
 

تاریخ اعتماد مجلس الكلیة   /   / 2020
كشف رصد درجات وتقدیرات طالب المستوي الثالث 

الفصل الدراسي الثانى - العام الجامعي  2019 / 2020 

الھندسة الزراعیة

 جامعة المنوفیة 

  كلیة الزراعة 

  شبین الكوم

تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة
مـــــــــــــــــــــــادة  

2
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

3
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

4
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

5
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

6
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

7
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

8
تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

--ناجح٧٢١٥٩٦٩١٢٣١٦٥--------------ل٥٩إنتاج المحاصیل الحقلیة (2)*ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٥٥ناجح٥٢مابانوب مجدي نجیب جرجس٣٤٣٤

--ناجح٦١٨٠٧٢١٦٨٥٦٠----------------ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٥١مابراھیم مجدى محمود احمد السروى٣٤٣٥

ناجح٨٠ناجح٧٠م٩٥ناجح٧٥ناجح٦٥ناجح٥٤مابراھیم محمد عبد الجواد محمد عبو٣٤٣٦
أسس اإلرشاد الزراعى والمجتمع 

الریفى (1)*
--ناجح٧٢١٩٥٦٩١٥٠٣٦٥--------------ناجح٧٤

--ناجح٦١٨٠٧٢١٧١٥٦٠----------------ناجح٨٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٥٠ناجح٦٥ماحمد ابراھیم رمضان حسن٣٤٣٧

ناجح٦٥ناجح٦٥--ناجح٥٥ناجح٦٥--ماحمدابوبكر محمود علي٣٤٣٨
مبادئ الھندسة الكھربیة وتطبیقاتھا 

*(2)
--ناجح٥١٥٠٧٥١٣٨٥٦٠--------------ناجح٦٠

----ناجح٧٠------ماحمد اشرف علي احمد السید ٣٤٣٩
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٨٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
جـ٦٩

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٥٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٦٩٨٤١٦٤٠٦٠----ناجح٦٥مشروع التخرج (4)ناجح٧٠

--ناجح٧٢١٥٢٦٦١٣٦١٦٥--------------ل٥٢تكوین وخواص األراضى (2)*ناجح٦٠ناجح٦٠ناجح٧٠ناجح٦٠ناجح٥٠ناجح٥٠ماحمد سالم عبدالسالم سالم٣٤٤٠

--ناجح٦١٨٠٧٢١٤٠٦٥٥----------------ناجح٧٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٦٠ناجح٥٠ناجح٥١ماحمد سعید عبدالعال عبدالعاطي القالب٣٤٤١

----ناجح٧٠ناجح٦٥ناجح٦٠--ماحمد سید سعید محمود٣٤٤٢
تخطیط وتصمیم المبانى الزراعیة 

(4)
ناجح٨٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
جـ جـ٨١مشروع التخرج (4)ناجح٧٠

إنتاج المحاصیل الحقلیة 

*(2)
--ناجح٧٢١٨١٨٧١٦٠١٦٠--------ناجح٥٣

------------ماحمد عاطف محمد سالم جاب هللا٣٤٤٣
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٦٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٦٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٥٥

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
م٩٤مشروع التخرج (4)ناجح٥٠

إنتاج الحاصالت البستانیة 

*(2)
--ناجح٧٢١٩٤٨٤١٤٩٩٥٥--ناجح٧٠أسس علم اإلحصاء (1)*ناجح٥٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٤٢٩٧٠----------------ناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٥٠ناجح٦٠ماحمد عبد الحكیم احمد التھامى الزفزافى٣٤٤٤

--ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٨٠----ماحمد عالء الدین محمد احمد٣٤٤٥
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ل٥٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٨٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
--ناجح٧٢١٥٠٦٩١٢٦٣٦٠--------ناجح٩٠مشروع التخرج (4)ناجح٧٥

--ناجح٧٢١٥٠٦٩١٣١١٦٠--------------ل٥٠آالت احتراق داخلى (2)*ناجح٦٥ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٥٠ناجح٥٥ناجح٦٠ماحمد فرج فرج ابراھیم بدرالدین٣٤٤٦

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٥٩٦٥----------------ناجح٧٥ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٧٥ناجح٨٠ماحمد محمد احمد حسنین صابر ٣٤٤٧

----ناجح٧٠--ناجح٥٠--ماحمد محمد احمد شحا تھ سعد٣٤٤٨
تخطیط وتصمیم المبانى الزراعیة 

(4)
ناجح٧٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٧٠آالت احتراق داخلى (2)*م٩٣مشروع التخرج (4)ناجح٥٠

إنتاج المحاصیل الحقلیة 

*(2)
--ناجح٧٢١٩٣٨٤١٥١٣٥٠------ناجح٥٠

-*--ناجح٧٠ناجح٥٠----ماحمد محمد السعید فرج٣٤٤٩
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٧٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
--ناجح٦١٨٩٤٦٦١٢٥٤٦٥--------م٩٤مشروع التخرج (4)ناجح٦٠

--ل٦٠--------ماحمد محمد عبد الفتاح محمود الخولي٣٤٥٠
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ٦٩

