
ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1S11904ممتاز18185692276أ سامء ذىك عىل القاىض

2S12006جيد جدا17174983249حسام عىل محمد عىل مسره

3S11901جيد جدا17175387261خلود عبدالهادى صديق عنري

4S11902د البحريى ممتاز19196098294رضوه عبدهللا امح

5S11905راهمي كامل ممتاز18185995285نورهان انرص اب

6C12001ن عباس حماصيلممتاز18206098294وليد عامد ادلي

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1S11901هادى صديق عنري ممتاز19175490270خلود عبدال

2S11902د البحريى ممتاز19175793279رضوه عبدهللا امح

3S22004ممتاز19195795285اسامء محمد عبدامحليد خرض

4C12009حماصيلممتاز19195694282ارشف محمد سعيد محد

وحدات 2عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (80)حتريرى (-)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1S11904قاىض جيد جدا206383166أ سامء ذىك عىل ال

2S11905راهمي كامل جيد جدا206989178نورهان انرص اب

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1S12006ممتاز18195390270حسام عىل محمد عىل مسره

2S22004ممتاز18195693279اسامء محمد عبدامحليد خرض

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1S11904قاىض جيد جدا20204787261اسامء ذىك عىل ال

2S12003ممتاز20205393279امرية محمد شعبان سالمه

3S12001وصافية دان اب ممتاز20205999297هجاد الس يد زي

4S12006ممتاز20205898294حسام عىل محمد عىل مسره

5S11901هادى صديق عنري جيد جدا20204686258خلود عبدال

6S11902د البحريى ممتاز202060100300رضوه عبدهللا امح

7S12002راهمي سلمي سالمه غيابغيابغيابغيابغيابغيابمصطفى اب

8S21903د لطيف امح ممتاز202060100300مصطفى عبده عبدال

اله ىلأ م عه للمرة ال و كنرتولراج يس ال رئ
بحوث عليا وال سات ال لكية لدلرا لكيةوكيل ال معيد ال

عه للمرة الثانيةكتبه راج

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

عليا سات ال امعي كنرتول ادلرا  م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

ياه قسم الاراىض وامل

تحان مادة  أ مســدة وتسميد/ نتيجة ام

تحان مادة  ادة العضوية ابلرتبة/ نتيجة ام امل

م

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

امس الطالبرمق اجللوس

تحان مادة  سات خاصة / نتيجة ام ىض)درا (أ را

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

امس الطالب

مالحظات

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  هيدرولوىج املياه اجلوفية والسطحية/ نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  خواص غروايت الرتبة/ نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

مالحظات رمق اجللوس م

م

مالحظات



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 4عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1S12003جيد جدا20174481324امرية محمد شعبان سالمه

2S12001وصافية دان اب جيد جدا20165086344هجاد الس يد زي

3B12003فتاح ىجيد جدا18154881324محمد حامدة عبد اجمليد عبد ال نبات زراع

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1S11902د البحريى ممتاز19205897291رضوه عبدهللا امح

2S22004ممتاز18195592276اسامء محمد عبدامحليد خرض

3M11906فيظ علوان امليكنة الزراعية جيد جدا17145182246دعاء هاىن عبداحل

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1S12003جيد جدا20204383249أ مرية محمد شعبان سالمه

2S12001وصافية دان اب ممتاز20205696288هجاد الس يد زي

3S12002راهمي سلمي سالمه جيد20203979237مصطفى اب

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1S12003ممتاز20195796288أ مرية محمد شعبان سالمه

2S12001وصافية دان اب ممتاز20205999297هجاد الس يد زي

3S12002راهمي سلمي سالمه ممتاز19195896288مصطفى اب

وحدات 2عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (80)حتريرى (-)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1S12003ممتاز207898196أ مرية محمد شعبان سالمه

2S12001وصافية دان اب ممتاز207595190هجاد الس يد زي

3S12002راهمي سلمي سالمه جيد185371142مصطفى اب

وحدات 2عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (80)حتريرى (-)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1S12005ممتاز197594188نرمني جامل عبد امحليد امجلال

2S11905راهمي كامل ممتاز197796192نورهان انرص اب

اله ىلأ م عه للمرة ال و كنرتولراج يس ال رئ

بحوث عليا وال سات ال لكية لدلرا لكيةوكيل ال معيد ال

عه للمرة الثانيةكتبه راج

تحان مادة  ضـــى/ نتيجة ام مورفــولوىج أ را

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات امس الطالب

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  ياة/ نتيجة ام تلوث الاراىض وامل

رمق اجللوس

م

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

م
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

ياه قسم الاراىض وامل

تحان مادة  ضــى/ نتيجة ام ميكروبيولوجيا أ را

رمق اجللوسم

تحان مادة  ضــى/ نتيجة ام طبيعة ال را

مالحظات

مالحظات

تحان مادة  ائية ونوعية مياه الرى/ نتيجة ام طرق تقدير الاحتياجات امل

مالحظات

مالحظات

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

عليا سات ال امعي كنرتول ادلرا  م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  ىض/ نتيجة ام كيـمياء أ را


