
كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

ناجحجٌد499665.31جٌد122872.2ممتازجٌدجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولاسامه عبده مرسً الحداد440010

ناجح - ناجح صحة عامة 

0000ناجح رٌاضة- كٌمٌاء حٌوٌة 

00000ناجحجٌد503465.80جٌد118269.5ممتازجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولاسماء اسامه محمود صدقة440020

0000ناجح صحة عامة تالثةناجحجٌد527568.95جٌد115367.8ممتازجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولانس اسامه السٌد محمد علً عامر440030

2نوفمبرنوفمبرنوفمبر22موادممتازمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولراسبعمرو مصطفً محمد عبد المنعم العبد440040
ناجح - ناجح صحة عامة 

0000كٌمٌاء حٌوٌة

00000ناجحجٌد505666.09جٌد123272.5ممتازجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولفادي محمد عبد المنعم دربالة440050

0000راسب كٌمٌاء حٌوٌة تالثة1نوفمبرنوفمبرنوفمبرجٌد116768.6ممتازجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدمقبولمٌرنا عادل قسطنطٌن غال440060ً

00000ناجحجٌد521268.13جٌد126574.4ممتازجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولهبه عبد الحمٌد عبد الحكٌم عبد الفتاح440070

ناجحجٌد546271.40جٌد جدا135379.6ممتازجٌد جداجٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداجٌد(عذر)عبد الرحمن نظمً عبد الجٌد غازي دوٌدار 440080
- ناجح كٌمٌاء صٌدلٌة تالثة 

0000ناجح صحة عامة

ناجحجٌد510666.75جٌد116368.4ممتازجٌد جداجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولاحمد علً نوح المصري440090
- ناجح كٌمٌاء صٌدلٌة تالثة 

0000ناجح كٌمٌاء حٌوٌة

2نوفمبرنوفمبرنوفمبر11موادمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفكرٌم محمد محمد انور حسٌن440100
راسب - ناجح صحة عامة 

0000كٌمٌاء صٌدلٌة تالثة

نتيجة الفرقة الرابعة

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4413900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4414000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4414100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4414200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4414300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4414400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4414500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4414600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4414700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4414800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4414900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4415000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4415100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4415200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4415300

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4415400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4415500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4415600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4415700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4415800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4415900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4416000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4416100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4416200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4416300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4416400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4416500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4416600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4416700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4416800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4416900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4417000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4417100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4417200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4417300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4417400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4417500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4417600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4417700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4417800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4417900

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4418000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4418100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4418200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4418300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4418400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4418500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4418600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4418700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4418800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4418900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4419000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4419100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4419200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4419300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4419400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4419500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4419600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4419700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4419800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4419900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4420000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4420100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4420200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4420300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4420400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4420500

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4420600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4420700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4420800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4420900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4421000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4421100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4421200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4421300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4421400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4421500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4421600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4421700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4421800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4421900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4422000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4422100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4422200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4422300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4422400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4422500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4422600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4422700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4422800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4422900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4423000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4423100

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4423200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4423300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4423400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4423500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4423600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4423700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4423800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4423900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4424000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4424100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4424200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4424300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4424400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4424500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4424600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4424700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4424800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4424900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4425000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4425100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4425200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4425300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4425400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4425500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4425600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4425700

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4425800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4425900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4426000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4426100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4426200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4426300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4426400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4426500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4426600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4426700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4426800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4426900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4427000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4427100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4427200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4427300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4427400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4427500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4427600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4427700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4427800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4427900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4428000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4428100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4428200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4428300

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4428400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4428500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4428600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4428700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4428800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4428900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4429000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4429100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4429200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4429300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4429400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4429500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4429600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4429700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4429800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4429900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4430000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4430100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4430200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4430300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4430400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4430500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4430600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4430700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4430800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4430900