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
جـ٧٢

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
جـ جـ٨٢

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ل٦٢

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
م٩٨مشروع التخرج (4)ل٥٥

إنتاج الحاصالت البستانیة 

*(2)
--جـ٨٢٤٥٤٨٩٦١٧٧٨٧١--ل٥٠

--ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٥٠ناجح٥٠--ماحمد محمد عرفات المصیلحي٣٤٥١
تخطیط وتصمیم المبانى الزراعیة 

(4)
ناجح٦٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
--ناجح٧٢١٩٣٨١١٤٨٤٦٠----------م٩٣مشروع التخرج (4)ناجح٦٥

--ناجح٦٠--------ماحمد یحي محمد قطب سالم٣٤٥٢
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٦٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٦٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٦٠

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٨٥مشروع التخرج (4)جـ جـ٧٦

مبادئ الھندسة الكھربیة 

وتطبیقاتھا (2)*
--ناجح٧٢١٧٦٧٥١٣٥٥٦٠----ناجح٧٠

ناجح٧٠------ناجح٥٠--ماسامھ عبد القادر عبد الجواد امنھ٣٤٥٣
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٦٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٦٥

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
--ناجح٧٢١٨٠٧٨١٤٦٧٦٥------جـ جـ٨٠مشروع التخرج (4)ناجح٥٠

--ناجح٧٢١٧٦٦٩١٣٣١٥٥--------------ناجح٧٠فیزیاء حدیثة (1)*جـ جـ٧٦ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٦٠ناجح٧٠ماسراء عبدالقوي عبدالجید عبدالقوي٣٤٥٤

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٦٧٦٥----------------ناجح٧٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٦٠ناجح٥٥ناجح٥٥ماسراء فتوح محمد محمود ابو لیلة٣٤٥٥

--ناجح٦٠--ناجح٧٥----ماسالم سید علي سید نصار٣٤٥٦
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٨٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٧٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٧٥

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
--ناجح٧٢١٩٠٨٤١٥١١٦٥------م٩٠مشروع التخرج (4)ناجح٥٠

--ناجح٦١٨٠٧٢٢٠٥٨٦٠----------------ناجح٨٠ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٥٥ماسماء رمضان عبدالونیس رمضان عبوده٣٤٥٧

--ناجح٦١٨٠٧٢١٦٩٧٥٥----------------ناجح٧٠ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٦٥ناجح٦٠ماسماء سعید عدلى أغا٣٤٥٨

------ناجح٧٥----ماالء مجاھد محمد منصور علي ٣٤٥٩
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٦٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ل٦١

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٥٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٦١٨٧١٧١٧٨٠----ناجح٩٠مشروع التخرج (4)ناجح٧٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٤٦٠٧٥----------------ناجح٦٠ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٥٥ناجح٥٥مالجبالى مجدى توفیق عبدالمجید الجبالى٣٤٦٠

--ناجح٦٠ناجح٧٠------مالرفاعي محمد الرفاعي شرف٣٤٦١
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٧٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
جـ٧٠

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٦٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٧٠٨٤١٦٢٤٧٠------ناجح٧٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٦٥٣٦٥----------------ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٨٠ناجح٥٠ناجح٦٥مامانى امام محمد امام خلیل٣٤٦٢

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٧١٧٥----------------ناجح٦٥ناجح٦٠ناجح٧٠ناجح٨٥ناجح٧٥ناجح٦٠مامنیھ رجب عبدالعظیم سلیمان٣٤٦٣

--ناجح٦١٨٠٦٩١٤٤٨٧٥----------------ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٨٥ناجح٧٥ناجح٦٠مامنیھ لطفى قابل حسانین تمراز٣٤٦٤

----ناجح٧٠ناجح٥٠ناجح٥٠--مامیر عبد الوارث عبد الحفیظ الدسوقي٣٤٦٥
تخطیط وتصمیم المبانى الزراعیة 

(4)
ناجح٧٠

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٥٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٩٠٨٧١٥٨٩٦٥--------م٩٠مشروع التخرج (4)ناجح٥٥

ناجح٦٠ناجح٦١٨٠٦٩١٦٠٨٦٥----------------ناجح٨٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٥ناجح٨٥ناجح٧٠مامیره على عرفھ على حمیده٣٤٦٦

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٤٣٦٥----------------ناجح٧٠ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٠ناجح٧٥ناجح٧٥مایمان عبدالعزیز صالح محمد عبد اللطیف٣٤٦٧

--ناجح٦١٨٠٧٢١٦٣٤٧٥----------------ناجح٧٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٥٠ناجح٥٠ناجح٥١مایمن عاطف السید بسیونى٣٤٦٨

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٦٠٧٠----------------ناجح٨٥ناجح٦٦ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٦٠مایھ سامى عبدالحمید محمد٣٤٦٩

آالت مقاومة 

اآلفات

مواد المستویات األخرى

مواد المستوى الثالث

رقم 

الجلوس
اسم الطالب 

ب
طال
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لة
حا

ھندسة الرى 

والصرف 

المزرعى

آالت ما قبل 
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انتقال الحرارة
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المعدل التراكمى 

السابق
مواد ال تدخل فى  مجموع الدرجات

ت
ظا
ح
ال
م

عدد 

الساعات

مجموع 

الدرجات

لغة إنجلیزیة فنیة 

زراعیة
لغة إنجلیزیة

عمید الكلیة

أ.د/ أیمن حافظ عامر

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

أ.د/

أعضاء الكنترول

رئیس الكنترول
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الھندسة الزراعیة

