
2020-2019نتيجة الفرقة الرابعة للعام الجامعى 
جامعة دمنهور

كلية الطب البيطرى

التقديرالبحثالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموع

                     جيــــد%28270.50ناجحبحثناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول31.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ42ناجحمقبــول27ناجحجيــــد36ناجحجيــــد34ابراهيم يحي ابراهيم جابر4001

                     مقبــول%23358.25ناجحبحثناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحمقبــول30.5احمد ابراهيم على حسين مرعى4002

                     جيد جدآ%309.377.31ناجحبحثناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد35.25ناجحجيد جدآ38ناجحجيد جدآ41ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيــــد35احمد اسالم محمد شاهين4003

                     مقبــول%239.559.88ناجحبحثناجحجيــــد33ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول26ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول29احمد خالد احمد مصطفى حسن4004

                     جيد جدآ%322.880.69ناجحبحثناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ37.75ناجحجيد جدآ39ناجحأمتياز44ناجحجيد جدآ40.5ناجحأمتياز43ناجحجيــــد34.5احمد رجب جاد محروس على4005

                     جيــــد%282.870.69ناجحبحثناجحجيــــد36ناجحجيــــد36ناجحجيــــد35.25ناجحأمتياز43.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول32ناجحجيــــد33.5احمد رجب محمد محمد ابوخليل4006

                     جيــــد%278.569.63ناجحبحثناجحجيد جدآ41ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول31ناجحجيــــد33احمد رزق احمد عبدالعزيز4007

                     جيــــد%265.866.44ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول32.25ناجحجيــــد34ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول28.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد33احمد رفيق سيد احمد ابوالمجد4008

                مقبــول32طفيليات  محمل بمادهناجحبحثناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد37راسبت.رت.رناجحجيــــد36ناجحجيــــد33احمد سعد مسعود الصايم4009

                     راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاحمد سعيد محمد محمود زغلول4010

                     جيد جدآ%305.876.44ناجحبحثناجحجيد جدآ41.5ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ38.75ناجحمقبــول31ناجحأمتياز42.5ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ41.5احمد سعيد محمد موسى عالم4011

                     جيــــد%281.570.38ناجحبحثناجحمقبــول32ناجحجيــــد35ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد34ناجحأمتياز43.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ41.5ناجحمقبــول27.5احمد شوقى ابراهيم محمد عوض4012

                     مقبــول%238.559.63ناجحبحثناجحمقبــول30ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول27ناجحجيــــد34ناجحمقبــول25.5احمد صابر محمد حسن سعيد4013

                     مقبــول%250.562.63ناجحبحثناجحمقبــول30ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول29ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحجيد جدآ37.5احمد طارق خميس الزيات4014

                مقبــول32طفيليات  مقبــول%22957.25ناجحبحثناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25احمد عالء فوزى موسى4015

                     جيــــد%273.568.38ناجحبحثناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول31.5ناجحجيد جدآ38احمد فايز محمود حسن هلوت4016

                     مقبــول%206.351.56ناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29.25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25احمد فتحى عبدالسالم  عبدالوهاب4017

                     جيــــد%289.572.38ناجحبحثناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول28احمد فوزى محمد ابوالعنيين4018

         مقبــول28باثولوجيا    مقبــول32طفيليات  محمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول26ناجحمقبــول29راسبضعيف23.25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبض جدآ15.5احمد محمد رشاد عبد الونيس التحفه4019

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول32طفيليات  مقبــول%20551.25ناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25احمد محمد سعيد الدقاق4020

                     مقبــول%212.553.13ناجحبحثناجحمقبــول30ناجحمقبــول29ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25احمد محمد عبدالصمد محمد النمر4021

         مقبــول28بكتريولوجيا    مقبــول32طفيليات  محمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول28.5راسبضعيف24.75ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول25احمد محمد عوض الحوفى4022

                     مقبــول%232.358.06ناجحبحثناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول27.75ناجحمقبــول25ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول31.5احمد محمود احمد الكومى سعد4023

                     مقبــول%222.855.69ناجحبحثناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25.25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول26احمد محمود حسن ابونعمه4024

                     جيــــد%262.565.63ناجحبحثناجحجيــــد34ناجحجيــــد33ناجحجيــــد33ناجحجيــــد33ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد35.5احمد محمود محمد عبدالمنعم4025

                     مقبــول%218.554.63ناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد34ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25احمد مصطفى احمد الشريف4026

                     جيــــد%26165.25ناجحبحثناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول30ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد37ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد34احمد ناجى محمد ابراهيم النجار4027

                     جيــــد%290.572.63ناجحبحثناجحجيد جدآ42ناجحجيــــد33ناجحجيــــد35ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد37ناجحجيــــد37ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ37.5احمد يسرى محمد عبدالفضيل4028

                     جيــــد%289.872.44ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيد جدآ39.75ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحمقبــول29ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد35.5اروى خالد محمد ضياءالدين البوالقى4029

                     مقبــول%214.853.69ناجحبحثناجحمقبــول28ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول26.75ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25اسامة حمدى خليل ترابيس4030

  مقبــول25حقوق انسان            مقبــول32طفيليات  محمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول30ناجحمقبــول26ناجحمقبــول26.75راسبضعيف24.5ناجحجيــــد37راسبت.رت.رناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول27اسامه محمد عمادالدين محمد محمد4031

                     مقبــول%255.363.81ناجحبحثناجحجيــــد36ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد34.75ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول30ناجحمقبــول32ناجحمقبــول26.5اسراء احمد جمال قطب حسن4032

                     محمل بمادتينناجحبحثناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول32ناجحجيــــد34.25ناجحمقبــول25ناجحجيد جدآ38راسبت.رت.رناجحمقبــول29.5راسبضعيف20.5اسراء احمد محمد عبدالحليم4033

                     جيد جدآ%30375.75ناجحبحثناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ38ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ38ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد36.5اسراء اشرف محمد عبدالونيس4034

                     جيد جدآ%334.583.63ناجحبحثناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ41ناجحأمتياز45.5ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ42ناجحأمتياز45اسراء حموده امين حموده داود4035

                     مقبــول%21453.50ناجحبحثناجحمقبــول31ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25اسراء على شحاته حسانين4036

                     جيد جدآ%310.577.63ناجحبحثناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ40.5ناجحأمتياز43ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ42ناجحجيــــد37ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ37.5اسراء فتح هللا سعد غازى خلف4037

                     جيد جدآ%306.576.63ناجحبحثناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد35ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد35.5اسراء محرم محمد الخوالقه4038

                     مقبــول%24160.25ناجحبحثناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول26.5ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول29ناجحجيــــد32.5اسراء محمد احمد عبدالعزيز على4039

                     محمل بمادهناجحبحثراسبت.رت.رناجحمقبــول30ناجحمقبــول28.75ناجحمقبــول25ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول29اسراء محمد محمد عبدالمجيد4040
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إسم الطالبم
الجراحةالباطنة ألاقتصادالباثولوجياالوالدهألالبانالطب الشرعىالتشريح التطبيقىأمراض ألاسماك

