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الوحدة التعليمية االولى
Introduction to medical studies

الوحدة التعليمية الثانيه
Nutrition &Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثه
Introduction to medical science

التقديرالتقديرالتقدير

مقبولمقبولمقبولمحمد حامد محمد عبد المنعم حامد حدادأ 1631

مقبولمقبولمقبولاحمد توفيق محمد سعد الشاذلى25ج 2

معادلة  ايقاف قيد- احمد سامى محمد حفنى   ج 346

مقبولضعيفجيد جدااحمد محمد وىبى محمد حسنى رجبج 498

مقبولمقبولمقبولاحمد مرسى احمد مصطفىج 5104

ج.ضمقبولجيداحمد ناجى على عبداهلل سالمج6111

مقبولمقبولمقبولايتن احمد مجدى محمد احمد الدمياطىج 7297

غغجيد جداايمان سعد عبدالحميد بسطويسى الدقلوج8314

(حولت طب طنطا  )رحاب خالد محمد رفاعى طليس       ب 9485

مقبولمقبولجيد جداسلوى سالم محمد منصور الدناصورىب 10595

مقبولغممتازشروق مجدي صبحي محمد سليمانب 11627

مقبولمقبولممتازشريف ابراىيم سعد ابوالغيط الجزارب 12630

ضعيفضعيفجيدضحى رجب سيد احمد عرفاتب13664

غغغمعادلة- عبد الرحمن خالد محى الدين راغب العربى  ب 14679

غمقبولمقبولمحمد امين فتحى احمد علىب 15836

مقبولغجيدمحمد فرج صابر محمد العسكرىب 16903

غمقبولجيدمحمد فكرى احمد عبدالغنى ايوبب 17904

مقبول مقبولجيد جدامريم عبدالمالك رزق نداب 18981

مقبولمقبولمقبولمعادلة- مصطفى محمد عبد الرشيد اليمانى  ب 191005

جيدجيدممتازناجى قاسم عوض عبدالجواد زيدب 201088

غمقبولجيد(بجرينى)محمد احمد جمال الدين حمدى                 ب 211221

مقبول مقبولغملف       (فلسطينى  )عبد الرحمن صالح محمد على الطهراوى      ب 221293

جيد جدا جيدغملف     (فلسطينى  )محمود عدلى محمد ربيع حمودة         ب 231300

غغغملف     (اردنى  )فيصل عصام محمد حسن سيف            ب 241303

غغغملف     (اردنى  )مصعب عصام صبحى العبكى               ب251304

غغممتازملف  (سوريا  )ىدى غسان ابو الشامات                     ب 261316

غغغملف  (فلسطينى  )محمد قتيبة مبارك مصطفى فاعل              ب271318

غمقبولغ   (اردنى  )احمد عدنان خلف الحباشنة                    ب 281322

مقبولغغ   (اردنى  )المثنى اسعد راتب الطراونة                    ب 291323

غغغ(اندو نيسيا  )جا جانج نور زمان                           ب301332

مقبولغغ (فلسطينى  )احمد نظمى احمد االعرج                      ب 311335

غغغ   (اندونيسيا  )اولياء رحمة سريجار                           ب 321346

غمقبولغ(فلسطينى  )عيسى اسماعيل محمد على نصار              ب 331350

مقبولمقبولمقبولملف  (ليبية  )فاطمة مختار عبد الوىاب الدزيرى               ب341357

مقبولغمقبولسارة جابرمنشاوى ىارون                          معادلة ب351364

مقبولغمقبولايمان محمد احمد عبد العزيزب 361382

غغغعمرو محمد محمد مصطفى مكوى مشطوب للتجنيد أ 37528

غغغىشام احمد ابراىيم البحلى مشطوب للتجنيد  أ 38933

غغغمحمد عادل عبد اهلل الحنطور مشطوب للتجنيد أ 39664

غغغ(معادلو كويتيو)ايو مصطفى ىوارى على الغول                  د40320

غغجيد(اليمن )تسنيم حسن محمد حسين                    د41353
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رقم 
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ضعيفضعيفجيدرنا محمد عطيو عبدالوىاب عرقوبد42458

مقبولمقبولمقبولسهى سامى احمد عرفو محمدد43569

مقبولضعيفجيد جداعبدالمنعم مختار عبد المنعم عبدالجواد نداد44641

غغغ(معادلو المانيو )فيرونيكا سمير موىوب عجبان                د45722

مقبولغمقبولمحمد نجاح عبدالمولى سليماند46842

ضعيفضعيفمقبول(اليمن)احمد محمد صادق منصور                        د471146

غغغ(يمنيو ومشطوب قيدىا لحين سداد الرسوم)ميرفت احمد على الحوبانى  د481016

غمقبولغضياء الدين فتحي محمد حسن د 491028

غمقبولمقبول(ليبيا)عبدالرحمن السيد محمد السيد عبدالحليم         د501152

مقبولضعيفمقبول(لبنانى)ايمن محمد على الحاج حسين                          د511201

غغغ(معادلو ايطاليو)جهاد احمد محمد بسيونى يونس                 د521216

ضعيفضعيفمقبول(فلسطينى)             (ملف)شادى عبدالرحيم محمود                         د531222

غضعيفمقبولطالل محمد مهدي الوعلة     د541235

غغجيد(سعودى)نوف فهد عياد حواس الشمرى م د55141

غغغعمرو عوني مصطفى رضوان  م ج56530

ج.ضمقبولمقبولأحمد حسنى محمود نصار  د574

غمقبولجيد (معادلة السعودية)أحمد محمد عبد اللطيف أحمد د5813

مقبولمقبولجيد2015/2016سماىر محمد يوسف على عذر  د5953

غمقبولجيد جداشيماء نبيل كمال الترعاوى د6056

غغمقبولمحمد نصر أحمد أحمد الوجيو د6187

غغغ (معادلة ألمانية  )ندين أحمد بهى الدين شلش  د6297

غغغمادونا فيكتور فوزى مترى د63122

غغغنوران كمال عبد العاطى عبده د64125

غغجيد (سودانى   )عبد الغفار أحمد محمد عبد الرحمن د65127

غغغىبو مجدى محمد مصطفى عبد الغنى د66129

غغغعماد شوقى رمضان عبد الرؤف د67137

غغغعمرو اشرف توفيق محمد سليماند681033

مقبولمقبولجيدطارق السيد محمد عبد الحليمد69321

غمقبولمقبولاحمد عبد الحميد شحاتو احمد زايد 2د 7044

غمقبولجيداحمد محمد ابراىيم السيد 2د 7159

غغمقبولاسامو باىر سرور عواد التهامى 2د 7294

غغمقبولجهاد سالمة محمد قاسم زيتون  2د73268

غغمقبولعالء ممدوح عبد الونيس عبد الحليم 2د 74542

غغغمحمد علي سعد ىاشم مصطفي عابدين 2د 75678

غغجيدمحمد راضي اسماعيل محمد راضي 2د76986

غغمقبولابراىيم محمد السيد محمد  2د771021

غغمقبولاحمد يس عبد النعيم الحلو  2د781024

غغغ(سوداني )افونيك زكري ابتقى انوجا 2د 791025

غغغعبد المؤمن محمود محمد الشريف 2د 801029

غغمقبولعبد اهلل عماد عبد اهلل طمان د 811031

غغغفدوى جمال عبد المؤمن السيد د 821036
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مقبولضعيفمقبولمحمد عبد الرحمن سعد خضر  د 831041

غغغمنار مجدي عبد العاطي عبده زىران د841043

غغغىالو سمير احمد محمد عمر د851044

غغغىبو عمر محمد محمد عبد الجواد 1045د86

غغغيمنى سعد احمد احمد عربد د871046

عميد الكلية   

أحمد عثمان/ د.أ 3
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