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ل 120

(دور ثان) 43 211 ض 106 رل رل رل

(ناجح) 863 45 275 م 178 206 جـ جـ 159

(ناجح) 769 40 262 جـ 147 195 ل 125

(ناجح) 790 38 275 جـ جـ 154 173 جـ جـ 150

(ناجح) 753 44 263 جـ 142 176 ل 128

(ناجح) 804 43 275 جـ جـ 163 184 جـ 139

(ناجح) 890 45 283 م 183 221 جـ جـ 158

(ناجح) 753 41 268 جـ 137 178 ل 129

(ناجح) 825 42 272 جـ جـ 163 207 جـ 141
أسامة محمد محمد أحمد سرور مستجد 130046 11

جـ جـ 82.50% جـ جـ م جـ جـ

أسامة أحمد فرحات المحراث مستجد 130044 10
جـ جـ 75.30% جـ جـ م جـ

أحمد محمد علي حماد مستجد 130035 8
م 89.00% م م م

أحمد محمد عبد المطلب البطاحجي مستجد 130033 7
جـ جـ 80.40% م م جـ

أحمد ماهر أنور بريقع مستجد 130028 6
جـ جـ 75.30% م م جـ

أحمد فتحى أحمد عبدالمقصود مستجد 130025 5
جـ جـ 79.00% جـ جـ م جـ

أحمد عاطف احمد الصياد مستجد 130017 4
جـ جـ 76.90% جـ جـ م جـ جـ

أحمد عادل متولي بريقع مستجد 130015 3
م 86.30% م م جـ جـ

أحمد جمال القطب بركات مستجد 70021 2
(دور ثان) م جـ رل
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 1صفحة 
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تاريخ الطباعة
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التقدير

 مقررات

التخلف
الفصل الدراسي الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

150 ل 120

(دور ثان) غ 231 جـ 134 148 ض 108

(ناجح) 897 47 285 م 177 218 م 170

(ناجح) 818 42 275 م 186 182 جـ 133

(ناجح) 851 42 262 جـ جـ 167 215 جـ جـ 165

(ناجح) 923 48 280 م 186 232 م 177

(ناجح) 934 47 295 م 188 229 م 175

(ناجح) 891 41 284 م 182 208 م 176

(ناجح) 838 48 276 جـ جـ 166 196 جـ جـ 152

(ناجح) 939 46 293 م 192 231 م 177
أميرة سعيد شعبان أبو حجازى مستجد 130095 24

م 93.90% م م م

أماني محمود عبده محمود شريف مستجد 130087 23
جـ جـ 83.80% م م جـ جـ

أمانى صالح عبد المقصود عرف مستجد 130086 22
م 89.10% جـ جـ م جـ جـ

أماني رجب علي عبد الحميد مستجد 130084 21
م 93.40% م م م

 آالء محمد عبد هللا عبد المعطى حسب

النبى
مستجد 130081 20

م 92.30% م م م

آالء خالد خيرت الفقي مستجد 130076 19
م 85.10% جـ جـ م م

أسماء فتحى عبد المحسن محمد األعصر مستجد 130069 18
جـ جـ 81.80% جـ جـ م جـ

إسراء محمد أحمد محمد الفخراني مستجد 130058 16
م 89.70% م م م

أسامه محمد عبداللطيف على أبو العز مستجد 130457 13
(دور ثان) غ جـ جـ ض

ل

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 2صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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 مقررات

التخلف
الفصل الدراسي الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 849 46 270 م 174 218 جـ 141

(ناجح) 952 47 296 م 198 233 م 178

(ناجح) 830 46 266 م 170 187 جـ جـ 161

(ناجح) 863 40 268 م 177 213 جـ جـ 165

(ناجح) 912 44 279 م 189 230 م 170

(ناجح) 911 47 284 م 189 219 م 172

(ناجح) 897 48 281 م 186 219 جـ جـ 163

(ناجح) 961 45 295 م 197 240 م 184

(ناجح) 882 47 288 جـ جـ 169 216 جـ جـ 162
ابتهال حامد جوده على يوسف مستجد 130002 36

م 88.20% م م م

ابتسام أيمن عبد الفتاح محمد صقر مستجد 130001 35
م 96.10% م م م

آيه عبد الفضيل عوض الفقي مستجد 130113 33
م 89.70% م م م

آيه عبد الدايم عبد الهادي الباسطي مستجد 130112 32
م 91.10% م م م

إيناس عبد هللا حمدى الشال مستجد 130141 30
م 91.20% م م م

إيمان سعيد هاشم علي مستجد 130123 28
م 86.30% جـ جـ م م

أية مصطفى جابر صقر مستجد 130118 27
جـ جـ 83.00% م م جـ

آية عاطف احمد علوان مستجد 130111 26
م 95.20% م م م

جـ جـ 84.90% م م م
أميمة رشاد محمد ابراهيم الحفناوى مستجد 130102 25

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 3صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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 مقررات

التخلف
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 818 37 269 جـ جـ 158 208 جـ 146

(ناجح) 817 44 271 جـ جـ 158 192 جـ جـ 152

(ناجح) 869 44 283 م 175 208 جـ جـ 159

(ناجح) 933 45 291 م 193 225 م 179

(دور ثان) 39 275 جـ جـ 158 1عذر جـ 149

(ناجح) 783 40 260 جـ 147 184 جـ جـ 152

(ناجح) 758 45 258 جـ 139 180 جـ 136

(ناجح) 863 48 276 م 172 216 جـ جـ 151

(ناجح) 935 45 293 م 196 226 م 175

(ناجح) 723 41 239 جـ 134 167 جـ 142

(ناجح) 873 46 278 م 179 203 جـ جـ 167

(ناجح) 904 43 287 م 186 220 جـ جـ 168
احمد شاكر على داود مستجد 130448 48

م 90.40% م م م

احمد سامى عبدهللا مشعل مستجد 130012 47
م 87.30% م م جـ جـ

احمد رزق أحمد بلعه مستجد 130011 46
جـ 72.30% جـ جـ جـ جـ جـ

احمد خالد يسن محمد حسن مستجد 130010 45
م 93.50% م م م

احمد حسنى فرج عبدالخالق الغمرى مستجد 130458 44
م 86.30% م م م

احمد جاد سعد على الحبيني مستجد 130009 43
جـ جـ 75.80% م م جـ

احمد جابر سعد عبده كارم مستجد 130472 42
جـ جـ 78.30% جـ جـ م جـ

 احمد ايمن عبدالهادى عبدالعزيز زين

الدين
مستجد 130475 41

(دور ثان) جـ جـ م 1عذر

احمد اشرف خليفه احمد مستجد 130008 40
م 93.30% م م م

احمد اسامة صالح حمادة مستجد 130007 39
م 86.90% م م جـ جـ

احمد ابراهيم طنطاوى دومة مستجد 130004 38
جـ جـ 81.70% م م جـ جـ

احمد  عبد الحميد طه مصطفى بدوي مستجد 130019 37
جـ جـ 81.80% جـ م جـ جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 4صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(دور ثان) 42 259 جـ جـ 163 2عذر جـ جـ 155

(ناجح) 929 50 290 م 190 215 م 184

(ناجح) 872 46 280 جـ جـ 169 215 جـ جـ 162

(ناجح) 843 42 269 جـ جـ 169 216 جـ 147

(ناجح) 795 40 269 جـ 146 202 جـ 138

(ناجح) 821 42 263 جـ جـ 164 204 جـ 148

(ناجح) 929 43 295 م 194 223 م 174

(ناجح) 945 46 296 م 193 233 م 177

(ناجح) 905 47 290 م 188 218 جـ جـ 162

(ناجح) 845 45 284 جـ جـ 161 204 جـ جـ 151

(ناجح) 766 36 255 جـ جـ 153 184 جـ 138
احمد محمد الغنيمى السيد السنافيرى مستجد 130030 60

جـ جـ 76.60% جـ م جـ

احمد محمد احمد البيسى مستجد 130029 59
جـ جـ 84.50% م م جـ جـ

احمد كمال عبد الخالق عبد هللا مستجد 130027 58
م 90.50% م م م

احمد علي عبدالغني هشهش مستجد 130024 57
م 94.50% م م م

احمد على عبد الحليم عالم مستجد 130023 56
م 92.90% م م م

احمد عصام الدين السيد ابراهيم مستجد 130022 55
جـ جـ 82.10% جـ جـ م جـ جـ

احمد عرفان محمد السيد مستجد 130021 54
جـ جـ 79.50% جـ جـ م جـ جـ

احمد عبد الموجود محمود سالمه مستجد 130020 53
جـ جـ 84.30% جـ جـ م م

احمد عبد التواب احمد التحمودى مستجد 130018 52
م 87.20% م م م

احمد طارق عبدالظاهر ابراهيم مستجد 130014 50
م 92.90% م م م

احمد صالح حامد الشيخ مستجد 130013 49
(دور ثان) جـ جـ م 2عذر

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 5صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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 مقررات

التخلف
الفصل الدراسي الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 924 41 286 م 196 227 م 174

