
 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

  : إ ا ا٢٠٢٠  

رقم 
  الجلوس

المعدل   سمإلا
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمي

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

  محل المیالد  تاریخ المیالد

  ن: أوب مط  

محمد مصطفي احمد   
  حرب

  بور سعید  ٣٠/١/١٩٨٦  جید  %٦٧٫٩٣  ٢٢٫٦٤  ٣٠٫٥٥  ٣٧٫٣٨

ید عبد اهللا علي الس  
  عبد اهللا حدیفھ

  البحیرة  ١٣/٦/١٩٨٨  مقبول  %٦٣٫٦٨  ٢١٫٢٢  ٣١٫١٣  ٣٢٫٥٥

أولیفر یسري   
  اطناطیوس بطرس

  قنا  ١٠/٦/١٩٩٠  جید  %٦٦٫٦٨  ٢٢٫٨٩  ٣١٫٣٠  ٣٧٫٣٨

محمود حسن مصطفي   
  محمد ابو شیتة

  شمال سیناء  ٩/٦/١٩٩٠  جید  %٦٧٫٦٦  ٢٢٫٥٥  ٣١  ٣٦٫٦٦

 م :نب راط  

احمد أمین عثمان 
حمدم

  راسب جراحة عظام وإصابات ومقرر اختیاري

حمادة أبو یوسف   
  محمود

  راسب جراحة عظام وإصابات ومقرر اختیاري

  راسب جراحة عظام وإصابات ومقرر اختیاريوائل حمدي فرحات  
  راسب جراحة عظام وإصابات ومقرر اختیاري  مینا نبیل شلبي صلیب  
  صابات ومقرر اختیاريراسب جراحة عظام وإمحمد طھ سید محمد  
عماد مكرم غطاس   

  میخائیل
  راسب جراحة عظام وإصابات ومقرر اختیاري

  راسب جمیع المواد  مینا رزق نجیب مخلي  
حسام حسن احمد عبد   

  الھادي
  راسب جراحة عظام وجراحة عامة  ومقرر اختیاري

محمد عبد الحمید عبد   
  القادر جمال الدین

  راسب جراحة عظام

هللا صالح امین معتز با  
  الدبیكي

  راسب جراحة عظام

ھشام محمد علي سید   
  شتا

  راسب جراحة عظام ومقرر اختیاري

  راسب جراحة عظام وإصابات ومقرر اختیاري  مصطفي ھندي متقال  
ریمون سمیر حلیم   

  عبد
  راسب جراحة عظام

  راسب جراحة عظام وإصابات ومقرر اختیاريمحمود فاروق صیرة   



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   سمإلا
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمي

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

  محل المیالد  تاریخ المیالد

  درویش
ئیل مالك مرعي روفا  

  یعقوب
  راسب جراحة عظام

السید سعید محمد   
  زھران

  راسب جراحة عظام وإصابات ومقرر اختیاري

محمد حسین خلیفھ   
  محمد

  راسب جراحة عظام ومقرر اختیاري

محمد رفعت فؤاد   
  ابراھیم

  راسب جراحة عظام وإصابات ومقرر اختیاري

ابراھیم السید جابر   
احمد

  وإصابات ومقرر اختیاريراسب جراحة عظام 

محمود احمد ابراھیم   
  ابو زھرة

  راسب جراحة عظام وإصابات

اشرف لطفي محمود 
  عبد اللطیف

  راسب جراحة عظام

ھشام احمد أیمن   
  الحناوي

  راسب جراحة عظام وإصابات

عمرو انور محمد   
  غالب

  راسب جراحة عظام وإصابات

أمیر عادل سید   
  معوض

  راسب جراحة عظام

مر احمد عبد ع  
  السمیع ابراھیم

  راسب جراحة عظام وإصابات

جرجس ابراھیم   
  جرجس سلیمان

  راسب جراحة عظام

محمد مبروك بھي   
  الدین رمضان

  راسب جراحة عظام وإصابات ومقرر اختیاري

  :ن بط  

    ال یوجد  

  :ملخص النتیجة          
    )٣١(     عدد المتقدمیـــن-١
   )٣١(  اضــرین عدد الح -٢
   )٤(   عدد النــاجحیـــن  -٣
    )٢٧(     عدد الراسبیــن  -٤



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   سمإلا
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمي

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

  محل المیالد  تاریخ المیالد

    )- (        عدد الغائبیــن  -٥
    %١٢٫٩٠٠النسبة المئویة     -٦

  :  ة إا ٢٠٢٠ط  

رقم 
  الجلوس

المعدل الفصلي   اإلسم
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

ر التقدی
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

  ن: أوب مط  

                ال یوجد  

 م :نب راط  

دالیا احمد سیدا احمد   
  جادو

  راسب طب األسرة

  :ن بط  

    اسماء فرج العراقي  
حنان ممدوح السید   

  عثمان
  

  :ملخص النتیجة          
  )   ٣(      عدد المتقدمیـــن-١
   )١   (   عدد الحاضــرین  -٢

   )- (      عدد النــاجحیـــن-٣
    )١(        عدد الراسبیــن  -٤
   )٢(         عدد الغائبیــن -٥
  %النسبة المئویة    صفر    -٦

  :  إ ج اة وا وا ٢٠٢٠ا  

رقم 
  الجلوس

المعدل الفصلي   اإلسم
  ١ج

 الفصلي المعدل
  ٢ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

  ن: أوب مط  

                ال یوجد  

 م :نب راط  



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل الفصلي   اإلسم
  ١ج

 الفصلي المعدل
  ٢ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

احمد محمد محمدي   
  غانم

  راسب جمیع المواد

  :ن بط  

    ال یوجد  
      

  :ملخص النتیجة          
     )١(        عدد المتقدمیـــن-١
  )    ١(   عدد الحاضــرین  -٢
    )- (       عدد النــاجحیـــن-٣
     )١(        عدد الراسبیــن  -٤
)    -     (       عدد الغائبیــن -٥
  %النسبة المئویة    صفر    -٦

  :  ت إ٢٠٢٠ا  

رقم 
  الجلوس

المعدل الفصلي   اإلسم
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

دل مع
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

  ن: أوب مط  

                ال یوجد  

 م :نب راط  

  راسب امراض جراحة األذن واألنف  مروة عاطف حمزة  
مریم حلمي السید   

  محمد
  حة األنف واألذنراسب امراض السمع والوسائل التشخیصیة وتأھیل ضعاف السمع وأمراض جرا

أحالم احمد عبد   
  العاطي

  راسب امراض السمع والوسائل التشخیصیة وتأھیل ضعاف السمع وأمراض جراحة األنف واألذن

  :ن بط  

    ال یوجد  

  :ملخص النتیجة          
     )٣(      عدد المتقدمیـــن-١
  )  ٣    (عدد الحاضــرین  -٢
    )-  (     عدد النــاجحیـــن-٣



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل الفصلي   اإلسم
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

دل مع
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

     )٣(        عدد الراسبیــن  -٤
  )  -   (        عدد الغائبیــن -٥
  %النسبة المئویة    صفر    -٦

  :إ ا ٢٠٢٠ا  

رقم 
  الجلوس

المعدل الفصلي   اإلسم
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  یالدالم

  ن: أوب مط  

  ال یوجد  

 م :نب راط  

سمیة السعید عبد   
  الرحیم

  راسب تشخیص باالشعة  

  راسب تشخیص باالشعة    نانسي نصر بشارة  
عماد عمر محمد   

  ابوشنب
  راسب تشخیص باالشعة وجراحة عامة ومقرر اختیاري  

ایمان محمد احمد محمد   
  سلیمان

  عةراسب تشخیص باالش  

  راسب تشخیص باالشعة ومقرر اختیاري    أمیرة شوقي عبد الحكیم  

  :ن بط  

      ال یوجد  

  :ملخص النتیجة          
     )٥(        عدد المتقدمیـــن-١
 )   ٥    (  عدد الحاضــرین  -٢
     )- (       عدد النــاجحیـــن-٣
      )٥(       عدد الراسبیــن  -٤
 )    -     (       الغائبیــن  عدد-٥
  %النسبة المئویة    صفر    -٦

  :  إ ا ت واا ٢٠٢٠ط  

رقم 
  الجلوس

المعدل الفصلي   اإلسم
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل الفصلي   اإلسم
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

  ن: أوب مط  

                ال یوجد  

 م :نب راط  

راجي متولي   
  حسن

  راسب جمیع المواد

  :ن بط  

    ال یوجد  
      

  :ملخص النتیجة          
     )١(   عدد المتقدمیـــن-١
   )١(  عدد الحاضــرین -٢
   )- (      عدد النــاجحیـــن-٣
      )١(      عدد الراسبیــن  -٤

   )- (       عدد الغائبیــن -٥
  %النسبة المئویة    صفر    -٦

  :إ وا اض ا٢٠٢٠ا  

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

فاطمة محمد احمد سید   
  احمد غنیم

  الغربیة  ٥/١/١٩٨٩  جید جدا  %٧٧٫٨٨  ٢٥٫٩٦  ٣٩٫١١  ٣٨٫٧٧

شیماء محمد محمود   
  یحیي

  الغربیة  ٢٢/١٢/١٩٩١  جید  %٧٢٫٣  ٢٤٫١٢  ٣٦  ٣٦٫٣٨

اسماء جمال الدین شفیق   
  الشوربجي

  المنوفیة  ١/١٠/١٩٨٩  جید جدا  %٧٩٫٥٢  ٢٦٫٥  ٣٨٫٠٢  ٤١٫٥٠

  السعودیة  ٢٩/٧/١٩٨٦  جید جدا  %٨١٫٢٧  ٢٧٫٠٩  ٣٨٫١٦  ٤٣٫١١  عالء اسامة علي خلیف  
محمد عبد العزیز محمد   

  محمد
  الجیزة  ٣٠/٨/١٩٩٠  جید جدا  %٨١٫٣  ٢٧٫١١  ٣٩٫٣٣  ٤٢

ماجد كمال بدروس   
  سیداروس

  اسیوط  ١/١١/١٩٨٩  جید جدا  %٨٢٫١٣  ٢٧٫٣٧  ٣٨٫٧٥  ٤٣٫٣٨



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

ماریانا عصمت طلعت   
  حكیم

  قنا  ٢٤/١٠/١٩٩٠  جید جدا  %٧٦٫٨٨  ٢٥٫٦٢  ٣٧٫٧٧  ٣٩٫١١

  قنا  ٢٦/١/١٩٨٩  جید  ٧٢٫٨٥  ٢٤٫٢٨  ٣٧٫٤٧  ٣٥٫٣٨  نتیاس فامماریان عیاد م  
شیماء احمد محروس   

  عطیة ھالل
  المنوفیة  ٨/٥/١٩٩٠  جید جدا  ٨٤٫١٥  ٢٨٫٠٢  ٣٩٫٧  ٤٤٫٣٨

محمد احمد محمد عبد   
  اهللا ناصف

  كفر الشیخ  ١٥/٢/١٩٩٢  جید جدا  ٧٨٫٧  ٢٦٫٢  ٣٧٫١٦  ٤١٫٥٥

  الغربیة  ٢١/١١/١٩٨٨  جید جدا  ٧٥٫٨٦  ٢٥٫٢٨  ٣٨٫٣٦  ٣٧٫٥  رانیا عبد اهللا السید نوفل  
وفاء رمضان عبد التواب   

  زاید
  االسكندریة  ١٢/٥/١٩٩٠  جید جدا  %٧٦٫٧٧  ٢٥٫٥٩  ٣٧٫٥٥  ٣٩٫٢٢

رباب جالل عبد العزیز   
  میز

  المنوفیة  ٣٠/١/١٩٩٠  جید  %٧٢٫٩٧  ٢٤٫٣٢  ٣٤٫٨٦  ٣٨٫١١

لمیاء حامد محمد محمد   
  عبد الوھاب

  الغربیة  ٧/٣/١٩٨٤  جید  ٧٠٫٥٥  ٢٣٫٥  ٣٢٫٤٤  ٣٨٫١١

  القاھرة  ٦/٣/١٩٩٢  جید جدا  %٧٥٫٣٩  ٢٥٫١٣  ٣٦٫١٩  ٣٩٫٢  ندي سلطان محمد السید  
رحاب تاج الدین   

عبدالعزیز علي ابو 
  طاحون

  االسكندریة  ٢٥/٢/١٩٨٦  جید  ٧٣٫٧٧  ٢٤٫٥٩  ٣٦٫١٦  ٣٧٫٦١

أمینة عبد التواب ابراھیم   
  عباس

  المنوفیة  ٩/٦/١٩٩٠  جید جدا  ٧٨٫٣٨  ٢٦٫١٢  ٣٨٫٤٤  ٣٩٫٩٤

  المنوفیة  ٥/٥/١٩٨٤  جید  ٧١٫٣٩  ٢٣٫٧٩  ٣٣٫٦١  ٣٧٫٧٨  احمد سالمة یسن ابراھیم  
أمیرة محمد محمد عبد   

  الواحد الخطیب
  كفر الشیخ  ٧/١١/١٩٨٩  جید جدا  ٨١٫٧٤  ٢٧٫٢٤  ٤٠٫٤٧  ٤١٫٢٧

ایمن فوزي ابراھیم   
  حسین

  المنوفیة  ١٩/٦/١٩٨٤  جید  ٦٧٫٦٩  ٢٢٫٥٦  ٣٢٫٦٩  ٣٥

لمیاء محمد وجیھ عبد   
  الحبروكاهللا 

  البحیرة  ١/١/١٩٨٩  جید جدا  %٨٣٫٩٩  ٢٧٫٩٩  ٤١٫٦١  ٤٢٫٣٨

دعاء مصطفي سلیمان   
  عبد اهللا سلیمان

  البحیرة  ٢٤/١/١٩٨٧  جید  %٧٤٫١١  ٤٢٫٦٩  ٣٣٫٨٣  ٤٠٫٢٨

فداء رجب سلیمان   
  غطاس

  المنوفیة  ٦/٧/١٩٨٩  جید  %٦٦٫٧٠  ٢٢٫٢٣  ٣٠٫٩١  ٣٥٫٧٨

أماني مصطفي صالح   
  احمد

  الغربیة  ١/١٠/١٩٨٢  جید  %٦٦٫٦١  ٢٢٫٢٠  ٣٢٫١١  ٣٤٫٥٢

رباب فاروق مسعود   
  محمد عالم

  البحیرة  ١٥/١/١٩٨٧  جید  %٧٣٫٣٦  ٢٤٫٤٥  ٣٤٫٠٨  ٣٩٫٢٨

البحر   ١/١/١٩٨٩  جید  %٦٨٫٠٧  ٢٢٫٦٩  ٣٣٫٦٣  ٣٤٫٤٤اسراء جمال ابو القاسم   



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  االحمر  سالمة
غادة العشري فرید ابو   

  عامر
  الغربیة  ١٢/٦/١٩٨٩  جید  %٧٤٫٦٩  ٢٤٫٨٩  ٣٥٫٦٩  ٣٩

سارة ابراھیم محمد ابو   
  الروس

  السعودیة  ١٨/١٢/١٩٨٦  جید  %٦٩٫٧٢  ٢٣٫٢٤  ٣١٫٦٦  ٣٨٫٠٦

ایمان ابراھیم احمد   
  سراج

  المنوفیة  ٣١/١٠/١٩٨٥  جید  %٦٩٫٦٩  ٢٣٫٢٣  ٣٥٫٢٥  ٣٤٫٤٤

بسمة عبد الجواد عطیة   
  عبد الجواد زغلول

  الغربیة  ٢٨/١١/١٩٨٤  جید جدا  %٨٢٫٠٧  ٢٧٫٣٥  ٣٩٫٦٣  ٤٢٫٤٤

  سوھاج  ٨/٨/١٩٩١  جید جدا  %٨٣٫٣٣  ٢٧٫٧٧  ٤٠٫٨٣  ٤٢٫٥  صر بخیت نصرمارتینا ن  
غادة عبدالمنصف   

