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مرتبه الشرفممتاز%606293.26ِّتاز1343ِّتاز1316ِّتاز943ِّتاز878ِّتاز819ِّتاز763ٔطّٗ ضّير فٛزٜ اِاَ ٚ٘ث1######ٗ

مرتبه الشرفممتاز%606193.25ِّتاز1326ِّتاز1321ِّتاز945ِّتاز914ِّتاز808ِّتاز747دعاء عٍٝ ٔجيــــة غــــــــاد2######ٜ

مرتبه الشرفممتاز%606093.23ِّتاز1343ِّتاز1324ِّتاز951ِّتاز905ِّتاز804ِّتاز733ِٕٝ ِحّذ عاطف عثذ اٌعسيس ضثيى3######ٗ

مرتبه الشرفممتاز%605693.17ِّتاز1342ِّتاز1332ِّتاز960ِّتاز892ِّتاز814ِّتاز716ضحر جّاي اترا٘يـــــــــُ اٌصعيذ4######ٜ

مرتبه الشرفممتاز%602792.72ِّتاز1327ِّتاز1316ِّتاز941ِّتاز905ِّتاز807ِّتاز731اِيرٖ عثذ اٌحّيذ عثذ اٌحّيذ اٌعسب غعثا5######ْ

مرتبه الشرفممتاز%602192.63ِّتاز1332ِّتاز1297ِّتاز927ِّتاز900ِّتاز819ِّتاز746ضارٖ ضعيذ عثذ اٌغفار عثذ هللا عيــــاد6######

مرتبه الشرفممتاز%602192.63ِّتاز1329ِّتاز1307ِّتاز942ِّتاز889ِّتاز800ِّتاز754٘اجر عثذ إٌاصـــــــر اٌطيذ اٌف7######ٌٝٛ

مرتبه الشرفممتاز%601492.52ِّتاز1338ِّتاز1305ِّتاز938ِّتاز919ِّتاز803ِّتاز711ِريُ جّــــاي ِحّــــذ عــــــيذ8######

مرتبه الشرفممتاز%599992.29ِّتاز1290ِّتاز1303ِّتاز949ِّتاز893ِّتاز820ِّتاز744ِرٖٚ اٌطيذ ِحّٛد اٌطٛخ9######ٝ

مرتبه الشرفممتاز%599892.28ِّتاز1319ِّتاز1305ِّتاز946ِّتاز882ِّتاز804ِّتاز742ٔٙٝ ِٛضٝ عٍٛاْ عثذ اٌٍطيف اٌػ10######ٝٔٛ

مرتبه الشرفممتاز%599692.25ِّتاز1331ِّتاز1299ِّتاز932ِّتاز896ِّتاز819ِّتاز719ِرٖٚ احّــذ ثاتت ِحّـــــــٛد11######

مرتبه الشرفممتاز%598992.14ِّتاز1312ِّتاز1290جيذجذا934ِّتاز911ِّتاز810ِّتاز732عسٖ وـرَ اترا٘يــــــــُ غعال12######ْ

مرتبه الشرفممتاز%598092.00ِّتاز1269ِّتاز1328ِّتاز940ِّتاز884ِّتاز813ِّتاز746احّذ جّيً عثذ اٌفتاح ِحّذ اٌحطي13######ٕٝ

مرتبه الشرفممتاز%597291.88ِّتاز1332ِّتاز1323ِّتاز938ِّتاز896ِّتاز781ِّتاز702ِرحٗ ِحّذ عثاش عثذ اٌّعط14######ٝ

مرتبه الشرفممتاز%594291.42ِّتاز1332ِّتاز1323ِّتاز949ِّتاز888ِّتاز756ِّتاز694اضراء ِتٌٛٝ ِحّٛد ترضي15######ُ

مرتبه الشرفممتاز%593891.35ِّتاز1333ِّتاز1302ِّتاز936ِّتاز896ِّتاز787ِّتاز684ِرٖٚ عسب عثذ اٌٛ٘اب اٌفـــــار16######

مرتبه الشرفممتاز%593391.28ِّتاز1298ِّتاز1298ِّتاز935ِّتاز870ِّتاز802ِّتاز730ٔجٛاْ رِضاْ ِحّٛد غٕذ17######ٜ

مرتبه الشرفممتاز%592891.20ِّتاز1318ِّتاز1284ِّتاز929ِّتاز900ِّتاز791ِّتاز706اضراء عثذ اٌّمصٛد حطٓ اٌماض18######ٝ

مرتبه الشرفممتاز%592191.09ِّتاز1357ِّتاز1308ِّتاز932ِّتاز846ِّتاز789ِّتاز689اضّاء تىر اٌطيذ ع19######ٍٝ

مرتبه الشرفممتاز%592091.08جيذجذا1222ِّتاز1298ِّتاز931ِّتاز910ِّتاز804ِّتاز755داٌيا ضعذ ِحّــــذ عثذ اٌحافظ20######

مرتبه الشرفممتاز%591691.02ِّتاز1302ِّتاز1281ِّتاز935ِّتاز858ِّتاز812ِّتاز728اترا٘يُ احّذ فتحٝ غٍث21######ٝ

مرتبه الشرفممتاز%591490.98ِّتاز1285ِّتاز1283ِّتاز934ِّتاز897ِّتاز792ِّتاز723ضعاد ِحّٛد ِحّذ عثذ اٌّمصٛد اٌطثى22######ٝ

مرتبه الشرفممتاز%591090.92ِّتاز1282ِّتاز1289ِّتاز909ِّتاز890ِّتاز806ِّتاز734ضارٖ ضاِٝ حاِـــــــــذ ضيـــــــا23######

المجموع التراكمي

التقدير
م

اٌرلُ 

األواديّي
الطالب اســــم

الفرقة السادسة
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مرتبه الشرفالتقدير العام
الفرقة الخامسةالفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة األولي

التقديرالتقدير
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مرتبه الشرفممتاز%590190.78ِّتاز1284ِّتاز1268ِّتاز934ِّتاز888ِّتاز794ِّتاز733تمٝ صاتر اتٛ اٌّعاطٝ احّذ عيط24######ٗ

مرتبه الشرفممتاز%590090.77ِّتاز1330ِّتاز1284ِّتاز918ِّتاز871ِّتاز790ِّتاز707ِحّٛد ِحّذ عثاش اٌثطر25######ٖ

مرتبه الشرفممتاز%590090.77ِّتاز1273ِّتاز1295ِّتاز933ِّتاز887ِّتاز798ِّتاز714ِرٖٚ ضعيذ عثذ اٌخاٌك اٌمفـــ26######ً

مرتبه الشرفممتاز%589390.66ِّتاز1320ِّتاز1301ِّتاز913ِّتاز864ِّتاز755ِّتاز740ِصطفٝ حازَ ضاِٝ طٕطاٜٚ اٌطر27######ٜٚ

مرتبه الشرفممتاز%588090.46ِّتاز1329ِّتاز1264ِّتاز904ِّتاز887ِّتاز792ِّتاز704ِٝ ِٕية ِحّــــــــــذ غعال28######ْ

مرتبه الشرفممتاز%587490.37ِّتاز1297ِّتاز1297ِّتاز901ِّتاز871ِّتاز801ِّتاز707ضحٝ ِحّــــذ ِحّـــــذ جــــاد29######

مرتبه الشرفممتاز%587190.32ِّتاز1274ِّتاز1299ِّتاز915ِّتاز876ِّتاز784ِّتاز723اِيرٖ عثذ اٌعاطٝ صثرٜ اٌٙيثر30######ٜ

مرتبه الشرفممتاز%586990.29ِّتاز1311ِّتاز1307ِّتاز913ِّتاز865ِّتاز776ِّتاز697اِيرٖ فتحٝ عثذ اٌعسيس عٍٝ اٌذضٛل31######ٝ

مرتبه الشرفممتاز%584789.95ِّتاز1299ِّتاز1311ِّتاز909ِّتاز826ِّتاز758ِّتاز744ِصطمٝ اضاِٗ فٙيُ ِٕصٛر32######

مرتبه الشرفممتاز%584589.92ِّتاز1253ِّتاز1303ِّتاز952ِّتاز883ِّتاز741ِّتاز713ِحّذ عثذ اٌحّيذ واًِ رزق عصفٛر33######

مرتبه الشرفممتاز%584289.88ِّتاز1265ِّتاز1279ِّتاز921ِّتاز868ِّتاز793ِّتاز716ِحّٛد عثذ اٌّرضٝ عثذ اٌعسيس ترو34######ٝ

مرتبه الشرفممتاز%584089.85ِّتاز1279ِّتاز1275ِّتاز907ِّتاز851ِّتاز790ِّتاز738اضّاء حطٓ اتٛ اٌعال اٌٍّع35######ٝ

مرتبه الشرفممتاز%584089.85ِّتاز1308ِّتاز1345ِّتاز949ِّتاز855ِّتاز740جيذجذا643ِحّذ راغة احّــذ اٌذِرداظ36######

مرتبه الشرفممتاز%583489.75ِّتاز1259ِّتاز1261ِّتاز917ِّتاز882ِّتاز792ِّتاز723دعاء ضعيذ عثذ اٌغفٛر اٌحفٕٝ عّر37######

مرتبه الشرفممتاز%583389.74ِّتاز1295ِّتاز1264ِّتاز940ِّتاز856ِّتاز788ِّتاز690ِٕٗ هللا صاتر فارٚق طــــــ38######ٗ

مرتبه الشرفممتاز%582989.68ِّتاز1313ِّتاز1283ِّتاز930ِّتاز864ِّتاز762جيذجذا677ٌّياء احّــــــذ حطيٓ ضاٌـــــــ39######ُ

مرتبه الشرفممتاز%582289.57ِّتاز1317ِّتاز1279ِّتاز901ِّتاز847ِّتاز766ِّتاز712عثذ اٌرحّٓ اضّاعيً عثذ اٌرحّٓ اٌخ40######ٌٝٛ

مرتبه الشرفممتاز%582089.54ِّتاز1283ِّتاز1290ِّتاز926ِّتاز830ِّتاز762ِّتاز729عثذ اٌرحّٓ فتحٝ ِحّـــــذ اٌذل41######ٓ

مرتبه الشرفممتاز%581089.38ِّتاز1287ِّتاز1265ِّتاز906ِّتاز860ِّتاز781ِّتاز711اضالَ ِحّذ اٌطيذ ِحّٛد ضٍيّا42######ْ

ِحّذ صالح ِحّذ عثذ اٌّحطٓ اٌحطيٕٝ 43######

اٌجٕذٜ
مرتبه الشرفممتاز%580989.37ِّتاز1283ِّتاز1271ِّتاز908ِّتاز881ِّتاز757ِّتاز709

مرتبه الشرفممتاز%580889.35ِّتاز1263ِّتاز1270ِّتاز873ِّتاز874ِّتاز790ِّتاز738ِحّذ ضعذ عثذ اٌحّيذ اٌفار44######

مرتبه الشرفممتاز%580489.29ِّتاز1293ِّتاز1284ِّتاز924ِّتاز859ِّتاز772جيذجذا672٘ثٗ رجة عطـــــــــــا جطــــــــذ45######
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مرتبه الشرفممتاز%580289.26ِّتاز1285ِّتاز1249ِّتاز908ِّتاز862ِّتاز794ِّتاز704رحاب عثذ اٌفتاح صاتر اتٛفـــــــر46######ٚ

مرتبه الشرفممتاز%579989.22ِّتاز1325ِّتاز1292ِّتاز905ِّتاز864ِّتاز776جيذجذا637عثذ هللا ِحّذ عثذ هللا اتٛ حجاز47######ٜ

مرتبه الشرفممتاز%579389.12ِّتاز1260ِّتاز1264ِّتاز921ِّتاز866ِّتاز770ِّتاز712ِحّذ عٍٝ ِحّـــذ عٍٝ جعفر48######

مرتبه الشرفممتاز%578889.05ِّتاز1269ِّتاز1276ِّتاز917ِّتاز854ِّتاز782ِّتاز690اٌطيذ اٌٛصاي عٍٝ احّذ49######

مرتبه الشرفممتاز%577888.89ِّتاز1272ِّتاز1241ِّتاز927ِّتاز863ِّتاز782ِّتاز693االء ِثرٚن ِحّٛد ِحّذ غٕي50######ُ

مرتبه الشرفممتاز%576888.74ِّتاز1286ِّتاز1274ِّتاز910ِّتاز843ِّتاز758ِّتاز697احّذ ِجذٜ عثذ اٌجٛاد اضّاعي51######ً

مرتبه الشرفممتاز%576688.71جيذجذا1212ِّتاز1281ِّتاز901ِّتاز853ِّتاز797ِّتاز722ِحّذ ضّير احّــــــــذ فرج52######

مرتبه الشرفممتاز%576688.71ِّتاز1273ِّتاز1236ِّتاز905ِّتاز873ِّتاز781ِّتاز698ِٝ اغرف ِحّذ عثذ اٌعظيُ اتٛ اٌعس53######َ

مرتبه الشرفممتاز%576388.66ِّتاز1272ِّتاز1291ِّتاز903ِّتاز846ِّتاز738ِّتاز713ايّاْ ٔاصر ضعيذ غريف54######

مرتبه الشرفممتاز%575688.55ِّتاز1284ِّتاز1297ِّتاز864ِّتاز850ِّتاز752ِّتاز709ِحّذ رضا عثذ اٌفتاح اتٛ عيػ55######ٗ

مرتبه الشرفممتاز%575688.55ِّتاز1313ِّتاز1288ِّتاز924ِّتاز858ِّتاز754جيذجذا619ِرٖٚ طارق غــــٛلٝ ضيف56######

مرتبه الشرفممتاز%575288.49جيذجذا1208ِّتاز1303ِّتاز919ِّتاز856ِّتاز783ِّتاز683راِٝ ِحّٛد صثحٝ ِحّـــــــٛد57######

مرتبه الشرفممتاز%574988.45جيذجذا1223ِّتاز1270ِّتاز889ِّتاز881ِّتاز771ِّتاز715ِحّذ عٍٝ ضٍيّاْ اتـــــٛ اٌعال58######

مرتبه الشرفممتاز%574888.43ِّتاز1294جيذجذا1228ِّتاز898ِّتاز853ِّتاز766ِّتاز709رحاب حطٓ صذيك عٍٝ اٌحصر59######ٜ

مرتبه الشرفممتاز%574788.42ِّتاز1254ِّتاز1242ِّتاز917ِّتاز853ِّتاز782ِّتاز699تطّٗ ِحّذ اٌّصيٍحٝ احّذ60######

مرتبه الشرفممتاز%574388.35ِّتاز1335ِّتاز1254ِّتاز922ِّتاز817ِّتاز740جيذجذا675اضالَ رغذٜ عثذ إٌثٝ اترا٘ي61######ُ

مرتبه الشرفممتاز%573888.28ِّتاز1256ِّتاز1248ِّتاز917ِّتاز847ِّتاز775ِّتاز695االء ِحّذ عثذ اٌطّيع اٌمطا62######ْ

مرتبه الشرفممتاز%573888.28ِّتاز1303ِّتاز1249ِّتاز876ِّتاز855ِّتاز748ِّتاز707ضّر ِحّٛد صادق ِحّٛد يٛضف63######

مرتبه الشرفممتاز%573788.26ِّتاز1293جيذجذا1231ِّتاز897ِّتاز862ِّتاز760ِّتاز694اترار عالء ِحّذ جٛد64######ٖ

مرتبه الشرفممتاز%573788.26ِّتاز1300ِّتاز1292ِّتاز906ِّتاز852ِّتاز781جيذجذا606غيّاء ٚجيٗ عثذ اٌحّيذ اٌماضــــــــ65######ٝ

مرتبه الشرفممتاز%573588.23ِّتاز1253ِّتاز1269ِّتاز905ِّتاز866ِّتاز771جيذجذا671اِيرٖ أٛر ِحّٛد ِمٍذ66######

مرتبه الشرفممتاز%572688.09جيذجذا1186ِّتاز1277ِّتاز922ِّتاز878ِّتاز799جيذجذا664داٌيا جّـــاي فــــــؤاد اٌطــــيذ67######

مرتبه الشرفممتاز%572688.09ِّتاز1266ِّتاز1273ِّتاز903ِّتاز837ِّتاز760ِّتاز687ٌثٕٝ عٍــٝ ضيذ عثــذ اٌغفـــــــــار68######

مرتبه الشرفممتاز%572288.03ِّتاز1294جيذجذا1232ِّتاز869ِّتاز857ِّتاز764ِّتاز706احّذ اترا٘يُ ِحّذ اتٛ زيذ69######
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مرتبه الشرفممتاز%571487.91ِّتاز1289ِّتاز1295ِّتاز903ِّتاز844جيذجذا721جيذجذا662ِٙذٜ ِحّذ ِحّــــــــذ اٌغٕا70######َ

مرتبه الشرفممتاز%571387.89ِّتاز1270ِّتاز1243ِّتاز892ِّتاز859ِّتاز772جيذجذا677اضّاء اترا٘يُ جاتر اترا٘يُ لػٛر71######

مرتبه الشرفممتاز%571087.85ِّتاز1312ِّتاز1260ِّتاز908ِّتاز827ِّتاز731جيذجذا672ايات احّذ عثذ اٌعسيس جاب هللا72######

مرتبه الشرفممتاز%570787.80ِّتاز1244جيذجذا1205ِّتاز913ِّتاز847ِّتاز786ِّتاز712ِٝ حطٓ اترا٘يــــــُ عطـــــــي73######ٗ

مرتبه الشرفممتاز%570387.74ِّتاز1289ِّتاز1265ِّتاز906ِّتاز821ِّتاز736ِّتاز686حازَ ِحّٛد عثذ اٌعاطٝ اترا٘يُ حّذ74######

مرتبه الشرفممتاز%570087.69ِّتاز1291ِّتاز1259ِّتاز903ِّتاز828ِّتاز754جيذجذا665عثذ هللا اترا٘يـــــــُ اٌطيذ غثاغ75######ٝ

مرتبه الشرفممتاز%569687.63ِّتاز1272ِّتاز1287ِّتاز914ِّتاز833ِّتاز776جيذجذا614٘ذير ِحّذ عثذ اٌخاٌك احّذ ادريص76######

مرتبه الشرفممتاز%569487.60جيذجذا1197ِّتاز1280ِّتاز876ِّتاز826ِّتاز792ِّتاز723احّذ ِحّذ رضالْ احّذ رضال77######ْ

مرتبه الشرفممتاز%569387.58ِّتاز1246ِّتاز1253ِّتاز899ِّتاز849ِّتاز757ِّتاز689فادٜ رؤف غفيك عثـــــذ اٌٍّه78######

مرتبه الشرفممتاز%569287.57ِّتاز1302جيذجذا1194ِّتاز896ِّتاز853ِّتاز774جيذجذا673ايٕاش عثذ اٌّحطٓ ِحّذ لطة79######

مرتبه الشرفممتاز%569087.54ِّتاز1299ِّتاز1290ِّتاز884ِّتاز842ِّتاز730جيذجذا645اضّاء عثذ اٌّمصٛد ِحّذ ط80######ٗ

مرتبه الشرفممتاز%568887.51جيذجذا1220ِّتاز1255ِّتاز892ِّتاز825ِّتاز780ِّتاز716رٚضٗ عّاد اٌذيٓ عىاغٗ عثذ اٌّجيذ81######

مرتبه الشرفممتاز%568587.46جيذجذا1232ِّتاز1240ِّتاز948ِّتاز898جيذجذا671ِّتاز696ِحّذ عثذ إٌثٝ ِحّذ عثذ اٌرح82######ّٓ

مرتبه الشرفممتاز%568287.42ِّتاز1266جيذجذا1229ِّتاز896ِّتاز851ِّتاز767جيذجذا673ايّاْ ضعيذ حاِذ ِصيٍح83######ٝ

مرتبه الشرفممتاز%568187.40جيذجذا1219جيذجذا1224ِّتاز915ِّتاز843ِّتاز772ِّتاز708ضارٖ اغرف روٝ ِحّــــذ اٌمر84######ِٗ

مرتبه الشرفممتاز%567187.25ِّتاز1287ِّتاز1268ِّتاز915ِّتاز857ِّتاز734جيذجذا610تطٕيُ ِصطفٝ عٍـــٝ تروات85######

مرتبه الشرفممتاز%566887.20جيذجذا1230ِّتاز1260ِّتاز901ِّتاز829ِّتاز730ِّتاز718أص ايّٓ حاِذ ِحّٛد تىر86######

مرتبه الشرفممتاز%566487.14جيذجذا1178جيذجذا1217ِّتاز916ِّتاز873ِّتاز774ِّتاز706اضّاء اترا٘يُ ِحّٛد جّع87######ٗ

مرتبه الشرفممتاز%566487.14ِّتاز1272جيذجذا1214ِّتاز923ِّتاز863ِّتاز743جيذجذا649ضٍّٝ عادي عيطٝ احّـــــــذ اٌخ88######ٌٝٛ

مرتبه الشرفممتاز%566387.12ِّتاز1285ِّتاز1253ِّتاز897جيذجذا807ِّتاز741ِّتاز680احّذ غٛلٝ عثذ اٌرحّٓ تذ89######ٖ

مرتبه الشرفممتاز%566287.11ِّتاز1299ِّتاز1255ِّتاز910جيذجذا804جيذجذا720جيذجذا674اضّاء اٌطيذ عٍٝ اٌطيذ اتٛ إٌصر90######

مرتبه الشرفممتاز%565587.00ِّتاز1252جيذجذا1212ِّتاز895ِّتاز850ِّتاز779جيذجذا667ِٝ عثذ اٌرازق جاتـــــــر ضعذ91######

مرتبه الشرفممتاز%565086.92جيذجذا1204ِّتاز1264ِّتاز892ِّتاز851ِّتاز775جيذجذا664حّذٜ ضعيذ اترا٘ـــيُ اٌطثى92######ٝ

 

رئيس الجامعه 

(معوض الخولى/د.أ)

 

عميد الكليه
      رصد النتيجه                    رئيس الكنترول   



        5/6تاريخ اعتماد مجلس الكليه           

 2017دورنوفمبر (لمرحله البكالوريوس)نتيجـــة المجمـــــــوع التـراكمـــــي

(31)الدفعه 

جامعة المنوفية

  كلية الطب

  كنترول المجموع التراكمى

االمجموعالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجة
8008509501000145014506500

المجموع التراكمي

التقدير
م

اٌرلُ 

األواديّي
الطالب اســــم

الفرقة السادسة

%النسبهالتقديرالتقديرالتقدير

 138طـــالب حاصلون على تقـــديــــر عـــام ممتاز وعـــــددهم 

مرتبه الشرفالتقدير العام
الفرقة الخامسةالفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة األولي

التقديرالتقدير

مرتبه الشرفممتاز%564686.86جيذجذا1172جيذجذا1217ِّتاز902ِّتاز861ِّتاز781ِّتاز713رٚضٗ فٛزٜ ِحّـــــــــذ اٌػريف93######

مرتبه الشرفممتاز%564586.85ِّتاز1254ِّتاز1282ِّتاز894جيذجذا779ِّتاز750ِّتاز686ايٗ حّادٖ ِحّذ غذيذ94######

مرتبه الشرفممتاز%563386.66جيذجذا1195ِّتاز1248ِّتاز890ِّتاز842ِّتاز768ِّتاز690رٔا عثذ اٌٛ٘اب صذر اٌذيٓ ِحّذ خّيص95######

مرتبه الشرفممتاز%563386.66جيذجذا1204ِّتاز1253ِّتاز876ِّتاز837ِّتاز779ِّتاز684فاتٓ عالء اٌذيٓ عثذ اٌفتاح اٌفم96######ٝ

مرتبه الشرفممتاز%562986.60جيذجذا1209جيذجذا1226ِّتاز888ِّتاز831ِّتاز774ِّتاز701ايّاْ عٍٝ ِٛضٝ اٌػاعر97######

مرتبه الشرفممتاز%562486.52ِّتاز1271ِّتاز1251ِّتاز870ِّتاز817ِّتاز730ِّتاز685ِٕٝ عٍٝ اٌطيذ طٗ اٌمٍع98######

مرتبه الشرفممتاز%562286.49ِّتاز1272جيذجذا1189ِّتاز871ِّتاز830ِّتاز776ِّتاز684ايّاْ اٌطيذ ِعٛض عثذاٌٛ٘اب99######

مرتبه الشرفممتاز%562186.48ِّتاز1240جيذجذا1203ِّتاز894ِّتاز828ِّتاز773ِّتاز683ِحّذ جّاي تٛفيك حطّٕٝ ع100######ٍٝ

مرتبه الشرفممتاز%562186.48ِّتاز1239ِّتاز1243ِّتاز878ِّتاز838ِّتاز735ِّتاز688ِصطفٝ ِٙذٜ ِصطفٝ ِحّذ تّراز101######

مرتبه الشرفممتاز%561486.37ِّتاز1240ِّتاز1239ِّتاز874ِّتاز823ِّتاز760جيذجذا678اضراء ٔثيً عثذ اٌعسيس ِصطفٝ عاِر102######

مرتبه الشرفممتاز%561386.35جيذجذا1232ِّتاز1239جيذجذا846ِّتاز868ِّتاز774جيذجذا654اٌس٘راء عاطف حطيٓ ز٘ر103######ٖ

مرتبه الشرفممتاز%561286.34جيذجذا1216جيذجذا1229ِّتاز891ِّتاز822ِّتاز772ِّتاز682ٚالء عٙذٜ عثذ اٌرحيُ اٌطيذ ِحّذ104######