 جامعة المنوفیة 

  كلیة الزراعة 

  شبین الكوم

تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة
مـــــــــــــــــــــــادة  

2
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

3
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

4
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

5
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

6
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

7
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

8
تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

آالت مقاومة 

اآلفات

مواد المستویات األخرى
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المعدل التراكمى 

السابق
مواد ال تدخل فى  مجموع الدرجات

ت
ظا
ح
ال
م

عدد 

الساعات

مجموع 

الدرجات

لغة إنجلیزیة فنیة 

زراعیة
لغة إنجلیزیة

--ناجح٦١٨٠٧٢١٤١١٦٥----------------ناجح٦٠ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٥٠ناجح٥٥ناجح٥١مایھ محمود عبدالفتاح محمود الشابورى٣٤٧٠

٧٠مجابر سعید احمد عبد العزیز عصمت٣٤٧١
لم 

یكتمل
--ناجح٦١٨٠٦٩١٥٨٣٦٠----------------ناجح٨٠ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٥

ناجح٩٠مشروع التخرج (4)ل٦٢ناجح٧٠--ناجح٨٥ناجح٧٥--محازم ثروت شحاتھ مھران محمد٣٤٧٢
إنتاج الحاصالت البستانیة 

(2)
ناجح٥٢

إنتاج المحاصیل الحقلیة 

(2)
--ناجح٧٢١٦٢٦٩١٣٠١٨٠----------ناجح٥٠

--ناجح٦١٨٠٧٢١٣٩٢٦٥----------------ناجح٦٠ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٦٥ناجح٥٥محسام جابر عبد النبي سید احمد٣٤٧٣

--ناجح٦١٨٠٦٩١٤١٦٦٥----------------ناجح٧٠ناجح٦٠ناجح٧٠ناجح٨٥ناجح٦٥ناجح٦٥محسین محمد رجب عبدالرحمن٣٤٧٤

--ناجح٦١٨٠٧٢١٤٦٩٧٠----------------ناجح٨٥ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٨٠ناجح٦٠ناجح٦٠محنین احمد سعد مصطفى قلقاس٣٤٧٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٧٦٦٥----------------ناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٨٠ناجح٦٠ناجح٦٠مدنیا محمود صادق نورالدین٣٤٧٦

ناجح٨٠ناجح٥٥--ناجح٨٥----مرومیساء عبد الرسول سالمھ٣٤٧٧
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ل٥٩

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٥٩٦٩١٢١٩٦٥--------ناجح٩٥مشروع التخرج (4)ناجح٧٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٤٥٦٧٠----------------ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٦٠مسھیر عادل مصطفي النجار٣٤٧٨

--ناجح٦١٨٠٧٢١٨٨٣٧٠----------------ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٦٥ناجح٦٠ناجح٦٥مشیماء على محمد ستین٣٤٧٩

--ناجح٦١٨٠٧٢١٧١٥٧٠----------------ناجح٦٥ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٦٥ناجح٦٠ناجح٥٥مشیماء محمود سعید محمد ابوطالب٣٤٨٠

----م٨٥------مصالح فایز شبل مجاھد٣٤٨١
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ جـ٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
جـ٧٣

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
م٩٣

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ل٥٢

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--جـ٧٢١٥٢٣٩٣١٨٣٦٦٥----م٩٠مشروع التخرج (4)ل٥٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٢٧٦٥----------------ناجح٥٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٠ناجح٦٠ناجح٧٠مطارق یحى راضى محمد٣٤٨٢

------ل٥٨----معادل قطب ابراھیم الزمزمي٣٤٨٣
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ جـ٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
جـ٦٩

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
م٨٥

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
جـ٦٧

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ل٧٢١٥٢٢٩٩١٩٦٦٥٢----م٩٩مشروع التخرج (4)جـ٦٩

------ناجح٧٠----معبد الحلیم اشرف عبد الحلیم ابراھیم٣٤٨٤
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٥٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٥٥

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٥٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٨٨٧٥١٣٨٠٦٥----م٨٨مشروع التخرج (4)ناجح٥٠

----ناجح٧٠------معبد الرحمن اسماعیل عبد الرحمن البنا٣٤٨٥
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٦٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٥٥

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٥٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٩٥٨١١٤٧٥٧٠----م٩٥مشروع التخرج (4)ناجح٨٠

ناجح٥٥----------معبد العزیز صبحي عبد العزیز نجم٣٤٨٦
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٨٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٦٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٧٠

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٦٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٩٠٨٤١٥٤٨٧٠----م٩٠مشروع التخرج (4)ناجح٨٠

--ناجح٦٥--------معالء عصام عبد العلیم عبد العزیز٣٤٨٧
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٨٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٧٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٦٥

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٥٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٨٥٨٧١٦١٥٧٠----م٨٥مشروع التخرج (4)ناجح٦٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٣٨٦٥----------------ناجح٨٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٧٥معلى سامح على الجوھرى٣٤٨٨

--ناجح٧٢١٥٠٦٦١٢٥٦٧٥--------------ل٥٠إنتاج المحاصیل الحقلیة (2)*ناجح٦٠ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٥٥ناجح٥٧معلیاء اسامھ عبدالقادر حسن٣٤٨٩

------------معماد عبد الھادي توفیق عبد الھادي٣٤٩٠
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
م٨٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
جـ جـ٧٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
م٩٤

