
           الجراحة قسم

         األورام  : جراحة وحدة

   29/3/2018-17/3/2018 إلى -من الفترة
رقم 

 المجموعة
5B   

 مالحظات الدرجة    اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم

   15    كريم محمد صباح ابوالنضر 12-05-788 

   15.5    كريم مدحت مصطفى امين 12-05-789 

   16    كريم مصطفى امين بركه 12-05-790 

   13    كوثر اشرف محمود عبدالغنى 12-05-791 

   17    كالرا عادل طلعت مينا مرقص 12-05-792 

   15    لبنى سميرعبدهللا عبدالحميد بالل 12-05-794 

   14.5    لميس على السيد على 12-05-795 

   14  ) معادله ( الالفىلؤى محمد محمد  12-05-796 

   14    ليلى شحاته يوسف عبدالوهاب 12-05-797 

   15    ليلى نصر عبدالحميد المنيزع 12-05-798 

   14    ماجده مجدى عثمان عبدالمطلب احمد 12-05-800 

   17.5    ماجى نبيل محمد احمد صفوت 12-05-801 

   17.5    مادونا بشرى وديع شاكر حنا 12-05-802 

   16.5    مارتن مدحت حناوى عويضة 12-05-804 

   14    مارك جميل منصور بطرس منصور 12-05-805 

   17.5    ماريا سامى فخرى كامل 12-05-806 

   15    ماريان صفوت زكى توماس تاوضروس 12-05-807 

   16.5    مارينا ذكى حليم ذكى بطرس 12-05-808 

   15.5    مارينا سمير كمال منصور حسب هللا 12-05-809 

   15.5  ) معادله ( مارينا ممدوح سعد عطية 12-05-810 

   15  ) معادله ( مازن امجد مصطفى دويدار 12-05-811 

   16  ) معادله ( مازن طارق على مصطفى 12-05-812 

   16    ماهيتاب محمد عيد ابراهيم الدسوقى عيد 12-05-813 

   17    مايكل سامى منصور حنا مينا 12-05-814 

   17.5    مبروك حربى محمد حامد على 12-05-815 

   16.5    محمد ابراهبم انور عبدالفتاح احمد 12-05-816 

   16.5    محمد ابراهيم عبدالسالم احمد موسى 12-05-817 

   16.5    محمد احمد احمد اللبودى 12-05-818 

   16.5    محمد احمد السيد احمد عبدهللا 12-05-819 



   17    محمد احمد السيد عبدالعزيز عبده 12-05-820 

   16.5    محمد احمد حامد عبدالرحمن االطير 12-05-821 

   15.5    محمد احمد حسن شاهين 12-05-822 

   15.5    محمد احمد شعبان قابيل ابوالمجد 12-05-823 

   17.5    محمد احمد عبدالعاطى حسن فراج 12-05-824 

   15.5    محمد احمد على احمد حسين 12-05-825 

   17    محمد احمد محروس احمد 12-05-826 

   17    محمد احمد محمد محمد الشورى 12-05-827 

   17    محمد احمد يحيى ابوزيد شهوان 12-05-828 

   12.5    حامد على المغازىمحمد اسامه  12-05-829 

   17    محمد اشرف جيشى الداهش 12-05-830 

   16.5    محمد اشرف فوزى محمد الحناوى 12-05-831 

   16    محمد السيد الصافى جمعه شعيب 12-05-832 

   17.5    محمد السيد المحلى فرج 12-05-833 

   16    محمدالسيد مراجع عمر على مرعى 12-05-835 

   17    محمد انور علوانى شتورى غضبان 12-05-837 

   17    محمد بكر الصافى السيد ادريس 12-05-839 

   17.5    محمد جمال احمد السيد القصاص 12-05-840 

   17    محمد جمال سعيد على 12-05-841 

   17    محمد جمال عبداللطيف حسن حسنين 12-05-842 

   15.5    محمد جمال فتحى قطب ابراهيم 12-05-843 

   14  ) معادله ( محمد جالل ابراهيم على العبد  12-05-844 

   15.5    محمد حازم عبدالمنعم ابراهيم 12-05-845 

   16    محمد حامد عبدهللا احمد ابراهيم كمون 12-05-846 

   16.5    محمد حامد عبدالمعطى حسن عباس 12-05-847 

   17    محمد حسن احمد محمد ابراهيم 12-05-850 

   15    محمد حسن محمد ابوالنجاه هيكل 12-05-851 

   17.5    محمد حسن محمداحمد عبود 12-05-852 

   التعليم دولى     حول التعليم الدولى 12-05-853 

   15.5    محمد حسين عزت حسين دويدار 12-05-854 

   17.5    محمد حلمى محمد البندارى  12-05-855 

   16  ) معادله ( محمد حمادى حمدان حنفى 12-05-856 

   لم يحضر   ) معادله ( محمد حمدى عبدالسالم على الجوهرى 12-05-857 

   17.5  ) معادله ( محمد خالد سعد الجندى 12-05-858 

   12.5    محمد خالد عبدالغنى على صالح 12-05-859 



   17    محمد خليل عطيه خليل بدر 12-05-860 

   16.5    محمد خليل محمد عبدالحميد النحاس 12-05-861 

   17.5    محمد ربيع على محمد الدكماوى 12-05-862 

   16.5    محمد رجب السيد محمد ملثم 12-05-863 

   16    محمد رشدى السيد البيلى 12-05-864 

   16    سعد عطيه احمد العرينىمحمد  12-05-865 

   15    محمد سعود ناجى سيد احمد كشك 12-05-866 

   16    محمد سعيد ابواليزيد ابوالعزم القصبى 12-05-867 

   17    محمد سعيد احمد محمود زغلول 12-05-868 

   16    محمد سعيد عبدالسالم مندور السيد 12-05-869 

   16.5    ابراهيم ابراهيم السيدمحمد سمير  12-05-870 

   17    محمد سمير مسعد عبدالغنى حبيبه 12-05-871 

   16.5    محمد صبحى عبدالجواد الفقى 12-05-872 

   16.5    محمد صبحى على عبدالرحمن شمس 12-05-873 

 


