
 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

متخصصة

التقديرالنقاطالتقدٌرالنسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاطالتقديرالنقاط

مستجد3006513
 دوله طه محمد

احمد صالح
9B+8.1B10.2A-3.9D6C6CC+5.1D+6.9C+6C9B+6C5.1D+3681.370.9C+3.9D

 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

متخصصة

التقدٌرالنقاطالتقدٌرالنسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

مستجد3606532
 مالك عماد سالمه

سٌفٌن
6C8.1B8.1B3D-6.9C+3D-B+6C8.1B6.9C+8.1B6.9C+6.9C+367869.5C3.9D

 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

متخصصة

التقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 محمد محمودمستجد3705536

موسى محمد

3D-6.9C+3D-3D-6C3D-C3.9D8.1B5.1D+8.1B3D-6.9C+
366060.9D+

0F3D-

 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

متخصصة

التقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 احمد العزبمستجد2606506

محمود ابوالحسن

6.9C+10.2A-9B+0F5.1D+8.1BB6C5.1D+3.9D8.1B3D-6C
33

0F5.1D+

لغة 

إنجلٌزٌة 

فنٌة 

متخصصة

الماء 

وعالقته 

بالمحا

صٌل

الطاقة 

الجدٌدة 

والمتجدد

ة

هندسة 

الرى 

والصر

ف

خواص 

واختبار 

المواد

الجرارا

ت 

والقوى 

الزراعٌة

االت 

الحصاد 

وما بعد 

الحصاد

التقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 هدرا نادر حلمىمستجد106537

شرقاوى

غ0غ0غ0غ0-------غ0غ0غ0غ0غ0غ0

2رٌاضة   

 المعادالت)

 التفاضلٌة

الفصل الدراسي السادسالفصل الدراسي الخامس

معدل الساعات والنقاط الفصلى

تخلفات

 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

2رٌاضة   

 المعادالت)

 التفاضلٌة

(والتكامالت

مقررات العام الحالى

طالب ناجحون بتقدير جيد/ تابع 

مقررات العام الحالى

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

 أساسٌات

المحاصٌل

مقررات العام الحالى

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

2رٌاضة   

 المعادالت)

 التفاضلٌة

(والتكامالت

أساسٌات المحاصٌل

مقررات العام الحالى

معدل الساعات والنقاط الفصلى

تخلفات
الفصل الدراسً السادسالفصل الدراسً الخامس

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا

ومٌكانٌكا موائع

2رٌاضة   

 المعادالت)

 التفاضلٌة

(والتكامالت

الورش وتكنولوجٌا اإلنتاج

 ساعة36طالب أقل من 

 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

مقررات العام الحالى

تخلفاتالفصل الدراسى السادسالفصل الدراسً الخامس

طالب ناجحون بتقدير مقبول

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا

ومٌكانٌكا موائع

 آالت ما قبل

الحصاد
نظرٌة اآلالتانتقال حرارة

 إنتاج محاصٌل

الحقل

 أساسٌات صناعات

غذائٌة
إنتاج بساتٌن

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

 5كشف رقم 
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