
  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  علم المحاصیل :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  النباتياإلنتاج برنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦عـــي للعــام الجام
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               احمد دمحم نجیب احمد حامد ٢٣٣٠ م  ١

ایمان عبد المعطى الغریب المرسى  ٢٤٢٧ م  ٢
 عمیره

              

               ایھ السید احمد دمحم التھامى ٢٤٣٥ م  ٣

               دالیا محسن احمد دمحم حسن ٢٤٩١ م  ٤

               رغده رمضان عبد السالم رمضان ٢٥١٠ م  ٥

               احمد عبد المنعم درویشسلیمان  ٢٥٤٢ م  ٦

               سمر السعید السید على عبد الكریم ٢٥٤٨ م  ٧

               شیماء ابراھیم الیمانى ابراھیم ٢٥٦٢ م  ٨

               شیماء رمضان حسین حندق ٢٥٦٦ م  ٩

               عمر عبد هللا عبد المقصود عبد هللا ٢٥٩٦ م  ١٠

              مفاطمھ مصطفى عبد السمیع على عال ٢٦١٠ م  ١١

               لیلى طاھر مرتضى متولى وھدان ٢٦١٨ م  ١٢

               دمحم حمود سلیمان ناصف ٢٦٣٢ م  ١٣

               دمحم محروس مسعد السید السحلول ٢٦٤٩ م  ١٤

               نجاه احمد احمد دمحم عنتر ٢٧١٥ م  ١٥

               نفین عطیھ مسعد مصطفى بصلھ ٢٧٣٠ م  ١٦

               نى الغنامنیرمین جمال حس ٢٧٤٣ م  ١٧
  

 :  القسمرئیس  :  المشرف
  

  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 
  

  
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  تصمیم وتحلیل التجارب :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  النباتياإلنتاج برنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  سالجلو

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ابراھیم أحمد حسن دمحم حماد ٢٣٠٢ م  ١
               ابراھیم دمحم عبد هللا خمیس ٢٣٠٦ م  ٢
               احمد دمحم غریب عبد العال ٢٣٢٨ م  ٣
               مد محمود احمد دمحم المصرىاح ٢٣٣١ م  ٤
               اسراء قدرى یوسف یوسف المعداوى ٢٣٤٧ م  ٥
               اسالم عصام الدین المتولى على الكاو ٢٣٦٠ م  ٦
               اسماء دمحم فھمى دمحم مونس ٢٣٧٤ م  ٧
               اسماء دمحم دمحم حسن ابو على ٢٣٧٥ م  ٨
               السید ابراھیم حسب حفور ٢٣٩٢ م  ٩

               امانى محى الدین عبد الغنى البغدادى ٢٤٠٣ م  ١٠
               امجد الدسوقى السید المصلحى میره ٢٣٠٤ م  ١١
              امنیھ ابراھیم السعید سلیم البحراوى ٢٤٠٧ م  ١٢
               امنیھ السید السعید دمحم حسن ٢٤٠٨ م  ١٣
               امنیھ رضا دمحم المتولى شمعھ ٢٤٠٩ م  ١٤
               ایمان ابراھیم السید ابراھیم ربیع ٢٤٢٢ م  ١٥
               ایمان راشد صالح حسن دمحم ٢٤٢٦ م  ١٦
               ایھ مصطفي السید الخولي ٢٤٥٨ م  ١٧
               باسم نبیل دمحم عبد هللا عبد الرحمن ٢٤٦١ م  ١٨
               جمال صبحى عبد هللا البیلى ٢٤٦٧ م  ١٩
               رضوانحسن دمحم ذكى على  ٢٤٧٧ م  ٢٠
               حسین الغریب الغریب دمحم الزینى ٢٤٧٩ م  ٢١
               زینب عصام ابراھیم محمود حسن خلیفھ ٢٥٢٢ م  ٢٢
               ساره رضوان مخیمر الحسینى ٢٥٣٢ م  ٢٣
               ساره سعد السید المغازى حشیش ٢٥٣٣ م  ٢٤

