
ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1B12002ممتاز18185793279أ سامء مفرح اسامعيل نصري

2B11805د لمي محمد س يد أ مح ه عبد احل ممتاز18185692276اي

3B11801عزيز مسعود د يوسف عبد ال جيد جدا17175589267أ مح

4G12004ني ةممتاز18175590270منة هللا جمدى عبد امحليد أ م الوراث

5C21901راهمي عليبة فتوح اب و ال د أ ب احملاصيلجيد17134070210أ مح

6C22011سالم سالم بس يوىن عبد ال احملاصيلممتاز19195896288عبد ال

وحدات 3عدد ال

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

1B11903راهمي د اب عاطى أ مح غيابغيابغيابغيابغيابغيابهاىن عبد ال

2S12002راهمي سلمي سالمه ال راىض و املياهمقبول20192160180مصطفى اب

3S22004ال راىض و املياهممتاز20205595285اسامء محمد عبد امحليد خرض

وحدات 3عدد ال

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

1B12002سامعيل نصري ممتاز202060100300أ سامء مفرح ا 

2C21904رجال احملاصيلممتاز20205494282ش اميء عزت عبد هللا عز ال

وحدات 3عدد ال

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

1H22004البساتنيممتاز20185795285محمد عبدهللا فتوح النجار

وحدات 3عدد ال

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

1B21902راهمي فتح الباب ب ممتاز17205895285جنالء محمد ا 

2B11801عزيز مسعود د يوسف عبد ال ممتاز17205895285أ مح

4P22016شاىف اية النباتممتاز17205895285دعاء محدى عبد ال وق

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

مالحظات

تحان مادة  ـــراض خضـــــر/ نتيجة ام أ م

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

مالحظات

م

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

ــى قسم الـنبــــــــات الـــــزراع

تحان مادة  فس يولوجيا مقاومة النبات للظروف البيئية/ نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

م

م

مالحظات

تحان مادة  البيئة النباتية/  نتيجة ام

تحان مادة  فس يولوجيا السكون وانبات البذور/ نتيجة ام

رمق اجللوس

جامعة طنطا 

تحان مادة  ـمـــــــار / نتيجة ام ث فس يولوجيا الزتهـــري وال 

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

ة زراع لكية ال

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1B11805د لمي محمد س يد أ مح ه عبد احل ممتاز18205694282اي

2B22004راهمي اخلياط ممتاز17205592276مجالت مرشدى اب

3B22005 ن عبد امحليد ممتاز18205593279غادة صالح ادلي

وحدات 4عدد ال

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

1B22004راهمي اخلياط ممتاز19195290360مجالت مرشدى اب

2B22005ن عبد امحليد ممتاز19195795380غادة صالح ادلي

3B21902راهمي فتح الباب ممتاز19205998392جنالء محمد اب

4G12001رشبيىن ةممتاز19185794376وليد محمد سامل ال الوراث

وحدات 3عدد ال

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

1B11901سعيد محمد البقاش ممتاز18195895285رشين عبدهللا ال

2B12001وهاب د عبد ال ممتاز18195693279محمد حسن أ مح

3H12001عظمي البساتنيغيابغيابغيابغيابغيابغيابعامد عبد هللا عبد ال

وحدات 3عدد ال

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

1B11816ني حامد ممتاز17195995285هدير حامد أ م

وحدات 3عدد ال

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

1B11901 سعيد محمد ممتاز202060100300رشين عبد هللا ال

2B12001وهاب د عبد ال ممتاز20195897291محمد حسن أ مح

3B12003فتاح ممتاز20195392276محمد حامده عبد اجمليد عبد ال

4B12006و مشه ممتاز202060100300معر محمد معر عبده 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

تحان مادة  راض حماصيل / نتيجة ام متقدم- أ م

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  ات احملمية / نتيجة ام راض الزراع متقدم- أ م

مالحظات

مالحظات

تحان مادة  متقدم- فس يولوىج فطر / نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

ــى قسم الـنبــــــــات الـــــزراع

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

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

مالحظات

تحان مادة  اصالت البس تانية/ نتيجة ام راض ختزين وتسويق احل أ م

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  قاومة الكاميوية واحليوية لل مراض النباتية/ نتيجة ام امل

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال


