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_____________________________________________________________________ 

   11/2018/ 8   - 27/10/2018)البرنامج الماليزى(  خالل الفترة من  درجات إمتحان  طلبة السنة السادسة

( 17.5الدرجة )  رقم الجلوس األســــم  نسبة الحضور%  

عامر مصطفى حسن روان 100% 16.5   13-6-50 

الطلخاوى عوض سعيد سامي روان 100% 15.5  13-6-51 

المنفلوطي الحميد عبد طارق روان 100% 16  13-6-52 

خليف السالم عبد محمد مدحت روان 100% 16   13-6-53 

حسين محمود حسين ريم 100% 12   13-6-54 

سالمة محمد عبدهللا حسين سارة 100% 14   13-6-55 

درويش زكى مصطفى سارة 100% 16   13-6-57 

سالم أحمد على أحمد محمد سلمى %100 حولت  13-6-58 

بدر صديق المنعم عبد صالح سهيلة %100 حولت  13-6-59 

يونس الواحد عبد محمد شيرين 100% 15   13-6-63 

الجنتيرى عوض محمد احمد الرحمن عبد 100% 16.5  13-6-65 

رمضان على عادل الرحمن عبد 100% 15   13-6-67 

شحاته محمود ناصر الرحمن عبد 100% 15.5  13-6-68 

الرحمن عبد يسرى الدين عالء 100% 16.5   13-6-72 

محمود علي أسامه مريم 100% 15  13-6-176 

عيد محمد خالد عمر   100% 16  13-6-75 

 

الفيومى طارق/ الدكتور األستاذ  

األورام جراحة وحدة رئيس  
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   11/2018/ 22   - 10/11/2018درجات إمتحان  طلبة السنة السادسة )البرنامج الماليزى(  خالل الفترة من 

( 17.5الدرجة )  رقم الجلوس األســــم  نسبة الحضور%  

على محمد انور محمد مجدي احمد 100% 14  13-6-2 

بدايه محمد عادل اسراء 100% 15  13-6-4 

سيد محمد أمين إبراهيم 100% 16.5  13-6-5 

السمان فتحى دعاء أحمد 100% 16.5  13-6-12 

الدين بدر عادل أحمد 100% 16.5  13-6-14 

الحميد عبد سعد مجدى أحمد 100% 17.5  13-6-15 

جازية أحمد محمد أحمد 100% 16.5  13-6-17 

محمد العظيم عبد محمد أحمد 100% 16  13-6-19 

عبيدو حسن مراد أحمد 100% 16  13-6-20 

الصغير  على هشام أحمد 100% 17  13-6-21 

الشمارقة مصطفى هشام أحمد 100% 16  13-6-22 

بدر محمد إبراهيم أسيلة 100% 15  13-6-26 

غالى أبو نصر صبرى أمنية 100% 15.5  13-6-28 

أبوديب الحميد عبد اسامة آيه 100% 16  13-6-34 

بسادة نجيب ناجى جورج 100% 17.5  13-6-39 

سالمه على حسين حمزة 100% 17.5  13-6-43 

عبده فوزي سامي رامي 100% 14.5  13-6-49 

 

الفيومى طارق/ الدكتور األستاذ  

األورام جراحة وحدة رئيس  


