
      جامعة دمنهور 2020-2019نتيجة الفصل الدراس ى ألاول لتخلفات الفرقة الثانية للعام الجامعي  

    كلية الطب البيطرى

التقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املاده

      ت.رت.رأحصاء      ابتسام صبرى محمد راشد يوسف2001

         مقبــول27.5هستولوجىت.رت.رسلوكيات الحيوانابراهيم احمد فرج احمد جرامون2002

      ت.رت.راحصاء   ت.رت.ركيمياء عضويهابراهيم حلمى رمضان حميده بركات2003

         مقبــول28هستولوجىجيــــد34كيمياء عضويهابراهيم عبد الباسط ابراهيم الخباطى2004

      ت.رت.راحصاء   ضعيف21فسيولوجىابراهيم محمود عبدالعزيز ابراهيم2006

      ت.رت.راحصاء      احالم حسن عبداملقصود حسن فضل هللا2007

         جيــــد35.5فسيولوجىجيد جدآ40كيمياء عضويهاحمد احمد عبدالونيس عبدالعال2010

      ت.رت.راحصاء   مقبــول29فسيولوجىاحمد اسماعيل عوض اسماعيل بسيوني2011

         مقبــول27.5هستولوجىضعيف24فسيولوجىاحمد جمال كمال عبدهللا كريم2012

      ت.رت.راحصاءجيد جدآ41.5وراثهت.رت.رسلوكيات الحيواناحمد خميس عبداملجيد مبروك2015

      ت.رت.راحصاء      احمد ربيع زكي مصطفى ابوطالب2016

      ت.رت.راحصاء   مقبــول28هستولوجىاحمد رمضان حامد درويش حجازى2017

      ت.رت.راحصاء   مقبــول28هستولوجىاحمد سعد محمود غنيم2019

      ت.رت.راحصاء   مقبــول28هستولوجىاحمد شريف شوقى عبدالدايم2022

      ت.رت.راحصاء      احمد صبحى عبدالبر عبدالجيد ابوحلوه2023

      ت.رت.راحصاء   مقبــول30.5هستولوجىاحمد عبد الواحد زكى السعداوى2024

         مقبــول29.5هستولوجىمقبــول26فسيولوجىاحمد فرج السيد ابراهيم ابوزيد2027

      ت.رت.راحصاء      اسراء اسماعيل حسن عبداملنعم محمد2039

      ت.رت.راحصاء      اسراء حمدي محمد حامد محمد2040

         مقبــول26.5وراثهمقبــول28هستولوجىاسراء عبداملولى على عبداملولى على2043
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      ت.رت.راحصاء      اسالم عبدالحميد خميس عبدالحميد2048