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ أسماعيل أسماعيل أبو غنيمة. د.رئيس الكنترول أ
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                     جيــــد%299.874.94ناجحبحثناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ37.75ناجحأمتياز44.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد37اسراء محمد مصطفى عبدالفتاح4041

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول32طفيليات  محمل بمادتينناجحبحثراسبضعيف22.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول25اسراء مرزوق ابوالسعود عبدالوهاب4042

                     مقبــول%251.862.94ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول26.25ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول29ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول26.5اسالم ابوالعال فتح هللا ابوالعال4043

                     مقبــول%227.856.94ناجحبحثناجحمقبــول28ناجحجيــــد33ناجحمقبــول27.25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول30اسالم مصطفى عبدالفتاح على4044

                     مقبــول%242.560.63ناجحبحثناجحجيــــد34ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول26اسماء ابراهيم عبدالمقصود رضوان4045

                     مقبــول%226.556.63ناجحبحثناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد36ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول25اسماء السيد عبدالعزيز السيد4046

                     جيــــد%287.371.81ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد37ناجحجيــــد34.25ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ41ناجحجيــــد33ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد35.5اسماء صبحى عبدهللا عبدالمقصود4047

                     جيد جدآ%333.883.44ناجحبحثناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ41.75ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ41.5ناجحأمتياز44ناجحأمتياز44ناجحجيد جدآ40.5اسماء صبرى طايل عبدالعاطى4048

                     جيد جدآ%326.581.63ناجحبحثناجحأمتياز44ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ40ناجحأمتياز43.5ناجحجيد جدآ37.5اسماء عاطف حامد عبدالمطلب4049

                     جيد جدآ%311.377.81ناجحبحثناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ39.25ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد35ناجحجيد جدآ38.5ناجحأمتياز43اسماء عاطف عبدالمقصود موسى4050

                     مقبــول%223.355.81ناجحبحثناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول29.25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول28اسماء عاطف فؤاد شعبان4051

                     جيــــد%264.866.19ناجحبحثناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد34ناجحجيــــد35.25ناجحمقبــول31ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد33اسماء عبدالمنعم عبدالحميد عبدالمنعم4052

                     مقبــول%218.554.63ناجحبحثناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول32ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29.5اسماء عبدالنبى عبدالمطلب رضوان4053

                     مقبــول%253.363.31ناجحبحثناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول31.25ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول28ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول30.5اسماء محمد كمال مبروك4054

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول32طفيليات  محمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول32ناجحمقبــول26راسبضعيف23ناجحمقبــول29.5راسبت.رت.رناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25اسية مجدى على عبدالمعز4055

                     مقبــول%244.561.13ناجحبحثناجحمقبــول30ناجحمقبــول32ناجحمقبــول31ناجحمقبــول25ناجحجيــــد34ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول28.5اكرم احمد السيد الحصرى4056

         مقبــول25.5باثولوجيا    مقبــول32طفيليات  مقبــول%224.356.06ناجحبحثناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول28.25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد36ناجحمقبــول27ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25.5االء احمد صبحى فرج احمد4057

                     محمل بمادهناجحبحثناجحمقبــول28ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول28.75ناجحمقبــول26ناجحجيــــد34راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول30االء جابر محمد جابر الحلوانى4058

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول32طفيليات  مقبــول%222.555.63ناجحبحثناجحمقبــول26ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25ناجحجيــــد35االء خالد حامد محمد الردينى4059

         مقبــول29.5باثولوجيا    مقبــول32طفيليات  مقبــول%213.853.44ناجحبحثناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول27.25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول26ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25االء خالد محمد البربرى4060

                     مقبــول%254.863.69ناجحبحثناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول32.25ناجحمقبــول30ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد32.5االء رشاد على بيومى محمد4061

                     محمل بمادهناجحبحثناجحمقبــول31ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد34.5راسبت.رت.رناجحمقبــول27ناجحجيــــد36.5االء سالم فرج محمد واعر4062

                     جيــــد%26265.50ناجحبحثناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد37ناجحمقبــول28ناجحجيــــد34ناجحمقبــول29.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول28االء محمد على محمد ابوالمجد4063

                     مقبــول%24962.25ناجحبحثناجحمقبــول30ناجحمقبــول29ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول27.5ناجحجيد جدآ39ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول31االء مصطفى عبدالمنعم حجاج4064

                     مقبــول%21654.00ناجحبحثناجحمقبــول27ناجحمقبــول26.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25االء وسيم عبدالقادر عبدالغنى السقا4065

                     مقبــول%246.361.56ناجحبحثناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول28.25ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول29ناجحمقبــول31ناجحمقبــول25الحسينى ماهر حسينى سعد حجر4066

                     مقبــول%23659.00ناجحبحثناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول27.5السعيد محمد مصطفى سعد خضر4067

                     جيد جدآ%31478.50ناجحبحثناجحأمتياز43ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ39.5ناجحأمتياز43.5ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ38ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد35.5الشيماء محمد عبدالفتاح عبدالسالم4068

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول32طفيليات  مقبــول%238.359.56ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحمقبــول29ناجحمقبــول29.75ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول26.5امال رضا حسن حماد4069

                     جيــــد%268.867.19ناجحبحثناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد36.75ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول30.5امانى محمود محمد الفقى4070

                     جيد جدآ%302.575.63ناجحبحثناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد35.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد35امنية مسعد محمد محمد نوير4071

                     جيد جدآ%310.577.63ناجحبحثناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ41ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيد جدآ38امنيه شعبان على البهلوان4072

                     مقبــول%229.857.44ناجحبحثناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول28.75ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33امنيه محمد كمال محمود البدوى4073

                     جيــــد%268.567.13ناجحبحثناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول26.5ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول25.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد35اميره احمد السيد محمد شويل4074

                     جيــــد%271.867.94ناجحبحثناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول27.75ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد35ناجحمقبــول28ناجحجيــــد35.5اميره احمد عبدالرازق محمد قطب4075

                     مقبــول%251.562.88ناجحبحثناجحجيــــد34ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول26ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول26.5ناجحجيــــد34ناجحجيــــد33اميره حسين محمد حسين مرعى4076

                     مقبــول%22255.50ناجحبحثناجحمقبــول30ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحمقبــول27.5اميره حمدى على سيد أحمد ابوحطب4077

                     جيــــد%282.870.69ناجحبحثناجحجيد جدآ38ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ40.25ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول31اميره خيرى محمد ربيع4078

                     جيد جدآ%32180.25ناجحبحثناجحأمتياز45.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ42ناجحأمتياز44ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ38ناجحأمتياز42.5اميره ماهر صابر مهران4079

