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ممتاز3095796طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

 

 

ممتاز2995492طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

 

 

ممتاز29105695التقييم الحسى لألغذية

 

 

 

ممتاز2795894المعامالت الحرارية لألغذية

جيد جدا2894885تكنولوجيا األغذية الجاهزة

 

 

ممتاز2885591مراقبة الجودة فى التصنيع الغذائي

ممتاز2885490تحليل أغذية متقدم

جيد2274776(ثالث دورات)الحاسب اآللى 

 

جيد جدا2684983(ثالث دورات)الحاسب اآللى 

 

 

 

ممتاز2795591مراقبة الجودة فى التصنيع الغذائي

ممتاز2685690تحليل أغذية متقدم

ممتاز2995896تصنيع الزيوت العطرية

 

جيد جدا2695489تكنولوجيا األغذية الجاهزة

ممتاز2895693تحليل أغذية متقدم

غياب بعذرغ---كيمياء األغذية متقدم

 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

الصناعات الغذائية:  القسم 

عميد الكلية

محمود عراقى مغربى/ د.أ

بدر هالل عفيفي بهلول450231

5

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

2

1

محمد غمرى محمد أحمد 350230

محمد محمد عبد الفضيل50220

صبرى زغلول عباس50212

عبد الحميد سيدعبد الحميد 50232

عبد العليم عبد العطا فاوى650233

خالد كمال أبوسريع حسن750235

رنا مجدى إبراهيم صيام850236

راجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               
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ممتاز2895491مراقبة الجودة فى التصنيع الغذائي

ممتاز2795591تحليل أغذية متقدم

ممتاز2795692الشئون الصحية لمصانع األغذية

 

ممتاز2895592تحليل أغذية متقدم

ممتاز2995896التقييم الحسى لألغذية

ممتاز2995795الشئون الصحية لمصانع األغذية

ممتاز2895794طرق بحث علمى وكتابة رسائل

ممتاز2895491التقييم الحسى لألغذية

ممتاز2695792الشئون الصحية لمصانع األغذية

ممتاز20106090تدرج الحبوب وخزنها

ممتاز2695590طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد جدا2884480التقييم الحسى لألغذية

غياب بعذرغ---المعامالت الحرارية لألغذية

ممتاز20106090تدرج الحبوب وخزنها

جيد2584578طرق بحث علمى وكتابة رسائل

ممتاز2885490التقييم الحسى لألغذية

جيد جدا2585083طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

 

ممتاز2895592المعامالت الحرارية لألغذية

جيد جدا2685185طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

 

ممتاز2995391المعامالت الحرارية لألغذية

جيد جدا2895087طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

 

غياب بعذرغ---مراقبة الجودة فى التصنيع الغذائى

غياب بعذرغ---تحليل أغذية متقدم

غياب بعذرغ---الشئون الصحية لمصانع األغذية

تكنولوجيا إعداد وتخزين 

وتصديرثمارالفاكهة
غياب بعذرغ---

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

الصناعات الغذائية:  القسم 

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

محمد خالد عبد العزيزعبد الرحمن150237

إيمان حمدى السيد مصطفى250240

شيماء عبد الناصر طلبة 350241

محمد عبد الفتاح ابو بكر450242

منى محمد احمد سيد بدرالدين550243

ياسمين خالد على650244

محمد عبد هللا محمد لمين750245

احمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح 850246

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ
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ممتاز27105491مراقبة الجودة فى التصنيع الغذائى

