
ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1H11912 وفا و ال ميان صربي شعبان أ ب جيد جدا18155588264ا 

2H11902 ن فرج يناس عز ادلي جيد9184673219ا 

3H12001عظمي غيابغيابغيابغيابغيابغيابعامد عبدهللا عبدال

4H11906د ضان داوو جيد جدا18145486258فاطمه رم

5H11829 سامعيل شليب ممتاز17185893279محمد ا 

6H11831جيد جدا17145283249محمد عادل محمد عبد امحليد

وحدات 3عدد ال

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

1H11805 رمحن الق عبد ال د عبد اخل مقبول201432.566.5199.5أ مح

2H11912 وفا و ال ميان صربي شعبان أ ب مقبول20162965195ا 

3H12001 عظمي غيابغيابغيابغيابغيابغيابعامد عبدهللا عبدال

4H11829 سامعيل شليب جيد20154277231محمد ا 

5H11831مقبول20163369207محمد عادل محمد عبد امحليد

وحدات 4عدد ال

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

1H12001عظمي غيابغيابغيابغيابغيابغيابعامد عبدهللا عبدال

2H11906د ضان داوو جيد جدا20204080320فاطمه رم

3H11914رحمي ممتاز20205494376كرمي عبد هللا عبد ال

4H11910 جيد جدا20204787348مين محمود محمد مسية

وحدات 3عدد ال

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

1H11903 عزيز عالم غيابغيابغيابغيابغيابغيابحسني عبد ال

وحدات 3عدد ال

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

1H11914رحمي ممتاز20185694282كرمي عبد هللا عبد ال

2H21911 ممتاز202060100300وليد محمد حلمي عييس

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

تحان مادة  نتاج الـمــــــوز/ نتيجة ام ا 

امعي   م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

قسم البســـــــاتيــن

تحان مادة  نتاج مواحل / نتيجة ام متقدم- ا 

مالحظاترمق اجللوس

مالحظات

مالحظات

عليا سات ال كنرتول ادلرا

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  نتاج خنيل البلح/ نتيجة ام ا 

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  داول وتصدير مثار الفاكهه / نتيجة ام داد وت ع مجع وا 

امس الطالبرمق اجللوس

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  نتاج فاكهه اثنوية مس تدمية اخلرضة /  نتيجة ام ا 

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

م

م

م

م

م

مالحظات امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1H11829 سامعيل شليب ممتاز202060100300محمد ا 

2H11831ممتاز202060100300محمد عادل محمد عبد امحليد

وحدات 3عدد ال

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

1H11805 رمحن الق عبد ال د عبد اخل جيد10134770210أ مح

2H22011سامعيل و ا  جيد جدا17185287261اسامء ندير الس يد أ ب

3H21911 ممتاز19195593279وليد محمد حلمي عييس

وحدات 3عدد ال

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

1H11912 وفا و ال ميان صربي شعبان أ ب ممتاز18205290270ا 

2H11902 ن فرج يناس عز ادلي جيد14144775225ا 

3H11913 فقي ة الس يد ال ممتاز18205290270أ ي

4H11903 عزيز عالم غيابغيابغيابغيابغيابغيابحسني عبد ال

5H11906د ضان داوو جيد جدا18164680240فاطمه رم

وحدات 4عدد ال

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

1H11913 فقي ة الس يد ال ممتاز20155590360أ ي

8H11910 ممتاز20156095380مين محمود محمد مسية

وحدات 3عدد ال

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

1H22004ممتاز19195795285محمد عبدهللا فتوح النجار

وحدات 3عدد ال

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

1H11913 فقي ة الس يد ال جيد جدا17164881243أ ي

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

مالحظات

مالحظات

تحان مادة  تربية وحتسني نبااتت الفاكهه/ نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

قسم البســـــــاتيــن

عليا سات ال كنرتول ادلرا

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  هتا ىف جمال الفاكهه/  نتيجة ام س تخدام نة وا  سجة وال ج ة ال ن زراع

رمق اجللوس

مالحظات

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

م

م

تحان مادة  اصالت البس تانية  /  نتيجة ام سجة ىف احل ة ال ن زراع

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  اصالت البس تانية / نتيجة ام داد وختزين احل ع ا 

م

م

تحان مادة  نتاج الفاكهــة التفاحية/ نتيجة ام ا 

مالحظاترمق اجللوس

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

امعي   م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

تحان مادة  فس يولوىج تزهري وعقد نبااتت الفاكـــــهة/ نتيجة ام

مالحظات

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1H12010   د محيده د الس يد أ مح ممتاز20155590270أ مح

2H11905عظمي عبد الباىق مقبول15153060180عبدالباىق عبد ال

3H12002رشيف جيد15154373219محمد مسعد ال

وحدات 3عدد ال

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

1H21821 مقبول17113462186صالح الس يد عطيه

2H22004 ممتاز18195592276محمد عبدهللا فتوح النجار

وحدات 4عدد ال

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

1H11801وب انىج سعيد مليكة غيابغيابغيابغيابغيابغياباابن

2H11803عرصاوى راهمي عبدهللا محمد امل ضعيف1062642168اب

3H12010         د محيده د الس يد أ مح ممتاز17175791364أ مح

4H21908رجال مصطفى عامر جيد19143770280خمتار عزال

وحدات 3عدد ال

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

1H12002رشيف ممتاز20195291273محمد مسعد ال

وحدات 3عدد ال

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

1H11801وب انىج سعيد مليكة غيابغيابغيابغيابغيابغياباابن

وحدات 3عدد ال

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

1H11803عرصاوى راهمي عبدهللا محمد امل مقبول12103860180اب

2P22012 سعيد محمد عبداملنعم اية النباتجيد جدا18174782246ال وق

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 

مالحظات

مالحظاتامس الطالب

رمق اجللوس

تحان مادة  متقدم – تربية خرض / نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  نتاج بذور اخلرض / نتيجة ام متقدم– ا 

ة زراع لكية ال

عليا سات ال كنرتول ادلرا

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

قسم البســـــــاتيــن

مالحظات

مالحظات

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  سجة ىف اخلرض / نتيجة ام ة ال ن زراع

م

م

تحان مادة  الصليبيات / نتيجة ام

رمق اجللوس

امعي   م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

امس الطالبرمق اجللوس

رمق اجللوسم

تحان مادة  ثـــوم/ نتيجة ام البصـــل وال

م

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

م

تحان مادة  نتاج ش تالت اخلرض/ نتيجة ام ا 

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1H11901 راهمي عبد هللا جيد جدا17175589267أ شواق اب

2H21822عاطى رؤف هبجت عبدال جيد جدا17175589267عبدال

وحدات 3عدد ال

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

1H11901 راهمي عبد هللا جيد جدا18185086258أ شواق اب

2H12008 جيد18164579237رؤوف مسري عبدهللا

3H12009 جيد جدا18165286258محمد صفوت فتوح

4H11909ضان جيد جدا18165084252مىن زيهنم محمد رم

وحدات 3عدد ال

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

1H11904د جيد18174075225ش اميء حلمى فضيل امح

2H21822عاطى رؤف هبجت عبده عبدال جيد جدا18175085255عبدال

وحدات 3عدد ال

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

1H11904د جيد جدا18185288264ش اميء حلمى فضيل امح

2H11909ضان جيد جدا18185086258مىن زيهنم محمد رم

وحدات 3عدد ال

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

1H11904د جيد جدا181552.585.5256.5ش اميء حلمى فضيل امح

2H12008 جيد18173570210رؤوف مسري عبدهللا

3H12009 جيد18174277231محمد صفوت فتوح

4H11909ضان جيد جدا18184884252مىن زيهنم محمد رم

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  الصوب وتاكثر نبااتت الزينة /  نتيجة ام

عليا سات ال كنرتول ادلرا

امس الطالب رمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  اصة/  نتيجة ام نبااتت الرتبية اخل

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  نتاج نبااتت الزينة خاص/ نتيجة ام ا 

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

امعي   م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

قسم البســـــــاتيــن

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  ق / نتيجة ام دائ نبااتت الزينة وتنس يق احل

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

مالحظات م

م

تحان مادة  شـجـــــــــار/ نتيجة ام أ 

امس الطالبرمق اجللوس



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 2عدد ال

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

1H11805 رمحن الق عبدال د عبداخل ضعيف20244488امح

2H11912 وفا و ال ميان صربي شعبان أ ب مقبول204060120ا 

3H11903 عزيز عالم غيابغيابغيابغياب20حسني عبد ال

4H12008 مقبول204565130رؤوف مسري عبدهللا

5H11905عظمي عبد الباىق ضعيف20244488عبدالباىق عبد ال

6H11906د ضان داوو مقبول204464128فاطمه رم

7H11914رحمي جيد205777154كرمي عبد هللا عبد ال

8H11829راهمي شلىب مقبول204464128محمد اسامعيل اب

9H12009 ضعيف20244488محمد صفوت فتوح

10H11831مقبول204565130محمد عادل محمد عبدامحليد

11H12002 رشيف مقبول204969138محمد مسعد ال

12H11910ممتاز207595190مىن محمود محمد

13H21822عاطى رؤف هبجت عبده عبدال جيد205878156عبدال

14H21908رجال مصطفى عامر جيد205272144خمتار عزال

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

ة زراع لكية ال

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

قسم البســـــــاتيــن

مالحظات

تحان مادة  داد وكتابة البحث العلمي / نتيجة ام ع طرق ا 

جامعة طنطا 