  عبدالقادر وھبھ
  الغربیة  ٤/٨/١٩٨٥  جید  %٧٠٫٠٣  ٢٣٫٣٤  ٣٥٫٩٧  ٣٤٫٠٦

رحاب محمود محمد   
  مصطفي عبد القوي

  البحیرة  ١/١٠/١٩٨٩  جید  %٧٢٫٧  ٢٤٫٢٤  ٣٦٫١١  ٣٦٫٦

سالي عادل علي شحاتھ   
  الجمل

  الدقھلیة  ٢٤/٩/١٩٨٨  جید  %٧٣٫٦  ٢٤٫٥٤  ٣٧٫٠٨  ٣٦٫٥٥

ایناس محمد عبد الھادي   
  یحیي

  البحیرة  ١١/١/١٩٨٦  جید  %٧٣٫٣٩  ٢٤٫٤٦  ٣٦  ٣٧٫٣٩

 م :نب راط  

نرمین محمد عبد الحمید   
  ھمام محمد

  راسب جلدیة

نورھان احمد محمود   
  مرجان

  راسب جلدیة

  راسب جلدیة  نھلة السید عمر خطاب  
  راسب تناسلیةهللا متوليسارة عبد ا

منة اهللا خیرت عبد   
  العزیز

  راسب تناسلیة ونفسیة

اسراء صالح احمد   
األزرق

   راسب لیزر ومقرر اختیاري–راسب جلدیة 

  راسب جمیع المواد  ایمان مدحت یحیي محمد  
  راسب جمیع المواد ماعدا النفسیة واللیزرمروة محمد احمد ھاویس  
  راسب جلدیة  عمرو احمد عبد الكریم  
  راسب جمیع المواد  شادیة حمدي احمد  
  راسب تناسلیة  ایمان سامي محمود  



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

ایمن محمد محمد عبد   
  الوھاب

  راسب جلدیة وتناسلیة   ومقرر اختیاري

سارة ابراھیم احمد   
  جاویش

   لیزر– نفسیة – تناسلیة –راسب جلدیة 

  راسب تناسلیة ونفسیة  ھدیر عادل الدسوقي  
  راسب جلدیة  وص عبد اهللایمان محر  
محمد ممدوح محمد   

  الشافعي
  راسب جلدیة ومقرر اختیاري

  راسب جلدیة  ولیزر ومقرر اختیاري  سراء اشرف محمد  
  راسب جلدیة ولیزر ومقرر اختیاري  احالم حمدي السید  
  مقرر اختیاري- راسب جلدیة   مي ممدوح عبد الغني  
  راسب جلدیة  ھند محمد كمال مطاوع  

  راسب تناسلیة  ا محمد مبروك ھاللمھ
   مقرر اختیاري– تناسلیة –راسب جلدیة   والء محمد یوسف احمد  
ھدیر خالد بن الولید عبد   

  العلیم
  راسب جلدیة وتناسلیة

  راسب تناسلیة  ایمان محمد كمال علي  
شیماء محمود محمد   

  الكومي
   مقرر اختیاري– لیزر –راسب جلدیة 

    مقرر اختیاري- لیزر – نفسیة –ب جلدیة راس  ھند مصطفي حامد  
   مقرر اختیاري–راسب جلدیة   لبني عزت عبد الغفور  
   ونفسیة ولیزر ومقرر اختیاري–راسب تناسلیة   شیماء صالح محمود  
  راسب جلدیة وتناسلیة  اسالم فایز سعید  
  راسب جلدیة  اسماء صالح حامد  
  راسب جلدیة وتناسلیة  علي محمد علي زیادة  
  راسب جلدیة  أمیرة سعد عبد العزیز  
حبیبة صالح الدین   

  مرسي
  راسب جلدیة

  راسب جمیع المواد  ھالل ھالل السید سالم  
  راسب جلدیة ومقرر اختیاري و نفسیة  ھاجر عادل عبد المجید  
  راسب جمیع المواد  لمیاء صالح ابراھیم  

  :ن بط  

  وادراسب جمیع الم  ایمان شوقي السید  
  راسب جلدیةو تناسلیة  اسماء السید سلیمان  



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  راسب جلدیة ولیزر ومقرر اختیاريعلیاء ابراھیم محمد  
  راسب جلدیة ومقرر اختیاري  ھدي لبیب احمد عالم  
امل عبد الفتاح احمد   

  عبادة
  راسب تناسلیة

   مقرر اختیاري– لیزر –راسب جلدیة   أروي عبد الفتاح احمد  
   مقرر اختیاري–لیزر - راسب جلدیة   محمد طھمي عبد الھادي   
  راسب جلدیة ونفسیة  ایمان مبین محمد احمد  
  راسب جلدیة  رنا ممدوح محمد شدید  
   مقرر اختیاري–راسب جلدیة   ایمان محمد أبو عجاجھ  
ھبھ احمد حسن ابو   

  زھرة
   لیزر– تناسلیة –راسب جلدیة 

  التناسلیةراسب جمیع المواد ماعدا   ایمان سعد السید  
  راسب جلدیة ومقرر اختیاري  كریم احمد ابراھیم  
  راسب جلدیة ومقرر اختیاري ونفسیة  نورا رجب عبد العظیم  
  راسب جمیع المواد  ایمان شوقي السید  
مصطفي محمود   

  الدسوقي
  راسب جمیع المواد

  راسب جمیع المواد  ریم عبد الوھاب محمد  
نسرین عبد المرضي   

  محمد
   الموادراسب جمیع

  راسب جمیع المواد  بسمة سعید عبده  
  راسب جمیع المواد  سالي عبد اهللا الجوھري  
  راسب جمیع المواد  ھبة اهللا عبد الحلیم محمد  
رنا علي اسماعیل   

  الدسوقي
  راسب جمیع المواد

  راسب جمیع المواد  أیھ عصام عاصم محمد  
فاطمة علي محمود   

  ابراھیم
  راسب جمیع المواد

  راسب جمیع المواد  د سعد یوسفمحم  

  :ملخص النتیجة          
    )٩٥(      عدد المتقدمیـــن-١
  )٧٢(     عدد الحاضــرین  -٢
   )٣٧(     عدد النــاجحیـــن-٣
    )٣٥(       عدد الراسبیــن  -٤
   )٢٣(         عدد الغائبیــن -٥



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

    %٥٢٫٨٥النسبة المئویة     -٦

  : ااإ ٢٠٢٠ا  

رقم 
  الجلوس

المعدل الفصلي   اإلسم
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

  ن: أوب مط  

عبد الغفار جمال عبد   
  الغفاراحمد

  الشرقیة  ٩/٢/١٩٧٨  جید   %٧٠٫٩٩  ٢٣٫٦٦  ٣٣٫٢٢  ٣٧٫٧٧

 م :نب راط  

حسام مجدي محمد عبد 
اهللا

  راسب باثولوجي ومقرر اختیاري

احمد ماھر محمد   
  محمود

  راسب جمیع المواد

  راسب جمیع الموادأنور احمد یسري أنور  
ماركو مجدي أبو   

  الیمین
  راسب جمیع المواد

طاھر محمود السید   
علي

  راسب جمیع المواد

ولید السعید السعید   
  محمد

  راسب جمیع المواد

أمینة عثمان احمد   
  محمد

  راسب جمیع المواد

احمد حسین عویس   
  احمد

   وباثولوجیا جراحیة–راسب جراحة عامة 

اسحق شوقي توفیق   
  جاد

  مقرر اختیاري+ راسب جراحة عامة 

احمد محمود احمد   
  اسماعیل

  مقرر اختیاري+ راسب جراحة عامة 

علي عبد الحمید أمین   
  فھمي

  مقرر اختیاري+ ة راسب باثولوجیا جراحی

ھیثم جمعھ منصور   
  عثمان

  باثولوجیا جراحیة+ راسب جراحة عامة 

  راسب جراحة عامةمحمد ھشام فاید جاد   



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل الفصلي   اإلسم
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

  اهللا
أیمن أنور عبد الوھاب   

  غزالن
  راسب جراحة عامة

ایھاب عزمي عبد   
  الحمید حسن

  راسب جراحة عامة

ابراھیم جمعھ ابراھیم   
  سالمة

  راسب مقرر اختیاري

جالل أحمد عاطف   
  عبدالجواد

  راسب جمیع المواد

محمد عبد الحمید احمد   
  عسل

  راسب جراحة عامة

  :ن بط  

    محمد احمد حسن حسن  
      

  :ملخص النتیجة          
   )٢٠(    عدد المتقدمیـــن-١
  )١٩(    عدد الحاضــرین  -٢
    )١(    عدد النــاجحیـــن-٣
   )١٨(       ــن عدد الراسبی -٤
     )١(       عدد الغائبیــن -٥
    %٥٫٢٦النسبة المئویة     -٦

  :رن إوا راض ا٢٠٢٠ا  

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  أو :ب منط  

محمد محمد حامد   
  السكنیدي

  البحیرة  ١/١٢/١٩٦٩  جید جدا  %٨١٫١٣  ٢٧٫٠٤  ٤٠٫٦٩  ٤٠٫٤٤

محمد سمیر الششتاوي   
  العوفي

  السعودیة  ٣/٢/١٩٨٨  جید  %٦٨٫١٣  ٢٢٫٧١  ٣٣٫٣٠  ٣٤٫٨٣

 م :نب راط  

  راسب امراض صدریةمارینا نادي نجیب 



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

ابسخرون
محمد عبد الرحمن   

  السید عبد النعیم
  سب جمیع الموادرا

لمیاء عبد الرؤوف عبد   
الرؤوف

  راسب امراض صدریة

ثروت محمد احمد   
  الحنفي المنوفي

  راسب امراض صدریة

وسام محمد عبد اهللا   
محمود السید

  راسب امراض صدریة

رانیا سعید مصطفي   
  الجمال

  راسب امراض صدریة ومقرر اختیاري

ندي نبیل عبد الحمید   
  القطان

  ض صدریة ومقرر اختیاريراسب أمرا

  :ن بط  

    ال یوجد  
      

  :ملخص النتیجة          
    )٩(      عدد المتقدمیـــن-١
  )٩(     عدد الحاضــرین  -٢
  )٢(       عدد النــاجحیـــن-٣
     )٧(        عدد الراسبیــن  -٤
    )- (          عدد الغائبیــن -٥
    %٢٢٫٢٢ة    النسبة المئوی -٦

  :إ وا ا ٢٠٢٠ا  

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

ایمان محمد محمد   
  یاسین

  ةالغربی  ١٢/١٠/١٩٨٦  جید  %٧٤٫٥  ٢٤٫٨٣  ٣٦  ٣٨٫٥

 م :نب راط  

  راسب طب طبیعي واالستعماالت بالكھرباءنھي خیري عبد 



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

الرحمن عمر
رحاب محمود محمد   

  فتحي ابو الخیر
  راسب جمیع المواد

  :ن بط  

مني محمد عبد المنعم   
  قاسم

  

فاطمة محمد عبد   
  الرازق ھزاع

  

  :ملخص النتیجة          
      )٥(     ن عدد المتقدمیـــ-١
 )    ٣(     عدد الحاضــرین  -٢

   )١(     عدد النــاجحیـــن -٣
     )٢(        عدد الراسبیــن -٤
   )٢(         عدد الغائبیــن -٥
    %٣٣٫٣النسبة المئویة    -٦

  : إ ء وااض ا٢٠٢٠ا  

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢صلي جالف

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

  البحیرة  ٢٠/٩/١٩٨٧  جید  ٧١٫٣٨  ٢٣٫٧٩  ٣٩٫٣٣  ٣٢٫٠٥  ریھام سالم یونس یوسف  
اسماء محمد مختار   

  سلیمان
  البحیرة  ٣/١١/١٩٩١  جید  %٧٤٫٩٧  ٢٤٫٩٩  ٤١٫٠٥  ٣٣٫٩٢

مد صفاء عبد المقصود مح  
  یسن یوسف الزھیرى

  البحیرة  ١٣/٨/١٩٨٩  جید جدا  %٧٦٫٧٧  ٢٥٫٥٩  ٤٢٫٠٥  ٣٤٫٧٢

  سوھاج  ٢/٩/١٩٨٩  جید  %٧٣٫٦٢  ٢٤٫٥٤  ٤٠٫٠٤  ٣٣٫٥٨  مایكل الفي حكیم عطا اهللا  
عمرو احمد علي نمیر   

  مصطفى
  السعودیة  ١٦/١٠/١٩٨٧  مقبول  %٦١٫٧  ٢٠٫٥٧  ٢٩٫٤  ٣٢٫٣

حسین فھمي معوض   
  السید

  المنوفیة  ١١/٨/١٩٨٦  جید  %٦٧٫٦  ٢٢٫٥٣  ٣٤٫٣٣  ٣٣٫٢٧

إحسان ابراھیم   
  السیدالنجار

  المنوفیة  ٩/٣/١٩٨٨  جید  %٧١٫١٧  ٢٣٫٧٢  ٣٩٫٢٨  ٣١٫٨٩

  القلیوبیة  ٢٢/٢/١٩٨٨  جید  %٦٩٫٤٤  ٢٣٫١٥  ٣٨٫٣٣  ٣١٫١١مھا جمال عبد الرازق   



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢صلي جالف

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  احمد خلیل
دعاء محمد عبد الحلیم   

  فتوح القصراوى
  بحیرةال  ٩/٣/١٩٨٧  جید  %٦٩  ٢٣  ٣٦٫٩  ٣٢٫١

عمرو سید محمد عبد   
  الرحمن

  سوھاج  ٢١/٩/١٩٩٢  جید جدا  %٧٦٫٠٥  ٢٥٫٣٥  ٤١٫٣٨  ٣٤٫٦٧

أمل عبد العاطي السید   
  البردویل

  الغربیة  ٢٥/١٠/١٩٨٦  جید  %٦٩٫٣٨  ٢٣٫١٣  ٣٨٫٠٥  ٣١٫٣٣

مروة عالء الدین مصطفي   
  مرسى احمد

  االسكندریة  ١٨/٣/١٩٨٩  جید  %٧٤٫٣٦  ٢٤٫٧٩  ٤٢  ٣٢٫٣٦

  بنى سویف  ٢/١٢/١٩٨٩  جید  %٧٢٫٥  ٢٤٫١٦  ٣٨٫٧٢  ٣٣٫٧٨  إمام احمدشیماء احمد   
بسمة طھ عبد الجواد   

  یحیى
  المنوفیة  ١٥/١٢/١٩٩٠  جید  %٧٤٫٧٨  ٢٤٫٩٣  ٤٠٫١١  ٣٤٫٦٧

عبد العزیز عزت عبد   
  العلیم عبد الفتاح

  المنوفیة  ١٩/٣/١٩٧٦  جید  %٦٨٫٧٢  ٢٢٫٩  ٣٧٫٥  ٣١٫٢٢

محمد عبد الحكیم محمد   
  ابراھیم

  الشرقیة  ١٣/٨/١٩٩٠  جید  %٧٢٫٤١  ٢٤٫١٤  ٣٦٫٣٨  ٣٦٫٠٣

أمنیة حنفي سالم عبد   
  الباقى

  الجیزة  ١/٥/١٩٨٩  جید جدا  %٧٧٫٣٦  ٢٥٫٧٩  ٣٩٫٠٥  ٣٨٫٣١

ماریھان لطیف حبیب عبد   
  المسیح

  سوھاج  ١٢/٤/١٩٨٧  جید  %٦٧٫٥٢  ٢٢٫٥١  ٣٦٫٦٦  ٣٠٫٨٦

  ھاجسو  ١/٩/١٩٨٧  جید  %٦٧٫٧٤  ٢٢٫٥٨  ٣٦٫٧٧  ٣٠٫٩٧  مریم عیاد كامل شنودة  
مینا فوكتر فالمون   

  منتیاس
  سوھاج  ١/٥/١٩٩١  جید  %٧٠٫٧٥  ٢٣٫٥٨  ٣٨٫٦١  ٣٢٫١٤

  المنوفیة  ٦/٩/١٩٨٦  جید  %٦٨٫٨١  ٢٢٫٩٤  ٣٧٫٥٦  ٣١٫٢٥  احمد حسني سعد زغلول  
شریف نصر عماره   

