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ممتاز2895390أمراض وأفات نحل العسل

 

 

 

ممتاز2995795طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

 

 

ممتاز2895390االدارة المتكاملة لالفات الزراعية

 

 

 

ممتاز29105796تلوث البيئة وأثرها على التنوع الحيوى

 

 

 

جيد جدا3094685أكاروس متقدم

ممتاز2995492سمية مبيدات

 

 

جيد جدا2784883(1)فسيولوجى حشرات متقدم 

جيد جدا2395284مقاومة النبات لالصابة الحشرية

ممتاز28105896(1)إنتاج محاصيل 

 

ممتاز2695994بيئة حشرات

ممتاز2795591االداره المتكاملة لالفات الزراعية

ممتاز2895390أمراض وأفات نحل العسل

 

جيد جدا2795187بيئة حشرات متقدم

ممتاز2895996كيمياء مبيدات حشرية متقدم

ممتاز2995694طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

وقاية النبات:  القسم 

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

محمود صالح جمعه مصطفى190229

سوسن حسنى عبد الجواد290233

شيماء مصطفى حسن390234

هدير شوقى عبد هللا راشد490235

مصطفى الشحات محمد590240

هدير بشير الطوخى690241

تقى فتحى عبد الهادى790244

أحمد محمد خليل حسين890245

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ



التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

جيد جدا2695186بيئة حشرات متقدم
تلوث البيئة وأثرها على التنوع 

الحيوى
جيد جدا2795187

 

 

ممتاز3095998كيمياء مبيدات حشرية متقدم

جيد جدا2685084فسيولوجى حشرات متقدم

جيد2684478مكافحة حيوية متقدم

 

مقبول2483163أكاروس متقدم

ممتاز2995896طرق بحث علمى وكتابة رسائل

جيد2783772أنتاج المحاصيل الرئيسية

 

ممتاز2695792بيئة حشرات متقدم

ممتاز2985895سمية مبيدات متقدم

جيد2374070مقاومة النبات لالصابة الحشرية

 

ممتاز2695893بيئة حشرات متقدم

ممتاز2995997سمية مبيدات متقدم

جيد2284070مقاومة النبات لالصابة الحشرية

 

ممتاز2796096بيئة حشرات متقدم

ممتاز2995795سمية مبيدات متقدم

جيد2294071مقاومة النبات لالصابة الحشرية

 

جيد جدا2785085فسيولوجى حشرات متقدم

جيد2493770مقاومة النبات للالصابة الحشرية

ممتاز2785792(1)أنتاج محاصيل 

 

ممتاز2996098بيئة حشرات متقدم

جيد جدا2994886طفيليات حشرية متقدم

جيد جدا2795288االدارة المتكاملة لالفات الزراعية

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

أمجد راجى يوسف190246

وقاية النبات:  القسم 

شيماء إبراهيم جمعة أحمد290247

عمرومحمد فوزى جعفر 390248

عياد عيث عبد الستار490249

محمد فؤاد عبد المالك الجمال590250

محمد عبد البارى أحمد الكومى690251

منى عصام حسن حسن790252

مريم رجب السيد الميهى890253

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ



التقديرالمجموعالنظرىالشفوىالعملىالمادةرقم المادةاسم الطالبرقم الملفم

ممتاز29105897كيمياء مبيدات

ممتاز2995290طفيليات حشرية

ممتاز2995492سمية مبيدات متقدم

جيد جدا22104981إنتاج مواد حيوية

جيد2474172حاسب الى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقاية النبات:  القسم 

راجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               

محمود عراقى مغربى/ د.أ

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ماجستير- دراسات عليا 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

6

          كلية الزراعة

محمد كريم جاهل190254

2

3

4

5

7

عميد الكليةرصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة