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ أسماعيل أسماعيل أبو غنيمة. د.رئيس الكنترول أ
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الجراحةالباطنة ألاقتصادالباثولوجياالوالدهألالبانالطب الشرعىالتشريح التطبيقىأمراض ألاسماك

                     جيــــد%288.872.19ناجحبحثناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ37.75ناجحجيد جدآ41ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول31ناجحجيد جدآ41انجى مسعد عوض السيد مصطفى4080

                     مقبــول%241.360.31ناجحبحثناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد34ناجحمقبــول28.75ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25.5انور كمال يوسف عبدالصمد يوسف4081

                     جيــــد%27769.25ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحجيــــد35ناجحجيــــد36ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ39ناجحمقبــول32ناجحجيــــد35ناجحمقبــول28.5ايمان حامد بسيونى احمد عماره4082

                     جيــــد%28571.25ناجحبحثناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد36ايمان حسين احمد عبدالمعطى4083

                     جيــــد%284.871.19ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ39.25ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد36.5ايمان خالد صالح محمد عبدربه4084

                     جيــــد%298.374.56ناجحبحثناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول30.75ناجحأمتياز45.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيد جدآ41ايمان رمضان عبدالفتاح عاشور4085

                     مقبــول%254.863.69ناجحبحثناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول29.25ناجحمقبــول30ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول32ناجحمقبــول27.5ايمان شحاته محمد الشيخ4086

                     جيــــد%281.570.38ناجحبحثناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول31ناجحجيد جدآ40ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد35.5ايمان شعبان محمد مصطفى4087

                     مقبــول%250.362.56ناجحبحثناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد35.25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول31ناجحمقبــول27.5ايمان صبحى حسن عبدالعزيز4088

                     مقبــول%24761.75ناجحبحثناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول31.5ايمان صبرى عبدالسالم  ابوزيد4089

                     جيــــد%285.371.31ناجحبحثناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد34.25ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد33ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ38.5ايمان مسعود السيد حسين4090

                     مقبــول%233.358.31ناجحبحثناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد33.25ناجحمقبــول30ناجحمقبــول32ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25ايمان نصر سيف حميده شاهين4091

                     مقبــول%253.863.44ناجحبحثناجحمقبــول29ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد32.75ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد36ناجحمقبــول27ناجحمقبــول32ناجحجيــــد33ايه السيد بخاطره رجب4092

                     جيد جدآ%317.879.44ناجحبحثناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ40.75ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد35.5ناجحأمتياز42.5ايه جمعة محمد جمعة عبدالواحد4093

                     مقبــول%233.358.31ناجحبحثناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول26.25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد37ناجحمقبــول31ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25ايه رمضان اسماعيل محمود شاهين4094

                     جيــــد%263.565.88ناجحبحثناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول30ناجحجيــــد34ناجحجيــــد35ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول31.5ايه سعد عبدالحميد  عبدالقادر4095

                     جيــــد%267.366.81ناجحبحثناجحجيــــد33ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول30.25ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول29ناجحجيد جدآ39.5ايه صبرى ابراهيم البهلوان4096

                     جيــــد%283.870.94ناجحبحثناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ37.75ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ40ناجحمقبــول29ناجحجيــــد34ناجحجيــــد33.5ايه عبدهللا محمد ايوب4097

                     جيــــد%260.565.13ناجحبحثناجحمقبــول31.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول31ناجحمقبــول25.5ناجحجيــــد36ناجحمقبــول32ايه عبدالونيس عبدالجواد محمد بالل4098

                     مقبــول%24060.00ناجحبحثناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول29ايه فاروق محمد ابراهيم ايوب4099

                     جيــــد%278.569.63ناجحبحثناجحجيــــد34ناجحمقبــول32ناجحجيــــد37ناجحمقبــول31ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ38ايه فايز عطيه محمد عاشور4100

                     جيــــد%29473.50ناجحبحثناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد32.5ايه محمد عبدالواحد قطب4101

              أحصاء      ناجحجيــــد%287.571.88ناجحبحثناجحجيــــد34.5ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد33.5ناجحأمتياز42.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد37ايهاب فرج عبدالحميد شاهين4102

                     مقبــول%20350.75ناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25باسم صالح محمد جعبوب4103

                     مقبــول%23959.75ناجحبحثناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول32ناجحمقبــول25ناجحمقبــول32ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول28بسمه محمد صبحى ابراهيم الفقى4104

                     جيــــد%260.565.13ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد37بسمه يحى احمد ابراهيم الشرنوبى4105

                     محمل بمادهناجحبحثناجحمقبــول29ناجحجيــــد34ناجحمقبــول25ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد35.5راسبت.رت.رناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول25بالل حسن محمد عبدالجواد سالمه4106

                     جيــــد%272.868.19ناجحبحثناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد35.25ناجحجيــــد34.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحمقبــول25.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد33بالل عبد الحميد عبدالوارث بركات4107

                     مقبــول%225.556.38ناجحبحثناجحمقبــول30ناجحمقبــول31ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27بيشوى كمال وهبة ابراهيم4108

                     جيــــد%28170.25ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحجيد جدآ38ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد34ناجحمقبــول32ناجحجيــــد32.5تقى على سعد على موسى4109

         مقبــول28.5باثولوجيا  طفيليات  غ  غمحمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33.5راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول25تقى مصطفى نصر األشقر4110

                     مقبــول%25764.25ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحجيــــد33ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول29ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول26.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول31جهاد رمضان كمال محمد السيد4111

                     جيد جدآ%313.578.38ناجحبحثناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ39ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ41.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد35.5ناجحأمتياز45جهاد عشرى عبدالموجود عيسى4112

                     جيد جدآ%304.876.19ناجحبحثناجحجيد جدآ40.5ناجحجيــــد37ناجحجيــــد33.75ناجحجيد جدآ39.5ناجحأمتياز46ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد34جويريه سعد محمد محمد سليمان4113

                     جيــــد%262.365.56ناجحبحثناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول30.25ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول29ناجحمقبــول32ناجحمقبــول29حاتم محمد عبدالوهاب على4114

                     جيــــد%284.571.13ناجحبحثناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ38ناجحجيد جدآ41ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد33.5حازم عونى ابراهيم احمد مبروك4115

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول32طفيليات  مقبــول%230.857.69ناجحبحثناجحجيــــد33ناجحمقبــول30ناجحمقبــول26.75ناجحمقبــول25ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول28.5حسام على عبدهللا غالى4116

                     مقبــول%24761.75ناجحبحثناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول31ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول27.5حسن سعد محمد على سيف4117

                     جيــــد%264.366.06ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحجيــــد35ناجحمقبــول27.25ناجحجيــــد34ناجحجيــــد33ناجحمقبــول32ناجحمقبــول31ناجحجيــــد37حمدى سعيد احمد ابراهيم محمد4118

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ أسماعيل أسماعيل أبو غنيمة. د.رئيس الكنترول أ
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إسم الطالبم
الجراحةالباطنة ألاقتصادالباثولوجياالوالدهألالبانالطب الشرعىالتشريح التطبيقىأمراض ألاسماك

                     جيــــد%28070.00ناجحبحثناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ41ناجحجيــــد37ناجحمقبــول31.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول25خالد عبدالسالم حامد طلب4119

                     محمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5راسبضعيف24.25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد36راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول25داليا صالح السيد طايل4120

                     جيــــد%278.869.69ناجحبحثناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد33.75ناجحمقبــول30ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد36ناجحجيــــد34دينا احمد السيد المحالوى4121

                     جيد جدآ%301.375.31ناجحبحثناجحأمتياز43.5ناجحجيــــد33ناجحجيد جدآ40.25ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد34ناجحجيــــد36.5دينا رضا حسين كامل احمد4122

                     جيــــد%29373.25ناجحبحثناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد37دينا سعيد حافظ احمد خالد4123

                     مقبــول%221.855.44ناجحبحثناجحمقبــول26ناجحمقبــول29ناجحمقبــول26.25ناجحمقبــول26ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28دينا محمد عيد عبدالحميد محمد4124

                     مقبــول%231.557.88ناجحبحثناجحمقبــول30ناجحمقبــول32ناجحمقبــول31ناجحمقبــول25ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25رانيا ابراهيم بسيونى بكر4125

                     مقبــول%234.558.63ناجحبحثناجحجيــــد33ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25رانيا اشرف محمد عبدالحميد4126

                     جيــــد%298.874.69ناجحبحثناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد37.25ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد33ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ42رانيا السيد عبدالعظيم حسين4127

                     جيد جدآ%30977.25ناجحبحثناجحأمتياز44.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ39رانيا يوسف عوض على4128

                     جيــــد%299.374.81ناجحبحثناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد36.75ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد36رباب مبارك عبدالغنى هيكل4129

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول32طفيليات  مقبــول%20751.75ناجحبحثناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25رقيه فاضل عوض عيسى4130

                     جيــــد%26365.75ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول32ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول29.5رنا اشرف احمد ابراهيم حيدر4131

                     مقبــول%25263.00ناجحبحثناجحجيــــد33ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول28ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد36ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد36روان خيرى يونس عبدالمجيد4132

                     جيــــد%266.566.63ناجحبحثناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد35.5ريهام خالد رجب محمد4133

              أحصاء      ناجحمقبــول%239.859.94ناجحبحثناجحمقبــول28ناجحجيــــد34ناجحجيــــد33.75ناجحمقبــول25ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول30ناجحمقبــول26.5زياد عبدالجليل عبدالمطلب عبدالجليل4134

                     أمتياز%358.889.69ناجحبحثناجحأمتياز49ناجحجيد جدآ42ناجحأمتياز44.75ناجحناجح45.5ناجحأمتياز45ناجحأمتياز42.5ناجحأمتياز45.5ناجحأمتياز44.5زينب خميس محمد السيد ابوغنيمه4135

                     جيــــد%29473.50ناجحبحثناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد35زينب مروان ابراهيم كامل الشيخ4136

                     جيــــد%282.570.63ناجحبحثناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول30ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد34ناجحجيــــد32.5ساره صالح ابراهيم محمد الشرقاوى4137

                     مقبــول%241.860.44ناجحبحثناجحجيــــد37ناجحمقبــول29ناجحمقبــول27.75ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول29.5ساره هشام احمد سلطان4138

                     جيــــد%277.369.31ناجحبحثناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد33.75ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد36.5سالى رفعت طه عبدالحميد سليم4139

                     جيــــد%272.568.13ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد34ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ40ناجحمقبــول26.5ناجحجيــــد34ناجحجيــــد37سحر حسن عدالن فرج4140

                     مقبــول%255.363.81ناجحبحثناجحمقبــول29ناجحجيــــد35ناجحجيــــد34.25ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد37ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد35.5سلمى كمال محمد غانم4141

                     جيــــد%266.566.63ناجحبحثناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد34ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد33ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد37سمر عبدالمنعم عبدالسيد محمد النجار4142

                     جيــــد%286.871.69ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد34.75ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد33.5سمر مصطفى محمد مصطفى الطباخ4143

                     مقبــول%241.560.38ناجحبحثناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول32ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول31سميه سمير احمد عارف4144

                     جيــــد%291.372.81ناجحبحثناجحأمتياز44ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد33.75ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد34ناجحجيــــد34.5سهيله اشرف محمد عبد المنعم4145

                     مقبــول%220.855.19ناجحبحثناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.75ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول30.5سوهندا ابراهيم محمد اسماعيل4146

                     مقبــول%242.360.56ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحمقبــول28ناجحمقبــول29.25ناجحمقبــول28ناجحجيــــد35ناجحمقبــول25.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول29شادى صبرى ابوزيد القاضى4147

                     مقبــول%253.363.31ناجحبحثناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول31.75ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول30شاديه اشرف عبدالحميد خليل بدوى4148

                     جيد جدآ%309.577.38ناجحبحثناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ37.5ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ42ناجحمقبــول29ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ41شاهنده جمعه كامل دلعاب4149

                     جيد جدآ%32982.25ناجحبحثناجحأمتياز45.5ناجحجيد جدآ38ناجحجيد جدآ41ناجحأمتياز45ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ40.5شروق سعيد احمد سيداحمد4150

                     جيد جدآ%301.375.31ناجحبحثناجحجيد جدآ40.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد36.75ناجحأمتياز43.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد33ناجحجيــــد37شروق محمد صبحى غالب4151

                     مقبــول%234.358.56ناجحبحثناجحمقبــول32ناجحمقبــول32ناجحمقبــول27.75ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31ناجحمقبــول25.5شروق محمد عبدهللا محمد سعد4152

                     جيــــد%275.568.88ناجحبحثناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ41ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد34.5شعبان سعيد شعبان الحفناوى4153

                     جيد جدآ%322.380.56ناجحبحثناجحأمتياز45ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد36.75ناجحأمتياز44.5ناجحجيد جدآ42ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ41شعيب ممدوح ابراهيم عبدالفضيل4154

                     جيد جدآ%327.881.94ناجحبحثناجحأمتياز42.5ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ39.75ناجحجيد جدآ41.5ناجحأمتياز43ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ38.5شيماء سامى احمد عبدالفتاح قطب4155

                     محمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28.5راسبت.رت.رناجحمقبــول25راسبض جدآ18شيماء سمير اسماعيل محمد خالد4156

                     جيد جدآ%321.380.31ناجحبحثناجحأمتياز43.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ38.75ناجحأمتياز44.5ناجحجيد جدآ41ناجحجيد جدآ39ناجحأمتياز42.5ناجحمقبــول32شيماء هاشم حسن صماط4157

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ أسماعيل أسماعيل أبو غنيمة. د.رئيس الكنترول أ
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إسم الطالبم
الجراحةالباطنة ألاقتصادالباثولوجياالوالدهألالبانالطب الشرعىالتشريح التطبيقىأمراض ألاسماك

                     جيد جدآ%320.880.19ناجحبحثناجحأمتياز46ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ42.25ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد37ضحى جابر محمد محمد الشرقاوى4158

                     جيــــد%270.867.69ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد33.25ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ41ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد35طارق محمود على جاد4159

                     مقبــول%251.362.81ناجحبحثناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول31.75ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ41.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25طارق يحى صبحى ضيف شرشر4160

                     جيــــد%26867.00ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحمقبــول32ناجحجيــــد36ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول32عبدالحليم بسيونى كامل عبدالحليم4161

                     مقبــول%228.357.06ناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول25.25ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25عبدالرحمن جالل محمد احمد4162

                     جيــــد%277.569.38ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد34ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ41ناجحمقبــول26ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد33عبدالرحمن جمال فوزى جمال الدين4163

  مقبــول28حقوق انسان                 مقبــول%220.355.06ناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.25ناجحجيد جدآ40ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25عبدالرحمن حسن عبدالقوى محمد4164

                     مقبــول%245.561.38ناجحبحثناجحمقبــول32ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول30ناجحمقبــول30عبدالرحمن عصام ابراهيم حميده4165

                     جيــــد%266.566.63ناجحبحثناجحجيــــد37ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول28.5عبدالرحمن محمد درويش اسماعيل4166

                     جيد جدآ%31879.50ناجحبحثناجحجيد جدآ42ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ39ناجحأمتياز45.5ناجحأمتياز43ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ38عبدالعزيز فرحات عبدالعزيز الشيخ4167

                     جيد جدآ%322.880.69ناجحبحثناجحأمتياز48ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ39.25ناجحأمتياز43.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد35.5ناجحأمتياز42.5ناجحجيــــد35.5عبدهللا احمد عبدالغفار راشد4168

                     جيــــد%284.371.06ناجحبحثناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ39ناجحمقبــول28.25ناجحأمتياز43ناجحجيد جدآ40.5ناجحمقبــول26.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد35.5عبدهللا السيد السيد عبدالمجيد المصرى4169

                     جيد جدآ%306.876.69ناجحبحثناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ38.75ناجحأمتياز44.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد35عبدهللا سعد عبدالفتاح عبدالرسول4170

                     أمتياز%34385.75ناجحبحثناجحأمتياز44.5ناجحأمتياز44ناجحجيد جدآ42ناجحأمتياز46ناجحأمتياز44ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ41ناجحأمتياز42.5عبدهللا شعبان محمد نعمة هللا4171

                     مقبــول%232.358.06ناجحبحثناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول30.25ناجحمقبــول29ناجحجيــــد34ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25عبدهللا محمد جمعة عبدالحميد4172

                     جيد جدآ%332.383.06ناجحبحثناجحأمتياز45ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ40.25ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ41.5عبدهللا محمد طه محمد تفال4173

                     أمتياز%350.587.63ناجحبحثناجحأمتياز46ناجحأمتياز43ناجحجيد جدآ41.5ناجحأمتياز47.5ناجحأمتياز47ناجحجيد جدآ39.5ناجحأمتياز43.5ناجحأمتياز42.5عبدالمنعم محمد محمد عبدهللا4174

                     جيــــد%29674.00ناجحبحثناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد36ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول31.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد37عبير رفاعى محمد محمد رفاعى4175

                     جيــــد%283.370.81ناجحبحثناجحأمتياز44.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد32.75ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول31ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول30.5عبير محمد محمد السيد السد4176

                     جيــــد%279.569.88ناجحبحثناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول29.5ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول27ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد35.5عالء الشحات عبدالوهاب محمد4177

       وراثة  غ  غطفيليات  غ  غراسبناجحبحثراسبت.رت.رناجحمقبــول25راسبضعيف23.25راسبض جدآ16ناجحمقبــول25غغغراسبض جدآ18غغغعالء عبدالحميد عبدالمنعم شعبان4178

       باثولوجيا  غ  غطفيليات  غ  غراسبغغراسبت.رت.رغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغعلى احمد صالح على رحومة4179

                     جيــــد%277.869.44ناجحبحثناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد33ناجحجيــــد35.75ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ40ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول28.5على عبدالعزيز على غالب4180

                     جيــــد%284.371.06ناجحبحثناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد36.75ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول26ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول31على فتحى على عبدالعزيز حميدة4181

                     جيد جدآ%300.575.13ناجحبحثناجحأمتياز43.5ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد34.5ناجحأمتياز44ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد36ناجحجيــــد35على محمد سعيد على فرج الزيات4182

                     جيد جدآ%324.581.13ناجحبحثناجحأمتياز48.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحأمتياز45ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد33ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ40.5عماد احمد محروس ديغم4183

                     مقبــول%237.359.31ناجحبحثناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول28.25ناجحجيــــد33ناجحجيــــد33ناجحمقبــول26ناجحجيــــد37ناجحمقبــول25عمار حسن محمد منير صومع4184

                     محمل بمادهناجحبحثناجحمقبــول29ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول31.5راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول29عمر اشرف رشاد ابراهيم احمد4185

                     جيــــد%288.572.13ناجحبحثناجحجيد جدآ41ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد37ناجحجيــــد36ناجحمقبــول31ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد37عمرو احمد عبدالحميد احمد4186

                     جيــــد%284.871.19ناجحبحثناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد34ناجحجيــــد34.25ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد34.5عمرو جميل فتحى على حماده4187

                     مقبــول%247.361.81ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول32.25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول28فاطمه الزهراء فتحى محمد حسن4188

                     محمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31.5راسبت.رت.رناجحمقبــول25راسبضعيف23فايزه رضا محمود محمد السماديسى4189

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول32طفيليات  مقبــول%217.354.31ناجحبحثناجحمقبــول30ناجحمقبــول26.75ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد34ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5فتحى محمد فتحى يوسف عبدالدايم4190

                     جيــــد%292.573.13ناجحبحثناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ42ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد33ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول30فدوى محمد سعيد على الخولى4191

                     مقبــول%255.363.81ناجحبحثناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول28.75ناجحمقبــول31ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول28ناجحجيــــد34.5كريمه اشرف خطاب محمد خطاب4192

       انتاج دواجن  غ  غ  مقبــول32طفيليات  محمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25راسبضعيف22.25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25كيرلس عقوب عبدالمالك بسادة4193

                     جيــــد%266.566.63ناجحبحثناجحجيد جدآ41.5ناجحجيــــد33ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول27ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول29.5ناجحجيد جدآ39ناجحمقبــول30.5لطيفة زغلول احمد محمود الشناوى4194

                     مقبــول%25964.75ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحمقبــول32ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ39.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد33.5مايكل عماد صليب يوسف4195

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول25.5باثولوجيا  محمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول27ناجحمقبــول28راسبضعيف24ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29.5راسبت.رت.رناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول25محمد ابوبكر سعدهللا ابوبكر4196