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
  الفصل الدراسى الثاني منانظر خلفھ النصف الثانى 



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  تصمیم وتحلیل التجارب :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  النباتياإلنتاج  برنامج -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٢فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  ع الطالبتوقی –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ساره سمیر عبد المنعم محمود ٢٥٣٤ م  ١
               سماح ابراھیم محمود عتمان ٢٥٤٤ م  ٢
               عبد هللا ربیع فاروق بركات ٢٥٨٢ م  ٣
               عمرو خالد احمد العشرى ٢٥٩٩ م  ٤
               فضیلھ احمد متولى احمد ٢٦١٤ م  ٥
               فكریھ سامى سلیمان محمود بدیر ٢٦١٥ م  ٦
               لیلى مصطفى فھمى الحشاش ٢٦١٩ م  ٧
               مادونا سامح حنا عاذر عبد الملك ٢٦٢٠ م  ٨
               دمحم السید عبد الفتاح المرسى ٢٦٢٩ م  ٩

               دمحم رجب نصر على نوح ٢٦٣٤ م  ١٠
              دمحم رمضان زینھم البیلى ٢٦٣٥ م  ١١
               دمحم عبد الحمید السید الزیادى ٢٦٣٩ م  ١٢
               دمحم ماھر دمحم السید على ٢٦٤٧ م  ١٣
               مروه السید عبد اللطیف السید ٢٦٦٦ م  ١٤

منصور سامح توكل دمحم حسب هللا  ٢٦٨٤ م  ١٥
 رمضان

              

               منھ سعد دمحم إسماعیل ٢٦٨٧ م  ١٦

الدسوقى یوسف  مى ابراھیم ابراھیم ٢٦٩٧ م  ١٧
 الحنفى

              

               نسمھ دمحم شعبان دمحم جاد ٢٧٢٧ م  ١٨

نعمھ ابراھیم عبد القوى عبد القادر  ٢٧٢٨ م  ١٩
 العربى

              

               نورا عبده حسین السید حسنى ٢٧٣٦ م  ٢٠
               نیرمین جمال حسنى الغنام ٢٧٤٣ م  ٢١
               ھیام فوده على على فوده ٢٧٨٠ م  ٢٢
                حسین دمحم عبد الرازق السید ٢٨٣٨ ب  ٢٣

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 

  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  الفاكھةعلم  :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  النباتياإلنتاج برنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

   حالة  م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ابراھیم أحمد حسن دمحم حماد ٢٣٠٢ م  ١
               ابراھیم دمحم عبد هللا خمیس ٢٣٠٦ م  ٢
               احمد دمحم غریب عبد العال ٢٣٢٨ م  ٣
               احمد دمحم نجیب احمد حامد ٢٣٣٠ م  ٤
               احمد محمود احمد دمحم المصرى ٢٣٣١ م  ٥
               اسراء قدرى یوسف یوسف المعداوى ٢٣٤٧ م  ٦
               اسالم عصام الدین المتولى على الكاو ٢٣٦٠ م  ٧
               اسماء دمحم فھمى دمحم مونس ٢٣٧٤ م  ٨
               دمحم حسن ابو علىاسماء دمحم  ٢٣٧٥ م  ٩

               السید ابراھیم حسب حفور ٢٣٩٢ م  ١٠
              امانى محى الدین عبد الغنى البغدادى ٢٤٠٣ م  ١١
               امجد الدسوقى السید المصلحى میره ٢٣٠٤ م  ١٢
               امنیھ ابراھیم السعید سلیم البحراوى ٢٤٠٧ م  ١٣
               حسنامنیھ السید السعید دمحم  ٢٤٠٨ م  ١٤
               امنیھ رضا دمحم المتولى شمعھ ٢٤٠٩ م  ١٥
               ایمان ابراھیم السید ابراھیم ربیع ٢٤٢٢ م  ١٦
               ایمان راشد صالح حسن دمحم ٢٤٢٦ م  ١٧