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
جـ جـ٧٦

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--م٧٢١٥٥٢٩٩١٩٢٩٨٦--ل٦١آالت احتراق داخلى (2)م٩٣مشروع التخرج (4)جـ٦٨

--ناجح٦١٨٠٧٢٢٠٤٤٦٥----------------ناجح٩٠ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٠ناجح٥٥ناجح٧٠معمرو سعید بسیونى رمضان٣٤٩١

------ل٦٣ل٦٤--مغالیھ عزت حسانین صالح غنیم٣٤٩٢
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ جـ٧٧

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
جـ جـ٧٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
جـ جـ٧٥

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
جـ جـ٧٥

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--جـ٨٢٤٥٩٨٩٦١٩٩٢٧٠----م٩٨مشروع التخرج (4)جـ٧١

--ناجح٦١٨٠٧٢١٦٠٩٨٠----------------ناجح٥٠ناجح٦٠ناجح٧٠ناجح٦٠ناجح٥٥ناجح٥٥مفاطمھ ابراھیم محمد ابراھیم ابومباركة٣٤٩٣

--ناجح٦٥--ناجح٦٥--ناجح٥٥مفتحي سید فتحي عبد هللا٣٤٩٤
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ل٥٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٧٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
--ناجح٧٢١٥٠٧٥١٤٠١٧٠--------ناجح٩٠مشروع التخرج (4)ناجح٦٠

--ناجح٧٢١٨٢٦٩١٣١١٧٥--------------ناجح٥٧تكوین وخواص األراضى (2)*ناجح٧٠ناجح٧٠جـ جـ٨٢ناجح٧٥ناجح٦٥ناجح٦٥مكریم محمد عبد الكریم حنفي الباشتلي٣٤٩٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٧٥٦٥----------------ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٥٠ناجح٦٠مكمال عاطف محمود الصیفى٣٤٩٦

--ناجح٦١٨٦٤٦٩١٤٧٥٦٥--------------ل٦٤آالت احتراق داخلى (2)*ناجح٦٠راسبصفرناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٦٠ناجح٥٠مكیرلس نصریوسف نصر٣٤٩٧

------ناجح٨٠ناجح٥٠--ممارتینا عاصم عازر عازر منصور٣٤٩٨
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٦٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٨٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٥٥

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٨٥٨٧١٦٣٩٧٥------م٨٥مشروع التخرج (4)ناجح٥٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٣٨٦٥----------------ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٨٠ناجح٦٠ناجح٦٠ممحمد ابراھیم محمد متولى٣٤٩٩

--ناجح٦١٨٠٧٢١٣٤١٦٥----------------ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٦٠ناجح٦٠ممحمد ابو بكر صادق محمد٣٥٠٠

ناجح٥٠ناجح٦٠ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٦٠ناجح٥٢ممحمد اشرف عاطف مرسي٣٥٠١
مبادئ الھندسة الكھربیة وتطبیقاتھا 

*(2)
--ناجح٧٢١٦٠٦٦١٢٢٦٦٥--------------ل٦٠

--ناجح٧٢١٨٥٦٩١٤٤٨٦٥--------------ناجح٥٦تكوین وخواص األراضى (2)*ناجح٨٨ناجح٧٠م٨٥ناجح٥٥ناجح٦٥ناجح٥٥ممحمد السید محمد قنبر٣٥٠٢

------ناجح٨٥----ممحمد الشحات حامد السعدني ٣٥٠٣
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٨٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٧٠

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٧٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٩٣٨٧١٦٥٤٦٥----م٩٣مشروع التخرج (4)ناجح٨٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٤١٢٦٥----------------ناجح٩٠ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٧٦ممحمد جمال مصطفي السید نوح٣٥٠٤

--ناجح٧٢١٦٠٦٩١٢٦٥٦٥--------------ل٦٠فیزیاء حدیثة (1)*ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٥٠ناجح٥٣ممحمد حامد عطیھ محمد سید احمد٣٥٠٥

عمید الكلیة

أ.د/ أیمن حافظ عامر

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

أ.د/

أعضاء الكنترول

رئیس الكنترول
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  شبین الكوم

تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة
مـــــــــــــــــــــــادة  

2
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

3
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

4
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

5
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

6
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

7
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

8
تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة
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المعدل التراكمى 

السابق
مواد ال تدخل فى  مجموع الدرجات

ت
ظا
ح
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م

عدد 

الساعات

مجموع 

الدرجات

لغة إنجلیزیة فنیة 

زراعیة
لغة إنجلیزیة

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٣٤٦٥----------------ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٥٠ناجح٧٠ممحمد حسام حسن عبد هللا حسن٣٥٠٦

------ناجح٨٠----ممحمد حسام محمد عبد الحمید ٣٥٠٧
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ل٥٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٦٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٧٠

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٦٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٥٠٨٧١٦٩٨٦٥----ناجح٧٠مشروع التخرج (4)ناجح٧٥

--ناجح٧٢١٥٠٦٩١٢٣٦٦٥--------------ل٥٠*آالت احتراق داخلى (2)ناجح٧٠ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٥٠ناجح٧٥ناجح٦٨ممحمد حسن محمد الطارق٣٥٠٨

------ناجح٨٥ناجح٧٠--ممحمد حماده محمد حفني٣٥٠٩
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٨٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٧٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٩٠

