
 "3"                                       منوذج زراعة                                                             

2عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (80)حتريرى (-)معىل(20)اعامل الس 

1A22015الانتاج احليواىنممتاز197493186اروى فتحى احلشاش

2A22014د محمود امني محمود "  "مقبول164763126رائ

3A22022مقبول164763126عصام عبدالفتاح محمود ابوصاحلة"  "

4A21909جيد جدا166581162عالء بدوى الس يد اجليوىش"  "

5A21908جيد جدا167288176معرو كامل محمد الصعيدى"  "

6A22013جيد175774148فاطمة الس يد عبداجمليد فهمى"  "

7A21910مقبول165066132محمد عبد احلكمي عبد املنعم الشورة"  "

8A21914براهمي سلطان "  "مقبول164460120وليد محمد ا 

9B22004النبات الزراعىمقبول154964128مجالت مرشدى ابراهمي اخلياط

10B22005جيد166379158غادة صالح ادلين عبد امحليد"  "

11C21908احملاصيلمقبول184260120امحد الميىن محمد مصطفى بكر

12C21902ضعيف16213774اميان خليفة عبده ابو خليفة"  "

13C22006ضعيف16304692رمضان محمد أ محد سلامين"  "

14C22012ضعيف17193672عادل حييي هيبة شاهني"  "

15C22011جيد185472144عبد السالم بس يوين عبد السالم"  "

16E21904الاقتصاد الزراعىمقبول164864128امحد اتج متوىل ش تا

17E22005ضعيف18314998عىل الس يد الس يد عامر"  "

18E22004ضعيف جدا1692550فهمي محمد محمود ش تا"  "

19E21908ممتاز167490180محمد امحد انور رشوان"  "

20E21903والعال "  "جيد جدا176582164هيام محمد الس يد اب

21F22007علوم وتكنولوجيا الاغذيةممتاز177491182امميه محمد جامل ادلين براكت

22H22011سامعيل و ا  البساتنيجيد175471142أ سامء الس يد ندير أ ب

23H22004جيد جدا186886172محمد عبد هللا فتوح النجار"  "

24H21908مقبول164965130خمتار عز الرجال مصطفى عامر"  "

25M22007امليكنة الزراعيةمقبول155166132أ محد عىل عبد اجلليل

26M21903جيد جدا176986172انتصار خليفة جاب هللا"  "

27M21904ممتاز177895190اميان ابراهمي عبد املنعم البدوى"  "

28M21808جيد جدا156883166بسام محمد عبد الصمد خريهللا"  "

29M21914جيد176178156اتمر محمد س يد عبد الهادى"  "

30M22010جيد185876152حامده عادل أ محد مرجان"  "

31M22003ممتاز177390180مسر فؤاد محمد عبد العظمي"  "

32M22005جيد جدا166480160ش اميء ابراهمي عبد القادر"  "

رئيس الكنرتولراجعه للمرة ال وىلأ ماله

معيد اللكيةوكيل اللكية لدلراسات العليا والبحوث

راجعه للمرة الثانيةكتبه

جامعة طنطا 

لكية الزراعة

سات العليا  م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجلامعي كنرتول ادلرا

الـمقـــــــررات العامـــــة

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات م

لغـــــــة انـجلـــــزيية/ نتيجة امتحان مادة 



 "3"                                       منوذج زراعة                                                             

2عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (80)حتريرى (-)معىل(20)اعامل الس 

33M22004امليكنة الزراعيةجيد جدا177289178صابر عىل سامل ابو خزمي

34M21907ممتاز167692184عبد امحليد حامده هبنىس"  "

35M21909جيد165571142عىل حسن محمد حسن"  "

36M21916جيد جدا167187174محمد حسن الس يد العطار"  "

37M22006جيد176178156محمد محمود محمد الوحيىش"  "

38M21912مقبول175269138جنالء شوىق محمد احلرصى"  "

39P22018وقاية النباتجيد جدا177289178أ سامء بدراوي ابو زيد عايشه

40P22011ممتاز187997194أ سامء بيويم الس يد محمد عييس"  "

41P22012جيد166379158السعيد محمد عبد املنعم حسن"  "

42P22017ميان محمد عبد الفتاح داود "  "جيد جدا167187174ا 

43P22016مقبول164763126دعاء محدي عبد الشايف"  "

44S22004الاراىض واملياهممتاز177592184اسامء محمد عبد امحليد خرض

رئيس الكنرتولراجعه للمرة ال وىلأ ماله

معيد اللكيةوكيل اللكية لدلراسات العليا والبحوث

راجعه للمرة الثانيةكتبه

 م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجلامعي 

الـمقـــــــررات العامـــــة

لغـــــــة انـجلـــــزيية/ نتيجة امتحان مادة - اتبع 

رمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات امس الطالب

جامعة طنطا 

لكية الزراعة

سات العليا كنرتول ادلرا
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3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (80)حتريرى (-)معىل(20)اعامل الس 