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ أسماعيل أسماعيل أبو غنيمة. د.رئيس الكنترول أ
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إسم الطالبم
الجراحةالباطنة ألاقتصادالباثولوجياالوالدهألالبانالطب الشرعىالتشريح التطبيقىأمراض ألاسماك

         مقبــول32فيرولوجى    مقبــول32طفيليات  مقبــول%255.563.88ناجحبحثناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول28ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول29ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد32.5محمد احمد سليمان سليمان عطوه4197

                     مقبــول%21353.25ناجحبحثناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25محمد احمد عبد المقصود محمد بركات4198

                     مقبــول%213.353.31ناجحبحثناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25محمد اشرف شندى عوض سعد4199

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول32طفيليات  مقبــول%215.853.94ناجحبحثناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول26.75ناجحمقبــول26ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25محمد ايمن حسن ابوالغيط4200

                     مقبــول%232.358.06ناجحبحثناجحجيــــد33ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25.25ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25محمد بسيونى جمعه شيحه4201

         مقبــول26باثولوجيا    مقبــول32طفيليات  مقبــول%208.552.13ناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25محمد حسين يوسف الزقم4202

                     جيد جدآ%308.377.06ناجحبحثناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد35.25ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ42ناجحمقبــول30.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ37.5محمد حماده محمد حميده حشيش4203

                     محمل بمادهناجحبحثراسبت.رت.رناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ41ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31ناجحمقبــول25محمد حمدى عبدالغنى عبدالفتاح4204

                     محمل بمادتينناجحبحثناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد33راسبضعيف24.5ناجحمقبــول26ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25راسبض جدآ18محمد خميس عبدالفضيل فرج4205

                     مقبــول%24461.00ناجحبحثناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد33ناجحجيــــد33ناجحمقبــول27ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد35ناجحمقبــول27محمد رفعت مرسى ابوخطوه4206

                     مقبــول%224.356.06ناجحبحثناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول26.25ناجحمقبــول27.5ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29.5محمد رفيق عبدالرحمن عبدالعزيز4207

         مقبــول32باثولوجيا    مقبــول32طفيليات  مقبــول%221.355.31ناجحبحثناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25.25ناجحمقبــول25ناجحجيــــد35ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول25محمد سامى وهيب رياض4208

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول32طفيليات  مقبــول%209.552.38ناجحبحثناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25محمد سعد عبدالواحد سعد مخيمر4209

                     مقبــول%244.561.13ناجحبحثناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول28ناجحمقبــول32ناجحمقبــول27ناجحجيــــد35ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول28.5محمد صبرى عبدالمقصود مصطفى4210

                     جيد جدآ%30275.50ناجحبحثناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ39ناجحمقبــول31محمد صالح الدين حسن العسكرى4211

                     جيــــد%286.571.63ناجحبحثناجحجيــــد34ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ42ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول32محمد صالح محمد حلمى رضوان4212

                     جيد جدآ%310.577.63ناجحبحثناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ42ناجحجيــــد34.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد34.5محمد عادل مصطفى القالوى4213

                     محمل بمادتينناجحبحثناجحجيد جدآ39.5غغغناجحمقبــول27ناجحأمتياز45.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ41غغغمحمد عبدالمنعم عوض حجر4214

                     جيــــد%289.372.31ناجحبحثناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد34ناجحجيــــد33.25ناجحجيد جدآ41ناجحجيد جدآ41ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ37.5محمد عطا مقاوى محمد4215

       ت.ت  ر.باثولوجيا  رانتاج دواجن  غ  غراسبناجحبحثراسبضعيف21.5ناجحمقبــول25راسبضعيف24راسبضعيف20.5ناجحمقبــول25.5راسبت.رت.رناجحمقبــول25راسبت.رت.رمحمد عماد حمدى كامل محمد عبدالكريم4216

                     مقبــول%257.364.31ناجحبحثناجحجيد جدآ40.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول28.75ناجحجيــــد33ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول31محمد فرج خضر شاهين4217

                     مقبــول%25864.50ناجحبحثناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28ناجحجيد جدآ42ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33ناجحجيــــد36محمد فؤاد محمد عطيه خليل4218

                     جيــــد%263.365.81ناجحبحثناجحجيد جدآ39ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول26.75ناجحجيــــد35ناجحجيد جدآ41.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول32محمد كمال الدين محمد عبدالرحمن4219

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول32طفيليات  مقبــول%241.860.44ناجحبحثناجحمقبــول30ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25.25ناجحمقبــول31ناجحجيد جدآ41ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول25محمد كمال صبحى اسماعيل حسين4220

                     مقبــول%251.862.94ناجحبحثناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول28.25ناجحجيــــد36ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول31محمد مكرم حسين ابراهيم4221

                     جيــــد%26165.25ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحمقبــول28ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد34ناجحمقبــول31محمد ناصر عبدالجواد كمال الخولى4222

                     جيــــد%284.371.06ناجحبحثناجحجيد جدآ40.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد36.25ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد35ناجحمقبــول30ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد33محمد هشام محمد محمد مبروك4223

                     مقبــول%24160.25ناجحبحثناجحجيــــد36ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25محمود احمد عبد القادر4224

                     جيــــد%263.565.88ناجحبحثناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد37ناجحمقبــول29.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول29.5محمود اشرف جميل عوض االمبابى4225

                     جيــــد%288.872.19ناجحبحثناجحجيــــد34ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد33.25ناجحجيد جدآ40ناجحأمتياز43ناجحمقبــول32ناجحجيــــد37ناجحجيــــد34محمود السيد محمود ثابت4226

                     جيد جدآ%31177.75ناجحبحثناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ42ناجحأمتياز43ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ39محمود خالد توفيق حسين عاشور4227

                     جيــــد%27568.75ناجحبحثناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد33ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد36محمود طه على محمد القصاص4228

                     جيــــد%264.866.19ناجحبحثناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ38.75ناجحمقبــول31ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول29.5محمود محمد حسنين عبدهللا4229

                     جيد جدآ%30275.50ناجحبحثناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحمقبــول31ناجحجيــــد34.5ناجحجيد جدآ39.5مروان هشام محمد رفعت ابوالخير4230

                     جيــــد%263.565.88ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد34ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول25مروه احمد غيث يونس4231

                     مقبــول%24761.75ناجحبحثناجحجيــــد33ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول32ناجحمقبــول32ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول29ناجحمقبــول32مروه مجدى عباس مرسى جاب هللا4232

                     جيد جدآ%322.580.63ناجحبحثناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ40ناجحأمتياز42.5ناجحأمتياز43ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ38.5مروه محمد محمد ابراهيم حواش4233

                     جيد جدآ%323.380.81ناجحبحثناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ38.25ناجحأمتياز44.5ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ41ناجحجيــــد36مريم احمد محمد الشناوى4234

                     مقبــول%212.553.13ناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول32ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5مريم احمد محمد حسنين رزق4235

