
ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 4عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11915د جالل محمد عامرة ممتاز19205392368أ مح

2A12004راهمي طوالن ممتاز20195493372اميان الس يد اب

3A12007 ممتاز19205392368ابمس طارق محمد البنا

4A12012ش ردا واد ادلم ممتاز19205695380سالىى عبداجل

5A12009فيظ فتاح عبداحل ممتاز20195796384هشام عبدال

6A12010عزيز علمي عبدال ممتاز20195493372ايمسني عبدال

7A21906ممتاز20195291364حسني محمد حسني محمد

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (80)حتريرى (-)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11819 جيد جدا186785255ممدوح محمد محمد  فايد

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11819 جيد جدا18184581243ممدوح محمد محمد  فايد

وحدات 4عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11903ممتاز19195795380ارساء محمد فتحى عىل عسل

2A11904ممتاز19185794376اسامء سعيد بس يوىن الس يد ندا

3A12010عزيز علمي عبدال ممتاز18195794376ايمسني عبدال

4A21901سامعيل عامتن د محمود ا  ممتاز20195998392أ مح

5A21909ممتاز19205594376عالء بدوى الس يد اجليوىش

6A21910شورة كمي عبد املنعم ال ممتاز20195897388محمد عبد احل

7A21911عداوى راهمي امل ب ممتاز19195896384محمد عيد ا 

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A12001 د عودة اىن بدوى امح ممتاز18185894282ام

2A11918رسول التالوى ة سعد عبد ال ممتاز18185894282أ ي

3A11905 ممتاز17175791273جامل محمد محمد عىل

اله ىلأ م عه للمرة ال و كنرتولراج يس ال رئ

بحوث عليا وال سات ال لكية لدلرا لكيةوكيل ال معيد ال

عه للمرة الثانيةكتبه راج

م

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

عليا سات ال امعي كنرتول ادلرا  م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

تحان مادة  تصممي التجارب احليوانية/ نتيجة ام

تحان مادة  تقيمي وانتخاب احليوان/ نتيجة ام

م

م

تحان مادة  فســـــــيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعى/ نتيجة ام

قسم الانتــــــاج احليــــــواىن

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات رمق اجللوس

تحان مادة  فس يولوجيا غـــدد صــمـاء/ نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

م

م

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  ن / نتيجة ام متقدم– جتهزي منتجات ادلواج

مالحظات امس الطالبرمق اجللوس

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 4عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11902 د سنبل رساء فؤاد امح ممتاز19195593372ا 

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A12001 د عودة اىن بدوى امح ممتاز18195491273ام

2A11918رسول التالوى ة سعد عبد ال ممتاز19185794282أ ي

3A12020ه عصام محيدة المنيىس ممتاز18185692276اي

4A12011ممتاز18195693279دينا شعبان مصطفى مصطفى

5A11920ممتاز19195492276محمد جابر مصطفى احلنفى

6A12019عيسوى عناىن حيىي ال جيد جدا19184986258هما ال

7A12018قادر ممتاز19195795285نورهان مصطفى عبدال

8A22016قصاص د ال تسام فتوح أ مح ممتاز18195693279اب

9A21914راهمي سلطان ب ممتاز17165790270وليد محمد ا 

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11916رساء عبد هللا عبد النىب ممتاز19185390270ا 

2A11905ممتاز19195694282جامل محمد محمد عىل

3A11809جيد جدا19185289267هجاد محمد عىل مطر

4A12002د محمد حسني ممتاز19195593279محمد امح

5A11913عزيز د عبد ال ممتاز19185693279محمود أ مح

6A22015شاش ممتاز19195593279اروى فتحى احل

7A22014ني محمود د محمود ام ممتاز19195593279رائ

وحدات 4عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A12003 د عبداملنعم الطيب ممتاز19185693372امح

2A12020 ه عصام محيده المنيىس ممتاز19185794376اي

3A11905 ممتاز18185894376جامل محمد محمد عىل

4A12012ش ردا واد ادلم ممتاز19205998392سالىى عبداجل

5A12009فيظ فتاح عبداحل ممتاز19195997388هشام عبدال

6A12010عزيز علمي عبدال ممتاز19205897388ايمسني عبدال

اله ىلأ م عه للمرة ال و كنرتولراج يس ال رئ

بحوث عليا وال سات ال لكية لدلرا لكيةوكيل ال معيد ال

عه للمرة الثانيةكتبه راج

تحان مادة  متقدم- تكنولوجيا مواد العلف / نتيجة ام

م

م

امس الطالب

تحان مادة  انتاج الامســــاك/ نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

رمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  فس يولوجيا الهضــم/ نتيجة ام

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال
رمق اجللوس

مالحظات

مالحظات

تحان مادة  تقيمي مواد العلف / نتيجة ام

مالحظات

م

م

عليا سات ال امعي كنرتول ادلرا  م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

قسم الانتــــــاج احليــــــواىن

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

امس الطالب



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A12004راهمي طوالن ممتاز20195998294اميان الس يد اب

2A12007 ممتاز20185694282ابمس طارق محمد البنا

3A22022وصاحلة فتاح محمود اب ممتاز20195796288عصام عبدال

4A12008شحات مصطفى ممتاز20185694282محمود خادل ال

5A12005 سالم ممتاز20185593279كرمي محمد عبدال

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A21917غىن د عبد ال سالم عادل أ مح ممتاز19205594282ا 

2A22022وصاحلة فتاح محمود اب ممتاز19205190270عصام عبدال

3A22013ممتاز19205796288فاطمة الس يد عبداجمليد فهمى

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A22015شاش ممتاز18185793279اروى فتحى احل

2A22021جيد جدا17165184252وليد الس يد حسن سطيحة

3A21914راهمي سلطان ب جيد جدا17165487261وليد محمد ا 

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11904ممتاز19195290270أ سامء سعيد بس يوىن ندا

2A11903رساء محمد فتحى عسل ممتاز19195391273ا 

3A11919وفا و ال ممتاز19195391273حسني محمود أ ب

4A22022وصاحلة فتاح محمود اب ممتاز19195492276عصام عبدال

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A12020 ه عصام محيده المنيىس ممتاز18195491273اي

2A12011ممتاز19195290270دينا شعبان مصطفى مصطفى

3A12018قادر ممتاز20195493279نورهان مصطفى عبدال

4A22016قصاص د ال تسام فتوح أ مح ممتاز19185491273اب

اله ىلأ م عه للمرة ال و كنرتولراج يس ال رئ

بحوث عليا وال سات ال لكية لدلرا لكيةوكيل ال معيد ال

عه للمرة الثانيةكتبه راج

تحان مادة  حتليل مواد العلف/ نتيجة ام

م

م

امس الطالبرمق اجللوس

ة زراع لكية ال

م

تحان مادة  ديثة ىف صناعة التفرخي/ نتيجة ام ـاهات احل اال جت

رمق اجللوس

مالحظات

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

عليا سات ال كنرتول ادلرا

م

م

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

رمق اجللوس

امس الطالبرمق اجللوس

تحان مادة  لنب/ نتيجة ام نتاج ماش ية ال رعاية وا 

امعي   م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

قسم الانتــــــاج احليــــــواىن

رمق اجللوس

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظاتامس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  فس يولوجيا النـمـو / نتيجة ام

مالحظات

تحان مادة  ن / نتيجة ام مشالك مزارع ادلواج

جامعة طنطا 

مالحظات

مالحظات



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A21901سامعيل عامتن د محمود ا  ممتاز20195695285أ مح

2A21917غىن د عبد ال سالم عادل أ مح ممتاز20205494282ا 

3A21909ممتاز20195695285عالء بدوى الس يد اجليوىش

4A21908صعيدى ممتاز20205191273معرو كامل محمد ال

5A21910شورة كمي عبد املنعم ال ممتاز20195695285محمد عبد احل

6A21911عداوى راهمي امل ب ممتاز20205898294محمد عيد ا 

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11916رساء عبد هللا عبد النىب ممتاز18185793279ا 

2A12002د محمد حسني ممتاز17185691273محمد امح

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A21917غىن د عبد ال سالم عادل أ مح ممتاز20195796288ا 

2A21906ممتاز19205796288حسني محمد حسني محمد

3A22013ممتاز19205998294فاطمة الس يد عبداجمليد فهمى

4A21909ممتاز19195492276عالء بدوى الس يد اجليوىش

5A21908صعيدى ممتاز19195795285معرو كامل محمد ال

6A21910شورة كمي عبد املنعم ال ممتاز20205595285محمد عبد احل

وحدات 2عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (80)حتريرى (-)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11915د جالل محمد عامرة ممتاز187795190أ مح

2A12003 د عبداملنعم الطيب ممتاز187593186امح

3A11902د سنبل رساء فؤاد امح ممتاز207797194ا 

4A12004راهمي طوالن ممتاز197695190اميان الس يد اب

5A12007ممتاز207797194ابمس طارق محمد البنا

6A11919وفا ممتاز197291182حسني محمود أ بو ال

7A12005سالم سلامين ممتاز187896192كرمي محمد عبدال

8A12008ممتاز187391182محمود خادل الشحات مصطفى

9A12009فيظ فتاح عبداحل ممتاز187391182هشام عبدال

اله ىلأ م عه للمرة ال و كنرتولراج يس ال رئ

بحوث عليا وال سات ال لكية لدلرا لكيةوكيل ال معيد ال

عه للمرة الثانيةكتبه راج

امس الطالبم

م

امس الطالبم

م

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  فســـــيولوجيا  التناســل/  نتيجة ام

رمق اجللوس

مالحظات

جامعة طنطا 

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

رمق اجللوس

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  داد وكتابة البحث العلمى/ نتيجة ام طرق اع

