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راسب203454اٌذّضٖ دّٛد114843م1

راسب153449اٌّجذ ِذّٛد114891م2

راسب18018ا١ٌاط دٛاػ114503ر3

راسب0غائبمحرومإتشا١ُ٘ إٌافش114848م4

راسب22غائب22إتشا١ُ٘ عٛاح213607ر5

راسب202747إتشا١ُ٘ عثاط114721م6

ناجح214869إتشا١ُ٘ وٕفٛػ114884م7

راسب0غائبمحرومإتشا١ُ٘ ِغِّٛح114825م8

ناجح174562إتشا١ُ٘ ٚد١ذ دغ114856ٓ١م9

ناجح234265إتشا١ُ٘ ٠غّٛس114873م10

راسب193655إعشاء عع١ذ214134ر11

ناجح245478إعّاع١ً اٌذالق114745م12

راسب203252إعّاع١ً اٌؾ١خ ٠اع114899ٓ١م13

راسب202242إعّاع١ً عفاس114963ٖم14

راسب203353إعّاع١ً غ١ثٛس114766م15

ناجح214566إ٠ٍٟ دتٛسج114784م16

راسب172239إ٠ٍٟ عثٛد313864ر17

ناجح204565إ٠ّاْ اٌّذّذ114993م18

راسب253156إ٠ٕاط اٌؾ١ذا114341ٞٚر19

ناجح215273أدّذ اعّاع١ً أدّذ114970م20

ناجح205171أدّذ اٌشؽٛا114821ٟٔم21

راسب203151أدّذ اٌقطٛف114933م22

ناجح204161أدّذ اٌف114714ً١م23

راسب16218أدّذ إٌعغا213900ْر24

ناجح245781أدّذ دغٓ اٌعثذ اٌشدّٓ 114940م25

ناجح254065أدّذ خاٌذ عّش114895م26

اط114688م27 ّٛ ناجح214061أدّذ ع

ناجح225375أدّذ ؽاوش113866م28

ناجح174461أدّذ عثذ هللا أدّذ 114844م29
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ناجح236285أدّذ عذٔاْ اٌعثذهللا اٌعثذاٌشد114824ّٓم30

راسب183553أدّذ عٍٟ لٕا213861ر31

راسب203656أدّذ فنً هللا اعّاع114878ً١م32

راسب213455أدّذ لادس آغا114931م33

راسب202848أدّذ لثا114726ٟٔم34

راسب18422أدّذ واًِ أدّذ114486ر35

ناجح215980أدّذ وضوض114966م36

ناجح185472أدّذ وّاي اٌّذّذ114758م37

ناجح244468أدّذ ِذّذ األدّذ114785م38

ناجح214970أدّذ ِٛعٝ تاؽا114834م39

راسب20غائب20أدّذ ّٔش114161ر40

راسب182038أدّذ ٚسدج114832م41

ناجح246185أعاِح ذش٠غ114896ٟم42

راسب202545أعاِح دشتا114994م43

ناجح245781أععذ اٌفاسط114903م44

ناجح236184أؽشف عفش٠د114496م45

ناجح234972أِأٟ اٌعثغٟ اٌٍثات١ذ114860ٞم46

راسب202545أِثً دّٛد114759م47

راسب203858أِجذ اٌعغظ114755م48

راسب213758أِجذ عثاط اٌّطش114761م49

راسب203656أِجذ فٍف114585ًم50

راسب20غائب20أِجذ ٔعغا114419ْر51

راسب25غائب25أمير الروح214018ر52

ناجح224769أ١ِش ا١ٌٛعف114959م53

ناجح216384أ١ِش دجاص114952ٞم54

راسب191130أ١ِش فمش114838م55

ناجح245377أٔظ ج114872ٍٗ١ّم56

ناجح184765أٔظ عش114926ٞٛ٠م57

ناجح214061أٔظ وشتجٙا114820م58

راسب0غائبمحرومأٚط ِٛع114842ٝم59
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راسب163854أ٠اد واعٛدح213728م60

