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

    كلية الطب البيطرى

التقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املادهالتقديراملجموعأسم املاده

            جيد جدآ42طفيلياتاحمد سعد مسعود الصايم4009

            جيد جدآ38طفيلياتاحمد عالء فوزى موس ى4015

         مقبــول28باثولوجياجيد جدآ41طفيلياتاحمد محمد رشاد عبد الونيس التحفه4019

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   جيد جدآ41طفيلياتاحمد محمد سعيد الدقاق4020

         ت.رت.ربكتريولوجياجيــــد35طفيلياتاحمد محمد عوض الحوفى4022

مقبــول25حقوق انسان          جيد جدآ42طفيلياتاسامه محمد عمادالدين محمد محمد4031

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   جيد جدآ39طفيلياتاسراء مرزوق ابوالسعود عبدالوهاب4042

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   جيد جدآ40طفيلياتاسية مجدى على عبداملعز4055

         ت.رت.رباثولوجياجيــــد33طفيلياتالاء احمد صبحى فرج احمد4057

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   جيــــد35طفيلياتالاء خالد حامد محمد الردينى4059

         مقبــول29.5باثولوجياجيــــد34طفيلياتالاء خالد محمد البربرى4060

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   جيــــد37طفيلياتامال رضا حسن حماد4069

      ت.رت.رأحصاء       ايهاب فرج عبدالحميد شاهين4102

         مقبــول28.5باثولوجياغائبغطفيلياتتقى مصطفى نصر ألاشقر4110

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   أمتياز45طفيلياتحسام على عبدهللا غالى4116

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   أمتياز43طفيلياترقيه فاضل عوض عيس ى4130

      ت.رت.رأحصاء       زياد عبدالجليل عبداملطلب عبدالجليل4134

مقبــول28حقوق انسان             عبدالرحمن حسن عبدالقوى محمد4164

         غائبغوراثةغائبغطفيلياتعالء عبدالحميد عبداملنعم شعبان4178

         غائبغباثولوجياغائبغطفيلياتعلى احمد صالح على رحومة4179

حقوق ألانسان
إسم الطالبم

املاده الرابعة منفصلةاملاده الثالثة منفصلةاملاده الثانية متصلةاملا ده ألاولى متصلة

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
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      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   جيد جدآ41طفيلياتفتحى محمد فتحى يوسف عبدالدايم4190

         ت.رت.رانتاج دواجنجيد جدآ41طفيلياتكيرلس عقوب عبداملالك بسادة4193

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   ت.رت.رباثولوجيامحمد ابوبكر سعدهللا ابوبكر4196

         جيــــد36فيرولوجىجيد جدآ38طفيلياتمحمد احمد سليمان سليمان عطوه4197

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   جيد جدآ41طفيلياتمحمد ايمن حسن ابوالغيط4200

         ت.رت.رباثولوجياجيد جدآ40طفيلياتمحمد حسين يوسف الزقم4202

         جيــــد34باثولوجياجيد جدآ39طفيلياتمحمد سامى وهيب رياض4208

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   أمتياز44طفيلياتمحمد سعد عبدالواحد سعد مخيمر4209

         ت.رت.رباثولوجيات.رت.رانتاج دواجنمحمد عماد حمدى كامل محمد عبدالكريم4216

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   جيد جدآ41طفيلياتمحمد كمال صبحى اسماعيل حسين4220

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   جيــــد33باثولوجيامصطفى عبدهللا محمد محرم التحفة4239

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   مقبــول26.5باثولوجيامصطفى محمود سعد الفار4240

      ت.رت.رباثولوجيا أكلبنكيه   جيد جدآ40طفيلياتندى منصور عبدالدايم شكر4259

         مقبــول28.5باثولوجياجيد جدآ39طفيلياتنوران ناصر عبداملنعم سعد غباش ى4264

         ت.رت.رانتاج دواجنجيــــد37طفيلياتهدى محمد نجيب حلمى عبدالحليم قرقر4280
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