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4431000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4431100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4431200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4431300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4431400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4431500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4431600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4431700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4431800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4431900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4432000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4432100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4432200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4432300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4432400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4432500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4432600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4432700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4432800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4432900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4433000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4433100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4433200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4433300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4433400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4433500

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4433600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4433700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4433800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4433900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4434000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4434100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4434200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4434300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4434400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4434500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4434600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4434700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4434800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4434900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4435000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4435100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4435200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4435300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4435400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4435500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4435600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4435700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4435800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4435900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4436000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4436100

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4436200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4436300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4436400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4436500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4436600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4436700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4436800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4436900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4437000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4437100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4437200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4437300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4437400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4437500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4437600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4437700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4437800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4437900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4438000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4438100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4438200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4438300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4438400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4438500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4438600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4438700

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4438800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4438900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4439000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4439100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4439200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4439300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4439400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4439500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4439600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4439700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4439800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4439900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4440000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4440100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4440200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4440300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4440400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4440500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4440600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4440700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4440800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4440900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4441000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4441100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4441200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4441300

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4441400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4441500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4441600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4441700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4441800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4441900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4442000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4442100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4442200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4442300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4442400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4442500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4442600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4442700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4442800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4442900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4443000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4443100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4443200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4443300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4443400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4443500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4443600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4443700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4443800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4443900

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4444000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4444100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4444200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4444300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4444400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4444500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4444600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4444700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4444800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4444900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4445000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4445100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4445200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4445300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4445400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4445500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4445600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4445700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4445800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4445900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4446000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4446100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4446200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4446300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4446400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4446500

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4446600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4446700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4446800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4446900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4447000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4447100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4447200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4447300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4447400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4447500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4447600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4447700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4447800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4447900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4448000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4448100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4448200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4448300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4448400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4448500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4448600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4448700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4448800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4448900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4449000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4449100

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4449200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4449300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4449400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4449500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4449600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4449700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4449800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4449900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4450000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4450100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4450200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4450300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4450400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4450500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4450600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4450700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4450800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4450900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4451000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4451100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4451200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4451300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4451400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4451500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4451600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4451700

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4451800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4451900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4452000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4452100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4452200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4452300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4452400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4452500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4452600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4452700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4452800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4452900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4453000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4453100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4453200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4453300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4453400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4453500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4453600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4453700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4453800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4453900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4454000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4454100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4454200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4454300

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4454400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4454500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4454600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4454700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4454800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4454900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4455000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4455100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4455200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4455300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4455400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4455500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4455600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4455700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4455800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4455900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4456000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4456100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4456200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4456300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4456400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4456500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4456600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4456700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4456800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4456900

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4457000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4457100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4457200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4457300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4457400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4457500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4457600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4457700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4457800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4457900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4458000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4458100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4458200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4458300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4458400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4458500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4458600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4458700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4458800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4458900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4459000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4459100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4459200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4459300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4459400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4459500

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4459600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4459700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4459800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4459900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4460000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4460100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4460200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4460300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4460400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4460500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4460600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4460700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4460800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4460900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4461000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4461100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4461200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4461300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4461400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4461500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4461600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4461700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4461800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4461900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4462000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4462100

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4462200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4462300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4462400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4462500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4462600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4462700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4462800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4462900

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4463000

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4463100

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4463200

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4463300

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4463400

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4463500

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4463600

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4463700

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4463800

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4463900

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4464000

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4464100

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4464200

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4464300

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4464400

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4464500

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4464600

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4464700

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4464800

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4464900

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4465000

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4465100

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4465200

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4465300

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4465400

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4465500

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4465600

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4465700

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4465800

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4465900

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4466000

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4466100

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4466200

00000راسب77000موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4466300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4466400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4466500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4466600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4466700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4466800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4466900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4467000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4467100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4467200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4467300

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4467400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4467500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4467600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4467700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4467800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4467900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4468000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4468100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4468200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4468300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4468400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4468500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4468600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4468700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4468800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4468900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4469000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4469100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4469200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4469300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4469400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4469500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4469600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4469700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4469800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4469900