راسب17غائب17أ٠ُٙ ع١غ113334ٝر61

راسب203353آالء عىعه114962م62

ناجح206080آ٠ح جٕذ114840ٞم63

راسب223456آ٠ح دثّاي114836م64

راسب253257آية قصاب باشي214239ر65

ناجح236689آ٠ح ٔذاف114815م66

ناجح274471تاعُ عٍٟ األدّذ114788م67

راسب203555ترٛي دٛسا114870ٟٔم68

راسب20غائب20تشاء ِقطفٝ اتشا١ُ٘فشاخ1ر69

راسب0غائبمحرومتؾاس خ١ّظ7014882

ناجح194968تؾش اٌررا114998ْم71

ناجح204767تؾش اٌمطشٔج114740ٟم72

راسب183351تؾش وف اٌغضاي214669ر73

ناجح233760تؾ١ش اٌقّٛد114734ٞم74

ناجح205272تالي األتشػ114747م75

راسب16غائب16بالل الخطيب113319ر76

راسب19غائب19تالي اٌؾا١ِح 113859ر77

ناجح264369تٙاء اٌذ٠ٓ األدّذ114789م78

ناجح224466ت١اْ اٌّقثاغ114760م79

ناجح256691ذغ١ُٕ األخشط114965م80

ناجح245175ذغ١ُٕ اٌثذس114885م81

ناجح204969جاتش ِمذاد114861م82

راسب203454جاد ِٕذ114707ٚم83

راسب193150جان ع١غٝ د٠ة114602ر84

راسب212243جاْ ٔقشج114515ر85

راسب0غائبمحرومجشجظ اٌعج114500ٟم86

ناجح196281جالي ع114892ٍٟم87

ناجح215576ج١ًّ ع114953ُ١ٍم88

راسب152742جٙاد اٌخاٌذ114851م89

ناجح204666جٛدٞ جا٠ٚؼ114537م90
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راسب222446جٛسج فث١ذ114902ٗم91

راسب15015داذُ تغاَ ع114980ٍٟم92

راسب203454داِذ اٌجاع114800ُم93

راسب243256دز٠فح اٌثع114822م94

راسب10غائب10حسام حسنفشاخ1ر95

راسب233356دغٓ اٌقطٛف اٌٛلاع214466م96

ناجح265985دغٓ دّذا114715ْم97

راسب151631دغٓ د٠ٛب114446ر98

ناجح245276دغٓ ِذغٓ دغ114897ٓم99

راسب202646دغٓ ِذفٛك114717م100

ناجح215273دغٓ ِذّذ عثاط114934م101

راسب181836دغٓ ِذّٛد عثاط114837م102

راسب192847دغ١ٓ جٛخذاس114771م103

ناجح204060دّضج اٌذالق114956م104

راسب22527دّضج اٌعٍٛا114478ٟٔر105

ناجح234265دّضج خنٛس114730م106

راسب00محرومدّضج لشِح114737م107

ناجح184260د١ذس اٌذغ114889ٓم108

راسب183553خاٌذ اٌذ١ّذ114054ٞم109

ناجح276693خاٌذ اٌخا114733ٟٔم110

راسب252045خاٌذ ِذّذ لذٚس114685ٖر111

ناجح225476خاٌذ ٔجّح114756م112

ناجح234265خنش اٌذغ114866ٓ١م113

راسب24غائب24خنش فثٛح114439ر114

ناجح224264خ١ًٍ اٌذّاد114754ٞم115

ناجح204363دأٟ داٚٚد114787م116

ناجح254368دا١ٔح دثُّٛػ114990م117

ناجح224567دا١ٔح عشٚا114951ٟٔم118

راسب14غائب14دعاء ؽاوٛي113851ر119

راسب10غائب10دٌؾاد دغٓ ِذّذ110016ر120

راسب203757ساَ دٛسا114790ٟٔم121
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راسب223759ساِا اٌثش٠ذ114984ٞم122

راسب203656ساِا عشٚا114763ٟٔم123

راسب232346ساِا ِشع114912ٟم124

راسب172138ساِض خأىا114961ْم125

راسب18غائب18ساِٟ أؽمش114587ر126

ناجح244064سائذ ؽذادج114751م127

راسب0غائبمحرومست١ع ٔعّح114569م128

ناجح277097سج١ٕا اٌذ٠ش114517ٞم129

ناجح256489سغذ اٌقثاغ114927م130

ناجح255984سغذ عشتؼ114985م131

ناجح255277سغذ عشٚق114795م132
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ناجح256388سِضٞ ِرعة114709م133

