
 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

متخص

صة

التقدٌرالنسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 محمود صالحمستجد3506529

عبدالرؤف حمدون

5.1D+6.9C+6C6C6C6.9C+B+8.1B8.1B8.1B6.9C+6.9C+3.9D
3678.970C+

 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

متخص

صة

التقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 رجب على رجبمستجد3106514

الطٌرى

3.9D6C11.1A3D-6C9B+B5.1D+8.1B5.1D+8.1B6C6.9C+
3678.369.4C

0F5.1D+

 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

متخص

التقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 عادل جمالمستجد3206516

بربرى ٌونس

6C8.1B11.1A3D-6.9C+8.1BB+6.9C+6C6C10.2A-5.1D+6.9C+
3684.372.4C+

5.1D+0رل

 محمد شعبانمستجد3406523

محمود محمد

8.1B8.1B11.1A3.9D6C6.9C+C9B+6C6.9C+10.2A-6.9C+6C

3689.173.8C+

5.1D+3.9D

 لغة

انجلٌز

 ٌة

 فنٌة

التقدٌرالنقاطالتقدٌرالنسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

مستجد3306520
 عمر حسن

ٌحًٌ عبدالغنً
9B+10.2A-5.1D+5.1D+6C8.1BB+9B+6C6.9C+6.9C+6C6C3684.372.2C+5.1D+

تخلفات

فٌزٌاء حدٌثة

طالب ناجحون بتقدير جيد

معدل الساعات والنقاط الفصلى

تخلفات الفصل الدراسً السادسالفصل الدراسً الخامس

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا

ومٌكانٌكا موائع

 آالت ما قبل

الحصاد

 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

 الطاقة الجدٌدة

 والمتجددة

(اختٌاري)

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 خواص واختبار

المواد

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد

مقررات العام الحالى

معدل الساعات والنقاط الفصلى

الفصل الدراسً السادسالفصل الدراسً الخامس

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا

ومٌكانٌكا موائع

 آالت ما قبل

الحصاد
نظرٌة اآلالتانتقال حرارة

نظرٌة اآلالتانتقال حرارة
 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

 الطاقة الجدٌدة

 والمتجددة

(اختٌاري)

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 خواص واختبار

المواد

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد

2رٌاضة   

 المعادالت)

 التفاضلٌة

(والتكامالت

 الورش

وتكنولوجٌا اإلنتاج

معدل الساعات والنقاط الفصلى

تخلفات الفصل الدراسً السادسالفصل الدراسً الخامس

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا

ومٌكانٌكا موائع

 آالت ما قبل

الحصاد
نظرٌة اآلالتانتقال حرارة

 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

 الطاقة الجدٌدة

 والمتجددة

(اختٌاري)

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 خواص واختبار

المواد

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد
فٌزٌاء حدٌثة

 أساسٌات

المحاصٌل

الفصل الدراسً السادسالفصل الدراسً الخامس

 تخطٌط

 وتصمٌم

 المبانً

الزراعٌة

 أساسٌات

مكافحة اآلفات

 هٌدرولٌكا

ومٌكانٌكا موائع

 آالت ما قبل

الحصاد
نظرٌة اآلالتانتقال حرارة

 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

 الطاقة الجدٌدة

 والمتجددة

(اختٌاري)

 هندسة الري

 والصرف

الزراعً

 خواص

واختبار المواد

 الجرارات

 والقوى

الزراعٌة

 االت الحصاد

 وما بعد

الحصاد

معدل الساعات والنقاط الفصلى

 الفصل الدراسى الثانى 2021 -2020كشف إظهار النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -الهندسة الزراعية برنامج 

 4كشف رقم 
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