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الوحدة التعليمية الثانيه
Nutrition 

&Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثه
introduction to 
medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
Musculoskeletal 
system

module 5
Blood, Lymph and 
immune system

الوحدة التعليمية  السادسه
Professional 

development I

التقدير740التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

راسبراسبمقبولمقبولغغغاحمد على عبدالعاطى عبدالرءوف الشيمى 67أ 3

راسبراسبمقبولغغغمقبولاحمد محمد قدرى السيد101أ 4

راسبراسبجيد جدامقبولضعيفمقبولمقبولاحمد محمود عبدالعزيز حجر112أ 5

راسبراسبغغغغمقبولاحمد منصور خليفه طاهر خليفه 114أ 6

راسبراسبمقبولمقبولضعيفضعيفضعيف (ملف) (صومالية)اسماء عبدالرحمن محمد 184أ 7

مقبول451مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسماء محمد نصر شرف191أ 8

راسبراسبمقبولمقبولغمقبولمقبولاشرف محمد عبده احمد205أ 9

راسبراسبغغغغغ (  )اشرقت عبد الكريم عمر يوسف الشهاوى 206أ 10

راسبراسبجيد جدامقبولغجيدمقبولاندرو عادل جورج لبيب 252أ 12

راسبراسبمقبولمقبولج.ضمقبولمقبولاالء سعيد برعى العكازى 264أ 13

مقبول481جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولايمن رجب محمد محمد الكريونى303أ 14

مقبول451مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبسنت اشرف محمد عبدالمنعم مصطفى جراده343أ 15

جيد483جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولتقى زكريا انور محمد هيبه357أ 16

غغغغغغغ (   )حسام اشرف حنفى العربى 377أ 17

راسبراسبجيدمقبولغغج.ضخالد محمد السيد غازى405أ 18

راسبراسبمقبولغغغغ       ( )دينا عبدالغنى عبدالمنعم احمد            434أ 19

راسبراسبمقبولغغغغدينا محمد يوسف بعجر437أ 20

راسبراسبمقبولمقبولغغغراشد مرزوق ابراهيم السنهورى 439أ 21

راسبراسبممتازمقبولغجيدمقبولروان احمد محمد محمود جعدار475أ 23

مقبول444مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساره محمد حمدى اسماعيل حلمى516أ 24

راسبراسبغغغغغ (ملف ) (أردنى )سيف بطرس يوسف الكواليت 559أ 25

م

              كلية الطب 

مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

األســــــم جلوس

(دور أغسطس) الدور الثانى 2017/2016نتيجة الفرقة الثالثه وعليهم وحدات من الفرقة األولى للعام الجامعى 

Total First 

Year

عميد الكلية    

أحمد عثمان/د.أ 1 عبير الحديدي/ د .رئيس الكنترول أ 
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مقبول462جيدمقبولمقبولمقبولمقبول (سورى )عبداهلل أحمد كيالى 628أ 26

راسبراسبجيد جدامقبولمقبولغمقبولعمار ياسر محمد حسن النجارى651أ 27

راسبراسبجيدجيدمقبولغمقبول(كويتى  )عمر عبدالعزيز عبداهلل العتيبى 661أ 28

راسبراسبجيدمقبولغغغعمرو خالد فتحى ابراهيم عطيه670أ 29

راسبراسبمقبولمقبولمقبولج.ضمقبولعمرو رجب محمد عبدالمنعم دحروج672أ 30

راسبراسبغمقبولغغمقبول(سعودى)فيصل نعيم عبد القادر ادريس 711أ 31

راسبراسبغغغمقبولمقبول (سورى )كرم زاهر بشير العبدو 715أ 32

راسبراسبجيد جدامقبولغمقبولغ(   )كريم محمد محمد احمد على 722أ 33

(حول دولى  ) (ملف  ) (سعودى  )ماجد سعد معحم الحربى 736أ 35
مقبول446مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمايا سعيد محمد احمد حماده745أ 36

راسبراسبمقبولغغغمقبولمحمد احمد ابراهيم ابراهيم الديسطى754أ 37

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف (سورى  )محمد ديب هيثم شب 787أ 38

راسبراسبمقبولغغغمقبول(  )محمد سمير صالح مراد 802أ 39

جيد489ممتازمقبولمقبولجيدجيدمحمد عبدالحليم السيد ابراهيم القاضى818أ 40

راسبراسبجيد جدامقبولغغمقبولمحمد عبدالعزيز محمد القاضى819أ 41

مقبول444مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد فايز عبدالصمد كشك838أ 42

مقبول444مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد مجدى محمد محمد منصور841أ 43

راسبراسبمقبولمقبولمقبولغغ( 2012 )محمد نبيل عبدالرحمن غزالن  856أ 45

مقبول475مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد هشام زكى محمد عبدالغفار862أ 46

مقبول475مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود حمدى عبد المنعم حامد 875أ 47

مقبول475جيدجيدمقبولمقبولمقبولمها صبرى شعبان محمود 959أ 49

عميد الكلية    

أحمد عثمان/د.أ 2 عبير الحديدي/ د .رئيس الكنترول أ 
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راسبراسبمقبولمقبولغغمقبول(   )مى عبدالوهاب على غانم 973أ 50

راسبراسبجيدمقبولجيدغمقبولهدير نبيل عبدالعزيز محمد1089أ 51

راسبراسبمقبولجيدغغغ (أردنى)هشام جالل سعود القاسم 1090أ 52

راسبراسبجيد جداجيدغمقبولمقبولورده محمد عبداهلل القعود1106أ 54

راسبراسبجيد جدامقبولضعيفمقبولمقبولوسام احمد عبدالمنعم مبروك1107أ 55

راسبراسبجيدمقبولغغغ (   )يارا طارق عبدالواحد محمد 1116أ 56

راسبراسبمقبولغغغغ(ملف)     (الجنسية سعودية)ميادة خالد زابن البقمى        1147أ 57

راسبراسبمقبولغغغغ (جنسية سورية  )عال محمد على االسعد 1154أ 58

راسبراسبغغغغغ(عراقى  )اسامه ابراهيم سلمان يديم 1173أ 60

راسبراسبمقبولغغغغ (فلسطينى  )خير ماجد خير غنيم 1175أ 61

مقبول475مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (يمنية  )فردس على احمد الصالحى أ 621176

راسبراسبغغغغغجيالن رؤوف انس 1177أ 63

راسبراسبغغغغغدانيال سامى كمال جورج 1178أ 64

راسبراسبغغغغغلينه محمود عبد المجيد حجاج1179أ 65

راسبراسبغغغغغمادونا موريس ميالد عوض 1180أ 66

راسبراسبغغغغغندى عبد الحليم محمد يس 1181أ 67

راسبراسبغغغغغمشطوب للتجنيد عمر محمد محمد مصطفى مكى 528أ 68

راسبراسبغغغغغ مشطوب للتجنيد محمد عادل عبد اهلل الحنطور 664أ69

راسبراسبغغغغغ مشطوب للتجنيد عمرو محمد سيد احمد محمد687أ70

راسبراسبغغغغغ مشطوب للتجنيد هشام امين ابراهيم البلحى933أ71

غغغغغغغ مشطوب قيده محمد امين جمال الدين حمدى1221أ72

عميد الكلية    

أحمد عثمان/د.أ 3 عبير الحديدي/ د .رئيس الكنترول أ 