ناجح204868س٘ف اٌضعث114978ٟم134

ناجح255984س٠ّا اٌثاؽٛس114853ٞم135

راسب1515محرومصا٘ش دجاص114997ٞم136

راسب153449صوش٠ا اٌع115002ٍٟم137

ناجح204565ص٠ٕة عشٚا114874ٟٔم138

ناجح265682ص٠ٕٗ اٌى١ال114957ٟٔم139

راسب182240عاسٖ اٌعٍٛا114716ٟٔم140

ناجح225274عاٌُ اٌّقش114801ٞم141

ناجح276592عاٌٟ اٌؾّا114941ٌٟم142

ناجح245478عاِخ دق٠ٛح114796م143

راسب163248عائش اٌىشد213817ٞر144

ناجح244468عذسج اٌقثاغ114783م145

راسب213758عٙاَ أٚمٗ تاؽ114923ٟم146

راسب12غائب12عِٛش ِذ213738ٍٟر147

ناجح223860ؽا١٘ٓ اتشا114982ُ١٘م148

ناجح214566ؽعالْ اٌذّؾ114850ٛم149

راسب213859ؽٙٛد اٌمشٚا114905ٟٔم150

راسب203858فافٟ اٌذّٛد114876م151

ناجح204767فثذٟ اٌذق114889ٟٕم152

ناجح184260ففٛاْ ٘ثش114935ٖم153

ناجح224870فمش اٌىٕج114483ٛم154

راسب17522هاسق اٌّقطف114968ٝم155

ناجح204969هاسق ؽا١ٌؼ114915م156

راسب213556هالي ؽشؽ114944ٟم157

راسب0غائبمحرومهٗ االدّذ110026م158

ناجح226890هٗ ه١اس114921م159

راسب163147هٟٛٔ ِغعذ114355ر160

راسب0غائبمحرومعافُ ِذّذ114945م161

ناجح184765عاِش اٌذغ114817ٓم162

راسب19غائب19عاِش عّشج211100ر163

مصدق عميد الكلية عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           



2019/2018      الفصل االول  نتائج مادة اإلحصاءاحليوي
-السنة األوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

الرقمالسنةالوضعت
 الجامعي

اسم الطالب
وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النتيجةالمجموععالمة النظريالنظري

ناجح256186عائؾح اٌذضٚا114823ٟٔم164

ناجح254974عثادج اٌخّقا114735م165

راسب20غائب20عثاط اتشا١ُ٘ دغ114936ٓم166

راسب19غائب19عثذ االٌٗ اٌذالي113364ر167

راسب1717عثذ اإلٌٗ تالي113633ر168

راسب161026عثذ اٌثاعو اٌجاسٚف114510ر169

راسب21غائب21عثذ اٌجثاسِٛعٝ تاؽا113227ر170

ا114798ْم171 ّّ ناجح204464عثذ اٌذٟ م

ناجح246892عثذ اٌشدّٓ األدّذ114975م172

ناجح214768عثذ اٌشدّٓ اٌذلاق114743م173

ناجح225981عثذ اٌشدّٓ اٌق١اد114744ٞم174

راسب193352عثذ اٌشدّٓ داج داعٛس114877م175

راسب18927عثذ اٌشدّٓ دٛس114917ٞم176

راسب162743عثذ اٌشدّٓ دٚس213831ٞر177

راسب193655عثذ اٌشدّٓ عٛاح114901م178

ناجح195473عثذ اٌشدّٓ ؽٙاب114849م179

راسب21غائب21عثذ اٌشد١ُ ِذٚس114590ر180

ناجح184361عثذاٌشصاق اٌىشد114865ٞم181

راسب0غائبمحرومعثذاٌشصاق جٛالق جٛالق114711م182

راسب0غائبمحرومعثذاٌشصاق هٕج114882ٛم183

راسب19423عثذاٌشصاق عالف213771ر184

راسب192746عثذ اٌغالَ وٛجا114666ْم185

راسب20121عثذ اٌعض٠ض اٌشداي115000م186

ناجح194261عثذ اٌعض٠ض اٌع114655ٍٟر187

راسب193352عثذ اٌغٕٟ لطا114871ْم188

راسب183553عثذ اٌمادس و١اي114986م189

راسب17724عثذ اٌىش٠ُ اٌط١اس114049ر190

ناجح216687عثذ اٌىش٠ُ تشواخ114929م191

راسب0غائبمحرومعثذاٌىش٠ُ تىش114722ٞم192

ناجح204060عثذ اٌىش٠ُ جعثا114683ْر193

راسب181937عثذ اٌٍط١ف وضوض214622ر194
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ناجح235780عثذ هللا اٌذالق114958م195

ناجح226284عثذ هللا اٌذّٛد ذشوا114916ٞٚم196

راسب0غائبمحرومعثذ هللا إٌعغا1ْم197

راسب213253عثذ هللا ا٠ٌٕٛش114864م198

راسب21غائب21عثذ هللا جاعٛسج114480ر199

ناجح184765عثذ هللا ج114723ٟٕٙم200

راسب153550عثذ اٌّاٌه اٌذافع114805م201

راسب22022عثذهللا ع١غٝ اٌذّذٚفشاخ1م202

ناجح204767عثذ اٌّج١ذ اٌضتذ114594ٞم203

راسب20غائب20عثذ اٌّج١ذ صلضٚق113853ر204

ناجح194261عثذ إٌّعُ اٌمام114974ٟم205

ناجح225577عثذ إٌّعُ ٠عمٛب آغا114875م206

ناجح215071عثذ اٌٙادٞ اٌفش114890َم207

ناجح224264عثذ اٌٙادٞ خثاص114827م208

راسب222244عثذ اٌٙادٞ غثؾح114174ر209

ناجح174360عثذ اٌٛ٘اب اٌخط١ة114893م210

ناجح194463عثذ اٌٛ٘اب دغ110022ٓ١ر211

راسب23غائب23عثذهللا دجاص1ٞر212

راسب15غائب15عث١ذج اٌذغ213363ٓ١ر213

راسب18غائب18عث١ذج اٌغ١ٍّا213915ْر214

ناجح254469عث١ذج اٌؾعاس14983م215

راسب0غائبمحرومعثّاْ اٌجٕذٌٟفشاخ 1ر216

ناجح195675عذٞ ِذّذ خنش114894م217

راسب183553عذٞ ٚائً عثذ114919ٚم218

راسب151530عقاَ األخشط114833م219

راسب213859عطا ع١غ114964ٝم220

راسب152035عمثح اٌغذ114947ٍٟم221

ناجح204868عمثح اٌؾ١خ تىش114989ٚم222

راسب202444عمثح اٌقاٌخ114996م223

راسب233255عال اٌذاِل114778م224

راسب19928عٍٟ اٌثذٚس114361ر225

مصدق عميد الكلية عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           
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راسب221234عٍٟ اٌذق١ذ114562ٞر226

راسب233558عٍٟ اٌغاسٚخ114367ر227

راسب182442عٍٟ اٌىثش٠رٟاٌفشاخ2م228

راسب201939عٍٟ أ١ِٓ اٌع114977ٍٟم229

راسب16غائب16عٍٟ دس٠ٚؼ213829ر230

راسب152136عٍٟ سجة داٚد114939م231

راسب173754عٍٟ هاٌة114954م232

راسب153651عٍٟ ه114949ٗم233

ناجح194564عٍٟ عذٔاْ ِذّذ114937م234

ناجح215071عٍٟ ع١غ114946ٝم235

راسب19غائب19عٍٟ و١ٍةاٌفشاخ1ر236

راسب213354عٍٟ ِام114453ٟر237

ناجح194968عٍٟ ِذّذ دغ114764ٓم238

راسب212748عٍٟ ِذّذ دغ114828ٓم239

ناجح194362عٍٟ ِشع114857ٟم240

راسب203353عّاس اٌجاع113070ُم241

راسب192847عّاس دّٛد114563ر242

راسب203858عّاس خٍذْٚ االدّذ114348م243

ناجح216687عّاس لاْ ذّٛس114938م244

راسب223658عّش ا٢فح114855م245

راسب12غائب12عّش اٌطّاط114247ر246

ناجح194261عّش اٌمذاؿ114479ر247

ناجح234871عّشاْ األععذ114924م248

راسب154055ع١غٝ سِنا114976ْم249

راسب183048غادة المصطفى214270ر250

راسب153651غذ٠ش اٌع114806ٍٟم251

راسب184058غّٕاَ ِذّٛد114807م252

راسب231740غٜٛ ؽٍّّـاٌفشاخ1ر253

ناجح274774غ١از اٌّذس114772ٖم254

راسب152237غ١از ا٠ثؼ114729م255

راسب213354غ١س ِذّٛد114898م256
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راسب192342فادٞ فشح114448ر257

راسب203252فاسٚق اٌررا114810ْم258

ناجح235275فاسٚق عف114943ٍٛم259

راسب252752فامً األلشع114995م260

راسب0غائبمحرومفاهّح تٛظا114702ْم261

راسب19غائب19فاهّح عشٚس290057ر262

ناجح214768ف١ىرٛس ٚعٛف114748م263

ناجح236184وشَ ع١ضٚل114718ٟم264

راسب21غائب21وشِٛ األدّذ114570ر265

اٌح114376م266 ّّ راسب231639وش٠ُ ج

راسب262147وش٠ُ 114900َّٕٛٔم267

ناجح224365وٕٙش إٌاج114770ٟم268

ناجح224062ِا٘ش ِٕقٛس114804م269

راسب20غائب20ِجذ تىش110003ر270

راسب171027ِجذ ع١ٍّا114955ْم271

راسب183553ِجذ هالي سؽشاػ214349م272

راسب183351ِجذٞ غشص اٌذ114354ٓ٠ر273

راسب19غائب19ِذّذ اعالَ اٌفاسط اٌخٍٛفاٌفشاخ1ر274

ناجح195170ِذّذ األعّش114780م275

ناجح235982ِذّذ اٌذاج دغ114987ٓم276

راسب181028ِذّذ اٌذ213619ّٞٛر277

راسب181129ِذّذ اٌخن١ش113682م278

راسب232649ِذّذ اٌشفاع114516ٟر279

راسب242953ِذّذ اٌشِنا114460ْر280

راسب213051ِذّذ اٌغ١ّش214287ر281

ناجح255984ِذّذ اٌطذا114749ْم282

ناجح256186ِذّذ اٌعثٛد114797م283

ناجح223961ِذّذ اٌىغاس اٌىغاس114858م284

راسب19غائب19ِذّذ اٌّذّذ113503ر285

راسب22غائب22ِذّذ إٌّقٛس113756ر286

راسب19غائب19ِذّذ اٌٙاس222264ْٚر287
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راسب19غائب19ِذّذ ا١ِٓ ٠ٛعف213129ر288

راسب172845ِذّذ أؽشف اٌشد114710ّْٛم289

راسب18غائب18ِذّذ أ١ِٓ عالففشاخ1ر290

راسب212748ِذّذ أٔظ اٌغما114768م291

راسب192342ِذّذ تشاء اٌذا115001ٌٟم292

ناجح204767ِذّذ تشاء غضاي114794م293

راسب192342ِذّذ تشتٛس114386ر294

ناجح204969ِذّذ تىش اٌقثاغ114706م295

راسب203050ِذّذ ذاج اٌذ٠ٓ اٌذغ114811ٓم296

راسب213556ِذّذ ذذغ١ٓ اٌش٠ذا114920ٞٚم297

راسب203252ِذّذ ذشن114852م298

راسب0غائبمحرومِذّذ جشد114867ٞم299

ناجح214566ِذّذ جٕذ114508ٞر300

ناجح214970ِذّذ جٙاد عض114854ٚم301

راسب153853ِذّذ دغاَ اٌثغط114753ٟم302

راسب171330ِذّذ دغ١ٓ ِذّذ114765م303

ناجح235376ِذّذ دّادج114793م304

راسب15015ِذّذ خاٌذ اٌثع114969م305

راسب183351ِذّذ خاٌذ اٌّذّذ110017ر306

ناجح215172ِذّذ خط١ة114724م307

راسب18غائب18ِذّذ خٛاَاٌفشاخ1م308

راسب19غائب19ِذّذ ساِٟ ا١ٌٍّخ114145ر309

راسب203858ِذّذ ست١ع ع١ٛدج114802م310

راسب152540ِذّذ سعال114839ْم311

ناجح224062ِذّذ سمٛاْ اٌثذ114583ٞٚر312

ناجح204767ِذّذ عاِش ع١ّش114830م313

راسب243559ِذّذ عع١ذ اٌف١اك114775م314

راسب201333ِذّذ عع١ذ إٌعغا114950ْم315

راسب241943ِذّذ ؽف١ك أتٛ ع114544ٍٛم316

راسب213354ِذّذ ؽٛود اٌذٚجا114930ْم317

ناجح204161ِذّذ فذٚح صغث114547ٟر318
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2019/2018      الفصل االول  نتائج مادة اإلحصاءاحليوي
-السنة األوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

