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غغغ (ملف  ) (يمنى  )ابراهيم احمد صالح شبل 03-02-15أ3

غغغابراهيم حسين محمود محمد بصلهأ415-02-04

غغغابراهيم عبد المنعم محمد نعيم07-02-15أ7

مقبولغغ (يمنى  )ابراهيم على حسين عبد الرب المطرى أ915-02-09

مقبولمقبولمقبول (سورى)ايهم منير محمد االبراهيم الرمضانأ1315-02-13

مقبولضعيفمقبولاحمد اشرف سعيد ابراهيم احمد قمحا2415-02-24

مقبولمقبولمقبول (اردنى  )احمد بسام احمد االعرج أ3015-02-30

جيد جدامقبولمقبول (فلسطينى)احمد خليل عبد القادر الطهراوى 40-02-15أ40

ممتازمقبولمقبولاحمد رشدى حسين مرسى44-02-15أ44

مقبولضعيفمقبولاحمد سامى عبدالفتاح احمد السمنودىأ4815-02-48

مقبولغغاحمد سعيد نجيب علىأ5315-02-53

مقبولغضعيف(معادلة )احمد سالمة حسن محمد خميس         56أ-5615-02

جيدمقبولمقبولاحمد صالح سالم محمد سالمأ6215-02-62

ممتازمقبولضعيفاحمد عبد الغنى عبدالرحمن مصيلحى75أ-7515-02

جيدج.ضمقبولاحمد عوض احمد مقدم84-02-15أ84

غغغ(ملف  )(بحرينى  )احمد محمد ابراهيم الشيمى أ8815-02-88

ممتازمقبولممتازاحمد محمد بكر عبدالمنعم عبد الحافظ91-02-15أ91

جيد جداضعيفمقبولاحمد محمد عبد الكريم مبروك مكيأ9515-02-95

غغغ(2016/2015ايقاف قيد )  (معادلة  )ادهم وليد محمدحلمى محمدالشاذلى   أ11015-02-110

جيدج.ضضعيفاسراء على محمود على محمدأ13915-02-139

غغغ (سودانية  )اسماء عماد الدين عبد هللا الشيخ أ17015-02-170

جيدمقبولمقبولاسالم عبد الغنى عبد الرحمن مصيلحىأ18415-02-184

مقبولغمقبول (سودانية  )اسيل احمد حسن عبيد بابكر أ18515-02-185

جيدضعيفمقبولاسيل شعبان ابراهيم الجزارأ18715-02-187

جيد جداغغالحسن عرفة السيد محمد الفيوميأ19115-02-191

غغغ(ملف  ) (يمنية  )العنود عمر محفوظ بارويشد أ19315-02-193

مقبولغمقبولاماني محسن السيد الشباسىأ19815-02-198

مقبولضعيفمقبول (فلسطينى )امجد عيسى محمد عبد الهادى خليل أ20315-02-203

جيد جداغمقبولامنيه حمدى احمد حسن الشالأ21315-02-213

مقبولغغاميرة عامر حمزة الحدينىأ22815-02-228

مقبولضعيفمقبول(عراقى  )انس حميد صالح  أ24215-02-242

جيد جداضعيفمقبول (سودانية  )انفال عصام الدين حسين سالم أ24315-02-243

مقبولضعيفمقبولاالء كامل السعيد يوسف شعتأ26115-02-261

جيد جدامقبولمقبولايمان محمود عبده إبراهيم الجندىأ29215-02-292

مقبولغغ(عراقى  )ايمن جالل كامل كامل أ1.515-02-296

جيدغمقبول  (فلسطينية  )براءه عبد الباسط احمد أ33815-02-338

غغغ (ملف  ) (سورى  )براق محمد وحيد عبد القادر ربابى أ33915-02-339

جيد جداغغ  (امريكى  )بسام ابراهيم موسى أ34015-02-340

مقبولضعيفمقبول(يمنى  )بسام خالد سعيد خالد أ34115-02-341

مقبولغغ (سودانية  )بسمة الريح مهدى جبريل أ34315-02-343

مقبولج.ضمقبول  (فلسطينى  )بشار بسام ديب بدر أ35915-02-359

غغغ (فلسطينى )جمال امين جمال شلبى أ37315-02-373

جيدمقبولمقبولحسام سعيد صادق محمدين عمارأ39715-02-397

غمقبولغحسام الدين محمد محمد عبدالسالم عطيةأ40115-02-401

مقبولضعيفمقبولحسناء مدحت حسن محمد معازوأ41115-02-411

جيد جداغغحسين محمد حسين احمد يوسفأ41315-02-413

مقبولج.ضمقبول (يمنى  )حسين محمد حسين عبد الرب المطرى أ41415-02-414

غغغ(سورى  )حمزة عصام النصار أ41815-02-418

غغغ(فلسطينى  )حمزة عقاب محمد سيد احمد أ41915-02-419

جيد جداضعيفمقبول(معادلة )              (ليبية  )حنين كامل ابريك مؤمن أ42215-02-422