ایمان عبد المعطى الغریب المرسى  ٢٤٢٧ م  ١٨
 عمیره

              

               ایھ السید احمد دمحم التھامى ٢٤٣٥ م  ١٩
               ایھ مصطفي السید الخولي ٢٤٥٨ م  ٢٠
               باسم نبیل دمحم عبد هللا عبد الرحمن ٢٤٦١ م  ٢١
               جمال صبحى عبد هللا البیلى ٢٤٦٧ م  ٢٢

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 

  
  

  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  الفاكھةعلم  :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  النباتياإلنتاج برنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٢فصل ( 

على %  ٧٥لتقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر یحرم الطالب من ا
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               حسن دمحم ذكى على رضوان ٢٤٧٧ م  ١
               حسین الغریب الغریب دمحم الزینى ٢٤٧٩ م  ٢
               دالیا محسن احمد دمحم حسن ٢٤٩١ م  ٣
               زینب عصام ابراھیم محمود حسن خلیفھ ٢٥٢٢ م  ٤
               رغده رمضان عبد السالم رمضان ٢٥١٠ م  ٥
               ساره رضوان مخیمر الحسینى ٢٥٣٢ م  ٦
               ساره سعد السید المغازى حشیش ٢٥٣٣ م  ٧
               ساره سمیر عبد المنعم محمود ٢٥٣٤ م  ٨
               سلیمان احمد عبد المنعم درویش ٢٥٤٢ م  ٩

               سماح ابراھیم محمود عتمان ٢٥٤٤ م  ١٠
              سمر السعید السید على عبد الكریم ٢٥٤٨ م  ١١
               یمشیماء ابراھیم الیمانى ابراھ ٢٥٦٢ م  ١٢
               شیماء رمضان حسین حندق ٢٥٦٦ م  ١٣
               عبد هللا ربیع فاروق بركات ٢٥٨٢ م  ١٤
               عمر عبد هللا عبد المقصود عبد هللا ٢٥٩٦ م  ١٥
               عمرو خالد احمد العشرى ٢٥٩٩ م  ١٦
               فاطمھ مصطفى عبد السمیع على عالم ٢٦١٠ م  ١٧
               د متولى احمدفضیلھ احم ٢٦١٤ م  ١٨
               فكریھ سامى سلیمان محمود بدیر ٢٦١٥ م  ١٩
               لیلى طاھر مرتضى متولى وھدان ٢٦١٨ م  ٢٠
               لیلى مصطفى فھمى الحشاش ٢٦١٩ م  ٢١

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 

  
  
  
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  الفاكھةعلم  :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  النباتياإلنتاج برنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٣فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ونا سامح حنا عاذر عبد الملكماد ٢٦٢٠ م  ١
               دمحم السید عبد الفتاح المرسى ٢٦٢٩ م  ٢
               دمحم حمود سلیمان ناصف ٢٦٣٢ م  ٣
               دمحم رجب نصر على نوح ٢٦٣٤ م  ٤
               دمحم رمضان زینھم البیلى ٢٦٣٥ م  ٥
               دمحم عبد الحمید السید الزیادى ٢٦٣٩ م  ٦
               دمحم ماھر دمحم السید على ٢٦٤٧ م  ٧
               دمحم محروس مسعد السید السحلول ٢٦٤٩ م  ٨
               مروه السید عبد اللطیف السید ٢٦٦٦ م  ٩

منصور سامح توكل دمحم حسب هللا  ٢٦٨٤ م  ١٠
 رمضان

              

              منھ سعد دمحم إسماعیل ٢٦٨٧ م  ١١

وسف مى ابراھیم ابراھیم الدسوقى ی ٢٦٩٧ م  ١٢
 الحنفى

              

