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جيد جدا2785287(1)ميكروبيولوجيا عام 

ممتاز2395890ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

غياب بعذرغ---اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
ممتاز2585790

ممتاز2785691الفيروسات

مقبول2683468(1)ميكروبيولوجيا عام 

مقبول2083967ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

جيد2874277اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
مقبول2173260

جيد2085078الفيروسات

جيد جدا2984885(1)ميكروبيولوجيا عام 

جيد جدا2295586ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

جيد جدا2575486اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
جيد جدا24105589

ممتاز2895390الفيروسات

غياب بعذرغ---(1)ميكروبيولوجيا عام 

ممتاز2485991ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

جيد جدا2985188اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
مقبول2373969

ممتاز2885692الفيروسات

ممتاز2985592(1)ميكروبيولوجيا عام 

ممتاز2685993ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

ممتاز2995896اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
ممتاز2875792

ممتاز2995593الفيروسات

نبات زراعى:  القسم 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

راجع االمالء

محمود عراقى مغربى/ د.أ

          كلية الزراعة

1

احمد سليمان السيد ابراهيم

احمد محمود عبد الرحمن1

احمد فهمى قرنى44

احمد محمد احمد عبد الحميد22

3

الفت حليم نصر سليمان55

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول
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3

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

امال النتيجة
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ممتاز3095594(1)ميكروبيولوجيا عام 

ممتاز2395890ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

جيد جدا2795187اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
جيد جدا2775286

ممتاز2785792الفيروسات

مقبول2983269(1)ميكروبيولوجيا عام 

جيد جدا2195282ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

جيد جدا2785388اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
جيد جدا24105185

جيد جدا2885187الفيروسات

ممتاز28105391(1)ميكروبيولوجيا عام 

جيد جدا2095180ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

جيد جدا2895188اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
جيد25103873

ممتاز26105490الفيروسات

ممتاز2895794(1)ميكروبيولوجيا عام 

ممتاز2395890ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

ممتاز2895390اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
ممتاز2595892

ممتاز25105590الفيروسات

ممتاز2985794(1)ميكروبيولوجيا عام 

ممتاز2685993ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

ممتاز2885793اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
ممتاز2975793

ممتاز2895693الفيروسات

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

نبات زراعى:  القسم 

عميد الكلية

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ

راجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

محمود احمد على محمد جازية

مبارك إبراهيم شحات إبراهيم510

49

الميكروبيولوجيا الزراعية التطبيقية: دبلومة

          كلية الزراعة

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

رضا محمد جاد على16

عالء محمود على صالح

محمود محمد محمود قنديل38

27
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ممتاز2995290(1)ميكروبيولوجيا عام 

جيد2094473ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

جيد جدا2775387اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
ممتاز2585790

جيد جدا2585285الفيروسات

جيد2384879(1)ميكروبيولوجيا عام 

جيد جدا2195181ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

غياب بعذرغ---اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
جيد جدا2674982

جيد جدا2485486الفيروسات

ممتاز2995795(1)ميكروبيولوجيا عام 

ممتاز2485890ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

ممتاز2995896اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
ممتاز3095897

ممتاز2885692الفيروسات

جيد جدا2794682(1)ميكروبيولوجيا عام 

جيد جدا1995280ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

جيد جدا2775185اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
مقبول2373666

جيد جدا2595488الفيروسات

جيد جدا2994785(1)ميكروبيولوجيا عام 

جيد جدا2285080ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

جيد جدا2475283اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
جيد جدا2795288

جيد جدا2485183الفيروسات

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

نبات زراعى:  القسم 

محروس ربيع فتحى عبد المغنى15

4

رصد النتيجة

محمود حامد احمد فرج

212

محمود عراقى مغربى/ د.أ

منال محسن ماهرمحمد

5

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

الميكروبيولوجيا الزراعية التطبيقية: دبلومة

          كلية الزراعة

محمد عبد هللا عيد بيومى111

راجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               

14

محمد محمود محمد عبد البارى

313

عميد الكلية

راجع االمالءامال النتيجة



التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

جيد2894077(1)ميكروبيولوجيا عام 

جيد2084876ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

جيد جدا2275180اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
جيد جدا2685084

جيد جدا2884682الفيروسات

جيد جدا2885288(1)ميكروبيولوجيا عام 

غياب بعذرغ---ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

جيد جدا2785085اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
جيد2474172

غياب بعذرغ---الفيروسات

ممتاز2985491(1)ميكروبيولوجيا عام 

ممتاز2595690ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

جيد جدا2785489اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
ممتاز2785691

ممتاز2785792الفيروسات

جيد جدا2884985(1)ميكروبيولوجيا عام 

ممتاز2585790ميكروبيولوجيا تلوث البيئة

جيد جدا2575486اإلنزيمات الميكروبية

ميكروبيولوجيا األوساط البيئية 

(التربة)
جيد جدا23105083

مقبول1983764الفيروسات

 

 

 

 

 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

محمود عراقى مغربى/ د.أ

حامد احمد حامد حسين

راجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

اسالم هالل السيد مصطفى

419

عميد الكلية

راجع االمالءامال النتيجة

5

عالء السيد عبد الرحمن

318

وجيه علي ابراهيم ابراهيم116

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

الميكروبيولوجيا الزراعية التطبيقية: دبلومة

          كلية الزراعة

217

نبات زراعى:  القسم 