  السعدنى
  الغربیة  ٢١/٣/١٩٨٨  جید  %٦٩٫٥  ٢٣٫١٧  ٣٦٫٩  ٣٢٫٦

 م :نب راط  

  راسب جمیع الموادسيأماني الحدید محمد مر
  راسب جمیع المواد  حنان جمعھ عبد المقصود  
  راسب تولید وتنظیم اسرة ومقرر اختیارياسماء علي مبروك  
  نساء- راسب تنظیم اسرة ومقرر اختیاري   حكمت رضا كمال  
  راسب جمیع المواداعتماد جابر السید  
  راسب مقرر اختیاري  أبانوب اندراوس نان  
  راسب جمیع المواد   محمدشیرین عادل  



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢صلي جالف

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  راسب نساء  مني منیر خلیل  
  نساء-راسب تولید ومقرر اختیاري   كیرلس حلمي رزق  
  راسب مقرر اختیاري  بسمة جمال فؤاد  
عبیر عبد الخالق جابر   

  محمد
  راسب نساء ومقرر اختیاري

   تنظیم اسرة– تولید -راسب نساء   وفاء محمد أمین مرسي  
   نساء–راسب تولید   اطيزینب احمد عبد الع  
  راسب جمیع المواد  مروة عزمي شحاتھ  
  راسب نساء وتولید ومقرر اختیاري  ایھاب السید عبد ربھ  
   مقرر اختیاري–راسب تولید   ھالة شعبان سعد  
   تنظیم اسرة–راسب تولید   ایھاب صبري حسن  
  راسب تولید  نھاد محمد عبد العاطي  
  راسب مقرر اختیاريمروة حسني الزغبي  
  راسب تولید ونساء ومقرر اختیاري  ھاجر مصطفي عبد الغفار  

  راسب تولید  نبیلھ محمد فایز المالح
  راسب تولید  والء صبحي السید  
   نساء–راسب تولید   نورا سامي عبد الفتاح  
   مقرر اختیاري–راسب تولید   سمر رمضان السید  
  اختیاريراسب مقرر   سماح عبد اهللا المرسي  
   ومقرر اختیاري-  نساء –راسب تولید   عبیر عبد الوھاب حسن  
اشرف عبد الغني عبد   

  الدایم
  راسب جمیع المواد

   وتولید–راسب نساء   أیھ شوقي عبد الرحمن  
  راسب نساء  ھند رفعت عبد السمیع  
   مقرر اختیاري–راسب تولید   ایمان ابراھیم الطیبي  
وفاء محمد شاكر عبد   

  هالال
  راسب مقرر اختیاري

  راسب مقرر اختیاري  فاطمة عبد الباقي احمد  
   مقرر اختیاري-  نساء–راسب تولید   وفاء عبد اهللا محمد  
   مقرر اختیارى–راسب نساء   مریم حنین حنا حنین  
   نساء–راسب تولید   محمد علي عبد الرحیم  
  راسب مقرر اختیاري  سمر ابراھیم عبد العاطي  
   نساء–راسب تولید   ود مصطفيابتسام محم  
   مقرر اختیاري–راسب تولید   ایمان محمد محمد الحداد  
   نساء– مقرر اختیاري –راسب تولید   ھبھ یسري السید  



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢صلي جالف

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

   مقررا ختیاري– تولید –راسب نساء   رضا مبروك محمد سالمة  
ابتسام صبحي علي   

  موسي
   مقرر اختیاري–راسب تنظیم اسرة 

   مقرر اختیاري–راسب نساء   اعيایمان السید السب  
  راسب نساء  أمیمة عید محمود  
   نساء–راسب تولید   اسماء محمد السید محمد  
   مقرر اختیاري– تولید –راسب نساء   سعد سلیم سلیمان  
  راسب مقرر اختیاري وتولید  مینا ثروت سمان  

  :ن بط  

  راسب جمیع المواد  یسرا خلیل عطیة  
  راسب جمیع المواد  رم  ابراھیم لبیبكریمة ك  
  راسب جمیع المواد  احمد جمال محمد عویس  
  راسب جمیع المواد  ایاد عبد الرحمن علي  
  راسب جمیع المواد  اسماء خالد دیاب  
  راسب جمیع المواد  رشا عبد المرضي ابراھیم  
  راسب جمیع المواد  غادة علي بیومي  

  :ملخص النتیجة          
    )٧٥(   تقدمیـــن عدد الم-١
 )٦٨(     عدد الحاضــرین  -٢
    )٢٢(   عدد النــاجحیـــن-٣
      )٤٦(     عدد الراسبیــن -٤
      )٧(      عدد الغائبیــن -٥
  %٣٢٫٣٥النسبة المئویة      -٦

  : إ ا طاض ا٢٠٢٠ا  

رقم 
  الجلوس

المعدل الفصلي   اإلسم
  ١ج

لفصلي المعدل ا
  ٢ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

  ن: أوب مط  

                ال یوجد  

 م :نب راط  

  راسب جمیع الموادبیتر مدحت كمال رزق
  راسب مقرر اختیاري  حسام السید محمد ابراھیم  



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل الفصلي   اإلسم
  ١ج

لفصلي المعدل ا
  ٢ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

حسن محمد عبد الحمید   
الوكیل

  موادراسب جمیع ال

  راسب مقرر اختیاري  باسم احمد محمد حجاب  
شیماء احمد محمد مصباح   

الصعیدي
  راسب جمیع المواد

حمدي كمال الدین الحسیني   
  عبد الحمید

  راسب جمیع المواد

  راسب مقرر اختیاري  وائل صقر محمد صقر  
كریم محمد محمد محمد   

  عرفھ
  راسب مقرر اختیاري

  راسب جمیع المواد  احمد محمد ابراھیم محمد  
مصطفي حمدي ابراھیم   

  الدسوقي
  راسب جمیع المواد

  راسب امراض باطنة  حلمي احمد حلمي الخولي  
نورا محمد عبد الحمید   

  الشحات
  راسب أمراض باطنة

  راسب مقرر اختیاري  علي حسني رمضان السید  
  راسب أمراض باطنة  سامح محمود صبح خاطر  
احمد عبد الفتاح یوسف   

  شحاتال
  راسب مقرر اختیاري

احالم صالح عبد الخالق   
  عبد الباري

  راسب امراض باطنة

أمیرة اسماعیل احمد عبد   
  الرحیم

  راسب جمیع المواد

  راسب امراض باطنةمني محمود جابر محمود  
مروة عبد الحمید محمد   

  اسماعیل
  راسب جمیع المواد

  راسب جمیع المواد  ھند الصاوي خلیل صالح
  راسب أمراض الباطنة  لة مجدي عباس الدماطيھا  

  :ن بط  

    محمد مرسي محمد عزب  
    منار احمد مصطیفي فودة  
ایھاب عبد النعیم محمد   

  علي
  



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل الفصلي   اإلسم
  ١ج

لفصلي المعدل ا
  ٢ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

    مي عماد عبده خلیل محمد  
    دیفید مجدى عیسى  

  :ملخص النتیجة          
    )٢٦(    عدد المتقدمیـــن-١
 )٢١   (   عدد الحاضــرین  -٢

     )- (   عدد النــاجحیـــن-٣
    )٢١(      عدد الراسبیــن -٤
  )٥(          عدد الغائبیــن -٥

    %٠النسبة المئویة    -٦

  : ل إطا ٢٠٢٠ط  

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   یالدتاریخ الم
  المیالد

  ن: أوب مط  

امانى صالح ابراھیم   
  عباس بسیونى

  الغربیة  ٢٤/٥/١٩٩١  جید جدا  ٧٥٫٩٢  ٢٥٫٣٠  ٣٣٫٢٢  ٤٢٫٦٧

مریام صموئیل یونان   
  مقار

  المنیا  ٢٧/١/١٩٧٩  جید  ٧٤٫٥٢  ٢٤٫٨٤  ٣٢٫٩١  ٤١٫٦١

  بحیرةال  ١١/١٢/١٩٨٩  جید  ٧١٫١٣  ٢٣٫٧١  ٣١٫٢٥  ٣٩٫٨٨  دالیا شعبان محمدحبیب  
  المنوفیة  ٧/١٢/١٩٨٥  جید  ٦٩٫١٠  ٢٣٫٠٣  ٣٣٫١٦  ٣٥٫٩٤  عمرو محمد محمود قدح  
عبد اهللا ابراھیم عبد اهللا   

