
2020-2019نتيجة الفرقة الثالثة للعام الجامعى  جامعة دمنهور

كلية الطب البيطرى

التقديراملجموعالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموع

         مقبــول28هستولوجى    مقبــول28تغذيه اكلينكيه  مقبــول%21260.57ناجحبحثجيــــد35ناجحمقبــول29ناجحجيــــد36ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33ناجحمقبــول29ابراهيم حسن فؤاد على الهالوى3001

                     جيــــد%25974.00ناجحبحثجيد جدآ40ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد36.5ابراهيم حمدى عبد السالم محمد3002

                     جيــــد%25272.00ناجحبحثجيد جدآ41ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد36.5ابراهيم سيد احمد منصور احمدابومقدم3003

                     مقبــول%19656.00ناجحبحثمقبــول31.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25ابراهيم محمد ابراهيم شبل المرشدى3004

         ض جدآ19.5سلوكيات    مقبــول27كيمياء حيويه  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبضعيف20احمد ابراهيم محمود ابراهيم خميس ابوقميحه3005

                     مقبــول%20558.57ناجحبحثجيــــد34.5ناجحمقبــول26ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول27احمد اسامه عبدالرحيم على ابونعيمه3006

         مقبــول25تغذيه اكلينكيه    مقبــول26.5فسيولوجى  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول26.5ناجحمقبــول27ناجحجيــــد33راسبض جدآ19.5غغغناجحمقبــول25ناجحمقبــول25احمد جابر محمود محمد محمد3007

                     جيد جدآ%27979.71ناجحبحثجيد جدآ40ناجحجيــــد36ناجحأمتياز46ناجحجيــــد35.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ41.5احمد حامد عبدالرحمن ابراهيم3008

                     مقبــول%18051.43ناجحبحثمقبــول27.5ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25احمد حمدي بسيوني حسين عبدهللا3009

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول29ناجحمقبــول26ناجحجيــــد35ناجحمقبــول25غغغناجحمقبــول31راسبض جدآ17احمد خميس عبدالعزيز الشريف3010

                     مقبــول%227.565.00ناجحبحثجيد جدآ37.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد32.5احمد رزق خليفه شرف الدين3011

                     جيــــد%233.566.71ناجحبحثجيــــد37ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول29.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول28.5احمد رمضان محمد عبدالمجيد النهر3012

                     مقبــول%20759.14ناجحبحثجيــــد33ناجحمقبــول29ناجحمقبــول31ناجحمقبــول28ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول29احمد سالمه جالل قناوى شويل3013

                     مقبــول%20558.57ناجحبحثمقبــول32ناجحمقبــول30ناجحمقبــول27ناجحمقبــول30ناجحمقبــول27ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25.5احمد شعبان ابراهيم سيد احمد 3014

         مقبــول25تغذيه اكلينكيه    مقبــول25فسيولوجى  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبض جدآ19ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبت.رت.راحمد صالح احمد محمد الهوارى3015

                     جيد جدآ%278.579.57ناجحبحثجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ39ناجحأمتياز44.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ37.5احمد صالح العزب ابراهيم الصعيدى3016

                     جيــــد%255.573.00ناجحبحثجيــــد37ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد37ناجحمقبــول32ناجحجيــــد36ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ39احمد عادل مغازى محمد عطيه مطر3017

         مقبــول29هستولوجى  ت.ت  ر.كيمياء حيويه  رمحمل بمادتينناجحبحثمقبــول28ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25راسبت.رت.راحمد عبدالعزيز فتحى محمد على الشنديدى3018

       انتاج اسماك     ناجح  مقبــول32كيمياء حيويه  مقبــول%190.554.43ناجحبحثمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول32ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31ناجحمقبــول26.5احمد عبدالفتاح حموده حامد مرزوق3019

                     مقبــول%18753.43ناجحبحثمقبــول29.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25.5احمد عصام عباس محمد عباس3020

                     جيد جدآ%27779.14ناجحبحثجيد جدآ41ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ38ناجحأمتياز44ناجحجيــــد37احمد عالءالدين احمد عبدالدايم الشريف3021

                     مقبــول%17550.00ناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25احمد فتحى محمد رجب3022

                     مقبــول%18552.86ناجحبحثمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25احمد محمد شعبان منصور3023

         مقبــول32هستولوجى    مقبــول30تغذيه اكلينكيه  مقبــول%220.563.00ناجحبحثجيــــد34ناجحمقبــول29.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30احمد محمود موسى محمد الكربيجى3024

                     راسبناجحبحثض جدآ12.5غغغراسبضعيف24.5غغغغغغناجحمقبــول25غغغاحمد مصطفى السيد محمد عرابى3025

                     جيد جدآ%26676.00ناجحبحثجيد جدآ37.5ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ37.5احمد مهدى محمود اسماعيل الفقى3026

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول25راسبضعيف23.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبت.رت.راحمد هاني قدري محمد احمد عطا3027

                     جيــــد%24870.86ناجحبحثجيــــد34.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد37ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ39.5ناجحمقبــول31.5احمد وجيه محمد اسماعيل قطب بدران3028

                     جيــــد%23366.57ناجحبحثجيــــد34ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول30ناجحمقبــول28.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول31.5اسراء بكر عبدالجواد جاد3029

         مقبــول32هستولوجى    مقبــول32كيمياء حيويه  مقبــول%183.552.43ناجحبحثمقبــول29ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25اسراء سالم مبروك محمد عيد3030

                     جيد جدآ%27779.14ناجحبحثجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ41.5ناجحأمتياز44ناجحجيــــد35ناجحجيد جدآ41.5ناجحمقبــول29.5ناجحأمتياز44اسراء عالء الدين محمد كمال رحومه3031

                     محمل بمادتينناجحبحثجيــــد33ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27راسبت.رت.رناجحمقبــول29ناجحمقبــول28راسبضعيف21.5اسراء علي عبده الجندي3032

                     مقبــول%192.555.00ناجحبحثمقبــول30.5ناجحمقبــول27ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25اسراء عوض احمد محمد سالم3033

                     مقبــول%203.558.14ناجحبحثجيــــد33.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25.5اسراء محمد عبد العزيز سعد3034

                     مقبــول%189.554.14ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول26اسراء نبيل فرج سليمان عبدهللا3035

                     مقبــول%21060.00ناجحبحثجيــــد34ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول26ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول26اسالم عادل جمعه محمود سليمان3036

         مقبــول28.5تغذيه اكلينكيه    مقبــول32كيمياء حيويه  مقبــول%21762.00ناجحبحثجيــــد32.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30ناجحجيــــد34ناجحجيــــد32.5اسالم وائل مسعود حسين عبدالواحد اسماعيل3037