مقبولمقبولمقبول (بحرانية  )حور عبد الجليل رضى يوسف الشيخ أ42415-02-424

غغغ (فلسطينى  )خالد جمال عبد ربه عبد اللطيف أ43215-02-432

غغغ(ملف )(فلسطينى  )خالد فتحى خالد ابو شعبان أ43515-02-435

غغغخليل محمد خليل الحباكأ44515-02-445

غغغ(ملف )(سورية  )دانيه جهاد نذا رالويس أ44915-02-449

غغغ (سوريه)راما محمد محمد البرازى أ48015-02-480

غغغ            تعليم دولى أ48215-02-482

جيدغغ (فلسطينى  )رامى رائد محمود ياسنأ48315-02-483

مقبولضعيفمقبولرانيا فتحى صبحى  حارس السماديسىأ48715-02-487

غغمقبول (فلسطينى  )رائد فتحى فايز عبد القادر أ49215-02-492

مقبولمقبولمقبولرشا عبده احمد الرميلىأ49915-02-499

مقبولمقبولمقبولرضا حلمى عبدالرحمن ابراهيمأ50215-02-502

غغغ(معادلة )رغد مصطفى عاشور عبد هللا                 أ50715-02-507

مقبولضعيفجيد(معادلة )رفيده عبد العزيز سعد ابو سعده                 أ50915-02-509

غغغ(معادلة )روان طارق محمد كامل                     أ52215-02-522

غغغ (سودانية  )رؤى مصطفى عبد الرحمن صالح  أ53315-02-533

مقبولغمقبولريم السيد احمد عالء الدين السيد محمد محمدأ53415-02-534

جيدضعيفمقبول(معادلة )ريم حسن احمد السحت                     أ53515-02-535

مقبولمقبولمقبولريم حسين محمود صبحىأ53615-02-536

مقبولضعيفمقبولسارة عزت عبد المقصود إبراهيمأ57015-02-570

جيد جداضعيفضعيفسارة على محمد علي العبد574أ-57415-02

غغضعيفسلمى حماد حافظ احمد اسماعيلأ59115-02-591

مقبولضعيفمقبول (سعودى  )سيف الدين عبد االله سيف الدين حكيم أ62315-02-623

مقبولمقبولمقبول  (يمنى  )صالح مانع صالح بن دهلوس أ64615-02-646

مقبولج.ضمقبول(يمنى  )صهيب عادل احمد حمود أ65215-02-652

جيدضعيفمقبول (عراقى  )ضياء فليح شالل شعالنأ65415-02-654

غغغ(ملف  ) (سورى  )عباده على محايرى أ66115-02-661

جيدغغ(سورى)عبد الحفيظ ماهرعبد الحفيظ عبد المولىأ66215-02-662

مقبولمقبولمقبولعبد الرحمن سامح السيد نصر الدينأ67115-02-671

جيدغمقبول (يمنى  )عبد الرحمن عبد هللا احمد مارش أ67615-02-676

مقبولمقبولمقبول  (بحرينى  )عبد هللا صالح على احمد االسد أ69015-02-690

جيدغغ (عراقى  )عبد هللا عبد الرحمن صادق صادق أ69115-02-691

مقبولمقبولمقبولعبدهللا محمد عبدالمحسن على سالمهأ69315-02-693

مقبولغغ  (اردنى  )عبد هللا مصدق فرحان النادىأ69415-02-694

مقبولغغ(معادلة )عبد هللا معتصم باهلل محمد عبد الرحيم          أ69515-02-695

جيدج.ضمقبول(سورى  )عبيد محمد عبيد عبيد أ69715-02-697

غغغ (عراقى  )عالء فليح شالل شعالن أ71615-02-716

جيد جداغغعلياء جمال عبد التواب  السيد رمضانأ72115-02-721

مقبولغغ(معادلة )عمر احمد محمود محمد على                 أ72515-02-725

غغغ(معادلة )عمر رضا السعيد محمد جمعه               أ73015-02-730
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ممتازجيدجيدعمر محمد عبدالوهاب محمد عبدالعالأ73815-02-738

