
 

 تغذية

 الحيوان

 والدواجن

واالسماك

 ادوية

بيطرية

(عام)

باثولوجيا

(عام)

ر
التقدي

ر
التقدي

ر
التقدي

رل رل رل

مقبول مقبول مقبول

مقبول مقبول رل

غ غ غ

مقبول رل ضعيف

مقبول مقبول مقبول

جيد مقبول جيد

جيد جيد جيد

جيد جيد ممتاز

جيدجدا ممتاز ممتاز

جيدجدا مقبول جيدجدا

جيد مقبول مقبول

جيدجدا جيدجدا جيدجدا

مقبول رل جيد

جيدجدا جيد جيد

جيد مقبول مقبول

جيد مقبول جيدجدا

جيدجدا ممتاز جيدجدا

الفصل الدراسى االول

 بيــــانـــات

 الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( حالة-رقم الجلوس -مسلسل   

اسم الطالب-الطالب )

مواد الفصل الدراسي

 الرقابة

 الصحية

على االلبان

 طفيليات

(عام)

)ميكروبيولوجيا

(عام

ر
التقدي

ر
التقدي

ر
التقدي

محمد منتصر محمد محمد
1

رل مقبول مقبول باقى 00501903069

آية رجب سعيد مسلوب
2

مقبول جيدجدا مقبول باقى 005019030156
اميره ممدوح ابراهيم على

3
مقبول جيدجدا مقبول باقى 005019030160

رانيا فرج محمود احمد
غ4 غ غ باقى

005019030174

رضا حسن يس احمد
5

ضعيف جيد جيد باقى 005019030176

طارق محمد محمد احمد
6

مقبول جيدجدا جيدجدا باقى 005019030181

احمد كامل على مرزوق
7

مقبول جيد ممتاز مستجد 005019030214

احمد محمد نصرالدين عبد هللا
8

مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 005019030215
 اسراء عبد المطلب زهري

9
جيدجدا جيدجدا ممتاز مستجد 005019030216

اسراء عمرو محمد ابراهيم
10

ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 005019030217
اسراء محمد حسين عمر

11
مقبول جيدجدا ممتاز مستجد 005019030218

الشيماء سيدأحمد محمود رشيدى
12

مقبول جيد جيدجدا مستجد 005019030220

ايمان مصطفى احمد جاد
13

جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 005019030221
ايه طلحه محمد دمرداش

14
مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 005019030223

ايه عبد هللا محمود جاه الرسول
15

جيد ممتاز ممتاز مستجد 005019030225

بسمه سامي عبد القادر بدوي
16

جيد ممتاز جيد مستجد 005019030227
بيتر بركات حبيب سيفين

17
جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 005019030228

جيهان محمد جمال عابدين
18

جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 005019030229
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 الرقابة

 الصحية

على االلبان
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(عام)

)ميكروبيولوجيا

(عام

ر
التقدي

ر
التقدي

ر
التقدي

جيد مقبول جيد

ممتاز ممتاز ممتاز

جيدجدا جيدجدا جيد

جيدجدا جيد جيدجدا

جيدجدا ممتاز ممتاز

جيد ممتاز جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيدجدا

مقبول ضعيف مقبول

جيد جيد جيد

جيدجدا جيدجدا جيدجدا

جيدجدا جيدجدا مقبول

جيد مقبول جيد

جيد جيد جيد

مقبول مقبول مقبول

مقبول رل مقبول

جيد مقبول مقبول

دعاء سيد منصور على
19

مقبول جيد جيدجدا مستجد 005019030230

دينا حلمى سيد احمد
20

جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 005019030231
رقيه محمد عبد الرحمن محمود

21
جيد ممتاز ممتاز مستجد 005019030232

رؤى عبد األول محمد عبدهللا
22

جيد ممتاز ممتاز مستجد 005019030233
سماح تايه محمد مرزوق

جيد23 ممتاز ممتاز مستجد 005019030235

عاطف خلف عاطف عبد العال
24

جيد ممتاز ممتاز مستجد 005019030237
 عبد الرحمن الدسوقى محمد

25
جيد ممتاز ممتاز مستجد 005019030238

عبد الرحمن محمد محمود حافظ
26

ضعيف جيد جيد مستجد 005019030239
عبد المنعم احمد يونس محمد

27
جيد جيدجدا ممتاز مستجد 005019030240

فاطمه احمد محمد مكى
28

جيدجدا ممتاز ممتاز مستجد 005019030241
فاطمه مصطفى عثمان محمد

29
مقبول ممتاز جيدجدا مستجد 005019030242

كريم خالد حسين محمود
30

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 005019030243
ماري عاطف جرجس اندراوس

31
مقبول جيد جيدجدا مستجد 005019030245

مارى مجدى مكرم جاد
32

مقبول جيد جيد مستجد 005019030246
 محمد مصطفى محمد الصادق

33
ضعيف مقبول جيد مستجد 005019030247

محمود شعبان على محمد
34

مقبول مقبول جيدجدا مستجد 005019030249
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مواد الفصل الدراسي

 الرقابة

 الصحية

على االلبان

 طفيليات

(عام)

)ميكروبيولوجيا

(عام

ر
التقدي

ر
التقدي

ر
التقدي

جيدجدا ممتاز ممتاز

جيدجدا جيدجدا جيد

جيدجدا ممتاز ممتاز

جيد جيدجدا جيد

جيدجدا جيد جيد

جيد مقبول جيد

جيد مقبول مقبول

مقبول مقبول جيد

جيدجدا جيدجدا جيد

جيد مقبول مقبول

جيد جيد جيد

مقبول مقبول جيد

مقبول رل رل

جيد جيد جيد

ضعيف جدا رل رل

أماله راجعه 

مروه احمد عطا حسنين
35

ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 005019030250
مروه محمد عمر مغازى

36
مقبول ممتاز ممتاز مستجد 005019030251

موسى ايمن موسى ابوبكر
37

ممتاز ممتاز ممتاز مستجد 005019030252
مونيكا ايمن مريد ميخائيل

38
جيد ممتاز ممتاز مستجد 005019030253

ندا خالد سيد محمد
39

جيد ممتاز ممتاز مستجد 005019030255

ندا نبيل محمد موسى
40

جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 005019030256
هاجر شعبان ابراهيم يوسف

41
مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 005019030257

هايدى اميل رمزى رومانى
42

مقبول جيدجدا ممتاز مستجد 005019030258
هبه يوسف محمد خليل

جيد43 جيدجدا ممتاز مستجد 005019030259
هدى نورالدين احمد بغدادى

44
رل جيد جيد مستجد 005019030260

هناء سامى برجس منصور
45

مقبول جيد ممتاز مستجد 005019030262
يارا خالد حسن محمد

46
مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 005019030263

يارا محمد علي عبدالعظيم
47

رل ممتاز جيدجدا مستجد 005019030264
ياسمين احمد حسن عبد الحليم

48
جيد جيدجدا ممتاز مستجد 005019030265

49
غ جيد مقبول باقى 005019030266

رئيس لجنة الرصد يعتمد عميد الكلية

احمد  عوض حافظ علي
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