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مقبول+83269.331.83Dل60ل60ل61+ج75+ج75ل60+ج77+ج77ج71+ب87ل60+ل69مستجد احمد  على  فنجرى صابر 1930

جٌد90575.422.33Cل60أ91+ل67+ب89+ج75+ج76+ج77+ج75ل64أ94ل60+ج77مستجداسالم  باهً  معاز  محمد 1931

جٌد جدا103686.333.25Bً+ب87أ94ل62+أ98ب84أ92+أ95+ب88+ب85+أ99+ل65+ب87مستجدانجى محمد أحمد على1932

FFFFFج70+ج77+ج76+ب86ب80+ج77+ب87+ب88+ج77أ45F90+ج76مستجداٌمان عبدالظاهر عبدالسالم عبدالظاهر1933

جٌد جداً+109291.003.65Bأ90+أ95+ب88+أ98+ب87+أ96+أ100+ب89+ب87+أ95ب83ب84مستجداٌه جمعه محمد عل1934ً

غغغغغ+ج79ل60+ل68أ93+ل66أ94+أ96أ94+أ96أ90غغ+ب87مستجدجمال هانً عزمً برتان1935

FFFFFأ90+ب88ج71+أ99+ل66ب80+ب89+ب85ج74أ42F93أ91مستجددعاء عبد المنعم محمد على1936

FFFFFأ93+أ98+ل68+أ100+ج79ب84+ب89+ب89+ب87+أ40F98ب80مستجددٌنا ترٌاق اشرف أمٌن1937

جٌد جداً+108990.753.58Bأ90+أ95ب84+أ98ب83+أ100+ب89أ92+أ95+أ96ج70+أ97مستجدسارة صابر صالح محمود1938

FFFFFغغغغغغغغغغغغج73+ل47F66+بF89راسب نظري42Fمستجدسامح السٌد فراج  نور الدٌن 1939

FFFFFل60ل60ل60ب81ج43F74ل61+ج77+ل65أ36F94ج74مستجدسحر اٌمن عونً عٌد1940

جٌد+95879.832.77C+ج78+ب85ل60+ب89ب82+ب87ج73+ب86+ج75أ94ل61+ب88مستجدشٌرٌن عطاي احمد حسان1941

FFFFFل61ج34F70أ93+ج78أ93ب82+ج79+ل68أ93+ج76+ج77مستجدعبدالرحمن محمد  عبدهللا محمد1942
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المجموع التراكمي النهائي تشخيص ميكروبيفسيولوجيا الفطرياتمضادات حيويةكيمياء بيولوجيةفسيولوجيا البكترياميكروبيولوجية تطبيقيةعلم الفيروسات الطبيتحليالت ميكروبيه
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ميكروبيولوجيا المياه والصرف الصحيطحالب تطبيقيةميكروبيولوجيا طبيةميكروبيولوجيا األغذية
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م2020- 2019نتيجة دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية 

تقدير عام 6060606060606060
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FFFFF+ب87+ج49F75+ب89+ج76ل63ب80+بF88راسب نظري+ب33F89ل62مستجدفٌبً مجدي لوٌز لبٌب1943

FFFFFل63+ل66ل63أ90+ج79ب82+ج79+ج52F78+ل68ل60+ج75مستجدمحمد احمد عٌاد احمد1944

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغمستجدمحمد عبدالنبً كامل ٌوسف1945

غغغغغل60ل46F60+أ98ل62أ90+ب85ب84ج74غغغغ+ج79مستجدمحمود ممدوح مصطفى عالم1946
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جٌد+93978.252.58Cل60ج72ج73أ92+ج77ج70+ج78ب82ب83أ93ج73+ب86مستجدمعاذ كمال محمد محمد1947

جٌد جدا106088.333.42Bً+ب88+أ98ب84+أ96+ب88أ93أ90أ92ب82+أ97ل60أ92مستجدمنار عبدالمحسن حمٌدة مسعود948

جٌد93077.502.44C+ج78ج73ل60+ب89+ل68ج71أ93+ج78ج74+أ98+ل65ب83مستجدمها ابراهٌم الدسوقً علً السٌد1949

FFFFF+ج76أ94ل60+أ95+ج75+ل66ب82+ج77+ج78أ42F91ج74مستجدندى سعٌد رمضان سلطان1950

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغمستجدهدى  كمال رشاد هدى1951

جٌد+98181.752.90C+ل67+ل67ل60+أ95ب82+ج77+ب88أ90أ92+أ96+ج75أ92مستجدهشام احمد محمود احمد1952

FFFFFغغغغغغغغغغ56F+ج77ج73+ل66ب36F82ل62مستجدهشام طه محمد  زاٌد1953

FFFFFج70+ل67ل60أ91ب80ج73+أ96أ90ب82أ42F90ب84مستجدوالء الشافعً ابوبكر عبدالغن1954ً

جٌد+96080.002.75C+ب89+ج78ل60أ91ب81ل61أ91ب84ب83+أ96ل60+ب86مستجدٌحٌى محمود حسان عل1955ً

FFFFFغغغغغغغغغغغغ+ج75جF73راسب نظريأ44F94ل63مستجدٌسرا جمال احمد حسن1956

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ(م)باقأحمد صابر عبد القادر مخٌون1957

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ(م)باقفاطمة جمال حسن على1958

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ(م)باقمادونا منتصر عبد الكافى1959

FFFFFغغغغغغغغغغFراسب نظري42F+ل52F69غغFراسب نظري46F(م)باقمروة محمد حسن حسانٌن1960
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غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ(م)باقهالة مصطفى رشدى محمد1961

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغباقاسراء فوزى حامد عبد ربه1962

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغباقرشا السٌد ابو الحسن محمد1963

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغباقفاطمة محمد سٌد محمد1964

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغل64باقًمحمد أحمد البدرى سلٌم1965

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغباقمحمد عبد النبً خلٌل محمد1966

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغباقمصطفى احمد عبد العظٌم ابراهٌم1967

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغباقنسرٌن قطب محمود حسونة1968
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