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4470000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4470100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4470200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4470300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4470400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4470500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4470600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4470700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4470800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4470900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4471000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4471100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4471200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4471300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4471400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4471500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4471600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4471700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4471800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4471900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4472000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4472100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4472200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4472300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4472400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4472500

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4472600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4472700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4472800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4472900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4473000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4473100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4473200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4473300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4473400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4473500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4473600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4473700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4473800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4473900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4474000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4474100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4474200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4474300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4474400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4474500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4474600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4474700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4474800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4474900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4475000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4475100

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4475200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4475300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4475400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4475500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4475600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4475700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4475800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4475900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4476000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4476100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4476200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4476300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4476400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4476500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4476600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4476700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4476800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4476900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4477000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4477100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4477200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4477300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4477400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4477500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4477600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4477700

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4477800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4477900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4478000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4478100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4478200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4478300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4478400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4478500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4478600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4478700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4478800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4478900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4479000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4479100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4479200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4479300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4479400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4479500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4479600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4479700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4479800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4479900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4480000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4480100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4480200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4480300

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4480400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4480500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4480600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4480700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4480800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4480900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4481000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4481100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4481200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4481300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4481400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4481500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4481600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4481700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4481800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4481900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4482000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4482100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4482200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4482300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4482400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4482500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4482600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4482700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4482800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4482900

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4483000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4483100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4483200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4483300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4483400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4483500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4483600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4483700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4483800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4483900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4484000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4484100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4484200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4484300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4484400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4484500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4484600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4484700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4484800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4484900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4485000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4485100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4485200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4485300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4485400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4485500

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4485600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4485700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4485800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4485900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4486000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4486100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4486200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4486300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4486400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4486500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4486600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4486700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4486800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4486900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4487000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4487100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4487200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4487300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4487400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4487500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4487600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4487700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4487800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4487900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4488000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4488100

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4488200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4488300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4488400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4488500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4488600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4488700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4488800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4488900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4489000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4489100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4489200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4489300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4489400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4489500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4489600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4489700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4489800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4489900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4490000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4490100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4490200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4490300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4490400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4490500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4490600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4490700

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4490800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4490900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4491000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4491100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4491200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4491300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4491400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4491500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4491600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4491700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4491800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4491900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4492000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4492100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4492200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4492300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4492400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4492500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4492600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4492700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4492800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4492900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4493000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4493100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4493200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4493300

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4493400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4493500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4493600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4493700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4493800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4493900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4494000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4494100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4494200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4494300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4494400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4494500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4494600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4494700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4494800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4494900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4495000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4495100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4495200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4495300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4495400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4495500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4495600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4495700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4495800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4495900

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4496000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4496100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4496200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4496300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4496400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4496500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4496600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4496700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4496800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4496900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4497000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4497100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4497200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4497300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4497400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4497500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4497600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4497700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4497800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4497900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4498000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4498100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4498200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4498300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4498400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4498500

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4498600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4498700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4498800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4498900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4499000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4499100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4499200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4499300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4499400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4499500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4499600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4499700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4499800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4499900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4500000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4500100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4500200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4500300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4500400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4500500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4500600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4500700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4500800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4500900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4501000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4501100

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4501200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4501300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4501400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4501500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4501600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4501700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4501800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4501900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4502000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4502100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4502200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4502300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4502400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4502500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4502600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4502700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4502800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4502900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4503000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4503100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4503200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4503300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4503400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4503500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4503600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4503700

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4503800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4503900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4504000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4504100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4504200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4504300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4504400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4504500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4504600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4504700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4504800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4504900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4505000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4505100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4505200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4505300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4505400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4505500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4505600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4505700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4505800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4505900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4506000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4506100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4506200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4506300

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4506400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4506500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4506600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4506700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4506800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4506900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4507000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4507100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4507200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4507300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4507400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4507500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4507600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4507700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4507800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4507900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4508000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4508100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4508200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4508300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4508400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4508500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4508600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4508700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4508800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4508900

