
)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة    آليـــة الزراعــة الرابع  ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى  
 المستوى الرابع القســــم:  ) األراضـى والميــاه الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
1449(5ت   خ    التقدير  ر)14410(    در )3418(   (05470)     ل)30410(     ا)14406(     إد)14402(    (14403)       خ    خ    خ  

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب           خ  
1449(5ت  ر)14410(  در )3418( (05470)  ل)30410(  ا)14406(  إد)14402( (14403)  1230(1ع  1441(2ت  1441(3ت  1441(1ت  إد)14405( (14404)   (14401) 
1449(5ت  ر)14410(  در )3418( (05470)  ل)30410(  ا)14406(  إد)14402( (14403)  إ )5  خصوبة )6  استصالح)9  الزراعات)4   الطالب تح مع  ارة الموارد  تقنيات  
دراسات )8   ارة الموارد  تلوث  لزراعة  غة إنجليزية جدوى  تخ و تن  ي وتسميد  
3 م –  المشروعات نظم  مح  خاصة   لألراضي  األرضية األسمدة   الملحية  األراضي  األراضي  محاصيل  المائية الراضي  العضوية  
1/(البستانية  341/(الرى  /( الزراعية  رتهاوإدا الخضر والمياه والحيوية  )الصحراوية   والمياه  والتسميد 
 300 300 300 300 200 200 200 300 300 300 300 300 200 300 
 1    احمد زاهر فتحى عبدلغنى ( مقبول ) ( مقبول ) مقبول ( مقبول ) ضعيـف مقبول مقبول ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( ناجح ) ( جيـد ) ( جيـد ) ( جيـد ) ( مقبول )   1مادة 
 2    شريف سعيد عبدالحميد عبداهللا جيـد ج جدا ج جدا ج جدا جيـد جيـد جيـد جيـد ممتاز ج جدا ناجح مقبول جيـد مقبول ممتاز   جيـد 
علم الوراثة) 20101( مقبول   
 3    شهاب جابر مصطفى على سالم مقبول ج جدا جيـد جيـد جيـد جيـد مقبول جيـد مقبول جيـد ناجح جيـد جيـد مقبول ممتاز   جيـد 
 االتصال االرشادى الزراعى مقبول 
 5    عبداهللا شحاته رافت شحاته حسن ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) مقبول مقبول ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( ناجح ) ( جيـد ) ( جيـد ) ( جيـد ) ( مقبول )   1مادة 
  اإلحصأسس: 2مقرر اختيارى  ضعيـف 
 6    مراد سامى مراد خليل مقبول ممتاز جيـد ج جدا ج جدا جيـد جيـد جيـد ج جدا ممتاز ناجح ج جدا ج جدا ج جدا ممتاز   ج جدا 
 7    محمد زآريا على مبروك عاشور مقبول ممتاز مقبول جيـد جيـد مقبول جيـد مقبول جيـد ممتاز ناجح مقبول جيـد ج جدا ممتاز   1مادة 
لمقبو  أسس اإلحصاء)19307( الئحة اساسيات الرياضيات   
 8    محمد شحاته محمد عبدالمالك علي ضعيـف غائب مقبول مقبول الئحة مقبول ضعيـف مقبول مقبول مقبول ناجح جيـد مقبول ضعيـف جيـد   راسب 
 الرى والصرف الزراعى مقبول نشوء وتقسيم االراضى ضعيـف 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2010-2009الئحة    آليـــة الزراعــة الرابع ( 1 ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى  
 المستوى الرابع القســــم: ( 1 ) اإلرشـاد الزراعـى الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
0140(5ت   خ      التقدير  0140(4ت   خ   0140(3ت   خ   ل)30410(    ا)04410(    (18403)    (36499)       خ     

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب           خ    خ  
0140(5ت  0140(4ت  0140(3ت  ل)30410(  ا)04410( (18403) (36499)  د)03418(  0140(2ت  0140(1ت  1140(1ع  م)36498(  م)03415(  ا)01400(   
0140(5ت  0140(4ت  0140(3ت  ل)30410(  ا)04410( (18403) (36499)  التدريب )4 راسات   سيكولوج)1  آفات )5   الطالب لبرامج   المحاسبة  و مخ في  
القيادة في)3  م )5  أ م العمل)7  ة إنجليزيةغ   ألسرة والبيئة ت المشاآل  بحث في  
3 م –   اإلرشادي الصحافة   العمل    والمشروعا الزراعية العلوم  المنزل  يا التعليم  في العمل  الجدوى م ز االجتماعية  العلوم  
 ت إ ز االقتصادية  والحديقة اإلرشادي اإلرشادي والبيئية االقتصادية  الزراعية اإلرشادي 
 300 300 300 200 200 200 200 300 300 300 200 200 300 
 1    انعام محمود ابراهيم احمد عمار مقبول مقبول ج جدا ضعيـف مقبول جيـد ج جدا مقبول جيـد مقبول راسب جيـد مقبول جيـد     1مادة 
 



)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة    آليـــة الزراعــة الرابع ( 2 ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى  
 المستوى الرابع القســــم: ( 2 ) األشجـار الخشبيـة الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
0241(6ت   خ        التقدير  3440(2ع   خ   0240(4ت   خ (02403)    ل)30410(       خ    خ    خ ع     (31401)    

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب        خ  
0241(6ت  3440(2ع  0240(4ت (02403)  ل)30410(  0241(3ت (03324)1 (13402) (31401)  0241(2ت  0241(1ت  ا)12409(   (02416) 
0241(6ت  3440(2ع  0240(4ت (02403)  ل)30410(  إدارة )5 اقتصاديات  تصميم  (31401)  قياسات )3  وراثة )1   الطالب ص  لزراعات  
ت ص )4  أفات أ )2  ت )8 ف    ف  غة إنجليزية 
2/(األشجار وطرق  منتجات   3 م –  واستثمار أ ش   األخشاب  المحمية غابات األشجار الغابات الغابات وتنسيق  المحاصيل  
ح )404 مكافحتها األخشاب   والصناعات خ الحدائق الحقلية 
 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 
جداج  ج جدا ممتاز ج جدا مقبول ناجح ممتاز ممتاز ج جدا ممتاز       ج جدا   1    امانى ابراهيم على حسن آعموش جيـد ج جدا ممتاز 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة   ة الزراعــةآليـــ الرابع ( 3 ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى    
 المستوى الرابع القســــم: ( 3 ) اإلقتصـاد الزراعـى الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
ال)3411(       التقدير  إ03409  ( /( االستهالك 0340(3ت   خ   ل)30410(    ا)04410(    (18403)    (36499)       خ    خ    خ     

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب         
ال)3411(  /( االستهالك  0340(3ت  ل)30410(  ا)04410( (18403) (36499)  د)03418(  0340(2ت  0340(1ت  1140(1ع  م)36498(  م)03415(  ا)01400(   
ال)3411(  /( االستهالك  0340(3ت  ل)30410(  ا)04410( (18403) (36499)  االحصاء )3  األعمالإ)5 راسة ج م   آفات ) 5   الطالب لبرامج   المحاسبة  و مخ في   
إ )3412 سياسة   إ إ )4   ألسرة والبيئة ت المشاآل  ب في   غة إنجليزية 
0/(والتنمية  3 م –  الموارد  المشروعات   والمشروعا الزراعية العلوم  المنزل  االقتصادي  الزراعية الزراعية االجتماعية  العلوم  
إ )3407   ت إ ز االقتصادية  والحديقة والبيئية االقتصادية  األرضية   الصغيرة 
 300 300 300 200 200 200 200 300 300 300 200 200 300 
 2    احمد السباعى على السباعى عامر ضعيـف مقبول مقبول ضعيـف مقبول ممتاز ممتاز ج جدا جيـد ممتاز ناجح مقبول ج جدا ضعيـف     راسب 
 خ ع (أحياء دقيقة) مقبول 
 3    شادية عادل حامد محمد مقبول ج جدا ج جدا جيـد مقبول ممتاز جيـد جيـد جيـد ممتاز ناجح ممتاز جيـد مقبول     جيـد 
 اساسيات علم االلبان مقبول 
مادة1   4    هبة عصمت محمد ياسين معتوق مقبول مقبول جيـد ج جدا ج جدا ممتاز جيـد ج جدا جيـد ممتاز ناجح ممتاز ج جدا مقبول     
 خ ع (اآلفات الحشرية ونحل  الئحة لغة انجليزية ـ مستوى ثانى ناجح تنمية المجتمعات الريفية و مقبول 
 

 



 

 المستوى الرابع القســــم: ( 4 ) اإلقتصـاد المنــزلـى الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
0440(5ت   خ      التقدير  0440(4ت   خ   0440(3ت   خ   ل)30410(    ا)04410(    (18403)    (36499)       خ     

