
           الجراحة قسم

           : جراحة وحدة

   25/12/2017 -13/12/2017 إلى -من الفترة
رقم 

 المجموعة
6A   

   اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم
نسبة 

 الغياب
 مالحظات الدرجة

   16.5 76   محمد صدقى عبدالرازق المين الطايع 12-05-874 

   14.5 84   السيد بركاتمحمد صالح  12-05-875 

   13.5 76   محمد صالح درويش جمعه 12-05-876 

   14.5 76   محمد صالح عبدالسالم محمد التلوانى 12-05-877 

   12 76   محمد صالح عبدالصادق محمد المر 12-05-878 

   14 76   محمد صالح الدين عفيفى ابراهيم خضيرى 12-05-879 

   15 84   طارق عبدالواحد محمد العطارمحمد  12-05-880 

   14.5 84   محمد عادل عبدالحميد السيد حنفى 12-05-881 

   15 100   محمد عادل محمد المغربى 12-05-882 

   14 76   محمد عاطف ابراهيم حموده 12-05-883 

   11.5 76   محمد عاطف محمد خليل 12-05-884 

   15 84   عباس محمدمحمد عباس صبرى  12-05-885 

   13 76   محمد عبد ربه عزت عبد ربه 12-05-886 

   13 76   محمد عبدالسالم عبدالسالم التلوانى 12-05-887 

   14 92   محمد عبداللطيف عبدالسالم زيان 12-05-888 

   14.5 92   محمد عبدهللا عبدالاله عبدهللا 12-05-889 

   15 92   محمد احمد غنيممحمد عبدهللا  12-05-890 



   15.5 100 ) معادله ( محمد عبدالمحسن محمد بدوى 12-05-891 

   10.5 76   محمد عبدالمنعم عبدالرحمن نجم  12-05-892 

   15 84   محمد عصام ابراهيم ابراهيم سالمه 12-05-895 

   13.5 84   محمد عصام حميدو ابراهيم غنيم 12-05-896 

   14 84   محمد عطيه شحوت على احمد 12-05-897 

   14 92   محمد عالء حامد السنهوتى 12-05-898 

   14.5 84   محمد عالءالدين عرفه السعيد الحيوى 12-05-900 

   15 84   محمد فتحى رشوان عبدالغنى الناقورى 12-05-901 

   15.5 100   محمد فتحى عبدهللا محمد رضوان 12-05-902 

   13 76   محمد ماهر فتحى مصطفى عبدالفتاح 12-05-905 

   14 84   محمد متولى السيد شاهين 12-05-906 

   14 84   محمد مجدى محمد محمد دار 12-05-907 

   14.5 76   محمد محمد عبدالرحمن عبدالصادق قنديل 12-05-908 

   لم يستوفى  16   محمد محمود حسن عامر 12-05-909 

   14.5 76 ) معادله ( محمد محمود سعيد كمال الحماقى 12-05-910 

   13.5 76   محمد محمود محمد حشيش 12-05-911 

   16 76   محمد مدحت محمد محمد السعودي 12-05-912 

   14.5 100   محمد مصطفى حافظ فهمي 12-05-913 

   14 84   محمد مصطفى محمد بعيزق 12-05-914 

   12 92   محمد مصطفى محمد حبيبه 12-05-915 

   14.5 84   محمد ممدوح صدقى خضر ناصف 12-05-916 

   14 76   محمد نبيل احمد محمد عبدالحميد الصحن 12-05-917 

   13.5 92   محمد يحيى ذكى احمد فرار 12-05-920 



   15.5 100 ) معادله ( محمد يحيى محمد محمد  12-05-921 

   13.5 76   محمد يسرى سعد احمد القرضاوى 12-05-922 

   14 92   محمود احمد احمد غيضه 12-05-923 

   12.5 84   محمود احمد احمد مصطفى الشامية 12-05-924 

   16 84   محمود احمد شاكر احمد قلوب 12-05-925 

   9.5 76   محمود احمد عبدالجواد حسنين 12-05-926 

   17 100   محمود احمد عبدالحميد المغاورى على 12-05-927 

   14.5 84   محمود السيد عبدالجليل ابوحادش 12-05-928 

   13.5 76   محمود ايمن محمد عبدالغفور 12-05-931 

   14 76   محمود جمال محمد شعبان بحيرى 12-05-932 

   15 76   محمود رجب عباس عيسى  12-05-933 

   14 76   محمود رمضان عبدالعزيز مصطفى برجل 12-05-934 

   13 84   محمود عبدالحى السيد القصاص 12-05-936 

   13.5 84   محمود عبدالوهاب محمد محمد الكريونى 12-05-937 

   16 84 ) معادله ( محمود على على السلكاوى 12-05-938 

   17.5 100   محمود محمد جابر محمد المصري 12-05-939 

   16.5 84   اسماعيل سيف الدينمحمود محمد عبدالستار محمد  12-05-940 

   15.5 100   محمود محمد عبدالعزيز احمد ناجى 12-05-941 

   13 84   محمود محمد عبدالغنى خميس 12-05-942 

   14.5 92   محمود محمد عوض الشرقاوى 12-05-943 

   14.5 92   محمد جمعه الزقممحمود محمد  12-05-944 

   15 100 ) معادله ( محمود محمد محمود عبدالجليل 12-05-945 

   12.5 92   محمود محمد محمود عبدالمنعم ابوشعيشع 12-05-946 



   16 100   محمود ممدوح عبدالجليل عيسى 12-05-947 

   14.5 76   محمود نبيل عبدالعزيز عبدالوهاب 12-05-948 

   16 100   محمود وهبه احمد البوهى 12-05-949 

   16.5 84 ) معادله ( مختار ممدوح احمد محسن عبداللطيف 12-05-951 

   14 76   مرام جمعه على عبدالفتاح 12-05-952 

   16.5 92 ) معادله ( مرام محمد متولى عبدالعزيز 12-05-953 

   13 92   مرحه محسن عزت منيسى 12-05-954 

   15.5 84   مروان حسين على عبدالقادر ابراهيم  12-05-955 

   11.5 84   مروان عبدالباسط صديق عبدالجواد 12-05-956 

   17 100   مروان محمد ابراهيم جابر دسوقى 12-05-957 

   17.5 100   مروان محمدالسيد رشوان على 12-05-958 

   17.5 100 ) معادله ( مروان محمد هشام احمد محمد العمرى  12-05-959 

   15.5 92   مروان مصطفى عبدالرحمن ابوعوف 12-05-960 

   12 92   مروه جمال عبد السالم زيدان 12-05-961 

   14.5 %92   مروه جمال الدين السيد الشرنوبى الركايبى 12-05-962 

 

 


