
CONP -70-08    Doaa Sabra, 14-03-19 *

مركز الكنترول وتصحٌح االمتحانات

TOTAL of 

Frist 

semester

 دور اول2018/2019  نتيجة الفرقة الثانية  دبلر  للعام الجامعى 

األســــــم رقم الجلوس م

TOTAL of Module 8

الوحدة التعليمية العاشرة
professional 
development

TOTAL of Module10 TOTAL of Module9

الوحدة التعليمية الثامنة
Infection & Immunity Module

اجمالي عملي
اجمالي عملي  

Module 9
SkillLap

MCQ 

Psycholog

y

physiolo

gy

التقديرالنسبة425.00التقدير25152060.00التقدير96144.00240.00التقدير5075.00125.00

األســــــم رقم الجلوس م

TOTAL of Module 8TOTAL of Module10 TOTAL of Module9

راسبراسبراسبمقبول37.50ضعيف82.542.7125.23مقبول75.00ابراهٌم احمد ابراهٌم فرج سٌد احمد 316-2-3
حــــــــــــــــــــــــــــــــــول )516-2-5 )

راسبراسبراسبجيد جدا46.00غ غ غ ضعيف36.0020.1956.19(فلسطٌنى )ابراهٌم رامى ابراهٌم شاهٌن    616-2-6
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144غغغغ (سودانً )احمد جمال احمد حسن    2516-2-25
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ مقبول75.00احمد جوٌده عبدالهادى عبدالونٌس محمد 2816-2-28
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ مقبول75.00احمد خالد السٌد محمد الجٌوشى 3316-2-33
راسبراسبراسبمقبول38.82غ غ غ مقبول78.50(معادلة  )احمد خالد عبدالغفور محمد      3416-2-34
حــــــــــــــــــــــــــــــــــول )4316-2-43 )

مشطـــــوب للتجنـــــٌد4716-2-47

ـــــــــــــــــــــــــ4916-2-49

مرشح للبرنامج الدولى5416-2-54

راسبراسبراسبمقبول36.02مقبول144.00مقبول75.00احمد عبدالحلٌم عبدالغنى طاٌل 5716-2-57
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ غغغغ(معادلة  )احمد عبدالرحمن خالد فرج عبدالرحمن   5816-2-58
راسبراسبراسبجيد41.00غ غ غ غ غغغغ(فلسطٌنً  )احمد عصام على اسلٌم         7116-2-71
راسبراسبراسبجيد جدا46.25غ غ غ غ غغغغاحمد عالء الدٌن محمود كامل احمد لطفى بركه 7316-2-73
راسبراسبراسبجيد43.00غ غ غ غ مقبول78.50احمد مبروك محمد ابوطالب 8216-2-82
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغاحمد محمد احمد احمد الصباغ 8416-2-84
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144مقبول75.00احمد محمد سعد خمٌس القراجى 8816-2-88
راسبراسبراسبجيد40.25غ غ غ مقبول75.00احمد محمد عبدالمنعم محمد عبدالخالق 9516-2-95
راسبراسبراسبمقبول36.50مقبول144مقبول75.00احمد محمد فوزى رمضان زوٌل9816-2-98

راسبراسبراسبجيد40.00غ غ غ غغغغ(معادلة  )احمد محمد محمد جاد                           10016-2-100
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ غغغغ(معادلة  )احمد محمد محمد صهوان                     10216-2-102
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ مقبول75.00احمد محمد منصور دروٌش الطرٌنى 10716-2-107
راسبراسبراسبمقبول38.71غ غ 61.5غغغغاحمد محمود السٌد محمود 10916-2-109
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00احمد مصطفى اسماعٌل محمد عطوه 11516-2-115
( مشطوب للتجنٌد )11816-2-118

راسبراسبراسبجيد جدا50.50ضعيف69.037.5106.5مقبول75.00احمد ٌوسف عشماوى ٌوسف عٌاد 12316-2-123
راسبراسبراسبمقبول38.80ضعيف75.053.9128.9مقبول76.00(مورٌتانى  )احمدو محمد اسماعٌل     12416-2-124
حـــــــــــــــــــــــول12616-2-126

راسبراسبراسبجيد جدا47.08مقبول144.00مقبول75.00اروى سامى احمد عاشور 12916-2-129
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف57.541.699.1مقبول75.00اروى نصر سالم احمد ماضى 13116-2-131
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ غغغغاسامه احمد بكر الحوفى 13416-2-134
راسبراسبراسبجيد42.69ضعيف80.554.1134.6مقبول75.00اسامه عرفه عبده مصطفى ابولفعه 13816-2-138
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ ضعيف37.0017.6054.60(فلسطٌنى  )اسامه نبٌل سلٌمان البابلى    14116-2-141
راسبراسبراسبجيد44.00ضعيف91.542.4133.9مقبول77.50اسراء خٌرى عزٌزى احمد صبح 15216-2-152
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ غغغغاسراء عبدالمحسن عصمت الفار 16816-2-168
راسبراسبراسبممتاز56.00مقبول146.49مقبول75.00اسراء محمود مسعود خلٌفه 18216-2-182
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ 47.5ضعيف38.0026.2564.25اسالم السٌد على محمد السٌد عبد ربه 18516-2-185
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00جيد49.0035.7784.77اسالم رمضان عطٌه عبدالعال سلطان 18816-2-188
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راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف65.041.6106.6مقبول75.00اسماء سعد عبدالحمٌد الشافعى 20316-2-203
ـــــــــــــــــــــــــ20816-2-208

راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغاشرف محمد هنداوى سلٌمان ابراهٌم 21916-2-219
راسبراسبراسبجيد40.46مقبول144.00مقبول75.00(معادلة  )اكرم محمد احمد بدوى   22116-2-221
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف88.051.5139.5مقبول81.00(معادلة  )االء اشرف حسن النجار        22516-2-225
راسبراسبراسبمقبول37.46مقبول144.00مقبول75.00االء حسام ابراهٌم محمد على 22716-2-227
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ ضعيف36.0016.1552.15االء حسن مصطفى ابوبكر 22816-2-228
راسبراسبراسبجيد44.00ضعيف69.541.0110.5مقبول75.00االء محمد عباس عبدالسالم قاسم 23716-2-237
راسبراسبراسبجيد جدا49.00غ غ غ مقبول75.00(معادلة  )الزهراء زكى محمد قاٌد     24216-2-242
راسبراسبراسبجيد جدا50.07ضعيف71.547.1118.6مقبول75.00الشٌماء رزق الشحات محمد عبدالعاطى 24416-2-244
راسبراسبراسبجيد44.83مقبول144.00مقبول75.00(مورٌتانى  )الطلبه احمد عٌنٌنا              24616-2-246
حـــــولت دولــــــى25016-2-250

راسبراسبراسبممتاز51.97غ غ غ غ مقبول75.00امنٌه جمال حسن عبدالحمٌد ابوغنٌم 26216-2-262
راسبراسبراسبجيد44.50غ غ غ غ غغغغامٌر عبدالكرٌم حسن سعد حماده 26716-2-267
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ مقبول46.0033.4679.46(عراقى  )امٌر ٌوسف امرهللا عبدهللا    26816-2-268
جيد%283.5166.71ممتاز54.75مقبول144.00جيد84.76امٌره جالل منصور على ابوطالب 27316-2-273

راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ غغغغامٌره شفٌق محمد محمد عوض هللا 27816-2-278
راسبراسبراسبجيد جدا46.99غ غ غ غ ضعيف42.0022.5064.50(معادلة  )امٌره عادل فوزى الهربٌطى    27916-2-279
راسبراسبراسبجيد جدا50.50ضعيف70.525.295.7غغغغ(فلسطٌنى  )اٌسر سمٌح صبرى صلٌبى  30016-2-300
راسبراسبراسبجيد جدا45.00غ غ غ غ ضعيف33.5016.1549.65(معادلة  )اٌمان ابراهٌم سوٌلم سالم سوٌلم           30116-2-301
راسبراسبراسبجيد جدا47.75ضعيف59.056.2115.2غغغ15.00(سودانٌه  )اٌمان جمال احمد حسن   30416-2-304
راسبراسبراسبجيد43.50غ غ غ غ ضعيف38.009.5247.52(معادلة  )اٌمان عادل عبدالوهاب بٌومى           31016-2-310
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00جيد42.0042.4084.40(بحرانٌه  )اٌمان محمد صالح على               31616-2-316
راسبراسبراسبجيد43.50غ غ غ غ مقبول75.00اٌمن فتحى حلمى حسٌن مصطفى 32216-2-322
راسبراسبراسبممتاز51.00مقبول144.00جيد46.0045.5891.58اٌه احمد محمد سعد بكر كله 33116-2-331
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف55.538.393.8ضعيف38.0035.1973.19(سودانٌه )اٌه الرٌح عبدالقادر الحاج           33316-2-333
راسبراسبراسبممتاز51.00غ غ غ غ غغغغاٌه محمد حسٌن محمود عبدالراضى 35116-2-351
( حولــــــــــــــــــــــــــــت )          35516-2-355

راسبراسبراسبممتاز54.00غ غ غ غ غغغغاٌه مصطفى السعٌد القماحى 35816-2-358
جيد جدا%336.4179.16ممتاز58.00جيد جدا188.54جيد89.88اٌه نادر على على عطٌه 36016-2-360

راسبراسبراسبجيد جدا45.00مقبول144.00مقبول75.00اٌهاب منصور ظرٌف عطا هللا 36516-2-365
مرشح للبرنامج الدولى36616-2-366

راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ ضعيف28.0016.7344.73(فلسطٌنى  )بلقٌس سعدى جبر الرجوب           37816-2-378
راسبراسبراسبجيد40.00ضعيف59.538.097.5ضعيف46.0020.1966.19(سودانٌه )بنت المنى بخٌت محمد احمد االمٌن      37916-2-379
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ مقبول46.0029.4275.42(معادلة  )بهاء حسن فاٌز محمد                     38016-2-380
راسبراسبراسبجيد جدا46.15مقبول144مقبول75.00تسنٌم حسن على محمد سلمون 38816-2-388
راسبراسبراسبمقبول37.35غ غ 68.0مقبول75.00(معادلة  )تقى طارق حسن الزمر                    39016-2-390
( حـــــــــــــــــــــــــــولت )          39316-2-393

راسبراسبراسبمقبول36.00جيد83.086.3169.3مقبول75.00جهاد عالء الدٌن على على سالم 39616-2-396
مشطوب للتجنٌد39916-2-399
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راسبراسبراسبمقبول36.53مقبول144.00غغغغحسام محمد عبدالقادر عبدالحمٌد 41216-2-412
راسبراسبراسبجيد جدا50.50غ غ غ غغغغ(سورى  )حسن رضوان دودان         41416-2-414
حـــــــــــــــــــــــــــول )          41616-2-416  )

راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف68.537.8106.3مقبول75.00(ٌمنى  )حسٌن محسن عبدالرب الٌافعى        41816-2-418
شطـــــب قٌـــــد41916-2-419