1A22015الانتاج احليواىنممتاز207292276اروى فتحى احلشاش

2A22014د محمود امني محمود "  "جيد195473219رائ

3A22022جيد جدا206080240عصام عبدالفتاح محمود ابوصاحلة"  "

4A21909جيد جدا206080240عالء بدوى الس يد اجليوىش"  "

5A21908جيد جدا206484252معرو كامل محمد الصعيدى"  "

6A22013ممتاز207696288فاطمة الس يد عبداجمليد فهمى"  "

7A21910جيد195675225محمد عبد احلكمي عبد املنعم الشورة"  "

8A21914براهمي سلطان "  "مقبول204868204وليد محمد ا 

9B22004النبات الزراعىجيد جدا196483249مجالت مرشدى ابراهمي اخلياط

10B22005جيد جدا206484252غادة صالح ادلين عبد امحليد"  "

11C21908احملاصيلجيد205272216امحد الميىن محمد مصطفى بكر

12C22006جيد195877231رمضان محمد أ محد سلامين"  "

13C22012جيد جدا196281243عادل حييي هيبة شاهني"  "

14C22011جيد جدا206888264عبد السالم بس يوين عبد السالم"  "

15E21904الاقتصاد الزراعىممتاز207292276امحد اتج متوىل ش تا

16E21718مقبول194261183عبداحللمي عبدالنىب عبد احللمي"  "

17E22005ممتاز207292276عىل الس يد الس يد عامر"    "

18E22004مقبول204262186فهمي محمد محمود ش تا"    "

19E21901جيد205070210ماجدة محمد رضا سلمي"    "

20E21908ممتاز197291273محمد امحد انور رشوان"    "

21E21903والعال "    "جيد جدا196685255هيام محمد الس يد اب

22F22007علوم وتكنولوجيا الاغذيةجيد جدا206686258اممية محمد جامل ادلين براكت

23H22011سامعيل و ا  البساتنيجيد205676228أ سامء الس يد ندير أ ب

24H22004جيد جدا197089267محمد عبد هللا فتوح النجار"  "

25H21908جيد195473219خمتار عز الرجال مصطفى عامر"  "

26M22007امليكنة الزراعيةجيد جدا206484252أ محد عىل عبد اجلليل

27M21903جيد205878234انتصار خليفة جاب هللا"  "

28M21904ممتاز197695285اميان ابراهمي عبد املنعم البدوى"  "

29M21808جيد جدا206686258بسام محمد عبد الصمد خريهللا"  "

30M21914ممتاز2080100300اتمر محمد س يد عبد الهادى"  "

31M22010ممتاز207494282حامده عادل أ محد مرجان"  "

32M22003جيد جدا196281243مسر فؤاد محمد عبد العظمي"  "

رئيس الكنرتولراجعه للمرة ال وىلأ ماله

معيد اللكيةوكيل اللكية لدلراسات العليا والبحوث

راجعه للمرة الثانيةكتبه

مالحظات

جامعة طنطا 

 م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجلامعي 

الـمقـــــــررات العامـــــة

حـــــاســــــــب أ لـــــــــى/ نتيجة امتحان مادة 

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

سات العليا كنرتول ادلرا

لكية الزراعة
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3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (80)حتريرى (-)معىل(20)اعامل الس 

33M22005امليكنة الزراعيةجيد جدا197089267ش اميء ابراهمي عبد القادر

34M22004جيد جدا206282246صابر عىل سامل ابو خزمي"  "

35M21907جيد جدا196483249عبد امحليد حامده هبنىس"  "

36M21909ممتاز207696288عىل حسن محمد حسن"  "

37M21916ممتاز207696288محمد حسن الس يد العطار"  "

38M22006ممتاز207090270محمد محمود محمد الوحيىش"  "

39M21910جيد195271213مصباح مرجان عبد العال"  "

40M21912جيد جدا206686258جنالء شوىق محمد احلرصى"  "

41P22018وقاية النباتجيد جدا206686258أ سامء بدراوي ابو زيد عايشه

42P22011مقبول204262186أ سامء بيويم الس يد محمد عييس"  "

43P22012جيد جدا197089267السعيد محمد عبد املنعم حسن"  "

44P22017ميان محمد عبد الفتاح داود "  "جيد جدا206686258ا 

45P22016جيد جدا206282246دعاء محدي عبد الشايف"  "

46S22004الاراىض واملياهجيد جدا196685255اسامء محمد عبد امحليد خرض

رئيس الكنرتولراجعه للمرة ال وىلأ ماله

معيد اللكيةوكيل اللكية لدلراسات العليا والبحوث

راجعه للمرة الثانيةكتبه

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

 م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجلامعي 

الـمقـــــــررات العامـــــة

حـــــاســــــــب أ لـــــــــى/ نتيجة امتحان مادة - اتبع 

جامعة طنطا 

لكية الزراعة

سات العليا كنرتول ادلرا


