
 طب شرعى

وسموم

100.00

 امراض معدية

(جزء اول)

100.00

 امراض باطنة

(جزء اول)

100.00

 جراحة

وتخدير

50.00

التقدير المقرر التقدير التقدير التقدير التقدير

- - جيدجدا ممتاز جيدجدا جيدجدا مستجد 1

- - جيد جيد جيد جيدجدا مستجد 2

جيد
 الرقابة الصحية

على االلبان
مقبول جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 3

- - جيد جيد جيد ممتاز مستجد 4

- - مقبول مقبول جيد جيدجدا مستجد 5

- - مقبول مقبول جيد جيد مستجد 6

مقبول
 الرقابة الصحية

على االلبان
ضعيف مقبول مقبول جيدجدا مستجد 7

- - مقبول مقبول جيد جيدجدا مستجد 8

- - جيد جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 9

- - مقبول جيد جيد جيدجدا مستجد 10

- - مقبول مقبول جيد جيدجدا مستجد 11

- - مقبول مقبول مقبول جيد مستجد 12

- - مقبول جيد جيد جيدجدا مستجد 13

مقبول (عام)باثولوجيا مقبول مقبول جيد جيد مستجد 14

- - جيدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 15

- - جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 16

- - جيد جيد جيدجدا ممتاز مستجد 17

- - ضعيف مقبول مقبول جيد مستجد 18

- - مقبول جيد مقبول جيدجدا مستجد 19

- - مقبول ضعيف مقبول جيد مستجد 20

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

دور يناير- الفصل الدراسى االول - الفرقة الرابعة - الالئحة الداخلية لشئون طالب كلية الطب البيطرى جامعة اسوان 

انتظام- عام :الشعبة /القسم

43:  عدد الطالب 

مقررات تخلف من سنوات سابقة مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

الفصل الدراسى االول 

1مقرر  

 باثولوجيا

اكلينيكية

100.00

 الرقابة الصحية

على اللحوم

100.00

التقدير التقدير

ع اميره عبد العاطى محمد احمد 004019040159

التقدير

- ممتاز ممتاز احمد يسن مصطفى عثمان 004019040157

جيدجدا ايمان محمد سعيد محمود 004019040162

- جيد جيدجدا االء ممدوح احمد محمود 004019040158

- جيدجدا

جيد ايه محمد حراجى حسين 004019040164

- جيدجدا جيدجدا ايمان اشرف محمد ربيع 004019040161

- جيدجدا

ممتاز بيتر عزيز ابادير سيدهم 004019040167

- جيد جيد ايه النوبى احمد رزق 004019040163

- جيدجدا

جيدجدا حامد حسين حامد حسنين 004019040169

- جيد جيد ايه مصطفى انور محمد 004019040165

- جيدجدا

جيدجدا خلود مبارك محمد يعقوب 004019040173

- جيد جيدجدا بيشوى رفعت وصفي حبيب 004019040168

- جيدجدا

ممتاز زينب احمد عبده بسطاوى 004019040177

- جيد جيد حسام الدين مصطفى محمود مرعي 004019040170

- جيدجدا

جيدجدا سميرنا عادل حنا عبد الشهيد 004019040180

- مقبول جيد رحاب احمد عبد العزيز عيسي 004019040175

- جيدجدا

جيد عال محمود عبد الفتاح محمد 004019040183

- جيدجدا ممتاز سلمي سليمان عبد الفتاح سليمان 004019040179

- ممتاز

راجعه رئيس لجنة الرصد يعتمد عميد الكلية

- مقبول مقبول عال عبد العزيز على حمد 004019040182

- مقبول

- جيد جيد عال يوسف عمر محمد 004019040184
أماله

 3من 1 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2019/01/17 

تاريخ الطباعة



 طب شرعى

وسموم

100.00

 امراض

جزء)معدية   

(اول

100.00

 امراض باطنة

(جزء اول)

100.00

جراحة وتخدير

50.00

التقدير المقرر التقدير التقدير التقدير التقدير

- - مقبول مقبول جيد جيد مستجد 21

- - مقبول جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 22

- - مقبول جيد جيد ممتاز مستجد 23

- - جيد جيد جيدجدا ممتاز مستجد 24

- - مقبول جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 25

- - مقبول مقبول جيد جيدجدا مستجد 26

رل )باثولوجيا

(عام

ضعيف ضعيف ضعيف مقبول مستجد 27

- - ضعيف مقبول ضعيف مقبول مستجد 28

- - ضعيف مقبول مقبول مقبول مستجد 29

- - جيد جيد جيد جيدجدا مستجد 30

- - جيد جيد جيد جيدجدا مستجد 31

- - جيد جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 32

- - جيدجدا جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 33

- - مقبول مقبول مقبول جيد مستجد 34

- - مقبول رل مقبول جيد مستجد 35

- - جيد جيد جيدجدا ممتاز مستجد 36

- - ضعيف رل مقبول مقبول مستجد 37

- - ضعيف ضعيف ضعيف جيد مستجد 38

- - مقبول مقبول مقبول مقبول مستجد 39

- - مقبول مقبول مقبول جيدجدا مستجد 40

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

دور يناير- الفصل الدراسى االول - الفرقة الرابعة - الالئحة الداخلية لشئون طالب كلية الطب البيطرى جامعة اسوان 

انتظام- عام :الشعبة /القسم

43:  عدد الطالب 

مقررات العام الحالى مقررات تخلف من سنوات

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

الفصل الدراسى االول 

1مقرر  

 باثولوجيا

اكلينيكية

100.00

 الرقابة

 الصحية على

اللحوم

100.00

التقدير التقدير

جيدجدا 004019040187 فاطمه الزهراء مصطفى بشير

التقدير

- مقبول مقبول عليه محمود جادو حسين 004019040185

جيدجدا فاطمه جمال مصطفى محمود 004019040189

- جيد جيدجدا غاده جعفر حسا نى حمدنا هللا 004019040186

- جيدجدا

مقبول فلوباتير يوسف ميالد ديسقورس 004019040190

- جيدجدا جيدجدا فاطمه النوبى عبدالدايم حسنين 004019040188

- جيد

جيد محمد احمد اسماعيل محمد 004019040193

- جيدجدا جيد فاطمه محمد عبدالرحمن محمود 004019040208

- مقبول

جيد محمد صالح حسين قناوي 004019040195

- مقبول مقبول كمال ركابى عبد العزيز سليمان 004019040191

- جيد

ممتاز محمد عبدالكريم الصادق محمد 004019040196

- جيدجدا جيدجدا محمد بغدادى الصغير احمد 004019040194

- جيدجدا

مقبول مريانه عادل باخوم جرجس 004019040198

- جيد جيدجدا محمد عبد الحكيم محمد مصطفى 004019040133

- ممتاز

مقبول منار خالد عبده حسين 004019040200

- جيدجدا مقبول محمد عمر عبد الباسط محمد 004019040197

- رل

مقبول مها عامر إبراهيم سعيد 004019040209

- جيدجدا ممتاز مشيره سيد محمد عثمان 004019040199

- ضعيف

راجعه رئيس لجنة الرصد يعتمد عميد الكلية

- مقبول مقبول منه حسنى ابراهيم على 004019040201

- جيد

- جيد جيد نشوى ابراهيم على احمد 004019040203
أماله

 3من 2 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2019/01/17 

تاريخ الطباعة



 طب

 شرعى

وسموم

100.00

 الرقابة

 الصحية

على اللحوم

100.00

التقدير التقدير التقدير

- غ مقبول مستجد
- مقبول جيد مستجد

مقبول مقبول مقبول مستجد

الدرجة متاحة

ط ل د

راسب ضعيف جيد جيدجدا ممتاز

راسب ضعيف جيد جيدجدا ممتاز

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

دور يناير- الفصل الدراسى االول - الفرقة الرابعة - الالئحة الداخلية لشئون طالب كلية الطب البيطرى جامعة اسوان 

انتظام- عام :الشعبة /القسم

43:  عدد الطالب 

مقررات تخلف من سنوات سابقة مقررات العام الحالى

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

الفصل الدراسى االول 

2مقرر   1مقرر  

 باثولوجيا

اكلينيكية

100.00

 امراض

جزء)معدية   

(اول

100.00

 امراض

جزء)باطنة   

(اول

100.00

 جراحة

وتخدير

50.00

المقرر التقدير التقدير التقدير المقرر التقدير التقدير التقدير التقدير

- - - - - مقبول ضعيف مقبول مقبول نورة حسن ابوالمجد محمد 004019040140 41
- - - - - جيد مقبول جيد جيد وفاء محمد محمود حسن 004019040205 42

- - ادوية مقبول )باثولوجيا رل ضعيف مقبول مقبول ياسمين مصطفى حامد محمود 004019040206 43

أماله راجعه رئيس لجنة الرصد يعتمد عميد الكلية

ح ت

االنسحاب مشطوب قيده فصل الغياب االعتذار الحرمان

مرتبة الشرف من الدرجة األولى ضعيف جدا

التاجيل راسب الئحة الوصف

ن م ف غ ع

مرتبة الشرف من الدرجة األولى ضعيف جدا

رل الرمز

امتياز مع مرتبة الشرف جيد جدا مع مرتبة الشرف االمتياز مع مرتبة الشرف ال يوجد ناجح مرتبة الشرف من الدرجة الثانية

مقبول الرمز

مقبول الوصف

امتياز مع مرتبة الشرف جيد جدا مع مرتبة الشرف االمتياز مع مرتبة الشرف ال يوجد ناجح مرتبة الشرف من الدرجة الثانية

 3من 3 صفحة 
(مؤشر رسوب )

 2019/01/17 

تاريخ الطباعة