                     جيد جدآ%28882.29ناجحبحثجيد جدآ37.5ناجحأمتياز43ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ40ناجحأمتياز42.5ناجحأمتياز45اسماء ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الباجور3038

                     جيد جدآ%290.583.00ناجحبحثأمتياز43.5ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ39ناجحأمتياز45ناجحجيد جدآ38ناجحأمتياز42.5اسماء عبدالحميد محمد عبدالحميد ابراهيم3039

                     مقبــول%227.565.00ناجحبحثجيــــد33.5ناجحجيــــد36ناجحمقبــول32ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول32ناجحمقبــول30.5اسماء عالء رجب الديب3040

إسم الطالبم
باثولوجى اكلينيكىمناعة فيرولوجىفارماكولجىبكتريولوجىباثولوجىانتاج دواجنالطفيليات
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نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ د محمد عارف النشرتى.أ: رئيس الكنترول
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                     مقبــول%226.564.71ناجحبحثجيــــد35ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول29.5اسماء على محمد الصياد3041

                     جيــــد%23868.00ناجحبحثجيد جدآ39ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول27ناجحجيــــد35ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد34.5اسماء ماهر رجب ابراهيم عثمان3042

                     جيــــد%240.568.71ناجحبحثجيــــد34.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد34ناجحجيــــد34ناجحجيــــد35ناجحجيد جدآ39.5اسماء محمد ابوبكر مبروك عيسى3043

                     جيــــد%25673.14ناجحبحثجيــــد37ناجحمقبــول31.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد37اسماء محمد عبدهللا عيد احمد3044

                     جيــــد%251.571.86ناجحبحثجيــــد37ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ41ناجحجيــــد33ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد34ناجحجيــــد36اسماء محمد فوزى اللبودى3045

                     جيــــد%249.571.29ناجحبحثجيــــد35ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد35ناجحجيــــد36ناجحجيــــد34ناجحجيــــد33.5اسماء محمد محروس خليفه عكر3046

                     مقبــول%219.562.71ناجحبحثجيــــد34.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول28ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول29.5اشرقت محمد سليمان عزالدين مكرم3047

                     جيد جدآ%26475.43ناجحبحثجيــــد36.5ناجحجيــــد35ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ37.5االء احمد عبدالغنى عثمان3048

                     جيد جدآ%27678.86ناجحبحثجيد جدآ40ناجحجيد جدآ37.5ناجحأمتياز42.5ناجحجيــــد36ناجحأمتياز44ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد37االء احمد محمد محمد متولى3049

         مقبــول32هستولوجى    مقبــول29تغذيه اكلينكيه  مقبــول%20157.43ناجحبحثمقبــول30ناجحمقبــول25.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول26ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول28.5االء رفعت عبدالهادى فرحات3050

                     جيــــد%246.570.43ناجحبحثجيــــد36.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيد جدآ39ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد34االء محمد مختار كشك3051

                     جيــــد%24369.43ناجحبحثجيــــد33.5ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ40ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد37ناجحجيــــد34.5االء محمود عبد الفتاح شعالن3052

                     مقبــول%18552.86ناجحبحثمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25السيد رفعت السعيد السيد شلبى3053

                     جيــــد%24269.14ناجحبحثجيــــد36.5ناجحجيــــد37ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول31ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول30.5السيد عادل السيد خضر3054

                     جيد جدآ%266.576.14ناجحبحثجيد جدآ38ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد36الهام ابراهيم محمد محمد النجار3055

                     مقبــول%198.556.71ناجحبحثمقبــول30ناجحمقبــول29ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول25امال صالح محمد محمد دسوقي3056

                     مقبــول%204.558.43ناجحبحثجيــــد34.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25امانى السعيد علي قنديل محمد3057

                     أمتياز%30085.71ناجحبحثأمتياز42.5ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ41ناجحأمتياز44.5ناجحأمتياز46امانى صبرى عوض البردان3058

                     مقبــول%191.554.71ناجحبحثمقبــول32ناجحمقبــول27ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25امانى محمد عبدالقادر محمد متولى3059

                     جيد جدآ%281.580.43ناجحبحثجيد جدآ41ناجحجيد جدآ41ناجحأمتياز43.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ39امل خيرى موسي محمد هالل3060

                     جيــــد%235.567.29ناجحبحثجيــــد37ناجحجيــــد36ناجحجيــــد37ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول26.5امل محمد سعد سعد العبيسى3061

                مقبــول32كيمياء حيويه  مقبــول%192.555.00ناجحبحثمقبــول30.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25امنيه عماد الدين محمد سند3062

                     مقبــول%197.556.43ناجحبحثجيــــد33ناجحمقبــول25ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25امنيه محمد عبدالمنعم أبويوسف3063

                     جيــــد%24971.14ناجحبحثجيــــد36.5ناجحجيــــد33ناجحجيد جدآ41ناجحجيــــد33ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد33ناجحجيــــد36امنيه مصطفي فؤاد رزق3064

         مقبــول25هستولوجى    مقبــول32انتاج حيوانى  محمل بمادتينناجحبحثضعيف24.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25امير بليغ عبدالحميد عبدالحليم محمد3065

                     مقبــول%208.559.57ناجحبحثمقبــول28.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول25.5اميره رجب بسيونى رجب الغرباوى3066

                     مقبــول%17550.00ناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25اميره رضا احمد عبدالمعطى عبدالال3067

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول29.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26راسبضعيف21.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول28راسبت.رت.راميره شاكر عبدالحليم محمد عقاب3068

                     جيد جدآ%273.578.14ناجحبحثجيد جدآ41ناجحجيد جدآ38.5ناجحأمتياز43ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيــــد32.5اميره عبدالباسط شامخ زقيم مسعود3069

                     مقبــول%19555.71ناجحبحثمقبــول31.5ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25انجي ناصر عبدالمنعم سعد غباش3070

                     جيد جدآ%274.578.43ناجحبحثجيد جدآ38ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيد جدآ41ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ39.5انسام سامى رفاعى على عمرو3071

                     مقبــول%19756.29ناجحبحثمقبــول28ناجحمقبــول25ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25ايمان ادهم زغلول عبدربه رزق3072

                     جيــــد%24168.86ناجحبحثجيد جدآ38ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول31ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول25ايمان جمال رياض زكى العمرى3073

                     مقبــول%20257.71ناجحبحثمقبــول31ناجحمقبــول28ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول27ايمان سليمان محمد حامد قنوم3074

                     مقبــول%200.557.29ناجحبحثمقبــول31.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول28ايمان صبحى حسنى عبداللطيف مالك3075

                     محمل بمادهناجحبحثمقبــول29.5ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25راسبت.رت.رايمان محمد رمضان محمد بدر3076

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول29ناجحمقبــول25.5ناجحجيــــد36راسبضعيف22.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25.5راسبض جدآ19ايمان محمد شعبان محمد عامر3077

                     أمتياز%29985.43ناجحبحثأمتياز43.5ناجحأمتياز44ناجحأمتياز46.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ42ناجحأمتياز43.5ناجحجيد جدآ40.5ايمان هاشم سعد محارب فرج الزيات3078

         مقبــول26.5فسيولوجى    مقبــول31كيمياء حيويه  محمل بمادهناجحبحثمقبــول29.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27راسبت.رت.رايمن مصطفى محمد مصطفى الشرقاوى3079

                     مقبــول%19856.57ناجحبحثمقبــول28.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول29.5ايمن منصور ابوالفتح عيسي عيسى3080

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ د محمد عارف النشرتى.أ: رئيس الكنترول



2020-2019نتيجة الفرقة الثالثة للعام الجامعى  جامعة دمنهور

كلية الطب البيطرى
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إسم الطالبم

باثولوجى اكلينيكىمناعة فيرولوجىفارماكولجىبكتريولوجىباثولوجىانتاج دواجنالطفيليات
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                     جيــــد%240.568.71ناجحبحثجيــــد36.5ناجحجيــــد34ناجحأمتياز42.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد33ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول27.5ايناس عبدالعاطى محمد محمد ابوسليمه3081

                     جيــــد%25773.43ناجحبحثجيــــد35.5ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ41ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد37ايه ابراهيم فتوح عبدالمقصود الشاعر3082

                     مقبــول%21762.00ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد33ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول31ناجحمقبــول30ايه احمد مصطفى محمد نوير3083

                     مقبــول%213.561.00ناجحبحثمقبــول32ناجحمقبــول30ناجحجيــــد33ناجحمقبــول27ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول31.5ايه جابر حسن خليل جويده3084

                     مقبــول%22363.71ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد36ناجحمقبــول29ناجحمقبــول31ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول29.5ايه حسن محمد حسن محمد3085

                     مقبــول%219.562.71ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول26ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول32ايه عالءالدين لطفي محمد نافع3086

                     مقبــول%20759.14ناجحبحثجيــــد33ناجحمقبــول28ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول31ايه ماهر جمعة محمد عبدالرازق3087

                     مقبــول%216.561.86ناجحبحثجيــــد35.5ناجحمقبــول29ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول29ناجحمقبــول29ناجحمقبــول29ناجحمقبــول27ايه محمد كامل محمد خطاب3088

                     مقبــول%224.564.14ناجحبحثمقبــول32ناجحمقبــول29.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول29ناجحجيــــد33ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول27باسم محمد محمد عبدالرحمن محمد3089

                     مقبــول%204.558.43ناجحبحثمقبــول31ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30بانسيه محمد رشوان حافظ رشوان3090

                     مقبــول%21360.86ناجحبحثجيــــد33.5ناجحمقبــول29ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25.5بثينة عصام السيد نجم3091

                     مقبــول%190.554.43ناجحبحثمقبــول28ناجحمقبــول28ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25بدر صالح بدر محمد بدر3092

                     مقبــول%224.564.14ناجحبحثجيــــد33.5ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول30.5تقى على عبده قضيب3093

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول26.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول27.5راسبضعيف23.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29راسبت.رت.رتوماس اسعد شاكر مينا3094

                     محمل بمادهناجحبحثمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول26.5راسبض جدآ18.5توماس عزيز فارس عزيز اقالديوس3095

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول28.5ناجحمقبــول26ناجحمقبــول31.5راسبضعيف22ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26راسبض جدآ18.5جابر محمد جابر السيد خطاب3096

       انتاج اسماك     ناجح  مقبــول25.5تغذيه اكلينكيه  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول26.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول26راسبضعيف22ناجحمقبــول26راسبضعيف20.5ناجحمقبــول25جهاد احمد عبداللطيف  نوار3097

         مقبــول32هستولوجى    مقبــول32كيمياء حيويه  مقبــول%20458.29ناجحبحثجيــــد33.5ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25جهاد السيد عبدالحميد الشربيني3098

                     مقبــول%215.561.57ناجحبحثجيــــد34.5ناجحمقبــول32ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول25جهاد عنتر حسن شريف قديحة3099

                     جيــــد%24269.14ناجحبحثجيــــد35ناجحجيــــد35.5ناجحأمتياز44.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول27ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد32.5جون زكريا دنيال عطيه عطيه3100

                     جيــــد%24269.14ناجحبحثجيد جدآ38ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد32.5حسن محمد ايمن حسن تاج الدين3101

                     مقبــول%210.560.14ناجحبحثجيــــد34ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد37ناجحمقبــول26ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25حسناء احمد صالح الدين سالم3102

                     مقبــول%18753.43ناجحبحثمقبــول31ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25حسناء حمدى عبدالرازق عبدالجليل3103

                     جيــــد%246.570.43ناجحبحثجيــــد35.5ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول29ناجحجيــــد35.5حسناء محمود حامدعبدالحميد عزام3104

                     جيــــد%23968.29ناجحبحثجيــــد35ناجحمقبــول28ناجحجيد جدآ42ناجحمقبــول26ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد35ناجحجيــــد35حنان منصور خميس على الصاحى3105

                     محمل بمادتينناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول29.5راسبضعيف22ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33.5راسبض جدآ13خالد محمد صبحى عبداللطيف عياد3106

                     مقبــول%184.552.71ناجحبحثجيــــد33ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25خالد محمد عبدالسالم حسن قرقر3107

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول31.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول31.5راسبضعيف23.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26راسبت.رت.رخلود احمد محمد رضوان3108

                     مقبــول%222.563.57ناجحبحثجيــــد37ناجحجيــــد35.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول27ناجحمقبــول30خلود فتحي محمد بهي الشرقاوي3109

                     مقبــول%20358.00ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد34ناجحمقبــول25داليا احمد احمد محمد صالح3110

                مقبــول32فسيولوجى  جيــــد%24971.14ناجحبحثجيد جدآ40.5ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ39ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد34ناجحجيــــد35.5داليا عبدالشافى محمود عبدالشافى رشوان3111

                     جيــــد%247.570.71ناجحبحثجيــــد36ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ41.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد32.5دعاء حازم عبدالهادى على عبيد3112