جيدغمقبول (فلسطينى  )عمر محمود عبد اللطيف أحمد أ74015-02-740

مقبولضعيفمقبول (ليبى  )عمران زايد مسعود زايد أ74215-02-742

مقبولمقبولمقبولعمرو عوض عبدالونيس فضل هللاأ74815-02-748

غغغ(ملف  ) (يمنية  )عهود عبد الرحيم على أ74915-02-749

مقبولغغ (اردنى  )عيسى يعقوب عيسى أحمد ابو جوده أ75215-02-752

غغغ(بحرانية  )فاطمة عبد هللا احمد ابراهيم أ76215-02-762

مقبولغمقبول(بحرانية  )فاطمة عبد على عبد هللا محمد المؤمن أ76315-02-763

مقبولج.ضمقبول (سورية  )فايزة احمد محمد العويد أ77015-02-770

مقبولمقبولمقبول  (فلسطينى  )فراس حسن رشاد أ77515-02-775

مقبولضعيفمقبول (فلسطينى  )فهمى ماجد محمد فهمى شعراوى أ77815-02-778

ضعيفمقبولمقبولكريم محمد عبد العزيز محمود787أ-78715-02

جيد جدامقبولمقبولكريم محمد عبدالمنعم احمد عامرأ78815-02-788

غمقبولغكمال حسنى كمال محمد حسنأ79515-02-795

جيد جداغمقبولكوثر نبيل على السيد رجبأ79715-02-797

مقبولج.ضمقبول(سورية  )ليندا مروان محمد دقو أ79915-02-799

مقبولمقبولمقبوللمياء جمال السيد فرحات دخيلأ80015-02-800

جيدج.ضغ (عراقى  )ليث خليل صبار أ80415-02-804

جيد جداغضعيف (سورية  )لين عدنان عنتابلى ا80615-02-806

جيدغضعيفمارينا اسامة سمير خاطرأ81715-02-817

غغغ(معادلة )مايكل ماجد ناروز بسطه                   أ83015-02-830

جيد جداغغ (سورى  )محمد احمد مروان محمود الكامل أ84215-02-842

مقبولغغ  (معادلة)محمد ايمن محمد احمد قطب             أ85215-02-852

غغغ (سورى  )محمد جمال خميس المصرى أ85515-02-855

مقبولضعيفمقبول(سورى  )محمد خضر الحاج بكر أ87115-02-871

جيد جداضعيفمقبول (يمنى  )محمد رفيق احمد على االريانى أ87515-02-875

مقبولضعيفمقبولمحمد رمضان على العلوانىأ87615-02-876

جيد جداضعيفضعيف  (عراقى  )محمد رياض محمد الشجالوى أ87815-02-878

مقبولضعيفمقبولمحمد سعد عبدالحليم صالحأ88215-02-882

جيدمقبولمقبولمحمد سليمان حمدي متوليأ88515-02-885

مقبولضعيفمقبول  (ليبى  )محمد سيد كمال الحلوجى أ88715-02-887

غغغمحمد شرف محمود الطحانأ88915-02-889

غغغمحمد صبرى عبد الحليم عمارةأ89315-02-893

مقبولمقبولمقبولمحمد عبد هللا احمد غزالى عبد هللاأ90715-02-907

غغغ(ملف)(سورى  )محمد عدنان النجار أ91015-02-910

مقبولغمقبول (سورى  )محمد فادى عدنان عنتابلى أ91915-02-919

جيدضعيفمقبول(سورى  )محمد محمد جمال عزيزى أ93215-02-932

غغغمحمد مصطفى محمد السيد سليمانأ94415-02-944

جيد جداغغمحمد يوسف محمد الشباسىأ95415-02-954

غغغمحمد يوسف محمد يوسف زبادىأ95515-02-955

غضعيفضعيفمحمود جمال احمد موسى حسن958أ-95815-02

مقبولمقبولمقبولمحمود سمير معوض دسوقى ابراهيمأ96315-02-963

جيد جدامقبولمقبولمحمود عبد الفتاح عبدالحميد محمد ابوسليمانأ96815-02-968

غغغمحمود على حسن على حسن الزينىأ97115-02-971

جيد جداغغمحمود عيسى عطيه عبد الجواد مؤمنأ97415-02-974

مقبولضعيفمقبول (ليبى  )محمود محمد احمد المحمودى أ615-02-977

غج.ضج.ضمحمود محمد شحاته خليلأ97915-02-979

جيد جداضعيفضعيفمحمود محمدى رضوان عبدالعزيزأ98715-02-987

غغغ(معادلة )مرام محمد عبد الحميد عبد العزيز اباظة         أ99015-02-990

غغغ(سورى  )مرهف محمود العيسى محمود أ99515-02-995

مقبولغمقبول (عراقى  )مروان خلف فرحان فرحان أ99615-02-996

غغغ(سودانية )مروة احمد محمد عبد هللا أ99915-02-999

مقبولضعيفمقبولمريم فرج محمد احمد صالح1010أ-101015-02

جيد جدامقبولجيدمسعد ابراهيم مسعد ابراهيم ابوسماحه1019-02-15أ1019

غغغ  (اردنى  )منذر اسامه ابراهيم حماد  أ103815-02-1038

مقبولغمقبولمنة هللا جمعة ادريس محمد1042-02-15أ1042

جيدضعيفمقبولمنى سعيد محمد مصطفي صالحأ105115-02-1051

مقبولج.ضمقبول (اردنى  )مهند صالح عبد الرحمن بدير أ106215-02-1062

غج.ضمقبولمي اسامة محمد عبد ربه داودأ107015-02-1070

مقبولمقبولمقبولميدرونا نسيم صبحى بغدادىأ108715-02-1087

مقبولضعيفمقبولنادين حسن صالح محمد صالحأ110315-02-1103

جيدج.ضغنرمين الحسينى محمد السعيد سليمان عبدهللاأ112915-02-1129

جيد جدامقبولمقبولنور عادل ابراهيم ابراهيم السيد هيبه ملوكا114515-02-1145

مقبولغغنورالدين عباس حسن محمد حسنينأ114715-02-1147

مقبولمقبولمقبول  (فلسطينى  )نور الدين كاظم عبد الكريم فاخورى أ114815-02-1148

مقبولضعيفمقبول (سورية  )نور الهدى محمود حسن الفاضل أ114915-02-1149

مقبولغمقبول (ليبية  )نوريه عز الدين حمد الفيتورى أ115115-02-1151

مقبولضعيفمقبولهاجر مجدى احمد قنديل بليحأ117915-02-1179

ممتازغمقبول (اردنية  )هدى عدنان يعقوب المتولى أ120715-02-1207

مقبولضعيفمقبول  (سودانية  )هديل على صالح الدين أ121615-02-1216

ممتازغضعيفهشام صبحي محمد علي جاب هللاأ122115-02-1221

جيدج.ضمقبولهيام متولى عبده زايدأ123115-02-1231

مقبولمقبولمقبول(معادلة )يارا عالء الدين محمود عبد الحليم                     أ124415-02-1244

مقبولضعيفمقبول(معادلة )يارا مرسى عبد الصمد عون                                    أ124815-02-1248

مقبولمقبولمقبولياسمين ابراهيم عبد هللا مرسى الخطيبأ125415-02-1254

غغغ (ليبي  )أنس منصور شعت ضيف هللا أ128715-02-1287

غغغ (ليبي  )مهند طارق صالح عبدالنبى  أ128815-02-1288

مقبولج.ضغ (عراقي  )عبدهللا اياد محمود الفالحى  أ128915-02-1289

غغمقبول(عراقى)رامى كريم سويد نايل أ129015-02-1290

مقبولضعيفمقبول (سودانى  )مؤمن خالد عوض محمد أ129215-02-1292

مقبولج.ضمقبول (سورى  )يزن رضوان عبيد أ129615-02-1296

مقبولغمقبول (سورى  )صالح خليل صالح االحمر أ129715-02-1297

مقبولضعيفمقبول (فلسطينى  )محمد سمير محمد شحاده 1303-02-15أ1303

جيد جداغغ  (عراقى)حسن ثامر قاسم كريم أ130415-02-1304

ضعيفضعيفغ (سودانى  )عبد القادر تاج السر عبد القادر 1306-02-15أ1306

جيدضعيفمقبول (ليبية  )شهد مختار عبد الكريم بن غزىأ130715-02-1307

جيدمقبولمقبول (يمنى  )محمد عبد القوى محمد مقبل أ130915-02-1309

غغغ (سوري  )براء عبد الستار عطا هللا أ131015-02-1310

مقبولغمقبول (سورى  )محمد نور رامي معلم أ131115-02-1311

غغغ(سودانى  )أحمد مصطفى محمد على أ131215-02-1312
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الوحدة التعليمية الثامنة

Infection & Immunity Module

الوحدة التعليمية التاسعة

CNS

الوحدة التعليمية العاشرة

Professional development

Total of Module 8Total of Module9
Total of 

Module 10

التقديرالتقديرالتقدير

األســــــمرقم الجلوس

مقبولضعيفمقبول (عراقية  )منال سالم رشيد جاسم أ131615-02-1316

مقبولضعيفمقبول (فلسطينى  )عباده هانى يوسف قنيبيأ132215-02-1322

جيدغغ (سورى  )ايمن صهيب قاسم عبيدين أ132315-02-1323

مقبولمقبولج.ض  (فلسطينى  )أمير خالد محمود حمد 1325أ-132515-02

غغغ  (فلسطينى  )أحمد عزمى محمود العمص أ133015-02-1330

جيدمقبولمقبول (ملف  ) (ارترية  )هبه ياسين مالك ياسين أ133215-02-1332

مقبولضعيفمقبول  (عراقى  )بافيل سامان عمر احمد أ133315-02-1333

غغغ(عراقى)أسو مردان رحمان رحيم  أ133515-02-1335

جيدضعيفمقبول(عراقى )محمد عبدالجبار رشيد قادرأ133715-02-1337

غغغ   (سورى )أسامه محمود إدريس أ134015-02-1340

غغغ(سوري  )مصطفى عبدالكريم مصطفى قريش أ134315-02-1343

مقبولضعيفمقبول    (سورية  )ظالل محمد العبد  أ134415-02-1344

مقبولغغ (سوري  )عبد المهيمن محمد العبد أ134515-02-1345

غغغ (سورية  )أالء على محمد الغبانى أ134815-02-1348

غغغ (سوري)احمد عبدالجواد الديب أ135015-02-1350

غغغ (فلسطيني  )أيمن مسعود عبدهللا شعيب أ135915-02-1359

مقبولج.ضمقبول(سوري  )خير الدين ظافر  خطيب أ136215-02-1362

غغغ(سورى)محمد انس صالح الدين خبيه أ136315-02-1363

جيد جداغغ(سوري)عبد الرحمن محمد نصر الضعيف أ136415-02-1364

مقبولضعيفغ(سوري )خالد عدنان الجمعه 1365-02-15أ1365

              حـــــــــــولأ136615-02-1366

غغغ(سورية)فلاير قصي العبد هللا قنبر أ136715-02-1367

مقبولغغ(سوري)محمد قصي العبدهللا قنبر أ136815-02-1368

              حـــــــــــولأ136915-02-1369

(سوري)خالد وليد جفلى فطيم أ137015-02-1370

(سوري)طارق محمد ماهر محى الدين أ137115-02-1371

(سوري)طه محمد خالد الحسين أ137215-02-1372

(سوري)أحمد فؤاد داوود أ137315-02-1373

              حـــــــــــولأ137415-02-1374

(سوري)محمد فاروق المحمود أ137515-02-1375

(سوري)محمود رياض رجب العلي أ137615-02-1376

(سوري)غنى وليد سالح أ137715-02-1377

              حـــــــــــولأ137815-02-1378

(سوري)محمد امير زهير شما أ137915-02-1379

(سوري)محمد شوقى معمرلباد أ138015-02-1380

(سوري)يوسف جمال نداف أ138115-02-1381

(فلسطينية)منار ناصر محمد على أ138215-02-1382

(سورية)امتثال راسم نعيم أ138315-02-1383

(سوري)انس سامر فهد أ138415-02-1384

(ليبية)رنده رافع  محمد عيسي أ138515-02-1385

(صومالية )حلما احمد عبدى أ138615-02-1386

غج.ضغامانى محسن السيد الشباسىأ1520

غضعيفغاميرة عامر حمزة الحدينى1523أ

غغغ(عراقى )حسن ثامر كاظم  أ1522

غغغصومالي- احمد عبدي محمد 10-02-م13871183

(ايقاف قيد)               (معادلة)عمر مصطفى فتحى عمر 14-02-م1388665

(ايقاف قيد )مصطفى فؤاد محمد احمد السكنيدى           14-02-م1389929

مقبولضعيفضعيفاحمد محمد حسنين على م102

مقبولمقبولجيدأحمد سامي محمد حفني حسن12-02-م139042

جيدج.ضمقبولامينه احمد محمد م112

جيد جداغمقبولنورهان يوسف م111