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4509000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4509100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4509200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4509300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4509400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4509500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4509600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4509700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4509800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4509900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4510000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4510100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4510200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4510300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4510400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4510500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4510600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4510700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4510800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4510900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4511000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4511100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4511200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4511300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4511400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4511500

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4511600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4511700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4511800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4511900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4512000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4512100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4512200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4512300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4512400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4512500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4512600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4512700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4512800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4512900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4513000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4513100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4513200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4513300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4513400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4513500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4513600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4513700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4513800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4513900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4514000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4514100

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4514200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4514300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4514400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4514500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4514600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4514700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4514800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4514900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4515000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4515100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4515200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4515300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4515400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4515500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4515600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4515700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4515800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4515900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4516000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4516100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4516200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4516300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4516400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4516500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4516600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4516700

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4516800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4516900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4517000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4517100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4517200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4517300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4517400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4517500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4517600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4517700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4517800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4517900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4518000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4518100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4518200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4518300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4518400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4518500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4518600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4518700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4518800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4518900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4519000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4519100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4519200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4519300

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4519400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4519500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4519600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4519700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4519800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4519900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4520000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4520100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4520200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4520300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4520400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4520500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4520600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4520700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4520800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4520900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4521000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4521100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4521200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4521300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4521400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4521500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4521600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4521700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4521800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4521900

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4522000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4522100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4522200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4522300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4522400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4522500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4522600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4522700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4522800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4522900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4523000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4523100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4523200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4523300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4523400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4523500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4523600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4523700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4523800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4523900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4524000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4524100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4524200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4524300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4524400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4524500

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4524600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4524700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4524800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4524900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4525000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4525100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4525200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4525300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4525400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4525500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4525600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4525700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4525800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4525900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4526000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4526100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4526200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4526300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4526400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4526500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4526600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4526700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4526800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4526900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4527000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4527100

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4527200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4527300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4527400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4527500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4527600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4527700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4527800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4527900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4528000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4528100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4528200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4528300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4528400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4528500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4528600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4528700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4528800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4528900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4529000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4529100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4529200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4529300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4529400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4529500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4529600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4529700

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4529800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4529900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4530000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4530100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4530200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4530300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4530400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4530500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4530600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4530700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4530800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4530900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4531000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4531100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4531200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4531300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4531400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4531500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4531600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4531700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4531800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4531900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4532000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4532100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4532200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4532300

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4532400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4532500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4532600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4532700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4532800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4532900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4533000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4533100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4533200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4533300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4533400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4533500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4533600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4533700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4533800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4533900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4534000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4534100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4534200

453430

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4534400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4534500

453460

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4534700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4534800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4534900

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4535000

2005طالب راسبون دور نوفمبر 0

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4535200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4535300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4535400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4535500

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4535600

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4535700

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4535800

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4535900

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4536000

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4536100

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4536200

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4536300

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4536400

00000راسبراسبراسبراسب77موادراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب4536500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

يعتمد         

رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 



كلية الصيدلة (الئحة قديمة) 2017-2017نتيجة البكالوريوس في الصيدلة للعام الجامعي  جــامعة دمنهــور 

اسم الطالبرقم
الكيمياء 

الصيدلية
الصيدالنيات

الصيدلة 

الصناعية

المعايرات 

االحيائية
السموم

العقاقير 

التطبيقى

ادارة 

األعمال

النتيجة 

التراكمية

مقررات التخلف

عسكرية2-ملحوظات

ت غ أت أ00و مالحظاتالنتٌجةالتقدٌر التراكمى%مجالتقدٌر%مج بعد الرفعالتقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر التقدٌر 00

نتيجة الفرقة الرابعة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

يعتمد         

رئيس الجامعة       
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رئيس الجامعة       

(عبيـــد عبد العاطي صالح./ د.أ)

عميــد الكلية

(جمــال عبد الحي عمــران./ د.أ) رئيس الكنترول 