                     جيد جدآ%28080.00ناجحبحثجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحأمتياز42.5ناجحجيــــد36ناجحأمتياز44.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ40.5دعاء رفاعى عبدالفتاح نصر العالقى3113

                     جيــــد%234.567.00ناجحبحثجيــــد37ناجحجيــــد34ناجحجيــــد34ناجحمقبــول31.5ناجحجيد جدآ39ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول29.5دعاء عبد العزيز علي محمد عبدالعزيز3114

                     جيــــد%23868.00ناجحبحثجيد جدآ40ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ41ناجحمقبــول31ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول27.5دعاء عبدالعال محمد عبدالعال اسماعيل3115

                     مقبــول%21661.71ناجحبحثمقبــول30ناجحمقبــول27ناجحجيــــد35ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد33ناجحجيــــد35دعاء عالء عبدالهادى اسماعيل عامر3116

       تغذيه اكلينكيه  غ  غكيمياء حيويه  غ  غراسبناجحبحثمقبــول25.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول26راسبضعيف24ناجحمقبــول26ناجحمقبــول28راسبت.رت.ردعاء محمد فتحى النجار3117

                     مقبــول%18352.29ناجحبحثمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.5دنيا سمير عبدالمعطى سيداحمد3118

                     مقبــول%205.558.71ناجحبحثجيــــد34.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25رانيا اشرف عطا امين الجندى3119

       انتاج اسماك     ناجح  مقبــول25فسيولوجى  مقبــول%17550.00ناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25رانيا محمد على غازى هيبه3120

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ د محمد عارف النشرتى.أ: رئيس الكنترول
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باثولوجى اكلينيكىمناعة فيرولوجىفارماكولجىبكتريولوجىباثولوجىانتاج دواجنالطفيليات
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                     مقبــول%200.557.29ناجحبحثمقبــول31.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول32ناجحمقبــول25رباب مصطفى محمد يوسف العماوى3121

                     مقبــول%19856.57ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول25رجب عابد كامل محمود امين3122

                     مقبــول%22163.14ناجحبحثجيــــد34ناجحمقبــول29ناجحجيد جدآ39.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد33ناجحمقبــول25رزق الشحات رزق جعفر3123

                     مقبــول%198.556.71ناجحبحثمقبــول29.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول25رضوى امين محمد فتح هللا خميس3124

                     مقبــول%20458.29ناجحبحثجيــــد33.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25ناجحجيــــد32.5رنا عزت محمود محمد يوسف3125

                     مقبــول%17550.00ناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25روان عادل احمد فتح هللا علي3126

                     مقبــول%21561.43ناجحبحثمقبــول30ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول27روان مصطفى مصطفى زكى3127

                     جيــــد%24269.14ناجحبحثجيــــد37ناجحجيــــد35ناجحجيــــد37ناجحجيــــد34ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد34ناجحجيــــد33.5روال ناصف محمود عبدالرسول عبيد3128

                     مقبــول%21962.57ناجحبحثجيــــد37ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25ريهام شحاته عبد المجيد ابراهيم3129

                     مقبــول%191.554.71ناجحبحثمقبــول27ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول25ريهام عبد المحسن رشاد الملوى3130

                     جيــــد%23567.14ناجحبحثجيــــد32.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيد جدآ39ناجحمقبــول31ريهام عبدالغفار محمد عبدالغفار3131

                     جيد جدآ%278.579.57ناجحبحثجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحأمتياز44ناجحجيــــد35.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ38.5ناجحأمتياز42.5ريهان ايمن عدلى طه صالح3132

                     جيد جدآ%29684.57ناجحبحثجيد جدآ41.5ناجحأمتياز42.5ناجحأمتياز44.5ناجحجيد جدآ41ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحأمتياز43.5زينب ناصر على عبدالرحمن قلج3133

                     مقبــول%20959.71ناجحبحثجيــــد34ناجحمقبــول31ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25.5ساره اشرف عبدالمنعم احمد الشاعر3134

                     جيد جدآ%292.583.57ناجحبحثجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحأمتياز45ناجحجيد جدآ39.5ناجحأمتياز44ناجحأمتياز44ناجحجيد جدآ40ساره حمدى سعدون عوض3135

                     مقبــول%22062.86ناجحبحثجيــــد34.5ناجحمقبــول27ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول31ساره سمير يوسف حميد3136

                     جيد جدآ%27979.71ناجحبحثجيد جدآ39ناجحجيد جدآ41ناجحأمتياز47ناجحجيــــد35ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ39ساره محمد خيرهللا صالح3137

                     جيد جدآ%27177.43ناجحبحثجيد جدآ40.5ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ41ناجحجيد جدآ39.5ساره مصطفى عبدالوهاب عبدالوهاب عرفات3138

                     محمل بمادهناجحبحثمقبــول31.5ناجحمقبــول29ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31ناجحمقبــول29.5راسبت.رت.رسالى حمد محمد قبارى شتيوى3139

                     جيــــد%259.574.14ناجحبحثجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول32سعد شوقى سعد خليفة سليمان3140

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول27ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبضعيف21.5ناجحمقبــول25راسبت.رت.رسعيد عبدالمقصود سعيد محمود العباسى3141

                     جيــــد%25372.29ناجحبحثجيــــد37ناجحجيــــد33.5ناجحأمتياز42.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد36ناجحجيــــد34ناجحجيــــد34سماء اسامه عبدالحميد على العريان3142

                     جيــــد%24770.57ناجحبحثجيــــد36ناجحجيــــد36ناجحمقبــول32ناجحجيــــد33ناجحجيــــد33ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد37سميرة سعيد عبدالسالم عنكش3143

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول30ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5راسبض جدآ19ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25راسبض جدآ18سميه على رمضان عثمان عوض3144

                     أمتياز%308.588.14ناجحبحثأمتياز44ناجحأمتياز42.5ناجحأمتياز45.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحأمتياز47.5ناجحأمتياز44.5ناجحأمتياز44سهام حسن محمد حسن السوده3145

                     مقبــول%227.565.00ناجحبحثجيــــد34ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول30شادى حسين محمد زهران3146

       انتاج اسماك     ناجح  مقبــول32كيمياء حيويه  مقبــول%17750.57ناجحبحثمقبــول26.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25شروق محمد صالح زبادى3147

         مقبــول27.5هستولوجى    مقبــول32كيمياء حيويه  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5راسبض جدآ19ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27راسبضعيف23شروق محمود قنديل يسن محمود3148

         مقبــول26تغذيه اكلينكيه    مقبــول32كيمياء حيويه  مقبــول%17550.00ناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25شرين ابراهيم جاد قطب البنا3149