مرتبه الشرفممتاز%561186.32جيذجذا1178جيذجذا1176ِّتاز930ِّتاز832ِّتاز778ِّتاز717احّذ اٌطيذ اٌٛردأٝ إٌّر105######

مرتبه الشرفممتاز%560786.26جيذجذا1225جيذجذا1224ِّتاز905ِّتاز826ِّتاز755جيذجذا672ِحّذ ٔثيً عثذ اٌجٍيً اٌعيط106######ٜٛ

مرتبه الشرفممتاز%560686.25جيذجذا1214ِّتاز1234جيذجذا830جيذجذا798ِّتاز787ِّتاز743احّذ ِٕير ِحّذ عطا هللا107######

مرتبه الشرفممتاز%560286.18ِّتاز1250جيذجذا1217ِّتاز898ِّتاز818ِّتاز723ِّتاز696احّذ اضّاعيً احّذ اٌطيذ خضر108######

ممتاز%560286.18ِّتاز1254ِّتاز1260ِّتاز911ِّتاز851ِّتاز740//جيذ586وريُ وّاي عٍٝ احّذ عثـــذ اٌٙاد109######ٜ

مرتبه الشرفممتاز%560286.18ِّتاز1277ِّتاز1240ِّتاز880جيذجذا803جيذجذا710ِّتاز692ِحّذ اغرف ِحّذ عثذ اٌجٛاد ِحرٚش110######

مرتبه الشرفممتاز%560186.17جيذجذا1198ِّتاز1238ِّتاز900ِّتاز842ِّتاز749جيذجذا674احّذ ٔصر اٌطيذ عثذ اٌغٕٝ ج111######ٍَٛٙ

مرتبه الشرفممتاز%560186.17ِّتاز1265جيذجذا1228ِّتاز881ِّتاز852ِّتاز739جيذجذا636ِرٖٚ عٍٝ ِحّذٜ اٌطيذ اٌطعذ112######ٝٔ

مرتبه الشرفممتاز%560186.17جيذجذا1215جيذجذا1222ِّتاز885ِّتاز876ِّتاز747جيذجذا656ِٕٓ ٘أٝء ِحّذ جّاي اٌذيٓ ٔصار113######

مرتبه الشرفممتاز%559586.08ِّتاز1250جيذجذا1209ِّتاز872ِّتاز812ِّتاز771ِّتاز681ِحّٛد ضعيذ ِحّذ احّذ عثيذ114######

مرتبه الشرفممتاز%559286.03جيذجذا1222ِّتاز1243ِّتاز899ِّتاز841ِّتاز753جيذجذا634ٌّٝ وّاي اٌذيٓ احّذ احّذ ٚ٘ة115######
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مرتبه الشرفممتاز%559186.02جيذجذا1210جيذجذا1211ِّتاز889ِّتاز847ِّتاز735ِّتاز699اضراء عثاش ِحّذ اٌطيف116######ٝ

ممتاز%559086.00ِّتاز1255ِّتاز1286ِّتاز899ِّتاز820جيذجذا700جيذجذا630ايّاْ صالح ضٍيّاْ ِحّذ جاد117######

مرتبه الشرفممتاز%558785.95ِّتاز1251جيذجذا1222ِّتاز881ِّتاز825ِّتاز752جيذجذا656احّذ جّاي حاِذ عجي118######ّٝ

مرتبه الشرفممتاز%558785.95ِّتاز1265ِّتاز1266ِّتاز874جيذجذا786ِّتاز731جيذجذا665٘ثٗ عثذ اٌعسيس ِحّٛد غا٘ي119######ٓ

مرتبه الشرفممتاز%558485.91ِّتاز1254ِّتاز1250ِّتاز860ِّتاز834ِّتاز760جيذجذا626عثذ هللا ضعيذ احّذ عثذ اٌّمصٛد احّذ120######

مرتبه الشرفممتاز%558285.88جيذجذا1193جيذجذا1216ِّتاز865ِّتاز840ِّتاز767ِّتاز701داٌيا ِحّذ ِذحت ِحّذ اٌثطي121######ٝٔٛ

مرتبه الشرفممتاز%558285.88جيذجذا1198جيذجذا1165ِّتاز910ِّتاز824ِّتاز774ِّتاز711ِراَ عاطف ِحّٛد عثذ اٌجٛاد جّع122######ٗ

مرتبه الشرفممتاز%557785.80ِّتاز1234جيذجذا1217ِّتاز886جيذجذا798ِّتاز766جيذجذا676ِحّذ عٍٝ عثـــــذ اٌّجيذ داٚد123######

مرتبه الشرفممتاز%557385.74ِّتاز1250ِّتاز1243جيذجذا835ِّتاز839ِّتاز757جيذجذا649رحاب فتحٝ اٌذضٛلٝ احــــــــّــذ124######

مرتبه الشرفممتاز%557185.71جيذجذا1210جيذجذا1230ِّتاز879جيذجذا806ِّتاز754ِّتاز692٘اجر ٔسيـــــــــٗ ِحّـــــذ عمث125######ٍٗ

مرتبه الشرفممتاز%556585.62جيذجذا1219جيذجذا1171ِّتاز864ِّتاز836ِّتاز792ِّتاز683تػرٜ عٍٝ اٌطيذ رجة126######

مرتبه الشرفممتاز%556285.57ِّتاز1249جيذجذا1192ِّتاز876ِّتاز814ِّتاز750ِّتاز681اضّاء ضعيذ ِحّذ اٌحذاد127######

مرتبه الشرفممتاز%555985.52ِّتاز1280جيذجذا1227ِّتاز850جيذجذا801ِّتاز724جيذجذا677ايّاْ ضعذ اٌطيذ فرج128######

مرتبه الشرفممتاز%555985.52جيذجذا1232ِّتاز1250ِّتاز886ِّتاز816ِّتاز752جيذجذا623ٔٛرا ِحّـــذ ِحّـــــذ عّــــــــار129######

مرتبه الشرفممتاز%555285.42جيذجذا1222جيذجذا1212ِّتاز893ِّتاز821ِّتاز743جيذجذا661ضارٖ عٍٝ عثذ اٌرؤف عثذ اٌطتار عياد130######

مرتبه الشرفممتاز%555285.42ِّتاز1235جيذجذا1228ِّتاز885جيذجذا796ِّتاز749جيذجذا659ياضّيٓ عثذ اٌٙادٜ ِحّذ اٌّحرٚل131######ٝ

مرتبه الشرفممتاز%554785.34ِّتاز1251ِّتاز1259ِّتاز871جيذجذا801ِّتاز740جيذجذا625اضّاء صثحٝ عٍٝ ِحّذ داٚد132######

مرتبه الشرفممتاز%554485.29ِّتاز1233جيذجذا1214ِّتاز862ِّتاز855ِّتاز736جيذجذا644أجٝ حطاَ احّـــذ تـــــالي133######

مرتبه الشرفممتاز%553285.11جيذجذا1230ِّتاز1234ِّتاز865ِّتاز843ِّتاز746جيذجذا614ِصطفٝ فتحٝ ِحّــــذ عثيـــذ134######

مرتبه الشرفممتاز%553185.09جيذجذا1222جيذجذا1205جيذجذا842ِّتاز824ِّتاز740ِّتاز698تطّٗ ِحّذ غٛلٝ ِحّذ غا٘ي135######ٓ

مرتبه الشرفممتاز%552785.03جيذجذا1222ِّتاز1238ِّتاز941جيذجذا783جيذجذا695جيذجذا648اضاِٗ عثذ اٌعاطٝ اترا٘يُ ِصيٍحٝ احّذ136######

مرتبه الشرفممتاز%552685.02جيذجذا1194جيذجذا1206ِّتاز872ِّتاز848جيذجذا717ِّتاز689ِاريٕا صالح احّــــــــذ زلسٚق137######

مرتبه الشرفممتاز%552685.02جيذجذا1211ِّتاز1282ِّتاز884ِّتاز820جيذجذا668جيذجذا661ِحّذ عّرٚ ِحّــذ اٌّذتٛح138######
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مرتبه الشرفجيدجدا%552084.92خيذخذا1219خيذخذا1182يًتاز899يًتاز811يًتاز781خيذخذا628اياَٗ ريضاٌ انػُأٖ انعتر139######

مرتبه الشرفجيدجدا%552084.92خيذخذا1214يًتاز1239يًتاز880خيذخذا806خيذخذا715خيذخذا666ضعيذ اضايّ ضعيذ عثذ انـــــٕازــــــذ140######

مرتبه الشرفجيدجدا%551484.83خيذخذا1222خيذخذا1222يًتاز911يًتاز844خيذخذا704خيذخذا611زُاٌ َثيم يسًـــــذ اندـــسار141######

مرتبه الشرفجيدجدا%551084.77يًتاز1256خيذخذا1230يًتاز859خيذخذا796يًتاز749خيذخذا620ْاخر زايذ يسًٕد زايذ زداج142######

مرتبه الشرفجيدجدا%550684.71خيذخذا1169خيذخذا1153يًتاز879يًتاز828يًتاز794يًتاز683اييرِ ضعيذ عثذ انرزيى انكفرا143######ٖٔ

مرتبه الشرفجيدجدا%550684.71يًتاز1260خيذخذا1165يًتاز873خيذخذا802يًتاز753خيذخذا653َػٕٖ زًذٖ ازًـــــذ اتراْيى144######

مرتبه الشرفجيدجدا%550484.68خيذخذا1204خيذخذا1213يًتاز854يًتاز818يًتاز729يًتاز686غٕلٗ يسًــــذ غٕلت عهـــــــــــــ145######ٗ

جيدجدا%549984.60يًتاز1250يًتاز1261يًتاز920خيذخذا750//خيذ637يًتاز681انطيذ يسًذ عثذ انًديذ انطيذ اتراْيى146######

جيدجدا%549884.58يًتاز1250يًتاز1255يًتاز899خيذخذا794خيذخذا711//خيذ589اضًاء يسًذ يسًذ اتٕ غعر147######

مرتبه الشرفجيدجدا%549084.46خيذخذا1167خيذخذا1184يًتاز889خيذخذا797يًتاز775خيذخذا678زطُاء ضًير اتٕ يطهى يٕض148######ٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%548984.45خيذخذا1205خيذخذا1185يًتاز866يًتاز830خيذخذا713يًتاز690يسًذ عصاو عثذ انطتار انًغرت149######ٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%548684.40خيذخذا1229خيذخذا1199خيذخذا842يًتاز818يًتاز765خيذخذا633ايُيّ عثذ انفتاذ عثذ انرازق فسيم150######

مرتبه الشرفجيدجدا%547984.29خيذخذا1205يًتاز1264يًتاز889خيذخذا763خيذخذا712خيذخذا646اييرِ عثذ انًُعى ازًذ عتًا151######ٌ

جيدجدا%547684.25يًتاز1262يًتاز1255يًتاز901يًتاز836خيذخذا685//خيذ537عهياء َػأت يــــرزٔق انطيذ152######

مرتبه الشرفجيدجدا%547584.23يًتاز1308يًتاز1279يًتاز850خيذخذا741خيذخذا671خيذخذا626َرييٍ تطرش زكريـــــــا خْٕر153######

مرتبه الشرفجيدجدا%547484.22خيذخذا1199خيذخذا1195خيذخذا828يًتاز840خيذخذا722يًتاز690ياضًيٍ يًذٔذ عثذ انًسطٍ عطي154######ّ

جيدجدا%546984.14يًتاز1263خيذخذا1231يًتاز888يًتاز814خيذخذا717//خيذ556اضراء يسًذ يسًذ انطيذ تيٕي155######ٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%546884.12خيذخذا1139خيذخذا1199يًتاز913يًتاز847يًتاز727خيذخذا643ازًذ انطيذ ازًذ غُيى156######

مرتبه الشرفجيدجدا%546484.06خيذخذا1211خيذخذا1181يًتاز883يًتاز839يًتاز733خيذخذا617ريى عادل عًــــر انفمـــــــــــــ157######ٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%546384.05خيذخذا1152خيذخذا1216يًتاز883خيذخذا785يًتاز756خيذخذا671ازًذ يسطٍ يسًٕد يمػظ158######

جيدجدا%546084.00يًتاز1264يًتاز1251يًتاز866خيذخذا789خيذخذا700//خيذ590ياريُا عثذ انػٓيذ عسيس عثذ انػٓيذ159######

مرتبه الشرفجيدجدا%545883.97خيذخذا1209خيذخذا1182خيذخذا836خيذخذا781يًتاز754يًتاز696عائػّ رفعت يصطفٗ عيـــــــذ160######

221طـــالب حاصلون على تقـــديــــر عـــام جيد جدا وعـــــددهم 
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مرتبه الشرفجيدجدا%545883.97خيذخذا1232خيذخذا1212خيذخذا847خيذخذا801يًتاز725خيذخذا641يسًٕد زكريا عثذ انطتار اتٕ غاد161######ٖ

