
ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1C12008 نرشيت عزيز ال د محدي عبد ال ممتاز19175490270امح

2C12009ممتاز19186097291أ رشف محمد سعيد محد

3C11203 ممتاز20185896288رضوي عادل يوسف رجب

4C11909 غيابغيابغيابغيابغيابغيابرشين مصطفى حمروس بيوىم

5C11205 كرمي همدي محمد د عبد ال ممتاز20205999297محمد أ مح

6C12007نرشيت ممتاز202060100300محمد مصطفي محمد ال

7C12010 ممتاز18185793279نورهان محمد عيل رايض

8C22006 د سلامين ضان محمد أ مح ممتاز18205694282رم

وحدات 3عدد ال

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

1C21908د الميىن محمد مصطفى بكر ممتاز20205898294امح

2C22012 جيد جدا20204585255عادل حييي هيبة شاهني

وحدات 3عدد ال

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

1C11202رازق اجليار غيابغيابغيابغيابغيابغيابمعر محمد عبد ال

وحدات 3عدد ال

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

1C12008 نرشيت د محدي ال ممتاز18185793279أ مح

2C12009 ممتاز16185791273أ رشف محمد سعيد

3C12004 ميان محدي لبيب ممتاز19195896288ا 

4C11203 ممتاز20205696288رضوي عادل يوسف رجب

5C11909 غيابغيابغيابغيابغيابغيابرشين مصطفى حمروس بيوىم

6C12005 كرمي د عبد ال جيد جدا16185589267محمد أ مح

7C11837جيد جدا17175488264محمد محمد محمد الطوىخ

8C21206 د سلامين ضان محمد أ مح جيد جدا17185388264رم

وحدات 3عدد ال

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

1C21907و عابد جيد جدا18184884252منه هللا محمد رشاد اب

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

مالحظات

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

قسم الـمحـــــاصيــــــــل

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

مالحظات

تحان مادة  تسميد حماصيل احلقل/ نتيجة ام

تحان مادة  حصاء /  نتيجة ام متقدم – ا 

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  تربية القطـــن/ نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

م

م

تحان مادة  رى حماصيل احلقل/ نتيجة ام

رمق اجللوسم

تحان مادة  تربية اذلره الشامية / نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1C12009ممتاز197594282أ رشف محمد سعيد محد

2C11909 غيابغيابغيابغيابغيابرشين مصطفى حمروس بيوىم

3C11202رازق اجليار غيابغيابغيابغيابغيابمعر محمد عبد ال

4C12010 ممتاز197392276نورهان محمد عيل رايض

5C11201 راهمي ب ن عباس ا  جيد جدا197089267وليد عامد ادلي

وحدات 3عدد ال

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

1C22011 سالم سالم بس يوين عبد ال جيد جدا186684252عبد ال

2H11803عرصاوى راهمي عبدهللا محمد امل بساتنيممتاز197695285اب ال

3H21821بساتنيممتاز197291273صالح الس يد صالح عطية ال

4M22004و خزمي زراعيةممتاز1877.595.5286.5صابر عىل سامل اب امليكنة ال

وحدات 3عدد ال

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

1C12007نرشيت ممتاز197594282محمد مصطفي محمود ال

2C11201 راهمي ب ن عباس ا  ممتاز187492276وليد عامد ادلي

3C22012 ممتاز187391273عادل حييي هيبة شاهني

4C22011 سالم سالم بس يوين عبد ال ممتاز197594282عبد ال

وحدات 4عدد ال

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

1C21908د الميىن محمد مصطفى بكر ممتاز20205595380امح

وحدات 3عدد ال

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

1C11204 ميان محدي لبيب محمد ممتاز20195796288ا 

2C11202رازق اجليار غيابغيابغيابغيابغيابغيابمعر محمد عبد ال

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 - بيئة حماصيل احلقل / نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  اصيل خلطية الاخصاب/ نتيجة ام تربية احمل

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  نتاج وفس يولويج التقاوي/  نتيجة ام ا 

تحان مادة  افة / نتيجة ام ة يف املناطق اجل الزراع

م

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

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

قسم الـمحـــــاصيــــــــل

تحان مادة  حصاء وتصممي التجارب الزراعية / نتيجة ام ا 

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1C22012 ممتاز20205191273عادل حييي هيبة شاهني

2C22011 سالم سالم بس يوين عبد ال ممتاز20205797291عبد ال

3C12007نرشيت ممتاز20205999297محمد مصطفي محمد ال

4C11201 راهمي ب ن عباس ا  ممتاز202060100300وليد عامد ادلي

وحدات 3عدد ال

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

1C21810افظ د محمد عبداحل ل س يد امح ممتاز19175692276أ م

2C11202رازق اجليار غيابغيابغيابغيابغيابغيابمعر محمد عبد ال

وحدات 3عدد ال

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

1C11205 كرمي همدي محمد د عبد ال جيد جدا18195289267محمد أ مح

2C22006 د سلامين ضان محمد أ مح ممتاز19195593279رم

وحدات 3عدد ال

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

1C11204 ميان محدي لبيب محمد جيد18184379237ا 

2C11909 غيابغيابغيابغيابغيابغيابرشين مصطفى حمروس بيوىم

وحدات 3عدد ال

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

1C12004ميان محدي لبيب محمد جيد جدا17184580240ا 

وحدات 3عدد ال

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

1C12008 نرشيت عزيز ال د محدي عبد ال ممتاز18195693279امح

2C21906ه حشات يونس جيد جدا1895481243محمد عبد رب

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  نتاج حماصيل البقول/ نتيجة ام ا 

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

م

تحان مادة  راض حماصيل الالياف/ نتيجة ام ات وام أ ف

تحان مادة  تربيـــــة الارز/ نتيجة ام

تحان مادة  ي والتحميل/  نتيجة ام التكثيف الزراع

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

جامعة طنطا 

امس الطالبرمق اجللوس

تحان مادة  تربيــة حماصيل البقول/ نتيجة ام

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

رمق اجللوس مالحظاتم

قسم الـمحـــــاصيــــــــل

ة زراع لكية ال

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال
مالحظات

تحان مادة  تربيـــــة حماصيل الالياف/ نتيجة ام

م


