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ضعيف2482355مكافحة حيوية متقدم

 

 

 

جيد جدا25105489حشرات التربة والمياه

 

 

 

ممتاز2995593ميكروتكنيك حشرى

جيد26103571إنتاج الخضر الباذنجانية

 

 

ممتاز2895491مكافحة حيوية متقدم

تصميم وتحليل التجارب 

(قطاعات كاملة )الزراعية 
ممتاز2995593

 

 

جيد جدا3085088مكافحة حيوية متقدم

تصميم وتحليل التجارب 

(قطاعات كاملة )الزراعية 
ممتاز2995593

 

 

جيد جدا2585083تقسيم اكاروس

 

 

 

جيد جدا2885187(1)فسيولوجى حشرات 

 

 

 

ممتاز28105795كيمياء مبيدات حشرية متقدم

جيد جدا2994583طفيليات حشرية متقدم

جيد جدا2885389(1)فسيولوجى حشرات متقدم 

 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

وقاية النبات:  القسم 

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

دكتوراه- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

محمود محمد محمود سعد195151

هند طه عبد الحليم295162

خالد شفيق عبد العزيز الخولى395163

عزيزة عيد أحمد عيد495164

هانى محمد محمد مغربى595165

محمد رضا عبد الفضيل 695166

مها محمد صبرىإسماعيل795167

حسين سالم إبراهيم المسالتى895168

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ
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جيد جدا2794884مكافحة حيوية متقدم

ممتاز2995896سمية مبيدات متقدم
تكنولوجيا اعداد وتخزين وتصدير 

ثمار الفاكهة
ممتاز2795995

 

جيد جدا2795389أفات طبية وبيطرية متقدم

جيد جدا2785489(1)فسيولوجى حشرات متقدم 

أستخدام الحاسب االلى فى مجال 

تصميم وتحليل التجارب
ممتاز2895794

 

جيد جدا2395486مقاومة النبات لالصابة الحشرية
إستخدام الحاسب االلى فى مجال 

تصميم وتحليل التجارب
ممتاز2995694

ممتاز29105998أفالتوكسينات وسموم فطرية

 

جيد2984178مكافحة حيوية متقدم
إستخدام الحاسب االلى فى مجال 

تصميم وتحليل التجارب
ممتاز2795591

 

 

ممتاز2995896ميكروتكنيك حشرى

جيد جدا2994886طفيليات حشرية متقدم

تكنولوجيا إعداد وتخزين 

وتصدير ثمار الفاكهة
ممتاز2795995

 

جيد2584073مكافحة حيوية متقدم

ممتاز2995997(تنشيطى  )سمية مبيدات متقدم 
االدارة المتكاملة لالفات 

(تنشيطى  )الزراعية 
ممتاز29105998

جيد جدا2785489(1)فسيولوجى حشرات متقدم 

جيد2284171حاسب الى

جيد جدا2694681بيئة حشرات متقدم

مقبول2582962مكافحة حيوية متقدم

جيد جدا2995088سمية مبيدات متقدم

ممتاز28105593االدارة المتكاملة لالفات الزراعية

مقبول1753860حاسب الى

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

وقاية النبات:  القسم 

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

دكتوراه- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

منال مصطفى إبراهيم سالم195169

إيمان لطفى صادق محمد295170

سارة عيد دياب 395171

4

محمد عبد اللطيف عبد هللا 595173

عصمت سالم عبد هللا محمد95172

أيمن أبو الحسين عبد لحليم695174

كريم أسامة الشعراوى795175

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ
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جيد جدا2785388(1)فسيولوجى حشرات متقدم 

ممتاز28105593االدارة المتكاملة لالفات الزراعية

ممتاز28105997(1)انتاج محاصيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  م 2015/2016للعام الجامعى 

هنادى صالح الدين سالم195176

4

2

عميد الكليةراجع الرصد                رئيس لجنة االمتحانات               رصد النتيجة

راجع االمالءامال النتيجة

محمود عراقى مغربى/ د.أ

7

5

6

3

نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول

دكتوراه- دراسات عليا 

          كلية الزراعة

وقاية النبات:  القسم 