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب           خ    خ  
0440(5ت  0440(4ت  0440(3ت  ل)30410(  ا)04410( (18403) (36499)  د)03418(  0440(1ت  1140(1ع  0440(2ت  م)36498(  م)03145(   (01400) 
0440(5ت  0440(4ت  0440(3ت  ل)30410(  ا)04410( (18403) (36499)  التغذية )5 راسة ج م   آفات )5  ترشيد )7   الطالب برامج   المحاسبة  و مخ في  
ت د )3  أ ور )4  تصميم )6   ألسرة والبيئة ت المشاآل  ب في العلوم غة إنجليزية 
3 م –  وتنفيذ  األمومة  وتأثيث   عاوالمشرو الزراعية العلوم  االستهالك  المنزل  العالجية الزراعية االجتماعية   االقتصادية    
 ت إ ز االقتصادية  األسري والحديقة والبيئية واالجتماعية المالبس والطفولة المسكن 
 300 300 300 200 200 200 200 300 300 300 200 200 300 
 5    شيماء عبدالحميد صبحى عبدالحميد ج جدا مقبول ج جدا ممتاز ممتاز ج جدا مقبول ممتاز ج جدا ممتاز ناجح جيـد مقبول جيـد     جيـد 
 خ ع1(06407)نواتج اللبن ال مقبول اساسيات علم االلبان مقبول 
 6    شيماء سعيد امين عيسى امين غائب غائب مقبول الئحة غائب الئحة غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب     راسب 
 (01302)أ تعليم الكبار غائب (17102)ك عضوية عامة غائب 
 7    منه اهللا عبدالناصر جابر محمد  مقبول جيـد ممتاز مقبول جيـد ج جدا غائب ج جدا جيـد ممتاز ناجح ج جدا جيـد جيـد     1مادة 
 8    منى عبدالرافع ابراهيم الشهاوى غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب     راسب 

 المستوى الرابع القســــم: ( 6 ) األلـبـــــــــــــــان الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
م)33455(           التقدير  الج)6406(     0640(4ت   خ   خ )6414(     ل)30410(       خ    خ    خ        

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب      
م)33455(  الج)6406(  0640(4ت  خ )6414(  ل)30410(  م)15415(  م)15413(  0640(2ت  0641(3ت  0640(1ت   (15412) (06401) 
م)33455(  الج)6406(  0640(4ت  خ )6414(  ل)30410(  القواعد )9 يكروبيولوج راقبة   ت أ )2  م الدهنية )2   الطالب ت الكيميائي  تغذية  
ت )3 بن  و ق وتش    غة إنجليزية الحسية وط  
0/(المعامل لألغ و   06/(لأللبان الميكروبيولو  3 م –   06/(مجففة الصحية  يا األغذية وجودة    لأللبان  اإلنسان والمثلوجات  
33/(األلبان  م خ)6498  إ األغـ)408 جي لأللبان  إ )406 لمصانع  األغذية  )اللبنية   ومنتجاتها 
 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
 1    ابراهيم شحاته ابراهيم عبدالجليل ممتاز ممتاز جيـد ج جدا ج جدا جيـد ج جدا ناجح ج جدا جيـد جيـد ممتاز         ج جدا 
مادة1   2    احمد عباس شحاته جبريل مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيـف ج جدا ناجح جيـد جيـد مقبول جيـد         
مادة1  بولمق ضعيـف مقبول مقبول مقبول جيـد ناجح جيـد مقبول مقبول مقبول           3    احمد مصطفى عبدالباسط احمد مقبول 
 (30310)لغة انجليزية ـ م2 ناجح (33320)تدريب ميدانى ـ ألب مقبول 
مادة1   4    باسل عماد صدقى محمود زهران مقبول جيـد مقبول جيـد الئحة مقبول جيـد ناجح ج جدا جيـد مقبول جيـد         
جحنا ج جدا جيـد جيـد ج جدا         ج جدا   5    بكر حسن سليمان على ممتاز ممتاز مقبول ممتاز ج جدا جيـد ج جدا 
 6    صالح سالم الحفنى عبدالعال ج جدا ممتاز جيـد ج جدا ج جدا مقبول ج جدا ناجح ج جدا جيـد ج جدا ج جدا         ج جدا 
ئحةال ضعيـف مقبول جيـد الئحة مقبول ناجح ج جدا مقبول مقبول ج جدا         راسب   7    عبدالرحمن عادل محمد مجلى  ضعيـف 
 تحليل أغذية الئحة 
 8    محمد عبدالرحمن محمد الشابورى ج جدا ممتاز ج جدا ج جدا ج جدا مقبول جيـد ناجح جيـد ج جدا جيـد ممتاز         ج جدا 
ـدجي جيـد مقبول ج جدا ج جدا مقبول جيـد ناجح ج جدا مقبول جيـد ممتاز         جيـد   9    محمد عبداهللا محمد حسن 

 جامعــة االسكندريــــــة
 

 تقدير فقط 



2010-2009الئحة    آليـــة الزراعــة الرابع ( 8 ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى  
 المستوى الرابع القســــم: ( 8 ) اإلنتـــاج الحيــوانى الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
0841(6ت   خ        التقدير  0842(5ت   خ   ل)30410(   (08419)    ا)32405(       خ    خ    خ     (09419)    

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب        خ  
0841(6ت  0842(5ت  ل)30410( (08419)  ا)32405(  ا)08445( (09419)  0840(1ت  0841(2ت  0842(3ت  1542(1ع  م)09418(   (08439) 
0841(6ت  0842(5ت  ل)30410( (08419)  ا)32405(  تكوين )1 نتاج ورعاية (09419)  تربية )3  ف )2  ت )2   الطالب صحة   أمهات  
إ حيوان )4  ف النمو )5   صحة  لتقنية ح  غة إنجليزية ف الغدد  
از اللبنوافر اللبن  8/(الصماء  3 م –    الحيوان  دجاج اللحم  األغذية  التناسل  الحيوان  العالئق   األسماك الدواجن وتطبيقاتها 
تق ح)412   الزراعي والتسمين الحيوانية  والتلقيح  الزراعي وتغذية  
 300 300 300 200 300 300 300 300 300 300 300 300 
 1    احمد سعيد محمد رشاد النجار جيـد جيـد مقبول جيـد مقبول مقبول جيـد ج جدا جيـد ناجح جيـد مقبول جيـد       جيـد 
أ علم االلبان)06201( مقبول   
 2    احمد مصطفى عبدالمنعم محمد  مقبول جيـد مقبول جيـد مقبول مقبول جيـد ج جدا مقبول ناجح مقبول مقبول جيـد       مقبول 
مادة2  دجيـ مقبول مقبول         3    اسماعيل عادل محمد احمد جيـد جيـد مقبول الئحة الئحة جيـد جيـد جيـد جيـد ناجح 
 4    جهاد عادل عبدالحميد حافظ ضعيـف مقبول مقبول الئحة ضعيـف الئحة مقبول مقبول مقبول ناجح مقبول ضعيـف مقبول       راسب 
 5    سامر رمزى حسين الخولى جيـد جيـد مقبول جيـد مقبول جيـد جيـد ج جدا جيـد ناجح جيـد مقبول جيـد       جيـد 
 6    فادى آمال عبدالمسيح بباوى جيـد مقبول مقبول ج جدا جيـد جيـد جيـد ممتاز جيـد ناجح ج جدا مقبول جيـد       جيـد 
حمد احمد محمد السيد  م مقبول ج جدا جيـد مقبول مقبول مقبول جيـد ممتاز ج جدا ناجح جيـد مقبول جيـد       جيـد    7 
 8    محمد عبدالسالم سعد عثمان سلومة مقبول جيـد جيـد ج جدا جيـد مقبول مقبول جيـد ممتاز ناجح ج جدا مقبول ج جدا       جيـد 
 9    محمد فتحى مراجع على جيـد ممتاز ج جدا ممتاز ج جدا جيـد جيـد ممتاز ممتاز ناجح ج جدا مقبول ممتاز       ج جدا 
 10    مصطفى حمدى بسيونى عبدالواحد  مقبول ج جدا مقبول جيـد مقبول مقبول جيـد جيـد جيـد ناجح مقبول جيـد مقبول       جيـد 
مادة1  )جيـد (         )مقبول (  ضعيـف  )ناجح (   )مقبول (   )مقبول (   )مقبول (   )مقبول (  مقبول  )مقبول (   )مقبول (   )مقبول (   بدالعال لبيب عبدالعاطى  معتز ع مقبول    11 
 12    معتز محمد عبدالحميد محمود  مقبول جيـد مقبول مقبول الئحة الئحة ضعيـف مقبول مقبول ناجح مقبول ضعيـف مقبول       راسب 
أ آيمياء )08309(1خ ت مقبول  2لغة انجليزية ـ م )30310( ناجح   
ولمقب ممتاز ج جدا ناجح ج جدا مقبول جيـد       جيـد   13    نهال محمود السيد محمد سالم جيـد ج جدا جيـد ج جدا جيـد جيـد 
مادة1   14    نورهان فتوح ابوجندى احمد حماد ج جدا ج جدا ج جدا ج جدا مقبول مقبول ج جدا ممتاز ج جدا ناجح ممتاز مقبول ج جدا       
اساسيات )05101( ضعيـف  إقتصاديات م إ)03303(1خ ع مقبول   
 15    هالة عادل محمد امام محمد جيـد ج جدا جيـد ج جدا جيـد جيـد مقبول جيـد ممتاز ناجح ج جدا مقبول جيـد       جيـد 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة   الزراعــةآليـــة  الرابع  ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى    
 المستوى الرابع القســــم:  ) الحـشــــــــــــــرات الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
1140(6ت   خ (34499)         التقدير  1141(5ت   خ   ل)30410(    1140(4ت   خ   م)34498(       خ    خ    خ     