الرقمالسنةالوضعت
 الجامعي

اسم الطالب
وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النتيجةالمجموععالمة النظريالنظري

راسب173956ِذّذ ها٘ش وف اٌغضاي114914م319

ناجح194261ِذّذ هالي اٌغ114559ٍَٛر320

راسب154459ِذّذ ظافش اٌع٠ّٛذ114792م321

راسب22غائب22ِذّذ عثذ اٌخٍففشاخ322

راسب183351ِذّذ عثذ اٌفراح اٌثاسٚد114705ٞم323

راسب17017ِذّذ عثذ اٌّعض اٌّث١ل114925م324

راسب253055ِذّذ عثذٚ ع١ٍّا114450ْم325

راسب201939ِذّذ عث١ذ214373م326

راسب24غائب24ِذّذ عذٔاْ لاج111509ٛر327

ناجح215475ِذّذ عذٔاْ لٕاؿ114991م328

ناجح194766ِذّذ عٍٟ اٌجّعح114774م329

راسب21غائب21ِذّذ عٍٟ عٍٛػفشاخ2ر330

راسب23غائب23ِذّذ عّاس اٌذثاي113646ر331

ناجح256388ِذّذ عّشاْ اٌذٍث١ح114732م332

راسب183048ِذّذ عٛاد114406ر333

ناجح214768ِذّذ لؾاػ114908م334

راسب22غائب22ِذّذ لٕذلجٟفشاخ1م335

راسب103444محمد كرم الحريف214288م336

راسب151429ِذّذ ِذغٓ االتشا114906ُ١٘م337

ناجح225173ِذّذ ِذ٠ٓ اٌّذهلل114972م338

ناجح204565ِذّذ ِقعة لٕثش114881م339

ناجح234770ِذّذ ِٕاف اٌجّعح114742م340

راسب192948ِذّذ ِؤِٓ ما٘ش214086ر341

ناجح235477ِذّذ ٔج114799ُ١م342

راسب151227ِذّذ ٔقش اٌذ٠ٓ خنش114967م343

ناجح205474ِذّذ ٔقش اٌؾمم114731ٟم344

راسب252853ِذّذ ٔقشهللا اٌذشن114757م345

راسب203151ِذّذ ٔٛاف ع١ٍّا114598ْر346

ناجح214566ِذّذ ٔٛس اٌؾٛاف114617م347

راسب0غائبمحرومِذّذ ٔٛس اٌىّؾح114816م348

راسب0غائبمحرومِذّذ ٔٛس إٌعغا114513ْر349
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ناجح235275ِذّذ ٔٛس إٌعّاخ114819م350

ناجح234467ِذّذ ٔٛس د٠ٚه114932م351

ناجح214263ِذّذ ٔٛس عش114603ٟٕ١ِر352

ناجح244771ِذّذ ٔٛس ٚ٘ث114808ٟم353

راسب203959ِذّذ ٘أٟ داج خٍف114782م354

راسب15غائب15ِذّذ ١٘ثُ أخشط114524ر355

راسب0غائبمحرومِذّذ ٚائً داج ٌطٛف114879م356

راسب153449ِذّذ ٚس٠ذ114728م357

راسب19غائب19ِذّذ ٚماح اٌّذّذ213339م358

راسب201939ِذّٛد أتٛ صسد114999م359

راسب183452ِذّٛد عفاف214257ر360

راسب212344ِذّٛد مفاس114741م361

راسب19221ِذّٛد ع١غ114713ٝم362

ناجح214364ِذّٛد غثؾح114981م363

ناجح225274ِذّٛد لالاخ114712م364

ناجح256186ِذد ِذّذ114725م365

راسب24غائب24ِقطفٝ اٌعض112120ٚر366

ناجح244973ِقطفٝ ذ١ٍر114560ٟم367

راسب18غائب18ِقطفٝ دّٛد اٌجاتشاٌفشاخ1م368

راسب0غائبمحرومِقطفٝ عاٌٛع114814ٟم369

ناجح225274ِقطفٝ ِٛف114846ٍٟم370

راسب19غائب19ِقعة اٌؾ١خ ِٛع371571ٝ

راسب17غائب17ِقعة ؽٕا213368ْر372

راسب17غائب17ِنش اٌخٍففشاخ373

ناجح246084ِنش اٌذ٠ش114911ٞم374

راسب202747ِط١ع إٌجاس114412ر375

راسب212647ِط١ع عٛك114739م376

ناجح225072ِعار اٌذ١و114809م377

راسب23غائب23ِمذاد ع١غ37822292ٝ

ناجح164460ِىّشَ وا114960ًِم379

راسب172340ٍُِٙ ص213645ٓ٠ٚم380

مصدق عميد الكلية عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           
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راسب193352ٍُِٙ عثذ اٌذ١ّذ114812م381

راسب263359ِّذٚح اٌطثاع114904م382

ناجح244064ِٕاس ِذّٛد114818م383

راسب183048ِٕرجة اٌذغ114971ٓم384

ناجح١ِٕ164561ف ص٘شج114887م385

ناجح246892ِٙذٞ اعىاف114773م386

ناجح204666ِٕٙذ اٌذاج114988م387

راسب19غائب19ِٕٙذ عٍٟ اٌغ١ٍّاْفشاخ1ر388

ناجح244064ِٕٙذ فذع114803ٓ١م389

ناجح154762ِٛس٠ظ خٛس114886ٞم390

راسب203555ِٛفك اٌذٍث114738ٗ١م391

راسب0غائبمحرومِؤ٠ذ ع١ٍا114746م392

ناجح١ِ255479غُ عٍّٛسج114779م393

راسب1919ِالن خاٌذ14249مستنفذة394

ناجح246690ٔث١ٗ اٌم١طا114769ْم395

راسب183654ٔجُ اٌذ٠ٓ اٌقّٛد114910ٞم396

راسب202242ٔج١ة فطاَ خ114826ً١ٍم397

ناجح245680ٔذٚج جّعح114841م398

ناجح245478ٔذ٠ُ سِنا114868ْم399

راسب21425ٔقش اٌّٛع114750ٝم400

راسب154055ِنش سعال114727ْم401

راسب242650ٔٛاس اٌغ114948ٍَٛم402

ناجح195271ٔٛاس ص114863ٕٛ٠م403

راسب202444ٔٛس اٌج٠ٛذ114550ر404

ناجح224769ٔٛس اٌقّقا114777َم405

ناجح276693ٔٛس اٌٙذٜ اٌذاج سج114880ٛم406

ناجح235275ٔٛس تا٠ماي114831م407

راسب203252ٔٛس تٛع١ط114781ٗم408

راسب154156نورس خالداٌفشاخ2م409

راسب23غائب23٘ادٞ جٍعٛه114248ر410

ناجح245680٘ضاس عقفٛس114791م411
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راسب20غائب20٘ؾاَ وشد190086ٞم412

راسب202444ّ٘اَ ادس٠ظ114776م413

راسب14غائب14ّ٘اَ عثذ اٌٌّٛٝاٌفشاخ1ر414

راسب212041ّ٘اَ ِذّذ اعرٕث114497ٌٟٛر415

راسب22غائب22ٚعاَ عثذ اٌشدّٓ دغ110002ٓر416

ناجح224264ٚعاَ ع١غٝ عثاط114362ر417

ناجح204565ٚعاَ ٠ٛعف114736م418

راسب16غائب١ٌٚ16ذ ؽ١خ اٌغٕاِح313274ر419

راسب١ٌٚ232245ُ اٌغعذ114586ر420

راسب٠23427اعش اٌذ٠ٛب114454ر421

راسب٠253055اعش عجه114922م422

راسب٠153045آِ وٕج114596ٛر423

راسب10غائب٠10ذ١ٝ اال١ِش114230ر424

ناجح٠224870ذ١ٝ اٌالص114835م425

راسب17غائب٠17ذ١ٝ تا113761ٌٟر426

راسب٠183452ذ١ٝ عٍٛا114752ْم427

راسب22غائب٠22ذ١ٝ ِٕٙا114390ر428

راسب٠222850ٛعف اٌع114859ٍٟم429

ناجح٠226486ٛعف اٌماع114845ُم430

راسب18غائب٠18ٛعف اٌّقطف190093ٝم431

راسب٠174259ٛعف جثال114556ٞٚر432

راسب٠222951ٛعف ؽ114862ٕٛم433

راسب0غائبمحروم٠ٛعف ِغشت114913ًم434

راسب٠202848ٛؽع خ114979ً١ٍم435

راسب٠174057ٛؽع د٠ة114767م436

مصدق عميد الكلية عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           