مرتبه الشرفجيدجدا%545783.95خيذخذا1205خيذخذا1197يًتاز856خيذخذا797يًتاز734خيذخذا668ضًر يدذٖ يسًـــــــذ صادق رزق162######

مرتبه الشرفجيدجدا%545483.91خيذخذا1210خيذخذا1204يًتاز869يًتاز848خيذخذا718خيذخذا605اضراء خًال عثذ انًديذ انطيط163######ٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%545483.91خيذخذا1193خيذخذا1223يًتاز864يًتاز819يًتاز731خيذخذا624يسًذ يصطفٗ عثذ انطالو زًاد164######

مرتبه الشرفجيدجدا%543883.66يًتاز1238خيذخذا1228يًتاز904خيذخذا742خيذخذا713خيذخذا613راَيا صالذ انطيذ اتراْيى يسًٕد165######

مرتبه الشرفجيدجدا%543883.66خيذخذا1160خيذخذا1188خيذخذا877خيذخذا791يًتاز745خيذخذا677ْذير يصيهسٗ عثذ انطًيع غريف166######

مرتبه الشرفجيدجدا%543483.60يًتاز1248خيذخذا1193يًتاز867خيذخذا753يًتاز728خيذخذا645يٗ ضعيذ عثذ انًُعى زطٍ خهيف167######ّ

مرتبه الشرفجيدجدا%542783.49خيذخذا1172خيذخذا1211يًتاز862خيذخذا803يًتاز729خيذخذا650ايًاٌ انطيذ اتراْيى صمر168######

مرتبه الشرفجيدجدا%542283.42خيذخذا1217خيذخذا1136يًتاز857خيذخذا793يًتاز730يًتاز689ازًذ يسًذ عثذ انطًيع يسًذ انذيرداظ169######

مرتبه الشرفجيدجدا%542183.40خيذخذا1169خيذخذا1168يًتاز862يًتاز816يًتاز750خيذخذا656َدٕٖ كًـــــال عهــــــٗ زداز170######ٖ

مرتبه الشرفجيدجدا%541783.34خيذخذا1111خيذخذا1180يًتاز863يًتاز858يًتاز747خيذخذا658فارٔق صثسٗ يسًٕد انًغرت171######ٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%541583.31خيذخذا1215خيذخذا1210خيذخذا796خيذخذا758يًتاز767خيذخذا669ضٓاو عثًــــــــــــاٌ تٕفيك انػيخ172######

مرتبه الشرفجيدجدا%540883.20خيذخذا1147خيذخذا1198خيذخذا839يًتاز829خيذخذا721خيذخذا674ديُا عثذ انعهيى عثذ انعهيى خهـيــــم173######

مرتبه الشرفجيدجدا%540283.11خيذخذا1206خيذخذا1224خيذخذا833خيذخذا727يًتاز733خيذخذا679يسًذ فتسٗ ضعذ يسًذ عيط174######ٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%539683.02خيذخذا1185خيذخذا1161يًتاز863خيذخذا804يًتاز755خيذخذا628اتتطاو يسًذ فٕزٖ يسًذ175######

مرتبه الشرفجيدجدا%539683.02خيذخذا1178خيذخذا1200خيذخذا849خثذخذا800خيذخذا722خيذخذا647ريٓاو يصطفٗ عثذ انسًيذ زي176######ُّ

جيدجدا%539583.00خيذخذا1210خيذخذا1220يًتاز912يًتاز831خيذخذا703يمثٕل519ازًذ عثذ انطالو ضعذ عثذ انطالو177######

مرتبه الشرفجيدجدا%539482.98خيذخذا1217خيذخذا1205يًتاز874خيذخذا769خيذخذا687خيذخذا642ازًذ عثذ انسكيى عثذ انًُعى االضذٔد178######ٖ

جيدجدا%539382.97خيذخذا1196يًتاز1239يًتاز872خيذخذا800خيذخذا721//خيذ565ايًاٌ ضهيًاٌ يٕضٗ عثذ هللا179######

مرتبه الشرفجيدجدا%538782.88خيذخذا1211خيذخذا1208يًتاز860خيذخذا773خيذخذا709خيذخذا626ايًاٌ يصطفٗ عثذ انعهيى لاتم180######

مرتبه الشرفجيدجدا%538782.88خيذخذا1115خيذخذا1223يًتاز864يًتاز815يًتاز744خيذخذا626كًال رضا كًال غرية كاَــــــ181######ٌٕ

مرتبه الشرفجيدجدا%538682.86خيذخذا1164خيذخذا1208خيذخذا813يًتاز818يًتاز731خيذخذا652ديُا عثذ انسًيذ غساتّ َٕفــــــــم182######
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مرتبه الشرفجيدجدا%538382.82خيذخذا1197خيذخذا1185يًتاز865خيذخذا794خيذخذا706خيذخذا636اياَٗ يسًذ خيرٖ ضهيًاٌ عثذ انكريى183######

مرتبه الشرفجيدجدا%538182.78خيذخذا1219خيذخذا1227خيذخذا846خيذخذا776خيذخذا706خيذخذا607االء ياضر ازًذ عثذ انًعطٗ يٕض184######ٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%537982.75خيذخذا1162خيذخذا1183يًتاز853خيذخذا775يًتاز739خيذخذا667ازًذ عثذ انعال يسًٕد عادل185######

مرتبه الشرفجيدجدا%537282.65خيذخذا1182خيذخذا1184يًتاز862خيذخذا783يًتاز749خيذخذا612ضارِ ازًذ عثـــذ انطــــــالو غتي186######ّ

مرتبه الشرفجيدجدا%537082.62خيذخذا1169خيذخذا1228يًتاز878خيذخذا753خيذخذا700خيذخذا642غيًاء رغاد انطيذ اتراْيـــى ضعـــــذ187######

مرتبه الشرفجيدجدا%536882.58خيذخذا1224يًتاز1238خيذخذا791خيذخذا777خيذخذا715خيذخذا623يسًذ اغرف عثذ انطًيع خٕيه188######ٗ

جيدجدا%536782.57خيذخذا1193خيذخذا1219يًتاز859خيذخذا770يًتاز728//خيذ598ازًذ تذٖٔ اييٍ تذ189######ٖٔ

مرتبه الشرفجيدجدا%536782.57خيذخذا1118خيذخذا1211يًتاز914خيذخذا795خيذخذا703خيذخذا626ْذير زطٍ زافع خثريـــــــــم190######

مرتبه الشرفجيدجدا%536582.54يًتاز1285خيذخذا1227خيذخذا806خيذخذا733خيذخذا710خيذخذا604َثٕيّ يسًذ يسًـــــذ انغت191######ًٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%536182.48خيذخذا1222خيذخذا1163خيذخذا823خيذخذا791يًتاز724خيذخذا638اضراء انطيذ يسًذ عثذ انسًيذ192######

مرتبه الشرفجيدجدا%536182.48خيذخذا1207خيذخذا1232خيذخذا825خيذخذا758خيذخذا705خيذخذا634تطًّ عثذ انُثٗ انطيذ غرية193######

مرتبه الشرفجيدجدا%535982.45خيذخذا1158خيذخذا1183يًتاز855يًتاز829يًتاز726خيذخذا608االء عثذ انسكيى عثذ انهطيف ازًذ عًرا194######ٌ

مرتبه الشرفجيدجدا%535782.42خيذخذا1176خيذخذا1190خيذخذا813خيذخذا768يًتاز739خيذخذا671ضًيّ ْاَٗ عثـــــــذ انعاطٗ انصعيذ195######ٖ

مرتبه الشرفجيدجدا%535482.37خيذخذا1159خيذخذا1181يًتاز860يًتاز814خيذخذا722خيذخذا618يسًذ غعثاٌ عثذ انُثٗ يسًــــذ196######

جيدجدا%534582.23خيذخذا1165يًتاز1242يًتاز906خيذخذا721خيذخذا713//خيذ598يسًذ يسًذ فايس يسًـــذ رخة197######

مرتبه الشرفجيدجدا%533782.11خيذخذا1120خيذخذا1102يًتاز854يًتاز831يًتاز739يًتاز691َٕراٌ َثيم عثذ انفتاذ انطيذ عًار198######ِ

مرتبه الشرفجيدجدا%533682.09خيذخذا1226خيذخذا1198خيذخذا840خيذخذا724خيذخذا688خيذخذا660َعًّ عثذ انفتاذ عثذ انسًيذ يسفٕظ199######

مرتبه الشرفجيدجدا%533182.02خيذخذا1098خيذخذا1221يًتاز868خيذخذا799خيذخذا702خيذخذا643تطًّ تذٖٔ يسًٕد انمهػ200######ٗ

جيدجدا%533182.02خيذخذا1198خيذخذا1210يًتاز873//خيذ699خيذخذا717خيذخذا634ٔالء طهعت َثيــــــــــــّ لًـــر201######

مرتبه الشرفجيدجدا%532981.98خيذخذا1146خيذخذا1178خيذخذا835خيذخذا754يًتاز744خيذخذا672ضهًٗ عثذ انٕازذ عثذ انفضيم انطٕاق202######

جيدجدا%532781.95خيذخذا1203خيذخذا1201يًتاز851خيذخذا738يًتاز735//خيذ599فاطًّ اتراْيى انطيذ غذيذ ْيث203######ّ

مرتبه الشرفجيدجدا%532081.85خيذخذا1123خيذخذا1182خيذخذا843خيذخذا792خيذخذا704خيذخذا676يصطفٗ يسًٕد يسًــــــذ خــــاد204######

 

رئيس الجامعه 

(معوض الخولى/د.أ)

 

عميد الكليه
      رصد النتيجه                    رئيس الكنترول   



        4/10تاريخ اعتماد مجلس الكليه           

 2017دورنوفمبر (لمرحله البكالوريوس)نتيجـــة المجمـــــــوع التـراكمـــــي

(31)الدفعه 

جامعة المنوفية

  كلية الطب

  كنترول المجموع التراكمى

االمجموعالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجة
8008509501000145014506500

221طـــالب حاصلون على تقـــديــــر عـــام جيد جدا وعـــــددهم 

مرتبه الشرفالتقدير العام
الفرقة الخامسةالفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة األولي

التقديرالتقدير

المجموع التراكمي

التقدير
م

انرلى 

األكاديًي
الطالب اســــم

الفرقة السادسة

%النسبهالتقديرالتقديرالتقدير

مرتبه الشرفجيدجدا%530881.66خيذخذا1186خيذخذا1146خيذخذا815خيذخذا750يًتاز729يًتاز682يسًٕد عاطف صاتـــر يرضــ205######ٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%530881.66خيذخذا1170خيذخذا1147خيذخذا843خيذخذا755يًتاز724خيذخذا669يُّ هللا اتراْيى عثذ انسًيذ انسير206######

مرتبه الشرفجيدجدا%529681.48خيذخذا1195خيذخذا1179خيذخذا847يًتاز808خيذخذا661خيذخذا606يصطفٗ يسًــــذ يسًٕد انصا207######ٖٔ

جيدجدا%528781.34//خيذ1073خيذخذا1172يًتاز867يًتاز806يًتاز723خيذخذا646ضارِ عادل صادق عثذ انٕازذ يذي208######ٍ

مرتبه الشرفجيدجدا%528781.34خيذخذا1194خيذخذا1180خيذخذا841خيذخذا745خيذخذا699خيذخذا628غيًاء عثذ انًُعى عثذ انسهيى انسذي209######ُٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%528781.34خيذخذا1196خيذخذا1169خيذخذا845خيذخذا769خيذخذا672خيذخذا636يُّ هللا ْػاو يسًـــــــذ صمر210######

مرتبه الشرفجيدجدا%528581.31خيذخذا1139خيذخذا1145خيذخذا815خيذخذا772يًتاز764خيذخذا650يسًذ لذرٖ غازٖ يسًذ ازًذ211######

مرتبه الشرفجيدجدا%528481.29خيذخذا1191خيذخذا1118خيذخذا827خيذخذا780خيذخذا670يًتاز698اضراء يطرٖ اتراْيى انكيال212######َٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%528481.29خيذخذا1098خيذخذا1178يًتاز856خيذخذا798يًتاز728خيذخذا626انػيًاء طهعت عثذ انغسيس عس انذي213######ٍ

مرتبه الشرفجيدجدا%528481.29خيذخذا1172خيذخذا1201خيذخذا782يًتاز812خيذخذا709خيذخذا608اييرِ صفٕت زُفٗ يسًذ اتٕ زي214######ُّ

مرتبه الشرفجيدجدا%528281.26خيذخذا1161خيذخذا1175خيذخذا831خيذخذا754خيذخذا713خيذخذا648انسْراء انطيذ يسًذ انرغ215######ٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%527681.17خيذخذا1134خيذخذا1202خيذخذا839خيذخذا773خيذخذا706خيذخذا622َدٕاٌ ضايٗ يسًذ عفيفٗ خهيف216######ّ