                     جيــــد%25974.00ناجحبحثجيــــد36.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ39.5شيماء تهامي محمد حسن تهامي3150

                     محمل بمادهناجحبحثمقبــول28.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبت.رت.رشيماء طاهر عبدالعزيز محمد العجان3151

                     جيــــد%24770.57ناجحبحثمقبــول31ناجحمقبــول31ناجحجيد جدآ39.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ38صابرين السيد كامل عبدالرازق ابوفول3152

                     مقبــول%19756.29ناجحبحثجيــــد36ناجحمقبــول30ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25صفاء ابراهيم هاشم حشيش3153

                     مقبــول%19756.29ناجحبحثجيــــد33.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول32ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول26ناجحمقبــول26.5صفاء خالد عبدالفضيل سليمان عقيله3154

                     مقبــول%199.557.00ناجحبحثجيــــد33ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25صفيه حلمي محمد مهدي3155

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول27.5راسبضعيف22.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5راسبت.رت.رصالح السيد محمد محمود بسيونى3156

                     مقبــول%18753.43ناجحبحثمقبــول27.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول30صالح محمد خيري محمد كامل عبدالمولى جزر3157

                     جيــــد%228.565.29ناجحبحثجيــــد35.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد33ناجحمقبــول28ناجحمقبــول30.5صوفيا صبحى سمير حنا جرجس3158

       انتاج اسماك     ناجح  مقبــول30كيمياء حيويه  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26راسبضعيف21ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28راسبت.رت.رطارق سعد الصافى ابونعمه3159

                     مقبــول%176.550.43ناجحبحثمقبــول25.5ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25طارق محمد السيد عبدهللا أحمد عامر3160

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ د محمد عارف النشرتى.أ: رئيس الكنترول
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                     مقبــول%18352.29ناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25طارق نصر السيد الصافى نعمان3161

       انتاج اسماك     ناجح  مقبــول30وراثة  مقبــول%19455.43ناجحبحثمقبــول28.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27عبدالرحمن السعيد محمد احمد شاهين3162

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبضعيف23.5راسبض جدآ19.5عبدالرحمن حسين علي حسن الحداد3163

                     مقبــول%210.560.14ناجحبحثمقبــول31ناجحمقبــول31ناجحمقبــول31ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول27ناجحمقبــول32عبدالرحمن شعبان ابراهيم عبدالسالم شهاوى3164

                     مقبــول%204.558.43ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31عبدالرحمن عالءالدين عبدالرحمن بركات3165

                     جيد جدآ%272.577.86ناجحبحثجيد جدآ40ناجحجيد جدآ41.5ناجحأمتياز45.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ42ناجحجيــــد34ناجحجيــــد36عبدالرحمن ماهر مصطفى كامل عصمت3166

                     مقبــول%194.555.57ناجحبحثمقبــول31.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30عبدالرحمن محمد حافظ محمد جودة3167

                     مقبــول%181.551.86ناجحبحثمقبــول26ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25عبدالرحمن محمد عبدهللا السباعى3168

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبت.رت.رناجحمقبــول26.5راسبضعيف22.5عبدالرحمن مصطفى ابراهيم احمد الجبالى3169

                     مقبــول%19756.29ناجحبحثمقبــول31.5ناجحمقبــول28ناجحجيــــد33ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول26عبدالرحمن يسرى احمد نصار3170

                     مقبــول%203.558.14ناجحبحثجيــــد34ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول26ناجحمقبــول28ناجحمقبــول28عبدالعزيز حلمي عبدالعزيز تركي3171

         مقبــول27.5هستولوجى    مقبــول31كيمياء حيويه  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25راسبض جدآ17.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبض جدآ14عبدالكريم جمعه قطب عون3172

                     مقبــول%18452.57ناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25عبدهللا اسماعيل حسين االحول3173

                     مقبــول%177.550.71ناجحبحثمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25عبدهللا على رزق على الجارحى3174

                     مقبــول%217.562.14ناجحبحثجيــــد34.5ناجحمقبــول31.5ناجحجيد جدآ39ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول25عبير أشرف جالل عبدالعال محمد3175

                     جيــــد%23266.29ناجحبحثجيد جدآ38ناجحمقبــول32ناجحجيــــد35ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد33ناجحجيــــد33ناجحمقبــول29.5عبير جابرعلى بسيونى ابراهيم3176

         مقبــول25فسيولوجى    مقبــول27كيمياء حيويه  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25راسبضعيف22ناجحمقبــول25راسبت.رت.رعزه سعد محمد مصطفى سعد3177

                     جيد جدآ%271.577.57ناجحبحثجيد جدآ40ناجحجيد جدآ38ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ40.5عال احمد عبدهللا عيد احمد3178

         مقبــول25فسيولوجى    مقبــول32تشريح تانيه   مقبــول%22464.00ناجحبحثجيــــد36ناجحمقبــول31ناجحجيــــد35ناجحمقبــول26.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول30.5عال حسين عبدالحميد محمود زهران3179

                     مقبــول%22664.57ناجحبحثجيــــد33ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول29.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد34ناجحمقبــول25عال عصام على سالم3180

                     مقبــول%210.560.14ناجحبحثمقبــول31ناجحمقبــول28ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد36ناجحمقبــول25عال منصور حفيظ على3181

                     مقبــول%20257.71ناجحبحثجيــــد33.5ناجحمقبــول29ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول26ناجحمقبــول30ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25عالءناصر عبدالفتاح محمد محمود3182

                ض جدآ15.5سلوكيات  محمل بمادتينناجحبحثجيــــد36ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول27غغغناجحمقبــول30ناجحمقبــول25على أيمن محمد عبدالجواد3183

                     مقبــول%219.562.71ناجحبحثجيــــد34.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25ناجحجيــــد34ناجحمقبــول25.5على عبد الحليم عرفان3184

                     مقبــول%20558.57ناجحبحثجيــــد35.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28على محمد السيد حسن القصاص3185

       انتاج اسماك     ناجح  مقبــول27هستولوجى  راسبناجحبحثمقبــول25راسبض جدآ19.5ناجحمقبــول25راسبض جدآ17.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبت.رت.رعمرو اشرف محمود حماد3186

                     مقبــول%195.555.86ناجحبحثمقبــول30ناجحمقبــول29ناجحمقبــول30ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول25عمرو سالم راغب ذكى3187

                     مقبــول%186.553.29ناجحبحثمقبــول31ناجحمقبــول28ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25عمرو مصطفي عبدالعال محمود عبدالعال3188

                     جيــــد%23266.29ناجحبحثجيــــد37ناجحجيــــد33ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول32ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول31.5فاديه عبدالرازق ابراهيم عباس3189