               نجاه احمد احمد دمحم عنتر ٢٧١٥ م  ١٣
               نسمھ دمحم شعبان دمحم جاد ٢٧٢٧ م  ١٤

نعمھ ابراھیم عبد القوى عبد القادر  ٢٧٢٨ م  ١٥
 العربى

              

               نفین عطیھ مسعد مصطفى بصلھ ٢٧٣٠ م  ١٦
               نورا عبده حسین السید حسنى ٢٧٣٦ م  ١٧
               نیرمین جمال حسنى الغنام ٢٧٤٣ م  ١٨
               ھیام فوده على على فوده ٢٧٨٠ م  ١٩
                حسین دمحم عبد الرازق السید ٢٨٣٨ ب  ٢٠
               احمد دمحم احمد عرفھ حسن ٢٨٩١ خ٠م  ٢١

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 

  
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  علوم الخضر والزینة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  النباتياإلنتاج برنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ١فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               ابراھیم أحمد حسن دمحم حماد ٢٣٠٢ م  ١
               ابراھیم دمحم عبد هللا خمیس ٢٣٠٦ م  ٢
               احمد دمحم غریب عبد العال ٢٣٢٨ م  ٣
               احمد دمحم نجیب احمد حامد ٢٣٣٠ م  ٤
               احمد محمود احمد دمحم المصرى ٢٣٣١ م  ٥
               عداوىاسراء قدرى یوسف یوسف الم ٢٣٤٧ م  ٦
               اسالم عصام الدین المتولى على الكاو ٢٣٦٠ م  ٧
               اسماء دمحم فھمى دمحم مونس ٢٣٧٤ م  ٨
               اسماء دمحم دمحم حسن ابو على ٢٣٧٥ م  ٩

               السید ابراھیم حسب حفور ٢٣٩٢ م  ١٠
              امانى محى الدین عبد الغنى البغدادى ٢٤٠٣ م  ١١
               امجد الدسوقى السید المصلحى میره ٢٣٠٤ م  ١٢
               امنیھ ابراھیم السعید سلیم البحراوى ٢٤٠٧ م  ١٣
               امنیھ السید السعید دمحم حسن ٢٤٠٨ م  ١٤
               امنیھ رضا دمحم المتولى شمعھ ٢٤٠٩ م  ١٥
               ایمان ابراھیم السید ابراھیم ربیع ٢٤٢٢ م  ١٦
               شد صالح حسن دمحمایمان را ٢٤٢٦ م  ١٧

ایمان عبد المعطى الغریب المرسى  ٢٤٢٧ م  ١٨
 عمیره

              

               ایھ السید احمد دمحم التھامى ٢٤٣٥ م  ١٩
               ایھ مصطفي السید الخولي ٢٤٥٨ م  ٢٠
               باسم نبیل دمحم عبد هللا عبد الرحمن ٢٤٦١ م  ٢١
               جمال صبحى عبد هللا البیلى ٢٤٦٧ م  ٢٢

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 

  
  
  



  
  كلیة الزراعة  
 شئون الطالب 

  علوم الخضر والزینة :مقرر –ماء الطالب قائمة بأس
  النباتياإلنتاج برنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٢فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  الجلوس

  /   ف االول من الفصل الدراسى الثاني النص
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               حسن دمحم ذكى على رضوان ٢٤٧٧ م  ١
               حسین الغریب الغریب دمحم الزینى ٢٤٧٩ م  ٢
               دالیا محسن احمد دمحم حسن ٢٤٩١ م  ٣
               ھیم محمود حسن خلیفھزینب عصام ابرا ٢٥٢٢ م  ٤
               رغده رمضان عبد السالم رمضان ٢٥١٠ م  ٥
               ساره رضوان مخیمر الحسینى ٢٥٣٢ م  ٦
               ساره سعد السید المغازى حشیش ٢٥٣٣ م  ٧
               ساره سمیر عبد المنعم محمود ٢٥٣٤ م  ٨
               سلیمان احمد عبد المنعم درویش ٢٥٤٢ م  ٩

