
           الجراحة قسم

         األورام  : ةجراح وحدة

   9/11/2017-28/10/2017 إلى -من الفترة
رقم 

 المجموعة
7B   

   اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم
نسبة 

 الغياب
 مالحظات (17.5الدرجة)

   16.5 %100   نورا محمد عبدالغفار ضرغام 12-05-1141 

   17.5 100   نورالديب مبروك الديب 12-05-1142 

   12.5 92   نوران احمد السيد على عبدالعال 12-05-1143 

   12.5 92   نوران عبدالفتاح عبدالمعتمد عبدالدايم مبروك 12-05-1144 

   14 84   نوران مصطفىعبدالمنعم السايس 12-05-1145 

   13 100   احمدنورهان احمد طه محمد  12-05-1146 

   15 100   نورهان اشرف ابراهيم على مرعى 12-05-1147 

   16.5 100   نورهان اشرف احمد حميدو مرسى 12-05-1148 

 Elective 11.5 76   نورهان اكرم احمد محمد سليمان 12-05-1149 

   17.5 100 ) معادله ( نورهان جابر احمد عالم  12-05-1150 

   16 100   نورهان حسين اسماعيل حسين عبدالعزيز 12-05-1151 

   15.5 92   نورهان حسين شعبان حسين 12-05-1152 

   17 100   نورهان خالد سامح نبوى 12-05-1153 

   14.5 100   نورهان سعيد ابراهيم طه احمد 12-05-1154 

   17 100   نورهان طارق محى الدين محمد ابوالنجا 12-05-1155 

   17.5 100   نورهان عاطف يوسف يوسف ابوزهو 12-05-1156 

   17.5 100   نورهان عبدالرافع احمد عبدالعظيم محمود 12-05-1157 



   12 100   نورهان عرفه عبد هللا الفقي 12-05-1158 

   16 100   نورهان على انور جويلى 12-05-1159 

   11 92   نورهان علي السيد البطاط 12-05-1160 

   16 100   نورهان محمد ابراهيم الصباغ 12-05-1161 

   17.5 100   نورهان محمد حافظ عباس محمد 12-05-1162 

   16 100   نورهان مسعد احمد عطيه االعصر 12-05-1163 

   16.5 100   نورهان ناجى صبحى محمود ابواسماعيل 12-05-1164 

   9.5 84   سعد نورين هشام احمد محمد 12-05-1165 

   11.5 100   نيره احمد بيومى محمد السقا 12-05-1166 

   14.5 100   هاجر احمد محمد عبدالنبى 12-05-1167 

   15.5 100   هاجر السيد احمد محمد ابراهيم 12-05-1168 

   14 100   هاجر حامد محمد محمد نصار 12-05-1169 

   16 100   علي قاسمهاجر عادل ابراهيم  12-05-1170 

   17.5 100   هاجر عوض جابر حجازى مرسى 12-05-1171 

   17.5 100   هاجر محمد طه ابراهيم موسى 12-05-1172 

   16 100   هاجر محمود كمال عبدالحميد زايد 12-05-1173 

   15 100   هاله حمدى رزق الفضالى 12-05-1174 

   15 100   عبدالمقصود عليوههاله سمير محمود  12-05-1175 

   13.5 92   هاله مسعد السيد على عبدالعزيز 12-05-1177 

   16 100   هانى يحى عبدالفتاح على ابويوسف 12-05-1178 

 3Aحولت إلى مجموعة  ______ _____ ______ هايدى احمد عبدالجليل النظامى 12-05-1179 

   13 100   هايدى محمد يوسف شريف 12-05-1180 

   13 100   هبه عالء محمد محمود احمد شريف 12-05-1181 



   15 100   هبه كمال احمد الدهراوى 12-05-1182 

   13.5 100   هبه ماهر سعد خليل النحاس 12-05-1183 

   15 92   هبه مستور عبدالغنى ضيف هللا 12-05-1184 

   14.5 100   محمد عطا هللا هبه هللا خليل عبدالعزيز خليل 12-05-1185 

   14.5 92   هبه هللا محمد كامل عبدالودود ابوالسعود 12-05-1186 

   15 100   هبه هللا محمد نجيب دسوقي ابوالعنين محمد 12-05-1187 

   16 100   هدى حسن على عبدالخالق 12-05-1188 

   13.5 92   هدى حمدى عبدالعظيم زويل 12-05-1189 

   10 92   هدير عبده عبدالمجيد المكاوى 12-05-1190 

   13.5 100   هدير محمد جابر محمود السيد 12-05-1191 

   15 100   هديل محمد جميل رزق محمد غالى 12-05-1192 

   11.5 100   هشام سعيد محمود على مرسى  12-05-1193 

   14 100   هشام سليمان شعبان الصعيدى 12-05-1194 

   16 100   هشام سمير محمد فتح هللا رزه 12-05-1195 

   15 100   هنا محمد األمير شاذلى محمود 12-05-1196 

   15.5 92   هناء سعد راشد سالمشقيدف 12-05-1197 

   11 100   هناء صبحى رمضان ابراهيم 12-05-1198 

   15 100   هناء صبرى عبدالسالم احمد نعيم 12-05-1199 

   15 100   هند ابراهيم ابراهيم ابراهيم يحيي 12-05-1201 

 3Aحولت إلى مجموعة  ______ _______ ______ هند ابراهيم حسن ابوالعينين 12-05-1202 

   13 100   هند حامد حسن حسن قديحه 12-05-1204 

   11 100 ) معادله ( هند صالح الدين حسن حسنين 12-05-1205 

   12.5 100   هند عبدالعزيز عبدالسالم محمد 12-05-1206 



   13.5 92   هند عبدالكريم اسماعيل سيد احمد نحيلة 12-05-1207 

   12.5 100   هند لطفي حلمي حميدة 12-05-1208 

   16 100   هيام احمد فتحى عبدالحميد مرسى 12-05-1210 

   14.5 92   عبدالحكيم الشناوى هيام محمد الشناوى 12-05-1211 

   16.5 100   هيثم محمد بهاء عبدالمنعم على خنيسه 12-05-1212 

   14.5 100   وئام احمد ابواليزيد المالح 12-05-1213 

   12.5 92   ورده ابراهيم السعيد مصطفى سعيد 12-05-1214 

   14.5 100   وسام اسماعيل محمد ابوسمرة 12-05-1215 

   12 92   وسام محمد محمد محمد الطراوى 12-05-1216 

   8.5 76   وفاء السيد محمد احمد محمد الشرقاوى 12-05-1217 

   10 84   وفاء محمد السيد البهنسى 12-05-1218 

   15 100   والء ادهم عبدالحميد عمر 12-05-1219 

   13 84   والء السعيد عمر على الجزايرلى 12-05-1220 

   15 100   والء محمد ابوشوشه احمد البياع 12-05-1222 

   14 100   والء محمد محمد عوض 12-05-1223 

 


