
 ارشاد
بيطرى

50.00

و انجليزية لغة  
 مصطلحات

طبية

50.00

و الوراثة  
 الهندسة
الوراثية

100.00

أجنة و تشريح  
(عام)

100.00

التقدير التقدير التقدير التقدير

ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مستجد 007019010317
جيد جيد مقبول مقبول مستجد 007019010318
ممتاز جيد رل مقبول مستجد 007019010319
جيدجدا مقبول جيد جيد مستجد 007019010320
ممتاز جيد جيدجدا جيد مستجد 007019010321
ممتاز جيدجدا مقبول جيدجدا مستجد 007019010322
ممتاز ممتاز ممتاز جيد مستجد 007019010323
ممتاز جيد ممتاز جيد مستجد 007019010324
غ غ غ غ مستجد 007019010325

جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول مستجد 007019010326
ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 007019010327
ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 007019010328
ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 007019010329
جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 007019010330
ممتاز مقبول جيدجدا مقبول مستجد 007019010331
ممتاز جيدجدا جيد جيد مستجد 007019010332
ممتاز مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 007019010333
ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 007019010334
جيد جيد جيد رل مستجد 007019010335
ممتاز جيد جيدجدا ممتاز مستجد 007019010336

أماله راجعه رئيس لجنة الرصد يعتمد عميد الكلية

مقبول مقبول مقبول صبحي بهيج بيتر  19
جيدجدا جيدجدا ممتاز ابراهيم اشرف تريفينا  20

مقبول جيدجدا جيد ميخائيل هاني اندرو  17
جيد جيدجدا ممتاز عبدالشكور بشري  18

مقبول مقبول مقبول احمد الشيماء  15
جيد مقبول جيدجدا السيد محمود امنيه  16

جيدجدا جيد جيدجدا حسني احمد الزهراء  13
جيد جيدجدا ممتاز الدين عماد الزهراء  14

ممتاز ممتاز ممتاز صدقي عمر اسماء  11
جيد جيد جيدجدا رمضان امام االء  12

غ غ غ عبدالمنعم دمحم احمد  9
مقبول ضعيف رل علي مصطفي احمد  10

مقبول مقبول جيدجدا فتحي سامي احمد  7
ممتاز جيد جيدجدا عبدالكريم احمد  8

مقبول مقبول جيدجدا جمال احمد  5
مقبول مقبول جيد محمود حسني احمد  6

مقبول رل مقبول علي حسن جابر احمد 3
مقبول مقبول جيدجدا علي سيد جابر احمد  4

مقبول جيد جيدجدا دمحم رمضان ابتسام  1
مقبول رل رل اسماعيل احمد  2

الحالى العام مقررات

الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب بيــــانـــات  
 ( الطالب اسم-الطالب حالة- الجلوس رقم- مسلسل )

االول الدراسى الفصل

 حقوق
االنسان

50.00

حيوية كيمياء

100.00

 هستولوجيا
(الحيوان)
100.00

التقدير التقدير التقدير

 دور يناير  2019-2018كشف بنتيجة الفصل الدراسى االول  

(النتيجة غير نهائية)

- الالئحة الداخلية لشئون طالب كلية الطب البيطرى جامعة اسوان 

انتظام- عام :الشعبة /القسم

 4من 1 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2019/01/16 

تاريخ الطباعة



 ارشاد

بيطرى

50.00

 لغة انجليزية

 و

 مصطلحات

طبية

50.00

 الوراثة و

 الهندسة

الوراثية

100.00

 تشريح و

(عام)أجنة 

100.00

التقدير التقدير التقدير التقدير

ممتاز جيد ممتاز جيدجدا مستجد 007019010337
ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 007019010338
ممتاز مقبول مقبول مقبول مستجد 007019010339
ممتاز مقبول مقبول جيد مستجد 007019010340
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 007019010341
ممتاز جيدجدا ممتاز جيد مستجد 007019010342
جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 007019010343
ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مستجد 007019010344
ممتاز جيد جيدجدا ممتاز مستجد 007019010345
ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مستجد 007019010346
ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 007019010347
ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 007019010348
ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 007019010349
ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 007019010350
ممتاز جيدجدا مقبول مقبول مستجد 007019010351
ممتاز مقبول جيد جيد باقى 007019010293
ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 007019010352
ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 007019010353
ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول مستجد 007019010354
جيدجدا ممتاز جيد جيد مستجد 007019010355