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
--ناجح٧٢١٨٠٨٧١٦٨٨٦٥------جـ جـ٨٠مشروع التخرج (4)ناجح٥٠

------------ممحمد رضا محمد الحسیني٣٥١٠
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٧٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٦٠

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٥٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
م٩٤مشروع التخرج (4)ناجح٧٠

*الورش وتكنولوجیا 

اإلنتاج (1)
--ناجح٧٢١٩٤٧٢١٣٣٣٦٥--ناجح٦٠

--ناجح٧٢١٥٠٦٦١٢١٣٦٥--------------ل٥٠*كیمیاء فیزیائیة (1)ناجح٦٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٦٠ناجح٥٠ناجح٥٢ممحمد سالم محمد سالم صقر٣٥١١

--ناجح٧٢١٥٥٦٩١٣٧٩٦٥--------------ل٥٥*آالت احتراق داخلى (2)ناجح٦٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٥٠ناجح٥٢ممحمد شوقى ابراھیم ابراھیم داود٣٥١٢

----ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٧٠--ممحمد عادل محروس حسن الجزیري٣٥١٣
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٦٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
--ناجح٧٢١٩٣٨٤١٥٩٤٦٠--------م٩٣مشروع التخرج (4)ناجح٧٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٠١٦٥----------------ناجح٥٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٦٠ناجح٥٠ناجح٥٣ممحمد عبدالمرضى ابراھیم دندن٣٥١٤

--ناجح٦١٨٠٦٦١٢٥٩٦٥--------------ض٣٧*آالت احتراق داخلى (2)ناجح٦٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٦٥ناجح٥٠ناجح٦٦ممحمد عبدالوھاب عبدالجواد السعدي٣٥١٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٦٢٢٦٥----------------ناجح٦٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٥٠ناجح٦١ممحمد عصام محمود عثمان٣٥١٦

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥١٩٦٥----------------ناجح٧٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٠ناجح٧٥ناجح٥٥ممحمد عماد محمد الصیرفى سعید٣٥١٧

ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٦٠ناجح٥٥ممحمد مبروك توفیق سالم٣٥١٨
*مبادئ الھندسة الكھربیة 

وتطبیقاتھا (2)
--ناجح٦١٨٠٦٩١٣١٩٦٥--------------ض٣٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٨٠٦٥----------------ناجح٧٥ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٥٧ممحمد محمود حامد الصاوى٣٥١٩

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٣٦٦٥----------------ناجح٦٠ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٥ناجح٧٠ناجح٧٥ممحمد محمود صابر محمد مروان٣٥٢٠

--ناجح٧٢١٩٤٦٩١٣١٨٦٥--------------م٩٤مشروع التخرج (4)ناجح٥٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٠ناجح٥٠ناجح٥٨ممحمد محمود محمد حنفي٣٥٢١

--ناجح٧٢١٨٩٦٩١٢٦٢٦٥--------------ناجح٧٥*آالت احتراق داخلى (2)ناجح٥٥ناجح٦٥م٨٩ناجح٨٠ناجح٦٥ناجح٥٦ممحمد مصطفى عبد الحمید وادي٣٥٢٢

--ناجح٦١٨٠٧٢١٤٧٣٦٥----------------ناجح٧٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٥ناجح٦٠ناجح٧٠ممحمد مصطفى عبد العزیز علي سلیمان ٣٥٢٣

----جـ جـ٧٦جـ٧٢ل٦٤--ممحمود احمد شوقي علي٣٥٢٤
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ جـ٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
م٨٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
م٨٨

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--م٨٢٤٦٢٦٩٩١٩٥٣٨٥------م٩٠مشروع التخرج (4)جـ جـ٧٦

--ناجح٧٢١٩٠٦٩١٤٣٨٦٥--------------ناجح٧٥*آالت احتراق داخلى (2)ناجح٥٥ناجح٧٠م٩٠ناجح٥٥ناجح٥٠ناجح٥٠ممحمود زكى محمود محمد شاھین٣٥٢٥

--ناجح٧٢١٥٥٦٦١٣٦٠٦٥--------------ناجح٨٠*آالت احتراق داخلى (2)ناجح٥٠ناجح٧٠ناجح٧٠ل٥٥ناجح٥٥ناجح٥٦ممحمود سامى محمد مصطفى نوفل٣٥٢٦

----------جـ جـ٧٥ممحمود شوقي محمود السبكي٣٥٢٧
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ٦٧

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
جـ٧٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
م٩٣

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
--جـ جـ٧٢١٥٤٥٩٣١٧٢٥٧٥----ل٦٤*میكانیكا (1)م٩٦مشروع التخرج (4)جـ جـ٨٠

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٠٣٦٥----------------ناجح٦٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٥٠ناجح٦٠ناجح٥٣ممحمود عبد الرازق محمد دیاب ٣٥٢٨

راسبصفرناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٦٠ناجح٦٥ناجح٥٤ممحمود عبد النبي رمضان الحایس٣٥٢٩
*تخطیط وتصمیم المبانى الزراعیة 

(4)
ل٥٧

*آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
--ناجح٦١٨٥٧٧٥١٤٥٦٦٥------------راسبصفر