(ناجح) 949 47 295 م 196 233 م 178

(ناجح) 821 41 274 جـ جـ 156 211 جـ 139

(ناجح) 927 45 291 م 192 231 جـ جـ 168

(ناجح) 834 44 278 م 179 204 ل 129

ل 120

(ناجح) 769 43 264 جـ جـ 164 180 ض 118

ل 120

(ناجح) 727 42 250 جـ 138 179 ض 118

(ناجح) 847 46 239 م 192 225 جـ 145

(ناجح) 789 43 265 جـ جـ 154 198 ل 129

(ناجح) 868 44 288 م 174 215 جـ 147

(ناجح) 949 48 294 م 196 237 م 174

(ناجح) 837 48 268 جـ جـ 167 201 جـ جـ 153
اسراء اسامه عبد المجيد المغربى مستجد 130050 72

جـ جـ 83.70% م م جـ جـ

اسراء احمد السيد ضيف مستجد 130049 71
م 94.90% م م م

اسراء ابراهيم درويش الجندى مستجد 130048 70
م 86.80% م م م

اسامه ابراهيم عبد الفتاح رمضان مستجد 130043 69
جـ جـ 78.90% م م جـ جـ

اروى ممدوح العزب عبد القادر مستجد 130042 68
جـ جـ 84.70% م جـ جـ م

اروى عبد الباسط سعيد عطايا مستجد 130041 67
جـ 72.70% جـ جـ جـ جـ جـ

احمد هانيء احمد فؤاد سالم مستجد 130039 66
جـ جـ 76.90% م م جـ

احمد مسعد احمد العدلى مستجد 130038 65
جـ جـ 83.40% م م جـ جـ

احمد محمود سعد محمود ابوحجر مستجد 130037 64
م 92.70% م م م

احمد محمد على جبريل مستجد 130034 63
جـ جـ 82.10% جـ جـ م جـ جـ

احمد محمد عبد السالم حنطور مستجد 130032 62
م 94.90% م م م

احمد محمد سليمان جلبط مستجد 130031 61
م 92.40% جـ جـ م م

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 6صفحة 
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 832 44 274 جـ جـ 164 193 جـ جـ 157

(ناجح) 894 46 272 م 183 224 جـ جـ 169

(ناجح) 950 48 292 م 193 236 م 181

ل 120

(دور ثان) 38 242 1عذر 1عذر 161 ض 105

(ناجح) 923 44 287 م 192 227 م 173

(ناجح) 901 48 277 م 177 226 م 173

(ناجح) 911 47 285 م 188 224 جـ جـ 167

0

(ناجح) 851 47 274 جـ جـ 167 203 جـ جـ 160

(ناجح) 847 44 270 م 175 205 جـ جـ 153

(ناجح) 883 45 275 م 181 222 جـ جـ 160

(ناجح) 889 47 279 م 180 219 جـ جـ 164
اسماء سعيد عبده بكر مستجد 130067 84

م 88.90% م م م

اسماء جمال رمضان االحوال مستجد 130066 83
م 88.30% م م م

اسالم ناصر عبد السميع فايد مستجد 130064 82
جـ جـ 84.70% م م جـ جـ

اسالم صبحى محمد عمران مستجد 130062 81
م 85.10% م م جـ جـ

اسالم انور محمود مقلد مستجد 130061 80
م 91.10% م م م

اسراء نبيه مصطفى مصطفى المرشدى مستجد 130060 79
م 90.10% م م م

اسراء مجدي عبد هللا ابراهيم عبد العال مستجد 130056 77
م 92.30% م م م

اسراء عادل على ابراهيم بدوى مستجد 130473 76
(دور ثان) جـ جـ جـ جـ ل

اسراء سعيد فوزي حجر مستجد 130053 75
م 95.00% م م م

اسراء جمال فؤاد محمد مستجد 130052 74
م 89.40% م م م

اسراء السيد محمود تمراز مستجد 130051 73
جـ جـ 83.20% م م جـ جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 7صفحة 
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تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 759 41 254 جـ جـ 156 186 ل 122

(ناجح) 794 44 251 م 176 178 جـ 145

(ناجح) 828 44 269 جـ جـ 168 195 جـ جـ 152

(ناجح) 926 48 294 م 192 229 جـ جـ 163

(ناجح) 912 47 288 م 185 222 م 170

(ناجح) 867 43 273 م 174 214 جـ جـ 163

(ناجح) 917 47 284 م 189 231 جـ جـ 166

(ناجح) 824 42 276 جـ جـ 166 189 جـ جـ 151

(ناجح) 882 45 270 م 178 225 جـ جـ 164

ل 120

غ (دور ثان) 32 207 ض 114 130 ل 122

(ناجح) 872 46 283 م 177 215 جـ جـ 151
الشيماء نصحى فرحات عبدالشافى زايد مستجد 130083 96

م 87.20% م م م

االمين عبد الحميد عبد الكريم العلي مستجد 130082 95
غ (دور ثان) ل جـ ض

االء طلبه عبد الحميد نواره مستجد 130079 94
م 88.20% م م م

االء صبري محمد مقبل سالم مستجد 130078 93
جـ جـ 82.40% جـ جـ م جـ جـ

االء دسوقي ابراهيم علي الغريب مستجد 130077 92
م 91.70% م م م

االء اسماعيل معتمد اسماعيل غانم مستجد 130075 91
م 86.70% م م م

اآلء عمر السيد حافظ زعير مستجد 130080 90
م 91.20% م م م

اسماء محفوظ حامد على حسانين مستجد 130459 88
م 92.60% م م م

اسماء قناوى محمود قناوى مستجد 130072 87
جـ جـ 82.80% م م جـ جـ

اسماء فرحات مصطفى المحراث مستجد 130071 86
جـ جـ 79.40% م جـ جـ جـ

اسماء فتحي ابراهيم الشايب مستجد 130070 85
جـ جـ 75.90% جـ جـ جـ جـ جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 8صفحة 
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تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 914 47 282 م 180 228 م 177

(دور ثان) 44 294 م 189 2عذر جـ جـ 164

ل 120

(دور ثان) 42 257 1عذر 1عذر 164 ض 113

(ناجح) 862 46 273 م 180 214 جـ 149

0

(ناجح) 893 48 284 م 186 218 جـ جـ 157

(ناجح) 858 44 266 م 176 220 جـ جـ 152

(ناجح) 920 46 286 م 187 223 م 178

(ناجح) 892 45 288 م 183 213 جـ جـ 163

ل 120

(ناجح) 682 37 235 ل 121 175 ض 114

(ناجح) 867 44 274 م 179 211 جـ جـ 159

(ناجح) 854 45 278 م 170 203 جـ جـ 158
اميره سعيد حسين سلطان مستجد 130094 108

م 85.40% م م جـ جـ

اميره جمال على لمعى حشاد مستجد 130093 107
م 86.70% م م جـ جـ

اميرة محمود محمد عبد الفضيل مستجد 130474 105
جـ 68.20% جـ جـ جـ جـ

اميرة توفيق احمد عبد الغني سالمان مستجد 130092 104
م 89.20% م م م

امنيه محمد محمد الحاج سيد ابوسعيد مستجد 130089 103
م 92.00% م م م

امنية يسن عبد هللا عجالن مستجد 130090 102
م 85.80% م م م

امنية سراج عبدالحميد ابراهيم مستجد 130476 101
م 89.30% م م م

امل على الوصال عبدالقادر حسنين مستجد 130461 100
م 86.20% م م م

امل  مجدي عبد الحميد زكي فايد مستجد 130088 99
(دور ثان) جـ جـ م جـ

امانى عبد العظيم فتوح محمد عرب مستجد 130460 98
(دور ثان) م م 2عذر

امانى صبحى عبد الحميد حسن نوار مستجد 130085 97
م 91.40% م م م

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 9صفحة 
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تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 924 43 291 م 188 224 م 178

(ناجح) 926 46 288 م 184 229 م 179

(دور ثان) 46 274 م 173 1عذر جـ جـ 158

(ناجح) 892 43 279 م 184 214 م 172

(ناجح) 900 41 286 م 184 219 م 170

(ناجح) 841 42 258 م 171 205 جـ جـ 165

(دور ثان) 46 288 م 190 3عذر م 171

(ناجح) 899 49 283 م 187 217 جـ جـ 163

(ناجح) 721 42 242 جـ 135 165 جـ 137

(ناجح) 830 44 257 م 184 201 جـ 144
ايمان رزق فرج بركات مستجد 130122 120

جـ جـ 83.00% م م جـ جـ

ايمان جمعة أبو الحديد بدوي مستجد 110134 118
جـ 72.10% جـ جـ جـ جـ جـ

ايمان ابراهيم زكي السيد حجر مستجد 130120 117
م 89.90% م م م

اية هشام عبد الحليم القاضى مستجد 130119 116
(دور ثان) م م 3عذر

اية جمال ابراهيم خفاجى مستجد 130477 115
جـ جـ 84.10% جـ جـ م جـ جـ

اندرو صبرى نظير بدير مستجد 130103 114
م 90.00% جـ جـ م م

اميره محمد رشدى عبد الحميد بهجى مستجد 130100 113
م 89.20% م م م

اميره فوزى عبد الرؤف زهره مستجد 130098 111
(دور ثان) م م 1عذر

اميره عادل عمر ابراهيم عمر مستجد 130097 110
م 92.60% م م م

اميره سعيد عبد اللطيف مصطفى الجاهل مستجد 130096 109
م 92.40% م م م

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 10صفحة 
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تاريخ الطباعة



التقدير

حالة
ال

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

التقدير

ع
جمو

الم

50 300 200 250 200

30 180 120 150 12025

50

طب المجتمع
 الطب الشرعي و

السموم اإلكلينيكية

 طب وجراحة

العين

 األذن واألنف

عوالحنجرة
جمو

الم

التقدير

سبة
الن

التقدير

التقدير

التقدير

 مقررات

التخلف
الفصل الدراسي الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 918 47 283 م 188 226 م 174

(ناجح) 874 47 269 م 178 214 جـ جـ 166

(ناجح) 828 37 259 م 171 208 جـ جـ 153

(ناجح) 827 45 265 م 174 201 جـ 142

(ناجح) 775 41 242 جـ جـ 165 185 جـ 142

(ناجح) 855 43 271 م 184 200 جـ جـ 157

(ناجح) 898 46 274 م 189 218 م 171

(ناجح) 896 44 281 م 180 227 جـ جـ 164

(ناجح) 825 44 268 م 177 174 جـ جـ 162

(ناجح) 865 48 287 جـ جـ 166 206 جـ جـ 158
ايمان محمد ابراهيم خطاب مستجد 130463 132

م 86.50% م م جـ جـ

ايمان لطفى محمد صالح مستجد 130133 131
جـ جـ 82.50% م م جـ

ايمان كامل احمد احمد الدسوقى مستجد 130132 130
م 89.60% م م م

ايمان على سليمان جلبط مستجد 130130 128
م 89.80% م م م

ايمان علوى عبد الفتاح بيومى مستجد 130129 127
م 85.50% م م جـ جـ

ايمان عبد الغنى محمد عبد الغنى مستجد 130462 126
جـ جـ 77.50% جـ جـ جـ جـ جـ

ايمان عبد العزيز عبد السالم زهران مستجد 130128 125
جـ جـ 82.70% م م جـ جـ

ايمان عادل محمود النحاس مستجد 130127 124
جـ جـ 82.80% جـ م جـ جـ

ايمان عادل عبدالحليم عبدالوهاب عيسى مستجد 130126 123
م 87.40% م م م

ايمان صالح فوزى حسين شعبان مستجد 130124 121
م 91.80% م م م

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 11صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 866 46 273 م 179 210 جـ جـ 158

(ناجح) 864 44 271 م 179 206 جـ جـ 164

(ناجح) 845 42 266 م 174 207 جـ جـ 156

(ناجح) 931 44 286 م 188 233 م 180

(ناجح) 779 45 257 جـ جـ 159 182 جـ 136

(ناجح) 838 45 276 م 170 199 جـ 148

(ناجح) 916 45 289 م 189 229 جـ جـ 164

(ناجح) 904 48 290 م 187 215 جـ جـ 164

(ناجح) 758 43 261 جـ 143 160 جـ جـ 151

(ناجح) 882 47 286 م 178 202 جـ جـ 169
ايه محمد فوزى الفقى مستجد 130114 144

م 88.20% م م جـ جـ

ايه عبد العال حامد عبد العال مستجد 130110 143
جـ جـ 75.80% م م ل

ايه عادل عبدالبارى ناصر مستجد 130109 142
م 90.40% م م م

ايه جمال محمد العتريس السيد عفيفى مستجد 130106 140
م 91.60% م م م

ايه بيومى محمد القصير مستجد 130105 139
جـ جـ 83.80% م م جـ جـ

 ايناس كرم عبد المحسن سيف النصر

هيكل
مستجد 130140 138

جـ جـ 77.90% م م جـ

ايمن طاهر يوسف الدسوقي مستجد 130139 137
م 93.10% م م م

ايمان مغربى الحسينى سيد أحمد مستجد 130136 135
جـ جـ 84.50% جـ جـ م جـ جـ

ايمان محمود عبد السميع شرف الدين مستجد 130135 134
م 86.40% م م جـ جـ

ايمان محمد عبدالرؤف رند مستجد 130134 133
م 86.60% م م جـ جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 12صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 839 45 277 م 175 196 جـ 146

(ناجح) 804 47 261 جـ جـ 168 171 جـ جـ 157

(ناجح) 781 41 255 جـ جـ 163 182 جـ 140

(ناجح) 912 45 280 م 189 220 م 178

(ناجح) 951 48 289 م 194 231 م 189

(ناجح) 871 43 281 م 180 209 جـ جـ 158

150 ل 120

(ناجح) 671 38 226 جـ جـ 150 138 ض 119

(ناجح) 921 42 283 م 192 229 م 175

(ناجح) 726 38 242 جـ جـ 153 150 جـ 143

(ناجح) 921 45 292 م 185 225 م 174
تقى احمد فؤاد السيسي مستجد 130151 155

م 92.10% م م م

تسنيم عماد الدين عكاشه عبد المجيد مستجد 130150 154
جـ 72.60% جـ جـ جـ جـ ل

بيتر عاطف عوض رزق مستجد 130149 153
م 92.10% جـ جـ م م

بسنت هشام على محمد جاويش مستجد 130148 152
جـ 67.10% جـ جـ جـ جـ ض

ل

بسمه حمدى عبدالمؤمن بشته مستجد 130147 151
م 87.10% م م جـ جـ

بسمة بدران احمد كشك مستجد 130146 150
م 95.10% م م م

بدر ابراهيم رجب مرق مستجد 130144 148
م 91.20% م م م

بثينه إبراهيم محمود الفخراني مستجد 130143 147
جـ جـ 78.10% جـ جـ م جـ

ايه محمد منير عبد العزيز فتوح مستجد 130116 146
جـ جـ 80.40% م م جـ

ايه محمد متولي شلبي مستجد 130115 145
جـ جـ 83.90% م م جـ جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 13صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 847 45 271 م 173 200 جـ جـ 158

(دور ثان) 40 1عذر جـ جـ 157 159 ل 126

(ناجح) 894 45 277 م 180 236 جـ جـ 156

(دور ثان) 46 279 جـ جـ 163 1عذر جـ جـ 162

(ناجح) 924 46 279 م 191 235 م 173

(ناجح) 902 47 285 م 189 219 جـ جـ 162

(ناجح) 896 46 278 م 190 221 جـ جـ 161

(ناجح) 870 40 272 م 178 214 جـ جـ 166

(ناجح) 817 42 272 جـ جـ 151 202 جـ جـ 150

(ناجح) 932 48 282 م 192 231 م 179

(ناجح) 880 47 271 م 189 208 جـ جـ 165
حسام حسن عبدالحميد البربرى مستجد 130163 168

م 88.00% م م جـ جـ

حبيبه ضحا متولي عبد الرازق مستجد 130162 167
م 93.20% م م م

حازم سمير رجب سرحان مستجد 130449 166
جـ جـ 81.70% جـ جـ م جـ جـ

حاتم عز الدين موسي الرقباوي مستجد 130161 165
م 87.00% جـ جـ م م

جيهان صالح على أبوالسعود مستجد 130160 164
م 89.60% م م م

جيهان جمال سالم الصياد مستجد 130159 163
م 90.20% م م م

جهاد محمود السيد الشيخ مستجد 130158 162
م 92.40% م م م

جهاد عمادالدين مصطفى محمد مستجد 130157 161
(دور ثان) م م 1عذر

جهاد خالد محمد موسي مستجد 130156 160
م 89.40% م م م

تقى صالح عبد الوهاب أصيله مستجد 130153 158
(دور ثان) جـ جـ 1عذر ل

تقى جميل عبد النبي محمد الحايس مستجد 130152 157
جـ جـ 84.70% م م جـ جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 14صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(دور ثان) 43 1عذر جـ 144 150 ل 120

(ناجح) 853 44 265 م 177 203 جـ جـ 164

(ناجح) 870 44 273 م 171 219 جـ جـ 163

(ناجح) 886 49 287 م 182 214 جـ جـ 154

(ناجح) 834 41 282 م 174 178 جـ جـ 159

(ناجح) 873 43 265 م 178 212 م 175

(ناجح) 855 45 266 م 170 214 جـ جـ 160

(ناجح) 870 41 270 م 179 211 جـ جـ 169

(ناجح) 754 41 244 جـ 148 164 جـ جـ 157

(ناجح) 755 36 262 جـ 148 179 جـ 130
خلدون محمود سليمان فوزو مستجد 130172 180

جـ جـ 75.50% جـ م جـ

خالد محمود فوزي أبوحصوة مستجد 120166 178
جـ جـ 75.40% جـ جـ جـ جـ جـ

خالد عبدالمجيد عبدالحميد سالم مستجد 130169 177
م 87.00% جـ جـ م جـ جـ

خالد عبد الناصر رزق غربية مستجد 130170 176
م 85.50% م م م

حسين محمد شريف مصطفى عبد الغفار مستجد 130166 174
م 87.30% م م جـ جـ

حسين محمد حسين محمد مستجد 120164 173
جـ جـ 83.40% جـ جـ م جـ

حسناء محمد حسن اسماعيل مستجد 130464 172
م 88.60% م م م

حسناء عبد الودود عبد الصمد الميهي مستجد 130165 171
م 87.00% م م م

حسن محمد حسن عكاشه مستجد 130164 170
م 85.30% م م جـ جـ

حسام محمد عبده شرويد مستجد 130450 169
(دور ثان) م 1عذر ل

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 15صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 796 45 265 جـ 145 190 جـ جـ 151

(ناجح) 883 43 287 م 181 218 جـ جـ 154

(ناجح) 949 48 291 م 193 238 م 179

(ناجح) 813 45 272 جـ جـ 150 195 جـ جـ 151

(ناجح) 911 46 283 م 185 223 م 174

(ناجح) 759 41 260 جـ 145 191 ل 122

(ناجح) 834 42 273 جـ جـ 168 211 جـ 140

(ناجح) 843 42 274 جـ جـ 159 210 جـ جـ 158

ل 120 ل 120

(ناجح) 649 34 229 ض 117 150 ض 119
دينا عبدالرؤوف دسوقى عبدهللا مستجد 130451 192

ل 64.90% جـ جـ جـ ل

دنيا عادل ابراهيم عفيفى مستجد 130184 190
جـ جـ 84.30% جـ جـ م جـ جـ

دعاء محمد محمود الدماطى مستجد 130182 189
جـ جـ 83.40% جـ جـ م جـ جـ

دعاء سعيد محمود البسيونى مستجد 130180 188
جـ جـ 75.90% جـ جـ م جـ جـ

دعاء سعد على فرج عوض مستجد 130179 187
م 91.10% م م م

داليا نبيل محمد خضير مستجد 130177 185
جـ جـ 81.30% م م جـ جـ

داليا خالد صالح الدين الشافعى مستجد 130175 183
م 94.90% م م م

داليا أحمد عبد الصبور أحمد عبد الرحمن مستجد 130174 182
م 88.30% م م م

خلود جابر السيد ابو زيد مستجد 130173 181
جـ جـ 79.60% م م جـ جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 16صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 811 41 272 جـ جـ 156 196 جـ 146

(ناجح) 892 45 282 م 183 211 م 171

30

غ (دور ثان) 686 28 226 ل 122 161 جـ 149

(ناجح) 870 47 281 جـ جـ 167 216 جـ جـ 159

(ناجح) 818 38 265 م 175 191 جـ 149

(ناجح) 864 43 273 م 179 206 جـ جـ 163

(ناجح) 869 41 277 م 179 213 جـ جـ 159

(ناجح) 833 42 245 م 174 210 جـ جـ 162

(ناجح) 891 45 285 م 184 208 جـ جـ 169

(ناجح) 860 41 268 م 179 208 جـ جـ 164

(ناجح) 918 43 284 م 193 231 جـ جـ 167
رنا طارق عطوه هيكل مستجد 130194 204

م 91.80% م م م

رغداء محمد بحيري محروس يحيي مستجد 130193 203
م 86.00% جـ جـ م جـ جـ

رحاب عادل احمد اسماعيل نصير مستجد 130192 202
م 89.10% م م جـ جـ

رحاب سعيد عبد العاطى يونس مستجد 130191 201
جـ جـ 83.30% جـ جـ جـ جـ جـ جـ

رانيا عبدالعزيز محمد محمد مبروك مستجد 130189 199
م 86.90% جـ جـ م م

رانيا صالح سليم محمد مستجد 130188 198
م 86.40% م م جـ جـ

رامي عبدالمنعم محمد علي العجوزة مستجد 120189 197
جـ جـ 81.80% جـ جـ م جـ جـ

رؤيا صبحى احمد الجيار مستجد 130199 196
م 87.00% م م م

رؤى  احمد بدر الدين عشي مستجد 130198 195
غ جـ 68.60% ض جـ جـ ل

ل

دينا محمد عبدالفتاح الدسوقى مستجد 130187 194
م 89.20% م م جـ جـ

دينا عبدالونيس ابراهيم عبدالونيس عبدة مستجد 130186 193
جـ جـ 81.10% جـ جـ م جـ جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(دور ثان) 42 1عذر جـ جـ 151 212 جـ جـ 161

