
         األورام  : جراحة وحدة

   10/2/2018-14/1/2018 إلى -من الفترة
رقم 

 المجموعة
3A   

   اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم
نسبة 

 الغياب
 مالحظات الدرجة

   16.5 100   ايه عبدالباقى محمد عبدالباقى ابوموته 12-05-354 

   15.5 100   باشاايه عبدالفتاح عبدالعزيز  12-05-355 

   13.5 84   ايه عبدالمنصف امام امام عبدالعال 12-05-356 

   16.5 100   ايه عزت عبدالرحيم محمد محمود 12-05-357 

   17 100   ايه على فؤاد السيد على 12-05-358 

   14 92   ايه عالء محمد عبدالهادى حمد 12-05-359 

       ابراهيم اللقانىايه فرج عبدالرحيم  12-05-360 
محولة إلى 

 2B جموعة

   16 92   ايه لؤى سيد عبدالمنعم محمد 12-05-361 

   12.5 92   ايه محمد السيد شمس الدين 12-05-362 

   15 100   ايه محمد رشاد الطنوبى 12-05-363 

   16 100   ايه محمد سعيد عبدالعال صالح 12-05-364 

   14 84   محمد عطيه حمادىايه محمد  12-05-365 

   13.5 92 ) معادله ( ايه منير محمود عبدالعال 12-05-366 

   15.5 100   ايه هانى رفعت بدوى الشناوى 12-05-367 

   15 100   ايه هشام صالح الصاوى 12-05-368 

   16 92   ايه هللا جمال عبدالناصر مصطفى توفيق محمد  12-05-369 

   16.5 100   ايهاب حسن مصطفى حسن حسنين 12-05-370 

   6.5 76   ايهاب رمضان كامل قطب 12-05-371 

   16 100   باسنت محمد احمد محمد عبدالقادر 12-05-372 

   16.5 100   براءه حمدى محمود ابراهيم النجار 12-05-373 

   14.5 76   بسمه احمد يوسف بالل 12-05-375 

   15 100   سيد ابوالمجد اسماعيل احمدبسمه  12-05-376 

   14.5 92   بسمه صالح محمد عبده شاهين 12-05-377 

   13.5 84   بسمه عبدالعظيم عبدالجليل عبدالفتاح القاضى 12-05-378 

   15.5 100   بسمه عبدالعظيم كامل احمد حسن 12-05-379 

   14.5 100   بسمه على احمد دسوقى المغربى 12-05-380 

   16.5 100   بسمه ماهر محمد محمد البقلى 12-05-381 

   16.5 100   بسمه محمد محمد دعبيس 12-05-383 

   17 100   بسمه محمود محمد ربعه 12-05-384 

   16.5 100   بسنت حمدى سيف محمد ابراهيم زين الدين 12-05-385 

   14.5 84   بسنت خالد محمد ابراهيم متولى 12-05-386 



   16 100   بسنت على السيد على حسين 12-05-387 

   16 100   بسنت فرج عبده محمد الشاطبى 12-05-388 

   16.5 100   بسنت مجدى جابر مرسى البوهى 12-05-389 

   14.5 92   بسنت يسرى على عمر 12-05-390 

   17 100   بشرى حلمى على احمد 12-05-391 

   16 100   بوسى سعيد ابراهيم على 12-05-392 

   14.5 92   بياتريس عاطف بدوى اسكندر 12-05-393 

   12.5 84   بيتر مجدى ونجت عبده 12-05-394 

   16.5 92   بيشوى فريد نجيب جرجس بسخرون 12-05-396 

   17 100   تامر محمد محمود محمد شحاته 12-05-397 

   15 84   عسقالنى تسبيح حمدى السيد 12-05-398 

   15.5 100   تسبيح عمرو حسنى عبدالسميع 12-05-399 

   10.5 92   تسنيم محمد عبداللطيف محمود نوار 12-05-400 

   10 84   تقى ابراهيم محمد حافظ 12-05-401 

   15 92   تقى محمد محمود ابراهيم احمد 12-05-402 

   8 84   ابوشنافتكريم حسن عبدالقوى  12-05-403 

   10.5 84   ثريا محمد احمد الشرقاوى 12-05-404 

   16 84   جان جمال ظريف فرج 12-05-405 

   14.5 92 ) معادله ( جهاد احمد محمد خيرى محمد جبر  12-05-406 

   14 76   جهاد سالم احمد سالم اسماعيل 12-05-407 

   13.5 76   عبدالحميد غباشىجهاد سعد عبدالمطلب  12-05-408 

   14.5 100   جهاد محمود محمد احمد عبدالرحيم 12-05-409 

   16 84   جورج عاطف لطيف بانوب 12-05-410 

   14 92   جونى رأفت فوزى نظير 12-05-412 

   14.5 100   جيرمين مالك عيسى سعيد 12-05-413 

   15 92   الشيمىحازم ابراهيم السيد احمد  12-05-415 

   14.5 84   حامد لطفى حامد داود 12-05-416 

   14.5 84   حسام ابراهيم محمد هميسة 12-05-417 

   14 84   حسام احمد عبدالجليل النظامى 12-05-418 

   12.5 92   حسام حمدى عبدالمنعم كحله 12-05-419 

   15.5 84 ) معادله ( حسام ناصف احمد رشاد 12-05-420 

   17 100 ) معادله ( حسام الدين رمضان خليل خليل 12-05-421 

   15 84   حسن ابراهيم حسن ابوالعينين 12-05-422 

   14.5 84   حسن مأمون احمد السيد احمد 12-05-423 

   14.5 92   حسناء السيد احمد اسماعيل عبد المنعم  12-05-425 

   16.5 100   عبدالهادى جمعهحسناء عبدالقوى  12-05-426 



   15.5 92   حسناء عبدالمحسن جمعه محمد جمعه 12-05-427 

   17 100   حسنى رمضان عبدالسالم عبداللطيف موسى 12-05-428 

   16 100   حسين حسام حسن احمد عيد 12-05-429 

   15.5 100   حماده احمد محمد السيد 12-05-430 

   15 100   شحاته احمدحماس نصر  12-05-431 

   15.5 84   حمدى عصام محمد حسن شريف 12-05-432 

   15 92   حميده عبدالعاطى حميده محمد عالم 12-05-433 

   15.5 100   حنان محمد عبدالعال عبدالعال منسى 12-05-434 

   16 100   حنان محى الدين محمد االمين القشالن 12-05-435 

   11.5 76   نبيل بدر حامد بدر حنان 12-05-436 

   15 76   خالد حسين احمد اسماعيل 12-05-437 

 13 100   إسراء محمود محمد أحمد عبد الرحيم 12-05-146
منقولة من 

 1Bمجموعة 

 14.5 76   هايدى أحمد عبد الجليل النظامى 12-05-1179
منقولة من 

 7Bمجموعة 

 12.5 92   هند إبراهيم حسن أبو العينين  12-05-1202
منقولة من 

 7Bمجموعة 

 