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب        خ  
1140(6ت (34499)  1141(5ت  ل)30410(  1140(4ت  م)34498(  ا)34405(  1141(2ت  1141(3ت  1441(1ع  1141(1ت  أ )07417(  ع)11401(   
1140(6ت (34499)  1141(5ت  ل)30410(  1140(4ت  م)34498(  ح طبية )6 لتقنية ح   ع األجنة )7  أرصاد )7  ح ناقلة )5   الطالب  الحشرات  ما بعد  
مك بيو )7 بحث في   تربية )2  تربية نحل)9 غة إنجليزية   و مخ في  
3 م –  ديدان  لآلفات وقاية النبات   االقتصادية الحصاد  لممرضات  جوية  الفسيولوجية وبيطرية وتطبيقاتها مجال وقاية   العسل 
 وتسويق  النبات زراعية النبات الحرير 
 200 300 300 300 200 200 300 300 300 300 300 300 
 12    محمد حامد احمد شلش مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول الئحة جيـد مقبول ناجح جيـد ضعيـف مقبول       2مادة 
)  زراعة6نموذج رقم (   

عــة االسكندريــــــةجام  
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة    آليـــة الزراعــة الرابع  ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى  
 المستوى الرابع القســــم:  ) الخـضــــــــــــــــر الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
ا)16403(         التقدير  م)16411(    خ)12407(     ل)30410(   (12410)         خ    خ    خ    خ     (31401)    

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب    
ا)16403(  م)16411(  خ)12407(  ل)30410( (12410)  1640(4ت (13402) (31401)  1341(3ت  1240(1ت  1240(2ت  ا)12409(   (02416) 
ا)16403(  م)16411(  خ)12407(  ل)30410( (12410)  ف ثمار )5 تصميم  (31401)  أشجار )0  ف )2  م خ )6   الطالب ص  لزراعات  
12/( صيفي  خ  لعنب   ف  غة إنجليزية تك ح لري  
16/(الفاآهة  تجهيز)408  3 م –  وتسميد   12/(الخضر وشجيرات  الفاآهة وتنسيق  المحاصيل   1/(لشتويةا   األخشاب  المحمية 
إ )304  13/(الخضر  تربية )403 الزينة الحدائق الحقلية  إ خ )2405   والصناعات  
 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 
 2    احمد مجدى حسن دسوقى جيـد مقبول جيـد مقبول مقبول مقبول جيـد مقبول ناجح جيـد مقبول مقبول مقبول       مقبول 
مادة2   3    احمد محمد احمد محمد موافى مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيـف ناجح مقبول مقبول مقبول الئحة       
 4    حماده رمضان ابراهيم محمد جيـد جيـد مقبول مقبول ج جدا مقبول مقبول مقبول ناجح جيـد ج جدا ج جدا جيـد       جيـد 
 (30310)لغة انجليزية ـ م 2 ناجح (16302)إ ف المناطق الحارة مقبول 
 5    ساره جبريل هنداوى منصور مقبول مقبول ضعيـف محروم مقبول مقبول جيـد مقبول ناجح مقبول جيـد مقبول مقبول       راسب 
 (30310)لغة انجليزية ـ م 2 ناجح راسب آيمياء غير عضوية الئحة 
مادة1  يـدج مقبول مقبول مقبول         6    عبدالعزيز منور عبدالعزيز احمد مقبول جيـد جيـد مقبول جيـد مقبول مقبول مقبول ناجح 
 خ ع2(14313)استصالح أ  مقبول (30310)لغة انجليزية ـ م 2 ناجح تدريب ميدانى غائب 
عمر مبروك عبدالونيس منصور   مقبول جيـد ج جدا مقبول جيـد جيـد مقبول مقبول ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول       مقبول    7 
 خ ع2(14313)استصالح أ  مقبول (30310)لغة انجليزية ـ م 2 ناجح (07102)المملكة النباتية مقبول 
 8    محمد السيد ابوخطوه على ابوخطوه جيـد ج جدا ج جدا جيـد ممتاز جيـد ج جدا جيـد ناجح ج جدا ج جدا مقبول جيـد       ج جدا 
 9    محمد حسنى رمضان عبدالخالق ج جدا جيـد جيـد جيـد جيـد مقبول ج جدا جيـد ناجح ج جدا جيـد مقبول جيـد       جيـد 
 (30310)لغة انجليزية ـ م 2 ناجح اساسيات الرياضيات مقبول 
مادة1  بدالحميد  محمد عبداهللا جودة ع ج جدا جيـد ج جدا جيـد مقبول جيـد جيـد جيـد ناجح جيـد ج جدا جيـد جيـد          10 



 انتاج فاآهة المناطق الحار الئحة 
 11    محمد نبيل محمد نصرحسين جيـد ج جدا ج جدا جيـد ج جدا ج جدا جيـد جيـد ناجح ج جدا جيـد ج جدا مقبول       جيـد 
اته بديوى  محمود قطب شح جيـد جيـد جيـد جيـد مقبول مقبول جيـد مقبول ناجح جيـد ج جدا مقبول مقبول       جيـد    12 
مادة1   13    محمود مصيلحى احمد مصيلحى مقبول جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ناجح جيـد جيـد مقبول مقبول       
 (30310)لغة انجليزية ـ م 2 ناجح (20101) علم الوراثة الئحة 
مادة1   14    هند جمال عبدالعظيم ماضى مقبول ج جدا ج جدا مقبول جيـد جيـد جيـد مقبول ناجح جيـد جيـد مقبول مقبول       
 خ ع (مبادئ الكيمياء الحيو الئحة 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 المستوى الرابع القســــم: ( 9 ) الــدواجــــــــــــــن الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
ان )9416(         التقدير  0941(5ت   خ  )30410(ل   (09421)4   خ ت   ا)32405(       خ    خ    خ     (09419)    

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب        خ  
ان )9416(  0941(5ت  )30410(ل (09421)4  ا)32405(  ا)08445( (09419)  0940(1ت  0941(3ت  0940(2ت  1542(1ع  م)09418(   (08439) 
ان )9416(  0941(5ت  )30410(ل (09421)4  ا)32405(  و )4 نتاج ورعاية (09419)  ف البيئة )0  اإلضافات)8  ت )2   الطالب صحة   أمهات  
إنتاج )5 الرومي    صحة  لتقنية ح  لغة إنجليزية التربية وإ  
09/(والنعام  3 م –  البيض األرانب   الحيوان  دجاج اللحم  األغذية   الغير غذائية واالنتاج الصفات   األسماك الدواجن وتطبيقاتها 
المزار)420   الزراعي والتسمين الحيوانية  الوصفية  
 300 300 300 200 300 300 300 300 300 300 300 300 
مادة1   16    احمد جالل عبده محمد مقبول مقبول مقبول ج جدا ج جدا مقبول مقبول مقبول جيـد راسب جيـد ج جدا مقبول       
 مبادئ االقتصاد المنزلى غائب 
مادة2   17    احمد محمد محمد السيد غريب ضعيـف مقبول مقبول جيـد جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول ناجح مقبول ج جدا جيـد       
 خ ت(أساسيات آيمياء وتغذية مقبول اساسيات فسيولوجيا الحيوان ضعيـف 
 18    احمد محمود يحيى عبدالجواد  مقبول ج جدا جيـد جيـد ج جدا ممتاز جيـد ممتاز ج جدا ناجح ج جدا ممتاز ممتاز       ج جدا 
 (30310)لغة انجليزية ـ م 2 ناجح 
 19    باسم محمد سعيد سليم اسماعيل مقبول مقبول مقبول جيـد جيـد مقبول مقبول مقبول جيـد ناجح ج جدا ج جدا ج جدا       جيـد 
 فاآهة المناطق المعتدلة وا ناجح خ ت(أساسيات آيمياء وتغذية مقبول 
 20    زينب محمد محمد عدالن حمد غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب ناجح غائب غائب غائب       راسب 
مادة1  يـدج ممتاز ممتاز         21    صفاء عبدالقادر محمد عبدالجواد مقبول مقبول مقبول جيـد مقبول جيـد مقبول جيـد جيـد ناجح 
 خ ت1(08309)أ ك وتغذية الح مقبول (08301)أ ف الحيوان الزراع ضعيـف 
ود على حسن البرقى  طه محم ج جدا ج جدا جيـد ج جدا ممتاز ممتاز مقبول ممتاز جيـد ناجح ج جدا ممتاز ممتاز       ج جدا    22 
 23    عبداهللا محمد عبداهللا محمد جيـد جيـد مقبول جيـد جيـد جيـد مقبول جيـد مقبول ناجح مقبول ج جدا ج جدا       جيـد 
 24    محمد عبدالباقى محمد محمد  مقبول جيـد مقبول ج جدا جيـد جيـد مقبول ج جدا جيـد ناجح جيـد ج جدا ج جدا       جيـد 
ـدجي   25    محمد مصطفى سيد احمد حسن سيد جيـد مقبول مقبول ج جدا ج جدا ج جدا مقبول ج جدا جيـد ناجح جيـد ممتاز ممتاز       
مادة1   26    محمود بدوى محمد بدوى على  مقبول مقبول مقبول جيـد جيـد مقبول ضعيـف مقبول مقبول راسب مقبول ج جدا مقبول       
 27    منصور عزت لبيب البديوى مقبول مقبول مقبول ج جدا مقبول مقبول مقبول ج جدا مقبول راسب جيـد ج جدا ج جدا       استكمال مواد 
 28    مهاب سامح جمعه الرشيدى غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب ناجح غائب غائب غائب       راسب 
 29    مينا سيدهم منير سيدهم مقبول جيـد مقبول جيـد جيـد مقبول مقبول جيـد مقبول ناجح جيـد جيـد ج جدا       جيـد 
 30    مينا عبود فايز بولس جيـد جيـد جيـد ج جدا ج جدا ج جدا مقبول ج جدا جيـد ناجح ممتاز ج جدا ممتاز       ج جدا 
مادة2  )ج جدا (         )ج جدا (  )ج جدا (  )ناجح (   )ج جدا (   )مقبول (  )دا ج ج(  )مقبول (  )ج جدا (  )ج جدا (  )جيـد (   )مقبول (   )مقبول (    31    احمد سمير محمد محمد 
 اساسيات تربية الدواجن الئحة اساسيات الرياضيات الئحة 



)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة    آليـــة الزراعــة الرابع  ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى  
 المستوى الرابع القســــم:  ) الزهـــور والزينــة الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
م)16411(         التقدير  ا)13411(     1340(6ت   خ   ل)30410(    (12408)      خ    خ    خ    خ     (31401)    

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب      
م)16411(  ا)13411(  1340(6ت  ل)30410( (12408)  1640(4ت (13402) (31401)  1341(3ت  1304(2ت  1240(1ت  ا)12409(   (02416) 
م)16411(  ا)13411(  1340(6ت  ل)30410( (12408)  ف ثمار )5 تصميم  (31401)  أشجار )0  ت )01  فسيولوج)2   الطالب ص  لزراعات  
ت ز )3 لمسطجات   خ    ف  غة إنجليزية تج وتد م  
16/(الفاآهة  /(الخضراء  12/(الخضر  والتنسيق  3 م –    األخشاب  المحمية يا الخضر الزهور  وشجيرات  الفاآهة وتنسيق  المحاصيل  
العنب)403  تن)13404  م الخ )407 الداخلي    والصناعات  ونباتات  الزينة الحدائق الحقلية 
 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 
 15    ابراهيم حسن محمد قاسم جيـد ج جدا جيـد ج جدا ممتاز مقبول ج جدا ج جدا ناجح ج جدا ج جدا ممتاز ج جدا       ج جدا 
مادة1   16    احمد سعيد دسوقى عوض الكناني مقبول جيـد مقبول مقبول جيـد ضعيـف جيـد مقبول ناجح مقبول جيـد ج جدا مقبول       
2 ـ م لغة انجليزية)30310( ناجح االتصال االرشادى الزراعى مقبول   
 17    احمد محمد دسوقى عبدالباقى  مقبول مقبول مقبول جيـد مقبول مقبول جيـد ضعيـف ناجح مقبول مقبول مقبول الئحة       راسب 
استصالح أ )14313(1خ ع ضعيـف اساسيات علم االلبان مقبول   
 18    اسماء بكرى حسن بكرى جيـد ج جدا جيـد ممتاز ممتاز ج جدا ج جدا جيـد ناجح جيـد ممتاز ممتاز مقبول       ج جدا 
 19    شروق احمد الشحات محمد مقبول ج جدا مقبول جيـد ج جدا مقبول جيـد مقبول ناجح مقبول جيـد ج جدا مقبول       جيـد 
المملكة النباتية)07102( مقبول   
 20    عبدالرحمن زآريا حسن سليمان الئحة جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول جيـد ضعيـف ناجح جيـد مقبول جيـد مقبول       راسب 
إ ف المناطق الحارة)16302( ضعيـف  استصالح أ )14313(1خ ع مقبول   
 21    عالء الدين محمود احمد خليفة  مقبول جيـد مقبول مقبول ج جدا مقبول ج جدا مقبول ناجح مقبول جيـد ج جدا مقبول       جيـد 
استصالح أ )14313(1خ ع مقبول  2لغة انجليزية ـ م )30310( ناجح   
 22    محمد السيد ياسين عبدالواحد مقبول ج جدا مقبول جيـد ممتاز مقبول ج جدا مقبول ناجح ج جدا ج جدا ممتاز مقبول       جيـد 
2لغة انجليزية ـ م )30310( ناجح   
 23    محمد مسعد جمال الدين ابراهيم مقبول جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول جيـد مقبول ناجح ج جدا مقبول ج جدا مقبول       مقبول 
2لغة انجليزية ـ م )30310( ناجح اساسيات علم االلبان مقبول   
مادة1   24    محمود محمد حسين محمد حسين مقبول ج جدا مقبول مقبول ج جدا جيـد ج جدا جيـد ناجح جيـد جيـد ج جدا مقبول       
حارةإ ف المناطق ال)16302( الئحة  استصالح أ )14313(1خ ع مقبول  2لغة انجليزية ـ م )30310( ناجح   
 25    محمود محمد عبداللطيف عثمان  مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول جيـد مقبول ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول       مقبول 
استصالح أ )14313(1خ ع مقبول  2لغة انجليزية ـ م )30310( ناجح   
 26    ندى محمد مصطفى السيد على ممتاز ممتاز ج جدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ناجح ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز       ممتاز 
مادة2   27    يحيى محمد محمد على الكومى مقبول ج جدا مقبول جيـد جيـد مقبول ج جدا مقبول ناجح جيـد ج جدا ج جدا مقبول       
2لغة انجليزية ـ م )30310( ناجح تدريب ميدانى غائب اساسيات الرياضيات الئحة   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة    آليـــة الزراعــة الرابع  ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى  
 المستوى الرابع القســــم:  ) الفاآهـــــــــــــــة الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
1640(4ت   خ        التقدير  م)16411(    ل)30410(    (12408)   (13404)       خ    خ    خ    خ     (31401)    

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب      
1640(4ت  م)16411(  ل)30410( (12408) (13404)  1640(4ت (13402) (31401)  1640(3ت  1640(2ت  1240(1ت  ا)12409(   (02416) 
1640(4ت  م)16411(  ل)30410( (12408) (13404)  ف ثمار )5 تصميم  (31401)  الموالح)2  ف أشجار)1  فسيولوج)2   الطالب ص  لزراعات  
العنب)3   ف  غة إنجليزية تج وتد  ت المدن   خ  
16/(الفاآهة  1/(والقرى  يل محاص  3 م –    األخشاب  المحمية يا الخضر  الفاآهة الفاآهة وتنسيق  المحاصيل  
إ )403  ت )3403  12/(الخضر   والصناعات  الحدائق الحقلية 
 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 
 28    ابراهيم عبدالمقصود محمود  ج جدا ج جدا جيـد مقبول ممتاز ج جدا ج جدا ج جدا ناجح ج جدا ج جدا ج جدا ج جدا       ج جدا 
 29    احمد عادل احمد فهمى مراد جيـد جيـد مقبول مقبول جيـد جيـد جيـد جيـد ناجح جيـد جيـد جيـد جيـد       جيـد 
د  احمد محمد عبدالعزيز محم جيـد جيـد جيـد مقبول جيـد مقبول جيـد مقبول ناجح ج جدا جيـد جيـد مقبول       جيـد    30 
2لغة انجليزية ـ م )30310( ناجح االتصال االرشادى الزراعى مقبول   
 31    خالد حسن احمد معيلقه ج جدا ممتاز جيـد جيـد ج جدا ممتاز ممتاز ج جدا ناجح ممتاز جيـد ممتاز ج جدا       ج جدا 
مادة2  بولمق ضعيـف مقبول مقبول جيـد مقبول ناجح ج جدا مقبول ج جدا مقبول         32    شريف عادل آامل محمود ابوطالب مقبول ج جدا 
2لغة انجليزية ـ م )30310( ناجح اساسيات الرياضيات الئحة   
 33    على سعيد بسيونى عبدالسالم جيـد ج جدا ج جدا جيـد ج جدا ممتاز ج جدا ج جدا ناجح ج جدا ممتاز ج جدا ج جدا       ج جدا 
 34    عمرو على سلطان عبدالغنى جيـد ج جدا جيـد جيـد جيـد ج جدا ج جدا جيـد ناجح ج جدا جيـد ممتاز ج جدا       ج جدا 
 35    فتحى عبدالمجيد عبدالفتاح  ج جدا ج جدا جيـد ج جدا ج جدا ممتاز جيـد ج جدا ناجح ممتاز جيـد ج جدا ج جدا       ج جدا 
مادة1   36    فرج عبدالناصر فرج خالد  مقبول جيـد مقبول مقبول جيـد مقبول ج جدا مقبول ناجح جيـد مقبول مقبول مقبول       
استصالح أ )14313(1خ ع ضعيـف  2لغة انجليزية ـ م )30310( ناجح   
 37    محمد خالد محمد زيتون جيـد ج جدا جيـد جيـد ج جدا جيـد ج جدا ج جدا ناجح ممتاز ممتاز ممتاز ج جدا       ج جدا 
يـدج جيـد       جيـد   38    محمد شوقى عبدالعزيز السيد مقبول ج جدا جيـد مقبول ج جدا ج جدا جيـد جيـد ناجح ج جدا جيـد 
 39    محمود سعيد احمد عالم مقبول ج جدا مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ناجح ج جدا جيـد جيـد مقبول       مقبول 
2لغة انجليزية ـ م )30310( ناجح   
 40    مصطفى اسامة احمد عبدالغفار  ممتاز ممتاز ج جدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ناجح ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز       ممتاز 
)مقبول (        مقبول  )جيـد (   )مقبول (   )جيـد (   )ناجح (   )مقبول (   )جيـد (   )مقبول (   )مقبول (  مقبول  )مقبول (   )مقبول (   )مقبول (   اح على عبدالجواد  عمر مصب    41 
استصالح أراضي وري (خ ع مقبول   لغة انجليزية ـ مستوى ثانى ناجح 
  



)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة    آليـــة الزراعــة الرابع  ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى  
 المستوى الرابع القســــم:  ) المبيـــــــــــــدات الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
1740(6ت   خ        التقدير  1740(5ت   خ   1740(4ت   خ   ل)30410(     م)34498(    (34499)       خ    خ     

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب        خ    خ  
1740(6ت  1740(5ت  1740(4ت  ل)30410(  م)34498( (34499)  ا)34405(  1740(3ت  1731(2ت  1740(1ت  14:(ع(1ع  أ )07417(  ع)11401(   
1740(6ت  1740(5ت  1740(4ت  ل)30410(  م)34498( (34499)  الكيمياء )8 لتقنية ح   ك )3  آيمياء )2  أرصاد)417   الطالب  الحشرات  ما بعد  
التأثير )5  تحليل )6  أسس )7    و مخ في بحث في  غة إنجليزية 
3 م –  التقييم الحيوي مبيدات  السام   1/(النيماتودا التحليلية وتطبيقاتها مجال وقاية  وقاية النبات   االقتصادية الحصاد   جوية  الفطريات 
ك )7403 النبات اآلفات للمبيدات   :(E/زراعية   وتسويق  
 300 300 300 200 200 200 300 300 300 300 300 300 
 13    احمد محمد احمد السيد سالم مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيـف مقبول مقبول ممتاز ناجح مقبول مقبول جيـد       1مادة 
 14    احمد محمد حسين يوسف ضعيـف مقبول ضعيـف ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) مقبول ( ممتاز ) ( ناجح ) مقبول الئحة مقبول       راسب 
 15    احمد محمد عبدالحميد النوبى ممتاز ممتاز ج جدا ج جدا ج جدا ج جدا ممتاز ممتاز ممتاز ناجح ج جدا ممتاز ممتاز       ممتاز 
 16    اسماء محمد احمد امين مقبول مقبول جيـد جيـد مقبول مقبول جيـد مقبول ج جدا ناجح جيـد جيـد ج جدا       جيـد 
 18    حاتم محمد محروس محمد السواح مقبول ج جدا ج جدا مقبول مقبول جيـد مقبول ج جدا ممتاز ناجح جيـد مقبول جيـد       جيـد 
 19    حسام جمال عبدالمغنى مصطفى مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيـف مقبول مقبول جيـد ممتاز ناجح مقبول مقبول مقبول       1مادة 
 21    طه محمود محمد مصطفى ضعيـف مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيـف مقبول مقبول ممتاز غائب مقبول الئحة جيـد       راسب 
 22    محمد عادل عبدالحميد عبدالحميد جيـد ج جدا جيـد جيـد مقبول جيـد ج جدا ج جدا ممتاز ناجح ج جدا جيـد ج جدا       جيـد 
 23    محمود احمد اسماعيل ابراهيم  مقبول مقبول ضعيـف مقبول غائب مقبول الئحة غائب ممتاز ناجح الئحة الئحة ضعيـف       راسب 
 لغة انجليزية ـ مستوى ثانى ناجح اساسيات علم الشكل الظاهرى ضعيـف امراض النبات (عام) مقبول 
 24    ميار طارق السيد خليل سليمان مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ج جدا ناجح مقبول مقبول مقبول       مقبول 
 25    يحيى سعيد محمد محمد حبلص ضعيـف مقبول مقبول محروم غائب ضعيـف ضعيـف مقبول ممتاز ناجح مقبول الئحة مقبول       راسب 
 امراض النبات (عام) الئحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة   اعــةآليـــة الزر الرابع  ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى    
 المستوى الرابع القســــم:  ) المحـاصيــــــــــل الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
0544(5ت   خ        التقدير  م)19401(   (19405)    ل)30410(    (19403)       خ    خ    خ    خ     (31401)    

   رقم    الطـــــــالـباســـــــم      
0544(5ت  م)19401( (19405)  ل)30410( (19403)  1940(2ت (13402) (31401)  3440(1ع  1940(1ت  1941(3ت  ا)12409(   (02416) 
0544(5ت  م)19401( (19405)  ل)30410( (19403)  أ ب )6 تصميم  (31401)  مكافحة )1  إ وجودة )2  إ وجودة )2   الطالب ص  لزراعات  
التهـ اآل)0   ف  غة إنجليزية ت جودة  و مخ في  بي م  
/(الحشائش  الزراعية  1/(الحبوب تربية   3 م –   /(المحاصيل وتنسيق  المحاصيل   1/(األعالف آفات الحقل  1/(التقاوي   األخشاب  المحمية 
تق)19410  بي م)9405 المحاصيل  ف)19408 الحدائق الحقلية  ت )9404  ف م)9408   والصناعات  
 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 
 42    ايمن يونس محمد طاهر الئحة ( مقبول ) ( مقبول ) ( جيـد ) الئحة مقبول ( جيـد ) ( مقبول ) ( ناجح ) مقبول مقبول ( مقبول ) الئحة       راسب 
 فاآهة المناطق المعتدلة وا غائب 
 43    محمود سامى على الغمراوى مقبول مقبول ج جدا ج جدا مقبول جيـد مقبول ضعيـف ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول       2مادة 
 مقرر اختيارى 1 فيسولوجيا  ضعيـف 
 44    محمود احمد على احمد عواجه مقبول ج جدا ممتاز ج جدا مقبول ج جدا ج جدا جيـد ناجح ج جدا جيـد مقبول جيـد       جيـد 
 اساسيات علم االلبان مقبول 
 45    محمود محمد محمود على حسن ضعيـف جيـد ج جدا جيـد الئحة ج جدا مقبول مقبول ناجح جيـد مقبول جيـد جيـد       2مادة 
 لغة انجليزية ـ مستوى ثانى ناجح 
 46    هليل عبدالحميد ابوعجيلة عوض ( مقبول ) ( جيـد ) ( مقبول )( ج جدا ) ( جيـد ) ( جيـد ) ( جيـد ) ( مقبول ) ( ناجح ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) مقبول       2مادة 
 مقرر اختيارى 2: أسس اإلحص ضعيـف مقرر اختيارى 1 فيسولوجيا  الئحة اساسيات تربية النبات مقبول 
 47    عمر يسرى طه محمد طه على ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) الئحة ( مقبول ) ( جيـد ) ( مقبول ) ناجح ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) مقبول       1مادة 
 لغة انجليزية ـ مستوى ثانى ناجح 
 48    محمد بسيونى محمد بسيونى الهوارى ( مقبول ) ( جيـد ) ( مقبول ) ( جيـد ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( جيـد ) ( مقبول ) ( ناجح ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) مقبول       مقبول 
 49    ماهيناز حسنى فتح اهللا فتح اهللا بدر ضعيـف ( جيـد ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( جيـد ) ( مقبول ) ( ناجح ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول )       راسب 
 مقرر اختيارى 2: أسس اإلحص ضعيـف مقرر اختيارى 1 فيسولوجيا  الئحة 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة     الزراعــةآليـــة الرابع ( 5 ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى  
 المستوى الرابع القســــم: ( 5 ) الهندســـة الزراعيـة الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
م)05401(         التقدير  2244(5ت   خ  هـ 4  خ ت  2547(3ت   خ  الحفظ   2446(2ت   خ   2244(1ت   خ           خ     

