
       األروام جراحة وحدة:

إلى -من الفترة  13/1/9132-31/4/9132   
رقم 

 المجموعة
5A 

 الدرجة    اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم

 14    عبداللطيف محب عبداللطيف ابراهيم عجور 13-06-627

 13.5    عبدهللا شحاته محمود يوسف عبدالحميد 13-06-630

 15    عبدهللا صبرى على دمحم 13-06-631

 16.5    عبدهللا عبدالعظيم دمحم شلقامى 13-06-632

 11    عبدهللا منصور حمزه ابراهيم 13-06-635

 12    عبدالمنعم حمدى دمحم عبدالهادى دمحم السقا 13-06-636

 16    عبير عبدالحفيظ ابراهيم دمحم ايوب 13-06-637

 13.5    دمحمعبير عصام زكريا  13-06-638

 13.5    عزالدين رشاد سليمان غالب 13-06-639

 17    عزه فايز محمود الفحام 13-06-640

 17    عصام سامى دمحم عبدالنبي 13-06-641

 16    عصام يوسف عبداللطيف يوسف الوكيل 13-06-642

 15    على عيسى على عيسى 13-06-644

 15.5    عبدهللاعلى فتحى عبدالغنى  13-06-645

 16    على ماهر احمد الشريف 13-06-646

 12.5    على محمود السيد على سباق 13-06-647

 15.5    علياء عادل دمحم الزراع 13-06-648

 12    علياء دمحم حسن دمحم حسنين 13-06-649

 11.5  ) معادله ( علياء دمحم دمحم دمحم شرف الدين 13-06-650

 17  ) معادله ( عمار دمحم ياسر احمد عبدالفتاح 13-06-652

 16.5    عمر ابراهيم الوهيبى السيد 13-06-653

 16.5    عمر احمد احمد ابوالخير 13-06-654

 17    عمر اسامه عبدالرحمن الصيرفي 13-06-655

 14.5    عمر خالد دمحم صالح عاشور 13-06-657

 17    عمر سعيد دمحم حربي 13-06-658

 14.5    عمر سالمه دمحم سالمه اللقانى 13-06-659

 17  ) معادله ( عمر شكرى فتحى على جوده  13-06-660

 15.5    عمر عيد مصطفى خيرهللا 13-06-662

 14.5    عمر دمحم دمحم العربى 13-06-663

 17  ) معادله ( عمر دمحم دمحم عبيد ابو مضاوى 13-06-664



 منقطع    دمحم عبدالقوى عبدالرازقعمر محمود  13-06-666

 14    عمر يوسف على الصافى قريطم 13-06-667

 17  ) معادله ( عمرو احمد اسماعيل العبد 13-06-668

 17    عمرو حموده دمحم على ابوالعنين 13-06-669

 15.5    عمرو خليفه ابراهيم السيد قشالن 13-06-671

 16.5  ) معادله ( عمرو سعيد ابراهيم السعداوى  13-06-673

 14.5    عمرو سمير دمحم عبدالكريم عبدالاله 13-06-674

 12    عمرو عادل فهمى محمود الغنام 13-06-675

 17    عمرو عصام الدين دمحم ابراهيم 13-06-678

 16    عمرو على مسعود عماره 13-06-680

 14    ابراهيم عيسىعمرو عيسى ابراهيم  13-06-681

 15    عمرو عيسى مسعود عيسى خالد 13-06-682

 17  ) معادله ( عمرو مصطفى عبدهللا سالم  13-06-683

 16    عمرو ممدوح عبدالمنعم السيد المحالوى 13-06-684

 14.5    عواطف عصمت الخضيرى احمد الخضيرى 13-06-685

 منقطعة  ) معادله ( عال عبدالقادر سعيد عبدالقادر 13-06-686

 13    عالء عادل عبداللطيف سعدالدين 13-06-688

 عالء دمحم عيسى حساسنه 13-06-689
) فلسطينى 

)  15.5 

 15.5    عالء الدين رضا السباعى فتح هللا بسيونى 13-06-690

 15.5  ) بحرنيه ( غدير عبدالرضا دمحم 13-06-691

 10.5    فاتن عدلى يسين صوابى 13-06-692

 15.5    فادى بهجت مكرم تامر سعيد 13-06-693

 13.5    فاطمه ابراهيم عبدالحليم ابراهيم 13-06-694

 15    فاطمه سالم سليم سليمان 13-06-695

 16    فاطمه على اسماعيل العبد 13-06-696

 14    فاطمه فوزى محروس بدر 13-06-697

 17    فاطمه يسرى احمددمحم جمل 13-06-699

13-06-701 --------------------------------------      

 17    فرح ابراهيم على موسى على 13-06-702

 14.5    فلاير عبدالرحمن الدمرداش عبدالقوى مبروك 13-06-704

 15.5    فلاير وجيه عبدالمنعم عبدالحميد 13-06-705

 16.5  ) معادله ( فريده عماد الدين عبدالرحمن خليفه  13-06-706

 13    فضيله عالءالدين محمود ابراهيم راشد 13-06-707

 16.5    فؤاد محمود السيد اسماعيل الرجال 13-06-708



 12.5    فوزيه رياض دمحم عبدهللا 13-06-709

 15.5    كارولين ادور سعدى عجايبى 13-06-712

 15.5    كارين سمير يوسف يعقوب 13-06-713

 13.5    كريم عادل ابراهيم الششيني 13-06-716

 اندرو بهجت مكرم تامر  13-06-251
محول من 

9B  15.5 

          

 