رمق اجللوس

تحان مادة  ات وجدات سالالت البيض / نتيجة ام رعاية قطعان أ هم

رمق اجللوس

امس الطالب

مالحظات

مالحظات

ة زراع لكية ال

تحان مادة  ن  / نتيجة ام تركيب وجودة حلوم ادلواج

قسم الانتــــــاج احليــــــواىن

امعي  عليا م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل سات ال كنرتول ادلرا

امس الطالب



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A12006فتاح شواطه اىن محمد عبدال ممتاز19185390270ام

2A11920ممتاز18195491273محمد جابر مصطفى احلنفى

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A12003 د عبداملنعم الطيب ممتاز19195694282امح

2A11903رساء محمد فتحى عسل ممتاز20195796288ا 

3A11904ممتاز20205494282أ سامء سعيد بس يوىن ندا

4A12012ش ردا واد ادلم ممتاز19205897291ساىل عبداجل

5A12005سالم سلامين ممتاز19195391273كرمي محمد عبدال

6A12008شحات مصطفى ممتاز19195694282محمود خادل ال

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11804وىل د الش ناوى اخل ممتاز20205898294أ مرية عىل أ مح

2A21906ممتاز19205796288حسني محمد حسني محمد

3A22013ممتاز20196099297فاطمة الس يد عبداجمليد فهمى

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11809جيد جدا18195289267هجاد محمد عىل مطر

2A22015شاش ممتاز19195593279اروى فتحى احل

3A22014ني محمود د محمود ام ممتاز18195592276رائ

4A21914راهمي سلطان ب ممتاز18195491273وليد محمد ا 

وحدات 2عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A12006فتاح شواطه اىن محمد عبدال ممتاز18175691182ام

2A11920ممتاز17195793186محمد جابر مصطفى احلنفى

3A12019 عيسوى عناىن حيىي ال ممتاز18195895190هما ال

4A22021جيد جدا17174983166وليد الس يد حسن سطيحة

اله ىلأ م عه للمرة ال و كنرتولراج يس ال رئ

بحوث عليا وال سات ال لكية لدلرا لكيةوكيل ال معيد ال

عه للمرة الثانيةكتبه راج

م

م

جامعة طنطا 

امس الطالب

تحان مادة  متقدم- انتاج ماعــــز/ نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوس

تحان مادة  ن / نتيجة ام متقدم– تربية دواج

رمق اجللوس

م

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

م

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  سامك  /  نتيجة ام اىئ وال  تلوث الوسط امل

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

امس الطالب

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

امس الطالب

عليا سات ال كنرتول ادلرا

تحان مادة  فس يولوجيا تكــوين البيضــة/ نتيجة ام

رمق اجللوس

تحان مادة  تغـــــــذية احليواانت النامية/ نتيجة ام

ة زراع لكية ال

م

مالحظات

مالحظات

قسم الانتــــــاج احليــــــواىن

امعي   م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

رمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 4عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11913عزيز د عبد ال ممتاز19195997388محمود أ مح

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (80)حتريرى (-)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11915د جالل محمد عامرة ممتاز19195492276أ مح

2A11902د سنبل رساء فؤاد امح ممتاز19195694282ا 

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11916 رساء عبدهللا عبد النىب جيد جدا18195087261ا 

2A12001 د عودة اىن بدوى امح جيد جدا18175489267ام

3A11918رسول التالوى ة سعد عبد ال ممتاز18195491273أ ي

4A22014ني محمود د محمود ام جيد جدا18185389267رائ

5A12002د محمد حسني ممتاز18185490270محمد امح

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A12011ممتاز19195391273دينا شعبان مصطفى مصطفى

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A11809ممتاز18185490270هجاد محمد عىل مطر

وحدات 3عدد ال

نه امل الس  وحدات× اجملموع (100 )اجملموع (60)حتريرى (20)معىل(20)اع تقديرعدد ال ال

1A12006فتاح شواطه اىن محمد عبدال ممتاز19186097291ام

2A11920ممتاز19196098294محمد جابر مصطفى احلنفى

3A12018قادر ممتاز19196098294نورهان مصطفى عبدال

4A22021مقبول16183569207وليد الس يد حسن سطيحة

اله ىلأ م عه للمرة ال و كنرتولراج يس ال رئ

بحوث عليا وال سات ال لكية لدلرا لكيةوكيل ال معيد ال

عه للمرة الثانيةكتبه راج

امس الطالبم

تحان مادة  ى/ نتيجة ام هس تولوىج احليوان الزراع

جامعة طنطا 

م

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

قسم الانتــــــاج احليــــــواىن

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال
رمق اجللوس امس الطالبم

ة زراع لكية ال

عليا سات ال امعي كنرتول ادلرا  م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

رمق اجللوس م

مالحظات

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

مالحظات

تحان مادة  دارة معامل التفرخي / نتيجة ام نشاء وا  ا 

تحان مادة  فس يولوجيا الانتاج والتاكثر ىف احليوان   / نتيجة ام

مالحظات
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

رمق اجللوس

تحان مادة  لحم/ نتيجة ام تغذية حيواانت ال

تحان مادة  التناسل ىف احليوان والتلقيح الصناعى/ نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  التفرخي السمىك/ نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات