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ أسماعيل أسماعيل أبو غنيمة. د.رئيس الكنترول أ
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الجراحةالباطنة ألاقتصادالباثولوجياالوالدهألالبانالطب الشرعىالتشريح التطبيقىأمراض ألاسماك

                     جيــــد%29674.00ناجحبحثناجحأمتياز44ناجحجيــــد35ناجحمقبــول28.5ناجحأمتياز43ناجحجيــــد37ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد37ناجحجيــــد37مريم رضا فتح هللا نعيم االبشيهى4236

                     مقبــول%246.861.69ناجحبحثناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول28.25ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول26ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد35.5مريم محمد حنفى على4237

                     مقبــول%22355.75ناجحبحثناجحمقبــول30ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26ناجحمقبــول25.5مصطفى صبرى عبدالسميع محمد التهامى4238

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول32باثولوجيا  مقبــول%209.852.44ناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.75ناجحمقبــول25ناجحمقبــول32ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25مصطفى عبدهللا محمد محرم التحفة4239

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول26.5باثولوجيا  محمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبت.رت.رناجحجيــــد34.5راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول25مصطفى محمود سعد الفار4240

                     مقبــول%255.363.81ناجحبحثناجحجيــــد36ناجحجيــــد33ناجحمقبــول29.75ناجحمقبــول26.5ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول27ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول30.5منار بالل مختار غالى4241

                     جيد جدآ%313.878.44ناجحبحثناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ40.25ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ38منار عبدالرحمن عبدالزين حموده4242

                     محمل بمادتينناجحبحثراسبضعيف23.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول25.25ناجحمقبــول27ناجحجيــــد33راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول25.5منار فكرى عبدالحكيم السباعى4243

                     جيــــد%271.867.94ناجحبحثناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد33ناجحجيد جدآ38.25ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد32.5منة هللا اشرف فتح هللا عبد الجواد4244

                     جيــــد%286.571.63ناجحبحثناجحجيــــد37ناجحجيــــد37ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول29.5ناجحجيد جدآ40.5ناجحمقبــول30.5منة هللا ايهاب يوسف حماد4245

                     مقبــول%231.857.94ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25.75ناجحمقبــول25ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول25منة هللا رضا على ختعن4246

                     جيــــد%286.371.56ناجحبحثناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد36.75ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ39ناجحجيــــد33ناجحمقبــول31ناجحمقبــول30منة هللا محمد بسطويسى محمد مصطفى4247

                     مقبــول%25363.25ناجحبحثناجحجيــــد36ناجحمقبــول31ناجحمقبــول29ناجحجيد جدآ40ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25ناجحجيــــد35ناجحمقبــول29.5مها احمد اسماعيل سالمه4248

                     جيــــد%265.566.38ناجحبحثناجحمقبــول29ناجحجيــــد34ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد36ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول30مها سند محمد خليل الجندى4249

                     مقبــول%238.859.69ناجحبحثناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول31ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28.75ناجحجيــــد37ناجحمقبــول25.5ناجحجيــــد33ناجحمقبــول30مهند محمد توفيق سعدون4250

                     مقبــول%243.560.88ناجحبحثناجحمقبــول30ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25ناجحمقبــول28.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد35مى صفوت عباس عمران4251

                     محمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول31.25راسبضعيف23ناجحمقبــول29راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول25مى عبدالناصر نظيف عثمان4252

                     مقبــول%259.564.88ناجحبحثناجحجيــــد34ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد34ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد37ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول30.5مى مصطفى ابراهيم محمد عمر4253

                     محمل بمادهناجحبحثناجحمقبــول32ناجحمقبــول29ناجحمقبــول25.25ناجحجيــــد33ناجحجيــــد35راسبت.رت.رناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول29.5ميار اشرف كمال نوار4254

                     جيــــد%28471.00ناجحبحثناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول32ناجحأمتياز44.5ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول25.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد35.5ميخائيل جورج ميخائيل سعد4255

                     جيــــد%275.868.94ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحمقبــول30ناجحجيــــد35.75ناجحمقبــول29ناجحجيد جدآ39.5ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ39ندا عبدالمنعم عبدالقوى الصعيدى4256

                     مقبــول%25363.25ناجحبحثناجحمقبــول28ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول32ناجحجيــــد37ناجحمقبــول29ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد32.5ندى سمير احمد سالم4257

                     مقبــول%229.357.31ناجحبحثناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول27.25ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ندى مدحت نبيه يونس الجزايرلى4258

       باثولوجيا أكلينكية     ناجح  مقبــول32طفيليات  مقبــول%217.554.38ناجحبحثناجحمقبــول26ناجحمقبــول29ناجحمقبــول27ناجحمقبــول26ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ندى منصور عبدالدايم شكر4259

                     مقبــول%255.363.81ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول28.25ناجحمقبــول31ناجحجيد جدآ40ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول26.5ناجحجيــــد33نرمين جالل فايز فرج4260

                     جيــــد%28070.00ناجحبحثناجحجيــــد36ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد35.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد35نرمين سعيد فهيم توادرس4261

                     مقبــول%245.561.38ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول30ناجحجيــــد37ناجحمقبــول25ناجحمقبــول29ناجحمقبــول31.5نضال عصام محمد ابراهيم محمد4262

                     جيــــد%290.372.56ناجحبحثناجحجيــــد35ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد34.25ناجحجيد جدآ39ناجحأمتياز42.5ناجحمقبــول32ناجحجيــــد34ناجحجيــــد36نور الدين اشرف محمد فوزى4263

         مقبــول28.5باثولوجيا    مقبــول32طفيليات  راسبناجحبحثراسبض جدآ19ناجحمقبــول26راسبضعيف20.75راسبض جدآ19.5ناجحمقبــول26راسبت.رت.رناجحمقبــول25راسبض جدآ18.5نوران ناصر عبدالمنعم سعد غباشى4264

                     جيد جدآ%311.377.81ناجحبحثناجحجيد جدآ40.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ39.75ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ38.5نورهان احمد محمود عنتر الصيرفى4265

                     جيــــد%291.372.81ناجحبحثناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد37.25ناجحجيــــد33ناجحأمتياز42.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد36ناجحجيــــد34نورهان اشرف بسيونى عبد الرازق4266

                     أمتياز%347.586.88ناجحبحثناجحأمتياز47ناجحأمتياز45ناجحجيد جدآ40ناجحأمتياز46.5ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ42ناجحأمتياز44ناجحجيد جدآ40.5نيره احمد سعيد شبل ابراهيم عقاب4267

                     جيــــد%274.368.56ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول32ناجحجيــــد37.25ناجحجيــــد32.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول31.5نيره فتحى محمد فهمى الفخرانى4268

                     جيد جدآ%302.575.63ناجحبحثناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ40ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد35هاجر شاكر محمد امين مالك4269

                     جيــــد%276.369.06ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد33.5ناجحجيــــد36.75ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ40ناجحمقبــول25.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد33هاجر عالء على احمد ابراهيم4270

