
التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

جيد2683771طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

 

 

جيد جدا26104884تربية نبات متقدم

جيد جدا2685286إنتاج وإكثار تقاوى المحاصيل

ممتاز2785590حشائش ومقاومتها متقدم

ممتاز28105997طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد جدا28104280تربية نبات متقدم

زراعة االراضى المستصلحة 

والجديدة متقدم
ممتاز26105591

جيد جدا2794581طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد2793672االسمدة والتسميد متقدم

ممتاز2795490تكنولوجيا الياف الصوف

 

 

 

جيد جدا2794884تربية نبات متقدم

جيد2583770طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد24103872تربية محاصيل الخضر ذاتية التلقيح

 

جيد جدا2994482تربية نبات متقدم

جيد جدا2994886طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد28103270خصوبة اراضى متقدم

 

جيد2784176تربية نبات متقدم

تربية محاصيل مقاومة 

لالمراض والحشرات
ممتاز2995694

ممتاز2996098طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

ايمن السيد حسن160285

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

أسماء محمد سليمان حموده260290

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

محاصيل:  القسم 

احمد صدقى جالل360291

أنتصار عبد الغفار فهيم460292

حسين سالمة محمود560293

عبد هللا عامر عبد المنعم660294

عائشة محمد عبد الرحمن 760295

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ



التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

تربية محاصيل مقاومة 

لالمراض والحشرات
ممتاز2995593

جيد جدا2784681طرق بحث علمى وكتابة رسائل

ممتاز2695590تكنولوجيا ألياف الصوف

 

مقبول2393163طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد2893370االسمدة والتسميد متقدم

جيد جدا2994886عالقة النبات بالماء

 

جيد جدا2584881تربية نبات متقدم

ممتاز29105796التباين والتوارث فى تربية المحاصيل

ممتاز28105795التكثيف الزراعى والتركيب المحصولى

جيد جدا30104484متقدم (أ)تغذية نبات 

جيد جدا2894582انتاج المحاصيل الرئيسية

التكثيف الزراعى والتركيب 

المحصولى
ممتاز27105491

جيد جدا23104780االسمدة والتسميد متقدم

ممتاز2995290عالقة النبات بالماء

جيد جدا2584780تربية نبات متقدم

ممتاز2895693(1)إنتاج محاصيل 

التباين والتوارث فى تربية 

المحاصيل
ممتاز29105695

غياب بعذرغ---متقدم (أ)تغذية نبات 

ممتاز2995290انتاج المحاصيل الرئيسية

ممتاز27105794التكثيف الزراعى والتركيب المحصولى

االستشعار عن بعد فى مجال 

العلوم الزراعية
ممتاز30105595

ممتاز2595690تكنولوجيا الياف الصوف

جيد جدا29104887تربية نبات متقدم

جيد جدا2684781(1)إنتاج محاصيل 

تربية محاصيل مقاومة 

لالمراض والحشرات
ممتاز2895592

ممتاز29105594طرق بحث علمى وكتابة رسائل

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

محاصيل:  القسم 

فادية صبرى عبد الخالق160296

هيثم سيد عبد الباسط منصور260297

أمنية حسن محمد تركى360298

خالد شعبان سيد محمد 460299

رحاب عادل بيومى محراث560300

ميالد عاطف شاكر660301

عمار وبدان مسير 760302

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ


