
 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

التقدٌرالنقاطالتقدٌر النسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 محمود محسنمستجد3107534

فاروق عبدالحكٌم

3.9DD3D-3D-5.1D+6C3D-6Cرل8.1B5.1D+5.1D+0رل0
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رل0

 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

التقدٌرالنقاطالتقدٌر النسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 محمد خلٌل محمدمستجد4007531

ٌوسف
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 محمد عبدالصبورمستجد4407533

سعٌد جبرٌل
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0F

 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

التقدٌرالنقاطالتقدٌر النسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 عبدالرحمن محمدمستجد3707519

محمود شحات
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 انجلٌزٌة

 فنٌة

التقدٌرالنقاطالتقدٌر النسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 ادم على امٌنمستجد4507505

عٌسى

-3Dرل3.9D0رل3D-0F0رلرل0رل0رل3D-0F0رل0
12

رل0

 لغة

 انجلٌزٌة

 فنٌة

التقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌر النسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 شهاب احمد جبرمستجد3607515

ٌونس
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1D-0غ

 محمد احمد عمرمستجد4307529

حسانٌن
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التتقدٌرالنسبةعدد النقاطعدد الساعاتالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاطالتقدٌرالنقاط

 هدرا نادر حلمىباقى206537

شرقاوى

غ0غ0غ0غ0غ0غ0
0

 أساسٌات علوم

األراضً

الفصل الدراسً الخامس

معدل الساعات والنقاط الفصلى
 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا ومٌكانٌكا

موائع
نظرٌة اآلالتانتقال حرارةآالت ما قبل الحصاد

آالت ما قبل الحصاد

دٌنامٌكا حرارٌة

 ساعة36طالب أقل من / تابع 

معدل الساعات والنقاط الفصلى
 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا ومٌكانٌكا

موائع

 الطاقة الجدٌدة

(اختٌاري)والمتجددة 

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 خواص واختبار

المواد

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد
معدل الساعات والنقاط الفصلى

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد
معدل الساعات والنقاط الفصلى

 الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة

الطبٌعٌة

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا ومٌكانٌكا

موائع
نظرٌة اآلالتانتقال حرارةآالت ما قبل الحصاد

 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

نظرٌة اآلالت
 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

 الطاقة الجدٌدة

(اختٌاري)والمتجددة 

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 خواص واختبار

المواد

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا ومٌكانٌكا

موائع
انتقال حرارةآالت ما قبل الحصاد

انتقال حرارة

 أساسٌات علوم

األراضً

نظرٌة اآلالت
 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

 الطاقة الجدٌدة

(اختٌاري)والمتجددة 

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 خواص واختبار

المواد

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد

2رٌاضة   

 المعادالت)

 التفاضلٌة

 الطاقة الجدٌدة

(اختٌاري)والمتجددة 

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 خواص واختبار

المواد

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد
معدل الساعات والنقاط الفصلى

 االت الحصاد وما

بعد الحصاد
معدل الساعات والنقاط الفصلى

2رٌاضة   

 المعادالت)

 التفاضلٌة

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا ومٌكانٌكا

موائع
نظرٌة اآلالتانتقال حرارةآالت ما قبل الحصاد

 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

نظرٌة اآلالت
 الماء وعالقته

بالمحاصٌل

 الطاقة الجدٌدة

(اختٌاري)والمتجددة 

 هندسة الري

والصرف الزراعً

 خواص واختبار

المواد

 الجرارات والقوى

الزراعٌة

مقررات العام الحالى
تخلفاتمعدل الساعات والنقاط الفصلى

الفصل الدراسً السادسالفصل الدراسً الخامس

 تخطٌط وتصمٌم

المبانً الزراعٌة

 أساسٌات مكافحة

اآلفات

 هٌدرولٌكا ومٌكانٌكا

موائع
انتقال حرارةآالت ما قبل الحصاد
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