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2018-2017العام الجامعى - دور اول ترم اول- الفرقه الثالثه باقون عليهم مواد من الفرقه الثانيه 

الوحدة التعليمية التاسعة
CNS

10موديول 
professional development

               كلية الطب 

مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــمم رقم الجلوس

الوحدة التعليمية الثامنة
(Infection & Immunity Module)

اجمالي 

عملي

End of 

Semester

Total 

practial

End of 

Semest

er

SkillLa

p

MCQ 

sicology

عملي 

فسيولوجي

Module 

10

التقدير25.0010.0025.0060.00التقدير84.00126.00210التقدير60.0090.00150

Total of

Module 10
TOTAL of Module9

األســــــمم رقم الجلوس

Total of Module 8

جيد جدا48.00غغغغغ غ غ غ احمد محمد طلحه على عبدالقادرد183

غغغغغغغغغغ غ غ غ (معادله كويتيه)ايه مصطفى هوارى على الغول  د8320

غغغغغغغغغغ غ غ غ (اليمن )تسنيم حسن محمد حسين د9353

مقبول37.00غغغغجيد98.85خلود عبدالنبى على ابويوسف د12404

جيد جدا47.00غغغغضعيف49.3320.7070.033رنا محمد عطيه عبدالوهاب عرقوبد13458

مقبول36.00مقبول126.00مقبول90.00سهى سامى احمد عرفه محمدد14569

جيد39.25غغغغمقبول90.00عبدالمنعم مختار عبد المنعم عبدالجواد نداد15641

غغغغغغغغغغغغغ(معادله المانيه )فيرونيكا سمير موهوب عجبان د17722

ممتاز51.50مقبول126.00ضعيف46.000.0046.000ماجد محمد محروس مصطفى حامدد18744

مقبول36.00ج.ض51.630.0051.625مقبول90.00محمد نجاح عبدالمولى سليماند22842

جيد جدا45.50ضعيف54.6952.24106.931ضعيف45.3319.2064.533(اليمن)احمد محمد صادق منصور د241146

مقبول36.00غغغغمقبول90.00(ليبيا)عبدالرحمن السيد محمد السيد عبدالحليم د251152

مقبول36.00غغغغمقبول90.00( I.G )محمد ابراهيم السيد البطاط  د261179

جيد44.50ج.ض17.0624.3341.392مقبول97.00(لبنانى)ايمن محمد على الحاج حسين 1201د27

مقبول36.00ضعيف57.7550.20107.945مقبول90.00(اليمن)عبدالرحمن محمد صادق منصور  د291212

جيد43.00غغغغغغغغ(معادله ايطاليه)جهاد احمد محمد بسيونى يونس  د301216

جيد42.50مقبول126.00مقبول94(فلسطينى)  (ملف)شادى عبدالرحيم محمود   د321222

مقبول36.00غغغغمقبول91.25(سعودى)طالل محمد مهدى الوعله د331235

غغغغغغغغغغغغغنوف فهد عياد حواس الشمرى م د35141

غغغغغغغغغغغغغعمرو عونى مصطفى رضوان م د36530

مقبول36.00غغغغمقبول90.00أحمد حسنى محمود نصار  د404

مقبول37.50غغغغمقبول90.00أحمد محمد عبد اللطيف أحمد  د4113

غغغغغغغغغغ غ غ غ سماهر محمد يوسف على د4253

جيد40.00غغغغمقبول90.00شيماء نبيل كمال الترعاوى د4356

مقبول36.00غغغغغغغغمحمد نصر أحمد أحمد الوجيه د4787

احمد عثمان  /د.عميد الكلية  أ 1 عبير الحديدى/ د.  رئيس الكنتروأل
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2018-2017العام الجامعى - دور اول ترم اول- الفرقه الثالثه باقون عليهم مواد من الفرقه الثانيه 

الوحدة التعليمية التاسعة
CNS

10موديول 
professional development

               كلية الطب 

مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــمم رقم الجلوس

الوحدة التعليمية الثامنة
(Infection & Immunity Module)

اجمالي 

عملي

End of 

Semester

Total 

practial

End of 

Semest

er

SkillLa

p

MCQ 

sicology

عملي 

فسيولوجي

Module 

10

التقدير25.0010.0025.0060.00التقدير84.00126.00210التقدير60.0090.00150

Total of

Module 10
TOTAL of Module9

األســــــمم رقم الجلوس

Total of Module 8

غغغغغغغغغغغغغندين أحمد بهى الدين شلشد4997

غغغغغغغغغغغغغمادونا فيكتور فوزى مترى د50122

غغغغغغغغغغغغغنوران كمال عبد العاطى عبده د51125

غغغغغغغغغغغغغهبه مجدى محمد مصطفى عبد الغنى د53129

جيد جدا46.75غغغغغغغغعماد شوقى رمضان عبد الرؤف د54137

غغغغغغغغغغغغغعمرو اشرف توفيق محمد سليمان د551033

مقبول36.00غغغغمقبول90.00طارق السيد محمد عبد الحليمد56321

جيد جدا49.00غغغغمقبول90.00احمد عبد الحميد شحاته احمد زايد 2د5844

ممتاز54.50غغغغغغغغاحمد محمد ابراهيم السيد 2د5959

جيد جدا50.50غغغغغغغغجهاد سالمة محمد قاسم زيتون 2د61268

مقبول36.00مقبول82.2555.06135.000مقبول90.00زينب محمد عباس احمد عبد القادر 2د63369

غغغغغغغغغغغغغعالء ممدوح عبد الونيس عبد الحليم 2د66542

مقبول36.50غغغغغغغغمحمد علي سعد هاشم مصطفي عابدين 2د67678

ممتاز53.50جيد147.00مقبول92.50(سورى  )  محمد راضى إسماعيل محمد راضى زين العابدين2د69986

مقبول36.00غغغغغغغغابراهيم محمد السيد محمد حسيند701021

ممتاز55.50غغغغغغغغاحمد يس عبدالنعيم الحلو د711024

غغغغغغغغغغغغغ(سودانى  )افونيك زكرى ابتقى انوجا د721025

غغغغغغغغغغغغغضياء الدين فتحى محمد حسن د731028

غغغغغغغغغغغغغعبدالمؤمن محمود محمد الشريف د741029

غغغغغغغغغغغغغعبداهلل عماد عبداهلل طمان د751031

غغغغغغغغغغغغغفدوى جمال عبدالمؤمن السيد علىد761036

جيد جدا49.50غغغغغغغغمحمد عبدالرحمن سعد خضر د781041

غغغغغغغغغغغغغمنار مجدى عبدالعاطى عبدة زهران د791043

غغغغغغغغغغغغغهالة سمير احمد محمد عمر د801044

غغغغغغغغغغغغغهبة عمر محمد محمد عبدالجواد د811045

غغغغغغغغغغغغغيمنى سعد احمد احمد عربدد821046

احمد عثمان  /د.عميد الكلية  أ 2 عبير الحديدى/ د.  رئيس الكنتروأل
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2018-2017العام الجامعى - دور اول ترم اول- الفرقه الثالثه باقون عليهم مواد من الفرقه الثانيه 

الوحدة التعليمية التاسعة
CNS

10موديول 
professional development

               كلية الطب 

مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــمم رقم الجلوس

الوحدة التعليمية الثامنة
(Infection & Immunity Module)

اجمالي 

عملي

End of 

Semester

Total 

practial

End of 

Semest

er

SkillLa

p

MCQ 

sicology

عملي 

فسيولوجي

Module 

10

التقدير25.0010.0025.0060.00التقدير84.00126.00210التقدير60.0090.00150

Total of

Module 10
TOTAL of Module9

األســــــمم رقم الجلوس

Total of Module 8

احمد عثمان  /د.عميد الكلية  أ 3 عبير الحديدى/ د.  رئيس الكنتروأل
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احمد عثمان  /د.عميد الكلية  أ 4 عبير الحديدى/ د.  رئيس الكنتروأل
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احمد عثمان  /د.عميد الكلية  أ 5 عبير الحديدى/ د.  رئيس الكنتروأل
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احمد عثمان  /د.عميد الكلية  أ 6 عبير الحديدى/ د.  رئيس الكنتروأل
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18

احمد عثمان  /د.عميد الكلية  أ 7 عبير الحديدى/ د.  رئيس الكنتروأل
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احمد عثمان  /د.عميد الكلية  أ 8 عبير الحديدى/ د.  رئيس الكنتروأل
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احمد عثمان  /د.عميد الكلية  أ 9 عبير الحديدى/ د.  رئيس الكنتروأل
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احمد عثمان  /د.عميد الكلية  أ 10 عبير الحديدى/ د.  رئيس الكنتروأل
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احمد عثمان  /د.عميد الكلية  أ 11 عبير الحديدى/ د.  رئيس الكنتروأل
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احمد عثمان  /د.عميد الكلية  أ 12 عبير الحديدى/ د.  رئيس الكنتروأل