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب         
م)05401(  2244(5ت  2547(3ت الحفظ   2446(2ت  2244(1ت  ل)30410(  0548(1ع  ه)05460(  ه)05450( (05470)  ه)05440(   (05400) 
م)05401(  2244(5ت  2547(3ت الحفظ   2446(2ت  2244(1ت  ترشيد )6 غة إنجليزية   الطالب  وتخ تص ـ اآلالت  ـ تصنيع  تخطيط  ـ المنشآت  
هأ )4 شروع التخرج  23(بخفض  هندسة )0  هندسة )2  ص وتش)5   
2/(ح)453 المعدات   3 م –   اآلالت  البيوت  الري والصرف  05/(الطاقة   مشروع  الزراعية المنتجات  وتصميم نظم الزراعية  
رطو)3452 واس   حاسب)487 الزراعية المحمية   التخرج الزراعية  الري والتحكم  
 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 100 
 1    احمد السيد احمد السيد ممتاز ج جدا مقبول جيـد ج جدا ج جدا ناجح مقبول جيـد جيـد جيـد مقبول ممتاز       جيـد 
 2    احمد صبحى شحاته محمد رمضان ج جدا مقبول جيـد جيـد جيـد جيـد ناجح جيـد جيـد مقبول جيـد ضعيـف ممتاز       1مادة 
 3    احمد عبدالعزيز حامد عبدالموجود  ج جدا ضعيـف مقبول مقبول جيـد مقبول ناجح ضعيـف الئحة الئحة الئحة ضعيـف الئحة       راسب 
 (05340)هـ القوى الزراعية ضعيـف 
 4    احمد محمد عزت شعبان رجب ج جدا ج جدا مقبول جيـد جيـد جيـد ناجح ضعيـف مقبول مقبول مقبول مقبول ممتاز       2مادة 
 (05112)رسم هندسى 2 ضعيـف 
 5    احمد محمد مصطفى ابراهيم ممتاز مقبول ضعيـف جيـد جيـد جيـد ناجح مقبول جيـد جيـد مقبول مقبول ممتاز       2مادة 
 خ ت1(05312)أالت االحتراق ضعيـف 
 6    ادهم محمد السيد محمد الحوشى ممتاز مقبول ضعيـف مقبول مقبول جيـد ناجح مقبول مقبول جيـد ج جدا ضعيـف ممتاز       2مادة 
 خ ت5(05382)الطاقة  مقبول (05214)المساحة المستوية مقبول 
 7    اسالم على فؤاد حسين ممتاز مقبول مقبول ج جدا ج جدا ج جدا ناجح جيـد ج جدا ممتاز ممتاز جيـد ممتاز       ج جدا 
 (05218)انتقال الحرارة مقبول 
 8    امنه خلف محمد محمد على ج جدا جيـد ضعيـف جيـد ج جدا مقبول ناجح مقبول مقبول جيـد مقبول ممتاز ممتاز       2مادة 
 خ ت2(05315)نظرية اآلالت ضعيـف 
 9    ايمان السيد سعد ابراهيم دره ج جدا ج جدا جيـد مقبول ج جدا ج جدا ناجح ج جدا ج جدا ج جدا ج جدا جيـد ممتاز       ج جدا 
 10    ايمان محمد حامد حمزه الفقى ج جدا ضعيـف ضعيـف جيـد جيـد مقبول ناجح غائب غائب غائب غائب غائب جيـد       راسب 
 (05311)الديناميكا الحرارية ضعيـف (05215)ن االنشاءات وتحليل غائب 
 11    باسم منصور محمد اسماعيل ج جدا ج جدا جيـد ممتاز ج جدا ممتاز ناجح ج جدا جيـد ج جدا ج جدا ج جدا ممتاز       ج جدا 
 12    بيشوى نزيه يوسف يوسف شلبى ج جدا مقبول مقبول جيـد جيـد مقبول ناجح مقبول مقبول مقبول جيـد مقبول ممتاز       مقبول 
 13    حسام محمد محمد محمد احمد ج جدا مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ناجح ضعيـف ضعيـف مقبول مقبول مقبول ممتاز       راسب 
 (05313)ميكانيكا الموانع ضعيـف (05311)الديناميكا الحرارية ضعيـف 
 14    حسين فهمى حسين عشبه ج جدا ضعيـف ضعيـف مقبول جيـد مقبول ناجح ضعيـف جيـد مقبول الئحة مقبول ممتاز       راسب 
 15    حماده رجب سعد عبدالحليم ج جدا ج جدا مقبول مقبول ج جدا جيـد ناجح جيـد جيـد جيـد جيـد ج جدا جيـد       جيـد 
 (05214)المساحة المستوية مقبول 



)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة    آليـــة الزراعــة الرابع ( 5 ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013   العام الجامعى 
2010-2009الئحة   :القســــم ( 5 ) الهندســـة الزراعيـة الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى    المستوى الرابع 
م)05401(         التقدير  2244(5ت   خ  هـ 4  خ ت  2547(3ت   خ  الحفظ   2446(2ت   خ   2244(1ت   خ           خ     

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب         
م)05401(  2244(5ت  2547(3ت الحفظ   2446(2ت  2244(1ت  ل)30410(  0548(1ع  ه)05460(  ه)05450( (05470)  ه)05440(   (05400) 
م)05401(  2244(5ت  2547(3ت الحفظ   2446(2ت  2244(1ت  ترشيد )6 غة إنجليزية   الطالب تص وتخ  ـ اآلالت  ـ تصنيع  تخطيط  ـ المنشآت  
هأ )4 شروع التخرج  23(بخفض  هندسة )0  هندسة )2  ص وتش)5   
2/(ح)453 المعدات   3 م –   اآلالت  البيوت  الري والصرف  05/(الطاقة   مشروع  الزراعية المنتجات  وتصميم نظم الزراعية  
رطو)3452 واس   حاسب)487 الزراعية المحمية   التخرج الزراعية  الري والتحكم  
 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 100 
 16    رشا مجدى عبدالمنعم محمد عباس ج جدا جيـد مقبول مقبول جيـد مقبول ناجح مقبول مقبول ج جدا جيـد ض.ج ممتاز       2مادة 
 (05340)هـ القوى الزراعية ضعيـف 
 17    ريم حسن محمود قطب الرجال ( ممتاز ) ( مقبول ) ( جيـد ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( جيـد ) ( ناجح ) ضعيـف مقبول مقبول الئحة مقبول مقبول       2مادة 
 18    سارة حسن محمد على مهدى ج جدا ضعيـف مقبول جيـد مقبول جيـد ناجح مقبول مقبول جيـد جيـد ضعيـف ممتاز       راسب 
 خ ت1(05312)أالت االحتراق ضعيـف 
 19    سارة فتح اهللا محمد خميس ممتاز جيـد مقبول جيـد جيـد ممتاز ناجح مقبول ج جدا جيـد ج جدا ج جدا ممتاز       ج جدا 
 20    سامح حسن على السيد ممتاز ضعيـف مقبول مقبول مقبول جيـد راسب مقبول جيـد جيـد مقبول ضعيـف ممتاز       2مادة 
 (05340)هـ القوى الزراعية مقبول 
 21    سناء محمد عبدالعزيز ابراهيم ج جدا مقبول مقبول ضعيـف مقبول مقبول ناجح جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول ج جدا       2مادة 
 (05311)الديناميكا الحرارية مقبول (05214)المساحة المستوية الئحة 
 22    شيماء عبدالمنعم محمد قطيط ممتاز مقبول محروم مقبول جيـد محروم ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ممتاز       2مادة 
 23    ضحى جابر اسماعيل السيد ممتاز مقبول ضعيـف مقبول جيـد جيـد ناجح مقبول مقبول مقبول جيـد مقبول ممتاز       2مادة 
 (05317)تصميم آالت (أ) ضعيـف 
 24    عبدالحميد احمد عبدالحميد سعد  ممتاز مقبول ضعيـف جيـد مقبول مقبول ناجح مقبول ضعيـف مقبول مقبول ضعيـف ممتاز       راسب 
 (05218)انتقال الحرارة الئحة (18102)مجتمع ريفى مقبول 
 25    عبدالرحمن محمد احمد زآى ممتاز ضعيـف مقبول مقبول مقبول جيـد ناجح مقبول مقبول مقبول ضعيـف مقبول ممتاز       2مادة 
 خ ت3(05319)خرسانة  مقبول 
 26    عبدالرحيم محمد احمد محمد ج جدا ضعيـف مقبول ضعيـف مقبول جيـد ناجح مقبول مقبول مقبول ج جدا ضعيـف ممتاز       راسب 
 خ ت5(05382)الطاقة  مقبول خ ت1(05312)أالت االحتراق ضعيـف 
 27    عبداهللا محمد شحاته حسنين محمد ممتاز مقبول مقبول مقبول مقبول جيـد ناجح مقبول مقبول جيـد ممتاز مقبول ممتاز       مقبول 
 28    فضيلة عبداللطيف عبدالحميد  ج جدا مقبول ض.ج مقبول جيـد مقبول ناجح مقبول جيـد مقبول غائب مقبول ممتاز       راسب 
 (05214)المساحة المستوية الئحة 
 29    آريمة جابر رياض مصطفى ج جدا جيـد مقبول مقبول ممتاز ج جدا ناجح جيـد مقبول مقبول جيـد جيـد جيـد       2مادة 
 (30231)نشاط طالبى   (05213)رسم الماآينات غائب (05112)رسم هندسى 2 غائب 
  



)  زراعة6نموذج رقم (   ـة االسكندريــــــةجامعـ   
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة    آليـــة الزراعــة الرابع ( 5 ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى  
2010-2009الئحة   :القســــم ( 5 ) الهندســـة الزراعيـة الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى   رابعال   المستوى 
م)05401(         التقدير  2244(5ت   خ  هـ 4  خ ت  2547(3ت   خ  الحفظ   2446(2ت   خ   2244(1ت   خ           خ     

