



2021/   /    الكلية مجلس اعتماد تاريخ
 الثالث المستوي طالب وتقديرات درجات رصد كشف

 2021 / 2020  الجامعي العام-  الثانى الدراسي الفصل

زراعى إقتصاد

 المنوفية جامعة 

 الزراعة كلية  

الكوم شبين  
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--جـ جـ٨٠------------م٨٥ض٣٩ل٥٩جـ٦٧ض٣٦ل٥٠مأحمد عادل حمزة صقر١

--جـ جـ٨٠------------جـ٦٧ل٥٠جـ٧٤جـ جـ٨١ناجح٨٠ناجح٧٠مأحمد عبدالعزيز أحمد حسين ٢

--جـ٦٥------------ل٥٣ل٥٨ل٥٠ل٦٣ل٥٠ض٣٦مأحمد علي مبروك ابراهيم شرف٣

--جـ جـ٧٥------------ناجح٨٠ناجح٨٠جـ٦٥ل٥٥جـ جـ٧٥ناجح٧٢مأحمد محمد أحمد إبراهيم أبو صالح٤

--جـ٦٥------------ناجح٧٥ناجح٨٠جـ٦٦جـ جـ٨١ناجح٨٠ناجح٧٦مأحالم مصطفى عبدالصمد الجندى٥

--جـ جـ٨٠------------ل٥١ناجح٧٥ل٦٠جـ جـ٨١ناجح٧٥ناجح٧٨مإسراء جمعة عبد السالم الجزيرى٦

--جـ٧٠------------ل٥٠ل٥٦ل٥٩ل٦١ل٥٧ل٥٠مأسماء مجدي محمود أحمد٧

--جـ٦٨------------ل٥٠جـ ض١٥ل٥٤ل٥٧ض٤١ناجح٧٥مأفرايم نبيل نعيم جبره٨

--جـ جـ٧٧----------ل٦٤(2) زراعى اقتصادجـ جـ٧٥جـ٦٥جـ جـ٧٧جـ٦٦م٩٦ل٦١مأمل محمد الحسيني محمد محمد سليمان ٩

--جـ٧١------------ناجح٨٠ناجح٨٠ل٦٠جـ جـ٧٥ناجح٧٥ناجح٧٥مبسنت رأفت كمال محمد١٠

--جـ جـ٨٠------------ض٣٢جـ ضحرمانجـ٦٩جـ٧٢ض٣٧جـ ض٢٨متغريد خالد ابو الفتوح عبدالخالق١١

ل٦٣م٨٥----------ل٥٠(2) البساتين انتاجل٥٠ض٤١ض٤١جـ٦٦ل٥٧جـ ض٢٦مجودة مجدي جودة السروى ١٢

--جـ جـ٨٣------------٧٥ض٣٥ض٣٩ناجح٧٢ناجح٨٠ناجح٧١محسام الدين حسن اسماعيل أحمد ١٣

--م٨٥----------ض٤٥(1) النبات فسيولوجيال٥٠ل٥٠ل٥٠جـ جـ٧٧ل٥٢ض٣٣محسام ربيع علي الهجرسي ١٤

--جـ٦٥------------ناجح٧٥ناجح٧٥ل٦٤جـ جـ٧٩ناجح٨٠ناجح٨٥مرانيا عبدالغفور محمود أبوشادي ١٥

--جـ٦٥------------٥٤ل٦٠جـ٦٦جـ جـ٨١ناجح٧٥ناجح٧٥مرفقى هانى على عساف١٦

--جـ٧٢------------ناجح٨٠ناجح٨٠جـ٦٦جـ جـ٨٣ناجح٨٥ناجح٨٧مريهام هارون حسن الجندى ١٧

--م٨٥------------جـ جـ٧٧م٩٩جـ٧٢جـ جـ٨٠ل٦٣ل٦٢مسلمي جمال محمد نجيب ١٨

ل٥٣جـ٧٣------------ل٦٠ل٦٣ل٥٢جـ جـ٧٥ل٥٣ل٥٠معبد الرحمن محمد أبوزيد سيد احمد الدالى١٩

جـ٧٣م٩٠----------ض٣٥(1) النبات فسيولوجيال٥٧ل٦٢ل٦١جـ٧٠جـ٦٨ل٥٣معبد هللا أشرف إبراهيم عبدهللا٢٠

--جـ جـ٧٥----------ل٥٨(2) نباتى انتاج اسسض٣٦ل٥٠ل٦٢ل٥٣جـ ض٢١جـ ض١٩معبدالعزيز طارق عبدالعزيز مصطفي٢١

--م٨٥------------جـ٦٩جـ٦٥ل٦٢جـ جـ٧٨ناجح٨٠ل٥٩معلى أحمد علي سعد٢٢

--جـ٧٠------------ض٣٥ل٥٦ل٦٢ل٥٩ناجح٧٥ناجح٧٢معمر شريف محمد السيد ٢٣

--جـ جـ٨٠------------م٨٨م٩٤جـ جـ٨٣جـ جـ٨٠م٩٢جـ٦٩مغادة رجب سعيد سعد٢٤

--جـ٧٠------------ناجح٨٠ل٥١ل٥٩جـ٦٨ناجح٨٠ناجح٦٥مكريم محمد مبروك منصور ٢٥

--جـ٧٠------------ض٣٧ل٥٣ل٦١جـ جـ٧٦ناجح٨٠ناجح٨٥مكريمان فوزي شوقي حسب هللا٢٦

--جـ٧٣------------ناجح٨٠ناجح٨٠جـ جـ٨٢جـ جـ٨٣ناجح٨٠ناجح٨٢ملؤي شوقي عيد عبدالنبي٢٧

--جـ٧٠------------ناجح٨٠ناجح٧٥ل٥٥جـ٧٣ناجح٧٥ناجح٦٥ممازن عبدالحكيم محمد سرحان ٢٨

--جـ٦٥------------ناجح٨٠ناجح٧٥ناجح٧٠ناجح٧٦ناجح٧٥ناجح٧٠ممحمد أشرف أحمد محمد حماده٢٩

--جـ جـ٧٦------------ناجح٧٥ناجح٧٥ل٥٦ناجح٧٧ناجح٧٥ناجح٨١ممحمد أشرف محمد عبدالحميد٣٠

--جـ جـ٨٠------------جـ جـ٧٥جـ جـ٧٦ل٦٣جـ٧٣ناجح٨٠ناجح٦٥ممحمد السيد جابر السيد عيسى٣١

--جـ جـ٨٠------------ل٥٠جـ٦٥ل٦٣جـ جـ٨٢ناجح٨٠ض٣٦ممحمد رجب عبدالعزيز رجب جلب٣٢

--جـ جـ٧٥------------جـ٦٩جـ٧٢جـ٦٧جـ جـ٧٥جـ٧٠ل٦٢ممحمد عبدالفتاح محمود القطه٣٣

--م٩٠------------جـ٦٧جـ جـ٧٥جـ جـ٧٦جـ جـ٧٥جـ جـ٧٥جـ ض٩ممحمد عبدالمنعم منصور حسن٣٤

 فنية إنجليزية لغة

المجال في زراعية
إنجليزية لغة

الدرجات مجموع  فى تدخل ال مواد

 اقتصاد أساسيات

الزراعى اإلنتاج

األخرى المستويات مواد

الثالث المستوى مواد

 رقم

الجلوس
الطالب اسم

لة
حا

 
ب
ال
ط
ال

اقتصادى إحصاءماكرو اقتصاد
 االتصال مهارات

اإلرشادى

 حيوان إنتاج

ودواجن

 موارد اقتصاد

زراعية

الكلية عميد

عامر حافظ أيمن/ د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيــــــم إلهــــــــام/ د.أ

الكنترول أعضاء

الشـــونى فـــــؤاد/ د.أ الكنترول رئيس
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زراعى إقتصاد

 المنوفية جامعة 

 الزراعة كلية  

الكوم شبين  
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 فنية إنجليزية لغة

المجال في زراعية
إنجليزية لغة

الدرجات مجموع  فى تدخل ال مواد

 اقتصاد أساسيات

الزراعى اإلنتاج

األخرى المستويات مواد

الثالث المستوى مواد
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اقتصادى إحصاءماكرو اقتصاد
 االتصال مهارات

اإلرشادى

 حيوان إنتاج

ودواجن

 موارد اقتصاد

زراعية

--م٩٣------------جـ جـ٨٣جـ٧٠ل٦٠م٨٦ناجح٧٥ناجح٩١ممحمد عبدالناصر حسن الخولي٣٥

--جـ٧٠------------ناجح٧٥ل٥٩ض٣٧جـ٦٧ناجح٨٠ناجح٦٥ممحمد علي محمد مصلحي٣٦

--جـ جـ٧٥------------م٩٢جـ٧٣جـ جـ٧٨جـ جـ٨٠جـ جـ٧٦ل٥٧ممحمد علي نور الدين القصاص ٣٧

