
CONP -70-08    Doaa Sabra, 06/04/2017 مركز الكنترول وتصحيح االمتحانات

رقم الجلوس

الوحدة التعليمية العاشرة

(professional development)

الوحدة التعليمية التاسعه الوحدة التعليمية الثامنة

(Infection & Immunity Module)

 نتيجة طالب الفرقة الثالثه وعليهم مواد الفرقه الثانيه الدور التانى اغسطس    للعام الجامعى 2015/2016

األســــــمم

اجمالي عملي  
Module 8

 total End 
of Semester

اجمالي عملي  
Module 9

End of 
SemesterSkillLapPsycologyعملي فسيولوجي

Module 10
TOTAL of
Module 10 TOTAL of Module 8TOTAL of Module9

التقديرالنسبة25102560التقدير96144240التقدير5075125

جيد جدا500.83جيد7983.4146162.41مقبول80احمد الشحات بشيبيشى على حماد02-14-أ2121

جيد42.750.71مقبول144غغغغاحمد حسن احمد حسين02-14-أ3030

جيد38.80.65ضعيف7760137مقبول75احمد خليل ابراھيم الخياط ( معادلة ) 02-14-أ3535

مقبول360.6ضعيف61.529.853791.354مقبول75احمد رجائى محمود نوار (معادلة)02-14-أ3737

ممتاز520.87ضعيف6768.4878135.49مقبول78.6احمد رجب على محمد الشازلى02-14-أ3838

مقبول360.6مقبول144مقبول75احمد سليمان الصادق االمين (ليبى )  02-14-أ4444

ممتاز560.93غغغغغغغغاحمد على عبدالعاطى عبدالرءوف الشيمى02-14أ-6767

مقبول360.6مقبول144مقبول75احمد محمد صبرى عبدالحى مخيمر02-14-أ9292

جيد440.73ضعيف7447.4146121.41غغغغاحمد محمد قدرى السيد02-14-أ101101

مقبول360.6ض.ج4225.170767.171مقبول75احمد محمد مشرف خضر02-14-أ109109

مقبول360.6ض.ج41.529.56171.061مقبول75احمد محمود عبدالعزيز حجر02-14-أ112112

مقبول360.74ض.ج037.756137.756مقبول75احمد منصور خليفه طاھر خليفه 02-14-أ114114

مقبول360.6ضعيف68.569.3659137.87مقبول75ادھم خالد عبدربه محمود02-14-أ119119

مقبول360.6ضعيف69.564.3902133.89مقبول75ادھم وضاح فريد زقزوق (فلسطينى) 02-14-أ121121

مقبول37.50.63ضعيف73.557.6585131.16مقبول77اسراء صالح عيد محمد02-14-أ153153

مقبول360.6ض.ج2925.756154.756مقبول75اسماء عبدالرحمن محمد (صومالية)02-14-أ184184

مقبول370.62ضعيف6748.2927115.29مقبول75اسماء محمد نصر شرف02-14-أ191191

مقبول36.50.61مقبول144مقبول75اسماعيل محمود مصطفى محمود02-14-أ196196

عميد الكلية   
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 أ. د / عبير الحديدى
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ممتاز510.85غغغغغغغغاشرف محمد عبده احمد02-14-أ205205

غغغغغغغغغغغغغغاشرقت عبد الكريم عمر يوسف الشھاوى02-14-أ206206

جيد430.72جيد75.597.4634172.96مقبول79.8امل اسامه عبدالتواب احمد على02-14-أ227227

ممتاز51.50.86مقبول144مقبول75امل امين عبدهللا عبدالونيس02-14-أ228228

جيد440.73ضعيف62.543.3171105.82مقبول75اندرو عادل جورج لبيب بخيت02-14-أ252252

ممتاز530.88غغغغضعيف3526.13661.136االء سعيد برعى العكازى02-14-أ264264

مقبول49.250.6ضعيف6664.0976130.1مقبول81ايمان عبدالعال محمد بسيونى ابوكريمه02-14-أإ293293

جيد جدا46.750.78ض.ج028.097628.098غغغغايمن رجب محمد محمد الكريونى02-14-أ303303

مقبول53.50.6مقبول144غغغغباسم محمود حسن قاسم كعموش02-14-أ337337

مقبول360.61ضعيف5947.4146106.41مقبول75بسنت اشرف محمد عبدالمنعم مصطفى جراده02-14-أ343343

ممتاز530.88ضعيف6065.561125.56مقبول4930.39879.398تقى زكريا انور محمد ھيبه02-14-أ357357

غغغغغغغغغغغغغغحسام اشرف حنفى العربى ( معادلة ) 02-14-أ377377

جيد41.50.69ض.ج023.707323.707ضعيف4618.18264.182خالد محمد السيد غازى02-14-أ405405

جيد جدا470.78مقبول144مقبول75دينا انور يوسف احمد02-14-أ425425

جيد440.73ض.ج1517.56132.561غغغغدنيا عبدالغنى عبدالمنعم احمد            (02-14-أ434434

مقبول360.6غغغغمقبول75دينا محمد يوسف بعجر02-14-أ437437

جيد جدا450.75ض.ج052.097652.098ضعيف4127.84168.841راشد مرزوق ابراھيم السنھورى 02-14-أ439439

جيد44.50.74ضعيف4535.707380.707مقبول80رانيا محمد مصطفى عبدالغنى السقا02-14-أ451451
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جيد جدا48.50.8ضعيف5849.1707107.17مقبول75رفيده عبدالمنعم سعد الجمل02-14-أ458458

جيد جدا49.50.83غغغغغغغغروان احمد محمد محمود جعدار02-14-أ475475

مقبول360.6ضعيف57.542.43999.939مقبول75ساره محمد حمدى اسماعيل حلمى02-14-أ516516

جيد410.68ضعيف73.553.8537127.35مقبول75عبدالرحمن شعبان ابراھيم الصاوى موسى02-14-أ607607

جيد جدا490.82غغغغمقبول75عبدالرحمن مصطفى على ابوعياشه02-14-أ617617

مقبول360.6ضعيف5030.43980.439مقبول80عبدهللا أحمد كيالى (سورى ) 02-14-أ628628

جيد420.7ض.ج025.756125.756مقبول75عمار ياسر محمد حسن النجارى02-14-أ651651

مقبول360.6ضعيف47.537.463484.963مقبول75عمر عبدالعزيز عبدهللا العتيبى ( كويتى )02-14-أ661661

مقبول360.6غغغغغغغغعمرو خالد فتحى ابراھيم عطيه02-14-أ670670

مقبول38.250.64مقبول144مقبول75.125عمرو رجب محمد عبدالمنعم دحروج02-14-أ672672

جيد440.73مقبول144.3مقبول81فردوس عمر حسن ( صومالية ) 02-14-أ703703

جيد جدا50.50.84غغغغمقبول75.491فيصل نعيم عبد القادر ( سعودى )02-14-أ711711

غغغغغغغغغغغغغغكرم زاھر بشير العبدو (سورى ) 02-14-أ715715

مقبول360.6غغغغض.ج036.3636.36كريم محمد محمد احمد على ( معادلة )02-14-أ722722

جيد390.65ضعيف7172.878143.88مقبول75مأب خضر سابل محمود (سودانية ) 02-14-أ735735

مقبول370.61ضعيف6046.5366106.54مقبول80.88175مايا سعيد محمد احمد حماده02-14-أ745745

جيد جدا470.78غغغغض.ج017.6117.61محمد احمد ابراھيم ابراھيم الديسطى02-14-أ754754

جيد39.250.68ض.ج1621.073237.073مقبول80محمد ديب ھيثم شب ( سورى ) 02-14-أ787787
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مقبول380.63غغغغغغغغمحمد سمير صالح مراد (معادلة )02-14-أ802802

مقبول360.6ضعيف4537.463482.463مقبول75محمد شكرى مصطفى شمه02-14-أ803803

ممتاز540.9غغغغغغغغمحمد عبدالحليم السيد ابراھيم القاضى02-14-أ818818

جيد جدا46.50.78ضعيف6456.1951120.2مقبول81محمد عالء الدين محمد درويش02-14-أ836836

مقبول360.6ض.ج5314.048867.049مقبول75محمد فايز عبدالصمد كشك02-14-أ838838

جيد41.50.69غغغغمقبول75محمد مجدى محمد محمد منصور02-14-أ841841

مقبول360.61مقبول144مقبول76.75محمد محمد السيد محمد احمد02-14-أ844844

جيد جدا47.750.8غغغغغغغغمحمد نبيل عبدالرحمن غزالن  ( 022012-14-أ856856

مقبول37.250.62مقبول144مقبول75محمد نصر محمد بھاء الدين ( سورى ) 02-14-أ859859

ممتاز56.50.94جيد جدا187.8جيد91.575محمد ھشام زكى محمد عبدالغفار02-14-أ862862

جيد جدا47.50.79ض.ج2830.43958.439مقبول80محمود حمدى عبد المنعم حامد 02-14-أ875875

مقبول360.6مقبول144مقبول75محمود عبدالحليم اسماعيل محمد البكليشى02-14-أ881881

مقبول360.6جيد156مقبول75.575محمود محمد على عبدالرحمن02-14-أ889889

مقبول360.6مقبول144.7مقبول75مصطفى عبدهللا عبدالرؤوف عبدهللا السباعى (معادلة )02-14-أ924924

مقبول360.6مقبول144مقبول75مھا صبرى شعبان محمود 02-14-أ959959

مقبول360.6غغغغمقبول75مى عبدالوھاب على غانم ( معادلة )02-14-أ973973

ممتاز54.250.9مقبول144جيد85.5مينا كامل صبحى بشاره عبدالسيد02-14-أ991991

جيد جدا45.750.76مقبول144جيد81.4ندى السعيد على محمد الخدرجى02-14-أ10051005
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جيد جدا460.77مقبول144مقبول75ھدير نبيل عبدالعزيز محمد02-14-أ10891089

جيد جدا45.50.76غغغغمقبول76.825ھشام جالل سعود القاسم (أردنى) 02-14-أ10901090

جيد390.65مقبول144غغغغھند على مصطفى يوسف غازى02-14-أ10971097

جيد420.7غغغغمقبول75ورده محمد عبدهللا القعود02-14-أ11061106

مقبول360.6ض.ج3430.731764.732مقبول75يارا طارق عبدالواحد محمد ( معادلة ) 02-14-أ11161116

جيد400.67غغغغغغغغميادة خالد زابن البقمى        (الجنسية س02-14-أ11471147

غغغغغغغغغغمقبول75على كامل محمد كحيل الركابى ( عراقى ) 02-14-أ11661166

غغغغغغغغغغغغغغخير ماجد خير غنيم ( فلسطينى ) 02-14-أ11751175

مقبول360.6ضعيف6940.6829109.68مقبول75فردس على احمد الصالحى ( يمنية ) 02-14-أ11761176

غغغغغغغغغغغغغغجيالن رؤوف انس 02-14-أ11771177

غغغغغغغغغغغغغغدانيال سامى كمال جورج 02-14-أ11781178

غغغغغغغغغغغغغغلينه محمود عبد المجيد حجاج02-14-أ11791179

غغغغغغغغغغغغغغمادونا موريس ميالد عوض 02-14-أ11801180

غغغغغغغغغغغغغغندى عبد الحليم محمد يس 02-14-أ11811181
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