  موسى
  المنوفیة  ٤/٤/١٩٨٨  جید جدا  ٧٩٫١٣  ٢٦٫٣٧  ٣٦٫٨٠  ٤٢٫٣٣

محمد جمعة محمد على   
  یوسف

  الدقھلیة  ٥/٢/١٩٨٤  جید  ٧٤٫٧٥  ٢٤٫٨٥  ٣٥٫٦٣  ٣٨٫٩٤

السید معوض فرحات   
  عطیة

  الدقھلیة  ٢١/١/١٩٨٠  جید  ٧٤٫٣٢  ٢٤٫٧٧  ٣٣٫٧٧  ٤٠٫٥٥

اسماء ابراھیم السید   
  البحیرى

  الغربیة  ١٨/٦/١٩٩٠  جید جدا  ٧٨٫٦٥  ٢٦٫٢١  ٣٥٫٨٨  ٤٢٫٧٧

ایمان عصام محمد عباس   
  اسماعیل ابو العال

  البحیرة  ١/٧/١٩٩٠  جید جدا  ٨٣٫٨٢  ٢٧٫٩٤  ٣٨٫٢٧  ٤٥٫٥٥

  البحیرة  ١٠/٦/١٩٩٠  جید جدا  ٧٦٫٥٢  ٢٥٫٢٥  ٣٤٫٢  ٤٢٫٢٧  مى نبیل ابراھیم حمزة  
عبد اهللا عبد اهللا عبد   

  اللطیف النجار
  القلیوبیة  ٢٠/٥/١٩٨٤  جید  ٧١٫٤٩  ٢٣٫٨٣  ٣٢٫٣٨  ٣٩٫١١

  المنیا  ١٥/٧/١٩٨١  جید  ٧٢٫١٦  ٢٤٫٠٥  ٣٣٫٢٧  ٣٨٫٨٩عرفة علم الدین سالم عبد   



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   یالدتاریخ الم
  المیالد

  العال
عماد على سعد عمر ابو   

  ھانى
  البحیرة  ٩/١٠/١٩٨٨  جید  ٧٤٫٣٨  ٢٤٫٧٩  ٣٤٫٢٧  ٤٠٫١١

ولید صالح الدین رمضان   
  موسى

كفر   ٥/٣/١٩٨١  جید  ٦٧٫١  ٢٢٫٣٦  ٣١٫٧٧  ٣٥٫٣٣
  الشیخ

سالى صبرى السید   
  ابراھیم

  الدقھلیة  ٢٣/٩/١٩٨٩  جید جدا  ٧٧٫٤٣  ٢٥٫٨١  ٣٦٫٢٧  ٤١٫١٦

 م :نب راط  

حنان سعید  احمد 
الدمرداش

  طرق التغذیة- حدیثى الوالدة -راسب امراض اطفال 

ابراھیم حسینى عبده   
  محمد

  راسب حدیثى الوالدة

   طرق التغذیة-راسب حدیثى الوالدة محمد احمد احمد طلیس  
  راسب جمیع المواد  عفیفى فتحى عفیفى نصار  
محمد حسین بسیونى   

یونس
  الوراثة- حدیثى الوالدة -راسب امراض اطفال 

محمد محمود عبد العلیم   
  خلیل

  یثى الوالدةحد-راسب امراض اطفال 

   طرق التغذیة-راسب حدیثى الوالدة   منال سعید محمد سالمة  
  راسب جمیع المواد  ایناس شعبان على النبوى  
شیماء كرم عبد العلیم   

  محمد
  راسب طرق التغذیة

ایمان محمد احمد ابو   
  سالمة

  راسب امراض اطفال

  راسب حدیثى الوالدة  وفاء شرف زكى علوان  
  حدیثى الوالدة-راسب امراض اطفال   فعلیاء خالد یوس  
   طرق التغذیة–راسب امراض اطفال   ھبھ احمد محمد أنصارى  
ایمان سعید یس   

  عبدالحمید
  راسب طرق التغذیة

   طرق التغذیة–حدیثى الوالدة -راسب امراض اطفال   اسماء جمال عبد الحى  
  طرق التغذیة  والء فتحى عبد الحكیم  
  حدیثى الوالدة  سلوى السید جابر حجاج  
  راسب حمیع المواد ما عدا المقرر االختیارى  نھى احمد عالم  
  راسب امراض اطفالمصطفى محمد عباس   



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   یالدتاریخ الم
  المیالد

طلبة
زینب عبد المنعم عبد   

  الفتاح
  راسب امراض اطفال

  حدیثى الوالدة-راسب امراض اطفال   محمد مؤمن محمود ھیكل
رامى محمد عطیة   

  االشمونى
  حدیثى الوالدة-راسب امراض اطفال 

اسماء جمال جابر ابو   
  خضرة

  راسب امراض اطفال

رشا محمد عبد المنعم   
  خلیفة

  حدیثى الوالدة

  حدیثى الوالدة-راسب امراض اطفال   ریھام اسماعیل قطب  
ولید جمال عبد الرحیم   

  العزبة
  حدیثى الوالدة-راسب امراض اطفال 

  حدیثى الوالدة  طارق محمد طھ عویس  
  راسب امراض اطفال  ابراھیم یوسفمحمد   
شریف عبد المنعم عبد   

  الغنى
  حدیثى الوالدة

  حدیثى الوالدة-راسب امراض اطفال   مروة امین محمد عرایس  
  حدیثى الوالدة  منى عمار رجب عبد الغنى  
شیماء سامى عبد الفتاح   

  عطیة
  حدیثى الوالدة

  عدا المقرر االختیارىراسب حمیع المواد ما   ھالة السید ابراھیم الفقى  
زینب عزت عبد العزیز   

  ابو ھیبة
  راسب امراض اطفال

  :ن بط  

محمد السعید عطیة محمد   
  الوكیل

   الوراثة– طرق التغذیة –امراض اطفال 

  جمیع المواد  كمال جاد ابراھیم مقار  
محمد جمال عبد العلیم   

  الشرقاوى
   طرق التغذیة–امراض اطفال 

م محمد عبد الرحمن ھان  
  الدھیمى

  امراض اطفال

   حدیثى الوالدة–امراض اطفال   شیماء حامد السید العتوى  
  جمیع الموادمصطفى محمد السید   



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   یالدتاریخ الم
  المیالد

  ابراھیم
راندة رضا عبد المجید   

  محمد
   المقرر االختیارى– حدیثى الوالدة –امراض اطفال 

عادل ابراھیم احمد على   
  البربرى

  جمیع المواد

 سعید ابو الیزید احمد  
  مصطفى

   الوراثة– طرق التغذیة  –امراض اطفال 

ایمان محمد عبد الكریم   
  محمد

   الوراثة–حدیثى الوالدة 

  :ملخص النتیجة      
    )٥٩(    عدد المتقدمیـــن-١
  )٤٩(     عدد الحاضــرین  -٢

 )١٥(    عدد النــاجحیـــن -٣
    )٣٤(     عدد الراسبیــن -٤
   )١٠(      الغائبیــن  عدد-٥
   %٣٠٫٦النسبة المئویة     -٦

  : إ ا ووا اض ا٢٠٢٠أ  

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

  محل المیالد  تاریخ المیالد

  ن: أوب مط  

حمید احمد سعید عبد ال  
  محمد عامر

  القاھرة  ١٨/١٢/١٩٩٠  جید جدا  %٨٤٫٥٢  ٢٨٫١٧  ٤٤٫٤٧  ٤٠٫٠٥

ابراھیم محمد السید   
  الطحان

  البحیرة  ٢٦/١١/١٩٨٨  جید جدا  %٨١٫١٦  ٢٧٫٠٥  ٤٣٫١٦  ٣٨

مصطفي عثمان السید   
  محمدعثمان

  الغربیة  ٢٦/١١/١٩٩١  جید جدا  %٧٩٫٨٥  ٢٦٫٦١  ٤٠٫٠٢  ٣٩٫٨٣

مینا عاطف سامي   
  محارب

  االسماعیلیة  ٢٧/٤/١٩٨٩  جید جدا  %٧٩٫٦٣  ٢٦٫٥٤  ٣٩٫١٩  ٤٠٫٤٤

محمد عثمان ابراھیم   
  محمود محمد

  الشرقیة  ٢٧/٥/١٩٩٠  جید  %٧٤٫٣٨  ٢٤٫٧٩  ٣٨٫٨٨  ٣٥٫٥٠

احمد السید عبد الوھاب   
  السید سوید

  المنوفیة  ٢٣/١١/١٩٩٢  جید  %٧٢٫٠٥  ٢٤٫٠١  ٣٧٫١١  ٣٤٫٩٤

  الدقھلیة  ٢٠/١٢/١٩٨٨  جید  %٧١٫١٩  ٢٣٫٧٣  ٣٥٫٩٧  ٣٥٫٢٢ایھاب رمضان محمد   



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

  محل المیالد  تاریخ المیالد

  فرحات
شادي مسعود عبده   

  دیب
  اسیوط  ٣٠/٥/١٩٩٠  جید  %٦٥٫٠٥  ٢١٫٦٨  ٣٣٫٢٢  ٣١٫٨٣

 م :نب راط  

عبد اهللا حسن عبد اهللا 
عوارة

  راسب مقرر اختیاري

محمد مصطفي محمد   
  مصطفي

  راسب مقرر اختیاري

نجوي ابو الیزید عبد   
الحمید الجزار

  وادراسب جمیع الم

حمدي محمد حسن   
  طرباوي

  راسب جمیع المواد

محمد علي عبد العزیز   
  شلبي

  راسب مقرر اختیاري

سامي صباح عبد   
  العاطي

  راسب اسس قلب وأمراض قلب

  راسب مقرر اختیاري  عمرو یوسف اسماعیل  
بیشوي مالك فوزي   

جاب اهللا
  راسب أمراض قلب ومقرر اختیاري

   مقرر اختیاريراسب  جورج جمیل عیاد ایوب  
مراد محمد محمد السید 

  علیوة
  راسب جمیع المواد

  :ن بط  

مصطفي محمد مصطفي   
  عبد القادر

  

غادة الشربیني عبد   
  العزیز عبد الھادي

  

احمد عبد الحمید عبد   
  العظیم رجیعھ

  

محمد سعید محمد   
  محمود

  

    أحمد شعبان محمد علي  

  :ملخص النتیجة      



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

  محل المیالد  تاریخ المیالد

    )٢٣(     عدد المتقدمیـــن-١
  )١٨(  عدد الحاضــرین  -٢
      )٨(    عدد النــاجحیـــن -٣
    )١٠(      عدد الراسبیــن  -٤
    )٥(         عدد الغائبیــن -٥
    %٤٤٫٤٤النسبة المئویة     -٦

  : إ ا ا ا٢٠٢٠  

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

محمد رمضان عطیة   
  حجازي

  الغربیة  ١٥/١/١٩٨٥  جید  %٧٣٫٤٤  ٢٤٫٤٨  ٣٣٫٨٨  ٣٩٫٥٦

 م :نب راط  

محمد صابر محمد 
ملیجي

   مقرر اختیاري– تشریح –راسب مسالك 

صطفي محمود محمد م  
  عبدالتواب

   تشریح–راسب مسالك 

محمد زغلول عبد   
الوھاب

  راسب جمیع المواد

  راسب جمیع المواد  احمد فكري سعد رزق  

  :ن بط  

  :ملخص النتیجة        ال یوجد  
    )٥(     عدد المتقدمیـــن-١
  )٥   (   عدد الحاضــرین ٢
 )  ١(    عدد النــاجحیـــن-٣
     )٤(      عدد الراسبیــن -٤
    )- (       عدد الغائبیــن -٥
    %٢٠النسبة المئویة    -٦

  : إ ا وا اض ا٢٠٢٠ا  



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

محمود بدر الدین   
  محمد عبد المولي

  قنا  ٢٩/١١/١٩٨٣  مقبول  %٦٣٫٦٦  ٢١٫٢٢  ٣١٫٠٥  ٣٢٫٦١

احمد جمال عبد الغني   
  علي حسن

  المنیا  ٢٣/٥/١٩٨٧  جید  %٧٣  ٢٤٫٣٣  ٣٢٫٩٤  ٤٠٫٠٦

محمد احمد رفعت   
  محمد حامد  الجزار

  الدقھلیة  ١/٨/١٩٨٤  جید  %٦٩٫٤٤  ٢٣٫١٤  ٣٢٫٦٦  ٣٦٫٧٨

 م :نب راط  

محمود عبد اهللا حافظ 
عبد اهللا

  راسب الطب النفسي

ایمان حسین شعبان   
  ھالل

  راسب األمراض العصبیة

احمد ابراھیم عبد   
الغفار محمد

  راسب جمیع المواد

احمد محمد السید   
  جعارة

  راسب جمیع المواد ماعدا المقرر االختیاري

      

  :ن بط  

ا فتحي عبد الجواد دالی  
  علي

  

  :ملخص النتیجة        
     )٨(     عدد المتقدمیـــن-١
  )٧(     عدد الحاضــرین ٢
   )٣(     عدد النــاجحیـــن -٣
     )٤(       عدد الراسبیــن -٤
    )١(       عدد الغائبیــن -٥

     %٤٢٫٨٥النسبة المئویة   -٦

 :ا وا مذن واا ة  إ٢٠٢٠  

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

  ن: أوب مط  

                ال یوجد  

 م :نب راط  

  راسب جمیع الموادرنا احمد محمد عبد الرحمن
  اسب امراض  وجراحة األذن واألنف ومقرر اختیارير  نھي ابراھیم طنطاوي  
دعاء احمد عبد الخالق   

الجزار
   ومقرر اختیاري–راسب انف وأذن 

  راسب امراض وجراحة انف وأذن وصوتیات وسمعیات ومقرر اختیاري  ایھ خالد ابراھیم اسماعیل  
  راسب جمیع المواد  عاطف احمد احمد ابو عیلة  
   ومقرر اختیاري–اسب انف وأذن ر  اسماء نصر ندا الجندي  
كریستین عادل ابادیر   

  سدراك
  راسب امراض انف واذن

محمد سامي محمد محمد   
  كامل

  راسب انف واذن بمسالكوصوتیات

عبدالرحمن صالح الدین   
  محمدعبد الغني

   ومقرر اختیاري–راسب انف وأذن 

  راسب انف واذن  امجد كمال عباس محمد  
      

  : بنط  

مروة صالح مصطفي   
  درویش

  راسب امراض انف واذن

  :ملخص النتیجة        
   )١١(    عدد المتقدمیـــن-١
 )١٠(     عدد الحاضــرین ٢
     )- (     عدد النــاجحیـــن-٣
   )١٠(      عدد الراسبیــن -٤
  )١(         عدد الغائبیــن -٥

  %  صفر         النسبة المئویة-٦

  :ط  إ    رة وا طا ٢٠٢٠  

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

محروس محمد بكار   
  األحمر

  المنوفیة  ٢٤/١/١٩٨٩  جید  %٦٩٫٣٣  ٢٣٫١١  ٣٤٫٦١  ٣٤٫٧٢

  الشرقیة  ١٩/١١/١٩٨١  جید  %٦٧٫٩٣  ٢٢٫٦٤  ٣٣٫٢٧  ٣٤٫٦٦  حمد ابراھیم احمدعمر ا  

 م :نب راط  

ایمن احمد علي 
الفیشاوي

  راسب مناطق حارة

احمد سید احمد عبد   
  الرحمن

  راسب مناطق حارة

یاسر محمد انور ابو   
العز

  راسب مناطق حارة ومقرر اختیاري

عالء محمد عید السید   
  سالم

  ب مناطق حارةراس

  :ن بط  

شیماء ابراھیم عبد   
  الحمید جمال الدین

  راسب مناطق حارة

اسالم طلعت حسن عبد   
  الحمید

  

سمیر محمد علي محمد   
  الصیاد

  

ایھاب السید محمود   
  الحسني

  

  :ملخص النتیجة        
    )١٠(     عدد المتقدمیـــن-١
    )٦(      عدد الحاضــرین ٢
   )٢(      عدد النــاجحیـــن-٣
     )٥(        عدد الراسبیــن -٤
    )٤(         عدد الغائبیــن -٥
   %٣٣٫٣٣النسبة المئویة     -٦

