
التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

جيد جدا2894885نظم صرف متقدم

 

 

 

ممتاز2885793انتقال حرارة وكتلة

ممتاز2895592هندسة عمليات ما بعد الحصاد

 

 

جيد جدا2794581ميكانيكا التربة

 

 

 

جيد جدا2885086نظم صرف متقدم

 

 

 

جيد جدا2884783انتقال حرارة وكتلة

 

 

 

جيد2663971طاقات مزرعية متجددة

جيد جدا2784580إنتقال حرارة وكتلة

طرق بحث علمى وكتابة رسائل 

(تخلف)
مقبول2463262

 

غياب بعذرغ---طاقات مزرعية متجددة

ممتاز2795490هندسة عمليات ما بعد الحصاد

غياب بعذرغ---طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

ضعيف1862852طاقات مزرعية متجددة

ضعيف1851538(متقدم)هندسة الزراعة المائية 

جيد2874277إنتقال حرارة وكتلة

 

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

هندسة زراعية:  القسم 

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

احمد ربيع عيد أحمد1/ 160032

اسامة محمد محمد عبد الحق1/ 260033

لمياء مصطفى عبد القادر1/ 360037

محمود أحمد عبد الفتاح 1/ 460038

منار احمد سعد محمود1/ 560039

حسين عبده قاسم1/ 660046

محمد سامى عبد الرحيم1/ 760047

ياسرمصطفى عبد المعز1/ 860048

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ
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جيد جدا2774882طاقات مزرعية متجددة

جيد جدا2884985إنتقال حرارة وكتلة

غياب بعذرغ---طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

جيد جدا2984885طاقات مزرعية متجددة

جيد جدا2975086إنتقال حرارة وكتلة

مقبول2593064طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

جيد2384576هندسة المبانى الزراعية

جيد جدا2774882طاقات مزرعية متجددة

اإلستشعار عن بعد فى مجال 

العلوم الزراعية
ممتاز28105290

جيد2694176طرق بحث علمى وكتابة رسائل

ممتاز2795490(ثالث دورات)الحاسب اآللى 

ضعيف1561637طاقات مزرعية متجددة

جيد2873570إنتقال حرارة وكتلة

 

 

ضعيف1761942طاقات مزرعية متجددة

مقبول2573668هندسة تدوير المخلفات الزراعية

مقبول2263260(تخلف)تحكم بيئي متقدم 

 

غياب بعذرغ---تحكم بيئي متقدم

غياب بعذرغ---هندسة المبانى الزراعية

غياب بعذرغ---طاقات مزرعية متجددة

 

جيد جدا2894380تحكم بيئي متقدم

جيد جدا2985188طاقات مزرعية متجددة

جيد جدا2984885إنتقال حرارة وكتلة

 

جيد2674073طاقات مزرعية متجددة

جيد جدا2895087إنتقال حرارة وكتلة

جيد2584073طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد جدا2685185(ثالث دورات)الحاسب اآللى 

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

احمد فتحى محمد 1/ 160049

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

هندسة زراعية:  القسم 

امنة ربيع عبد السالم محمد1/ 260050

رشا سيد عباس1/ 360051

محمود حسين على أحمد1/ 460052

هشام احمد على مجاهد1/ 560053

احمد محمد محمود احمد1/ 660054

ضحى مسعد إبراهيم1/ 760055

ريهام صالح بكرى1/ 860056

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ
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جيد2893370تحكم بيئي متقدم

ضعيف1862347طاقات مزرعية متجددة

جيد2873974إنتقال حرارة وكتلة

 

غياب بدون بعذرغ---تحكم بيئي متقدم

غياب بدون بعذرغ---هندسة المبانى الزراعية

غياب بدون بعذرغ---طاقات مزرعية متجددة

 

جيد2684074ميكانيكا التربة

ممتاز2775690الري بالرش

غياب بعذرغ---طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

جيد2883470تحكم بيئي متقدم

ممتاز2885894الري بالرش

 

 

مقبول1573860هندسة المبانى الزراعية

مقبول2273362طاقات مزرعية متجددة

مقبول2573668هندسة تدوير المخلفات الزراعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هندسة زراعية:  القسم 

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ماجستير- دراسات عليا 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

          كلية الزراعة

مصطفى السيد احمد على1/ 160057

مروة عبد الوهاب محمد1/ 260058

محمد زينهم محمد على1/ 360059

مرام محمد جمال عبد اللطيف1/ 460060

يمنى رمضان رزق عبد الرازق1/ 560061
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عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ


