
         الجراحة قسم

       األورام  :جراحة وحدة

 1B رقم المجموعة   31/5/2018 -19/5/2018 إلى -من الفترة

 الدرجة    اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم

 17.5    احمد محمد عبدالمنعم عبدالحكيم 12-05-90 

 16    احمد محمد عدلى حفنى 12-05-91 

 16    احمد محمد على حسن يونس 12-05-92 

 17    احمد محمد فؤاد محمد مرسى 12-05-93 

 16.5  ) معادله ( احمد محمد مبروكمحمد الحوفى 12-05-95 

 16.5    احمد محمد يوسف عبدهللا 12-05-99 

 13    احمد محمود عبدالرحمن العزبى 12-05-100 

 16    احمد محمود عونى السيد 12-05-101 

 16    احمد محى الدين جابر بشير 12-05-102 

 16    احمد محيى على نجم 12-05-103 

 13.5  ) معادله ( احمد مسعد صبحىزايد طلبه 12-05-105 

 13.5    احمد مصطفى احمد غانم 12-05-106 

 14.5    احمد مصطفى محمد حلمى ابراهيم 12-05-107 

 17.5    احمد مصطفى محمد فتى 12-05-108 

 17.5  ) معادله ( احمد مصطفى محمود شاهين 12-05-109 

 13.5  ) معادله ( احمد ممدوح عبدالجليل احمد الغندور 12-05-110 

 17.5  ) معادله ( احمد نظمى محمود عطية 12-05-112 

 17.5    احمد نمر رمضان ابوزيد محمود 12-05-113 

 17  ) معادله ( احمد يحيى محمد فايز عثمان 12-05-115 

 17.5    اروه احمد عبدالعزيز غزال 12-05-118 

 14.5    اروى عباس رشدى عبداللطيف 12-05-119 

 17    اروى عبدالعزيز عبدالهادى عبدالعزيز 12-05-120 

 12.5    اريج عطا هللا ابراهيم عبدالحميد 12-05-121 

 13.5    اسامه عالءالدين عبدهللا خليل قاسم 12-05-122 

 12    آسر اسامه سليمان قسطندى 12-05-124 

 14  ) معادله ( اسراء ابراهيم حسين عبدالحميد  12-05-125 

 16    اسراء ابوالنجا على ابوالنجا جادهللا 12-05-126 

 13    اسراء احمد محمد على حتحوت 12-05-129 

 14.5    اسراء اشرف زكريا شبل السيد 12-05-130 

 16    اسراء السيد عبدالعزيز محمد السيد 12-05-131 



 11    اسراء حامد محمد عبدالمنعم الحداد 12-05-132 

 17    اسراء حسنى شعبان عبدالعزيز 12-05-133 

 17    اسراء سامي ابراهيم محمد صهوان 12-05-134 

 15    اسراء طارق محمود محمد بدر 12-05-135 

 15    عادل شحاته محمد خاطراسراء  12-05-136 

 15    اسراء عيد محمد عبدالباقي علي 12-05-137 

 14    اسراء فوزى ممدوح محمد مقلد  12-05-138 

 15.5    اسراء كامل محمد العربى عبدالسالم 12-05-139 

 16.5    اسراء كمال عبد الحميد زيتون 12-05-140 

 13    قاسماسراء ماهر على احمد  12-05-141 

 12    اسراء محمد ابراهيم محمد البحراوى 12-05-142 

 11.5    اسراء محمد عبدالوهاب محمد احمد حبلص 12-05-143 

 16    اسراء محمد نبيه عبدالوهاب زيد 12-05-144 

 15.5    اسراء محمود عبدالفتاح محمود اسماعيل 12-05-145 

      عبدالرحيماسراء محمود محمد احمد  12-05-146 

 16    اسراء نظمى احمد محمود الحلو 12-05-147 

 16.5    اسراء يوسف محمد رشاد يوسف قنديل 12-05-148 

 13    اسالم احمد عبدالفتاح ابوطالب 12-05-149 

 12.5    اسالم اسماعيل اسماعيل العباسى 12-05-150 

 12.5    اسالم حسن حسن بسيونى داود 12-05-151 

 14    اسالم راقى الصافى راف هللا الحويلى 12-05-152 

 14    اسالم عبدالمنعم محمد سليمان غراب 12-05-155 

 15    اسالم غانم رزق محمد 12-05-156 

 13    اسالم محمد عبدالمجيد محمد عنانى 12-05-157 

 12    اسالم محمد عبدالمنعم سالم رضوان 12-05-158 

 16    اسالم محمود السيد احمد البنهاوى 12-05-159 

 16    اسالم محمود محمود خلف 12-05-160 

 15.5    اسالم هشام محمد محمد العبسى 12-05-161 

 14    اسماء ابراهيم عبدالرؤف سليم 12-05-162 

 15.5    اسماء ابوبكر سعد شحاته الشريف 12-05-163 

 14.5    محرماسماء احمد حسن احمد  12-05-164 

 9.5    اسماء احمد حمزه احمد الحداد  12-05-165 

 10.5    اسماء احمد محمود بلبع 12-05-166 

 13    اسماء السيد سالم عامر 12-05-167 

 15    اسماء السيد طه حامد البحيرى 12-05-168 



 16.5    اسماء السيد مصطفى عبدالعاطى الجبالى 12-05-170 

 14    اسماء حاتم محمد عبده بالل 12-05-171 

 14.5    اسماء حسام عبدالوكيل عبدالعزيز مصطفى 12-05-172 

 14    اسماء حسن احمد سليمان ابوسليمان 12-05-173 

 15    اسماء خميس حسين عبدالمجيد النجار 12-05-174 

 12.5    اسماء رضا السيد ابراهيم الجوهرى 12-05-175 

 15.5    اسماء رمضان فتحى حسن الفقى 12-05-176 

 16    اسماء صبحى عبدالقادر عبدهللا 12-05-177 

 14.5    اسماء صفاءالدين عبدالرحمن على هالل 12-05-178 

 12.5    اسماء عادل محمود حسين عمران  12-05-179 

 16    اسماء عاشور احمد حسين احمد 12-05-180 

 12.5    عبدالفتاح عبدالمقصود عبدالمطلب بهنسىاسماء  12-05-181 

 12    اسماء عبدهللا خليل متولى زهير 12-05-182 

         

 


