
       األورام جراحة وحدة:

إلى -من الفترة  2/5/2102-05/5/2102   
رقم 

 المجموعة
8A 

   اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رلم
نسبة 

 الغياب
 الدرجة

 14.5 %011   والء غازى عطيه صبح 13-06-1110

 16.5 %011   والء نبيل عزت مدكور 13-06-1111

 17.5 %011 ) معادله ( منصور احمديارا احمد  13-06-1113

 17 %011   يارا خالد احمد مصطفى عبدالسالم 13-06-1114

 17.5 %011 ) معادله ( يارا رفعت حسن زايد 13-06-1115

 17.5 %011   يارا دمحم مرسى دمحم جمال الدين 13-06-1117

 16 %011   يارا ممدوح عبدهللا ابراهيم 13-06-1118

 17 %011   ياره صبحى عبدالفتاح عطيه السيد 13-06-1119

 17.5 %011   ياسر احمد دمحم محمود سالم 13-06-1120

 17.5 %011   ياسمين ابراهيم ضيف هللا حميدة 13-06-1121

 17.5 %011   ياسمين احمد ابراهيم عثمان 13-06-1122

 16.5 %011   ياسمين احمد خميس الجارحى 13-06-1123

 17.5 %011   ياسمين احمد عبدالجواد على عريف 13-06-1124

 17 %011   ياسمين احمد محمود يس 13-06-1125

 17.5 %011   ياسمين حسين عبدالهادى الشريف 13-06-1126

 17.5 %011   ياسمين رفعت حامد احمد دمحم عرب 13-06-1127

 17.5 %011 ) معادله ( ياسيمن سامح محمود احمد سعيد 13-06-1128

 17.5 %011 ) معادله ( ياسيمن طارق نبيل الرفاعى عاشور 13-06-1129

13-06-1130 
ياسمين عبدالعزيز السيد عبدالعزيز احمد 

 17 %011   مرزوق

 17.5 %011 ) معادله ( ياسمين فاروق حنفى محمود خضر 13-06-1131

 17.5 %011   ياسمين دمحم دمحم منصور 13-06-1132

 17 %011   محمود سعد على الهجينياسمين  13-06-1133

 14 %011   ياسمين يسرى سالم عيد سالم ابو طاحون 13-06-1134

 15 %011   ياسمينا عبدالمنعم دمحم احمد فرج 13-06-1135

 16.5 %011   يسرا احمد دمحم عبدالمطلب سيد احمد 13-06-1136

 17.5 %011   يسرا حسن حسن الفار 13-06-1137

 17.5 %011   يسرا حمدى عبدالرازق السيد احمد ماجد 13-06-1138

 16.5 %011   يسرا سعيد دمحم على صمر 13-06-1139

 16 %011   يسرا دمحم يسرى حسن دمحم 13-06-1140



 16 %011   يمنى احمد مبرون الحوفى  13-06-1141

 17.5 %011   يوستينا سمير سليمان شنوده 13-06-1143

 17.5 %100   عباس محمود دمحم العريفيوسف  13-06-1144

 13.5 %100   يؤنا نبيل كمال ميخائيل 13-06-1146

 16 %011 ) فلسطينى ( انس عمر عبدالفتاح الناطور 13-06-1150

 14.5 %011 ) فلسطينى ( حذيفه غسان دمحم حسن 13-06-1151

 16.5 %011 ) سودانيه ( هند حيدر عليش صالح  13-06-1152

 14 %011 ) صوماليه ( نشاد دمحم سعيد 13-06-1153

 16.5 %011 ) فلسطينى ( دمحم صالح خليل ابو حميد  13-06-1155

 16.5 %011 ) فلسطينى ( احمد رياض احمد حجازى 13-06-1156

 16.5 %011 ) فلسطينى ( دمحم باسل برهان على رزو 13-06-1157

 16.5 %011 ) فلسطينى ( عبدالرحمن دمحم فوزى الكركى 13-06-1158

 16.5 %011 ) فلسطينى ( جهاد يوسف دمحم 13-06-1160

 15 %011 ) اردنيه ( يالوت محمود انيس مستريحيه 13-06-1161

 16 %011 ) عرالى ( على حسين عبدهللا الدورى 13-06-1163

 16 %011 ) ليبيه ( ابتهال دمحم مجاهد المحبوب 13-06-1164

 15 %011 ) سورى ( حارثه عادل احمد الشيخ على  13-06-1167

 16.5 %011 ) فلسطينى ( دمحم صالح محمود حوسو  13-06-1168

 17 %011 ) سوريه ( شيراز دمحم كبور 13-06-1169

 16.5 %011 ) سوريه ( نور الهدى دمحم كبور  13-06-1170

 15 %011 ) سوريه ( يارا عبداللطيف السمره  13-06-1171

 16.5 %011 ) فلسطينيه ( سوار يحيى مصطفى يونس 13-06-1172

 17 %011 ) فلسطينى ( عبدهللا ناصر على عمرو 13-06-1174

 14.5 %011 ) سوريه ( فاطمه الزهراء دمحم زهير الشهابى 1182- 13-05

 احمد محروس احمد توتو 13-06-1183
) محول من 

 16 %011 الدولى (

 سعيد احمد نصاراالء دمحم  13-06-1184
) محوله من 

 16.5 %011 الدولى (

 شيرى مجدى ناثان اسحك اسكندر  13-06-1185
) محوله من 

 17 %011 الدولى (

 دينا وفيك محمود شحاته رمضان 1186- 13-05
) محوله من 

 17.5 %011 الدولى (

 ميرا مراد غالى عطيه 13-06-1187
) محوله من 

 15 %011 الدولى (

 منه هللا احمد على احمد دغيدى 13-06-1188
) محوله من 

 15 %011 الدولى (

 علياء صالح فهيم الهوى 1189- 13-05
) محوله من 

 15.5 %011 الدولى (

 دينا حازم مدحت الحناوى 1190- 13-05
) محوله من 

 17 %011 الدولى (



 17 %011   ابراهيم سمير سليمان المنشاوى م10

 منقطع منمطع   سليماناحمد شولى حسين  م54

 15 %011   احمد عبدالفتاح بسيونى مصطفى سعيد م71

 17 %011   احمد دمحم فهمى محمود هندى م94

 16.5 %011   احمد دمحم محروس عبدالفتاح شلش م96

 16 %011   ادهم على دمحم على فايد م117

 16.5 %011   اسامه على السيد على الجندى  م 123

 