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب         
م)05401(  2244(5ت  2547(3ت الحفظ   2446(2ت  2244(1ت  ل)30410(  0548(1ع  ه)05460(  ه)05450( (05470)  ه)05440(   (05400) 
م)05401(  2244(5ت  2547(3ت الحفظ   2446(2ت  2244(1ت  ترشيد )6 غة إنجليزية   الطالب تص وتخ  ـ اآلالت  ـ تصنيع  تخطيط  ـ المنشآت  
هأ )4 شروع التخرج  23(بخفض  هندسة )0  هندسة )2  ص وتش)5   
2/(ح)453 المعدات   3 م –   اآلالت  البيوت  الري والصرف  05/(الطاقة   مشروع  الزراعية المنتجات  وتصميم نظم الزراعية  
رطو)3452 واس   حاسب)487 الزراعية المحمية   التخرج الزراعية  الري والتحكم  
 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 100 
 30    مؤمن احمد سعيد احمد عثمان ممتاز مقبول مقبول مقبول مقبول محروم ناجح ضعيـف مقبول مقبول مقبول ضعيـف ممتاز       راسب 
 (05320)تدريب ميدانى مقبول (05111)رسم هندسى 1 مقبول 
 31    محمد حسين رزق حسين الصعيدى ممتاز مقبول مقبول مقبول ج جدا جيـد ناجح جيـد مقبول جيـد جيـد مقبول ممتاز       1مادة 
 (05218)انتقال الحرارة الئحة 
 32    محمد حمدى حسن ابوزايده ممتاز ( ممتاز ) ( ممتاز ) ( ممتاز ) ( ممتاز ) ( ج جدا ) ( ناجح ) ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز       ممتاز 
 33    محمد عاطف على احمد اسماعيل ( ممتاز ) ضعيـف مقبول ( مقبول ) مقبول ( مقبول ) راسب مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيـف ( ممتاز )       راسب 
 (05317)تصميم آالت (أ) الئحة 
 34    محمد آامل محمد على االلفى ج جدا ضعيـف مقبول جيـد جيـد مقبول ناجح ضعيـف مقبول مقبول مقبول مقبول ممتاز       2مادة 
 (05340)هـ القوى الزراعية مقبول خ ت1(05312)أالت االحتراق مقبول 
 35    محمد مجدى ابراهيم محمود  ج جدا مقبول مقبول جيـد ج جدا جيـد ناجح مقبول مقبول جيـد ضعيـف مقبول ممتاز       1مادة 
 36    محمد ممدوح عبدالمعطى محمد  ممتاز مقبول مقبول جيـد جيـد ممتاز ناجح مقبول مقبول مقبول ج جدا مقبول ممتاز       جيـد 
 37    محمد هانى بخارى احمد ممتاز مقبول مقبول مقبول جيـد محروم ناجح جيـد محروم جيـد جيـد الئحة ممتاز       راسب 
 38    محمود السعيد محمود شلبى ج جدا مقبول مقبول ضعيـف جيـد جيـد ناجح ضعيـف ضعيـف مقبول مقبول الئحة ممتاز       راسب 
 خ ت5(05382)الطاقة  مقبول (05340)هـ القوى الزراعية ضعيـف 
 39    محمود عبداهللا عبدالسالم هجرس ج جدا مقبول ضعيـف جيـد ج جدا مقبول ناجح ج جدا جيـد مقبول ج جدا جيـد جيـد       2مادة 
 (30110)لغة انجليزية م أ ناجح (05112)رسم هندسى 2 ضعيـف 
 40    محمود محمد السيد عباس ج جدا ضعيـف ضعيـف مقبول جيـد جيـد ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ممتاز       راسب 
 (30310)لغة انجليزية ـ م2 ناجح (05311)الديناميكا الحرارية الئحة 
 41    مصطفى فكرى عبداهللا مصطفى ج جدا جيـد مقبول جيـد ج جدا مقبول ناجح مقبول محروم جيـد ممتاز جيـد ممتاز       1مادة 
 (05340)هـ القوى الزراعية مقبول 
 42    مصطفى محمود محمد حسين ممتاز الئحة مقبول جيـد جيـد ج جدا ناجح مقبول جيـد جيـد ممتاز ممتاز ممتاز       2مادة 
 (05340)هـ القوى الزراعية ضعيـف 
 43    ندا مصطفى عقل عمر هالل ممتاز مقبول مقبول ضعيـف جيـد ج جدا ناجح ضعيـف مقبول مقبول ج جدا ضعيـف ممتاز       راسب 
 44    نورا عبدالحى فتحى محمد ج جدا مقبول ضعيـف جيـد جيـد مقبول ناجح مقبول جيـد جيـد ممتاز مقبول ج جدا       1مادة 



)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة   ل الدراسى الثانى الفص   دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى    آليـــة الزراعــة الرابع ( 5 ) 
2010-2009الئحة   :القســــم ( 5 ) الهندســـة الزراعيـة الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى    المستوى الرابع 
م)05401(         التقدير  2244(5ت   خ  هـ 4  خ ت  2547(3ت   خ  الحفظ   2446(2ت   خ   2244(1ت   خ           خ     

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب         
م)05401(  2244(5ت  2547(3ت الحفظ   2446(2ت  2244(1ت  ل)30410(  0548(1ع  ه)05460(  ه)05450( (05470)  ه)05440(   (05400) 
م)05401(  2244(5ت  2547(3ت الحفظ   2446(2ت  2244(1ت  ترشيد )6 غة إنجليزية   الطالب تص وتخ  ـ اآلالت  ـ تصنيع  تخطيط  ـ المنشآت  
هأ )4 شروع التخرج  23(بخفض  هندسة )0  هندسة )2  ص وتش)5   
2/(ح)453 المعدات   3 م –   اآلالت  البيوت  الري والصرف  05/(الطاقة   مشروع  الزراعية المنتجات  وتصميم نظم الزراعية  
رطو)3452 واس   سبحا)487 الزراعية المحمية   التخرج الزراعية  الري والتحكم  
 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 100 
 45    هويدا على سعد الشبراخيتى ج جدا ج جدا مقبول مقبول ج جدا جيـد ناجح جيـد جيـد مقبول ج جدا جيـد ج جدا       1مادة 
 (05320)تدريب ميدانى مقبول (05216)خ واختبار المواد ضعيـف 
 46    ياسين احمد ياسين اسماعيل الورورى ممتاز ممتاز مقبول جيـد ج جدا ج جدا ناجح ج جدا ج جدا ممتاز ممتاز ج جدا ممتاز       ج جدا 
 47    يوسف فوزى على ابوزينة ج جدا مقبول مقبول مقبول ج جدا مقبول ناجح جيـد مقبول ج جدا ممتاز جيـد جيـد       1مادة 
 (05218)انتقال الحرارة مقبول (05112)رسم هندسى 2 ضعيـف 
 48    اسراء محمد عطيه فرغلى ( ممتاز ) ( مقبول ) ( مقبول ) مقبول ( مقبول ) ( مقبول ) ( ناجح ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( جيـد ) ( مقبول ) ( جيـد ) ( ج جدا )       1مادة 
 خ ت1(05312)أالت االحتراق ضعيـف 
 49    ليلى خميس ابوزيد محمد ( ممتاز ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( ناجح ) ( مقبول ) مقبول ( مقبول ) ( جيـد ) ( مقبول ) ( ممتاز )       مقبول 
 (05213)رسم الماآينات مقبول 
 50    محمد محمد احمد المصرى ( ج جدا ) ( جيـد ) غائب ( مقبول ) ( مقبول ) ( جيـد ) ( ناجح ) ( مقبول ) ( مقبول )( ج جدا ) ( جيـد ) ( ج جدا )( ج جدا )       1مادة 
 51    هبة حسن امين محمد ( ممتاز ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) مقبول ( ناجح ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( جيـد ) ( جيـد ) ( مقبول ) ( ممتاز )       مقبول 
 خ ت5(05382)الطاقة  مقبول 
 



)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة    آليـــة الزراعــة الرابع  ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى  
2010-2009الئحة   لدراسى الثانى الفصل ا   دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى   :القســــم  ) الـوراثـــــــــــــة   المستوى الرابع 
2040(6ت   خ        التقدير  2040(5ت   خ   1041(4ت   خ   ل)30410(     ا)35406(     ا)35405(       خ       

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب        خ    خ  
2040(6ت  2040(5ت  1041(4ت  ل)30410(  ا)35406(  ا)35405(  ا)20404(  2030(3ت  2041(2ت  2040(1ت  ا)20401(   (10401) 
2040(6ت  2040(5ت  1041(4ت  ل)30410(  ا)35406(  ا)35405(  تكنيك )3 لوراثة   األصول )5  و جزيئية)6   الطالب تق ح  لهندسة  
و االنسان)3  السمية )9  المناعة )3   لتقنية ح  لجينومات  غة إنجليزية 
3 م –  الوراثية الوراثية  والمجتمع   لألحياء  الوراثية  وتعبير  الوراثية  وراثي الكمية وتطبيقاتها والبصمة  
 الدقيقة الجين والطفرات الوراثية 
 300 300 300 300 200 300 300 300 300 300 300 
اج جد مقبول جيـد ج جدا ج جدا   ج جدا ج جدا ج جدا ناجح ج جدا ممتاز مقبول       ج جدا   1    احمد اشرف اسماعيل الفرماوى 
مادة2   2    احمد عثمان احمد محمد جيـد مقبول مقبول مقبول ج جدا   ممتاز ج جدا جيـد ناجح ممتاز ممتاز ممتاز       
 خ ع2(15417)ك ح  الئحة خ ع (مبادئ الكيمياء الحيو غائب 
)مقبول (        راسب  )ج جدا (  )مقبول (  )ناجح (   )مقبول (    غائب غائب  )مقبول(   )مقبول (   )مقبول (    3    امل احمد عبداهللا احمد مقبول غائب 
 خ ت(آيمياء األحماض النووي ضعيـف مقرر اختيارى 2 آيمياء حيو غائب 
 5    ريم محمد مكين زويل ج جدا جيـد ج جدا ج جدا ممتاز   ممتاز ممتاز ممتاز ناجح ممتاز ممتاز ج جدا       ممتاز 
 6    ريوان جمال محمد عبدالوهاب ج جدا ممتاز ج جدا ج جدا ممتاز   ممتاز ممتاز ممتاز ناجح ممتاز ممتاز ممتاز       ممتاز 
 7    سامح سمير السيد فرحات العش جيـد جيـد مقبول جيـد ممتاز   ممتاز ممتاز ج جدا ناجح ممتاز ممتاز ج جدا       ج جدا 
 اساسيات الرياضيات مقبول 
مادة1   8    شيماء احمد عثمان احمد عثمان مقبول مقبول الئحة مقبول جيـد   ممتاز ج جدا جيـد ناجح ج جدا ممتاز ج جدا       
 االتصال االرشادى الزراعى مقبول 
الهلباوى  عادل سمير عبداللطيف  مقبول مقبول مقبول جيـد ممتاز   ممتاز ممتاز مقبول ناجح ممتاز ممتاز جيـد       ج جدا    9 
 اساسيات علم االلبان مقبول 
 10    محمد محمد احمد متولى عالم ج جدا ج جدا ج جدا ج جدا ممتاز   ممتاز ممتاز ممتاز ناجح ممتاز ممتاز ج جدا       ممتاز 
مادة1  د السيد محمد  مروة محمود احم مقبول مقبول مقبول جيـد جيـد   ممتاز جيـد مقبول ناجح ج جدا ممتاز ممتاز          11 
 اساسيات انتاج الفاآهة ضعيـف 
 12    نورهان مصطفى عبدالحميد بسيونى ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز   ممتاز ممتاز ممتاز ناجح ممتاز ممتاز ممتاز       ممتاز 
 13   عيسوى عبدالجواد عيسوى  ياسر جيـد جيـد مقبول ج جدا جيـد   ممتاز ج جدا جيـد ناجح ممتاز ممتاز ج جدا       ج جدا 
 