جيدجدا%527181.09خيذخذا1144خيذخذا1190يًتاز859خيذخذا790خيذخذا693//خيذ595ياضًيٍ عثذ انعهيى ازًذ َصــــار217######

مرتبه الشرفجيدجدا%527081.08خيذخذا1198خيذخذا1100يًتاز839خيذخذا735خيذخذا718يًتاز680عهٗ زطُٗ عهـــــٗ انسطي218######ُٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%526981.06خيذخذا1127خيذخذا1163يًتاز870خيذخذا784خيذخذا683خيذخذا642اييرِ عفيفٗ فرج عهٗ خهيف219######ّ

مرتبه الشرفجيدجدا%526881.05خيذخذا1092خيذخذا1146يًتاز861يًتاز825خيذخذا706خيذخذا638اياَٗ ضًير غعثاٌ انذيث220######ّ

جيدجدا%526881.05خيذخذا1231خيذخذا1228خيذخذا849خيذخذا750خيذخذا663//خيذ547يسًذ صاتر اتراْيى نًــــــــــذ221######ِ

مرتبه الشرفجيدجدا%526581.00خيذخذا1200خيذخذا1147خيذخذا838خيذخذا760خيذخذا689خيذخذا631ضًر ضايــــــٗ اتراْيى عفيفـــــــ222######ٗ

جيدجدا%526480.98//خيذ1079خيذخذا1126خيذخذا844خيذخذا772يًتاز756يًتاز687ضٓاو ضُٕضٗ عثذ انسًيذ تـــــــــــر223######

جيدجدا%526180.94خيذخذا1123//خيذ1083خيذخذا846خيذخذا798يًتاز724يًتاز687يُار اتراْيى اتراْيــــى ضالو224######

مرتبه الشرفجيدجدا%526080.92خيذخذا1118خيذخذا1114خيذخذا844يًتاز818خيذخذا706خيذخذا660رييطاء كايم تٕفيك يُصٕر225######

جيدجدا%526080.92خيذخذا1195خيذخذا1213يًتاز867يًتاز818//خيذ629//خيذ538ضيذ يسًذ انطيذ يسًـــــٕد طهثـــــ226######ّ

 

رئيس الجامعه 

(معوض الخولى/د.أ)

 

عميد الكليه
      رصد النتيجه                    رئيس الكنترول   



        5/10تاريخ اعتماد مجلس الكليه           

 2017دورنوفمبر (لمرحله البكالوريوس)نتيجـــة المجمـــــــوع التـراكمـــــي

(31)الدفعه 

جامعة المنوفية

  كلية الطب

  كنترول المجموع التراكمى

االمجموعالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجة
8008509501000145014506500

221طـــالب حاصلون على تقـــديــــر عـــام جيد جدا وعـــــددهم 

مرتبه الشرفالتقدير العام
الفرقة الخامسةالفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة األولي

التقديرالتقدير

المجموع التراكمي

التقدير
م

انرلى 

األكاديًي
الطالب اســــم

الفرقة السادسة

%النسبهالتقديرالتقديرالتقدير

جيدجدا%526080.92خيذخذا1147خيذخذا1181خيذخذا803خيذخذا759خيذخذا713خيذخذا657طارق ضايٗ عثذ انعسيس فتر هللا227######

مرتبه الشرفجيدجدا%525880.89خيذخذا1180خيذخذا1126خيذخذا837خيذخذا767خيذخذا677خيذخذا671ْاخر يختار عثذ انعاطٗ يصطفٗ ترك228######ٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%525180.78خيذخذا1122خيذخذا1133يًتاز864خيذخذا785خيذخذا708خيذخذا639ريى عاطف عثذ انطًيع اتٕ غاني229######ّ

مرتبه الشرفجيدجدا%525080.77خيذخذا1107خيذخذا1156خيذخذا825خيذخذا767يًتاز730خيذخذا665عثذ اندهيم عاطف عثذ اندهيم خثر230######

مرتبه الشرفجيدجدا%524380.66خيذخذا1163خيذخذا1117يًتاز860خيذخذا797خيذخذا678خيذخذا628اتتٓاج عثذ انمادر عثذ انطًيع يسًذ231######

مرتبه الشرفجيدجدا%524080.62خيذخذا1205خيذخذا1166يًتاز850خيذخذا763خيذخذا652خيذخذا604يسًذ ازًذ ضعيذ ازًــــذ عاير232######

مرتبه الشرفجيدجدا%523980.60خيذخذا1160خيذخذا1154خيذخذا847خيذخذا753خيذخذا711خيذخذا614زطاو يسًذ عثذ انٕازـــــذ عيــــذ233######

جيدجدا%523880.58خيذخذا1147خيذخذا1185خيذخذا813خيذخذا791خيذخذا672خيذخذا630اضًاء يسًذ عهٗ صمر234######

مرتبه الشرفجيدجدا%523580.54خيذخذا1148خيذخذا1167يًتاز859خيذخذا760خيذخذا698خيذخذا603ازًذ يصطفٗ ازًذ اضًاعيم235######

مرتبه الشرفجيدجدا%523580.54خيذخذا1144خيذخذا1167خيذخذا824خيذخذا766خيذخذا705خيذخذا629اياَٗ يسًٕد عرفّ انطٓيت236######

مرتبه الشرفجيدجدا%523580.54خيذخذا1131خيذخذا1109يًتاز863خيذخذا735خيذخذا715يًتاز682يسًٕد انطيذ تيٕيٗ يسًـــــــذ237######

جيدجدا%522980.45خيذخذا1171خيذخذا1199يًتاز851خيذخذا793خيذخذا656//خيذ559غيًاء َدية ازًذ عثذ انًديذ انُعًا238######َٗ

جيدجدا%522880.43يًتاز1255خيذخذا1149//خيذ741خيذخذا779خيذخذا694خيذخذا610صالذ نطفٗ يسًــــذ عيـــــــــذ239######

جيدجدا%522780.42خيذخذا1117خيذخذا1203خيذخذا829خيذ خذا791خيذخذا707//خيذ580اضراء زطٍ اتراْيى انطيط240######ٗ

جيدجدا%522680.40خيذخذا1173خيذخذا1166خيذخذا818//خيذ705خيذخذا699خيذخذا665يسًذ ازًذ رغذٖ اتراْيى انطيذ241######

مرتبه الشرفجيدجدا%522680.40خيذخذا1182خيذخذا1163خيذخذا820خيذخذا720خيذخذا717خيذخذا624يصطفٗ عثذ انرزًٍ انطيذ اتٕ انعال242######

مرتبه الشرفجيدجدا%522680.40خيذخذا1147خيذخذا1132خيذخذا851خيذخذا760خيذخذا713خيذخذا623ْثّ غعثاٌ عثذ انطًيع يرضٗ غعال243######ٌ

مرتبه الشرفجيدجدا%521680.25خيذخذا1184خيذخذا1126خيذخذا813خيذخذا747خيذخذا716خيذخذا630خٓاد زطُٗ عهٗ خثريم244######

جيدجدا%521580.23خيذخذا1160خيذخذا1120يًتاز879يًتاز828خيذخذا663//خيذ565عًر زطيٍ عثــــذ هللا غسال245######

جيدجدا%521280.18خيذخذا1199خيذخذا1185//خيذ743خيذخذا774خيذخذا697خيذخذا614يصطفٗ يسًـــــذ عثذِ يتٕن246######ٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%521180.17خيذخذا1216خيذخذا1142خيذخذا764خيذخذا758خيذخذا678خيذخذا653يسًذ يدذٖ يسًــــذ اندسار247######

مرتبه الشرفجيدجدا%520980.14خيذخذا1168خيذخذا1146خيذخذا838خيذخذا762خيذخذا685خيذخذا610ريى اتراْيى عثـذ انسك زيـــــــــذ248######

 

رئيس الجامعه 

(معوض الخولى/د.أ)

 

عميد الكليه
      رصد النتيجه                    رئيس الكنترول   



        6/10تاريخ اعتماد مجلس الكليه           

 2017دورنوفمبر (لمرحله البكالوريوس)نتيجـــة المجمـــــــوع التـراكمـــــي

(31)الدفعه 

جامعة المنوفية

  كلية الطب

  كنترول المجموع التراكمى

االمجموعالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجة
8008509501000145014506500

221طـــالب حاصلون على تقـــديــــر عـــام جيد جدا وعـــــددهم 

مرتبه الشرفالتقدير العام
الفرقة الخامسةالفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة األولي

التقديرالتقدير

المجموع التراكمي

التقدير
م

انرلى 

األكاديًي
الطالب اســــم

الفرقة السادسة

%النسبهالتقديرالتقديرالتقدير

جيدجدا%520980.14خيذخذا1150//خيذ1075خيذخذا795خيذخذا826خيذخذا676خيذخذا687يسًٕد ضٓاو انذيٍ يسًذ انطًا249######َٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%520780.11خيذخذا1147خيذخذا1148خيذخذا777خيذخذا724خيذخذا712يًتاز699اضايّ خاتر فتٕذ عثذ انطالو انصٕاف250######

جيدجدا%520680.09خيذخذا1206خيذخذا1166خيذخذا837خيذخذا724خيذخذا692//خيذ581ايُاش رتيع يسًذ يسًذ زطاَي251######ٍ

جيدجدا%520180.02//خيذ1085خيذخذا1136خيذخذا829خيذخذا779يًتاز727خيذخذا645ازًذ انطيذ ضعذ عثذ انطالو دٔيذار252######

جيدجدا%520180.02//خيذ1047خيذخذا1168خيذخذا794خيذخذا803خيذخذا722خيذخذا667رٔيذا ضًير عطِٕ اترْيـــــــــــى253######

جيدجدا%518779.80خيذخذا1226خيذخذا1187يًتاز859خيذخذا800//خيذ590//خيذ525ازًذ يسًذ ضايٗ عهٗ فايذ254######

جيدجدا%518679.78خيذخذا1217خيذخذا1212يًتاز866خيذخذا721//خيذ598//خيذ572اياَٗ ضعيذ يصطفٗ ْػٓع255######

جيدجدا%518479.75//خيذ1066خيذخذا1128خيذخذا842خيذخذا780يًتاز729خيذخذا639زطُاء زطاو انذيٍ ريضاٌ زطٍ خاد256######

جيدجدا%518179.71خيذخذا1166خيذخذا1184خيذخذا825يًتاز809خيذخذا710يمثٕل487ضارِ زًذٖ تٕفيك انعهيًــــــــ257######ٗ

جيدجدا%517579.62خيذخذا1148خيذخذا1148خيذخذا820//خيذ688خيذخذا722خيذخذا649ضارِ يسًذ يٕضٗ يسًـــذ يٕض258######ٗ

جيدجدا%516979.52خيذخذا1183خيذخذا1229خيذخذا828يًتاز831//خيذ609يمثٕل489ضًاء عست عثذ انًديذ انًـــــرزٔل259######ٗ

جيدجدا%516379.43خيذخذا1133خيذخذا1193يًتاز863خيذخذا772خيذخذا653//خيذ549ييادِ عادل ازًـــــــــــذ َصير260######

جيدجدا%515979.37خيذخذا1197خيذخذا1151خيذخذا801//خيذ704خيذخذا663خيذخذا643يسًذ عثذ انطتار عثذ انًسطٍ َذا261######

جيدجدا%515779.34//خيذ1079خيذخذا1118خيذخذا802خيذخذا806خيذخذا696خيذخذا656ايُيّ اغرف نطفٗ يسًذ262######

مرتبه الشرفجيدجدا%515579.31خيذخذا1186خيذخذا1155خيذخذا782خيذخذا759خيذخذا660خيذخذا613ضارِ يسًذ عثذ انطًيع عهٗ انًرض263######ٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%515379.28خيذخذا1107خيذخذا1172خيذخذا833خيذخذا753خيذخذا676خيذخذا612ايًاٌ انعػرٖ ضعيذ رخة264######

جيدجدا%515179.25خيذخذا1137خيذخذا1152خيذخذا807//خيذ665يًتاز729خيذخذا661صراتا يٌٕ صثسٗ غانـــــــــٗ عٕض265######

جيدجدا%515079.23يًتاز1286خيذخذا1204خيذخذا799//خيذ691//خيذ606//خيذ564عثذ انرزًٍ يسًذ انطيذ انغرتا266######ٖٔ

جيدجدا%515079.23//خيذ1005خيذخذا1100يًتاز859يًتاز818خيذخذا711خيذخذا657يسًذ فتسٗ يسًٕد عهٗ ضيذ ازًذ267######

مرتبه الشرفجيدجدا%514379.12خيذخذا1155خيذخذا1127خيذخذا765خيذخذا744خيذخذا714خيذخذا638َٓٗ ازًــــــــذ فرج انصعيذ268######ٖ

