
ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1P12002و سعيده د عيل محمد أ ب جيد جدا19195088264امح

2P12004رساء محمد اكمل مسعد جيد جدا19164681243ا 

3P12003ش محوده ة حسن دروي جيد جدا19204887261أ ي

4P12010و النازع ل محمد محمد عامر أ ب ممتاز19185592276ام

5P11901رؤف بلتاىج جيد19163974222روفيدة محمد عبدال

6P11911 جيد جدا19174985255عال عوض سامل

7P11912 ممتاز20205090270غيداء حامد قنديل

8P12015هادي محمد جيد جدا19185289267فريدة مسري عبد ال

9P12014  امدي ممتاز19205392276محمد عالء مصطفي احل

10P22017فتاح داود ميان محمد عبد ال جيد جدا19174884252ا 

11P22016شاىف جيد جدا19164782246دعاء محدى عبدال

12P11903رش يد رمحن سعيد عبدال غيابغيابغيابغيابغياب19عبدال

13P12005جيد19153670210ملكة كامل أ نيس جرجس

14P11906غيابغيابغيابغيابغياب19محمد خادل فهمى عبدهللا

15P21914شد ممتاز19195290270مىن محمد را

16P21915قصود جيد جدا19164984252هاىن عىل عبدامل

17P12008جيد جدا19174480240هناء محمد محمد حريب

وحدات 3عدد ال

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

1P22018د وزي ممتاز197392276أ سامء بدراوي أ ب

2P22012سعيد محمد عبد املنعم حسن ممتاز197392276ال

3P21904ممتاز197493279غادة محمد فتحى عيىس

وحدات 3عدد ال

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

1P12014  امدي ممتاز20185391273محمد عالء مصطفي احل

2P22017 فتاح داوود ميان محمد عبد ال جيد جدا20174683249ا 

3P11901رؤف بلتاىج جيد20133972216روفيدة محمد عبدال

4P21907جيد جدا20154883249نعامت ماهر محمد عباس

5P21914ضان شد رم جيد20104878234مىن محمد محمد را

6P21915ةل قصود فروي جيد20134477231هاىن عىل عبد امل

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  اصيل احلقلية/ نتيجة ام حرشات احمل

رمق اجللوس

نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  متقدم– بيئة حرشات / نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

مالحظات

تحان مادة  متقدم- مسية مبيدات   / نتيجة ام

رمق اجللوس

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

م

امس الطالبم

م

امعي   م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

قسم وقــــــايــة النبـــــــات

عليا سات ال كنرتول ادلرا

مالحظات



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1P11202 و سعيده د عيل محمد أ ب ممتاز18186096288 امح

2P11201ممتاز18196097291 محمد رايض محمد قاطون

3P11209 رازق سعد جيد18194279237محمود شاكر عبد ال

4P11207 د محمد مصطفي عطا مقبول18182965195أ مح

5P212011ممتاز19196098294أ سامء بيويم الس يد محمد عييس

6P11909سالم جيد جدا18194380240رجب شعبان محمد عبد ال

7P11910ضان جيد جدا18194986258عزت عوض حسانني رم

8P11913جيد18193875225محمود عبدهللا محمود موىس

9P11203 ش محوده ة حسن دروي ممتاز18196097291 أ ي

10P11911د محمد سامل جيد18194279237عال عوض امح

11P112010و النازع ل محمد محمد عامر أ ب ممتاز18196097291ام

وحدات 3عدد ال

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

1P21916د سلامين عبد الس تار و اجمل ممتاز19195593279هاةل اب

وحدات 3عدد ال

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

1P12009 رازق سعد جيد19144275225محمود شاكر عبد ال

2P12001ممتاز20195594282 محمد رايض محمد قاطون

3P12008  جيد19144376228هناء محمد محمد حريب

4P11912د قنديل ممتاز19205190270غيداء حامد امح

5P11909سالم مقبول18123565195رجب شعبان محمد عبد ال

6P11910ضان جيد جدا20194685255عزت عوض حسانني رم

7P11913ضعيف1962651153محمود عبدهللا محمود موىس

8P11805 د الاودن ممتاز19205493279اسامء محمود س يد امح

9P11901رؤف بلتاىج جيد جدا19164681243روفيدة محمد عبدال

وحدات 3عدد ال

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

1P21916د سلامين عبد الس تار و اجمل ممتاز19195290270هاةل 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

م

قسم وقــــــايــة النبـــــــات

امعي   م        2020/2019الفصل ادلرايس الثاىن للعام اجل

تحان مادة  متقدم– مقاومة حيويه / نتيجة ام

مالحظات

امس الطالب
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

م

ة زراع لكية ال

عليا سات ال كنرتول ادلرا

م

رمق اجللوس

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  دان احلرير  / نتيجة ام تربية دي

تحان مادة  ليك   / نتيجة ام نتاج الغذاء امل لاكت وا  تربية امل

تحان مادة  متقدم– مبيـــدات فطــــرية / نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

