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4عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M21808جيد14144270280بسام محمد عبد الصمد خريهللا

2M21905جيد جدا16184882328اميان حافظ شعبان الشخيىب

3M21914ممتاز18195693372اتمر محمد س يد عبد الهادى

4M21916ممتاز20196099396محمد حسن الس يد العطار

3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M12009جيد جدا20204484252محمود شوىق محمد احلرصى

2M22008 جيد جدا19204786258الطاهر يوسف الطاهر عىل

3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M21903نتصار خليفة جاب هللا ممتاز20205292276ا 

2M22007ممتاز20205090270أ محد عىل عبد اجلليل

3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M22006جيد20174279237محمد محمود محمد الوحيىش

2M21915جيد جدا20185088264رهيام مربوك مليجى العلميى

3M22010ممتاز20165692276حامده عادل أ محد مرجان

4S21903ال راىض و املياهجيد جدا20124880240مصطفى عبده عبد اللطيف

3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M21905ممتاز19185592276اميان حافظ شعبان الشخيىب

2M21912ممتاز19175490270جنالء شوىق محمد احلرصى

رئيس الكنرتولراجعه للمرة ال وىلأ ماله

معيد اللكيةوكيل اللكية لدلراسات العليا والبحوث

راجعه للمرة الثانيةكتبه

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

جامعة طنطا 

امس الطالب

سات العليا كنرتول ادلرا

قسم الهنـــــدســـــــة الــزراعيــــة

متقدم– قوي زراعية / نتيجة امتحان مادة 

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

متقدم– أ الت مقاومة أ فات /  نتيجة امتحان مادة 

امس الطالب

لكية الزراعة

رمق اجللوس

مبـــــــاين زراعية/  نتيجة امتحان مادة 

رمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

امس الطالب

مالحظات

مالحظات

مالحظات

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال
رمق اجللوس

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

أ الت ومعدات تسوية ال رايض/ نتيجة امتحان مادة 

م

م

م

م

مالحظات

 م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجلامعي 

متقدم– رايضة تطبيقية / نتيجة امتحان مادة 

رمق اجللوسم
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3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M12002جيد جدا20134881243عبد الرمحن سعد عبد الرمحن

2M11913جيد11174775225نورهان امين محمد كساب

3M21910جيد جدا20154883249مصباح مرجان عبد العال

4M21907مقبول13203669207عبد امحليد حامده هبنىس

5M22008مقبول12163967201الطاهر يوسف الطاهر عىل

3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M11917جيد18104674222محمود أ محد مصطفى احليت

2M12001جيد14105074222محمد عىل يس عىل

3M21904ممتاز18205391273اميان ابراهمي عبد املنعم البدوى

4M22003ممتاز18205694282مسر فؤاد محمد عبد العظمي

5M22004جيد جدا16175588264صابر عىل سامل ابو خزمي

3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M12002 جيد20164076228عبد الرمحن سعد عبد الرمحن

2M12009مقبول20162460180محمود شوىق محمد احلرصى

3M21915ممتاز20165591273رهيام مربوك مليجى العلميى

4M22010جيد جدا20165288264حامده عادل أ محد مرجان

5M22006جيد20164076228محمد محمود محمد الوحيىش

3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M11718مقبول16143161183محمود محمد شلىب عطا

2M22010ممتاز18195390270حامده عادل أ محد مرجان

3M21915جيد19193674222رهيام مربوك مليجى العلميى

4M22004جيد جدا20155186258صابر عىل سامل ابو خزمي

5M22006جيد جدا19194583249محمد محمود محمد الوحيىش

رئيس الكنرتولراجعه للمرة ال وىلأ ماله

معيد اللكيةوكيل اللكية لدلراسات العليا والبحوث

راجعه للمرة الثانيةكتبه

نتاج دواجن/ نتيجة امتحان مادة  أ الت مزارع ا 

م

متقدم– هندسة مصانع أ غذية / نتيجة امتحان مادة 

متقدم– هندسة كهرابئية / نتيجة امتحان مادة 

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

رمق اجللوس م

مالحظات

وقود وزيوت/   نتيجة امتحان مادة 

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

م

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

مالحظات

جامعة طنطا 

لكية الزراعة

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

مالحظات

قسم الهنـــــدســـــــة الــزراعيــــة

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال
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3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M21903جيد15124572216انتصار خليفة جاب هللا

2M21912جيد10154570210جنالء شوىق محمد احلرصى

3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M22007جيد15154878234أ محد عىل عبد اجلليل

2M21914ممتاز18205997291اتمر محمد س يد عبد الهادى

3M21916ممتاز202060100300محمد حسن الس يد العطار

3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M12002ممتاز20195190270عبد الرمحن سعد عبد الرمحن

2M22003ممتاز20195493279مسر فؤاد محمد عبد العظمي

3M22008جيد جدا20184987261الطاهر يوسف الطاهر عىل

3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M12001جيد181743.578.5235.5محمد عىل يس عىل

2M11911جيد جدا18175085255مصطفى عبدهللا محمد سالمه

3M22007جيد جدا18184985255أ محد عىل عبد اجلليل

3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M21905ممتاز17195995285اميان حافظ شعبان الشخيىب

2M21914جيد جدا18195188264اتمر محمد س يد عبد الهادى

3M21916ممتاز18195693279محمد حسن الس يد العطار

رئيس الكنرتولراجعه للمرة ال وىلأ ماله

معيد اللكيةوكيل اللكية لدلراسات العليا والبحوث

راجعه للمرة الثانيةكتبه

حبوث العمليات يف الزراعة/ نتيجة امتحان مادة 

م

هندسة ال رايض/  نتيجة امتحان مادة 

مالحظات

أ الت حفر وتطهري القنوات املائية/ نتيجة امتحان مادة 

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

جامعة طنطا 

لكية الزراعة

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

قسم الهنـــــدســـــــة الــزراعيــــة

متقدم– نظرية أ ل الت /  نتيجة امتحان مادة 

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

مالحظات

صالح ش باكت الري/  نتيجة امتحان مادة  صيانة وا 

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

مالحظات امس الطالبرمق اجللوسم

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال
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3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M11805ممتاز191952.590.5271.5الس يد محمد محمود اخلوىل

2M11917جيد جدا17184782246محمود أ محد مصطفى احليت

3M22007جيد جدا19194886258أ محد عىل عبد اجلليل

4M22005جيد جدا171846.581.5244.5ش اميء ابراهمي عبد القادر

3عدد الوحدات

نه التقديرعدد الوحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اعامل الس 

1M11917جيد18104371213محمود أ محد مصطفى احليت

2M12009جيد جدا18205088264محمود شوىق محمد احلرصى

3M21904ممتاز18175893279اميان ابراهمي عبد املنعم البدوى

4M21910جيد جدا18184682246مصباح مرجان عبد العال

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

قسم الهنـــــدســـــــة الــزراعيــــة

مالحظات

أ الت ري ورصف/ نتيجة امتحان مادة 

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

متقدم– دينامياك حرارية / نتيجة امتحان مادة 