جيدجدا%514379.12خيذخذا1158خيذخذا1141يًتاز860خيذخذا735//خيذ626خيذخذا623ْانّ يسًـــــــــذ ازًذ انطرٔخ269######ٗ

جيدجدا%513979.06خيذخذا1144خيذخذا1167يًتاز876خيذخذا749//خيذ637//خيذ566َٕرْاٌ ازًذ فإاد ا يصطفٗ انغهثا270######ٌ
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مرتبه الشرفجيدجدا%513879.05خيذخذا1157خيذخذا1160يًتاز855//خيذ709خيذخذا655خيذخذا602ضارِ انسطيٍ يسًذ صالذ انذيٍ اندُذ271######ٖ

جيدجدا%513779.03//خيذ1043خيذخذا1206خيذخذا831خيذخذا760خيذخذا672خيذخذا625ايم تسيٗ عثذ هللا غرف انذي272######ٍ

جيدجدا%513178.94خيذخذا1114خيذخذا1098خيذخذا842خيذخذا777خيذخذا705//خيذ595ازًذ عادل يسًٕد عسانذيٍ صمر273######

جيدجدا%512878.89خيذخذا1144خيذخذا1222يًتاز870خيذخذا733//خيذ579//خيذ580يًُٗ يسًـذ يسًــذ انػريف274######

جيدجدا%512478.83//خيذ1051خيذخذا1152خيذخذا778يًتاز832يًتاز748//خيذ563اضًاء يسًذ ازًذ يسًذ عثذ هللا عًار275######

جيدجدا%512478.83خيذخذا1169خيذخذا1195خيذخذا839خيذخذا766خيذخذا644يمثٕل511عًرٔ عثذ هللا ازًـــذ ضـــــــــــالو276######

جيدجدا%512378.82خيذخذا1148خيذخذا1130خيذخذا833خيذخذا785خيذخذا642//خيذ585ضارِ عثذ انغُٗ عثذ انغُٗ انصٕاف277######

جيدجدا%512078.77//خيذ973خيذخذا1146يًتاز865خيذخذا799خيذخذا704خيذخذا633ايّ فٓيى اتٕ انعسو يسًذ يسًذ278######

جيدجدا%511978.75خيذخذا1218خيذخذا1159خيذخذا840خيذخذا768//خيذ604//خيذ530ضيًٌٕ انفُص تطرش اتراْيـــــــــــى279######

جيدجدا%511978.75//خيذ1016//خيذ1060خيذخذا839خيذخذا791يًتاز730يًتاز683ياضر زًذٖ عثذ انهطيف عًــر280######

جيدجدا%511678.71خيذخذا1104خيذخذا1142يًتاز855خيذخذا755خيذخذا684//خيذ576ضهٕٖ يصطفٗ ضيذ ازًذ يصطف281######ٗ

جيدجدا%510978.60خيذخذا1119خيذخذا1128يًتاز865خيذخذا760خيذخذا647//خيذ590اياَٗ اغرف فرزات يصطفٗ انًسراث282######

جيدجدا%510278.49خيذخذا1137خيذخذا1165خيذخذا834//خيذ671خيذخذا654خيذخذا641ازًذ عادل عثذ انرزًٍ غرف انذي283######ٍ

جيدجدا%510278.49خيذخذا1141خيذخذا1213خيذخذا816خيذخذا726//خيذ631//خيذ575ضسر ييــــالد فكــــــرٖ خهيــــــــــف284######ّ

مرتبه الشرفجيدجدا%509978.45خيذخذا1136خيذخذا1132خيذخذا800خيذخذا723خيذخذا688خيذخذا620ايُيّ يسًذ عثذ انرزيى يسًذ ضهيًا285######ٌ

جيدجدا%509978.45خيذخذا1177خيذخذا1173خيذخذا810خيذخذا732خيذخذا649//خيذ558عثير ازًذ يسًذ يسًٕد ضًك286######

جيدجدا%509778.42خيذخذا1109خيذخذا1176خيذخذا831خيذخذا786خيذخذا657//خيذ538ازًذ خانذ عهٕٖ ازًذ287######

جيدجدا%509578.38خيذخذا1210خيذخذا1193خيذخذا815خيذخذا715خيذخذا656يمثٕل506عثذ هللا يسًذ َثيم فرج ترضيى288######

جيدجدا%509078.31خيذخذا1149خيذخذا1136خيذخذا815خيذخذا744خيذخذا647//خيذ599زُاٌ عهــــٗ زطــٍ خــاب هللا289######

جيدجدا%509078.31خيذخذا1160خيذخذا1207خيذخذا842خيذخذا745//خيذ605//خيذ531يصطفٗ غعثاٌ عثذ انعظيى عًار290######ِ

جيدجدا%508478.22خيذخذا1144خيذخذا1152خيذخذا822خيذخذا750//خيذ611خيذخذا605يسًذ ازًذ انطيذ ازًـذ َصــر291######

جيدجدا%507478.06خيذخذا1122خيذخذا1156خيذخذا795خيذخذا757//خيذ629خيذخذا615ايًاٌ يسًذ اتراْيى انرفاع292######ٗ
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جيدجدا%507178.02خيذخذا1169خيذخذا1124خيذخذا831//خيذ702خيذخذا650//خيذ595غادِ ايًٍ ازًــــــذ اتٕ ضعــــذ293######ِ

جيدجدا%506977.98خيذخذا1088خيذخذا1174يًتاز856خيذخذا713خيذخذا655//خيذ583ازًذ ضًير عثذ انرؤٔف يٕضف انهثٕد294######ٖ

جيدجدا%506977.98خيذخذا1121خيذخذا1146خيذخذا828خيذخذا730خيذخذا684//خيذ560ضهًٗ اكرو زطـــــــٍ عطـــــــــــي295######ّ

جيدجدا%506777.95خيذخذا1159خيذخذا1096خيذخذا758//خيذ701خيذخذا693خيذخذا660اييُّ اتراْيى عثذ انطتار اتراْيى انفخرا296######َٗ

مرتبه الشرفجيدجدا%506577.92خيذخذا1102خيذخذا1133خيذخذا777خيذخذا732خيذخذا651خيذخذا670اريح خانـــذ خيرت انفم297######ٗ

جيدجدا%506377.89خيذخذا1190خيذخذا1181خيذخذا765//خيذ655//خيذ624خيذخذا648يسًذ انطيذ انطيذ خاد ضانى298######

جيدجدا%506277.88خيذخذا1162خيذخذا1163خيذخذا804خيذخذا730//خيذ605//خيذ598ياريُا كرو ٔضيهٗ عـــــــــازر299######

جيدجدا%506177.86خيذخذا1140خيذخذا1175خيذخذا840//خيذ668خيذخذا706//خيذ532عهياء يسًذ عثذ انهطيف يسًذ زًٕد300######

جيدجدا%505877.82خيذخذا1106خيذخذا1163خيذخذا817خيذخذا722خيذخذا653//خيذ597ُْذ عايـــر ازًــــــذ انماض301######ٗ

جيدجدا%504777.65يًتاز1246خيذخذا1207خيذخذا795خيذخذا725//خيذ591يمثٕل483ضسٗ ضًير اتراْيـــــــى زػ302######ِٕ

جيدجدا%504477.60خيذخذا1190//خيذ1054خيذخذا779خيذخذا746خيذخذا710//خيذ565يسًٕد يسًذ اتٕ انًعاطٗ َٕار303######ِ

جيدجدا%504277.57خيذخذا1118//خيذ1071يًتاز852خيذخذا723خيذخذا672خيذخذا606يسًذ عهٗ ضعذ عهـــــٗ زط304######ٍ

جيدجدا%503577.46خيذخذا1149خيذخذا1171خيذخذا827خيذخذا749//خيذ606//خيذ533دانيا ايًٍ عثذ انرؤف طهث305######ّ

جيدجدا%503377.43//خيذ1077خيذخذا1164خيذخذا793خيذخذا743خيذخذا661//خيذ595ازًذ ضعيذ انطيذ زطُي306######ٍ

جيدجدا%502877.35خيذخذا1161خيذخذا1212يًتاز858//خيذ633//خيذ608//خيذ556تطًّ يسًذ زطيُٗ يسًذ307######

جيدجدا%502777.34خيذخذا1125خيذخذا1108خيذخذا839خيذخذا735خيذخذا682//خيذ538اييرِ فاير عذنٗ عثذ انعسيس308######

جيدجدا%502677.32//خيذ1006خيذخذا1104خيذخذا762خيذخذا760يًتاز729خيذخذا665اضًاء اغرف عهٗ ضيذ ازًذ309######

جيدجدا%502577.31خيذخذا1093//خيذ1081خيذخذا825خيذخذا764خيذخذا707//خيذ555ايّ يدذٖ انرفاعٗ اندْٕر310######ِ

جيدجدا%502577.31خيذخذا1152خيذخذا1156خيذخذا787//خيذ703//خيذ631//خيذ596يسًذ ازًذ يسًـــــــذ زدــــــر311######

جيدجدا%502577.31//خيذ1062خيذخذا1126خيذخذا824//خيذ688خيذخذا669خيذخذا656يسًذ اضايّ ازًذ انصا312######ٖٔ

جيدجدا%502377.28خيذخذا1168خيذخذا1129خيذخذا774خيذخذا748خثذخذا652//خيذ552عهٗ يسًذ عهٗ ضانى اتٕ ضانى313######

جيدجدا%501877.20خيذخذا1132خيذخذا1154خيذخذا808خيذخذا744//خيذ626//خيذ554تطًّ يًذٔذ فريذ انػيخ314######
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جيدجدا%501777.18خيذخذا1133خيذخذا1160خيذخذا793//خيذ650خيذخذا661خيذخذا620ييُا ٔخيّ انمًص يرلص يتياش انطثك315######ٗ

جيدجدا%501377.12خيذخذا1111خيذخذا1164يًتاز852خيذخذا719//خيذ617//خيذ550ازًذ خًال زًذٖ عه316######ٗ

جيدجدا%500476.98خيذخذا1221خيذخذا1199يًتاز855//خيذ644يمثٕل526//خيذ559زطُاء زهًٗ عثذانًسطٍ غاْي317######ٍ

جيدجدا%500376.97//خيذ1001خيذخذا1153خيذخذا845خيذخذا758خيذخذا673//خيذ573اضايّ عصاو عثذ انعسيس غعثا318######ٌ

جيدجدا%500276.95خيذخذا1140خيذخذا1111خيذخذا803//خيذ664خيذخذا638خيذخذا646اضراء خاتر اتراْيى اتراْيى دأد319######

جيدجدا%500076.92خيذخذا1145خيذخذا1136خيذخذا818خيذخذا782//خيذ593//خيذ526ريى يطـــــرٖ عطيــّ انًطــي320######ُٗ

جيدجدا%500076.92خيذخذا1139خيذخذا1186خيذخذا819خيذخذا747//خيذ629يمثٕل480يسًٕد ضهًـــاٌ يســًـــــــٕد عثذ انغ321######ُٗ

جيدجدا%499876.89خيذخذا1126خيذخذا1176خيذخذا792خيذخذا725//خيذ605//خيذ574اييرِ فارٔق يسًٕد اندسهٕف322######

جيدجدا%499476.83خيذخذا1093خيذخذا1160خيذخذا762//خيذ707خيذخذا683//خيذ589يسًذ ضهيًاٌ صادق عثذ انعسيس323######

جيدجدا%499276.80//خيذ1087//خيذ1048//خيذ728خيذخذا777يًتاز738خيذخذا614عهياء عالء انذيٍ يتٕنٗ يطهى324######

جيدجدا%498676.71خيذخذا1133خيذخذا1183خيذخذا833//خيذ687//خيذ597//خيذ553نًياء اغرف كًال انذيٍ عثذ انًعطٗ ْيكم325######

جيدجدا%498376.66خيذخذا1175خيذخذا1132خيذخذا800//خيذ679خيذخذا666//خيذ531ايّ يختار تطيَٕٗ َذا326######

جيدجدا%498376.66خيذخذا1174خيذخذا1127خيذخذا806خيذخذا757//خيذ576//خيذ543تطًّ ْػاو عثذ انًُعى يسًذ عػًا327######ٖٔ

جيدجدا%498276.65//خيذ1021//خيذ1053خيذخذا768خيذخذا772يًتاز732خيذخذا636رضٕٖ ازًذ يسًذ يسًٕد انًيذا328######َٗ

جيدجدا%498176.63//خيذ1042//خيذ1086خيذخذا787خيذخذا737خيذخذا675خيذخذا654اتراْيى انطيذ يسًٕد يصطفٗ لاضى329######

جيدجدا%497576.54خيذخذا1104//خيذ1027خيذخذا832//خيذ710خيذخذا678خيذخذا624االء يٕضف زطٍ يتٕن330######ٗ

جيدجدا%497476.52خيذخذا1121خيذخذا1148خيذخذا813//خيذ691خيذخذا660//خيذ541ايّ خانذعثذ هللا غكر331######

جيدجدا%497476.52//خيذ1060خيذخذا1118خيذخذا831خيذخذا751خيذخذا659//خيذ555ضهًٗ يصطفٗ يسًــــــــذ عػيع332######

جيدجدا%497276.49//خيذ995خيذخذا1134خيذخذا787خيذخذا760خيذخذا702//خيذ594ياضًيٍ ازًذ اتراْيى عــثـــذ333######ِ

جيدجدا%496576.38خيذخذا1129خيذخذا1121خيذخذا808//خيذ693//خيذ612خيذخذا602ازًذ طارق يسًذ زٕاش334######

جيدجدا%496576.38خيذخذا1129خيذخذا1146خيذخذا788//خيذ670خيذخذا665//خيذ567يصطفٗ عثذ هللا يصطفٗ عثذ هللا335######

جيدجدا%495876.28//خيذ1029خيذخذا1128خيذخذا825خيذخذا731خيذخذا648//خيذ597ازًذ ضًير يسًذ يهيدٗ اندسير336######

 

رئيس الجامعه 

(معوض الخولى/د.أ)

 

عميد الكليه
      رصد النتيجه                    رئيس الكنترول   



        10/10تاريخ اعتماد مجلس الكليه           

 2017دورنوفمبر (لمرحله البكالوريوس)نتيجـــة المجمـــــــوع التـراكمـــــي

(31)الدفعه 

جامعة المنوفية

  كلية الطب

  كنترول المجموع التراكمى

االمجموعالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجة
8008509501000145014506500

221طـــالب حاصلون على تقـــديــــر عـــام جيد جدا وعـــــددهم 

مرتبه الشرفالتقدير العام
الفرقة الخامسةالفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة األولي

التقديرالتقدير

المجموع التراكمي

التقدير
م

انرلى 

األكاديًي
الطالب اســــم

الفرقة السادسة

%النسبهالتقديرالتقديرالتقدير

جيدجدا%495076.15//خيذ1080//خيذ1045//خيذ747خيذخذا737خيذخذا690خيذخذا651اضًاء رضا يسًٕد عثاش عرب337######

جيدجدا%494776.11//خيذ1055//خيذ1085خيذخذا793خيذخذا763/خيذ629خيذخذا622يسًذ عاطف عثذ انسًيذ زطٍ عه338######ٗ

جيدجدا%494676.09خيذخذا1210خيذخذا1153خيذخذا837//خيذ703//خيذ556يمثٕل487عثير يسًٕد ضعذ اتٕزدر339######

جيدجدا%494576.08//خيذ1054//خيذ1060خيذخذا809خيذخذا750خيذخذا647خيذخذا625رٔضّ ايًٍ عثـــــــذ انسًيذ انُسه340######ّ

جيدجدا%494576.08خيذخذا1148خيذخذا1109خيذخذا822خيذخذا734//خيذ579//خيذ553ضارِ يسًٕد زهًٗ عثذ هللا راغـــذ341######

جيدجدا%494076.00خيذخذا1097خيذخذا1153خيذخذا759خيذخذا724//خيذ619//خيذ588ايًاٌ يسًذ يسًذ يسًذ انٕكيم342######

جيدجدا%493175.86خيذخذا1156خيذخذا1154خيذخذا794خيذخذا730//خيذ614يمثٕل483عًرٔ عثذ انهطيف عًر عثذ انهطيف343######

جيدجدا%492875.82خيذخذا1155خيذخذا1127خيذخذا802خيذخذا715//خيذ601//خيذ528ييادِ ضعذ يسًٕد انضثع344######

جيدجدا%492775.80//خيذ1061خيذخذا1092خيذخذا755//خيذ707خيذخذا672خيذخذا640خٌٕ عادل زُاَٗ يٕضــــــــف345######

جيدجدا%492575.77//خيذ1035خيذخذا1129خيذخذا807خيذخذا791//خيذ607//خيذ556كريى عثذ انالِ عثذ انثالٗ عثذ انرز346######ًٍ

جيدجدا%491975.68//خيذ964خيذخذا1119خيذخذا833خيذخذا757//خيذ631خيذخذا615يسًذ فاضم عثذ اندهيم زالتي347######ّ

جيدجدا%491775.65//خيذ977خيذخذا1127خيذخذا798خيذخذا730خيذخذا677خيذخذا608صثاذ عهٗ انطيذ لُصِٕ عثــذ اندٕاد348######

جيدجدا%491375.58//خيذ1046خيذخذا1158خيذخذا841خيذخذا765//خيذ574//خيذ529اضالو يطرٖ خًال انًسي349######ٍ

جيدجدا%491375.58خيذخذا1143خيذخذا1140خيذخذا769//خيذ642//خيذ629//خيذ590ُْاء يسيٗ زكـــٗ رزق ازًذ350######

جيدجدا%491175.55//خيذ1004خيذخذا1106خيذخذا792خيذخذا740خيذخذا665خيذخذا604ضارِ يسًذ غثم عثذ انعسيس انطرض351######ٗ

جيدجدا%491175.55خيذخذا1102//خيذ1047خيذخذا755//خيذ707خيذخذا690خيذخذا610ضياء فٕزٖ اتٕ انيسيـــذ انعثـــذ352######

جيدجدا%490275.42//خيذ1068خيذخذا1112خيذخذا770خيذخذا717خيذخذا665//خيذ570رزًّ عثذ انُاصر عثذ انطالو يسًذ زط353######ٍ

جيدجدا%489875.35خيذخذا1096خيذخذا1095خيذخذا839//خيذ666خيذخذا673//خيذ529دعاء يطعذ يسًٕد عهٗ ضيذ ازًذ354######

جيدجدا%488975.22خيذخذا1104//خيذ1069خيذخذا764خيذخذا735//خيذ631//خيذ586يسًذ يًذٔذ زهًٗ اتٕ عطا هللا355######

جيدجدا%488575.15خيذخذا1160خيذخذا1114خيذخذا802//خيذ650//خيذ607//خيذ552تياٌ ازًذ عثذ انًسطٍ انطيذ ريضا356######ٌ

جيدجدا%488575.15//خيذ1042خيذخذا1130خيذخذا805//خيذ637خيذخذا668خيذخذا603فاطًّ زطٍ اتراْيى انفمــــــــــ357######ٗ

جيدجدا%488375.12يمثٕل911خيذخذا1089خيذخذا824خيذخذا719خيذخذا706خيذخذا634ازًذ يسيٗ تيٕيٗ يسًذ358######

 جيدجدا%488275.11خيذخذا1105خيذخذا1119//خيذ712خيذخذا744خيذخذا654//خيذ548عًرٔ طارق عطـــــِٕ ْيكم359######

رئيس الجامعه 

(معوض الخولى/د.أ)

 

عميد الكليه
      رصد النتيجه                    رئيس الكنترول   



        1/4تاريخ اعتماد مجلس الكليه           

 2017دورنوفمبر (لمرحله البكالوريوس)نتيجـــة المجمـــــــوع التـراكمـــــي

(31)الدفعه 

جامعة المنوفية

  كلية الطب

  كنترول المجموع التراكمى

االمجموعالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجة
8008509501000145014506500

//جيد%487274.95جيذجذا1114//جيذ1085جيذجذا791جيذجذا799//جيذ602يمثٕل481عًرٔ يصطفٗ انسيذ ْـــــــــــس360######ٔ

//جيد%487174.94//جيذ1039جيذجذا1145جيذجذا768//جيذ678جيذجذا652//جيذ589شعثاٌ عثذ انهطيف عثذ انًمصٕد انعياط361######

//جيد%487074.92//جيذ1082جيذجذا1101جيذجذا776//جيذ704//جيذ628//جيذ579االء هللا يثرٔن غُيى جاب هللا362######

//جيد%486774.88جيذجذا1148جيذجذا1155جيذجذا844يمثٕل597//جيذ599//جيذ524َرييٍ يذًــذ سعذ يذًذ خانذ363######

//جيد%486074.77جيذجذا1093جيذجذا1120//جيذ738//جيذ706//جيذ626//جيذ577اسًاء عهٗ ساتٗ يذًذ انكرد364######ٖ

//جيد%485774.72//جيذ986//جيذ1000جيذجذا759//جيذ700يًتاز741جيذجذا671ادًذ اتراْيى ادًذ انًظان365######ٗ

//جيد%485674.71جيذجذا1091جيذجذا1112جيذجذا765//جيذ667جيذجذا656//جيذ565جيالٌ يذًذ عثذ انٕادذ انخٕن366######ٗ

//جيد%485574.69جيذجذا1128جيذجذا1120//جيذ742//جيذ653//جيذ617//جيذ595ْاجر اتراْيى عثذ انرسٕل اتراْيى عثذ انرازق367######

//جيد%484574.54جيذجذا1128//جيذ1058جيذجذا757جيذجذا750//جيذ616//جيذ536ايًاٌ انسيذ دايذ سُثم368######

//جيد%484474.52//جيذ993جيذجذا1112جيذجذا803//جيذ620جيذجذا660جيذجذا656ايم ادًذ سايٗ عثذ انرديى شهث369######ٗ

//جيد%483374.35جيذجذا1115جيذجذا1150جيذجذا816يمثٕل583//جيذ631//جيذ538ٔالء عثذ هللا انسيذ عثذ هللا لُذيم370######

//جيد%482874.28//جيذ1056جيذجذا1106جيذجذا808//جيذ702//جيذ600//جيذ556اييرِ ريضاٌ يخهٕف شهضى371######

//جيد%482774.26//جيذ963//جيذ1031جيذجذا759جيذجذا757جيذجذا663جيذجذا654تمٗ ٔائم شرف انذيٍ انًصيهذ372######ٗ

//جيد%482774.26//جيذ1070جيذجذا1169جيذجذا833//جيذ693يمثٕل551يمثٕل511َارديٍ سهيًاٌ عريــــــــــــاٌ عسيس373######

//جيد%482374.20//جيذ1073//جيذ1082جيذجذا797//جيذ647//جيذ616جيذجذا608ادًذ فٓيى يذًذ فٓيى374######

//جيد%482274.18جيذجذا1106//جيذ1083//جيذ740//جيذ632//جيذ622جيذجذا639ٔالء فٕزٖ شثم يذًـــذ انسيذ375######

//جيد%481474.06//جيذ999جيذجذا1125//جيذ748//جيذ706جيذجذا700//جيذ536ْذٖ عارف يصطفٗ ادًذ خهف376######

//جيد%481374.05جيذجذا1112جيذجذا1150جيذجذا814يمثٕل575/جيذ577//جيذ585اييُّ يصطفٗ عثذانذًيذ انشي377######ًٗ

//جيد%479773.80//جيذ1014//جيذ1058جيذجذا800//جيذ662جيذجذا668//جيذ595عثذ انستار صانخ عثذ انستار يذفٕظ378######

//جيد%478673.63جيذجذا1127جيذجذا1098جيذجذا773//جيذ685//جيذ610يمثٕل493يصطفٗ يذًٕد يذًــــــذ َاج379######ٗ

//جيد%478073.54جيذجذا1127//جيذ1083جيذجذا753//جيذ698//جيذ604يمثٕل515يذًٕد ادًذ يذًٕد ادًـــذ380######

//جيد%477573.46//جيذ1057جيذجذا1220//جيذ704//جيذ696//جيذ593يمثٕل505تُاٌ يذًذ جًال عثذ انعاطٗ دٔيذار381######

م
انرلى 

األكاديًي
الطالب اســــم

الفرقة السادسة الفرقة األولي

التقدير

77طـــالب حاصلون على تقـــديــــر عـــام جيد  وعـــــددهم 

%النسبهالتقديرالتقدير التقدير التقدير

المجموع التراكمي

التقدير
مرتبه الشرفالتقدير العام

الفرقة الخامسةالفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانية

 

رئيس الجامعه 

(معوض الخولى/د.أ)

 

عميد الكليه
      رصد النتيجه                    رئيس الكنترول   



        2/4تاريخ اعتماد مجلس الكليه           

 2017دورنوفمبر (لمرحله البكالوريوس)نتيجـــة المجمـــــــوع التـراكمـــــي

(31)الدفعه 

جامعة المنوفية

  كلية الطب

  كنترول المجموع التراكمى

االمجموعالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجة
8008509501000145014506500

م
انرلى 

األكاديًي
الطالب اســــم

الفرقة السادسة الفرقة األولي

التقدير

77طـــالب حاصلون على تقـــديــــر عـــام جيد  وعـــــددهم 

%النسبهالتقديرالتقدير التقدير التقدير

المجموع التراكمي

التقدير
مرتبه الشرفالتقدير العام

الفرقة الخامسةالفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانية

//جيد%477273.42جيذجذا1154جيذجذا1123جيذجذا809يمثٕل612//جيذ574يمثٕل500اييرِ رياض يذًذ صير382######ِ

