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ضعيف80.7553133مقبول90احمد حسن احمد حسينأ 130

مقبول150.55مقبول90احمد خليل ابراهيم الخياط (   ) أ35 2

غغغغغغغغاحمد على عبدالعاطى عبدالرءوف الشيمى أ67 3

غغغغمقبول90احمد محمد قدرى السيدأ101 4

ضعيف74.0051125مقبول90احمد محمود عبدالعزيز حجرأ112 5

ضعيف80.5045126ضعيف58.502280احمد منصور خليفه طاهر خليفه أ114 6

ض.ج50.902071ضعيف29.501747اسماء عبدالرحمن محمد (صومالية) (ملف) أ184 7

ضعيف79.4364143ضعيف54.003084اسماء محمد نصر شرفأ191 8

مقبول144.00مقبول90اشرف محمد عبده احمدأ205 9

غغغغغغغغاشرقت عبد الكريم عمر يوسف الشهاوى (  ) أ206 10

مقبول144.00مقبول90امل اسامه عبدالتواب احمد علىأ227 11

جيد161.00مقبول93اندرو عادل جورج لبيب أ252 12

ضعيف81.0050131مقبول90االء سعيد برعى العكازى أ264 13

غغغغغغغغايمن رجب محمد محمد الكريونىأ303 14

مقبول144ضعيف52.003284بسنت اشرف محمد عبدالمنعم مصطفى جرادهأ343 15

غغغغمقبول90تقى زكريا انور محمد هيبهأ357 16

غغغغغغغغحسام اشرف حنفى العربى (   ) أ377 17

غغغغغغغغخالد محمد السيد غازىأ405 18

غغغغغغغغدينا عبدالغنى عبدالمنعم احمد            ( )       أ434 19

غغغغغغغغدينا محمد يوسف بعجرأ437 20

غغغغغغغغراشد مرزوق ابراهيم السنهورى أ439 21

ضعيف85.5056142مقبول53.504094رانيا محمد مصطفى عبدالغنى السقاأ451 22

جيد169.50مقبول93روان احمد محمد محمود جعدارأ475 23

مقبول144مقبول90ساره محمد حمدى اسماعيل حلمىأ516 24

غغغغغغغغسيف بطرس يوسف الكواليت (أردنى ) (ملف ) أ559 25

غغغغمقبول90عبداهللا أحمد كيالى (سورى ) أ628 26

ضعيف57.503896مقبول90عمار ياسر محمد حسن النجارىأ651 27

ضعيف69.2555124مقبول90عمر عبدالعزيز عبداهللا العتيبى ( كويتى )أ661 28

غغغ52.00غغغغعمرو خالد فتحى ابراهيم عطيهأ670 29

ضعيف63.7553117مقبول90عمرو رجب محمد عبدالمنعم دحروجأ672 30

أ711 31
فيصل نعيم عبد القادر ادريس (سعودى)

محول من التعليم الدولى
غغغغمقبول90

مقبول148.25مقبول90كرم زاهر بشير العبدو (سورى ) أ715 32

مقبول148.00غغغغكريم محمد محمد احمد على (   )أ722 33

مقبول79.2085155مقبول90مأب خضر سابل محمود (سودانيه )أ735 34

ماجد سعد معحم الحربى ( سعودى ) ( ملف ) ( حول دولى )أ736 35
مقبول144مقبول90مايا سعيد محمد احمد حمادهأ745 36

ضعيف55.504196ضعيف57.001875محمد احمد ابراهيم ابراهيم الديسطىأ754 37

غغغغغغغغمحمد ديب هيثم شب ( سورى ) أ787 38

غغغغضعيف54.002175محمد سمير صالح مراد (  )أ802 39

جيد173.00جيد102محمد عبدالحليم السيد ابراهيم القاضىأ818 40

غغغغمقبول90محمد عبدالعزيز محمد القاضىأ819 41

م
اجمالي عملي 
Module 2

الوحدة التعليمية الثانيه

TOTAL of
 Module 2

End of Semester

              كلية الطب 
مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــم جلوس

نتيجة الفرقة الثالثه وعليهم وحدات من الفرقة األولى ترم اول للعام الجامعى 2016/2017

اجمالي عملي  
Module 3TOTAL of Module 3

الوحدة التعليمية الثالثة

End of Semester

عميد الكلية    
أ.د/أحمد عثمان 1  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدي
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م
اجمالي عملي 
Module 2

الوحدة التعليمية الثانيه

TOTAL of
 Module 2

End of Semester

              كلية الطب 
مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــم جلوس

نتيجة الفرقة الثالثه وعليهم وحدات من الفرقة األولى ترم اول للعام الجامعى 2016/2017

اجمالي عملي  
Module 3TOTAL of Module 3

الوحدة التعليمية الثالثة

End of Semester

غغغغمقبول90محمد فايز عبدالصمد كشكأ838 42

مقبول144مقبول90محمد مجدى محمد محمد منصورأ841 43

مقبول145.83ضعيف56.502986محمد محمد عبدالعليم ابوعيسىأ845 44

غغغغغغغغمحمد نبيل عبدالرحمن غزالن  ( 2012 )أ856 45

مقبول92.0089155جيد جدا56.5059116محمد هشام زكى محمد عبدالغفارأ862 46

ضعيف74.0044118ضعيف45.001661محمود حمدى عبد المنعم حامد أ875 47

مقبول144.00مقبول90محمود مصطفى محمد الصيفىأ891 48

ضعيف63.5043107مقبول90مها صبرى شعبان محمود أ959 49

ضعيف65.9040106غغغغمى عبدالوهاب على غانم (   )أ973 50

ضعيف70.4049119مقبول90هدير نبيل عبدالعزيز محمدأ1089 51

غغغغغغغغهشام جالل سعود القاسم (أردنى) أ1090 52

مقبول81.7590155مقبول90هند على مصطفى يوسف غازىأ1097 53

مقبول153.75مقبول94ورده محمد عبداهللا القعودأ1106 54

ضعيف72.5069142مقبول90وسام احمد عبدالمنعم مبروكأ1107 55

ض.ج0.004242ض.ج0.001515يارا طارق عبدالواحد محمد (   ) أ1116 56

غغغغغغغغميادة خالد زابن البقمى        (الجنسية سعودية)     (ملف)أ1147 57

غغغغغغغغعال محمد على االسعد ( جنسية سورية ) أ1154 58

مقبول90.8578155جيد60.0042102على كامل محمد كحيل الركابى ( عراقى ) أ1166 59

غغغغغغغغاسامه ابراهيم سلمان يديم ( عراقى )أ1173 60

غغغغغغغغخير ماجد خير غنيم ( فلسطينى ) أ1175 61

ضعيف78.0045123مقبول90فردس على احمد الصالحى ( يمنية ) أ 621176

غغغغغغغغجيالن رؤوف انس أ1177 63

غغغغغغغغدانيال سامى كمال جورج أ1178 64

غغغغغغغغلينه محمود عبد المجيد حجاجأ1179 65

غغغغغغغغمادونا موريس ميالد عوض أ1180 66

غغغغغغغغندى عبد الحليم محمد يس أ1181 67

غغغغغغغغعمر محمد محمد مصطفى مكى  مشطوب للتجنيدأ528 68

غغغغغغغغمحمد عادل عبد اهللا الحنطور   مشطوب للتجنيدأ69664

غغغغغغغغعمرو محمد سيد احمد محمد  مشطوب للتجنيدأ70687

غغغغغغغغهشام امين ابراهيم البلحى  مشطوب للتجنيدأ71933

غغغغغغغغمحمد امين جمال الدين حمدى  مشطوب قيدهأ721221

عميد الكلية    
أ.د/أحمد عثمان 2  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدي
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م
اجمالي عملي 
Module 2

الوحدة التعليمية الثانيه

TOTAL of
 Module 2

End of Semester

              كلية الطب 
مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــم جلوس

نتيجة الفرقة الثالثه وعليهم وحدات من الفرقة األولى ترم اول للعام الجامعى 2016/2017

اجمالي عملي  
Module 3TOTAL of Module 3

الوحدة التعليمية الثالثة

End of Semester

عميد الكلية    
أ.د/أحمد عثمان 3  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدي
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م
اجمالي عملي 
Module 2

الوحدة التعليمية الثانيه

TOTAL of
 Module 2

End of Semester

              كلية الطب 
مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــم جلوس

نتيجة الفرقة الثالثه وعليهم وحدات من الفرقة األولى ترم اول للعام الجامعى 2016/2017

اجمالي عملي  
Module 3TOTAL of Module 3

الوحدة التعليمية الثالثة

End of Semester

عميد الكلية    
أ.د/أحمد عثمان 4  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدي
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م
اجمالي عملي 
Module 2

الوحدة التعليمية الثانيه

TOTAL of
 Module 2

End of Semester

              كلية الطب 
مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــم جلوس

نتيجة الفرقة الثالثه وعليهم وحدات من الفرقة األولى ترم اول للعام الجامعى 2016/2017

اجمالي عملي  
Module 3TOTAL of Module 3

الوحدة التعليمية الثالثة

End of Semester

عميد الكلية    
أ.د/أحمد عثمان 5  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدي



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

التقدير96.00144240التقدير60.0090150

م
اجمالي عملي 
Module 2

الوحدة التعليمية الثانيه

TOTAL of
 Module 2

End of Semester

              كلية الطب 
مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــم جلوس

نتيجة الفرقة الثالثه وعليهم وحدات من الفرقة األولى ترم اول للعام الجامعى 2016/2017

اجمالي عملي  
Module 3TOTAL of Module 3

الوحدة التعليمية الثالثة

End of Semester

عميد الكلية    
أ.د/أحمد عثمان 6  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدي
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م
اجمالي عملي 
Module 2

الوحدة التعليمية الثانيه

TOTAL of
 Module 2

End of Semester

              كلية الطب 
مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــم جلوس

نتيجة الفرقة الثالثه وعليهم وحدات من الفرقة األولى ترم اول للعام الجامعى 2016/2017

اجمالي عملي  
Module 3TOTAL of Module 3

الوحدة التعليمية الثالثة

End of Semester

عميد الكلية    
أ.د/أحمد عثمان 7  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدي
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م
اجمالي عملي 
Module 2

الوحدة التعليمية الثانيه

TOTAL of
 Module 2

End of Semester

              كلية الطب 
مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــم جلوس

نتيجة الفرقة الثالثه وعليهم وحدات من الفرقة األولى ترم اول للعام الجامعى 2016/2017

اجمالي عملي  
Module 3TOTAL of Module 3

الوحدة التعليمية الثالثة

End of Semester

عميد الكلية    
أ.د/أحمد عثمان 8  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدي


