
ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1F12002سامىح لطيف ال د عبد ال ممتاز17.518.55591273امح

2F22007ن براكت ممتاز18.518.55693279اممية محمد جامل ادلي

3F12009شش تاوى ممتاز18.518.55693279سارة سلامين ال

4F11904ممتاز17.518.55591273سلمى جمدى س ند موىس

5F11903ن ممتاز19195694282غادة فؤاد محمد بدرا

6F12003هوارى ممتاز17175791273منرية نبيل عوض ال

7F12004شافعى والزييد ال د اب ممتاز17.518.55490270يرسا امح

8F22013غيابغيابغيابغيابغيابغيابيرسى يرسى عبدهللا شهاب

وحدات 3عدد ال

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

1F11904جيد14164373219سلمى جمدى س ند موىس

2F12012عمرويس جيد18124171213صديق عنرت محمود ال

3F12010د الطباخ سالم امح مقبول20183068204عبد ال

4F11903ن جيد جدا14165484252غادة فؤاد محمد بدرا

5F12003هوارى مقبول18123565195منرية نبيل عوض ال

6F12004شافعى والزييد ال د اب مقبول15153565195يرسا امح

وحدات 3عدد ال

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

1F12002سامىح لطيف ال د عىل عبدال جيد15193872216امح

2F11902جيد جدا16185387261ارساء محمود محمد رزق

3F12009شش تاوى ممتاز18185591273سارة سلامين ال

4F22007ن براكت جيد جدا15185386258اممية محمد جامل ادلي

5F22013غيابغيابغيابغيابغيابغيابيرسى يرسى عبدهللا شهاب

وحدات 3عدد ال

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

1F12002سامىح لطيف ال د عىل عبدال جيد جدا18185288264امح

2F11902ممتاز18195592276ارساء محمود محمد رزق

3F22007ن براكت ممتاز18195996288اممية محمد جامل ادلي

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

قسم علــوم وتكنـــولوجيـــــا الاغــــذية

م

رمق اجللوس

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

امس الطالبرمق اجللوسم

تحان مادة  غذية/ نتيجة ام القـيـمة الغذائية لل 

رمق اجللوس

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

ة زراع لكية ال

جامعة طنطا 

مالحظات امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

امس الطالب

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  التسمم الغذاىئ/ نتيجة ام

رمق اجللوس

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال
مالحظات

تحان مادة  واد الغذائية/ نتيجة ام تكنولوجيا تعليب امل

مالحظات

تحان مادة  تكنـــولوجيا منتجات خاصــة/ نتيجة ام



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1F11710غنام واد ال جيد جدا19194987261الاء عبد اجل

2F12012عمرويس جيد18194279237صديق عنرت محمود ال

3F12003هوارى مقبول19173066198منرية نبيل عوض ال

وحدات 3عدد ال

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

1F11902ممتاز18195693279ارساء محمود محمد رزق

2F12004شافعى والزييد ال د اب ممتاز17195490270يرسا امح

وحدات 3عدد ال

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

1F12006جيد9194876228الاء حمسن محمد عابد

2F12008مقبول13163564192الاء محمود محمد فيصل

3F12001وجبل ممتاز13205790270ش اميء حامد قامس اي

4F12011ممتاز20195796288مىن صبحى عىل حمرم

5F12005همين منصور ممتاز20195594282والء فؤاد عبدامل

6F21825ممتاز18185490270عبدالباسط عاكشة محمود عىل

وحدات 3عدد ال

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

1F12006ممتاز18195794282الاء حمسن محمد عابد

2F12008ممتاز18185490270الاء محمود محمد فيصل

3F11901جيد جدا19195189267اميان محمد منصور سلامين

4F12001وجبل ممتاز19185895285ش اميء حامد قامس اب

5F11846عال ممتاز17185691273هبه محمود محمود عبدال

6F12005همين منصور ممتاز19185693279والء فؤاد عبدامل

وحدات 4عدد ال

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

1F21825ممتاز17185590360عبدالباسط عاكشة محمود 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

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  لنب الرئيس ية/ نتيجة ام اخلواص الوظيفية ملكوانت ال

مالحظاتامس الطالبرمق اجللوس

تحان مادة  ساس يات تغـــذية الانســــان/ نتيجة ام أ 

رمق اجللوس

م

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  حتليــــل أ غـــذية/ نتيجة ام

رمق اجللوس

مالحظات

ة زراع لكية ال

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

قسم علــوم وتكنـــولوجيـــــا الاغــــذية

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

جامعة طنطا 

تحان مادة  ذية / نتيجة ام لنب)علوم أ غ زميات وفيتامينات ال متقدم - (كيـمياء ان

تحان مادة  اختبارات جودة الالبان ومنتجاهتا/ نتيجة ام

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

م

م

م

مالحظات
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وحدات 4عدد ال

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

1F12006جيد جدا19194987348الاء حمسن محمد عابد

2F12011جيد جدا19165489356مىن صبحى عىل حمرم

3F11846عال جيد20163672288هبه محمود محمود عبدال

4F12005همين منصور جيد جدا19184683332والء فؤاد عبدامل

وحدات 3عدد ال

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

1F12011ضعيف2039117غياب19مىن صبحى عىل حمرم

2F11846عال جيد جدا19184986258هبه محمود محمود عبدال

3F21825جيد5876228غياب18عبدالباسط عاكشة محمود عىل

وحدات 3عدد ال

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

1F21825ممتاز18176095285عبدالباسط عاكشة محمود 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

مالحظات

تحان مادة  لبنية/ نتيجة ام تكنولوجيا تعبئة وتغليف وختزين املنتجات ال

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

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

قسم علــوم وتكنـــولوجيـــــا الاغــــذية

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  ذية / نتيجة ام لبنية)علوم أ غ  (ميكروبيولوجيا املنتجات ال

م

مالحظات

تحان مادة  ة للنب السائل/ / نتيجة ام عامالت احلراري تكنولوجيا امل

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال


