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الوحدة التعليمية الثانيه

Nutrition &Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثه
introduction to medical sciences

التقديرالتقدير

غغاحمد على عبدالعاطى عبدالرءوف الشيمى ج 167

غمقبولاحمد محمد قدرى السيدب 2101

مقبولمقبولاحمد محمود عبدالعزيز حجرب 3112

ضعيفمقبولاحمد منصور خليفو طاىر خليفو ب 4114

غغ (ملف) (صومالية)اسماء عبدالرحمن محمد ب 5184

مقبولمقبولاشرف محمد عبده احمدب 6205

غغ (  )اشرقت عبد الكريم عمر يوسف الشهاوى ب 7206

جيدمقبولاندرو عادل جورج لبيب ب 8252

مقبولمقبولاالء سعيد برعى العكازى ب 9264

مقبولمقبولتقى زكريا انور محمد ىيبوب 10357

غغ (   )حسام اشرف حنفى العربى ب 11377

ضعيفضعيفخالد محمد السيد غازىب 12405

غغ       ( )دينا عبدالغنى عبدالمنعم احمد            ب 13434

غغدينا محمد يوسف بعجرب 14437

غضعيفراشد مرزوق ابراىيم السنهورى ب 15439

جيدمقبولروان احمد محمد محمود جعدارب 16457

غغ (ملف ) (أردنى )سيف بطرس يوسف الكواليت ب 17559

ضعيفمقبولعمار ياسر محمد حسن النجارىب 18651

غمقبول(كويتى  )عمر عبدالعزيز عبداهلل العتيبى ب 19661

ضعيفغعمرو خالد فتحى ابراىيم عطيوب 20670

مقبولمقبولعمرو رجب محمد عبدالمنعم دحروجب 21672

ب 22711
(سعودى)فيصل نعيم عبد القادر ادريس 

محول من التعليم الدولى
غمقبول

مقبولمقبول (سورى )كرم زاىر بشير العبدو ب 23715

مقبولغ(   )كريم محمد محمد احمد على ب 24722

(حول دولى  ) (ملف  ) (سعودى  )ماجد سعد معحم الحربى ب 25736
غمقبولمحمد احمد ابراىيم ابراىيم الديسطىب 26754

مقبولغ (سورى  )محمد ديب ىيثم شب ب 27787

غمقبول(  )محمد سمير صالح مراد ب 28802

غمقبولمحمد عبدالعزيز محمد القاضىب 29819

غغ( 2012 )محمد نبيل عبدالرحمن غزالن  ب 30856

ضعيفمقبول(   )مى عبدالوىاب على غانم ب 31973

ضعيفمقبولىدير نبيل عبدالعزيز محمدب 321089

غغ (أردنى)ىشام جالل سعود القاسم ب 331090

مقبولمقبولورده محمد عبداهلل القعودب 341106

ضعيفضعيف (   )يارا طارق عبدالواحد محمد ب 351116

غضعيف(ملف)     (الجنسية سعودية)ميادة خالد زابن البقمى        ب 361147

غغ (جنسية سورية  )عال محمد على االسعد ب 371154

غغ(عراقى  )اسامو ابراىيم سلمان يديم ب 381173

غغ (فلسطينى  )خير ماجد خير غنيم ب 391175

غغجيالن رؤوف انس ب 401177

              كلية الطب 

مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــم جلوس

( 2018يناير  ) الدور االول 2018/2017نتيجة الفرقة الثالثه وعليهم وحدات من الفرقة األولى للعام الجامعى 

م

عميد الكلية    

أحمد عثمان/د.أ 1 عبير الحديدي/ د .رئيس الكنترول أ 
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              كلية الطب 

مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــم جلوس

( 2018يناير  ) الدور االول 2018/2017نتيجة الفرقة الثالثه وعليهم وحدات من الفرقة األولى للعام الجامعى 

م

غغدانيال سامى كمال جورج ب 411178

غغلينو محمود عبد المجيد حجاجب 421179

غغمادونا موريس ميالد عوض ب 431180

غغندى عبد الحليم محمد يس ب 441181

غغمشطوب للتجنيد عمر محمد محمد مصطفى مكى ب 45528

غغ مشطوب للتجنيد محمد عادل عبد اهلل الحنطور ب 46664

غغ مشطوب للتجنيد عمرو محمد سيد احمد محمدب 47678

غغ مشطوب للتجنيد ىشام امين ابراىيم البلحىب 48933

غغ مشطوب قيده محمد امين جمال الدين حمدىب 491221

عميد الكلية    

أحمد عثمان/د.أ 2 عبير الحديدي/ د .رئيس الكنترول أ 