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول31ناجحمقبــول31ناجحمقبــول30راسبضعيف24.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبض جدآ19فارس احمد ابراهيم سعد الهندى3190

         مقبــول25فسيولوجى    مقبــول28كيمياء حيويه  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول26.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبضعيف21فاطمه كمال احمد محمد قريطم3191

                     محمل بمادهناجحبحثمقبــول25.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5راسبض جدآ19.5فاطمه محمد احمد احمد ابوهاشم3192

       ت.ت  ر.فسيولوجى  ر  مقبــول29كيمياء حيويه  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول26ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبضعيف20فؤاد صبحى فؤاد عبالجواد3193

       انتاج اسماك     ناجح  مقبــول27تغذيه اكلينكيه  مقبــول%175.550.14ناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25كريم محمود منصورمراد سليم3194

                     مقبــول%188.553.86ناجحبحثمقبــول30ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول26لجين احمد سعيد حسيب محمود3195

                     مقبــول%224.564.14ناجحبحثجيــــد34.5ناجحمقبــول31.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول29محمد ابراهيم راشد حسن الصاوى3196

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25راسبضعيف22.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28.5راسبت.رت.رمحمد احمد رجب عبدالهادى3197

                     مقبــول%191.554.71ناجحبحثمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول30محمد احمد عبد الحميد عويضه3198

                     مقبــول%192.555.00ناجحبحثجيــــد33.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول29ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25محمد احمد على احمد قطب3199

                     مقبــول%21962.57ناجحبحثجيــــد32.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول30.5محمد السعيد محمد عبدالمجيد عبداللطيف3200

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ د محمد عارف النشرتى.أ: رئيس الكنترول
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                     مقبــول%189.554.14ناجحبحثمقبــول30ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25محمد جمعه مصطفي محمد3201

                     مقبــول%19355.14ناجحبحثمقبــول28ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25محمد جميل عبدالعاطى محمد عيد3202

                     مقبــول%22363.71ناجحبحثجيــــد33ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ41.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول31ناجحمقبــول32ناجحمقبــول25محمد حامد عبدالرحمن الصباغ3203

                     مقبــول%19956.86ناجحبحثجيــــد35.5ناجحمقبــول28ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25محمد حامد محمد قريطم3204

         مقبــول25هستولوجى    مقبــول25فسيولوجى  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبت.رت.رناجحمقبــول25راسبت.رت.رمحمد حمدي مبروك سنوسي3205

         مقبــول28هستولوجى    مقبــول32تغذيه اكلينكيه  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبضعيف23ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبض جدآ16محمد رمضان عبدالمعطى عبدالوهاب القطقاط3206

                     مقبــول%19856.57ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول26ناجحمقبــول32ناجحمقبــول26.5محمد صبحى احمد مبروك رجب3207

                     جيد جدآ%274.578.43ناجحبحثجيد جدآ38ناجحجيــــد35ناجحأمتياز44ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ41ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ40.5محمد صبحي عبدالفتاح محمد خيرهللا3208

                     جيــــد%254.572.71ناجحبحثجيد جدآ37.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد37ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد37ناجحجيــــد36.5محمد عبدالرازق فوزى محمد3209

                     مقبــول%22163.14ناجحبحثجيــــد33.5ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد36ناجحمقبــول28ناجحمقبــول30ناجحجيــــد34ناجحمقبــول28محمد عبدالرحيم محمد حسن مبروك3210

                     جيد جدآ%267.576.43ناجحبحثجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد37محمد عبدالسميع عبدالسالم عبدهللا محمد3211

                مقبــول31.5هستولوجى  مقبــول%19355.14ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحمقبــول26.5محمد عصام محمد احمد بدوي3212

                     مقبــول%206.559.00ناجحبحثمقبــول27.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول28ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد33محمد عمر عبدالكريم رحيم3213

                     راسبناجحبحثمقبــول27ناجحمقبــول26راسبت.رت.رراسبض جدآ18.5ناجحمقبــول25راسبضعيف24راسبت.رت.رمحمد عوض عبدالخالق عوض خليفه3214

       انتاج اسماك     ناجح  مقبــول29هستولوجى  مقبــول%180.551.57ناجحبحثمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25محمد فايز شعبان محمد ناصف3215

                     جيــــد%24369.43ناجحبحثجيــــد35.5ناجحمقبــول31ناجحجيد جدآ41.5ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد35محمد كارم محمد مصطفى غيات3216

                     مقبــول%210.560.14ناجحبحثجيــــد36.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول26ناجحمقبــول31ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول25محمد مبروك على عبدالفتاح3217

                     جيــــد%23767.71ناجحبحثجيــــد36ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد36ناجحمقبــول25محمد مجدى عبدالسميع امين العزب3218

                     جيــــد%23968.29ناجحبحثجيــــد33.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد37محمد محمد رمضان عيد رمضان مبارك3219

                     جيــــد%25873.71ناجحبحثجيد جدآ38.5ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ38.5محمد محمود ابراهيم قطب محمود3220

                     محمل بمادهناجحبحثمقبــول29.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول27راسبض جدآ19.5محمد محمود محمد سرايا3221

                     جيــــد%254.572.71ناجحبحثجيد جدآ39ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد34ناجحجيــــد33ناجحجيــــد35ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ37.5محمد نصر السيد اسماعيل سرحان3222

                     مقبــول%222.563.57ناجحبحثجيــــد33.5ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول31.5محمود احمد محمد محمد زبادى3223

                     مقبــول%202.557.86ناجحبحثمقبــول29ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول28ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول29.5محمود احمد محمود على الشريف3224

                     مقبــول%21260.57ناجحبحثمقبــول31ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول25محمود صالح ابوالمجد مرسى سعيد3225

                     جيــــد%237.567.86ناجحبحثجيــــد35.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول32ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول31.5محمود عبدالحليم عبدالمعبود اسماعيل ابوابراهيم3226

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبت.رت.رراسبض جدآ19محمود عزمى محمد سليم داود3227

                     جيــــد%23968.29ناجحبحثمقبــول31.5ناجحمقبــول30ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول29ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ37.5محمود عيد أحمد عبدالمنعم شلبى3228

                     جيد جدآ%292.583.57ناجحبحثجيد جدآ40.5ناجحأمتياز43.5ناجحأمتياز47ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ39ناجحأمتياز43محمود فؤاد صالح فؤاد الزينى3229

                     مقبــول%18853.71ناجحبحثمقبــول30.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25محمود محمد ابراهيم فياض3230

                     مقبــول%19756.29ناجحبحثمقبــول32ناجحمقبــول30ناجحجيــــد33ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25محمود محمد احمد الغنام3231

                     مقبــول%21561.43ناجحبحثجيــــد33.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول27ناجحمقبــول27ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول28.5محمود محمد عطيه السيد زعير3232

                     جيــــد%25272.00ناجحبحثجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد35.5ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول30.5مروان نبيل محمد شاكر السكرى3233

                     جيــــد%247.570.71ناجحبحثجيــــد37ناجحجيــــد35ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول29.5ناجحأمتياز43.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول32مروة ابراهيم محمد محمد سالمه3234

                     جيــــد%25873.71ناجحبحثجيــــد36.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحأمتياز42.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد36ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد34مريم سليمان سليمان عوض عبدهللا3235

                     مقبــول%223.563.86ناجحبحثجيــــد33ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد36ناجحمقبــول26ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول31.5مريم محمود ابراهيم عوض3236

                     محمل بمادهناجحبحثمقبــول32ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد32.5راسبت.رت.رمريم وجيه عبدالرحمن  عبدالكريم3237

                     مقبــول%206.559.00ناجحبحثمقبــول31ناجحمقبــول29ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول25مسكات عبد الناصر اسماعيل محمد الديهى3238

                     مقبــول%224.564.14ناجحبحثمقبــول32ناجحمقبــول31ناجحجيــــد35ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول30.5مصطفي أحمد عبداللطيف عطية3239

         مقبــول26.5هستولوجى    مقبــول25تغذيه اكلينكيه  مقبــول%17750.57ناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25مصطفى احمدمصطفى عبدالكريم المناخلى3240

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ د محمد عارف النشرتى.أ: رئيس الكنترول
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         مقبــول28.5هستولوجى    مقبــول29كيمياء حيويه  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول26.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول27راسبضعيف20.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31راسبضعيف21.5مصطفى اشرف سعد غراب3241

                     جيــــد%23065.71ناجحبحثجيــــد34.5ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ37.5مصطفى عبدالقوى عبدالحميد محمد زيد3242

         مقبــول27.5هستولوجى    مقبــول26.5تغذيه اكلينكيه  مقبــول%19455.43ناجحبحثمقبــول30.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5مصطفي محمود غازي علي غالي3243

       فسيولوجى  غ  غكيمياء حيويه  غ  غراسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغمصطفي محمود قطب عبد الرحمن النحراوى3244

                     جيد جدآ%29183.14ناجحبحثجيد جدآ41ناجحأمتياز45ناجحأمتياز45.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحأمتياز45ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ40ملكه جمال الدين خيرى حسن هبيله3245

                     مقبــول%19656.00ناجحبحثجيــــد35ناجحمقبــول28ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول27منار أحمد حسن احمد ابراهيم3246

                     محمل بمادهناجحبحثمقبــول25.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد32.5راسبت.رت.رمنار صبحى محمد على جاد حربى3247

         مقبــول25تغذيه اكلينكيه    مقبــول25كيمياء حيويه  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبضعيف20.5ناجحمقبــول25منة محمد طايل حمد محمد الشناوى3248

                     مقبــول%21461.14ناجحبحثجيــــد33.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول29.5منه هللا بدر ابراهيم الصباغ3249

                     جيــــد%23366.57ناجحبحثجيد جدآ38.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد32.5منه هللا حسام عبدالفصيح المعزاوى3250

                     مقبــول%19656.00ناجحبحثمقبــول29ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25منى فرحات عبدهللا سعد القويعى3251

                     مقبــول%201.557.57ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول26.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول27.5منى يحيى يوسف محمدالكالف3252

                     جيــــد%23968.29ناجحبحثجيــــد33.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ37.5منير محمد شفيق خطاب3253

                     مقبــول%21260.57ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول32ناجحمقبــول27ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول26.5ناجحجيــــد33.5مهند أحمد محمد أحمد هيكل3254

                     مقبــول%17550.00ناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25مؤمن سمير محمد محمد الخولى3255

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول28ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول29.5راسبضعيف23.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول26راسبض جدآ19مى ايمن احمد سيد بكر3256

                     مقبــول%19656.00ناجحبحثمقبــول29.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد36ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25مى عبد المعطى عيد بسيونى العيوطي3257

                     جيــــد%25572.86ناجحبحثجيــــد36ناجحجيــــد35.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ40مى على خميس على رجب3258

                     جيــــد%244.569.86ناجحبحثجيــــد35.5ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد34ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول31.5مى محمدى عبدالفتاح ابوناشى3259

                     جيد جدآ%28380.86ناجحبحثجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحأمتياز45.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ40ميرنا عالء الدين محمد المسيرى3260

         مقبــول25تغذيه اكلينكيه    مقبــول28كيمياء حيويه  مقبــول%17750.57ناجحبحثمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25مينا وديع حنا ابراهيم اسعد3261

                     جيــــد%24369.43ناجحبحثجيــــد35ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول31ناجحجيــــد36ناجحجيــــد36.5ندى عبدالعزيز محمد عبدالعزيزسعد3262

                     مقبــول%20157.43ناجحبحثمقبــول28ناجحمقبــول31ناجحجيــــد34ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25ندي مجدي عزت سيداحمد الدناصوري3263

                     مقبــول%207.559.29ناجحبحثمقبــول29.5ناجحمقبــول26.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول27ندى محمد انور الشايط3264

                     جيــــد%22965.43ناجحبحثجيــــد33.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد37ناجحمقبــول27ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد33ندى محمد محمود الشهاوى3265

                     مقبــول%217.562.14ناجحبحثجيــــد33ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول29.5ندى محمود عبدالجواد عياد3266

                     جيد جدآ%26375.14ناجحبحثجيــــد36.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ42ناجحجيــــد35.5ناجحجيد جدآ39ندى مختار احمد ابراهيم3267

                     جيــــد%254.572.71ناجحبحثجيــــد33.5ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيــــد35.5ندي ناصر عاطف عوض زايد الحوفي3268

                     جيــــد%23366.57ناجحبحثجيــــد36ناجحجيــــد36ناجحجيــــد37ناجحمقبــول25ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول32نسرين عصام سعد محمد عبدالال3269

                     مقبــول%189.554.14ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25نورهان احمد على على موسى3270

         مقبــول26.5هستولوجى    مقبــول29كيمياء حيويه  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول25.5ناجحمقبــول25راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5راسبت.رت.رنورهان حسن عبدالمتعال القاصد3271

                     جيــــد%245.570.14ناجحبحثجيــــد36.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد36ناجحمقبــول30ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد34ناجحجيــــد36نورهان راشد رزق هللا ابراهيم ابوالنور3272

