
كلية الزراعة والموارد الطبيعية

لغة انجليزية

التقديرالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط

+2.30C+3.70A2C3.40A-3.40A-1D-Cأروى عبد الحق احمد الضويمستجد105507

2.30C+3.40A-1.30D3.40A-4A+2CDابراهيم سيداحمد موسى ابراهيممستجد205501

+3.40A-3.40A-2C3.40A-3.70A2.30C+Cابراهيم محمود على محمدمستجد305502

+2C2.30C+1.30D2C4A+1.30DCاحمد عادل محمود احمدمستجد405503

+2C1.70D+1.70D+2.70B3.70A1.70D+Dاحمد محمد عرفات احمدحافظمستجد505504

+2C3B+1.70D+3.40A-3.70A2.30C+Cاحمد محمود مهلل طهمستجد605505

3B+3B+1.70D+3.70A3.70A2CBاحمد مصطفى كامل مغازىمستجد705506

2.70B3.40A-2.30C+3.40A-3.70A2CBاسامه سامى عبد اللطيف محمدمستجد805508

+2.30C+3.70A2.30C+4A+4A+2.70BCاسراء عصام الدين محمد عبدالمطلبمستجد905509

-1.70D+1.70D+1.30D2.70B2.30C+1D-Aاسراء محمد ابراهيم محمدمستجد1005510

+1D-2.70B1D-2C3.70A1D-Dاسالم رجب كرم هللا محمدمستجد1105511

-2.30C+2.70B2.30C+3.40A-4A+2.30C+Aاسماء هشام كمال محمدمستجد1205512

+1.30D2.70B2.30C+3B+4A+1D-Bجورج فتحى بخيت توفيقمستجد1305513

+1.30D2.30C+1.70D+2.70B3.40A-1D-Cحسن ابراهيم محمد محمدمستجد1405514

3.70A3.40A-1.70D+3.70A3.40A-2.70BCحسن محارب حسن محاربمستجد1505515

-1D-1.70D+1D-2C3.40A-1D-Aحسين رمضان حسين سرىمستجد1605516

1.30D1.30D1.30D1.30D1.30D1.30DDحمدى جمال مالح بشيرباقى1705418

-2C1.30D1D-2.70B4A+1.30DAرقيه جمال عيد عبد الجليلمستجد1805517

+1.70D+1.70D+2C2.70B3.70A2CCعالء محمد درويش محمودمستجد2205518

  2018-2017:كشف إعالن النتيجة للعام  االكاديمي 

الهندسة الزراعية:الشعبة /القسم100المستوى :المستوى /الفرقة

جامعة أسوان

نظام الكنترول

 مباديء في علم االقتصاد

واالحصاء
فيزياء التربة واالرصاد الجويةرسم هندسي الكيمياء الفيزيائية الطبيعية اجتماع ريفي وإرشاد زراعي

مورفولوجي)نبات زراعي   

وتشريح وتقسيم

عتمدي

عميد الكلية

ياسر عبدالحميد دياب . د.أ  

وكيل الكلية لشئون الطالب

شئون الطالب

كتبه وأماله       رئيس الكنترول



كلية الزراعة والموارد الطبيعية

لغة انجليزية

التقديرالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط

  2018-2017:كشف إعالن النتيجة للعام  االكاديمي 

الهندسة الزراعية:الشعبة /القسم100المستوى :المستوى /الفرقة

جامعة أسوان

نظام الكنترول

 مباديء في علم االقتصاد

واالحصاء
فيزياء التربة واالرصاد الجويةرسم هندسي الكيمياء الفيزيائية الطبيعية اجتماع ريفي وإرشاد زراعي

مورفولوجي)نبات زراعي   

وتشريح وتقسيم

1.30D3.40A-0FBرل1.30D1.30D0عمر محمد محمد الدين محمدمستجد2305519

1.30D2C2.30C+2C3.70A2CBعمرو موسى حماد موسىمستجد2405520

+1.30D2.70B1.70D+2.70B3.70A1.70D+Cغاده عمار محى الدين محمدمستجد2505521

1.70D+0FCرل2C2.30C+0F0فاطمه عبد الدايم امين محمدمستجد2605537

+1D-2.70B1D-1D-3.40A-1D-Bمايكل مشيل ميخائيل عبد الشهيدمستجد2705522

+3B+3B+1.70D+3.40A-3B+1D-Cمحسن جابر عباس محمدمستجد2805523

+0FCغ1.30D0رل1D-1D-0محمد الحسين محمد احمدمستجد2905524

2.70B3.40A-2.70B4A+3.40A-2.30C+Bمحمد حجاج محمد البدرى محمودمستجد3005525

1D-3.40A-1.70D+2.30C+3.70A1D-Dمحمد مجدى حسين احمد عبدالرجالمستجد3105526

+2C1D-2C1.30D1.70D+0FCمحمد محمود موسى محمدمستجد3205536

2C2.70B2C3.40A-3.70A0FDمحمود محمد حسين عبد الحليممستجد3305527

2C2.70B1.30D2.70B3.40A-0FBمروة احمد محمد كهرمانمستجد3405528

+1.30D2.70B1.30D2.70B2.70B1D-Dمشير مجدى محروس عطيهمستجد3505529

1D-1.70D+0F1.30D2C0FDنهال فيصل محمود صادقمستجد3605530

+1D-2.70B1.30D1D-3.40A-0FCهدير احمد محمود محمدمستجد3705531

+1.70D+3B+1D-2C3.70A1D-Cهشام حمادة صافى عبد هللامستجد3805532

+3.40A-2.70B2C2.70B3.70A1.30DCهشام نجار محمود احمدمستجد3905533

+1.70D+1.70D+1D-2C1.70D+1.70D+Bوالء محمد عبد الحميد محمدمستجد4005534

+2.30C+2.70B1D-3.40A-2.70B0FDوليد ايمن حديوى حسينمستجد4105535

عتمدي

عميد الكلية

ياسر عبدالحميد دياب . د.أ  

وكيل الكلية لشئون الطالب

شئون الطالب

كتبه وأماله       رئيس الكنترول



التقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط

-1Dرل0رل0رل1.70D+1D-1.30D1.70D+0احمد جمال احمد محمدعلى الخطيبباقى4205404

1D-1.30D1.30Dرل0F1.30D0احمد مظهر السيد عبد العظيمباقى4305410

0Fرل1.70D+1.30D0F0رل0F1.30D0عبد المؤمن سيد قناوى السيدباقى4405432

0Fرل0رل1.70D+3.40A-0F0رل0رل0على اشرف اسماعيل علىباقى4505434

0Fرل0غ0غ1D-1.70D+1D-0محمود جاد الرب احمد محمدباقى4605451

رل0رل1.30D1.30D0رل0F--0F--0محمود حسين صالح محمدباقى4705452

+1.70Dرل0رل0رل1.30D3B+1.70D+0محمود عبد الجابر محمد احمدباقى4805454

أساسيات علوم األراضي
 أساسيات اإلنتاج الحيواني و

الداجني و األسماك
مبادئ الحاسب اآلليمساحة مستوية

 مبادئ في علم االقتصاد و

االحصاء
أساسيات المحاصيل

المعادالت) 2رياضة   

(التفاضلية والتكامالت
ديناميكا حرارية

ميكانيكامساحة مستوية

ديناميكا حرارية
 أساسيات اإلنتاج الحيواني و

الداجني و األسماك
مبادئ الحاسب اآللي ميكانيكا

فيزياء حديثةأساسيات المحاصيل رسم هندسيالكيمياء الفيزيائية الطبيعية

مساحة مستويةأساسيات المحاصيل
 فيزياء التربة و األرصاد

الجوية
الورش وتكنولوجيا اإلنتاج

 أساسيات اإلنتاج الحيواني و

الداجني و األسماك
رسم ماكيناتآالت إحتراق داخلي

المعادالت) 2رياضة   

التفاضلية والتكامالت
ديناميكا حرارية مبادئ الحاسب اآللي

 مبادئ في علم االقتصاد و

االحصاء

رسم ماكيناتآالت إحتراق داخليمبادئ الحاسب اآللي
المعادالت) 2رياضة   

(التفاضلية والتكامالت

أساسيات علوم األراضي اجتماع ريفي وإرشاد زراعي

ديناميكا حرارية آالت إحتراق داخليميكانيكا مساحة مستويةفيزياء حديثةأساسيات المحاصيلالورش وتكنولوجيا اإلنتاج

  2018-2017:كشف إعالن النتيجة للعام  االكاديمي 

جامعة أسوان

الهندسة الزراعية:الشعبة /      القسم100المستوى :المستوى /الفرقة

نظام الكنترول

رسم ماكيناتآالت إحتراق داخليمبادئ الحاسب اآللي

وكيل الكلية لشئون الطالبرئيس الكنترولكتبة وامالةشئون الطالب

المعادالت) 2رياضة   

(التفاضلية والتكامالت

مورفولوجي و )نبات زراعي   

( تشريح و تقسيم

يعتمد

عميد الكلية

ياسر عبدالحميد دياب.د.أ

كلية الزراعة والموارد الطبيعية

أساسيات علوم األراضيديناميكا حرارية
 أساسيات اإلنتاج الحيواني و

الداجني و األسماك

أساسيات علوم األراضيديناميكا حرارية
 أساسيات اإلنتاج الحيواني و

الداجني و األسماك