جامعة طنطا 

امس الطالبرمق اجللوسم
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

1P12013علمي عامره ممتاز20205898392كامل عبد ال

2P22017د فتاح داوو ميان محمد عبد ال ممتاز20205494376ا 

3P12015هادي ممتاز20205797388فريده مسري عبد ال

4P11208ممتاز20205090360هناء محمد محمد حريب

5P11903رش يد عىل رمحن سعيد عبدال غيابغيابغيابغيابغيابغيابعبدال

6P11906غيابغيابغيابغيابغيابغيابمحمد خادل فهمى عبدهللا

7P22012سعيد محمد عبد املنعم حسن ممتاز20205696384ال

8P11204رساء محمد اكمل مسعد ممتاز20205494376ا 

9P22011ممتاز20205999396أ سامء بيويم الس يد محمد عييس

10P11203ش محوده ة حسن دروي ممتاز20205999396أ ي

11P11901رؤف بلتاىج ممتاز20205090360روفيدة محمد عبدال

12P11911د محمد سامل ممتاز20205494376عال عوض امح

13P11205ممتاز20205090360ملكة كامل أ نيس جرجس

14P12010و النازع ل محمد محمد عامر أ ب ممتاز20205999396ام

وحدات 2عدد ال

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

1P11202 و سعيده د عيل محمد أ ب ممتاز187593186 امح

2P12014 ممتاز187492184محمد عالء مصطفي

3P22016 شايف جيد جدا186886172دعاء محدي عبد ال

4P12015 هادي ممتاز187795190فريده مسري عبد ال

5P11201ممتاز187795190 محمد رايض محمد قاطون

6P11209 رازق سعد جيد186179158محمود شاكر عبد ال

7P11207 د محمد مصطفي عطا جيد جدا176683166أ مح

8P11204 رساء محمد اكمل مسعد ممتاز187593186  ا 

9P11910ضان جيد جدا186785170عزت عوض حسانني رم

10P11913مقبول184361122محمود عبدهللا محمود موىس

11P11203 ش محوده ة حسن دروي جيد جدا186482164 أ ي

12P11911د محمد سامل ممتاز187997194عال عوض امح

13P11205 ممتاز187896192 ملكة كامل أ نيس جرجس

14P12010و النازع ل محمد محمد عامر أ ب ممتاز187896192ام

15P11909سالم جيد جدا186785170رجب شعبان محمد عبد ال

16P11208  جيد جدا187189178هناء محمد محمد حريب

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

تحان مادة  داد وكتابة البحث العلمى/  نتيجة ام طرق اع

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

تحان مادة  ية/ نتيجة ام املبيدات احلرشية والااكروس 

امس الطالبرمق اجللوس
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

قسم وقــــــايــة النبـــــــات

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



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

وحدات 3عدد ال

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

1P11912د قنديل ممتاز19196098294غيداء حامد امح

2P22012 سعيد محمد عبد املنعم حسن ممتاز20205999297ال

x  

وحدات 3عدد ال

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

1P21907ممتاز18195491273نعامت ماهر محمد عباس

2P21914ضان شد رم ممتاز18195592276مىن محمد محمد را

3P21915ةل قصود فروي ممتاز18185490270هاىن عىل عبد امل

وحدات 3عدد ال

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

1P11805 د الاودن ممتاز20195998294اسامء محمود س يد امح

2P22011ممتاز20196099297أ سامء بيويم الس يد محمد عييس

3P21914ضان شد رم ممتاز20195796288مىن محمد محمد را

4P21915ةل قصود فروي ممتاز20195897291هاىن عىل عبد امل

وحدات 3عدد ال

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

1P22017       فتاح داوود ميان محمد عبد ال ممتاز18195390270ا 

2P11204 رساء محمد اكمل مسعد جيد جدا18195087261 ا 

4P22011ممتاز19195492276أ سامء بيويم الس يد محمد عييس

4P11805ن د الاود ممتاز20195493279اسامء محمود س يد امح

5P11205 جيد جدا18194481243 ملكة كامل أ نيس جرجس

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

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

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

قسم وقــــــايــة النبـــــــات

تحان مادة  احلرشات الناقةل ل مراض النبات/ نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات

مالحظات

مالحظات

تحان مادة  متقدم   – حتليل مبيدات / نتيجة ام

تحان مادة  ات احليوانية / نتيجة ام متقدم    – مبيدات ال ف

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

تحان مادة  متقدم– كيـمياء حتليلية / نتيجة ام

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

مالحظات



ة                                                               "3"                                       منوذج زراع

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

1P12007 د محمد مصطفي عطا 2ضعيف19244386أ مح

2P12010و النازع ل محمد محمد عامر أ ب 3ممتاز197897291ام

3P12003 ش محوده ة حسن دروي 3جيد جدا197089267 أ ي

4P11909سالم 2جيد جدا196685170رجب شعبان محمد عبد ال

5P11901رؤف بلتاىج 3ممتاز197291273روفيدة محمد عبدال

6P11910ضان 2ممتاز197291182عزت عوض حسانني رم

7P11911د محمد سامل 3ممتاز197190270عال عوض امح

8P120013ممتاز197594282 محمد رايض محمد قاطون

9P12009 رازق سعد 3جيد195978234محمود شاكر عبد ال

10P119132جيد195978156محمود عبدهللا محمود موىس

11P12008  3غيابغيابغيابغياب19هناء محمد محمد حريب

12P220113ممتاز197392276أ سامء بيويم الس يد محمد عييس

13P21914ضان شد رم 3جيد جدا197089267مىن محمد محمد را

14P219073جيد جدا196483249نعامت ماهر محمد عباس

15P21915ةل قصود فروي 3ممتاز197392276هاىن عىل عبد امل

وحدات 3عدد ال

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

1P11912د قنديل جيد جدا196483249غيداء حامد امح

2P11827جيد جدا137689267ىم مصطفى شفيق غاىل

3P21916د سلامين عبد الس تار و اجمل جيد جدا197089267هاةل اب

4P11828جيد135871213هبه بيوىم بيوىم عبادة

5P11833جيد جدا147185255هيمث محمد محمد يونس

6P21821راي ش نيشن فراج جيد136679237فيكتوراي زك

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  سات خاصة / نتيجة ام ة)درا تصادي (حرشات اق

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

وحدات عدد ال

جامعة طنطا 

ة زراع لكية ال

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

قسم وقــــــايــة النبـــــــات

تحان مادة  سات خاصة / نتيجة ام (مبيدات)درا

امس الطالبرمق اجللوسم
نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

وحدات عدد ال


