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9102/9191الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى   

 تخلفات المواد من المستوى االول )اساسً عربً(                                     

11019     مبادئ االلتصاد الزراعً لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /91  غ احمد سمٌر عبد الرازق مختار 

01 /45  غ اسالم محمود دمحم ابراهٌم الشامً 

01 /005  غ اٌة خمٌس عمران مرسً 

01 /091  غ بسمة سعد على عبد المجٌد 

01 /091  غ بسنت عمرو احمدطاٌع 

01 /019  غ بٌتر عماد لطفى حبٌب 

01 /011  غ توفٌك سامً توفٌك فرج 

01 /011 صدٌكحنٌن ممدوح دمحم    غ 

01 /912  غ سهام هانً سعٌد دمحم احمد 

01 /491  غ نوره صبحً خمٌس عبد العاطً 

01  /116  غ سمٌرة دمحم دمحم البحٌري ) الئحه لدٌمه( 

 

16019     المملكة النباتٌة  لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /196  غ عمار عبد الرحمن مرسً 

01 /111 شرٌف عبد المحسن رمضاندمحم    غ 

01 /464  غ ٌمنى خالد عبد الظاهر 
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00019     اساسٌات علم الحشرات   لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /15  غ اسماء نصر امٌن شلمانً 

 

06019     اساسٌات الكمٌاء العضوٌة العامة    لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /051  غ حازم عصام زكى دمحم 

01 /916  غ صفوان دمحم نٌل على 

 

91010     اساسٌات علم الوراثة    لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /14  غ احمد دمحم مصطفى الشٌخه 

01 /920  غ طارق ماهر مصطفى شاهٌتاكً 

01 /196  غ عمار عبد الرحمن مرسً  

 

06011     اساسٌات الكٌمٌاء التحلٌلٌة    لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /29  غ امٌرة عٌسى غازي 

01 /021  غ رانٌا دمحم اسماعٌل 

01 /996  غ روان دمحم مصطفى دمحم  

01  /111  غ حسن طه دمحم احمد  ) الئحة لدٌمه(  

01 /111 ) الئحة لدٌمه(شرٌف شحات عبد المتجلى   غ 

 

 



                                             
 

                                                                    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 

91001     اللغة االنجلٌزٌة     لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /4  غ ابراهٌم جما عبد الغفار 

01 /95  غ احمد على دمحم شلبً  

01 /510  غ دمحم هنداوي جمال محمود 

01  /111  غ حسن طه دمحم احمد  ) الئحة لدٌمه(  

01 /111 لدٌمه(شرٌف شحات عبد المتجلى) الئحة    غ 

 

 تخلفات المواد من المستوى االول )اللغة االنجلٌزٌه(

16019     المملكة النباتٌة  لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /691  غ اكون اٌور اكون رٌان 

01 /195  غ عمر دمحم وجدي عبد المنعم 

01 /115  غ لٌفٌجون موتبالً  

 

00019     اساسٌات علم الحشرات   لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /111  غ مارشٌلٌنو نصر رٌاض  

01 /215  غ نورهان دمحم ربٌع احمد 
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06011     اساسٌات الكٌمٌاء التحلٌلٌة    لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /691  غ اكون اٌور اكون رٌان 

01 /651  غ تسبٌح السٌد ابراهٌم السٌد 

01 /614  راسب زٌاد منصور عجمً عبد العاطً 

01  /200  غ ٌاسمٌن عبد الفتاح احمد  

 

 

91010     اساسٌات علم الوراثة    لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

01 /151  غ دمحم خالد مختار عٌسى 

 

 

 تخلفات المواد من المستوى االول )الهندسة الزراعٌه(

14011هندسة تحلٌلٌة وتكاملٌة       لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

4 /9  غ ابراهٌم السٌد ابراهٌم  

4 /095  غ سلٌمان دمحم السٌد سلٌمان  

4 /021  غ دمحم الشحات دمحم دمحم  

4  /914  غ محمود دمحم عبد ربه شلبً  

4  /501  غ بٌشوي ٌونان منٌٌر فرج ) الئحة لدٌمة( 

 غ دمحم جمال عبد العلٌم مرسً ) الئحة لدٌمة(  502/  4
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14011االستاتٌكا والدٌنامٌكا       لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

خالد دمحم عبد اللطٌفدمحم   911/ 4  راسب 

4 /999  غ دمحم مجدي دمحم عبد المنعم 

4 /941  راسب منار اسامه محمود على  

 

 

11001اللغة االنجلٌزٌة       لماده :   ا  

 النتٌجة اسم الطالب رلم الجلوس

4 /045  غ عبد هللا احمد دمحم عٌسى  

 غ عصام محمود دمحم محمود حسن  011/ 4

4 /516 الئحة لدٌمة()اسالم صالح عبد الهادي    غ 

4  /501  غ عبد الرحمن دمحم احمد عبد الممصود ) الئحة لدٌمة( 

4  /506  غ فاروق دمحم عبد السالم ) الئحة لدٌمة( 

) الئحة لدٌمة(دمحم على دروٌش فرج  591/  4  غ 

4  /591  غ ٌاسمٌن اشرف صالح ) الئحة لدٌمة( 

 

 

 


