
       

MODULE 15  

        ( 

ENDOCRINE)

 MODULE 

16 A ( 

REPRODUCT

IVE)

MODULE 

16B 

(URINARY )

Professional 

 

Developme

nt IV

GIT

 MODULE

Pathobiolog

y

 MODULE 

Health care 

environmen

t & 

Mangement 

 

Professiona

l 

Developme

nt IV

التقدير840.00التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 راسب راسبغغغغممتازغغغ نصار محمود حسنى أحمدد 4

 راسب راسبممتازمقبولغغمقبولغغمقبول ( السعودية معادلة ) أحمد اللطيف عبد محمد أحمدد 13

 راسب راسبمقبولمقبولغغممتازمقبولمقبولجيد على يوسف محمد سماهرج 53

 راسب راسبممتازجدا جيدغغممتازمقبولغجيد الترعاوى كمال نبيل شيماءد 56

مقبول504.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول المولى عبد محمد رمضان الرحمن عبدد 62

مقبول518.28مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد المكاوى الدايم عبد طلبه محمدد 80

 راسب راسبممتازغغغجيدغغمقبول الوجيه أحمد أحمد نصر محمدد 87

مقبول504.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول النبى عبد فهيم صالح ناجحد 94

 راسب راسبغغغغغغغغ ( ألمانية معادلة ) شلش الدين بهى أحمد نديند 97

 راسب راسبغغغغغغغغ مترى فوزى فيكتور مادوناد 122

 راسب راسبغغغغغغغغ عبده العاطى عبد كمال نوراند 125

 راسب راسبغغغغغغغغ (  سودانى ) الرحمن عبد محمد أحمد الغفار عبدج 127

 راسب راسبغغغغغغغغ الغنى عبد مصطفى محمد مجدى هبهد 129

 راسب راسبغغغغغغغغ الرؤف عبد رمضان شوقى عمادد 137

 راسب راسبغمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولغمقبول الحليم عبد محمد السيد طارقد 321

 راسب راسبغغغغغغغغ سليمان محمد توفيق اشرف عمرود 1033

ج1016  راسب راسبغغغغغغغغ ( الرسوم سداد لحين قيدها مشطوب يمنيه ) الحوبانى على احمد ميرفت

 راسب راسبجيدمقبولمقبولب غ جدا جيدمقبولمقبولجيد البيه حسين محمد شعبان احمد           

 راسب راسبجدا جيدغمقبولغمقبولغغمقبول زايد احمد شحاته الحميد عبد احمد  2د  44

 راسب راسبممتازمقبولغغممتازغغغ التهامى عواد سرور باهر اسامهد 94

 راسب راسبممتازمقبولغغممتازغغغ زيتون قاسم محمد سالمة جهاد2 د 268

 راسب راسبمقبولمقبولمقبولب غمقبولب غب غمقبول القادر عبد احمد عباس محمد زينب د 369

 راسب راسبمقبولمقبولمقبولج.ضجدا جيدمقبولمقبولجيد مرعى ابراهيم سعيد سهيلة2 د 435

 راسب راسبغمقبولغغمقبولغغضعيف الحليم عبد الونيس عبد ممدوح عالء2 د 542

 راسب راسبممتازغغغجدا جيدغغمقبول عابدين مصطفي هاشم سعد علي محمد2 د 678

مقبول508.75مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول ( معادلة ) طعيمة عبدهللا فريد أحمد محمود2 د 717

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

 راسب راسبممتازمقبولغمقبولجدا جيدج.ضج.ضمقبولحسين محمد السيد محمد ابراهيمد 1021

 راسب راسبممتازغغغممتازج.ضغمقبول الحلو عبدالنعيم يس احمدد 1024

 راسب راسبغغغغغغغغ( سودانى ) انوجا ابتقى زكرى افونيكد 1025

 راسب راسبغغغغغغغغ حسن محمد فتحى الدين ضياءج 1028

 راسب راسبغغغغغغغغ الشريف محمد محمود عبدالمؤمند 1029

 راسب راسبجيدغغغممتازضعيفغمقبول طمان عبدهللا عماد عبدهللاد 1031

 راسب راسبغغغغغغغغعلى السيد عبدالمؤمن جمال فدوىد 1036

 راسب راسبممتازمقبولغغمقبولغغمقبول خضر سعد عبدالرحمن محمدد 1041
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 راسب راسبغغغغغغغغ زهران عبدة عبدالعاطى مجدى منارد 1043

 راسب راسبغغغغغغغغ عمر محمد احمد سمير هالةد 1044

 راسب راسبغغغغغغغغ عبدالجواد محمد محمد عمر هبةد 1045

 راسب راسبغغغغغغغغعربد احمد احمد سعد يمنى د 1046