--ناجح٦١٨٠٧٢١٤٠٢٦٥--------------ناجح٥٥*تكوین وخواص األراضى (2)ناجح٦٠راسبصفرناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٦٠ناجح٥٠ممحمود عزت محمد الكنفاني٣٥٣٠

ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٨٠ناجح٧٥ممحمود محمد احمد الفرماوى٣٥٣١
*مبادئ الھندسة الكھربیة 

وتطبیقاتھا (2)
--ناجح٧٢١٦٤٦٦١٢٦٠٦٥--------------ل٦٤

----ناجح٧٠------ممحمود مصطفى عبد الرحیم فرغلي٣٥٣٢
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٦٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
جـ جـ٧٥

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٥٥

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٧٥٨٧١٦٦٨٦٥----ناجح٧٥مشروع التخرج (4)ناجح٥٥

------------ممصطفى حمدي احمد اشرف ٣٥٣٣
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ٦٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
م٩٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ل٥٣

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
جـ جـ٨٣

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ل٧٢١٥٠٢٩٣١٦٦٦٥٨--ل٥٠*آالت احتراق داخلى (2)م٩٣مشروع التخرج (4)جـ٦٨

--ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٠----ممصطفى خالد محمد مصطفى ٣٥٣٤
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ل٥٣

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٥٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
--ناجح٧٢١٥٣٧٥١٤١٧٦٥--------ناجح٩٥مشروع التخرج (4)ناجح٦٥

ناجح٥٠آالت الحصاد وما بعد الحصاد (4)----ناجح٧٠--ناجح٦٠--ممصطفى رمضان عبد الفتاح مصطفى٣٥٣٥
ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
ناجح٥٥

*إنتاج الحاصالت البستانیة 

(2)
ناجح٥٧

*إنتاج المحاصیل الحقلیة 

(2)
----٥١٥٠٦٦١٢١٤--------ض جـغ

--ناجح٧٢١٥٥٦٦١٢٦١٦٠--------------ل٥٥*إنتاج الحاصالت البستانیة (2)ناجح٥٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٥٠ناجح٥٠ناجح٦٢ممصطفى شفیق عبد الحمید شرف٣٥٣٦

------------ممصطفى عادل رمضان قالش٣٥٣٧
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ جـ٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
جـ جـ٨١

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
جـ جـ٨١

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
م٩٢مشروع التخرج (4)جـ٦٥

*إنتاج الحاصالت البستانیة 

(2)
--جـ جـ٧٢١٥٣٢٩٠١٧٥٦٧٨--ل٦٤*أسس علم اإلحصاء (1)جـ٧٤

--ناجح٦١٨٠٧٢١٤١٤٦٥----------------ناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٥٧ممصطفى كرم سعد عبدالعلیم حمزه٣٥٣٨

ناجح٨٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٦٢ممصطفى محمود صابر عبد الواحد عید الشریف٣٥٣٩
*مبادئ الھندسة الكھربیة 

وتطبیقاتھا (2)
--ناجح٦١٨٠٦٦١٢٢١٦٠--------------ض٣٨

--ناجح٦١٨٠٦٩١٤٦٦٦٥----------------ناجح٦٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٦٥ممعوض رضا معوض الفرماوى٣٥٤٠

--ناجح٦١٨٠٧٢١٦٦٨٦٥----------------ناجح٥٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٥٠ناجح٥٠ناجح٥٠ممنصور عبدالوكیل منصور عانوس٣٥٤١

عمید الكلیة

أ.د/ أیمن حافظ عامر

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

أ.د/

أعضاء الكنترول

رئیس الكنترول



 

تاریخ اعتماد مجلس الكلیة   /   / 2020
كشف رصد درجات وتقدیرات طالب المستوي الثالث 

الفصل الدراسي الثانى - العام الجامعي  2019 / 2020 

الھندسة الزراعیة

 جامعة المنوفیة 

  كلیة الزراعة 

  شبین الكوم

تقدیردرجةمـــــــــــــــــــــــادة  1تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة
مـــــــــــــــــــــــادة  

2
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

3
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

4
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

5
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

6
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

7
تقدیردرجة

مـــــــــــــــــــــــادة  

8
تقدیردرجةتقدیردرجةتقدیردرجة

آالت مقاومة 

اآلفات

مواد المستویات األخرى

مواد المستوى الثالث
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المعدل التراكمى 

السابق
مواد ال تدخل فى  مجموع الدرجات

ت
ظا
ح
ال
م

عدد 

الساعات

مجموع 

الدرجات

لغة إنجلیزیة فنیة 

زراعیة
لغة إنجلیزیة

------ناجح٨٥ناجح٦٥--ممنعم عبد المنعم محمد حمیده٣٥٤٢
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ل٦١

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٦٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٨٠

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
--ناجح٧٢١٦١٩٠١٧٦٧٦٥------ناجح٩٥مشروع التخرج (4)ناجح٦٠

م٩٣مشروع التخرج (4)--ناجح٧٠--ناجح٦٥ناجح٦٥--ممیار محمود سعد البیومي٣٥٤٣
*مبادئ الھندسة الكھربیة 

وتطبیقاتھا (2)
ناجح٧٠

*تكوین وخواص األراضى 

(2)
ناجح٥٧

*إنتاج المحاصیل الحقلیة 

(2)
--ناجح٧٢١٩٣٦٦١٢٤٥٦٥--------ناجح٥٠

جـ٧١ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٥ناجح٧٠ناجح٥٠مندى عبدالعلیم عبدالعظیم عبدالعلیم٣٥٤٤
*مبادئ الھندسة الكھربیة 

وتطبیقاتھا (2)
--ناجح٧٢١٧١٦٩١٣٣٨٦٥--------------ناجح٦٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٤٣٧٥----------------ناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٥٥ناجح٦٥ناجح٥٨منھال جمال الزناتى عبدالحافظ٣٥٤٥

م٩٣مشروع التخرج (4)ناجح٦٥--ناجح٧٠ناجح٧٥ناجح٦٠ناجح٦٥منھال محمد حسني القارح٣٥٤٦
إنتاج المحاصیل الحقلیة 

(2)
--ناجح٧٢١٩٣٧٢١٢٨٢٧٠------------ناجح٥٥

----ناجح٧٠------مھاجر احمد شعبان الخرخیسي٣٥٤٧
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٦٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ل٥٧

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٥٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٥٧٨٤١٥٦٧٧٥----ناجح٩٠مشروع التخرج (4)ناجح٧٥

--ناجح٦١٨٠٧٢١٥٣٧٦٥----------------ناجح٦٠ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٠ناجح٧٠ناجح٥٠مھناء عباس احمد عباس٣٥٤٨

----ناجح٧٠------مھند محمد فتحي علي الخولي٣٥٤٩
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٦٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٧٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ل٥٣

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٦٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٥٣٨٧١٧٠٤٦٥----ناجح٩٠مشروع التخرج (4)ناجح٨٠

ناجح٦٠ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٠ناجح٧٥ناجح٦٥موجیھ مسعود عید سلیم مقلد ٣٥٥٠
*أسس اإلرشاد الزراعى والمجتمع 

الریفى (1)
--ناجح٧٢١٥٠٦٩١٣٣٨٦٥--------------ل٥٠

--ناجح٦١٨٠٧٢١٤٩٨٦٥----------------ناجح٧٠ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٠ناجح٧٠ناجح٦٩میاسمین رضا السعید الزیات٣٥٥١

--ناجح٧٢١٦٤٦٦١٣٩٠٦٥--------------ل٦٤*إنتاج الحاصالت البستانیة (2)ناجح٧٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٦٥ناجح٦٠ناجح٥٩میوسف اسالم محمود حبیب٣٥٥٢

----ناجح٧٠------میوسف منصور السید علي٣٥٥٣
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٦٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٧٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٦٠

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٥٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ناجح٧٢١٠٨٧١٥٩٠٦٥----ناجح٦٥مشروع التخرج (4)ناجح٥٠

----٠٠٠٨١١٦٢٢----------------------------بابتسام عبد هللا عبد الجواد سالم٣٥٥٤

------ل٦٣----بابراھیم حسن عبد الفتاح البلتاجي٣٥٥٥
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ جـ٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ل٥٩

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
جـ جـ٧٨

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ل٦١

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
ل٦٤--٧٢١٤٩١٩٩١٨٤٦----م٩٠مشروع التخرج (4)جـ٦٥

ل٦٤آالت الحصاد وما بعد الحصاد (4)--ناجح٥٥ناجح٧٠ناجح٦٠ناجح٦٠ناجح٥٠باحمد جمال منصور بدوي٣٥٥٦
مبادئ الھندسة الكھربیة 

وتطبیقاتھا (2)
--ناجح٧٢١٦٤٧٥١٣٨٦٦٥------------ناجح٥٥

----٠٠٠٧٢١٣١٤----------------------------باحمد صبحى مصطفى العتر٣٥٥٧

--------ناجح٥٠ناجح٦٠باحمد محمد عبد المنعم عبد الحافظ شحاتھ٣٥٥٨
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٦٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٧٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٦٥

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
--ناجح٧٢١٦٥٩٠١٧٤٨٦٠------جـ٦٥مشروع التخرج (4)ناجح٥٠

----٧٢١٨٠٨٤١٦٣٨------------جـ جـ٨٠*مشروع التخرج (4)ناجح٦٥*تسویق وإدارة أعمال زراعیة (4)--ناجح٦٠ناجح٧٠ناجح٥٠ناجح٥٠ناجح٥٥باسالم احسان رشدي فوزي عبد الفتاح٣٥٥٩

----ل٦٤------باسالم عبد النبي محمد خلیل٣٥٦٠
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ٦٦

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
جـ جـ٧٧

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
م٨٧

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
جـ جـ٧٥

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
م٩٠مشروع التخرج (4)جـ٧٢

*مبادئ الھندسة الكھربیة 

وتطبیقاتھا (2)
----٨٢٤٥٨٣٩٦١٨٩٣--ل٥٢

----ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٥٠--باالء عبد النبي عبد الخالق عزب٣٥٦١
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٨٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ل٥٢

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
----٧٢١٥٢٨٧١٧٠١--------ناجح٨٠مشروع التخرج (4)ناجح٦٠

ناجح٦٥ناجح٦١٨٠٨١١٥٧٩٦٠----------------ناجح٥٥ناجح٦٠ناجح٧٠ناجح٨٥ناجح٥٠ناجح٥٢بالشاذلي محمد قطب الشاذلي٣٥٦٢

--ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٥٠ناجح٦٠--بامیرة رافت عبد الجواد حدوة٣٥٦٣
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٠