أماله راجعه رئيس لجنة الرصد يعتمد عميد الكلية

جيد مقبول جيدجدا طه دمحم حسن حامد 39
مقبول مقبول مقبول 40 عبدهللا حسين يحي

جيدجدا جيدجدا ممتاز 37 شيماء عتعوت حسين
جيد مقبول مقبول 38 ضحي صالح سيد

مقبول رل مقبول 35 سميه مصطفي عوض
جيدجدا غ مقبول 36 شيماء ثابت يونس

ممتاز ممتاز ممتاز 33 ساره يوسف زكي
جيدجدا ممتاز ممتاز 34 سلمي حسام الدين

جيد جيد ممتاز زينب ربيع دمحم علي 31
ممتاز ممتاز ممتاز 32 ساره هابيل نعيم

جيد جيدجدا ممتاز زياد دمحم صالح السيد 29
مقبول جيدجدا جيدجدا 30 زينب الحسين

مقبول مقبول مقبول 27 روان دمحم ابو الصفا
مقبول جيد جيدجدا 28 زياد عبدالحميد عطا

مقبول مقبول جيد 25 رحاب بهاء الدين
جيد مقبول ممتاز 26 رحمه احمد ابراهيم

مقبول مقبول مقبول دعاء احمد دمحم احمد 23
مقبول رل مقبول رانيا احمد حسين عبده 24

جيدجدا مقبول جيدجدا 21 جانو جرجس لوقا
مقبول ممتاز ممتاز 22 جهاد يوسف احمد

مقررات العام الحالى

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسى االول

 حقوق

االنسان

50.00

 كيمياء

حيوية

100.00

 هستولوجيا

(الحيوان)

100.00

التقدير التقدير التقدير

(النتيجة غير نهائية) دور يناير  2019-2018كشف بنتيجة الفصل الدراسى االول  

الفصل - الفرقة االولى - الالئحة الداخلية لشئون طالب كلية الطب البيطرى جامعة اسوان 

انتظام- عام :الشعبة /القسم

69:  عدد الطالب 

 4من 2 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2019/01/16 

تاريخ الطباعة



 ارشاد

بيطرى

50.00

 لغة انجليزية و

 مصطلحات

طبية

50.00

 الوراثة و

 الهندسة

الوراثية

100.00

 تشريح و

(عام)أجنة 

100.00

التقدير التقدير التقدير التقدير

ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 007019010356
ممتاز جيد جيد ممتاز مستجد 007019010357
ممتاز جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 007019010358

غ غ غ غ باقى 007019010298
ممتاز ممتاز جيدجدا جيد مستجد 007019010359
ممتاز جيدجدا ممتاز جيدجدا مستجد 007019010360
ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مستجد 007019010361
ممتاز ممتاز جيد رل مستجد 007019010362
ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مستجد 007019010363

غ غ غ غ باقى 007019010303
ممتاز جيدجدا ممتاز مقبول مستجد 007019010364
ممتاز جيدجدا جيد مقبول مستجد 007019010365

غ غ غ غ باقى 007019010307
جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول باقى 007019010309
ممتاز جيد جيد جيد مستجد 007019010366
ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 007019010367
ممتاز ممتاز جيدجدا ممتاز مستجد 007019010368
ممتاز جيدجدا جيد جيد مستجد 007019010369
جيد جيد جيد رل مستجد 007019010370

ممتاز ممتاز ممتاز جيدجدا مستجد 007019010371

أماله راجعه رئيس لجنة الرصد يعتمد عميد الكلية

مقبول رل رل منه هللا عبده احمد دمحم 59
مقبول جيد جيدجدا 60 منه هللا مصطفي

جيدجدا ممتاز ممتاز منار نبيل دمحم موسي 57
مقبول جيد جيدجدا منال سيد علي موسي 58

مقبول مقبول مقبول 55 مصطفي شعبان
جيدجدا جيدجدا ممتاز 56 منار محمود عبدالنبي

غ غ غ 53 دمحم فهمى ابو دوح
مقبول مقبول مقبول 54 مريم دمحم ابراهيم

مقبول مقبول مقبول 51 ماريو عادل مسدارى
مقبول ضعيف مقبول 52 دمحم عالء الدين

مقبول جيد ممتاز 49 ماري عيسي مكاري
غ غ غ 50 مارينا مجدى مسعود

جيدجدا جيدجدا ممتاز 47 فريده عطاهللا بدوي
مقبول ضعيف مقبول 48 كيرلس نبيل فؤاد

جيد ممتاز جيدجدا 45 فاطمه دمحم سعد دمحم
جيد جيدجدا جيدجدا 46 فاطمه محمود حسين

جيدجدا جيد جيد 43 عمرو حمام الطاهر
غ غ غ 44 عمرو شكرى سيف

مقبول جيدجدا ممتاز عزه منصور دمحم بشير 41
مقبول مقبول جيدجدا 42 عمر خليل عبدالكريم

مقررات العام الحالى

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسى االول

حقوق االنسان

50.00

كيمياء حيوية

100.00

 هستولوجيا

(الحيوان)

100.00

التقدير التقدير التقدير

 دور يناير  2019-2018كشف بنتيجة الفصل الدراسى االول  

(النتيجة غير نهائية)

- الالئحة الداخلية لشئون طالب كلية الطب البيطرى جامعة اسوان 

انتظام- عام :الشعبة /القسم

69:  عدد الطالب 

 4من 3 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2019/01/16 

تاريخ الطباعة



 ارشاد

بيطر

ى

50.0

0

التقدير

جيدجد
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز

غ
غ

ممتاز جيدجدا يارا اشرف عبدالفتاح الطيب مستجد 007019010378 69

أماله راجعه رئيس لجنة الرصد

غ هاله فؤاد سعيد دمحم باقى 007019010315 68
مقبول ممتاز جيدجدا جيدجدا جيدجدا

غ هاجر السيد على دمحم باقى 007019010314 67
غ غ غ غ غ

ممتاز ندي دمحم عمران محمود مستجد 007019010377 66
غ غ غ غ غ

ممتاز ندي فهمي محمود دمحم مستجد 007019010376 65
مقبول ممتاز جيدجدا ممتاز ممتاز

جيدجدا ندا عادل عبدالعظيم عبدالباسط مستجد 007019010375 64
مقبول ممتاز جيد جيدجدا جيدجدا

ممتاز مينا ناجي موسي عبدالملك مستجد 007019010374 63
جيد ممتاز جيد ممتاز ممتاز

ممتاز مي طه دمحم طه مستجد 007019010373 62
مقبول ممتاز جيد جيد جيدجدا

جيدجدا مونيكا عوض نصحي مرقص مستجد 007019010372 61
ممتاز ممتاز جيد جيدجدا ممتاز

التقدير التقدير التقدير التقدير التقدير

جيد جيدجدا جيد ممتاز جيدجدا

مقررات العام الحالى

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

الفصل الدراسى االول

حقوق االنسان

50.00

 لغة انجليزية

 و مصطلحات

طبية

50.00

كيمياء حيوية

100.00

 الوراثة و

 الهندسة

الوراثية

100.00

(الحيوان)هستولوجيا 

100.00

 تشريح و

(عام)أجنة 

100.00

التقدير

 دور يناير 2019-2018كشف بنتيجة الفصل الدراسى االول  

(النتيجة غير نهائية) 

- الالئحة الداخلية لشئون طالب كلية الطب البيطرى جامعة اسوان 

انتظام- عام :الشعبة /القسم

69:  عدد الطالب 

 4من 4 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2019/01/16 

تاريخ الطباعة


