
           الجراحة قسم

         األورام  :جراحة وحدة

   3/6/2018 -19/6/2018 إلى -من الفترة
رقم 

 المجموعة
1A   

     الجلوس رقم
نسبة 

 الغياب
 مالحظات الدرجة

   14.5 92 ) معادله ( ابانوب جورج اسعد خليل 12-05-01 

   15 92   ابانوب قدس عزمى جادهللا 12-05-02 

   13 92   ابانوب مجدى مريد توفيق 12-05-03 

   17.5 100   ابتسام محمد احمد عبدالحميد محمد 12-05-04 

   12.5 100   ابرار عبدالمحسن عبداللطيف باشا عماره 12-05-05 

   10.5 84   ابراهيم احمد راضى العمروسى 12-05-06 

   14.5 84   ابراهيم سعد عبدالقادر االلفى 12-05-08 

   16 100   ابراهيم عبدالعزيز على مجاور 12-05-11 

   14.5 92   ابراهيم عبداللطيف ابراهيم عبده 12-05-12 

   16.5 100   ابراهيم محمد احمد عبدالمقصود سعيد 12-05-13 

   حول  حول    حول التعليم الدولى 12-05-14 

   17 100   ابوبكر محمودابوبكر علوانى 12-05-15 

   17 100   احمد ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم العطفى 12-05-16 

   15.5 92   احمد ابراهيم محمد الناقورى 12-05-17 

   16 92 ) معادله ( احمد ادهم رافت عبد الراضى مرسى 12-05-19 

   14 100 ) معادله ( احمد اسماعيل حسن ابراهيم 12-05-20 

   17 100   احمد السحماوىاحمد السعيد  12-05-21 



   15.5 100   احمد السيد احمد ابراهيم 12-05-22 

   16 100   احمد السيد محمد الدكرورى غالى 12-05-23 

   17.5 100   احمدالسيد محمدالسيد منصور 12-05-24 

   لم يحضر لم يحضر   احمد جمال بيومى بيومى الشرقاوى 12-05-26 

   10.5 92   جمال كامل الحصرىاحمد  12-05-27 

   16 92   احمد جمال مختار سامون 12-05-28 

   16.5 100 ) معادله ( احمد حازم محمود البنا 12-05-30 

   14 100   احمد حمدى احمد محمد 12-05-31 

   15.5 92   احمد حمدى بسيونى قاسم 12-05-32 

   17.5 100   احمد حمدى شوقى الزقيطى 12-05-33 

   12 92   احمد حمدى عوض شلبى 12-05-34 

   14 84   احمد خالد احمد الكاتب 12-05-35 

   15.5 100   احمد خالد عبدالمجيد على القصر 12-05-36 

   16.5 84   احمد خالد محمد صالح عاشور 12-05-37 

   13.5 100   احمد رجب محمد السيد فرج غنيم 12-05-38 

   16.5 92   احمد رشاد عبدالفتاح حميده 12-05-39 

   14 92   احمد رشاد عطا محمد السمدونى 12-05-40 

   11.5 84   احمد رمضان حسن عبدالحميد خضر 12-05-42 

   9.5 84   احمد رمضان محمد ابوحسن 12-05-43 

   14 100   احمد سامى عبدالنبى البدراوى  12-05-45 

   14.5 92   محمد محمد الشيمى الفخرانى احمد سامى 12-05-47 

   12 100   احمد سعد انصارى حداية 12-05-48 

   15.5 92   احمد سعيد عبدالهادى احمد البرهامى 12-05-49 



   16.5 100   احمد سالمه احمد عبدالمجيد ابوحى 12-05-50 

   16 100   احمد سالمه عبدالعزيز على 12-05-51 

   13.5 84   احمد سليمان فرج ابراهيم حسن خاطر 12-05-52 

   15.5 92   احمد شعبان محمد على الغر 12-05-53 

   13 100   احمد صابر عيسى ريحان 12-05-55 

   16 100   احمد صبحى احمد محمود الخراشي 12-05-56 

   14.5 100   احمد صبرى على محمد رستم 12-05-57 

   14 100   فتوح محمد رزقاحمد صالح  12-05-58 

   16 100   احمد صالح الدين محمد السيد نصار 12-05-59 

   15 92   احمد صالح الدين يونس احمد صالح 12-05-60 

   15.5 100   احمد طارق الشربينى السيد ابراهيم 12-05-61 

   15.5 92 ) معادله (  احمد طه احمد ابو شادى 12-05-62 

   12.5 92 ) معادله ( احمد طه عبدالعظيم الصالحى 12-05-63 

   14 84   احمد عبدالباسط محمد الفرماوى 12-05-64 

   14.5 100   احمد عبدالحميد يوسف عبدالحميد الديب 12-05-65 

   13 84   احمد عبدالرحمن احمد على 12-05-66 

   13 84   احمد عبدالرحمن سعد خضر 12-05-67 

   14 100   احمد عبدالرحمن فتحى محمد منصور 12-05-68 

   14.5 84   احمد عبدالرحيم على باشا 12-05-69 

   15 84   احمد عبدالسالم صبرى الحو 12-05-70 

   17 100   احمد عبداللطيف امين عبداللطيف طايل 12-05-72 

   13.5 100   احمد عبدهللا محمد عبيد 12-05-73 

   15 84   عبدالمجيد ابوالنضر عياداحمد  12-05-74 



   14.5 92   احمد عبدالمحسن وهبى العصار 12-05-75 

   15 10   احمد عبدالمنعم محمداحمد الفأر 12-05-76 

   14 84   احمد عصام حماده نوار 12-05-77 

   17.5 100   احمد عصام محمود فتح هللا  12-05-78 

   11.5 84   ابوالفضلاحمد عالء احمد  12-05-79 

   15.5 100   احمد عالءالدين السيد محمد عبدالغنى السيد 12-05-80 

   16.5 100   احمد فوزى حسن على السلطيسى 12-05-81 

   15 100   احمد مجدى ابراهيم محمد عطيه 12-05-82 

   13 92   احمد محمد ابراهيم عابد ابوالمجد خربوش 12-05-83 

   16.5 100   احمد محمد احمد عبدالنبى ابوعوف 12-05-84 

   14 84   احمد محمد السيد على السيد الجندى 12-05-85 

   14 84   احمد محمد سليمان عبدالسالم 12-05-86 

   15.5 92 ) معادله ( احمد محمد سميح متولى ابراهيم السماديسى 12-05-87 

   15.5 92   احمد محمد صالح على حسين حقى 12-05-88 

   14.5 76 ) معادله ( احمد محمد عبد المنعم سعيد 12-05-89 

   14.5 84   محمد عمر بيرو 13-05-1291

   15 100   ابراهيم رجب ابراهيم  4م-13-05
 


