
 لغة انجلٌزٌة

 فنٌة

متخصصة

التقدٌرالنقاطالتقدٌر النسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 محمد احمد عبدالمجٌدمستجد2907528

محمد

5.1D+6C8.1B5.1D+3D-6CC3.9D6.9C+3.9D8.1B3D-6.9C+
366664.3D+

1D-

 لغة انجلٌزٌة

 فنٌة

متخصصة

التقدٌرالنقاطالتقدٌر النسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

+5.1D+6.9C+6.9C+3D-5.1D+6.9C+D+5.1D+6.9C+3.9D5.1D+3.9D5.1Dاحمد اسامه احمد مكىمستجد2507501
3663.963.1D+

رل0

 لغة انجلٌزٌة

 فنٌة

متخصصة

التقدٌرالنقاطالتقدٌر النسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 مالك انس محمدمستجد3907526

احمدمحمود

6C6C5.1D+3.9D3D-6CF3D-3.9D6.9C+9B+3.9D6C
3662.763.4D+

0F

 لغة انجلٌزٌة

 فنٌة

متخصصة

التقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌر النسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

5.1D+6.9C+3D-3.9D6C8.1BF5.1D+5.1D+9B+3.9D6C6Cخالد على محمد عبٌدمستجد3507511
3668.164.3D+

1.70D+1D-

3D-8.1B6C6.9C+5.1D+0Fرل8.1B6.9C+6.9C+3D-6C6Cمحمد حمدى جادهللا لٌثىمستجد3007530
33

 عزالدٌن صبرىمستجد3807522

نورالدٌن مصطفى

0F6C3.9D6C5.1D+3D-B+5.1D+5.1D+3D-6C3.9D6C
33

 مصطفى ابراهٌممستجد4207537

جادالكرٌم مصطفى

6.9C+5.1D+6C6C3D-3D-3.9رلD3D-3.9D6.9C+0F3.9D
33

 محمود محمد كمالمستجد4607535

محمود

6Cرل5.1D+3D-3D-3D-0FF3D-3D-3D-3.9D0رل0
27

 مصطفى ابوالحسنمستجد107538

الشاذلى عبدالودود جبرهللا

-3.9D6C3D-5.1D+3D-3Dرلع-ع-ع-ع-ع-ع-
18

الفصل الدراسً السادس

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 خواص واختبار

المواد
دٌنامٌكا حرارٌةمعدل الساعات والنقاط الفصلى

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد

 أساسٌات علوم

األراضً
معدل الساعات والنقاط الفصلى

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا

ومٌكانٌكا موائع

 آالت ما قبل

الحصاد
نظرٌة اآلالتانتقال حرارة

 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

 خواص واختبار

المواد

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد

 الطاقة الجدٌدة

 والمتجددة

(اختٌاري)

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 خواص واختبار

المواد

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد

 آالت إحتراق

داخلً

تخلفات

 أساسٌات

المحاصٌل

2رٌاضة   

 المعادالت)

 التفاضلٌة

(والتكامالت

معدل الساعات والنقاط الفصلى

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا

ومٌكانٌكا موائع

 آالت ما قبل

الحصاد
انتقال حرارة

الفصل الدراسً الخامس

مقررات العام الحالى
معدل الساعات والنقاط الفصلى

 خواص واختبار

المواد

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد
معدل الساعات والنقاط الفصلى

نظرٌة اآلالت

نظرٌة اآلالت
 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

 الطاقة الجدٌدة

 والمتجددة

(اختٌاري)

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا

ومٌكانٌكا موائع

 آالت ما قبل

الحصاد
انتقال حرارة

 الطاقة الجدٌدة

 والمتجددة

(اختٌاري)

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 الطاقة الجدٌدة

 والمتجددة

(اختٌاري)

 ساعة36طالب أقل من 

طالب ناجحون بتقدير مقبول/ تابع 

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا

ومٌكانٌكا موائع

 آالت ما قبل

الحصاد
نظرٌة اآلالتانتقال حرارة

 الماء وعالقته

بالمحاصٌل
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