جـ ضغم٨٥------------ض٣٥جـ ض٢٥ض٣٢جـ٦٩ناجح٨٥ناجح٨٥ممحمد مصيلحي محمد سلية٣٨

--جـ جـ٨٠------------جـ٦٥جـ جـ٧٩جـ جـ٧٦جـ جـ٨٢جـ٦٨ل٥٩ممحمد هشام محمد عفيفي٣٩

--م٨٧------------ناجح٨٠ل٦٣ل٥٩م٨٦ناجح٨٠ناجح٨٠ممحمد وحيد عبدالكريم مقلد٤٠

--جـ٧٠------------ل٥٤ل٦٢ل٥٠م٨٥ل٥٦ل٥٩ممحمود ثابت محمد فايد٤١

--جـ٧٠------------م٨٧ل٦٣جـ٧٤م٨٦ل٦٣ل٥٧ممحمود جابر ابراهيم زعير٤٢

--جـ جـ٨٠------------ناجح٧٥ل٥٣ل٦١جـ جـ٨١ناجح٨٠ناجح٦٥ممحمود عبدالغفار محمود طه ٤٣

--جـ٧٣------------ل٥٠جـ٦٦جـ٦٦م٩٠ناجح٨٥ناجح٧٧ممصطفي محمد الدسوقي عبدهللا الجمال ٤٤

--جـ جـ٨٢------------ناجح٨٠ناجح٨٠ض٤٤جـ جـ٧٨ناجح٨٥ناجح٧٠ممؤمن راشد أحمد محمد٤٥

--جـ٧٢------------ل٦٢ل٥٣ل٥٢جـ جـ٧٩ل٥٢ل٥٠منشوى سمير أحمد محمود ٤٦

--م٨٥----------ل٦١(1) زراعى اقتصادل٥٠ل٥٦ل٥٤جـ جـ٧٨ل٦٢ض٣٦مهاجر أيمن عبدالسالم محمد شديد٤٧

--جـ جـ٧٨------------ناجح٩٠جـ٧١ل٦٣ناجح٨٣ناجح٧٥ناجح٧٩مهبة طارق عبد هللا ٤٨

--جـ جـ٧٥------------ناجح٨٠ناجح٨٠جـ٦٧م٨٩ناجح٨٥ناجح٩٠مياسمين شريف رمضان محمد عامر٤٩

--جـ٦٥------------ناجح٨٠ل٥٥ض٣٠ل٦٠ناجح٧٥ناجح٧٠ميوسف حسن أنور  سيد ٥٠

--جـ جـ٨٠------------ناجح٩٠ل٥٦ل٥١جـ٦٩ناجح٨٠ناجح٨٥ميوسف شعبان محمد خليل٥١

--جـ جـ٧٥------------ل٥٧جـ٧٢جـ جـ٨٤جـ٧٠م٨٨ل٥٤ميارا عبدالهادی عبدهللا هنداوی عمران٥٢

----------------------------بمحمد عصام محمود عبد المولى ٥٣

م٨٨(1) المزارع إدارة--جـ٦٥--جـ٦٨----بمحمد محمود سعد أبو حشيش ٥٤
 اإلرشادية االتصال أساليب

(1)
ض٣٩(1) قياسي اقتصادجـ٧٠

 الزراعية المشروعات تقييم

(1)
ل٥٩

 التغير اقتصاديات

الزراعة في التكنولوجي
----م٨٧(1) التخرج مشروعل٥٤

أحمد عيسى أمين على سالمان ٥٥
 الخارج من

----------------------------1فـ

محمد هشام رفاعى عبد الحى ٥٦
 الخارج من

1فـ
جـ جـ٨٢(1) المزارع إدارة------------

 اإلرشادية االتصال أساليب

(1)
جـ ض٠(1) قياسي اقتصادل٥٠

 الزراعية المشروعات تقييم

(1)
جـ ض٢٠

 التغير اقتصاديات

الزراعة في التكنولوجي
----ل٥٠(1)  التخرج مشروعجـ ض٢١

هدير عبد الواحد محمد ٥٧
 الخارج من

1فـ
----------------------------

الكلية عميد

عامر حافظ أيمن/ د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيــــــم إلهــــــــام/ د.أ

الكنترول أعضاء

الشـــونى فـــــؤاد/ د.أ الكنترول رئيس


