
 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

التقدٌرالنقاطالتقدٌر النسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 عبدالعزٌز كمالمستجد1307520

محمود بخٌت

6.9C+6.9C+9B+10.2A-6.9C+10.2A-9غB+9B+11.1A8.1B10.2A-9B+
36106.581.1B+

1.70D+

 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

التقدٌرالنقاطالتقدٌر النسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

  احمد محى الدٌن انورمستجد1707504

على

6.9C+8.1B8.1B9B+6.9C+9B+D10.2A-9B+8.1B8.1B9B+6C
3698.478.5B

1.30D

 نجالء السٌد محمدمستجد2007541

ابوالمجد

6.9C+11.1A9B+6C6C6.9C+D-5.1D+6C6C9B+6C6.9C+
3684.972.8C+

+6.9C+5.1D+6.9C+10.2A-8.1B8.1BD-5.1D+8.1B8.1B6C6.9C+9Bاسالم خٌر حسن محمدمستجد2107506
3688.574.1C+

 روان رؤوف صابرمستجد2207512

محمد

6.9C+3.9D8.1B6C9B+8.1BD-3.9D6.9C+9B+6C6.9C+9B+
3683.772C+

 عبٌر عبدالحكٌم محمودمستجد2307521

السمان

6C9B+8.1B3.9D9B+9B+D+5.1D+9B+10.2A-6C6.9C+8.1B
3690.374C+

 زٌنب نٌازى حسنمستجد2707514

موسى

5.1D+6.9C+3.9D6C3D-9B+B5.1D+6C6C6.9C+6C8.1B
367266.75C

 مصطفى محمدمستجد3207539

عبدالعظٌم مصطفى

5.1D+6C6C5.1D+6C5.1D+F5.1D+6C6.9C+6.9C+6C6C
3670.266.1C

 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

التقدٌرالنقاطالتقدٌر النسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 ٌوسف صبرى ٌوسفمستجد2407543

حسٌن خلٌل

8.1B6.9C+5.1D+5.1D+6.9C+6.9C+D+5.1D+10.2A-6.9C+9B+6C6.9C+
3683.171.1C+

1.30D

 جرجس طلعت نجٌبمستجد2607509

بدوانى

6C6.9C+3.9D3D-9B+6.9C+3رلD-6.9C+5.1D+5.1D+3D-5.1D+
3663.963.3D+

 مجدى ابوالمجدمستجد2807527

الضوى احمد

3.9D6C6C9B+3D-5.1D+D-3D-3.9D5.1D+8.1B6.9C+6.9C+
3666.964.4D+

 ٌوسف محمدصبرىمستجد3307544

ٌوسف محمد

3.9D6.9C+6.9C+3D-5.1D+8.1B3رلD-6C3.9D6C3D-5.1D+
3660.962.6D+

 اشرف سعٌدمستجد3407507

عبدالموجود سعٌد

5.1D+6C5.1D+3.9D3D-6.9C+F3D-3.9D3.9D8.1B5.1D+6C
366062.1D+

 مروه محمود ابازٌدمستجد4107536

احمد

6C6C6.9C+6C3D-6CD-6C6C5.1D+5.1D+5.1D+6.9C+
3668.164.75D+

 خواص واختبار

المواد

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد
معدل الساعات والنقاط الفصلى

2رٌاضة   

 المعادالت التفاضلٌة)

(والتكامالت

طالب ناجحون بتقدير مقبول

طالب ناجحون بتقدير جيد جدا/ تابع

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا ومٌكانٌكا

موائع
نظرٌة اآلالتانتقال حرارةآالت ما قبل الحصاد

 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

 الطاقة الجدٌدة

(اختٌاري)والمتجددة 

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 خواص واختبار

المواد

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا ومٌكانٌكا

موائع
نظرٌة اآلالتانتقال حرارةآالت ما قبل الحصاد

نظرٌة اآلالت
 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

 الطاقة الجدٌدة

(اختٌاري)والمتجددة 

 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

 الطاقة الجدٌدة

(اختٌاري)والمتجددة 

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد
معدل الساعات والنقاط الفصلى

2رٌاضة   

 المعادالت التفاضلٌة)

(والتكامالت

معدل الساعات والنقاط الفصلى
 المشكلة السكانٌة

وحقوق اإلنسان

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا ومٌكانٌكا

موائع
انتقال حرارةآالت ما قبل الحصاد

الفصل الدراسً السادس الفصل الدراسً الخامس

مقررات العام الحالى
تخلفاتمعدل الساعات والنقاط الفصلى

طالب ناجحون بتقدير جيد

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 خواص واختبار

المواد

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 الفصل الدراسى الثانى 2022 -2021كشف إظهار النتيجة للعام الجامعى 
 المستوى الثالث -برنامج الهندسة الزراعية 
 2كشف رقم 
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