//جيد%476273.26//جيذ1000جيذجذا1116جيذجذا783//جيذ643جيذجذا657//جيذ563سًر صانـــخ عثذ هللا عًــــــــــار383######ِ

//جيد%475073.08جيذجذا1111//جيذ1074جيذجذا781//جيذ712//جيذ560يمثٕل512ادًذ َسيّ فًٓٗ سهيًاٌ تيٕي384######ٗ

//جيد%474372.97جيذجذا1174//جيذ1083جيذجذا760//جيذ628//جيذ600يمثٕل498َجٕٖ اتراْيى فرج يذًذ عاص385######

//جيد%472772.72//جيذ1034//جيذ1052//جيذ707//جيذ705//جيذ631//جيذ598جٓاد ساليّ سهيًاٌ اسًاعيم انذًال386######ٗ

//جيد%472672.71//جيذ1013//جيذ1051جيذجذا776جيذجذا743//جيذ599//جيذ544سهًٗ يذًـــذ ادًـــــــذ انطُطا387######ٖٔ

//جيد%471972.60//جيذ1012//جيذ1011//جيذ732//جيذ643/جيذ631يًتاز690عثذ هللا يٕسف عثذ هللا عًــــار388######ِ

//جيد%471872.58جيذجذا1101//جيذ1076//جيذ717//جيذ689//جيذ605//جيذ530يذًذ صاتر عثاش ريضاٌ انسيات389######

//جيد%471872.58//جيذ1086جيذجذا1118جيذجذا783//جيذ647//جيذ566يمثٕل518يذًذ صفٕت عثذ انغُٗ شاْي390######ٍ

//جيد%471772.57جيذجذا1093جيذجذا1130جيذجذا780يمثٕل582//جيذ619يمثٕل513ادًذ يذًذ عهٗ عثذ انذٗ انُعًا391######َٗ

//جيد%471772.57//جيذ944//جيذ1030جيذجذا767جيذجذا729جيذجذا664//جيذ583تسُيى يصطفٗ اتراْيى شاْي392######ٍ

//جيد%471772.57جيذجذا1111جيذجذا1092//جيذ686//جيذ687//جيذ629يمثٕل512يصطفٗ عثذ انعسيس اييٍ زايـــــذ393######

//جيد%471372.51//جيذ1035//جيذ1055//جيذ719جيذجذا772//جيذ599//جيذ533يذًذ صالح يذًـــــذ يصطفٗ دتا394######

//جيد%469672.25//جيذ992//جيذ1074جيذجذا774//جيذ655//جيذ622//جيذ579فادٖ عًاد شُٕدِ اتـــٕ يٕس395######ٗ

//جيد%469172.17//جيذ999//جيذ954جيذجذا773//جيذ674جيذجذا662جيذجذا629فاطًّ عثذ هللا اتٕ انفتـــخ عيس396######ٗ

//جيد%468272.03//جيذ1028//جيذ1057جيذجذا803جيذجذا743//جيذ571يمثٕل480يذًذ عست يذًذ َثٕٖ انشي397######ًٗ

//جيد%467471.91//جيذ1010//جيذ1037//جيذ726//جيذ684جيذجذا650//جيذ567يذًذ سعذ دســـــٍ دف398######ُٗ

//جيد%467071.85جيذجذا1101//جيذ1056جيذجذا785يمثٕل606//جيذ578//جيذ544ادًذ يختار يذًذ كايم دايذ شتات399######

//جيد%467071.85//جيذ1011//جيذ1045//جيذ740يمثٕل595جيذجذا665جيذجذا614رداب عثذ انًُعى دســـــٍ خطــــاب400######

//جيد%466871.82جيذجذا1102//جيذ1058//جيذ691//جيذ690//جيذ583//جيذ544ادًذ يًذٔح ادًذ يذًذ عًرا401######ٌ

//جيد%465471.60//جيذ1077//جيذ1045//جيذ735//جيذ629//جيذ633//جيذ535يذًٕد ادًذ يذًٕد يذًذ انشيخ402######

//جيد%464871.51جيذجذا1108//جيذ1049//جيذ718//جيذ684يمثٕل549//جيذ540سهًٗ اتراْيى عهـــــــٗ انشايـــــــ403######ٗ

 

رئيس الجامعه 

(معوض الخولى/د.أ)

 

عميد الكليه
      رصد النتيجه                    رئيس الكنترول   
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 2017دورنوفمبر (لمرحله البكالوريوس)نتيجـــة المجمـــــــوع التـراكمـــــي

(31)الدفعه 

جامعة المنوفية

  كلية الطب

  كنترول المجموع التراكمى

االمجموعالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجة
8008509501000145014506500

م
انرلى 

األكاديًي
الطالب اســــم

الفرقة السادسة الفرقة األولي

التقدير

77طـــالب حاصلون على تقـــديــــر عـــام جيد  وعـــــددهم 

%النسبهالتقديرالتقدير التقدير التقدير

المجموع التراكمي

التقدير
مرتبه الشرفالتقدير العام

الفرقة الخامسةالفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانية

//جيد%464671.48//جيذ1078جيذجذا1119جيذجذا762//جيذ654يمثٕل545يمثٕل488يذًذ يًـــذٔح شفيك عسكر404######

//جيد%461971.06يمثٕل898//جيذ1006جيذجذا753//جيذ649جيذجذا645جيذجذا668ادًذ عثذ انذًيذ ادًذ ادًذ شاْي405######ٍ

//جيد%461871.05//جيذ1058//جيذ1009//جيذ743//جيذ662//جيذ602//جيذ544رَا خـــانـــذ اتراْيــــــى صمــــــر406######

//جيد%461771.03جيذجذا1102//جيذ1077//جيذ719//جيذ629//جيذ572يمثٕل518خانذ يذًذ عثذ انذافع اتٕ َار407######

//جيد%461671.02//جيذ953//جيذ1067//جيذ741//جيذ633//جيذ635//جيذ587َٕرْاٌ َثيم نطفٗ عثذ انذًيذ408######

//جيد%459470.68//جيذ1052جيذجذا1145جيذجذا776يمثٕل596يمثٕل521يمثٕل504ْذيرعثذانخانك انسيذ انسيذ409######

//جيد%458270.49//جيذ1013//جيذ1083//جيذ746//جيذ630//جيذ563//جيذ547رضٕٖ يصطفٗ عثذ انفتاح كهيه410######ّ

//جيد%456470.22جيذجذا1093جيذجذا1090جيذجذا751يمثٕل577//جيذ566يمثٕل487يذًذ ايًٍ دهيى زْـــــــــــــــر411######ِ

//جيد%455970.14//جيذ1078//جيذ1058//جيذ723//جيذ643//جيذ554يمثٕل503يٕرِ يجذٖ َجية اتٕ انخــــــير412######

//جيد%455370.05//جيذ973//جيذ958//جيذ695//جيذ626 جيذجذا689جيذجذا612اتراْيى صالح يذًذ عطي413######ّ

//جيد%454669.94يمثٕل942//جيذ1060//جيذ726//جيذ677//جيذ595//جيذ546ايّ رفعت عثذ انعسيس ادًذ درغاو414######

//جيد%454269.88//جيذ1004//جيذ1045جيذجذا783//جيذ628//جيذ598يمثٕل484ريٓاو يذًذ يذًذ اتراْيى دثية415######

//جيد%453569.77//جيذ987//جيذ1058جيذجذا754//جيذ692يمثٕل533يمثٕل511ايّ جًال يذًذ ْهث416######ّ

//جيد%451369.43//جيذ990//جيذ972جيذجذا778//جيذ647//جيذ578//جيذ548ايّ يذًذ عثذِ تذر انذي417######ٍ

//جيد%449369.12//جيذ1068//جيذ971//جيذ677//جيذ670//جيذ587//جيذ520يذًٕد عثذ انعسيس عثذ انفتاح يذًٕد يُصٕر418######

//جيد%448368.97//جيذ1005يمثٕل931جيذجذا766//جيذ700يمثٕل529//جيذ552اسًاء يذًٕد اتٕ انفتٕح زيذا419######ٌ

//جيد%447668.86//جيذ1054//جيذ1013//جيذ723//جيذ636يمثٕل543يمثٕل507عهٗ يذًذ فـــــــــــرج شعثا420######ٌ

//جيد%447368.82//جيذ1031//جيذ988//جيذ721يمثٕل604//جيذ623يمثٕل506يذًذ سعيذ يذًــذ انثرتر421######ٖ

//جيد%446768.72//جيذ986//جيذ1008//جيذ726//جيذ668//جيذ556//جيذ523داتى عاصى اتٕسريع يهيج422######ٗ

//جيد%446568.69يمثٕل918//جيذ1039//جيذ728//جيذ683//جيذ577//جيذ520ادًذ يذًذ عثذ انثاسظ يذًذ انشافع423######ٗ

//جيد%443868.28//جيذ1012//جيذ1014جيذجذا758يمثٕل583يمثٕل550//جيذ521ْذير ضياء يذًذ جًال انذيٍ َصار424######

//جيد%443468.22//جيذ944//جيذ1084//جيذ695//جيذ620//جيذ607يمثٕل484اسًاء عثذ انردًٍ عثذ انًُصف عاير425######

 

رئيس الجامعه 

(معوض الخولى/د.أ)

 

عميد الكليه
      رصد النتيجه                    رئيس الكنترول   



        4/4تاريخ اعتماد مجلس الكليه           

 2017دورنوفمبر (لمرحله البكالوريوس)نتيجـــة المجمـــــــوع التـراكمـــــي

(31)الدفعه 

جامعة المنوفية

  كلية الطب

  كنترول المجموع التراكمى

االمجموعالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجةالدرجة
8008509501000145014506500

م
انرلى 

األكاديًي
الطالب اســــم

الفرقة السادسة الفرقة األولي

التقدير

77طـــالب حاصلون على تقـــديــــر عـــام جيد  وعـــــددهم 

%النسبهالتقديرالتقدير التقدير التقدير

المجموع التراكمي

التقدير
مرتبه الشرفالتقدير العام

الفرقة الخامسةالفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانية

//جيد%441767.95يمثٕل903//جيذ1049//جيذ701//جيذ651//جيذ600يمثٕل513سارِ سعيذ ســـهيًــــاٌ انشرلا426######ٖٔ

//جيد%439867.66//جيذ1000//جيذ981//جيذ689//جيذ628//جيذ609يمثٕل491ياسًيٍ دساو انذيٍ اتراْيى انًشاط427######

//جيد%439667.63يمثٕل938//جيذ971//جيذ680يمثٕل587جيذجذا654//جيذ566عًر يذًذ عثذ انغُٗ يهيج428######ٗ

//جيد%436767.18يمثٕل913يمثٕل933//جيذ677يمثٕل609//جيذ618جيذجذا617ادًذ جًال عثذ انستار جًع429######ّ

//جيد%436167.09//جيذ1034//جيذ956//جيذ726يمثٕل576يمثٕل538//جيذ531ايّ عثذ هللا يرسٗ انشريف430######

//جيد%435767.03يمثٕل882يمثٕل898جيذجذا807//جيذ704يمثٕل534//جيذ532ْشاو يذًــــذ عثذِ شرٔيــذ431######

//جيد%434566.85//جيذ988//جيذ1000//جيذ735يمثٕل575//جيذ561يمثٕل486سارِ دسُٗ ادًذ يذًـــذ ياض432######ٗ

//جيد%432966.60//جيذ987//جيذ1040//جيذ681يمثٕل581//جيذ560يمثٕل480دعاء يذًذ انسعيذ يذًذ تركات433######

//جيد%431166.32//جيذ948يمثٕل904يمثٕل628يمثٕل614جيذجذا639//جيذ578يذًذ عاطف يذًذ انُمية43490289

//جيد%428665.94يمثٕل910//جيذ993//جيذ705يمثٕل574//جيذ598يمثٕل506فتذٗ فايس عثــــذ انفضيم انشارن435######ٗ

//جيد%425365.43//جيذ979//جيذ1007//جيذ707يمثٕل570يمثٕل510يمثٕل480يذًذ يجذٖ اتراْيى انشٕيخ436######

مقبول%407462.68يمثٕل870يمثٕل887//جيذ661يمثٕل603//جيذ564يمثٕل489اترارَاصر عثذ انًذسٍ عثذ انمادر عثًا437######ٌ

مقبول%407062.62//جيذ947يمثٕل901يمثٕل642يمثٕل570يمثٕل514يمثٕل496ادًذ ايٓاب عثذانذًيذ انعسب438######

2طـــالب حاصلون على تقـــديــــر عـــام مقبول وعـــــددهم 

 

رئيس الجامعه 

(معوض الخولى/د.أ)

 

عميد الكليه
      رصد النتيجه                    رئيس الكنترول   


