
التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

جيد جدا26104480تربية محاصيل الخضر ذاتية التلقيح 

جيد جدا2694984طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

 
زراعة وإنتاج الفاكهة تحت 

ممتاز28105593الظروف المعاكسة

 

 

 

ممتاز29105695نباتات الفلورا المصرية 

 

 

 

ممتاز2695590طرق بحث علمى وكتابة رسائل 

 

 

 

ممتاز2695792ميكروتكنيك نبات

ممتاز2995896(1)التحوالت الغذائية فى النبات 

ممتاز2995694طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

ممتاز2885591إنتاج فاكهة المناطق الحارة

ممتاز29105695اصناف الفاكهة وطرق تحسينها

 

 

ممتاز2895693اصناف الفاكهة وطرق تحسينها

ممتاز28105795ميكروتكنيك نبات

 

 

ممتاز27105491ميكروتكنيك نبات

ممتاز2895592(1)التحوالت الغذائية فى النبات 

جيد جدا2495487طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد2484375الحاسب االلى

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

أحمد حامـد عطية حالوة 140298

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

بساتين:  القسم 

محمد زكريا حسن الروبى240312

إيمان جمعه محمد سويلم 340318

أحمد حموده محمد حموده 440325

أسماء محمد عبدالسميع540327

إيهاب محمد محمود 640328

تهانى عادل ذكرى 740329

حسام الدين محمود السباعى 840330

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ



التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

ممتاز29105695إستخدام منظمات النمو فى نباتات الزينه

ممتاز2995593(1)التحوالت الغذائية فى النبات 

جيد جدا2695287طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

ممتاز26105692تربية محاصيل الخضر ذاتية التلقيح 

جيد جدا26104682إنتاج محاصيل الخضر الباذنجانية

ممتاز2895491طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد2484577الحاسب االلى

جيد جدا24105589تربية محاصيل خضر ذاتية التلقيح

ممتاز29105796زراعة األنسجة واألعضاء النباتية

ممتاز27105693طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

ممتاز2885692إنتاج فاكهة المناطق الحارة

جيد جدا2495588إستخدام منظمات النمو فى إنتاج الفاكهة

جيد جدا2585386ميكروتكنيك نبات

ممتاز2895592(1)التحوالت الغذائية فى النبات 

ممتاز2995694رى محاصيل الخضر
الزراعة العضوية والحيوية فى 

محاصيل الخضر
ممتاز28105290

ممتاز29105594طرق بحث علمى وكتابة رسائل

مقبول2173866الحاسب االلى

ممتاز2695590إنتاج فاكهة المناطق الحارة

ممتاز27105390إستخدام منظمات النمو فى إنتاج الفاكهة

ممتاز28105391ميكروتكنيك نبات

 

ممتاز2985794طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

 

 

ممتاز29105594إنتاج نباتات طبية وعطرية متقدم

ممتاز2795591إكثار نباتات الزينة والطبية والعطرية 

جيد جدا2895188طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

ماجستير- دراسات عليا 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

          كلية الزراعة

دينا إبراهيم زين العابدين140331

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

بساتين:  القسم 

صفية محمد يحيى محمد 240332

هالة سليمان محمود340333

أحمد السيد أحمد مصطفى 440334

إبراهيم عبدالحى إبراهيم 540335

رجب فرحات محمد640337

سالى السيد محمد السيد740338

مى سعد عبدهللا840339

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ



التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

ممتاز27105693إستخدام منظمات النمو فى إنتاج  الفاكهة

ممتاز29105695الفواكه ذات النواه الحجرية

ممتاز2895895(1)التحوالت الغذائية فى النبات 

 

