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9102/9191من العام الجامعى  الفصل الدراسى الثانى  

 االساسي عربي

10910 االرشادى    الماده :   االتصال   

 ) االئحة الجديدة(

 النتيجة اسم الطالب رلم الجلوس

01/10 مل العربى عربى شعبانا   غ 

01 /29  غ اميرة عوض فهمى عوض شحاتة 

01/962 نسمير محمود عبد الرحم   غ 

 

01 /961  

 

 سندس عبد الفتاح عبد الممصود

 

 راسب

01/919  غ صفوان محمود نبيل على 

01/920  غ طارق ماهر مصطفى شاهيناكى 

01/493  غ  السيد عثمانعلى دمحم دمحم 

01 /310  

 

جمال السباعىدمحم هنداوى   

 

 غ

01/234 محمودهاجر محمود حسن    غ 

 اسماء الطالب الغائبون    ) االئحة المديمة (

 النتيجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /611  غ شريف شحاتة عبد المتجلى 

01/612  غ ليلى رجب رمضان 

01/601  غ مؤمن عالء عبد البديع 

01/600  غ دمحم عوض فريد عوض الفخرانى 

01/604  غ مصطفى سعيد السيد دمحم 
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04910المادة :  زهور ونباتات الزينة     

 االئحة الجديدة(

 النتيجة اسم الطالب رلم الجلوس

01/10  غ امل العربى عربى شعبان 

01/493 شعبان على دمحم دمحم السيد   غ 

01/234 محمودهاجر محمود حسن    غ 

 

االئحة المديمة()  

يجةتالن اسم الطالب رلم الجلوس  

01 /616  غ حسن طة عبد الهادى 

01 /604  غ مصطفى سعيد السيد دمحم 
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02919المادة  :  تصنيع وحفظ االغذية        

 ) االئحة الجديدة (

 النتيجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /10  غ امل العربى عربى شعبان 

01 /493  غ على دمحم دمحم السيد شعبان 

01 /234 محمودهاجر محمود حسن    غ 

 ) االئحة المديمة (

 النتيجة اسم الطالب رلم الجلوس

01/616  غ حسن طة عبد الهادى 

01 /611  غ شريف شحاتة عبد المتجلى 

01/612  غ ليلى رجب رمضان 

01/600  غ دمحم عوض فريد عوض 

01/604  غ مصطفى سعيد السيد دمحم 

 

 

 

 



                                             
 

                                                                    كلية الزراعة                                             

                                                                                                                                       FACULTY OF AGRICULTURE        

                                                                        4162لعام  631الكلية هعتودة بالقرار رقن         

 الشاطبى . -شارع أفالطون  -اإلسكندرية  -جمهورية مصر العربية 

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

Web Site : www.alexu.edu.eg  e-Mail : dean@agr.alexue.edu.eg 

 

16910اساسيات علم االلبان     المادة :  

 ) االئحة الجديدة (

 النتيجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /10  غ امل العربى عربى شعبان 

01 /493  غ على دمحم دمحم السيد شعبان 

01/234 محمودهاجر محمود حسن    غ 

 ) االئحة المديمة (

جةالنتي اسم الطالب رلم الجلوس  

01 /611  غ شريف شحاتة عبد المتجلى 

01 /604  غ مصطفى سعيد السيد دمحم 
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09910المادة: اساسيات انتاج الخضر     

 ) االئحة الجديده(

م الجلوسرل  النتيجة اسم الطالب 

01 /10  غ امل العربى عربى شعبان 

01/962  غ سمير محمود عبد الرحمن 

01/919  غ صفوان دمحم نبيل 

01/920  غ طارق ماهر مصطفى شاهيناكى 

01  /493 مانعلى دمحم دمحم السيد عث   غ 

01 /234  غ هاجر محمود حسن محمود 

 

المديمة(االئحة )  

 النتيجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /604  غ مصطفى سعيد السيد دمحم 
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06910لمادة : اساسيات انتاج الفاكهه   ا  

)االئحة الجديدة(   

 النتيجة اسم الطالب رلم الجلوس

01/03  

01/92  

01/46  

01/10  

01/29  

01/099  

01/041  

 احمد بشر اسماعيل فهمى

 احمد دمحم ابرهيم دمحم

 احمد دمحم محمود العطيوى

 امل العربى عربى شعبان

 اميرة عوض فهمى عوض

 بسنمة حمدى دمحم اراهيم

ال احمد فرجبالل احمد عبد الع  

 غ

 غ

 غ

 غ

 غ

 غ

 غ

01/041  راسب جهاد العربى عبد الرحمن 
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01/020  

01/992  

01/926  

01/962  

01/919  

01/921  

01/920  

01/409  

01/493  

01/399  

01/316  

01/216  

01/234  

 حبيبة عاطف دمحم السيد

 روان محمود السيد محمود

ام احمد العيسوىسلمى عص  

 سمير محمود عبد الرحمن

 صفوان دمحم نبيل

 صموئيل جتمس بارتلمو

 طارق ماهر مصطفى

 عبد هللا محمود عبد النبى

 على دمحم دمحم السيد

 مريم رجب توفيك

 ميار صبحى مجدى عثمان

 ندى زغلول عبد الفتاح

 هاجر محمود حسن محمود

غ          

غ           

غ           

غ           

غ           

غ           

غ           

غ           

غ           

غ           

غ           

غ           

غ            

01/232 غ         هبة هللا دمحم احمد   

01/214 غ         يوسف طلعت على رمضان   

 ) االئحة المديمة (

 النتيجة اسم الطالب رلم الجلوس

01/604  غ مصطفى سعيد السيد دمحم 

 


