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التقدير60التقديرالنسبة30التقدير48.0072.00120.00التقدير60.0090.00150.00التقدير48.0072.00120

غغممتاز280.9333غغغغغغغغغغغغأحمد حسنى محمود نصار  د4

مقبول36مقبول180.6ضعيف24.0014.8738.87ضعيف جدا19.8215.4335.25مقبول72 (معادلة السعودية  )أحمد محمد عبد اللطيف أحمد  د13

مقبول36.00ممتاز301مقبول72.00مقبول90.00جيد78.50سماىر محمد يوسف على  ج53

جيد جدا48.5ممتاز29.50.9833مقبول72.00غغغغجيد82.50شيماء نبيل كمال الترعاوى  د56

مقبول36مقبول180.6مقبول72.00مقبول90.00مقبول72 (معادلة السعودية  )طارق شريف محمد حمدى الوكيل  ج58

مقبول39مقبول190.6333مقبول72.00مقبول90.00مقبول72.00عبد الرحمن رمضان محمد عبد المولى  د62

مقبول38ممتاز301مقبول77.14مقبول90.00جيد80.64محمد طلبو عبد الدايم المكاوى  د80

غغجيد21.50.7167غغغغغغغغمقبول72.00محمد نصر أحمد أحمد الوجيو  د87

مقبول36مقبول180.6مقبول72.00مقبول90.00مقبول72ناجح صالح فهيم عبد النبى  د94

غغغغغغغغغغغغغغغغغ (معادلة ألمانية  )ندين أحمد بهى الدين شلش  د97

غغغغغغغغغغغغغغغغغمادونا فيكتور فوزى مترى  د122

غغغغغغغغغغغغغغغغغنوران كمال عبد العاطى عبده  د125

غغغغغغغغغغغغغغغغغ (سودانى   )عبد الغفار أحمد محمد عبد الرحمن  ج127

غغغغغغغغغغغغغغغغغىبو مجدى محمد مصطفى عبد الغنى  د129

غغغغغغغغغغغغغغغغغعماد شوقى رمضان عبد الرؤف  د137

مقبول36.00مقبول180.6مقبول72.00غغغغمقبول77.00طارق السيد محمد عبد الحليم  د321

غغغغغغغغغغغغغغغغغعمرو اشرف توفيق محمد سليمان  د1033

غغغغغغغغغغغغغغغغغ (يمنيو مشطوب قيدىا لحين سداد الرسونم  )ميرفت احمد على الحوبانى ج1016

كلية الطب 

مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

رقم الجلوس

2016/2017 نتيجة الترم األول الفرقة الثالثة الباقون لالعادة للعام الجامعى 

االسم
Total of module 19

Professional 

Development IV

Module 16AModule 16B

Health care 

environment & 

Mangement 

MODULE 

       MODULE 15          ( ENDOCRINE)
 MODULE 16 A ( REPRODUCTIVE)MODULE 16B (URINARY )

Module 15

عميد الكلية 

أحمد عثمان / د.أ

1

  رئيس الكنترول

عبير الحديدي/ د .أ
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مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

رقم الجلوس

2016/2017 نتيجة الترم األول الفرقة الثالثة الباقون لالعادة للعام الجامعى 

االسم
Total of module 19

Professional 

Development IV

Module 16AModule 16B

Health care 

environment & 

Mangement 

MODULE 

       MODULE 15          ( ENDOCRINE)
 MODULE 16 A ( REPRODUCTIVE)MODULE 16B (URINARY )

Module 15

مقبول36جيد جدا23.750.79مقبول72.00مقبول90.00جيد78.00احمد شعبان محمد حسين البيو  د37

غغمقبول180.60غغغغغغغغمقبول72.00احمد عبد الحميد شحاتو احمد زايد   2  د44

مقبول36ممتاز28.750.96غغغغغغغغغغغغاسامو باىر سرور عواد التهامى  د94

مقبول36.70ممتاز290.97غغغغغغغغغغغغجهاد سالمة محمد قاسم زيتون 2 د 268

مقبول36مقبول180.60مقبول72.00مقبول90.00مقبول72.00خالد محمود عباس بريك صالح  د295

مقبول36مقبول180.60غغغغغغغغمقبول72.00زينب محمد عباس احمد عبد القادر  د 369

مقبول36جيد جدا250.83مقبول72.00مقبول90.00جيد83.00سهيلة سعيد ابراىيم مرعى 2 د 435

مقبول36جيد جدا230.77مقبول72.00مقبول90.00مقبول72.00عادل ىاشم محمد محمود 2 د 468

ضعيف27مقبول190.63ضعيف جدا0.0018.3918.39غغغغضعيف29.0826.8655.938462عالء ممدوح عبد الونيس عبد الحليم 2 د 542

غغجيد جدا22.50.75غغغغغغغغمقبول72.00محمد علي سعد ىاشم مصطفي عابدين 2 د 678

جيد40.75مقبول180.60غغغغمقبول90.00مقبول72.00 (معادلة  )محمود أحمد فريد عبداهلل طعيمة 2 د 717

(سورى  )محمد راضى إسماعيل محمد راضى زين العابدين 2 د 986 غغغغغغغغغغغغغغغغغ

مقبول36جيد جدا23.50.78غغغغغغغغمقبول72.00ابراىيم محمد السيد محمد حسين د1021

غغممتاز270.90غغغغغغغغمقبول72.00احمد يس عبدالنعيم الحلو  د1024

غغغغغغغغغغغغغغغغغ(سودانى  )افونيك زكرى ابتقى انوجا  د1025

غغغغغغغغغغغغغغغغغضياء الدين فتحى محمد حسن  ج1028

غغغغغغغغغغغغغغغغغعبدالمؤمن محمود محمد الشريف  د1029

غغممتاز25.50.85غغغغغغغغمقبول72.00عبداهلل عماد عبداهلل طمان  د1031

عميد الكلية 

أحمد عثمان / د.أ

2

  رئيس الكنترول
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Module 15

غغغغغغغغغغغغغغغغغفدوى جمال عبدالمؤمن السيد على د1036

مقبول36مقبول180.60مقبول72.00مقبول90.00مقبول72.00(سودانى )كرنيليوس دنيق باك دنيق  د1037

مقبول36.00مقبول19.250.64غغغغغغغغمقبول72.00محمد عبدالرحمن سعد خضر  د1041

غغغغغغغغغغغغغغغغغمنار مجدى عبدالعاطى عبدة زىران  د1043

غغغغغغغغغغغغغغغغغىالة سمير احمد محمد عمر  د1044

غغغغغغغغغغغغغغغغغىبة عمر محمد محمد عبدالجواد  د1045

غغغغغغغغغغغغغغغغغيمنى سعد احمد احمد عربد د 1046
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أحمد حسنى محمود نصار  د4

 (معادلة السعودية  )أحمد محمد عبد اللطيف أحمد  د13

سماىر محمد يوسف على  ج53

شيماء نبيل كمال الترعاوى  د56

 (معادلة السعودية  )طارق شريف محمد حمدى الوكيل  ج58

عبد الرحمن رمضان محمد عبد المولى  د62

محمد طلبو عبد الدايم المكاوى  د80

محمد نصر أحمد أحمد الوجيو  د87

ناجح صالح فهيم عبد النبى  د94

 (معادلة ألمانية  )ندين أحمد بهى الدين شلش  د97

مادونا فيكتور فوزى مترى  د122

نوران كمال عبد العاطى عبده  د125

 (سودانى   )عبد الغفار أحمد محمد عبد الرحمن  ج127

ىبو مجدى محمد مصطفى عبد الغنى  د129

عماد شوقى رمضان عبد الرؤف  د137

طارق السيد محمد عبد الحليم  د321

عمرو اشرف توفيق محمد سليمان  د1033

 (يمنيو مشطوب قيدىا لحين سداد الرسونم  )ميرفت احمد على الحوبانى ج1016

كلية الطب 

مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

رقم الجلوس

2016/2017 نتيجة الترم األول الفرقة الثالثة الباقون لالعادة للعام الجامعى 
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أحمد حسنى محمود نصار  د4

كلية الطب 

مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

رقم الجلوس

2016/2017 نتيجة الترم األول الفرقة الثالثة الباقون لالعادة للعام الجامعى 

االسم

احمد شعبان محمد حسين البيو  د37

احمد عبد الحميد شحاتو احمد زايد   2  د44

اسامو باىر سرور عواد التهامى  د94

جهاد سالمة محمد قاسم زيتون 2 د 268

خالد محمود عباس بريك صالح  د295

زينب محمد عباس احمد عبد القادر  د 369

سهيلة سعيد ابراىيم مرعى 2 د 435

عادل ىاشم محمد محمود 2 د 468

عالء ممدوح عبد الونيس عبد الحليم 2 د 542

محمد علي سعد ىاشم مصطفي عابدين 2 د 678

 (معادلة  )محمود أحمد فريد عبداهلل طعيمة 2 د 717

(سورى  )محمد راضى إسماعيل محمد راضى زين العابدين 2 د 986

ابراىيم محمد السيد محمد حسين د1021

احمد يس عبدالنعيم الحلو  د1024

(سودانى  )افونيك زكرى ابتقى انوجا  د1025

ضياء الدين فتحى محمد حسن  ج1028

عبدالمؤمن محمود محمد الشريف  د1029

عبداهلل عماد عبداهلل طمان  د1031

عميد الكلية 

أحمد عثمان / د.أ

16

  رئيس الكنترول

عبير الحديدي/ د .أ
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2016/2017 نتيجة الترم األول الفرقة الثالثة الباقون لالعادة للعام الجامعى 

االسم

فدوى جمال عبدالمؤمن السيد على د1036

(سودانى )كرنيليوس دنيق باك دنيق  د1037

محمد عبدالرحمن سعد خضر  د1041

منار مجدى عبدالعاطى عبدة زىران  د1043

ىالة سمير احمد محمد عمر  د1044

ىبة عمر محمد محمد عبدالجواد  د1045

يمنى سعد احمد احمد عربد د 1046

عميد الكلية 

أحمد عثمان / د.أ

17

  رئيس الكنترول

عبير الحديدي/ د .أ
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