
           الجراحة قسم

         األورام  : جراحة وحدة

    10/12/2017 -27/11/2017 إلى -من الفترة
رقم 

 المجموعة
6B   

   اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم
نسبة 

 الغياب
 مالحظات الدرجة

   16.5 100   مروه عبده جابر عبدالمبدى محمود 12-05-963 

   16 100   عوام سليمان عبدهللا سليمان مروه 12-05-965 

   17 100   مروه ماهر عبدالمولى السيد السمنى 12-05-966 

   14.5 100 ) معادله ( مروه محمد عبدالكريم محمود علوان 12-05-967 

   17 92   مروه محمد عبدهللا السيد حجازى 12-05-968 

   16 100   مروه محمود محمد السيد المرادنى 12-05-969 

   16.5 100   مروه محمود محمد عيد حسنين 12-05-970 

   13.5 92   مروه محمود محمد محمد المهدى 12-05-971 

   15 92   مروه مصطفى محمدزكى بكير 12-05-972 

   16 76   مريم احمد عبدالفتاح امام 12-05-974 

   16.5 92   مريم السيد مالحظ احمد عمر 12-05-975 

   14.5 76   مريم الشرنوبى عبدالغفار الشرنوبى 12-05-976 

   17.5 100   مريم جابر عبدالعليم جمعه عيد 12-05-977 

  Aِ  8حولت إلى مجموعة         مريم خالد محمد احمد محمد ادم 12-05-978 

   17 100   مريم سعيد احمد محمود 12-05-979 

   14 92 ) معادله ( الحضرىمريم عاصم عباس  12-05-980 

   16 100   مريم مجدى محمد حسن على الكيك 12-05-982 



   16.5 92 ) معادله ( مريم محمود محمد ابراهيم 12-05-983 

   16 100   مريم مصطفى محمد خليل شاهين 12-05-984 

   16 84   مريم ممدوح حنفى محمود عبده 12-05-985 

   15 92   احمد محمد ناصر مشيره حنفى 12-05-986 

   17 100   مصطفي احمد عبدالعزيز طه ابوشال 12-05-987 

   13 92   مصطفى احمد عبدهللا محمد نجم 12-05-988 

   16.5 92   مصطفى احمد مصطفى احمد ليمونه 12-05-989 

   17 100 ) معادله ( مصطفى ايهاب كمال ابراهيم 12-05-990 

   17 100   مصطفى جمال عمر عبداللطيف عبدالسالم 12-05-991 

   14 84   مصطفى رمضان محمود قناوى محمود 12-05-992 

   12.5 92   مصطفى شعبان ابوالفتوح راغب البسوسى 12-05-993 

   16 100   مصطفى صبرى مهران عثمان محمد  12-05-995 

   16.5 100   مصطفى صالح درويش درويش بحيرى 12-05-996 

   15.5 84   مصطفى عادل ابراهيم عوده 12-05-997 

   16.5 92   مصطفى عادل احمد غانم 12-05-998 

   16 84   مصطفى عبدالحميد محمد جمال الدين دعبيس 12-05-1000 

   14.5 84   مصطفى عبدالحافظ ابراهيم الشيشينى 12-05-1001 

   14 76   عبدالرحمنمصطفى كامل جادالرب  12-05-1004 

   17 100 ) معادله ( مصطفى محمود على عبدالنبى 12-05-1008 

   17 100   مصطفى محمود محمد عبدالرازق محمود 12-05-1009 

   15 92   مصطفى مصطفى مصطفى العمروسى 12-05-1010 

   16.5 92   مصطفى هشام مصطفى كمال زهير 12-05-1011 

   14 84   يونس يونس ابوالعينينمصطفى  12-05-1012 



   15 76   ممدوح محمد ابراهيم زكى حشاد 12-05-1015 

   15 92   منار احمد نادر محمد العطار 12-05-1016 

   14 100   منار صالح عبدالمنعم مصطفى 12-05-1017 

   15.5 100   منار عادل محمد عيد القمحاوي 12-05-1018 

   15 92   عبدهللا محمد عبدالسالم شعبانمنار  12-05-1019 

   15.5 92   منار على ابراهيم محمداحمد 12-05-1020 

   13.5 92   منار على محمد حسنين عبدالفتاح 12-05-1021 

   14.5 84   منار عالء عبدالوهاب عيد نوار 12-05-1022 

   15 84   منار محمود ابراهيم الحسينى 12-05-1023 

   12 76   منال احمد العدوى احمد السيد عبدالعال 12-05-1024 

   17.5 100   منال مجدى فوزى عرفه 12-05-1025 

   14 100 ) معادله ( منايا حسن عبدالعزيز محمد  12-05-1026 

   15.5 92   منه هللا السيد عبدهللا رجب 12-05-1027 

   14.5 84   عثمان الرفاعىمنه هللا جمال عبدالرحمن  12-05-1028 

   14.5 84 ) معادله ( منه هللا خالد السيد عمر 12-05-1029 

   15.5 92   منه هللا عادل عربى عكر 12-05-1030 

   17 100   منه هللا عادل محمد السيد 12-05-1031 

   16.5 100   منه هللا عالء السعيد عوده 12-05-1032 

   12 92   فتحى قطب قطب غانممنه هللا  12-05-1033 

   17 100 ) معادله ( منه هللا محمد اسامه محمد حجازى 12-05-1034 

   17 100   منه هللا محمد السيد احمد على الشرقاوى 12-05-1035 

   14.5 92   منه هللا محمد زكي السيد المغربي 12-05-1036 

   17 100   منه هللا محمد مصطفى ابراهيم شوقى 12-05-1037 



   17.5 100   منه هللا مدحت محمد خلف 12-05-1038 

   15.5 84   منى احمد احمد ابوخشم 12-05-1039 

   15.5 92   منى حسن عبدالمنعم حسن الصالحى 12-05-1040 

   14 76   منى حلمى عمار السعودى 12-05-1041 

   16 92   منى سعيد محمد ضيف محمد 12-05-1042 

   15.5 84   منى صالح مصباح محمد القفاص 12-05-1043 

   15.5 92   منى عاطف طلعت محمد 12-05-1044 

   14.5 92   منى عبدالمحسن معوض شاور 12-05-1045 

   12.5 76   منى عبد الواحد محمد عبد الرحيم 12-05-1046 

   16.5 100 ) معادله ( منى محسن السيد القاضى  12-05-1047 

   16.5 84   منى محمد احمد محمد بطيشة 12-05-1048 

   15.5 100   منى محمد عبدالعاطى الجمل 12-05-1049 

   14 76   منى محمد محمد عبدالجيد نعيم 12-05-1050 

   14.5 92   منى محمود ابوزيد ابوزيد 12-05-1051 

   13.5 84   مها جابر كامل احمد البوهي 12-05-1052 

 