جيد جدا2495083إستخدام منظمات النمو فى إنتاج الفاكهة

ممتاز2995694الفواكه ذات النواه الحجرية

ممتاز2895592(1)التحوالت الغذائية فى النبات 

جيد2174977حاسب ألى
الزراعة العضوية والحيوية فى 

محاصيل الخضر
جيد جدا24104680

جيد جدا2694580إنتاج محاصيل الخضر الباذنجانية

جيد25104277طرق بحث علمى وكتابة رسائل

غياب بدزن عذرغ---حاسب ألى

ممتاز28105795إكثار نباتات الزينة والطبية والعطرية 

ممتاز2895491نباتات التنسيق الداخلى

ممتاز2785590ميكروتكنيك نبات

 
تربية محاصيل الخضر لمقاومة 

األمراض والحشرات
ممتاز2985390

ممتاز28105593تربية محاصيل الخضر ذاتية التلقيح 

ممتاز27105390إنتاج محاصيل الخضر الباذنجانية

جيد جدا2395385طرق بحث علمى وكتابة رسائل
زراعة وإنتاج الفاكهة تحت 

الظروف المعاكسة
ممتاز28105290

ممتاز27105693إستخدام منظمات النمو فى إنتاج الفاكهة 

ممتاز2895592(1)التحوالت الغذائية فى النبات 

ممتاز2995290عالقة النبات بالماء
زراعة وإنتاج الفاكهة تحت 

الظروف المعاكسة
ممتاز28105391

ممتاز28105795الفواكه ذات النواه الحجرية

ممتاز2995795(1)التحوالت الغذائية فى النبات 

ممتاز2995391عالقة النبات بالماء

ماجستير- دراسات عليا 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

          كلية الزراعة

مها نبيه السيد140340

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

بساتين:  القسم 

محمد سامى محمد محمد240341

محمد صبحى أحمد على340342

محمد مجدى محمد عواد 440343

محمود سعد عامر موسى 540345

راجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

إبراهيم عبدالسالم محمد أحمد640346

إبراهيم محمود محمد 740348

عميد الكلية

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ



التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم
زراعة وإنتاج الفاكهة تحت 

الظروف المعاكسة
غياب بدزن عذرغ---

غياب بدزن عذرغ---إستخدام منظمات النمو فى إنتاج الفاكهة

ممتاز2895592(1)التحوالت الغذائية فى النبات 

غياب بدزن عذرغ---عالقة النبات بالماء

ممتاز29105998(متقدم )إنتاج نباتات زينة 

ممتاز29105695(متقدم )إنتاج نباتات طبية وعطرية 

ممتاز2895794نباتات التنسيق الداخلى

ممتاز2996098(1)التحوالت الغذائية فى النبات 
الزراعة العضوية والحيوية فى 

محاصيل الخضر
جيد جدا24104781

ممتاز28105795إنتاج محاصيل الخضر الفرعية

جيد جدا2795187أمراض خضر وزينة متقدم

جيد جدا2794985طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد جدا2384980الحاسب االلى

ممتاز28105795(متقدم )إنتاج نباتات زينة 

ممتاز29105493إنتاج نباتات طبية وعطرية متقدم

ممتاز2895592نباتات التنسيق الداخلى

ممتاز2995593(1)التحوالت الغذائية فى النبات 

ممتاز27105794إنتاج نباتات طبية وعطرية متقدم

ممتاز29105897إكثار نباتات الزينة الطبية والعطرية

ممتاز2895693نباتات التنسيق الداخلى

ممتاز3095897إستخدام منظمات النمو فى نباتات الزينة

مقبول1973864حاسب ألـى
زراعة وإنتاج الفاكهة تحت 

الظروف المعاكسة
ممتاز28105593

ممتاز2895794(1)التحوالت الغذائية فى النبات 

ممتاز29105190عالقة النبات بالماء

جيد جدا2795389طرق بحث علمى وكتابة رسائل

ممتاز2995391بيئة محاصيل خضر متقدم

ممتاز26105490رى محاصيل الخضر

ممتاز2895693(أ )التحوالت الغذائية فى النبات 

ممتاز28105290طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد جدا2595084الحاسب االلى

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

بساتين:  القسم 

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

أحمد عبدالمرضى محمود140349

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

جمال أحمد على 240350

محمد صبحى عبدالفتاح 340351

وليد محمد أحمد إبراهيم 440352

ياسر عبدالغنى محمد بكر 540353

راجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               

أية عبدالرحمن محمد حسين640356

تهانى عبدالعزيز غنايم 740357

عميد الكلية

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ

رصد النتيجة



التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

غياب بدزن عذرغ---إنتاج نباتات زينه متقدم

غياب بدزن عذرغ---(متقدم )إنتاج نباتات طبية وعطرية 

غياب بدزن عذرغ---إكثار نباتات الزينة والطبية والعطرية 

غياب بدزن عذرغ---عالقة النبات بالماء

زراعة وإنتاج الفاكهة تحت 

الظروف المعاكسة
ممتاز29105695

ممتاز2995694(1)التحوالت الغذائية فى النبات 

ممتاز2995492عالقة النبات بالماء

ممتاز2895390طرق بحث علمى وكتابة رسائل

ممتاز28105795إنتاج نباتات زينه متقدم

ممتاز29105392(متقدم )إنتاج نباتات طبية وعطرية 

ممتاز28105290إكثار نباتات الزينة والطبية والعطرية 

ممتاز2995290عالقة النبات بالماء

ممتاز2995290بيئة محاصيل خضر متقدم

ممتاز27105390رى محاصيل الخضر

ممتاز2895693(1)التحوالت الغذائية فى النبات 

جيد جدا27105087طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد2484375الحاسب االلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

بساتين:  القسم 

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

خلود محمد خالد عبدالعظيم 140358

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ريم عبدالخالق أحمد 240359

زينب السيد محمد السيد 340360

مهند تركى مفتن 440362

5

6

7

8

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ


