
النقاطالتقديرالنسبةالدرجة

D145080.56B45.75باقدمحم طنطاوي عباس1

DD+130672.56C34.95باقعدلي مأمون حسين2

D+D+132073.33C36.00باقايهاب دمحم نجيب حسين3

رئيس لجنة الرصدراجعهكتبهأمالهشئون الدراسات العليا
وكيل الكلية للدراسات العليا 

والبحوث
عميد الكلية

وجدى صابر أحمد سليمان/ ددمحم عبد العليم علي/ د

كلية الزراعة والموارد الطبيعية- جامعة أسوان 

(العام الثاني تخلفات- الماجستير المهني )كشف اظهار نتيجة الدراسات العليا 

م2019/ 2018العام األكاديمي - الفصل الدراسي األول 

تكنولوجيا انتاج الحاصالت البستانية للتصدير: برنامج- البساتين : القسم العلمي

  

تكنولوجيا صوب انتاج 

الزهور ونباتات الزينة

الري والعالقات المائية 

ألشجار الفاكهة

قطف وتداول وتخزين 

الزهور
مجمود الدرجات والنقاط التراكمي

ياسر عبد الحميد دياب/ د.أ

التقديرالتقديرالتقدير



النقاطالتقديرالنسبةالدرجة

D+D+D+D+Fباقسماح حسن أحمد قاسم1

D+D+D+D+FFباقهاني فايز سابا واصف

غغغباقنسرين حسن دمحم أحمد2

كتبهأمالهشئون الدراسات العليا

  

كيمياء الفيتامنات 

والهرمونات
زراعة األنسجة النباتية

معالجة بيولوجية 

لملوثات البيئة

التكنولوجيا الحيوية 

الحيوانية

كلية الزراعة والموارد الطبيعية- جامعة أسوان 

(العام الثاني تخلفات- الماجستير المهني )كشف اظهار نتيجة الدراسات العليا 

م2019/ 2018العام األكاديمي - الفصل الدراسي األول 

التكنولوجيا الحيوية: برنامج- الكيمياء الحيوية +الميكروبيولوجيا الزراعية+الوراثة: القسم العلمي

مجمود الدرجات والنقاط التراكميالتكنولوجيا الحيوية للتربةأكتينوميستات

التقدير التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

عميد الكليةوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثرئيس لجنة الرصدراجعه

ياسر عبد الحميد دياب/ د.أوجدى صابر أحمد سليمان/ ددمحم عبد العليم علي/ د



النقاطالتقديرالنسبةالدرجة

D+158287.89B+55.60باقسناء أحمد دمحم صالح1

D143079.44C+44.21باقأنطون جرجس فرج جرجس2

D+DDD+129471.89C34.05باقريمون عطية عبد هللا سليمان3

راجعهأمالهشئون الدراسات العليا

رعاية وتربية الحيوانات والدواجن في المناطق الحارة وشبه الحارة: برنامج- االنتاج الحيواني : القسم العلمي

التقديرالتقدير

وراثة حيوانات المزرعة

م2019/ 2018العام األكاديمي - الفصل الدراسي األول 

(العام الثاني تخلفات- الماجستير المهني )كشف اظهار نتيجة الدراسات العليا 

كلية الزراعة والموارد الطبيعية- جامعة أسوان 

ياسر عبد الحميد دياب/ د.أ

عميد الكلية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

وجدى صابر أحمد سليمان/ د

رئيس لجنة الرصد

دمحم عبد العليم علي/ د

كتبه

  

دراسة الجدوي 

االقتصادية للمشروعات 

الزراعية

مجمود الدرجات والنقاط التراكميالتفريخ والنمو الجنينيفسيولوجيا الدواجن

التقديرالتقدير



النقاطالتقديرالنسبةالدرجة

D+139277.33C+41.37باقأمين عبد الحارث أمين سليم1

D+128071.11C33.00باقأحمد أبو المجد أحمد دمحم2

D+D+126770.39C32.03باقحسن بدري دمحم3

راجعهأمالهشئون الدراسات العليا

ياسر عبد الحميد دياب/ د.أوجدى صابر أحمد سليمان/ ددمحم عبد العليم علي/ د

كلية الزراعة والموارد الطبيعية- جامعة أسوان 

(العام الثاني تخلفات- الماجستير المهني )كشف اظهار نتيجة الدراسات العليا 

مجمود الدرجات والنقاط التراكمي
  

تسميد وتغذية النباتات 

في األراضي المستصلحة
تسميد حيوي

التحليالت الكيماوية 

والطبيعية لالراضي 

والمياه والنبات

الكيمياء البيئية لألراضي

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

م2019/ 2018العام األكاديمي - الفصل الدراسي األول 

استصالح واستصالح األراضي الصحراوية: برنامج- الموارد الطبيعية الزراعية : القسم العلمي

عميد الكليةوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثرئيس لجنة الرصدكتبه