 :   إ  ا ٢٠٢٠ا  



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  عامال

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

الزھراء فوزي عبد الواحد   
  الزفزافي

  المنوفیة  ١٠/٥/١٩٨٧  جید  %٧٣٫١٩  ٢٤٫٤٠  ٣٢٫٦٤  ٤٠٫٥٦

ریھام محمد جمال الدین   
  عبد الحمید محمد امین

كفر   ١/٩/١٩٨٨  جید  %٧٢٫٧٢  ٢٤٫٢٤  ٣٣٫٣٩  ٣٩٫٣٣
  الشیخ

 م :نب راط  

حمد عبد العظیم احمد م
محمد یوسف

  راسب الكیمیاء االكلینكیة

سمر ابراھیم ابراھیم احمد   
  حریشھ

  مقرر اختیاري+ راسب الكیمیاء االكلینكیة 

ھدیر محمد رأفت محمد   
اسماعیل

  امراض الدم+ راسب مقرر اختیاري  

  مقرر اختیاري+ راسب الكیمیاء االكلینكیة  رانیا علي فتوح محمد  
شربیني محمد الھام ال  

  بدران
  راسب جمیع المواد

وسام محمد محمد رضوان   
  الجندي

  امراض الدم+ راسب الكیمیاء االكلینكیة 

اسماء محمد العدروسي   
  ابو زید

  امراض الدم+ راسب الكیمیاء االكلینكیة 

رشا عبد النعیم الغریاني   
  علي

  امراض الدم+ راسب الكیمیاء االكلینكیة 

  راسب الكیمیاء االكلینكیة  مختارمریم وفیق صفوت   
راندا عبد الرؤوف عبد   

  الستار
  راسب جمیع المواد

  :ن بط  

ماجدة محمد احمد احمد   
  سعید

  

اسماء حسین عبد السمیع   
  یاسین

  

  امراض الدم+ راسب الكیمیاء االكلینكیة   شیماء احمد محمد عصر  

  :ملخص النتیجة        
    )١٥(    ـن عدد المتقدمیــ-١



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  عامال

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  )١٢  (    عدد الحاضــرین ٢
    )٢(    عدد النــاجحیـــن -٣
    )١٠(       عدد الراسبیــن -٤
     )٣(         عدد الغائبیــن -٥
      %١٦٫٦النسبة المئویة     -٦

  :  إ ا او ٢٠٢٠ط  

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

مھاب السعید بخیت   
  احمد ابو الخیر

  السعودیة  ١٧/٥/١٩٩٠  جید جدا  ٨٠٫٥٢  ٢٦٫٨٤  ٣٨٫٨٦  ٤١٫٦٦

  قنا  ١٨/٧/١٩٨٨  جید جدا  ٧٧٫٩٦  ٢٥٫٩٨  ٣٧٫٥٨  ٤٠٫٣٨  على محمد على عمر  
سلمى مختار محمد   

  محمود حسن
  االسكندریة  ١٩/١١/١٩٨٨  جید جدا  ٧٦٫٣٩  ٢٥٫٤٦  ٣٤٫٨٩  ٤١٫٥

نور الدین سامى   
  عنترعبد الجلیل  صقر

  كفر الشیخ  ٢١/٧/١٩٩١  جید جدا  ٧٦٫٩٦  ٢٥٫٦٥  ٣٧٫٥٨  ٣٩٫٣٨

اسماء ابراھیم عبد   
  العال ابراھیم

  الغربیة  ٣/٨/١٩٩٠  جید جدا  ٧٨٫٨٦  ٢٦٫٢٩  ٣٨٫١٤  ٤٠٫٧٢

  المنوفیة  ١٥/٩/١٩٩١  جید  ٧١٫٩٧  ٢٣٫٩٩  ٣٥٫١٤  ٣٦٫٨٣  ھند سامى كامل ناصف  
ھاجر محمد عبد الباقى   

  حبیش
  الغربیة  ٣٠/٩/١٩٨٨  جید  ٧٠٫١  ٢٣٫٣٧  ٣٢٫٩٤  ٣٧٫١٦

غادة محمد ابراھیم   
  احمد

  الشرقیة  ١٨/٨/١٩٨٧  جید جدا  ٧٥٫٦٤  ٢٥٫٢١  ٣٨٫٦٤  ٣٧

یسرى رمزى عبد   
  الحمید حجازى

  القلیوبیة  ٢٦/٩/١٩٨٩  جید  ٦٩٫٠٣  ٢٣٫٠١  ٣١٫٣٣  ٣٧٫٧

ھبھ محمود غنیم   
  الصماد

  البحیرة  ٢٨/١/١٩٨٨  جید جدا  ٧٥٫٩٩  ٢٥٫٣٣  ٣٧٫٩٤  ٣٨٫٠٥

دعاء احمد عباس   
  ابراھیم

  دمیاط  ٦/١٠/١٩٨٥  جید  ٧٢٫٧٧  ٢٤٫٢٦  ٣٥٫٦٧  ٣٧٫١

مى محمود نور سید   
  احمد

  المنوفیة  ٧/٢/١٩٨٨  جید  ٧٣٫٧٧  ٢٤٫٥٩  ٣٦٫٢٧  ٣٧٫٠٥

احمد محمد على عبده   
  ابو حبیب

  الدقھلیة  ١٠/١١/١٩٨٤  جید  ٦٨٫٤٨  ٢٢٫٨٣  ٣٣٫٣١  ٣٥٫١٧



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

احمد امین صبرى   
  رمضان الشیخ

  االسكندریة  ٢٣/١/١٩٨٦  جید جدا  ٧٦٫٧٥  ٢٥٫٥٨  ٣٨٫٦٤  ٣٨٫١١

اسالم سامى السعید   
  محمود یوسف

  الدقھلیة  ٢٥/١٠/١٩٩٠  جید  ٦٩٫٩٣  ٢٣٫٣١  ٣٢٫٦٦  ٣٧٫٢٧

خلود عباس حسن احمد   
  عبد النبى

  الكویت  ٦/١/١٩٨٩  جید  ٧٢٫٤٤  ٢٤٫١٥  ٣٦  ٣٦٫٤٤

 م :نب راط  

  راسب طب العینایھ عبده فرج
سالى عبد المنعم محمد   

  عرابى
  المقرر االختیارى-جراحة العین - راسب طب العین 

  راسب المقرر االختیارىمحمد الحنفى ابراھیم  
عبد اهللا على على   

  قشطة
   المقرر االختیارى- راسب طب العین

حمن صبحى عبد الر  
  لطفى قنونھ

  راسب جمیع المواد

  راسب جمیع المواد ما عدا باثولوجیا العین  مھا صبرى عبد المجید  
مروة محمود السید   

  ابراھیم
  راسب جمیع المواد ما عدا المقرر االختیارى

  راسب طب العینوالء ایمان محمد دراز  
منى مصطفى عرفان   

  عثمان
  جراحة العین- راسب طب العین 

  راسب طب العین  ایمان محمد على عطیة
  باثولوجیا العین- راسب طب العین   امانى جعفر عبد اهللا
سامح محمد نبیل 

  مصطفى
  طب العین- راسب المقرر االختیارى 

شیماء ابراھیم محمد 
  ادم

  راسب طب العین

بسمة نجیب حلمى 
  محمود

  المقرر االختیارى-جراحة العین - راسب طب العین 

  راسب جمیع المواد  ده فتحى محمدشاھن
  راسب طب العین  ایمان محمد رأفت

رشا محمد محمد عبد 
  الال

  راسب طب العین

  طب العینسمر محمود عالء 



 
ت اراول ا  

م  ء اامة دور ا ت ٢٠٢٠ إ  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ، را   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

المعدل   اإلسم
  ١الفصلي ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  الدین محمود

  :ن بط  

صابرین عبد البارى   
  على

  غائب جمیع المواد

  العینجمیع المواد ما عدا میكروبیولوجیا   عبیر محمد فتوح شلبى  
رضوى محمد عبد   

  المحسن
  المقرر االختیارى-جراحة العین -طب العین 

  :ملخص النتیجة          
     )٣٧(   عدد المتقدمیـــن-١
 )٣٤(     عدد الحاضــرین ٢
  )١٦  ( عدد النــاجحیـــن-٣
   )١٨(      عدد الراسبیــن -٤
   )٣(        عدد الغائبیــن -٥

    %٤٧٫٠٥  النسبة المئویة  -٦

  

  


