
ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1E12002ف ممتاز20185593279هجاد صالح محمد محمد رشي

2E12003سويق محمد طايل جيد جدا20184381243هند محمد ادل

وحدات 3عدد ال

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

1E12002ف ممتاز20205292276هجاد صالح محمد محمد رشي

2E12003سويق محمد طايل جيد19194179237هند محمد ادل

3E11905احل مقبول18193067201ارشف عبد املنعم عبداحملسن امل

وحدات 3عدد ال

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

1E21901جيد جدا20155186258ماجدة محمد رضا سلمي

2E21827راهمي عاشور ممتاز20185391273اندر الس يد اب

3E21903عال وال جيد جدا18185187261هيام محمد الس يد اب

وحدات 3عدد ال

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

1E21718لمي لمي عبدالنىب عبد احل ممتاز18195592276عبداحل

2E21901ممتاز18195491273ماجدة محمد رضا سلمي

3E21903عال وال ممتاز18195794282هيام محمد الس يد اب

وحدات 2عدد ال

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

1E12008ممتاز2078.598.5197اميان محمد عىل حشيش

2E12007غيابغيابغيابغياب20حسن عبد امحليد حامد

3E11907ن راهمي مشس ادلي ممتاز2080100200رحاب معر اب

4E12001شد راهمي را شد اب ممتاز207090180فاطمة را

5E21904د اتج متوىل ش تا ممتاز2074.594.5189امح

6E22005جيد جدا206080160عىل الس يد الس يد عامر

7E22004جيد جدا206181162فهمي محمد محمود ش تا

8E21908د انور رشوان ممتاز207696192محمد امح

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

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  ة/   نتيجة ام ج الارشــادي ختطيط الربام

رمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

امس الطالب

مالحظات م

مالحظات

مالحظات

تحان مادة  تصاد وتسويق الزروع الفاكهية      / نتيجة ام اق

تحان مادة  ة /  نتيجة ام (أ )النظرية الاقتصادي

تحان مادة  الاقتصـــاد القياســى/ نتيجة ام

تحان مادة  زرعية /  نتيجة ام متقدم- حتليل الادارة امل

مالحظاترمق اجللوس

مالحظات

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

م

م

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

عليا سات ال كنرتول ادلرا

ـى قسم الاقتصــــــاد الــزراع

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

امعي   م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهامس الطالب مالحظاتال

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

1E12008ممتاز2080100300اميان محمد عىل حشيش

2E12007غيابغيابغيابغياب20حسن عبد امحليد حامد

3E11907ن راهمي مشس ادلي ممتاز2080100300رحاب معر اب

4E12001شد راهمي را شد اب ممتاز2078.598.5295.5فاطمة را

5E21904د اتج متوىل ش تا ممتاز207797291امح

6E22005ممتاز207494282عىل الس يد الس يد عامر

7E22004ممتاز207191273فهمي محمد محمود ش تا

8E21908د انور رشوان ممتاز2080100300محمد امح

وحدات 2عدد ال

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

1E12008ممتاز167793186اميان محمد عىل حشيش

2E12007غيابغيابغيابغياب16حسن عبد امحليد حامد

3E12001شد راهمي را شد اب مقبول164561122فاطمة را

4E21904د اتج متوىل ش تا جيد جدا166480160امح

5E22005جيد جدا166682164عىل الس يد الس يد عامر

6E22004مقبول164561122فهمي محمد محمود ش تا

7E21908د انور رشوان ممتاز177491182محمد امح

وحدات 3عدد ال

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

1C21906ه حشات يونس حماصيلغيابغيابغيابغيابغيابغيابمحمد عبد رب

وحدات 3عدد ال

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

1C11820حماصيلممتاز20185997291سامح الس يد سعيد عبدهللا

وحدات 3عدد ال

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

1E21901ممتاز19195290270ماجدة محمد رضا سلمي

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  تصـــاد ميكـــرو / نتيجة ام متقدم- اق

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

مالحظات

تحان مادة  تصاد وتسويق الزروع احلقليه  / نتيجة ام ق ا 

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  تسويق الالياف ومنتجاهتا/ نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

جامعة طنطا 

م

تحان مادة  طرق البحث ىف التعلمي الارشادى/ نتيجة ام

م

امعي   م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

ـى قسم الاقتصــــــاد الــزراع

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

رمق اجللوس

مالحظات

ة زراع لكية ال

عليا سات ال كنرتول ادلرا

تحان مادة  ة/ نتيجة ام ج الارشـــادي تقيـمي الربام

رمق اجللوس



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1E12008جيد جدا176683249اميان محمد عىل حشيش

2E12007غيابغيابغيابغياب17حسن عبد امحليد حامد

3E12001شد راهمي را شد اب مقبول174966198فاطمة را

4E21904د اتج متوىل ش تا ممتاز177390270امح

5E22005جيد جدا176986258عىل الس يد الس يد عامر

6E22004جيد176077231فهمي محمد محمود ش تا

7E21908د انور رشوان ممتاز187492276محمد امح

وحدات 3عدد ال

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

1E12002ف ممتاز20185795285هجاد صالح محمد محمد رشي

2E12003سويق محمد طايل جيد20183371213هند محمد ادل

3E21903عال وال ممتاز20185795285هيام محمد الس يد اب

وحدات 3عدد ال

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

1C21902و خليفة حماصيلجيد جدا19194583249اميان خليفة عبده اب

وحدات 3عدد ال

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

1E21903عال وال ممتاز20205797291هيام محمد الس يد اب

2M22010د مرجان يةممتاز19195492276حامده عادل أ مح ميكنة زراع

3M12002عظمي شامهل يةممتاز18205290270مسر فؤاد محمد عبد ال ميكنة زراع

4M21915علميى يةجيد جدا20185189267رهيام مربوك مليجى ال ميكنة زراع

5M21907يةممتاز19195290270عبد امحليد حامده هبنىس ميكنة زراع

6M12002رمحن رمحن سعد عبد ال يةممتاز18205492276عبد ال ميكنة زراع

7M21909يةممتاز20195493279عىل حسن محمد حسن ميكنة زراع

8M22006وحيىش يةجيد جدا19194381243محمد محمود محمد ال ميكنة زراع

9M11913يةممتاز18205290270نورهان امين محمد كساب ميكنة زراع

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

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  ى/ نتيجة ام تنظمي وادارة اهجزة الارشاد الزراع

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  رشوعات الزراعية / نتيجة ام متقدم- تقيمي امل

تحان مادة  س تصالح وتمنية الارايض      / نتيجة ام تصاد ا  ق ا 

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  ى / نتيجة ام متقدم- تسويق زراع

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

رمق اجللوسم

ـى قسم الاقتصــــــاد الــزراع

عليا سات ال كنرتول ادلرا

مالحظات

امعي   م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

ة زراع لكية ال

جامعة طنطا 