                     مقبــول%227.556.88ناجحبحثناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول27.5ناجحجيــــد37ناجحمقبــول30ناجحمقبــول28ناجحمقبــول25ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول26هاجر فوزى عبدالونيس اسماعيل4271

                     جيــــد%27167.75ناجحبحثناجحجيــــد36ناجحجيــــد33ناجحجيــــد33ناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول28.5ناجحمقبــول28.5ناجحجيــــد33.5هاجر منشاوى منشاوى عبدالجليل4272

                     جيــــد%268.567.13ناجحبحثناجحجيــــد34ناجحجيــــد35ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد33.5هاجر يسرى مصطفى كتات4273

                     مقبــول%248.862.19ناجحبحثناجحجيــــد36ناجحمقبــول28ناجحمقبــول30.25ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد34.5ناجحمقبــول25.5ناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول29.5هادى محمد عبدالحفيظ النجار4274

نبيل محمد بكير. د.عميد الكلية أ نبيل محمد بكير. د.وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ أسماعيل أسماعيل أبو غنيمة. د.رئيس الكنترول أ



2020-2019نتيجة الفرقة الرابعة للعام الجامعى 
جامعة دمنهور

كلية الطب البيطرى

التقديرالبحثالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموعالبحثالتقديراملجموع
التخلفات السابقة

ية
ئو

امل
ة 

سب
الن

ام
لع

ر ا
دي

تق
ال

وع
جم

امل

إسم الطالبم
الجراحةالباطنة ألاقتصادالباثولوجياالوالدهألالبانالطب الشرعىالتشريح التطبيقىأمراض ألاسماك

                     مقبــول%250.362.56ناجحبحثناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد35ناجحجيــــد37.25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33ناجحمقبــول30.5هالة مصطفى جابر حسب هللا4275

                     محمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.25راسبضعيف21ناجحمقبــول26راسبت.رت.رناجحمقبــول25ناجحمقبــول25هبة هللا حماده محمد حميده4276

                     مقبــول%23859.50ناجحبحثناجحمقبــول29ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول29.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول27هبة فوزى سيد احمد ابوالتنا الدناصورى4277

                     مقبــول%255.363.81ناجحبحثناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول27.75ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد35ناجحمقبــول29.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد33.5هبه محمد سعد حربى4278

                     جيــــد%284.871.19ناجحبحثناجحمقبــول31.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد36.25ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيد جدآ37.5ناجحمقبــول32هدى شاكر سعد دعبيس4279

       انتاج دواجن  غ  غ  مقبــول32طفيليات  راسبناجحبحثراسبت.رت.رراسبضعيف24.5راسبضعيف24.5راسبض جدآ14.5ناجحمقبــول29راسبت.رت.رراسبضعيف21.5راسبت.رت.رهدى محمد نجيب حلمى عبدالحليم قرقر4280

                     جيد جدآ%307.876.94ناجحبحثناجحجيد جدآ40ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيد جدآ38.75ناجحجيد جدآ42ناجحأمتياز44ناجحمقبــول31.5ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ38هدير عبدالمجيد شعبان حسن4281

                     محمل بمادتينناجحبحثناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25ناجحمقبــول25راسبت.رت.رناجحمقبــول25راسبض جدآ15.5هدير عزت ابراهيم محمد ابراهيم4282

                     جيد جدآ%30776.75ناجحبحثناجحجيد جدآ42ناجحجيــــد33ناجحجيد جدآ38ناجحجيــــد36.5ناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ41ناجحجيد جدآ41هديرعلى عبدالحميد مصطفى غازى4283

                     جيــــد%268.367.06ناجحبحثناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد34.25ناجحمقبــول29.5ناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد32.5ناجحجيــــد34هند سعيد محمد محمد الرجال4284

                     مقبــول%253.563.38ناجحبحثناجحمقبــول31ناجحجيــــد37ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول25ناجحجيد جدآ39ناجحمقبــول27ناجحمقبــول29ناجحجيــــد33هيا ايمن جمال الدين ابوجازيه4285

                     جيــــد%262.865.69ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحمقبــول26.5ناجحجيــــد33.75ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد36.5وسام شحات فؤاد عبدهللا اسماعيل4286

                     جيد جدآ%322.580.63ناجحبحثناجحأمتياز44ناجحجيــــد33ناجحجيد جدآ41ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ41.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحأمتياز42.5ناجحجيد جدآ40.5وفاء بهاء الدين فرج عبدالقوى4287

                     جيــــد%28270.50ناجحبحثناجحجيــــد37ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد37ناجحمقبــول28.5ناجحجيد جدآ38ناجحمقبــول32ناجحجيد جدآ37.5ناجحجيــــد34.5والء عبدالحليم مبروك مسعود محجوب4288

                     جيــــد%271.567.88ناجحبحثناجحجيــــد36.5ناجحجيــــد34.5ناجحجيد جدآ41ناجحمقبــول30ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول30.5ناجحجيــــد35.5ناجحمقبــول28والء وهبه على السعيد كيره4289

                     مقبــول%22055.00ناجحبحثناجحمقبــول30.5ناجحمقبــول27ناجحمقبــول27ناجحمقبــول31.5ناجحمقبــول26.5ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول25يارا عبدالواحد محمد عبدالنبى ماضى4290

                     مقبــول%236.859.19ناجحبحثناجحمقبــول26.5ناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول26.75ناجحمقبــول28ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد32.5ناجحمقبــول30ناجحمقبــول25يارا محمود محمد البنا4291

                     جيــــد%277.369.31ناجحبحثناجحجيــــد36ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد34.75ناجحمقبــول32ناجحجيــــد37ناجحمقبــول25ناجحجيــــد33.5ناجحجيد جدآ39ياسمين جمعه محمد محمد القزاز4292

                     جيد جدآ%32280.50ناجحبحثناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ41ناجحأمتياز45ناجحأمتياز43.5ناجحجيد جدآ38.5ناجحجيد جدآ39ناجحجيد جدآ38ناجحجيد جدآ38ياسمين محمد ابراهيم عبدالحميد4293

                     مقبــول%235.558.88ناجحبحثناجحجيــــد33.5ناجحمقبــول32ناجحمقبــول27.5ناجحمقبــول28ناجحجيــــد35ناجحمقبــول25ناجحمقبــول27ناجحمقبــول27.5ياسمين مصطفى محمد كامل شكيبان4294

                     جيــــد%296.574.13ناجحبحثناجحجيد جدآ39.5ناجحجيــــد34ناجحجيد جدآ38ناجحجيد جدآ42ناجحجيد جدآ40ناجحجيــــد34.5ناجحجيــــد34ناجحجيــــد34.5يمنى محمد فؤاد مرزوق4295

                     راسبناجحبحثراسبت.رت.رراسبض جدآ18.5راسبضعيف21.5راسبت.رت.رناجحمقبــول27ناجحمقبــول25غغغراسبت.رت.رنسمة محمد محمد عبدالسالم يحيى4296
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