ممتاز2695691تحليل أغذية متقدم

جيد جدا2885288التقييم الحسى لألغذية

تكنولوجيا إعداد وتخزين 

وتصديرثمارالفاكهة
ممتاز2895693

ممتاز27105996تصنيع الزيوت العطرية

ممتاز2795692تكنولوجيا األغذية الجاهزة

ممتاز27105693إنتاج نباتات طبية وعطرية متقدم

ممتاز2795490(ثالث دورات)الحاسب اآللى 

ممتاز2995795التقييم الحسى لألغذية

ممتاز2995997المعامالت الحرارية لألغذية

تكنولوجيا إعداد وتخزين 

وتصديرثمارالفاكهة
ممتاز2895996

غياب بدون عذرغ---(ثالث دورات)الحاسب اآللى 

ممتاز2895794إنتاج المحاصيل اإلستوائية

جيد جدا2684680تكنولوجيا حبوب متقدم

 

 

ممتاز2695590بدائل األغذية

ممتاز2895390تكنولوجيا األغذية الجاهزة

غياب بدون عذرغ---(ثالث دورات)الحاسب اآللى 

 

غياب بعذرغ---تكنولوجيا اللحوم والدواجن ومنتجاتها

غياب بعذرغ---تكنولوجيا األسماك ومنتجاتها

غياب بعذرغ---(ثالث دورات)الحاسب اآللى 

 

ممتاز2895390مراقبة الجودة فى التصنيع الغذائى

الشئون الصحية لمصانع 

(متقدم)األغذية
ممتاز2995593

تكنولوجيا إعداد وتخزين 

وتصديرثمارالفاكهة
ممتاز2995593

 

غياب بعذرغ---تكنولوجيا األغذية الجاهزة

ممتاز2795591كيمياء األغذية متقدم

غياب بعذرغ---(ثالث دورات)الحاسب اآللى 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

الصناعات الغذائية:  القسم 

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

سامح عبد النبى عبد الشكور150247

احمد جيوشى عبد الحليم 250249

آالء عبد الرسول عبد المجيد 350250

جيهان محمود مصطفى 450251

سيف النصرشهاب الصباح 750254

ريم صالح احمد ابراهيم 550252

رامى محمود خضيرى650253

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ

عبد الرحمن احمد محمد 850255



التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

الشئون الصحية لمصانع 

(متقدم)األغذية 
جيد جدا2594882

جيد جدا2395183تكنولوجيا األغذية الجاهزة

 

 

ممتاز2795692بدائل األغذية

ممتاز2895390تكنولوجيا الخضر والفاكهة متقدم

تكنولوجيا إعداد وتخزين 

وتصديرثمارالفاكهة
ممتاز2695590

 

ممتاز2895390بدائل األغذية

ممتاز2995492تكنولوجيا الخضر والفاكهة متقدم

ممتاز29105897إنتاج محاصيل الخضر القرعية

غياب بعذرغ---(ثالث دورات)الحاسب اآللى 

ممتاز29105695التقييم الحسى لألغذية

ممتاز2895592(متقدم)الشئون الصحية لمصانع األغذية

ممتاز2895592إنتاج المحاصيل اإلستوائية

ممتاز27105491تكنولوجيا حبوب متقدم

جيد2184877(ثالث دورات)الحاسب اآللى 

جيد جدا2795288تحليل  أغذية متقدم

ممتاز2895794التقييم الحسى لألغذية

ممتاز2895996المعامالت الحرارية لألغذية

الشئون الصحية لمصانع 

(متقدم)األغذية
ممتاز2695792

جيد2174472(ثالث دورات)الحاسب اآللى 

ممتاز2995795التقييم الحسى لألغذية

الشئون الصحية لمصانع 

(متقدم)األغذية
ممتاز27105592

ممتاز2895491إنتاج المحاصيل اإلستوائية

جيد جدا2794884تكنولوجيا حبوب متقدم

جيد2074875(ثالث دورات)الحاسب اآللى 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

الصناعات الغذائية:  القسم 

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

محمود السعيد عبد الهادى الشيوى 150256

نجوى ابراهيم على ابراهيم 250257

هبة عبد المنعم سيد بركات 350258

ياسر عبد السالم صابر650261

مهند ليث خليل 450259

مهيمن ضياء ياسر550260

عميد الكلية

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ

راجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة


