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TotalProfessional Development IVاجمالي عمليTotal essay+ mcqعملي اجماليTotal essay+ mcqTotal

30840التقدير60التقدير406218120التقدير84126210التقدير30التقدير120التقدير150التقدير120

612.43ممتاز30.00جيد جدا48جيد35.71434.46313.0083.18جيد76.12581.332157.46مقبول19مقبول72جيد103جيد جدا99ابراهيم السيد عبدالعاطى عمرو ب7

راسبمقبول18.00مقبول36.00ضعيف25.71412.3671654.08ضعيف44.187549.83294.02مقبول18ضعيف58مقبول90.00مقبول72.0احمد توفيق محمد سعد الشاذلى ب25

راسبمقبول18.50مقبول36.00ضعيف27.14318.3031661.45مقبول61.2549.057126.00جيد20.5ضعيف64مقبول90مقبول72.0احمد جمعه فؤاد حسين  ب29

راسبمقبول18.00مقبول36.00مقبول72.00مقبول61.2562.742126.00مقبول18مقبول72.00ضعيف67مقبول72.0احمد رضا عبدالعزيز محمود ب41

504.00مقبول18.00مقبول36مقبول72.00مقبول61.687557.836126.00مقبول18مقبول72.00مقبول90مقبول72.0احمد زكريا انور محمد هيبه ب44

راسبممتاز29.00مقبول37.63ج.ض6.19011.5431431.23غغغ51.1875جيد20مقبول72.00ضعيف63مقبول72.0احمد محمد وهبى محمد حسنى رجب ب98

راسبممتاز30.00مقبول37مقبول72.00ضعيف34.562531.75866.32ممتاز29جيد79.00جيد99.41جيد78.0احمد مرسى احمد مصطفى ب104

راسبجيد20.70جيد41.3مقبول72.00غغغغممتاز29.5غغغغغغاحمد ناجى على عبدهللا سالم ب111

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاسالم صبرى عبدالحليم عماره ب153

راسبمقبول18.00جيد40.25مقبول72.00ج.ض21.87518.59040.47ممتاز29.5ج.ض35غغضعيف48ايتن احمد مجدى محمد احمد الدمياطى ب297

راسبممتاز28.00ج.ض7غغ10غ8.571غغغغممتاز27ج.ض15غغضعيف48ايمان سعد عبدالحميد بسطويسى الدقله ب314

راسبمقبول18.00مقبول36.31مقبول72.00ضعيف59.062540.53799.60مقبول18مقبول72.00مقبول90مقبول72.0بسمه احمد حسن عبدالهادىب374 

راسبمقبول18.00مقبول36مقبول72.00ضعيف32.37535.11567.49مقبول18مقبول72.00مقبول90مقبول72.0حسناء السعيد على ندير ب424

راسبمقبول18.00مقبول36.6ضعيف29.04819.457048.51ضعيف59.937540.279100.22جيد جدا22.75مقبول72.00مقبول91مقبول72.0رنا حمدى محمد حسن عباس ب497

راسبجيد21.70جيد40.53مقبول72.00ضعيف48.12522.98071.10ممتاز29.5مقبول72.00مقبول90.00جيد87.8ساره محمد عبدالسميع على االطير ب558

راسبمقبول18.50مقبول38.38غغغغغضعيف40.687536.14876.84ممتاز30ضعيف58مقبول90.00مقبول72.0سلوى سالم محمد منصور الدناصورى ب595

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغشروق مجدي صبحي محمد سليمان ب627

راسبممتاز29.15مقبول36.00غغغغغغغغغممتاز29غغغغغغشريف ابراهيم سعد ابوالغيط الجزار ب630

راسبمقبول18.00جيد36.8مقبول22.38118.4681272.00ضعيف41.562530.46772.03مقبول18مقبول72.00غغمقبول72.00ضحى رجب سيد احمد عرفات ب664
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راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغمعادلة- عبد الرحمن خالد محى الدين راغب العربى   ب679

504.50مقبول18.00مقبول36.50مقبول32.38127.8671372.00مقبول52.062554.480126.00مقبول18مقبول72.00مقبول90مقبول72.00عمر احمد محمد حسن على ب715

راسبمقبول18.00جيد39.00مقبول40.00028.1971777.00مقبول72.62561.709134.33جيد جدا25غغمقبول90.00مقبول72.00محمد السيد خليل السيد محمد عابدين ب834

راسبجيد جدا24.20مقبول36.00غغ10غغغغغغجيد جدا23غغغغمقبول72.00محمد امين فتحى احمد على ب836

504.00مقبول18.00مقبول36.00مقبول72.00مقبول63.437555.254126.00مقبول18مقبول72مقبول90.00مقبول72.00محمد باهى محمود العرجاوى ب838

راسبمقبول18.00جيد جدا39.00مقبول24.76281872.00ج.ض48.50غ48.5625ممتاز29مقبول72.00مقبول90.00جيد78.95معادلة  - محمد حامد محمد اسماعيل  عيسى  ب848

راسبغغغغج.ض23.33311.378034.71غغغغمقبول19غغغغغغمحمد فرج صابر محمد العسكرى ب903

راسبمقبول18.00جيد39.00غغغغغغغغغممتاز30مقبول72.00مقبول90.00مقبول72.00محمد فكرى احمد عبدالغنى ايوب ب904

راسبمقبول19.00غغغغغغغغغغغمقبول18ضعيف49مقبول90ضعيف54مريم عبدالمالك رزق ندا ب981

راسبممتاز28.50مقبول36مقبول72.00غغغغجيد22مقبول72.00غغمقبول72.00معادلة- مصطفى محمد عبد الرشيد اليمانى   ب1005

513.00مقبول18.00مقبول36.00مقبول72.00مقبول73.573.844135.00مقبول18مقبول72.00مقبول90مقبول72.00مياده اشرف بدير بلتاجى احمد1071 ب

521.20مقبول19.20جيد39.00مقبول72.00مقبول66.937576.426135.00جيد22مقبول72مقبول90.00مقبول72.00مينا ماهر قديس متياس ب1085

راسبجيد22.20جيد41.43غغغغغغغغغممتاز30غغغغمقبول72.00ناجى قاسم عوض عبدالجواد زيد ب1088

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغمعادلة  - ندى حسين انور شكرى   ب1104

508.30مقبول18.00مقبول36.00مقبول72.00مقبول76.562545.184126.00مقبول18.5مقبول72.00مقبول90جيد75.80هاله محمود محمد ابراهيم القاضى ب1176

راسبمقبول18.00مقبول36.00مقبول72.00ضعيف71.312540.279111.59مقبول18مقبول72مقبول90مقبول72.00                       (ليبية  )خلود عوض منصور على                              ب1286

516.87جيد22.00مقبول36مقبول72.00مقبول126.00مقبول18مقبول77مقبول93مقبول72.55          (فلسطينى  ) احمد عبد الرزاق ابراهيم الرفاتى   ب1287

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ                           (فلسطينى  ) عبد الرحمن صالح محمد على الطهراوى          ب1293

راسبمقبول18.00مقبول36.00مقبول72.00مقبول126.00مقبول18ضعيف61ضعيف73مقبول72.00            (اردنى  )محمد تيسير فايز ابو سارة           ب1296

عميد الكلية 

أحمد عثمان/ د .أ 2

رئيس الكنترول

عبير الحديدى/ د .أ



مركز الكنترول وتصحيح االمتحانات

TotalProfessional Development IVاجمالي عمليTotal essay+ mcqعملي اجماليTotal essay+ mcqTotal

30840التقدير60التقدير406218120التقدير84126210التقدير30التقدير120التقدير150التقدير120

Professional 

 

Total of 

Module 19

التقدير

رقم الجلوس
Module 15

MODULE 16 A ( REPRODUCTIVE)

Module 16A

2017 / 2016 نتيجة الدور االول الفرقة الثالثة الباقون لالعادة العام الجامعي   
Gastrointestinal system

MODULE 17
Pathobiology module 18

Total of Module 17
inter 

med.

Total of 

Module 18

ENDOCRINE (MODULE 15)

األســــــم 

MODULE 16 B ( URINARY)

Total Module 16B

Professional 

Development IV
Total Third 

Year

health 

care 

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ    (فلسطينى  )محمود عدلى محمد ربيع حمودة          ب1300

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ     (اردنى  )فيصل عصام محمد حسن سيف             ب1303

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ     (اردنى  )مصعب عصام صبحى العبكى                ب1304

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ (سوريا  )هدى غسان ابو الشامات                      ب1316

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ (فلسطينى  )محمد قتيبة مبارك مصطفى فاعل               ب1318

راسبممتاز28.00غغغغغغغغغغغغغغغغغغغ   (اردنى  )احمد عدنان خلف الحباشنة                     ب1322

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ   (اردنى  )المثنى اسعد راتب الطراونة                     ب1323

راسبممتاز28.00غغغغغغغغغغغممتاز26.5غغغغغغ(اندو نيسيا  )جا جانج نور زمان                            ب1332

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ (فلسطينى  )احمد نظمى احمد االعرج                       ب1335

راسبممتاز27.00غغغغغغغغغغغممتاز28غغغغغغ   (اندونيسيا  )اولياء رحمة سريجار                            ب1346

(فلسطينى  )عيسى اسماعيل محمد على نصار               ب1350 راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

راسبجيد22.00مقبول36.00غغ16غ13.333غغغ28ممتاز29.5ج.ض32غغضعيف50سارة جابرمنشاوى هارون                          معادلة  ب1364

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ (فلسطينى  )احمد محمد محمود الدماغ                           أ1368

راسبمقبول18.00ضعيف33ضعيف34.76212.6971158.46مقبول56.87553.447126.00جيد20.5غغمقبول90.00غغ  (االردن  )مصعب عبد الرزاق كيريم الجعافرى                   ب1373

راسبممتاز26.50مقبول36.00ج.ض6.6678.5741428.74ج.ض2116.00837.01ممتاز26ضعيف38غغج.ض36ايمان محمد احمد عبد العزيز  ب1382

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ    عمرو محمد سيد احمد محمد     مشطوب للتجنيد   أ1384

راسبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغموسى محمد رؤوف موسى دياب      ايقاف قيد أ1385
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