               سماح ابراھیم محمود عتمان ٢٥٤٤ م  ١٠
              سمر السعید السید على عبد الكریم ٢٥٤٨ م  ١١
               شیماء ابراھیم الیمانى ابراھیم ٢٥٦٢ م  ١٢
               شیماء رمضان حسین حندق ٢٥٦٦ م  ١٣
               عبد هللا ربیع فاروق بركات ٢٥٨٢ م  ١٤
               د هللاعمر عبد هللا عبد المقصود عب ٢٥٩٦ م  ١٥
               عمرو خالد احمد العشرى ٢٥٩٩ م  ١٦
               فاطمھ مصطفى عبد السمیع على عالم ٢٦١٠ م  ١٧
               فضیلھ احمد متولى احمد ٢٦١٤ م  ١٨
               فكریھ سامى سلیمان محمود بدیر ٢٦١٥ م  ١٩
               لیلى طاھر مرتضى متولى وھدان ٢٦١٨ م  ٢٠
               فى فھمى الحشاشلیلى مصط ٢٦١٩ م  ٢١

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 

  
  
  

  



  
  كلیة الزراعة  
 الطالبشئون  

  علوم الخضر والزینة :مقرر –قائمة بأسماء الطالب 
  النباتياإلنتاج برنامج  -  الثانيالمستوى 

 م٢٠١٧ـ ٢٠١٦للعــام الجامعـــي 
 ) ٣فصل ( 

على %  ٧٥یحرم الطالب من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا لم یحضر 
  لمقرراألقل من عدد الساعات المحددة ل

  حالة   م
  القید

  رقم 
  االسم  لجلوسا

  /   النصف االول من الفصل الدراسى الثاني 
  توقیع الطالب –التاریخ  –االسبوع 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  
              

               مادونا سامح حنا عاذر عبد الملك ٢٦٢٠ م  ١
               دمحم السید عبد الفتاح المرسى ٢٦٢٩ م  ٢
               دمحم حمود سلیمان ناصف ٢٦٣٢ م  ٣
               دمحم رجب نصر على نوح ٢٦٣٤ م  ٤
               دمحم رمضان زینھم البیلى ٢٦٣٥ م  ٥
               دمحم عبد الحمید السید الزیادى ٢٦٣٩ م  ٦
               دمحم ماھر دمحم السید على ٢٦٤٧ م  ٧
               دمحم محروس مسعد السید السحلول ٢٦٤٩ م  ٨
               مروه السید عبد اللطیف السید ٢٦٦٦ م  ٩

منصور سامح توكل دمحم حسب هللا  ٢٦٨٤ م  ١٠
 رمضان

              

              منھ سعد دمحم إسماعیل ٢٦٨٧ م  ١١

مى ابراھیم ابراھیم الدسوقى یوسف  ٢٦٩٧ م  ١٢
 الحنفى

              

               نجاه احمد احمد دمحم عنتر ٢٧١٥ م  ١٣
               نسمھ دمحم شعبان دمحم جاد ٢٧٢٧ م  ١٤

یم عبد القوى عبد القادر نعمھ ابراھ ٢٧٢٨ م  ١٥
 العربى

              

               نفین عطیھ مسعد مصطفى بصلھ ٢٧٣٠ م  ١٦
               نورا عبده حسین السید حسنى ٢٧٣٦ م  ١٧
               ھیام فوده على على فوده ٢٧٨٠ م  ١٨
                حسین دمحم عبد الرازق السید ٢٨٣٨ ب  ١٩
               ابراھیم دمحم حسن ابراھیم ٢٨٨٨ خ٠م  ٢٠
               احمد دمحم احمد عرفھ حسن ٢٨٩١ خ٠م  ٢١

  
 :  القسمرئیس  :  المشرف

  
  من الفصل الدراسى الثانيانظر خلفھ النصف الثانى 