)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة   ــة الزراعــةآليـ الرابع ( 7 ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى    
2010-2009الئحة   :القســــم ( 7 ) أمــراض النبـــــات الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى    المستوى الرابع 
أ )07407(   (34499)         التقدير  أم)07409(     ل)30410(    أم)07402(     م)34498(          خ    خ    خ    خ     

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب    
أ )07407( (34499)  أم)07409(  ل)30410(  أم)07402(  م)34498(  ا)34405(  0740(2ت  0740(1ت  0740(3ت  1930(1ع  أ )07417(  ع)11401(   
أ )07407( (34499)  أم)07409(  ل)30410(  أم)07402(  م)34498(  أ النبات )5 لتقنية ح   أ أمراض)1  أمراض )8  تربية )2   الطالب لم الحشرات ما بعد  
 و مخ في  راض ن  غة إنجليزية راض ن  ن فيروسية بحث في  
3 م –  غير طفيلية وقاية النبات    االقتصادية الحصاد  النبات النبات   النبات البكتيرية وتطبيقاتها مجال وقاية  الفطرية 
 والتسويق  النيماتودية النبات 
 200 300 300 300 200 200 300 300 300 300 300 300 
 1    ابراهيم يوسف احمد على الرياطى مقبول جيـد مقبول جيـد مقبول جيـد مقبول ممتاز مقبول ناجح ج جدا مقبول ممتاز       جيـد 
 خ ت3(07303)ط د أمراض  مقبول 
 2    احمد سعيد مصطفى أبوغنيم غائب غائب غائب غائب غائب غائب الئحة غائب غائب غائب ضعيـف غائب غائب       راسب 
 خ ع(أسس اإلحصاء وتصميم ال غائب خ ت(تقسيم الفطريات) غائب 
 3    احمد عبدالقوى عبدالسيد البيومى ممتاز ممتاز جيـد ممتاز ج جدا ممتاز ج جدا ج جدا ممتاز ناجح ممتاز ج جدا ممتاز       ممتاز 
 4    احمد محمد حسينى صالح الجروانى ضعيـف مقبول مقبول مقبول مقبول جيـد مقبول ج جدا مقبول ناجح جيـد ضعيـف ج جدا       2مادة 
 اساسيات علم االلبان مقبول 
 5    حنان عبدالحليم عبدالاله محمد  جيـد جيـد مقبول جيـد جيـد ج جدا مقبول جيـد جيـد ناجح جيـد مقبول ممتاز       جيـد 
 6    خيرى محمد محمد ابراهيم البنا ضعيـف جيـد ضعيـف جيـد مقبول جيـد جيـد ممتاز مقبول ناجح ج جدا مقبول ممتاز       راسب 
 (07301)أمراض النبات (عام) ضعيـف 
 7    ساجد اسماعيل محمد متولى حرموش مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ممتاز مقبول ناجح جيـد مقبول ممتاز       مقبول 
 خ ت3(07303)ط د أمراض  مقبول 
 8    محمد اسامة عبدالعظيم عبداهللا جيـد جيـد مقبول ج جدا مقبول جيـد جيـد مقبول جيـد ناجح ج جدا جيـد ممتاز       جيـد 
 9    محمود ابراهيم عبداهللا الخواجة ضعيـف مقبول ضعيـف الئحة ضعيـف مقبول غائب غائب غائب غائب مقبول غائب غائب       راسب 
 خ ت(طرق دراسة أمراض  غائب لغة انجليزية ـ مستوى ثانى غائب اساسيات الرياضيات ضعيـف 
 10    محمود فراج عبدالاله محمود مقبول جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيـف مقبول مقبول ناجح مقبول ضعيـف ممتاز       راسب 
 خ ت(طرق دراسة أمراض  الئحة 
 11    آريمان صبحى سالم احمد ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( مقبول ) ( جيـد ) ( مقبول ) ( ممتاز ) ( مقبول ) ( ناجح ) غائب ( مقبول ) ( ممتاز )       1مادة 



)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
)  زراعة6نموذج رقم (    جامعــة االسكندريــــــة 
 تقدير فقط 
2010-2009الئحة    آليـــة الزراعــة الرابع  ) الفصل الدراسى الثانى    دور يونيو 2014-2013  العام الجامعى  
 المستوى الرابع القســــم:  ) تكنـولوجيـا األغـذيـة الفصل الدراسى الثانى    العام الجامعى 2013-2014  دور يونيو  الئحة 2010-2009 
1541(6ت   خ          التقدير  1540(5ت   خ   1540(4ت   خ   )33454(ع   خ   ل)30410(       خ       خ     

   رقم   اســـــــم الطـــــــالـب        خ  
1541(6ت  1540(5ت  1540(4ت  )33454(ع  ل)30410(  م)15415(  1541(3ت  م)15413(  1540(1ت  1540(2ت   (15412) (06401) 
1541(6ت  1540(5ت  1540(4ت  )33454(ع  ل)30410(  تقنية )0 راقبة   تقنية ) 1 يكرو   ت )4   الطالب تح ك لأللبان تغذية  
تخمرات )1  تداول )3  األغذية )6  ة م التعبئ   غة إنجليزية 
1540/(ص  3/(والتغليف ذات األصل  تخزين الغذاء  3 م –     ومنتجاتها اإلنسان الحبوب  الحفظ  بيولوجيا  الزيوت  وجودة  
ت حفظ )9  المو)3455 الحيواني  1540/(وم بالتبريد  األغذية والدهون األغذية   
 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
 14    ابرار ابراهيم احمد ابراهيم محمد ج جدا ج جدا ج جدا ج جدا مقبول جيـد ج جدا ناجح ممتاز ممتاز ممتاز ج جدا         ج جدا 
 15    اسالم عبدالعزيز عبدالمنعم  مقبول جيـد ضعيـف جيـد ضعيـف مقبول مقبول ناجح ج جدا جيـد ج جدا ج جدا         2مادة 
 (30310)لغة انجليزية ـ م2 ناجح راسب 
 16    امير محمد جابر رمضان علي الئحة مقبول الئحة ضعيـف الئحة غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب         راسب 
 خ ع(انتاج حيوان اللبن) غائب 
 17    انهاز آامل ذآى مرقص بولص جيـد ج جدا مقبول جيـد مقبول مقبول مقبول ناجح ممتاز جيـد ج جدا جيـد         جيـد 
 18    خلود محمود احمد جمعه ممتاز جيـد مقبول مقبول مقبول جيـد ج جدا ناجح ممتاز ج جدا ج جدا ج جدا         جيـد 
 19    سهام عزالدين عبدالعليم رضوان مقبول مقبول مقبول جيـد مقبول جيـد ج جدا ناجح ج جدا ج جدا ج جدا جيـد         جيـد 
 تحليل األغذية مقبول اساسيات الرياضيات مقبول 
 20    عمرو محمد على البنا جيـد مقبول مقبول جيـد مقبول مقبول مقبول ناجح ممتاز جيـد جيـد ج جدا         جيـد 
 21    آرم محمد ابوالمكارم سعد خليل ج جدا ج جدا مقبول ممتاز مقبول ج جدا ج جدا ناجح ممتاز جيـد ممتاز ج جدا         ج جدا 
 22    محمود سامح السيد احمد اسماعيل ج جدا ج جدا مقبول مقبول جيـد جيـد ج جدا ناجح ممتاز ج جدا ممتاز ج جدا         ج جدا 
 23    مروة سعد شكرى السيد مقبول جيـد مقبول مقبول ضعيـف مقبول مقبول ناجح ج جدا جيـد جيـد جيـد         1مادة 
 24    نشوى محمد طه عويس مقبول جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ناجح ج جدا جيـد مقبول مقبول         1مادة 
 (15307)تحليل أغذية مقبول (15306)آيمياء األغذية ضعيـف 
 25    نورالدين محمد احمد على مبارك جيـد ج جدا جيـد ج جدا ضعيـف جيـد ج جدا ناجح ممتاز جيـد ممتاز ج جدا         1مادة 
 26    هبة محمد مرسى حسن محمد غائب غائب غائب غائب محروم غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب         راسب 
 (15307)تحليل أغذية غائب 
  
 
 
 