         غائبغفسيولوجىت.رت.رهستولوجىاسالم محمد عبدالسميع ابراهيم محمد2050

      ت.رت.راحصاء   جيــــد35كيمياء عضويهالسيد فتحي عبدالونيس محمد2069

         مقبــول27فسيولوجىمقبــول31.5هستولوجىامير محمود عبداملجيد الحاج على2070

         مقبــول26.5هستولوجىت.رت.رسلوكيات الحيوانايمان ابراهيم فرج عبدهللا2079

      ت.رت.راحصاء      ايمان زكريا احمد على النشار2087

         ضعيف21فسيولوجىمقبــول28.5هستولوجىايمان نصر صابر محمد غياتى2088

         مقبــول29.5هستولوجىت.رت.رسلوكيات الحيوانايه جمعه سعفان سليمان ضيف هللا2097

      ت.رت.راحصاء      ايه شريف ابواملكارم شعبان النجار2100

      ت.رت.راحصاء   ضعيف20.5فسيولوجىبالل السيد رمضان عبدالحميد خالف2102

      ت.رت.راحصاء   ضعيف20.5سلوكيات الحيوانتقى اسامه احمد عبدهللا احمد2111

      ت.رت.راحصاء   مقبــول27فسيولوجىحسن ابراهيم حسن الحاج حسن2113

         مقبــول29كيمياء عضويهض جدآ19سلوكيات الحيوانحسناء حسين عيد جمعه شعيب2120

         ض جدآ7.5هستولوجىض جدآ19كيمياء عضويهرحمه حمدي محمود عبدالعزيز السهيلي2121

      ت.رت.راحصاء      رنا محمد كمال البواب2138

            مقبــول25هستولوجىريم سعيد محمد شومان2145

         مقبــول27.5هستولوجىمقبــول30كيمياء عضويهريم نبيل فوزى هنداوى نعيم2150

         ت.رت.رفسيولوجىمقبــول29هستولوجىزياد احمد السيد السيد عشرى2152

      ت.رت.راحصاء   ضعيف22وراثهساره عبدالناصر السيد حسن2154

      ت.رت.راحصاء   مقبــول27.5هستولوجىسلوى مصطفى عبداللطيف عبدالعاطي2162

         مقبــول28.5هستولوجىمقبــول28كيمياء عضويهطارق عادل عبدالحميد الشايب2172
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      ت.رت.راحصاء   مقبــول28.5هستولوجىعادل حفنى عبده على وهبه2187

            مقبــول31هستولوجىعبدالرحمن عادل محمد محمد عبدالعزيز2189

         ضعيف22.5فسيولوجىمقبــول27.5هستولوجىعمرو اشرف محمود شمه2197

         ت.رت.روراثهمقبــول29.5هستولوجىعمرو خميس صبرى على حريشه2219

      ت.رت.راحصاء   مقبــول29فسيولوجىعيس ى محمد فايز عبداملنعم2220

         ضعيف21.5فسيولوجىمقبــول27.5هستولوجىمحمد جمال فاروق حميده محمد راض ى2224

         ت.رت.رفسيولوجىمقبــول27.5هستولوجىمحمد سليمان عبداملالك عوض ابوكاشيك2247

         ت.رت.روراثهمقبــول30هستولوجىمحمود عبدالفتاح جمعه محمود عيس ى2260

      ت.رت.راحصاء   مقبــول27.5هستولوجىمصطفى عبدالباقى محمد محمد عبدالرازق2286

            ت.رت.رسلوكيات الحيوانمصطفى مجدي فتحي عبدالسالم رخا2306

            جيــــد36فسيولوجىمنار عبدهللا فؤاد ابراهيم غضابى2307

      ت.رت.راحصاء   ت.رت.رهستولوجىمنى محمد محمد البرهامى الوكيل2311

      ت.رت.راحصاء      مهند احمد محمد الحوش ي2315

      ت.رت.راحصاء   ت.رت.رسلوكيات الحيوانندا هاشم شوقى داود2316

         ضعيف23فسيولوجىمقبــول26.5هستولوجىندى ابراهيم السيد الجزيرى2325

      ت.رت.راحصاء   مقبــول29هستولوجىنعمه محمد سعد السيد2326

         مقبــول32فسيولوجىجيــــد35هستولوجىهايدى مجدى السيد عبدالعاطى السبيعى2333

            جيــــد34هستولوجىهدى خميس ابراهيم سليم2348

         ضعيف21.5فسيولوجىمقبــول27.5هستولوجىياره جابر محمد عبدالرسول مرجان2350

         مقبــول29فسيولوجىمقبــول30هستولوجىيوسف حمدى محمد عبد الفتاح الغنام2359

         مقبــول29.5وراثهمقبــول28.5هستولوجىيوسف صبرى السيد التراس2364

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د,وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ موس ى عبد اللة  أيوب.د.       رئيس الكنترول أ



      جامعة دمنهور 2020-2019نتيجة الفصل الدراس ى ألاول لتخلفات الفرقة الثانية للعام الجامعي  

    كلية الطب البيطرى

التقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املاده
إسم الطالبم

حقوق ألانساناملاده الرابعة منفصلة املاده الثالثة منفصلةاملاده الثانية متصلةاملا ده ألاولى متصلة

      ت.رت.راحصاء   جيد جدآ38كيمياء عضويهيوسف محمد سالم يوسف شلبى2367

      ت.رت.راحصاء   مقبــول28كيمياء عضويهيوسف وليم صبحى زكى2368

            مقبــول30هستولوجىكمال فراج الصافى2368

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د,وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ موس ى عبد اللة  أيوب.د.       رئيس الكنترول أ