                     مقبــول%20458.29ناجحبحثمقبــول32ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول25ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28نورهان رفعت يحيي محمد زكريا3273

                     جيد جدآ%26976.86ناجحبحثجيد جدآ39ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ41ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ37.5نورهان عبدالحليم طه عبدالحليم البرعى3274

                     جيد جدآ%276.579.00ناجحبحثجيــــد37ناجحجيــــد37ناجحأمتياز45.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ41.5نورهان عبدالقادر صالح عبدالقادرعبدالعظيم3275

                     مقبــول%189.554.14ناجحبحثمقبــول31ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25نورهان فهمى محمد محمد ابوجهل3276

                     جيــــد%25572.86ناجحبحثجيد جدآ40.5ناجحجيــــد37ناجحجيــــد37ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ38نورهان محمد احمد حسين علي3277

                     مقبــول%22263.43ناجحبحثجيــــد34ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول28ناجحجيد جدآ40.5ناجحمقبــول25.5نيرة فوزى مسعود اسماعيل3278

         ض جدآ15.5سلوكيات    مقبــول28كيمياء حيويه  محمل بمادتينناجحبحثمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبضعيف21.5ناجحمقبــول25نيره يسرى فاروق حسين3279

                     مقبــول%21962.57ناجحبحثجيــــد33ناجحمقبــول31ناجحمقبــول32ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد33.5هاجر سميرسعيد على ابواسماعيل3280

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ د محمد عارف النشرتى.أ: رئيس الكنترول
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كلية الطب البيطرى
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إسم الطالبم

باثولوجى اكلينيكىمناعة فيرولوجىفارماكولجىبكتريولوجىباثولوجىانتاج دواجنالطفيليات
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                     مقبــول%22062.86ناجحبحثجيــــد36.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30ناجحمقبــول28.5هاجر عالء الدين احمد محمد المتينى3281

                     مقبــول%226.564.71ناجحبحثجيــــد35.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول27ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد34هاجر محمد عبدالعليم علي جمعه3282

         مقبــول26.5تغذيه اكلينكيه    مقبــول32كيمياء حيويه  مقبــول%18252.00ناجحبحثمقبــول29.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25هاجر ممدوح محمد سعيد السودانى3283

                     جيــــد%22965.43ناجحبحثجيــــد34ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد37ناجحمقبــول30هاجر هشام رجب على مرزوق3284

                     مقبــول%182.552.14ناجحبحثمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25هادي ممدوح عبدالمحسن الشريف قريطم3285

                     مقبــول%226.564.71ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ41ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد33هايدى جمال محمود عبدالمقصود مسعود3286

                     مقبــول%199.557.00ناجحبحثمقبــول32ناجحمقبــول30ناجحمقبــول32ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25هايدى خالد محمد عجيبة3287

                     مقبــول%20257.71ناجحبحثمقبــول28.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد33ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25هبه ابراهيم موسى ابراهيم خضر3288

                     جيد جدآ%278.579.57ناجحبحثجيد جدآ39ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ38.5ناجحأمتياز43.5هبه السيد عبدهللا عيد3289

                     مقبــول%216.561.86ناجحبحثمقبــول32ناجحمقبــول25ناجحجيــــد35ناجحمقبــول25ناجحمقبــول32ناجحمقبــول31ناجحجيــــد36.5هدير فوزى ابراهيم اسماعيل رضوان3290

                     مقبــول%20358.00ناجحبحثمقبــول31ناجحمقبــول29ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25هدير يسرى محمد محمد الغول3291

                     مقبــول%21962.57ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد33ناجحجيــــد35ناجحمقبــول26.5هند سعيد محمد ابراهيم ابوكامل3292

                     مقبــول%201.557.57ناجحبحثمقبــول32ناجحمقبــول28ناجحجيــــد34ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول26وائل فرج عبدالرسول عبدالمجيد وهبة3293

                     مقبــول%19956.86ناجحبحثمقبــول31.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25والء احمد فتحى جابر احمد عطا3294

                     جيــــد%245.570.14ناجحبحثجيد جدآ39ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحمقبــول31ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول29والء اسالم محمد ابوالعال سيداحمد3295

                     مقبــول%192.555.00ناجحبحثمقبــول28.5ناجحمقبــول26ناجحمقبــول32ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25والء محمدعبد الفتاح عبدهللا العشرى3296

                     جيــــد%230.565.86ناجحبحثجيــــد36.5ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد36ناجحمقبــول31ناجحمقبــول26.5والء ناصر بهنسي مصطفي الخياط3297

                     جيــــد%23868.00ناجحبحثجيــــد33.5ناجحمقبــول31.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول32ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول31يارة أحمد على خميس3298

                     مقبــول%214.561.29ناجحبحثجيــــد32.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد33.5ياسمين الحسين محمد الباهي عبدالشكور3299

                     مقبــول%19956.86ناجحبحثجيــــد33ناجحمقبــول26ناجحجيــــد33ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول28ناجحمقبــول27ياسمين سعيد السيد فرج3300

                     جيــــد%235.567.29ناجحبحثجيــــد34.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد36ناجحجيــــد35.5ياسمين عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب الشيخ3301

                     مقبــول%20458.29ناجحبحثجيــــد34ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول25يحى زكريا محمد عبدربه 3302

         مقبــول32هستولوجى    مقبــول29كيمياء حيويه  مقبــول%180.551.57ناجحبحثمقبــول28.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25.5يسر حسام حسنى عبدالقادر حماد3303

                     مقبــول%18051.43ناجحبحثمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25يوسف احمد محمد محمد سعدون3304

                     راسبغغمقبــول32غغغغغغغغغغغغغغغغغغاسراء عبدالعزيز ابراهيم عبدهللا3305

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول25.5راسبت.رت.رناجحناجح27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبضعيف20رانيا جمال عبدالجواد ابراهيم منصور3306

                     مقبــول%18352.29ناجحبحثمقبــول28.5ناجحمقبــول26.5ناجحناجح27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25شريف عطيه عبدالغنى مراجع3307

                     راسبغغناجح29غغغغغغغغغغغغناجحناجح29.25غغغعبدالرحمن يسرى كامل العبسى3308

                     محمل بمادتينناجحبحثمقبــول28.5ناجحناجح25.5ناجحناجح27ناجحناجح25.25ناجحمقبــول25راسبضعيف20راسبض جدآ14محمد سعد محمد نجم3309

                     مقبــول%18653.14ناجحبحثمقبــول27.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول27وفاء على عبدالكريم البيلى3310
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