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جيد جدا2894885كيمياء التلوث البيئى

 

 

 

جيد جدا2894986طبيعة أراضى متقدم

ممتاز28105290طرق بحث علمى وكتابة رسائل 

 

 

جيد جدا2894481طبيعة أراضى متقدم

اإلستشعار عن بعد فى مجال 

العلوم الزراعية
جيد جدا2455382

ممتاز28105795طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

ممتاز29105695محسنات التربة وجودة البيئة

جيد2793874المغذيات الدقيقة فى التربةكيمياء 

ممتاز2995391تلوث التربة والمياه

 

جيد جدا27104380خصوبة األراضى

ممتاز2895390كيمياء مادة األرض العضوية

ممتاز3095190كيمياء محاليل التربة

جيد2494275طرق بحث علمى وكتابة رسائل

ممتاز2995694عالقة النبات بالماء

جيد جدا2295081طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

 

ممتاز2995492كيمياء تحليلية متقدم

ممتاز29105392(متقدم  )مورفولوجيا وتقسيم أراضى 

 

 

ممتاز2995290محسنات التربة وجودة البيئة

ممتاز28105492األسمدة والتسميد متقدم

جيد جدا2994583كيمياء تحليلية متقدم

جيد2184170طرق بحث علمى وكتابة رسائل

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

األراضى:  القسم 

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

محمد على حسن عبدالعال110324

أحمد محمد أمين محمد 210325

محسن محمد على منصور310326

أحمد بكرى فؤاد فرج هللا410327

أحمد محمد عبدالمؤمن510328

إيمان محمد عبدالمقصود610329

فرج عمر حسن أحمد 710330

محمود ألهم محمد عبدالعال 810331

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ
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ممتاز29105291محسنات التربة وجودة البيئة

جيد2893774المغذيات الدقيقة فى التربةكيمياء 

ممتاز2995290تلوث التربة والمياه

 

ممتاز2895592كيمياء محاليل التربة

جيد جدا2785287الرى بالرش

جيد جدا2394981طرق بحث علمى وكتابة رسائل

 

جيد2794379طبيعة أراضى متقدم
اإلستشعار عن بعد فى مجال العلوم 

الزراعية
ممتاز29105190

جيد جدا2994583(متقدم  )كيمياء تحليلية 

غياب بعذرغطرق بحث علمى وكتابة رسائل

ممتاز30105090(1)تغذية نبات متقدم 

ممتاز2985491محسنات التربة وجودةالبيئة

ممتاز2795591كيمياء التلوث البيئى متقدم

 

جيد جدا30104585(1)تغذية نبات متقدم 

جيد جدا30104888طبيعة أراضى متقدم

ممتاز29105493عالقة النبات بالماء

ممتاز2885591الرى بالرش

ممتاز30105090(1)تغذية نبات متقدم 

جيد جدا2695186طبيعة أراضى متقدم

ممتاز3085290(متقدم  )حصر وتقييم األراضى 

ممتاز2995896(متقدم  )كيمياء تحليلية 

جيد جدا30104484(1)تغذية نبات متقدم 

جيد جدا30104686طبيعة أراضى متقدم

جيد جدا2974682(متقدم  )حصر وتقييم االراضى 
األستشعار عن بعد فى مجال العلوم 

الزراعية
غياب بعذرغ---

ممتاز30105191(1)تغذية نبات متقدم 

جيد جدا3094584طبيعة أراضى متقدم

ممتاز2995391كيمياء تحليلية متقدم

ممتاز2995492عالقة النبات بالماء

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

األراضى:  القسم 

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

مصطفى فاضل المأمون110332

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

زياد خلف إبراهيم 210333

إسراء أحمد محمد أمين310334

هانى عازر خلف 410335

محمود عبدهللا على 510336

جويدان محمد أحمد610337

رانيا منصور محمد مبروك710338

عبير عراقى عبدالعاطى محمد810339

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ
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ممتاز30105696(1)تغذية نبات متقدم 

جيد جدا2994785طبيعة أراضى متقدم

ممتاز28105896(متقدم  )خصوبة األراضى 

ممتاز2996098(متقدم  )كيمياء تحليلية 

ممتاز2895491(متقدم  )طبيعة أراضى 

جيد جدا2694580(متقدم  )حصر وتقييم االراضى 
اإلستشعار عن بعد فى مجال العلوم 

الزراعية
ممتاز29105998

 

مقبول28102967(1)تغذية نبات متقدم 

جيد2993775طبيعة أراضى متقدم
زراعة األراضى المستصلحة 

والجديدة متقدم
ممتاز25105590

جيد جدا2994785عالقة النبات بالماء

جيد27103976(1)تغذية نبات متقدم 

غياب بعذرغ---طبيعة أراضى متقدم

ممتاز30105090االسمدة والتمسيد متقدم

ممتاز2995290عالقة النبات بالماء

جيد جدا30104383(1)تغذية نبات متقدم 

جيد جدا2794985طبيعة أراضى متقدم

جيد2984178(متقدم)حصر وتقييم االراضى 

جيد جدا27104582(متقدم)تغذية محاصيل خضر 

جيد جدا30104686(1)تغذية نبات متقدم 

غياب بعذرغ---طبيعة أراضى متقدم

غياب بعذرغ---كيمياء مادة األرض العضوية

غياب بعذرغ---كيمياء محاليل التربة

جيد جدا30104585(1)تغذية نبات متقدم 

ممتاز28105896طبيعة أراضى متقدم

ممتاز2695691االسمدة والتسميد متقدم

ممتاز2995492عالقة النبات بالماء

جيد جدا30104585(1)تغذية نبات متقدم 

جيد جدا2894784طبيعة أراضى متقدم

ممتاز2895390خصوبة االراضى متقدم

جيد جدا2694984طرق بحث علمى وكتابة رسائل

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

ماجستير- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

مها على محمد عبدالرازق110340

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

األراضى:  القسم 

مصطفى عادل مصطفى أحمد210341

محمود عبدالمنعم محمد سعد 310342

نادر زكريا محمد محمد 410343

هبه هللا محمد السيد 510344

يارا فؤاد عبدالسميع أحمد610345

ياسمين هالل رجب710346

ياسمين نبيل محمد يونس810347

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ


