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

    كلية الطب البيطرى

التقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املاده

      مقبــول28هستولوجى   مقبــول28تغذيه اكلينكيهابراهيم حسن فؤاد على الهالوى3001

         ض جدآ19.5سلوكياتمقبــول27كيمياء حيويهاحمد ابراهيم محمود ابراهيم ابوقميحه3005

         مقبــول25تغذيه اكلينكيهمقبــول26.5فسيولوجىاحمد جابر محمود محمد3007

         مقبــول25.5تغذيه اكلينكيهت.رت.رفسيولوجىاحمد صالح احمد محمد الهوارى3015

      مقبــول29هستولوجى   ت.رت.ركيمياء حيويهاحمد عبدالعزيز فتحى محمد الشنديدى3018

      ت.رت.رانتاج اسماك   جيــــد35كيمياء حيويهاحمد عبدالفتاح حموده حامد مرزوق3019

      جيــــد34.5هستولوجى   مقبــول30تغذيه اكلينكيهاحمد محمود مرس ى محمد الكربيجى3024

      ت.رت.رهستولوجى   مقبــول32كيمياء حيويهاسراء سالم مبروك محمد عيد3030

         مقبــول28.5تغذيه اكلينكيهجيــــد37كيمياء حيويهاسالم وائل مسعود حسين عبدالواحد اسماعيل3037

      مقبــول32هستولوجى   مقبــول29تغذيه اكلينكيهالاء رفعت عبدالهادى فرحات3050

            جيــــد36كيمياء حيويهامنيه عماد الدين محمد سند3062

      مقبــول29.5هستولوجى   جيــــد35انتاج حيوانىامير بليغ عبدالحميد عبدالحليم محمد3065

         مقبــول26.5فسيولوجىمقبــول31كيمياء حيويهايمن مصطفى محمد مصطفى الشرقاوى3079

      ت.رت.رانتاج اسماك   مقبــول25.5تغذيه اكلينكيهجهاد احمد عبداللطيف  نوار3097

      جيــــد36.5هستولوجى   جيــــد37كيمياء حيويهجهاد السيد عبدالحميد الشربيني3098

            جيــــد34فسيولوجىداليا عبدالشافى محمود عبدالشافى رشوان3111

         غائبغتغذيه اكلينكيهغائبغكيمياء حيويهدعاء محمد فتحى النجار3117

      ت.رت.رانتاج اسماك   ضعيف23.5فسيولوجىرانيا محمد على غازى هيبه3120

      ت.رت.رانتاج اسماك   جيــــد33كيمياء حيويهشروق محمد صالح زبادى3147

      مقبــول27.5هستولوجى   جيــــد34كيمياء حيويهشروق محمود قنديل يسن محمود3148
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         مقبــول28تغذيه اكلينكيهمقبــول32كيمياء حيويهشرين ابراهيم جاد قطب البنا3149

      ت.رت.رانتاج اسماك   مقبــول30كيمياء حيويهطارق سعد الصافى ابونعمه3159

      ت.رت.رانتاج اسماكمقبــول30وراثه   عبدالرحمن السعيد محمد احمد شاهين3162

      جيــــد32.5هستولوجى   مقبــول31كيمياء حيويهعبدالكريم جمعه قطب عون3172

         ضعيف23.5فسيولوجىمقبــول27كيمياء حيويهعزه سعد محمد مصطفى سعد3177

         ضعيف23.5فسيولوجىجيد جدآ40تشريح تانيه عال حسين عبدالحميد محمود زهران3179

            ض جدآ15.5سلوكياتعلى أيمن محمد عبدالجواد3183

   ت.رت.رانتاج اسماكمقبــول27هستولوجى      عمرو اشرف محمود شمه3186

         مقبــول25فسيولوجىمقبــول30كيمياء حيويهفاطمه كمال احمد محمد قريطم3191

         ت.رت.رفسيولوجىمقبــول29كيمياء حيويهفؤاد صبحى فؤاد عبالجواد3193

      ت.رت.رانتاج اسماك   مقبــول30تغذيه اكلينكيهكريم محمود منصورمراد سليم3194

      ضعيف23.5هستولوجى   ضعيف23.5فسيولوجىمحمد حمدي مبروك سنوس ي3205

      ت.رت.رهستولوجى   مقبــول28تغذيه اكلينكيهمحمد رمضان عبداملعطى عبدالوهاب القطقاط3206

      مقبــول31.5هستولوجى      محمد عصام محمد احمد البدوي3212

   ت.رت.رانتاج اسماكمقبــول29هستولوجى      محمد فايز شعبان محمد ناصف3215

      مقبــول26.5هستولوجى   ض جدآ19.5تغذيه اكلينكيهمصطفى احمدمصطفى عبدالكريم املناخلى3240

      ت.رت.رهستولوجى   مقبــول29كيمياء حيويهمصطفى اشرف سعد غراب3241

      مقبــول27.5هستولوجى   مقبــول26.5تغذيه اكلينكيهمصطفي محمود غازي علي غالي3243

         غائبغفسيولوجىغائبغكيمياء حيويهمصطفي محمود قطب النحراوى3244

         ضعيف22.5تغذيه اكلينكيهت.رت.ركيمياء حيويهمنة محمد طايل حمد محمد الشناوى3248

         مقبــول25تغذيه اكلينكيهمقبــول28كيمياء حيويهمينا وديع حنا ابراهيم3261
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      مقبــول27.5هستولوجى   مقبــول29كيمياء حيويهنورهان حسن عبداملتعال القاصد3271

         ض جدآ15.5سلوكياتمقبــول28كيمياء حيويهنيره يسرى فاروق حسين3279

         مقبــول26.5تغذيه اكلينكيهمقبــول32كيمياء حيويههاجر ممدوح محمد سعيد السودانى3283

      جيــــد33.5هستولوجى   مقبــول29كيمياء حيويهيسر حسام حسنى عبدالقادر حماد3303
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