسي 419/  5

 غ محمد حسن عوض عبد العزيز  420/  5

 

 

  

و
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

أ

 أ.د. نجــــوى عادل حسن

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


 
 
 
 

 لشئون التعليم والطالبمكتب وكيل الكلية  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:  

 

   

 الفصل الدراسى الثانى 
 قسم / هندسة زراعية عربي 

 

                       03201:   مبادئ االقتصاد واالقتصاد الزراعي    ةاملاد -2

 الجديدة( الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ سليمان محمد السيد سليمان 124/  5

 غ محمد ايهاب فؤاد احمد حسن  197/  5

 

 القديمة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ طارق عبد الباري محمد مهدي  415/  5

 غ محمد جمال عبد العليم مرسي 419/  5

 

  

و
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

أ

 أ.د. نجــــوى عادل حسن

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


 
 
 
 

 لشئون التعليم والطالبمكتب وكيل الكلية  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:  

 

 

 الفصل الدراسى الثانى 
 قسم / هندسة زراعية عربي

 

اني والسمكي والداجنيأ:    ةاملاد -3                32201    ساسيات االنتاج الحيو

 الجديدة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون     )أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ احمد محمود عبد الرازق سعيد 28/  5

 غ سليمان محمد السيد سليمان 124/  5

 غ محمود محمد محمد على  165/  5

 

 

 القديمة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون    ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(70) 

 غ طارق عبد الباري محمد مهدي  415/  5

 

  

و
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

أ

 أ.د. نجــــوى عادل حسن

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


 
 
 
 

 لشئون التعليم والطالبمكتب وكيل الكلية  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:  

 

 

 الفصل الدراسى الثانى  
 زراعية عربيقسم / هندسة 

 

                 05212    :   مبادئ الهندسة االلكترونية وتطبيقاتها ةاملاد -4

 الجديدة( الالئحة سماء الطالب الغائبون     )أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ سليمان محمد السيد سليمان 124/  5

 غ كريم عبد الفتاح محمد سعد 185/  5

 غ محمد ايهاب فؤاد احمد حسن  197/  5

 

 القديمة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون    ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ طارق عبد الباري محمد مهدي  415/  5

 غ محمد جمال عبد العليم مرسي 419/  5

 

 

 

 

  

و
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

أ

 عادل حسنأ.د. نجــــوى 

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


 
 
 
 

 لشئون التعليم والطالبمكتب وكيل الكلية  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:  

 

 

 الفصل الدراسى الثانى  
 قسم / هندسة زراعية عربي

 

                          05216   :   خواص واختبار املواد ةاملاد -5

 الجديدة( الالئحة سماء الطالب الغائبون   )أ 
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ سليمان محمد السيد سليمان 124/  5

 غ محمد ايهاب فؤاد احمد حسن  197 / 5

 

 

 

 القديمة( الالئحة سماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ طارق عبد الباري محمد مهدي  415/  5

 غ محمد جمال عبد العليم مرسي 419/  5

 

  

و
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

أ

 نجــــوى عادل حسنأ.د. 

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


 
 
 
 

 لشئون التعليم والطالبمكتب وكيل الكلية  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:  

 

 

 الفصل الدراسى الثانى  
 قسم / هندسة زراعية عربي

 

                           05204:   املعادالت التفاضلية والتكاملية ةاملاد -6

 الجديدة(  الالئحة سماء الطالب الغائبون  و الراسبون   ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ ادهم هشام محمد حافظ  37/  5

 غ سليمان محمد السيد سليمان 124/  5

 غ محمد ايهاب فؤاد احمد حسن  197/  5

 
 القديمة(  الالئحةسماء الطالب الغائبون   ) أ
 

 اسم الطالب  رقم الجلوس
 الفرصة الثانية 

(180) 

 غ بسنت نصر محمد اسماعيل 409/  5

 غ بيشوي يونان منير فرج  410/  5

 غ سارة ابراهيم  علي ابراهيم 412/  5

 غ طارق عبد الباري محمد مهدي  415/  5

 غ محمد جمال عبد العليم مرسي 419/  5

 غ محمد حسن عوض عبد العزيز  420/  5

 

و 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

أ

 أ.د. نجــــوى عادل حسن

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

