
التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

جيد جدا2485183تحليل االسعار الزراعية متقدم

 

 

 

جيد جدا2894380نظرية اقتصادية جزئية

 

 

 

ممتاز27105491ادارة وتنمية الموارد البشرية االرشادية 

 

 

 

ممتاز2895592ارشاد زراعى متقدم
ادارة وتنمية الموارد البشرية 

االرشادية
جيد جدا25104681

 

 

جيد جدا2894582 نظرية اقتصادية جزئية

ممتاز28105391(متقدم)اقتصاديات االنتاج الحيوانى 

ممتاز2895390طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

ممتاز2995492نظرية اقتصادية جزئية

ممتاز2695893تحليل االسعار الزراعية متقدم

ممتاز2895390طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

جيد جدا29104180نظرية إقتصادية جزئية
نقل ونشر التكنولوجيا الزراعية 

المستحدثة
ممتاز2995290

 

 

جيد جدا2785085بناء البرامج االرشادية

ممتاز2895390المشكالت االرشادية

 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

األقتصاد الزراعى:  القسم 

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ماجستير- دراسات عليا 

محمود عراقى مغربى/ د.أ

          كلية الزراعة

وائل محمد محمد صالح120256

محمد أحمد سعد عيد220267

محمد صالح مصطفى محمد320268

وفاء عبد هللا أحمد إبراهيم420270

حنان حسنى أبو ضيف520271

طارق جوده محمد على 620272

فاطمة عبد العليم محمود 720273

فيولة صبحى رفلة 820274

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               

راجع االمالءامال النتيجة

رصد النتيجة



التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

جيد جدا2884581نظرية اقتصادية جزئية

ممتاز2895491  طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

 

ممتاز29105190نظرية اقتصادية جزئية

ممتاز2895592تحليل االسعار الزراعية متقدم

جيد2894077انتاج المحاصيل الرئيسية

ممتاز2795995التكثيف الزراعى والتركيب المحصولى

ممتاز2885490تنظيم وادارة اجهزة االرشاد الزراعى

ممتاز2995391نقل ونشر التكنولوجيا الزراعية المستحدثة

ممتاز2995593ارشاد زراعى متقدم

ممتاز2895390  طرق بحث علمى وكتابة رسائل

ممتاز2995290نظرية اقتصادية جزئية

جيد2194474التجارة الدولية الزراعية

ممتاز28105492انتاج نباتات طبية وعطرية متقدم

 

جيد جدا2874580نظرية اقتصادية جزئية
تكنولوجيا اعداد وتخزين وتصدير 

ثمار الفاكهة
جيد جدا2894986

جيد جدا28104280نظرية اقتصادية جزئية

جيد جدا27104784اقتصاد الرى والصرف

جيد جدا2785388  طرق بحث علمى وكتابة رسائل

مقبول2183463الحقلى الرى نظم ادارة

ممتاز2895592ارشاد زراعى متقدم

ممتاز2985491طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد2893774انتاج المحاصيل الرئيسية

جيد2883470نظرية اقتصادية جزئية

جيد جدا2894885التنمية االقتصادية الزراعية

جيد جدا2794884طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

جيد جدا2894380نظرية اقتصادية جزئية

جيد جدا2485183تحليل االسعار الزراعية متقدم

ممتاز28105290تقييم المشروعات الزراعية
تكنولوجيا اعداد وتخزين وتصدير 

ثمار الفاكهة
جيد جدا2695388

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

مرجريت فاروق صبحى برسوم120276

األقتصاد الزراعى:  القسم 

أسامة محمد حسين عبد البارى20277

محمد محمود عبد الوهاب 320278

وليد إبراهيم حسن على 820284

منى فتحى محمد420279

20280 5

20281 7

ابتسام صادق أبو العزم920285

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ

محمد عبد الحكيم محمد حجازى

أحمد ربيع محمود حسن620281

وائل محمد السيد 

2



التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

جيد جدا2994280نظرية اقتصادية جزئية

ممتاز2995290نقل ونشر التكنولوجيا الزراعية المستحدثة

ممتاز2995290التنمية االقتصادية الزراعية

ممتاز2895592طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد جدا29104180نظرية اقتصادية جزئية

ممتاز29105998تقييم المشروعات الزراعية

جيد جدا2784681التنمية االقتصادية الزراعية

 

غياب بعذرغ---نظرية اقتصادية جزئية

غياب بعذرغ---تسويق زراعى متقدم

ممتاز28105290تقييم المشروعات الزراعية

ممتاز2995391النمو ومنظمات النمو

جيد جدا29104180نظرية اقتصادية جزئية

جيد23104578اقتصاد الرى والصرف

ممتاز2995593التنمية االقتصادية الزراعية

 

ممتاز2995391نظرية اقتصادية جزئية

جيد جدا25105287البرمجة الخطية

جيد جدا2884985طرق بحث علمى وكتابة رسائل

ممتاز2695590التكثيف الزراعى والتركيب المحصولى

جيد جدا2894885نظرية اقتصادية جزئية

جيد جدا26104480تسويق زراعى متقدم

جيد جدا2795086طرق بحث علمى وكتابة رسائل
تكنولوجيا اعداد وتخزين وتصدير 

ثمار الفاكهة
جيد جدا2694580

جيد جدا2894380نظرية اقتصادية جزئية

ممتاز2995593التنمية االقتصادية الزراعية

جيد جدا2885288طرق بحث علمى وكتابة رسائل

ممتاز2995694التكثيف الزراعى والتركيب المحصولى

ماجستير- دراسات عليا 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

          كلية الزراعة

احمد امين امين سرور الديرى120286

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

األقتصاد الزراعى:  القسم 

احمد صبرى عبد الحميد احمد220287

احمد سعيد عبد الخالق البدوى320288

اسامة عبد القادر عبد العزيز420289

أكرم طارق امين حسن520291

الهام رجب عبد الفتاح620292

ايمن طه محمد على720293

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ



التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

ممتاز2895592ارشااد زراعى متقدم

ممتاز2985491المشكالت االرشادية

ممتاز2895491طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

جيد جدا2994280نظرية اقتصادية جزئية

ممتاز28105694(متقدم )تسويق زراعى

ممتاز2895390طرق بحث علمى وكتابة رسائل
تكنولوجيا اعداد وتخزين وتصدير 

ثمار الفاكهة
جيد جدا2695388

غياب بدون عذرغ---نظرية اقتصادية جزئية

غياب بدون عذرغ---التنمية االقتصادية الزراعية

غياب بدون عذرغ---تقييم المشروعات الزراعية

غياب بدون عذرغ---حاسب الى

جيد2873873نظرية اقتصادية جزئية

مقبول2482860مسح احصائى وعينات

جيد جدا23104780االسمدة والتسميد متقدم

 

غياب بعذرغ---نظرية اقتصادية جزئية

ممتاز28105896تقييم المشروعات الزراعية

ممتاز2895491التنمية االقتصادية الزراعية
تكنولوجيا اعداد وتخزين وتصدير 

ثمار الفاكهة
ممتاز2795793

جيد2883470نظرية اقتصادية جزئية

جيد25103570تسويق زراعى متقدم

مقبول2873267طرق بحث علمى وكتابة رسائل
تكنولوجيا اعداد وتخزين وتصدير 

ثمار الفاكهة
جيد جدا2695287

ممتاز2895390ارشاد زراعى متقدم

ممتاز2895390طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد2194373امراض خضر وزينة متقدم

جيد2064571حاسب الى

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

األقتصاد الزراعى:  القسم 

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

ايمن محمد ابراهيم حمادى120294

سماح محمد ابراهيم 220295

شيماء محمود خليل احمد 320296

مصطفى محمود السيد احمد420297

محمد احمد عبد هللا محمد520298

محمود رجب محمد عبدالجواد620299

عبد ربه حمدى سليمان720300

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ