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
----٧٢١٩٥٩٠١٨٣٢----------م٩٥مشروع التخرج (4)ناجح٥٠

----ل٦٤ل٦١----برامى محمد  شحاتھ عبد الرحمن ٣٥٦٤
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ٦٧

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ل٦١

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
م٨٧

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ل٦٢

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
----٨٢٤٥٥٤٩٩١٨٢١----م٩٠مشروع التخرج (4)ل٦٢

ناجح٨٠ناجح٧٠ناجح٧٠ناجح٦٥ناجح٥٥ناجح٦٠بسعید حسین ابراھیم الجندى٣٥٦٥
*مبادئ الھندسة الكھربیة 

وتطبیقاتھا (2)
--ناجح٦١٨٠٦٦١٢١٢٦٥--------------ض جـغ

--ل٦٤--ل٥٧----بشحاتھ شعبان شحاتھ حسن٣٥٦٦
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ل٦٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
جـ جـ٨٣

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
جـ جـ٨٠

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
جـ جـ٧٧

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--ل٨٢٤٥٩٢٩٩١٨٦٤٦٠----م٩٣مشروع التخرج (4)جـ جـ٧٨

--ناجح٧٢١٥٣٧٥١٥٠٩٧٠--------------ل٥٣*آالت احتراق داخلى (2)ناجح٨٥ناجح٦٥ناجح٧٠ناجح٨٠ناجح٥٥ناجح٧٠بعبد الرحمن احمد السید سالم٣٥٦٧

----------ل٦٤بعبد هللا عادل محمد عبد العلیم٣٥٦٨
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ٦٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
جـ٧٣

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
جـ٧٣

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ل٥٨

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
ل٦٤ل٦١٨٤٢٦٩٣١٨١٩٥٨----م٩٣مشروع التخرج (4)ض جـ٧

--------ناجح٦٠--بمحمد السید عبد الوھاب حسن٣٥٦٩
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
ناجح٧٠

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
ناجح٦٠

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
ناجح٧٠

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٥٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
----٧٢١٩٣٩٣١٧٤٩----م٩٣مشروع التخرج (4)ناجح٨٠

ناجح٧٠تسویق وإدارة أعمال زراعیة (4)--ناجح٦٥ناجح٦٠ناجح٥٥----بمحمد خالد ابو الحسین محمد الدیب٣٥٧٠
آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ناجح٥٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
----٧٢١٩٣٩٣١٩٤٦--------م٩٣مشروع التخرج (4)ناجح٥٥

----ل٦٤------بمحمد شحات احمد صابر محمد٣٥٧١
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ جـ٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
جـ جـ٨٣

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
م٨٥

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
جـ٧١

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
----٧٢١٥٤١٩٦١٩٢٨----م٩٥مشروع التخرج (4)جـ٦٨

------------بمحمد مجدي مخیمر عبد العال قاید٣٥٧٢
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ٦٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
جـ جـ٧٥

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
جـ جـ٧٨

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
ل٥٠

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
م٩٣مشروع التخرج (4)جـ٦٥

*مبادئ الھندسة الكھربیة 

وتطبیقاتھا (2)
ض جـغ

*تكوین وخواص األراضى 

(2)
----٦١٨٤٢٦٩٩٢٠٦٥ض جـغ

----ل٦٤------بمصطفى ھاني محمود محمد الحداد٣٥٧٣
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ جـ٧٨

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
م٩١

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
جـ جـ٨٣

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
جـ٦٧

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
----٧٢١٥٤٢٩٩١٨٧٨----م٩٢مشروع التخرج (4)جـ٦٧

----ل٦٤--ل٦٤--بمصطفى یحیى زكریا الجزیري٣٥٧٤
برمجة النظم الھندسیة والحیویة 

(4)
جـ جـ٧٥

تخطیط وتصمیم المبانى 

الزراعیة (4)
جـ جـ٨٢

تسویق وإدارة أعمال 

زراعیة (4)
م٩٤

آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
جـ جـ٧٥

ھندسة التداول وتدویر 

المخلفات (4)
--جـ٨٢٤٦٢١٩٩١٩٥٨٦٨----م٩٢مشروع التخرج (4)جـ جـ٧٥

ایمان احمد رشدى ٣٥٧٥
من 

الخارج
----------------------------٠٠٠٩٦١٨٠٧----

شادى محمد عبدالرحیم ٣٥٧٦
من 

الخارج
ناجح٧٥ناجح٧٥--ناجح٥٠ناجح٥٠ناجح٦٠

*مبادئ الھندسة الكھربیة 

وتطبیقاتھا (2)
--ناجح٦١٨٠٦٩١٢٨٤٦٥--------------ناجح٦٠

عمرو عبدالعزیز عبد الخالق٣٥٧٧
من 

الخارج
ناجح٥٠ریاضة 2	(2)ناجح٧٠*تسویق وإدارة أعمال زراعیة (4)--ناجح٥٥--ناجح٨٠----

*آالت الحصاد وما بعد 

الحصاد (4)
----٦١٨٠٩٣١٦٧٧--------ناجح٨٠مشروع التخرج (4)ناجح٥٠

عمید الكلیة

أ.د/ أیمن حافظ عامر

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

أ.د/

أعضاء الكنترول

رئیس الكنترول