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ42516-2-425

راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غغغغ(فلسطٌنى  )حٌان محمد حسام محمد فخرى شاهٌن  42616-2-426
راسبراسبراسبجيد جدا49.00غ غ غ غغغغخالد سعد احمد علوان 43016-2-430
راسبراسبراسبجيد39.14ضعيف74.546.0120.5مقبول77.50خالد عبدالنبى على ابوٌوسف 43216-2-432
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ مقبول75.00خالد علمى رمضان محمد43316-2-433
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144مقبول75.00خالد عماد ابراهٌم محمد جوده 43416-2-434
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغ(معادلة  )خلود عماد على مصطفى عبدالرازق    44116-2-441
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول88.564.4152.9مقبول77.00دعاء حمدى عبدالحمٌد احمد غراب 44916-2-449
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف66.548.3114.8مقبول81.00(معادلة  )دعاء مصطفى اسماعٌل محمد    45116-2-451
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف85.543.9129.4مقبول76.00دنٌا ابراهٌم زكرٌا ابراهٌم 45216-2-452
راسبراسبراسبجيد43.75غ غ غ غغغ16(معادلة  )دٌنا جمال اسماعٌل حفنى         45616-2-456
راسبراسبراسبجيد42.64ضعيف82.047.4129.4جيد48.0037.2185.21دٌنا مصصطفى منصور على المغربى46116-2-461
راسبراسبراسبجيد40.39ضعيف33.042.775.7ضعيف30.0024.5254.52رجاء اٌمن فضل هللا ابوسن 46716-2-467
حــــــــــــــــــــــــــــــــــولت )47816-2-478 )

راسبراسبراسبمقبول38.82ضعيف50.532.282.7مقبول75.00رقٌه الدسوقى ابراهٌم الدسوقى شهاب 47916-2-479
راسبراسبراسبجيد جدا49.00غ غ غ مقبول81.00رنا رفعت عبدالمجٌد عبدالكرٌم علٌبه 48416-2-484
راسبراسبراسبممتاز51.00جيد جدا182.32غغغ46.00رنا محمد ٌونس عزالعرب عزب 48616-2-486
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف79.546.8126.3مقبول41.0034.9075.90روان سعد ناصف احمد حسام الدٌن 49716-2-497
الغــــــاء ترشــــــــٌح50616-2-506

راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ مقبول77.50(فلسطٌنٌه  )رٌم عزام هاشم الحاج        51016-2-510
راسبراسبراسبممتاز58.50جيد جدا194.28مقبول75.00رٌهام محمد برهام ابراهٌم قندٌل 51916-2-519
راسبراسبراسبجيد39.00مقبول144.37مقبول75.00زٌاد عبده محمد محمد الغمرى 52816-2-528
اٌقـــاف قٌــــد اول52916-2-529

راسبراسبراسبجيد41.91ضعيف70.056.5126.5مقبول81.00(بحرانٌه  )زٌنب عبدهللا على ابراهٌم سلمان   53716-2-537
راسبراسبراسبمقبول36.25ضعيف84.554.1138.6مقبول75.00(معادلة  )ساره احمد محمود همام    54416-2-544
حـــــــــــــــــــولـــــــــــــــت55816-2-558

راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغ(بحرنٌه )ساره ٌاسر على العرادي 56516-2-565
راسبراسبراسبممتاز52.00غ غ غ جيد44.0047.8891.88سامح ٌحى سلٌم محمود خمٌس 56916-2-569
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغ(عراقى  )سجاد رٌاض ناصر حسون    57116-2-571
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00مقبول44.0034.0478.04سعاد محمد جابر على الرسول 57316-2-573
حـــــــــــــــــــول57716-2-577

راسبراسبراسبممتاز55.25جيد جدا185.28مقبول75.00(معادلة  )سلمى محمد بدوى الصادق عٌسى        59016-2-590
الغــــــاء ترشــــــــٌح59716-2-597

راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غغغغسمر السٌد محفوظ محمد قرموط 60016-2-600
سحبـــــت الملــــــف60616-2-606

أحمد عثمان / د .عمٌد الكلٌة  أ 3

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    Doaa Sabra, 14-03-19 مركز الكنترول وتصحٌح االمتحانات

TOTAL of 

Frist 

semester

 دور اول2018/2019  نتيجة الفرقة الثانية  دبلر  للعام الجامعى 

األســــــم رقم الجلوس م

TOTAL of Module 8

الوحدة التعليمية العاشرة
professional 
development

TOTAL of Module10 TOTAL of Module9

الوحدة التعليمية الثامنة
Infection & Immunity Module

اجمالي عملي
اجمالي عملي  

Module 9
SkillLap

MCQ 

Psycholog

y

physiolo

gy

التقديرالنسبة425.00التقدير25152060.00التقدير96144.00240.00التقدير5075.00125.00

األســــــم رقم الجلوس م

TOTAL of Module 8TOTAL of Module10 TOTAL of Module9

راسبراسبراسبممتاز52.50غ غ غ مقبول75.00سندس شرٌف محمد مسعد الروٌنى 60816-2-608
راسبراسبراسبمقبول36.85مقبول144.0مقبول75.00سندس صدقى محمد الغرباوى 60916-2-609
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغ(معادلة  )سهٌله هشام حمدى الخطٌب                   61516-2-615
راسبراسبراسبجيد جدا45.00مقبول144.00ضعيف46.0015.5861.58(مورٌتانى)سٌد محمد محمد حبٌب حبٌب   61616-2-616
الغــــــاء ترشــــــــٌح61916-2-619

راسبراسبراسبجيد جدا49.40مقبول144.02مقبول75.00شروق احمد محمد احمد ٌوسف 62216-2-622
ــــــــــــــــــــــــــــ62716-2-627

راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغ(كوٌتٌه  )شٌخه احمد صالح زوٌد العنزى           63016-2-630
راسبراسبراسبجيد جدا46.51ضعيف80.047.7127.7مقبول75.00(معادلة  )شٌرٌن ماهر عبدالعلٌم جمعه               63216-2-632
حـــــــولت دولـــــى63716-2-637

حـــــــــــــــــــولـــــــــــــــت63916-2-639

( مشطوب للتجنٌد )64716-2-647

راسبراسبراسبممتاز54.22مقبول89.060.3149.3مقبول81.00طاهر عبدالعاطى اسماعٌل سلطان 65016-2-650
راسبراسبراسبجيد جدا50.00غغغغغغغ(عراقى  )عارف سلمان خلٌل كاظم        65416-2-654
راسبراسبراسبغغغغغغغغغغغ6.50عبدالرحمن خمٌس عبدالجواد محمد موسى 66916-2-669
حـــــــــــــــــــــــــــول )          67016-2-670  )

جيد جدا%330.8377.84ضعيف0121931.00جيد جدا122.379.0201.3جيد جدا48.2550.2598.50(معادلة  )عبدالرحمن سمٌر محى الدٌن الخرادلى    67216-2-672

جيد%287.8567.73ممتاز57.00مقبول144.35جيد86.50عبدالرحمن طلحه ابوبكر صالح حمٌده67316-2-673

حــــــــــــــــــــول67816-2-678

راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغعبدالرحمن محمد احمد مرسى 68216-2-682
ــــــــــــــــــــــــــــ68816-2-688

راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغ(صومالً)عبدالرحمن محمد ٌوسف      68916-2-689
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غغغغعبدالرحمن منصور السٌد ٌوسف محمد ونس 69216-2-692
حـــــــــول دولـــــــى69516-2-695

راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغ(عراقى  )عبدالكرٌم ٌوسف عبدالرحٌم               69716-2-697
حــــــــــول دولــــــى69816-2-698

( مشطوب للتجنٌد )70116-2-701

راسبراسبراسبممتاز54.75جيد174.87غغغغ(معادلة  )عبدهللا سمٌر سعد احمد                     70216-2-702
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00ضعيف37.0027.1264.12(سودانى  )عبدهللا عباس الطاهر ٌعقوب                70416-2-704
راسبراسبراسبممتاز51.75غ غ غ مقبول78.13عبدهللا عصام مرسى علوى عبدالسالم 70616-2-706
راسبراسبراسبجيد جدا45.75غ غ غ غغغ46.00(معادلة  )عبدهللا على عبدالقادر حسٌن                70716-2-707
الغــــــاء ترشــــــــٌح71116-2-711

راسبراسبراسبجيد42.64مقبول144.00ضعيف46.0025.9671.96(ٌمنى  )عبدهللا محمد احمد القدٌمى                   71316-2-713
جيد جدا%340.5980.14ممتاز57.00جيد جدا197.22جيد86.38(معادلة  )عزالدٌن عصام عبدالمنعم حمام      72216-2-722

راسبراسبراسبجيد39.00غغغمقبول44.0034.6278.62عصام عبدالماجد ابراهٌم محمد الجندى 72516-2-725
راسبراسبراسبممتاز54.50مقبول144.01مقبول40.0035.1975.19عصام عبٌد محمد ٌوسف هلٌل 72616-2-726
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول8963.8152.8مقبول75.00عصام عوض عبدالفتاح الخبٌرى 72716-2-727
راسبراسبراسبجيد43.00جيد8574.3159.3مقبول81.00(معادلة  )عال ٌحى على على شرٌف                 73316-2-733
راسبراسبراسبمقبول38.50غ غ غ غ غغغغ(معادلة  )عالء اسماعٌل السٌد خلٌفه                73516-2-735
الغــــــاء ترشــــــــٌح74316-2-743

أحمد عثمان / د .عمٌد الكلٌة  أ 4

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  
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حـــــــول للـــــدولــــى74416-2-744

راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغ(بحرانٌه  )علٌاء غسان مهدى حسن على            74616-2-746
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول90.565.3155.8مقبول75.00عمار ابراهٌم شوقى حسن السٌد احمد 74916-2-749
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغ(عراقى  )عمار محمود حازم نورى      75216-2-752
حــــــول دولــــــــى75516-2-755

مقبول%275.4864.82ممتاز55.85مقبول144.00مقبول75.63عمر اشرف عطٌه عبدالقوى75716-2-757

جيد%288.9968.00ممتاز53.00جيد160.86مقبول75.13عمر صفوت غانم الفول 76216-2-762

راسبراسبراسبمقبول37.70مقبول144.00غغغغ(معادلة  )عمر محمد صبحى سالم            76516-2-765
راسبراسبراسبمقبول37.89مقبول144.00غغغغ(معادلة  )عمر محمد عبدهللا هالل         76616-2-766
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ ضعيف40.0015.0055.00(عمر محمد كاٌد الكاٌد      اردنى 76916-2-769
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غ غغغغ(فلسطٌنى  )عمر محمد محمود علٌان     77016-2-770
سحبـــــت الملــــــف77916-2-779

جيد%290.4668.34ممتاز55.00جيد156.71مقبول78.75فادى محمد محمد السبخاوى 78816-2-788

حـــــــول دولــــــــى79016-2-790

حـــــــــــولــت دولـــــى79116-2-791

راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ مقبول75.00(سعودٌه  )فاطمه صالح احمد امان       79616-2-796
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف6739.5106.5مقبول75.00(معادلة  )فرح انور زكى زٌدان       80516-2-805
حــــــــول دولـــــــى80716-2-807

راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غغغغ(فلسطٌنى  )كرم نضال شحاده سعده        80916-2-809
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغ(معادلة  )كرٌم خالد محمد السعٌد مراد             81016-2-810
مرشحة للبرنامج الدولى83216-2-832

حــــــــــــــــــــــول84016-2-840

راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغ (جزر القمر )محصنة احمد جمال         84616-2-846
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف68.527.596.0مقبول75.00محمد ابراهٌم عبده ابراهٌم عبده84716-2-847
حــــــــــــــــــــــــــــــــــول )              84816-2-848 )

جيد%314.1673.92ممتاز51.46جيد جدا180.82جيد81.88(اردنى  )محمد احمد محمد ابوعالن                 85416-2-854

راسبراسبراسبجيد جدا49.50ضعيف61.542.1103.6مقبول80.00(معادلة  )محمد اٌمن عباس غزى            86716-2-867
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ غغغغ(سورى )محمد اٌمن عربش                           86816-2-868
ــــــــــــــــــــــــــــــ86916-2-869

راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف73.037.2110.2غغغغ(سورى )محمد جالل حوٌجه العنزى                 87016-2-870
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غ غغغ بمحمد جمال عبدالستار حجازى87216-2-872
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00مقبول77.50محمد حاتم محمد محمد خفاج87316-2-873ً
راسبراسبراسبجيد41.25مقبول144.00مقبول75.10محمد خالد عوض عبدالقوى عقل 88016-2-880
راسبراسبراسبجيد39.00غ غ غ غ غغغغمحمد خالد محمد محمود القصاص 88116-2-881
راسبراسبراسبممتاز51.50مقبول144.00مقبول80.00محمد رجب عوض على ابواحمد 88316-2-883
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ مقبول75.00محمد رشدى مصطفى راشد 88416-2-884
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف68.020.888.8مقبول75.00محمد زكرٌا انورالجمل 88516-2-885
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00محمد سامى مصطفى ابوالعال88716-2-887
راسبراسبراسبجيد44.00غ غ غ غغغغمحمد سعد ابراهٌم عبدالغفار 88816-2-888
راسبراسبراسبجيد جدا47.50ضعيف79.533.7113.2ضعيف44.0023.0867.08محمد سعد حمدى ابراهٌم 89016-2-890

أحمد عثمان / د .عمٌد الكلٌة  أ 5

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  
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راسبراسبراسبجيد39.25غ غ غ غ ضعيف46.0025.3871.38محمد شعبان خٌرى السودانى 89416-2-894
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ مقبول75.00محمد صبرى خلٌفه محمد عبدالعاطى قرٌطم 89516-2-895
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ غغمحمد صالح الحسٌنى محمد اسماعٌل الشٌخه89616-2-896
راسبراسبراسبجيد42.50غ غ غ غ مقبول75.00محمد عادل محمد قوٌسى 89816-2-898
راسبراسبراسبمقبول36.59مقبول144.00مقبول81.00(سورى  )محمد عبدالكرٌم الٌونس   90516-2-905
راسبراسبراسبجيد39.25غ غ غ 55.0غغغغمحمد عبدالناصر عبدالمنعم صقر 90616-2-906
( مشطوب للتجنٌد )90716-2-907

راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غغغغ(سودانى  )محمد عثمان محمد زٌن سلٌمان   90816-2-908
راسبراسبراسبضعيف206026مقبول144.00جيد47.0035.4882.48(عراقى  )محمد على لفته          91216-2-912
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف57.043.9100.9مقبول75.00محمد عوض على دومه منصور 91616-2-916
راسبراسبراسبجيد جدا45.50غ غ غ غغغغمحمد فرج عوض فرج جبرٌل91716-2-917
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غغغغمحمد مسعد محمد ٌوسف مرعى 93216-2-932
راسبراسبراسبممتاز51.00مقبول145.00مقبول75.00محمد مغاورى محمود بٌومى 93616-2-936
حــــــــــــــــــــــول للدولـــــــــى94316-2-943

راسبراسبراسبجيد42.75ج.ض24.521.746.2ضعيف28.0013.8541.85محمود احمد عبدالخالق محمد نصار 94616-2-946
راسبراسبراسبممتاز53.75جيد159.36مقبول75.00محمود جمعه عوض محمد الجارح95016-2-950
راسبراسبراسبمقبول36.50مقبول144.00مقبول75.75محمود سامى رٌاض سلٌمان حسٌن95316-2-953
راسبراسبراسبجيد جدا45.00مقبول144.00مقبول75.88محمود شوقى ابراهٌم قندٌل 95416-2-954
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ مقبول75.00محمود صالح السٌد توفٌق سلطان شحاته 95616-2-956
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ مقبول75.00محمود عبدالمحسن عبدالحمٌد شفتر 95816-2-958
راسبراسبراسبجيد جدا50.50غ غ غ غ غغغغمحمود نظمى عبدالجٌد دوٌدار 96716-2-967
سحـــــــــب الملـــــــــف97416-2-974

حــــــــــــــــــــــول للدولـــــــــى97916-2-979

حولــــــــــــــــــــــــــــت )          99216-2-992  )

جيد جدا%353.4183.16ممتاز54.75ممتاز204.66جيد جدا94.00مرٌم رزق احمد رفاعى 99516-2-995

حــــــــــــــــــــــولــــــت100516-2-1005

راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00غغغغمصطفى رضا عبدهللا سعٌد عبدهللا 101216-2-1012
راسبراسبراسبممتاز60.00غ غ غ غ غغغغمصطفى عبدالسمٌع ٌوسف بدٌر ٌوسف النجار 101816-2-1018
الغــــــاء ترشــــــــٌح102016-2-1020

راسبراسبراسبجيد39.90مقبول144.00مقبول75.00مصطفى محمود محمد عبدالمجٌد حبش 102916-2-1029
جيد جدا%329.7477.59ممتاز53.25جيد جدا187.74جيد88.75مصطفى نصر محمد ضرغام 103216-2-1032

راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف7855.6133.6مقبول75.00(فلسطٌنى  )معتز عبدالمعطى عٌسى هلٌس    103416-2-1034
راسبراسبراسبجيد43.50ضعيف7349.5122.5مقبول81.00(بحرانٌه  )معصومه علوى السٌد على علوى عباس  103616-2-1036
جيد%310.3473.02ممتاز54.50جيد جدا180.84مقبول75.00(معادلة  )منه اسامه مامون مامون جاد               104216-2-1042

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ104316-2-1043

راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف8353.3136.3مقبول79.50(معادلة  )منه هللا محمود عبدالرازق محمد           105116-2-1051
راسبراسبراسبجيد جدا48.50غ غ غ غغغغ(معادلة  )منى احمد عبده خلٌل مصطفى               105416-2-1054
راسبراسبراسبجيد44.00غ غ غ غغغغمها خالد محمد مبارك 105816-2-1058
راسبراسبراسبممتاز51.24مقبول144.4561224مقبول75.00مهند ولٌد حسنٌن محمود احمد حسنٌن 106516-2-1065
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ مقبول78.00(فلسطٌنى  )مهند ٌحٌى حسنى صالح               106616-2-1066

أحمد عثمان / د .عمٌد الكلٌة  أ 6

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  
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راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144جيد48.0035.1983.19(مورٌتانى )موالى عمر موالى                  106816-2-1068
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ مقبول75.00(فلسطٌنى  )مؤٌد اسماعٌل ابراهٌم اسمٌرات     107216-2-1072
حولــــــــــــــــــــــــــــت )          107416-2-1074  )       

راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ مقبول75.00مى جمعه ادرٌس محمد القٌسى 107616-2-1076
راسبراسبراسبجيد40.41ضعيف53.562.6116.1غغغغ(معادلة  )مى عبدالقادر سعٌد عبدالقادر                108016-2-1080
راسبراسبراسبجيد جدا47.73مقبول144.86مقبول81.00مٌار صبرى محمد احمد الشنشورى 108816-2-1088
راسبراسبراسبمقبول36.48مقبول144.00ضعيف46.0027.6973.69مٌار عطٌه عبدالعاطى عبدالكرٌم 108916-2-1089
راسبراسبراسبمقبول36.25مقبول144.00مقبول75.00مٌار محمد فؤاد محمود ابراهٌم 109116-2-1091
راسبراسبراسبجيد43.16غ غ غ غغغغمٌار مسعد محمد احمد قندٌل 109316-2-1093
راسبراسبراسبغغ8.75غ23.5مقبول144.97غغ15.5مٌرال السٌد محمد محمد على عطٌه 109416-2-1094
راسبراسبراسبجيد جدا50.75غ غ غ غغغغ(سعودي  )مٌرزا حسٌن سعٌد الخاطر     109616-2-1096
راسبراسبراسبمقبول37.43مقبول144.00مقبول75.00(معادلة  )مٌرنا اٌمن محمود المالح          109816-2-1098
سحبــــــت الملـــــــــف110316-2-1103

راسبراسبراسبمقبول36.25ضعيف75.565.6141.1ضعيف34.0036.9270.92(معادلة  )مٌرنا ٌاسر عادل حسن عاٌش              110616-2-1106
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ 14.0مقبول78.00(معادلة  )مٌسون تٌمور حجازى مصطفى تركى   110816-2-1108
جيد%290.4868.35ممتاز51.44جيد157.29جيد81.75مٌنا سورٌان توفٌق ابراهٌم سولاير 111416-2-1114

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ112116-2-1121

راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00نادٌن محمد احمد شحاته خطاب 112416-2-1124
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00مقبول75.19ناصر عبدالخالق مصطفى حسن 113016-2-1130
راسبراسبراسبممتاز54.50ضعيف81.546.8128.3غغغغندا طارق محمود فتحى السٌد113716-2-1137
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ116316-2-1163

جيد%276.9765.17جيد جدا45.97جيد156.00مقبول75.00نهله ابراهٌم عوض موسى 116516-2-1165

راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغنهله تمام عبدالتواب شراره 116616-2-1166
حـــــولــــت دولـــــى117416-2-1174

حــــــــــولــــــت دولـــــــــى117516-2-1175

راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغ(عراقى  )نورالدٌن احمد طراد معاون      118016-2-1180
راسبراسبراسبمقبول37.50ضعيف85.542.1127.6غغغغنوران محمد ابراهٌم نصر هللا بالل 118916-2-1189
راسبراسبراسبجيد43.75مقبول144.00مقبول78.00نورهان صالح محمد ابوٌونس120516-2-1205
شطــــــب قٌــــــــد120816-2-1208

حــــــــــــــــــــول122016-2-1220

راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف81.535.7117.2مقبول77.50هاله ممدوح محمود محمد البسطراوى 123416-2-1234
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف7326.099.0مقبول75.00هبه هللا شحاته محمد السٌد صفار 123916-2-1239
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف8447.7131.7مقبول75.00هدٌر محمد على بندق 125416-2-1254
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ126716-2-1267

جيد%306.8772.21ممتاز55.00جيد170.24جيد81.63هند فاٌز عٌسى ادرٌس عٌسى 126916-2-1269

راسبراسبراسبجيد44.25غ غ غ غغغغ(سعودٌه  )هنوف مخلف شدٌد الفضٌلى الشمرى   127216-2-1272
راسبراسبراسبجيد جدا46.25ضعيف6944.8113.8ضعيف39.0027.1266.12وسام حبشى محمد على ابوحسٌن 127516-2-1275
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غ غغغغ(عراقٌة  )وعد خالد رشٌد                     127916-2-1279
راسبراسبراسبجيد42.25غ غ غ غ مقبول75.00(معادلة  )وفاء ابوالمعاطى متولى متولى           128016-2-1280
راسبراسبراسبجيد44.95مقبول144.00مقبول75.00ٌارا توفٌق عبداللطٌف محمد 128616-2-1286

أحمد عثمان / د .عمٌد الكلٌة  أ 7

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  
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راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ مقبول75.00ٌارا محمد جابر عبدالحمٌد فرٌج 129216-2-1292
راسبراسبراسبجيد40.24مقبول144.00ضعيف46.0023.3769.37ٌاره احمد ابراهٌم محمد جمعه129416-2-1294
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ129616-2-1296

حولــــــــــــــــــــــــــــت )          130516-2-1305  )

راسبراسبراسبجيد جدا50.00مقبول144.02جيد46.0039.2385.23ٌاسمٌن عبدالماجد عبدالرسول ابوٌح130616-2-1306ً
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00جيد50.0038.0888.08ٌاسمٌن ٌاسر عبدالنبى عبدالحكٌم 131316-2-1313
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف79.543.9123.4مقبول81.00ٌسرا محمد السٌد طبٌخه 131916-2-1319
راسبراسبراسبجيد جدا45.00ضعيف65.567.9133.4جيد جدا44.0054.5298.52(معادلة  )ٌمنى محمد محمد سامى الشرقاوى          132916-2-1329
حـــــــــــــــــــول133416-2-1334

راسبراسبراسبمقبول36.09ضعيف8453.0137.0مقبول81.00ٌوسف خالد عبدالحمٌد السٌد عبدالعال 134016-2-1340
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغ(معادلة  )ٌوسف محمد انٌس محمد احمد            134416-2-1344
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ ضعيف50.0019.0469.04(فلسطٌنٌه  )منال عفٌف محمد ابوكلوب      134716-2-1347
راسبراسبراسبجيد41.00غ غ غ غغ(فلسطٌنى  )محمد حمدى محمد سعده               134916-2-1349
حــــــــــول دولـــــــــى135016-2-1350

حــــــــــولــــــت دولـــــــــى135116-2-1351

راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00(فلسطٌنى  )محمد احمد مصطفى حمٌدات            135316-2-1353
راسبراسبراسبجيد جدا45.50غ غ غ غغغغ(فلسطٌنى  )اكرم سمٌر على ابوعٌاش        135516-2-1355
راسبراسبراسبمقبول37.97غ غ غ غغغغ(بحرانٌه  )فاطمه احمد على احمد جاسم     135716-2-1357
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغ(فلسطٌنى  )محمد راشد محمد عابدٌن               135816-2-1358
راسبراسبراسبجيد جدا45.00غ غ غ غغغغ(سورى  )انس محمود بن دٌبان طٌاوى          135916-2-1359
الغــــــاء ترشــــــــٌح136116-2-1361

الغــــــاء ترشــــــــٌح136216-2-1362

راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ ضعيف34.0011.5445.54(عراقٌه  )رٌم رعد زنزل                        136316-2-1363
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ136416-2-1364

راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف8043.6123.6مقبول75.00(فلسطٌنى  )اسماعٌل نوفل ابراهٌم معبد             136616-2-1366
راسبراسبراسبجيد44.50غ غ 5.5غغغ(معادلة  )منه هللا السٌد محمد محمود على حجاج   136716-2-1367
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف6843.9111.9غغغغ(فلسطٌنى  )خلٌل حسٌن خلٌل ابونعمه            136816-2-1368
راسبراسبراسبمقبول37.52غ غ غ غغغغ(سورٌة)حنٌن محمد العثمان                   137016-2-1370
حـــــــــول دولــــى137216-2-1372

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ137416-2-1374

راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغ(سودانٌة)رونق فتح العلٌم عبد الرحمن            137516-2-1375
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ 50.5مقبول75.00(صومالى)عبد هللا محمد حسٌن                     137916-2-1379
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00(ٌمنى)محمد عبد هللا حسٌن السالمى          138016-2-1380
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغ(سعودى)عبد هللا بن عوض بن عبد الرحمن المعافي المالكي  138216-2-1382
حـــــــــــولت دولــــــى138316-2-1383

راسبراسبراسبجيد جدا48.50غ غ غ 71(فلسطٌنى )ابراهٌم احمد سلمان شعت                138416-2-1384
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غ غغ(صومالى)محمود عبدى جولٌد                        138516-2-1385
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغ(فلسطٌنى)محمد عبد الحكٌم عبد الرحمن        138716-2-1387
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغ(عراقى  )حسٌن عدنان محمد فرج                   138816-2-1388
الغــــــاء ترشــــــــٌح138916-2-1389

أحمد عثمان / د .عمٌد الكلٌة  أ 8

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  
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راسبراسبراسبجيد جدا45.66غ غ غ مقبول81.00(معادلة  )اسراء منتصر سعد محمد ابوسرحة        139116-2-1391
حـــــولت دولـــــى139216-2-1392

غغغجيد213.514.539ضعيف75.545.1120.6غغ(فلسطٌنى)معاوٌة عبد الرحمن عمران أبوشخٌدم      139316-2-1393

راسبراسبراسبممتاز51.00غ غ غ ضعيف36.0020.7756.77(فلسطٌنٌة)مادلٌن محمد محمود الفرارجه              139416-2-1394
راسبراسبراسبممتاز56.50جٌد158.87مقبول75.00(فلسطٌنى)احمد جمال عبد المعطى البابا      139816-2-1398
 غ ب غ ب غ بغغغغ غ بمقبول146.09مقبول75.00(فلسطٌنى)ادهم معٌن ابراهٌم ابو الخٌر       140116-2-1401

راسبراسبراسبجيد جدا46.00غ غ غ غغغغ(سورى)محمد نبٌل عبد هللا غزال                  140416-2-1404
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغ(عراقى)سعد رعد توفٌق                           140516-2-1405
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول155.5غغغغ(عراقى)زٌد صالح سوادى سوادى                 140916-2-1409
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف8443.3127.3ضعيف38.0020.1958.19(فلسطٌنٌة)سندس رٌاض سمٌح خلٌفة          141016-2-1410
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف4235.777.7غغغغ (اردنى)محمد جالل على الجزازٌن                  141216-2-1412
راسبراسبراسبجيد40.07مقبول144غغغغ(اردنى)محمود عمر محمود اعمر                 141316-2-1413
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ ضعيف36.0024.5260.52(عراقى)ارٌان كاظم كرٌم                             141416-2-1414
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ غغغ23.00(عراقى)ندٌم كرٌم عبد مجٌد                       141516-2-1415
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ غغغغ(عراقى)مصطفى احمد حسن على                141616-2-1416
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144ضعيف45.0028.5673.56(سودانٌة)شهد لؤى محمد عثمان                   141716-2-1417
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ مقبول75.00(عراقى)على نبٌل شفٌق                          142016-2-1420
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ مقبول75.25(عراقى)محمد خالد نورى                        142116-2-1421
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غ مقبول75.00(عراقى)اثٌر موفق عباس                         142216-2-1422
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ جيد44.0041.5485.54(عراقٌة)فاطمة محمد على                       142316-2-1423
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غ غغغغ(سعودٌة)دانٌا حسام الدٌن مهدى الصفار      142416-2-1424
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144غغغغ(عراقى)أٌسر احمد مزهر                        142516-2-1425
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ ضعيف33.008.0841.08(عراقى)على عبد الحسٌن مظلوم بدع           142716-2-1427
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغ(عراقى)نوار رعد طالب                        142816-2-1428
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغ(سودانى)منذر الفاتح محمد طه الحسن        143016-2-1430
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غغغغ(سودانى)منصور بله منصور عثمان         143316-2-1433
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف66.553.9120.4ضعيف30.0036.9266.92(فلسطٌنى)امجد زكرٌا محمد اللوح            143416-2-1434
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00ضعيف28.5032.8861.38(فلسطٌنى)مجد عماد سعٌد البابا               143516-2-1435
راسبراسبراسبمقبول36.00ضعيف7262.0134.0مقبول75.00(فلسطٌنى)ذٌاب ابراهٌم احمد ذٌاب                 143716-2-1437
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00غغغ40.00(فلسطٌنى)لٌان محمد عبد الفتاح نصر هللا       143816-2-1438
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول144.00مقبول81.00(عراقى)صقر عبٌد مطلك                143916-2-1439
راسبراسبراسبممتاز56.50مقبول144.00مقبول75.00(معادلة)اسراء ابراهٌم محمد طه                      144016-2-1440
راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول146.00مقبول81.00(فلسطٌنى)اسماعٌل خالد اسماعٌل سعده               144216-2-1442
راسبراسبراسبجيد جدا49.50غ غ غ غ غغغغ(فلسطٌنى)محمد اٌهم درغام لطفى صابر           144316-2-1443
راسبراسبراسبمقبول37.57غ غ غ غ مقبول78.25(سورى)قصى عالء الدٌن صٌاح                 144416-2-1444
راسبراسبراسبغغغغغغ غ غ غ غغ(سودانى)محمد المصطفى حسٌن عبد العزٌز سلٌمان  144516-2-1445
راسبراسبراسبمقبول36.00غ غ غ غ غغ(سورى)احمد محمد عبٌد                          144616-2-1446
ب.غب.غب.غب.غب.غب.غب.غب.غزٌاد محمد عبد هللا محمد عباسم 145015-3-539

145115-3- غ غ غ غ غغغغمحمد سعد عبد هللا السٌد بكر891م

145215-3- غ غ غ غ ضعيف40.0020.1960.19محمود رمضان عبد الهادى عبد الواحد968م

أحمد عثمان / د .عمٌد الكلٌة  أ 9

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    Doaa Sabra, 14-03-19 مركز الكنترول وتصحٌح االمتحانات

TOTAL of 

Frist 

semester

 دور اول2018/2019  نتيجة الفرقة الثانية  دبلر  للعام الجامعى 

األســــــم رقم الجلوس م

TOTAL of Module 8

الوحدة التعليمية العاشرة
professional 
development

TOTAL of Module10 TOTAL of Module9

الوحدة التعليمية الثامنة
Infection & Immunity Module

اجمالي عملي
اجمالي عملي  

Module 9
SkillLap

MCQ 

Psycholog

y

physiolo

gy

التقديرالنسبة425.00التقدير25152060.00التقدير96144.00240.00التقدير5075.00125.00

األســــــم رقم الجلوس م

TOTAL of Module 8TOTAL of Module10 TOTAL of Module9

145315-3- غ غ غ غ غغغغادهم ولٌد محمد حلمى الشاذلى110م

أحمد عثمان / د .عمٌد الكلٌة  أ 10

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  