(ناجح) 798 46 264 جـ جـ 167 173 جـ 148

(ناجح) 894 42 282 م 181 217 م 172

(ناجح) 819 44 256 جـ جـ 162 193 جـ جـ 164

(ناجح) 861 44 277 م 173 208 جـ جـ 159

(ناجح) 904 40 290 م 192 212 م 170

(ناجح) 898 44 285 م 184 228 جـ جـ 157

(ناجح) 828 40 274 جـ جـ 168 193 جـ جـ 153

(ناجح) 824 42 277 جـ جـ 168 189 جـ 148

(ناجح) 911 46 288 م 182 222 م 173

(ناجح) 780 44 265 جـ جـ 160 185 ل 126

ل 120 ل 120

(دور ثان) 41 228 ض 111 135 ض 109

(ناجح) 862 44 280 م 172 206 جـ جـ 160

(ناجح) 874 40 281 م 176 209 جـ جـ 168

(ناجح) 894 44 269 م 185 226 م 170

(ناجح) 906 45 280 م 183 225 م 173

(ناجح) 923 42 290 م 189 224 م 178

150 ل 120

(ناجح) 638 32 199 جـ 142 146 ض 119

(ناجح) 847 44 272 م 170 208 جـ جـ 153

(ناجح) 909 46 286 م 192 226 جـ جـ 159

(ناجح) 801 43 257 جـ جـ 163 192 جـ 146

 سوزان صبرى عبد اللطيف مصيلحى

عربى
مستجد 130229 236

جـ جـ 80.10% م م جـ جـ

سهر امجد عبد الحافظ عبد القادر مستجد 130228 235
م 90.90% م م م

سها سليمان حافظ أبو العنين مستجد 130227 234
جـ جـ 84.70% م م جـ جـ

سمر رضا السيد زيدان مستجد 130224 231
ل 63.80% ل جـ ض

ل

 سلمي عالء عبد العزيز عبد الغني

الخليفه
مستجد 130220 228

م 92.30% جـ جـ م م

سلمى عزت عبد الفتاح البابلى مستجد 130219 227
م 90.60% م م م

سلمى سمير شاكر شهاب الدين مستجد 130218 226
م 89.40% م م م

سلمى خالد محمد توفيق مستجد 130217 225
م 87.40% جـ جـ م جـ جـ

سجده عبد هللا علي محمد القاضي مستجد 130215 223
م 86.20% م م جـ جـ

سارة وجدى احمد محمد قنصوه مستجد 130213 220
(دور ثان) جـ جـ جـ جـ ض

سارة مهدى شديد اغا مستجد 130465 219
جـ جـ 78.00% م م جـ

سارة محمد عبد الرازق محمد مستجد 130212 218
م 91.10% م م م

سارة فوزى ناصف عبد اللطيف مستجد 130210 216
جـ جـ 82.40% جـ جـ م جـ جـ

سارة فرحات السيد حماد مستجد 130209 215
جـ جـ 82.80% جـ جـ م جـ جـ

زينب عالءالدين عبد العزيز محمد سرور مستجد 130206 213
م 89.80% م م م

زيدان محمد زيدان يوسف مستجد 130205 212
م 90.40% جـ جـ م جـ جـ

ريم محمد محمد الشريف مستجد 130202 210
م 86.10% م م جـ جـ

ريم رجب حامد القصاص مستجد 130201 209
جـ جـ 81.90% م م جـ جـ

رودينا احمد صالح شحاته مستجد 130200 208
م 89.40% جـ جـ م م

روان محمد عبد الرحمن الديب مستجد 130197 207
جـ جـ 79.80% م م جـ

رنا عاطف عبد المنعم ابراهيم الشين مستجد 130195 205
(دور ثان) جـ جـ 1عذر جـ جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 909 47 288 م 187 213 م 174

(ناجح) 758 47 245 م 170 168 ل 128

(ناجح) 886 48 291 م 170 208 جـ جـ 169

(ناجح) 873 45 278 م 178 217 جـ جـ 155
شروق جمال محمد حمد مستجد 130232 240

م 87.30% م م م

شروق السيد احمد ملطان مستجد 130231 239
م 88.60% م م جـ جـ

شادية مبروك عبدالجليل نصار باقى 120231 238
جـ جـ 75.80% م جـ جـ جـ

شادى جمال ابو شادى ياسين مستجد 130230 237
م 90.90% م م م

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 19صفحة 
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 889 42 280 م 173 223 م 171

(ناجح) 812 45 269 جـ جـ 169 192 جـ 137

(ناجح) 843 44 274 جـ جـ 167 203 جـ جـ 155

(ناجح) 886 41 291 م 180 211 جـ جـ 163

(ناجح) 942 46 295 م 192 234 م 175

(ناجح) 851 41 281 جـ جـ 167 216 جـ 146

(ناجح) 834 41 277 جـ جـ 159 214 جـ 143

(ناجح) 929 46 289 م 185 232 م 177

(ناجح) 847 39 274 جـ جـ 164 213 جـ جـ 157

(ناجح) 895 43 284 م 189 218 جـ جـ 161

(ناجح) 857 41 270 م 172 209 جـ جـ 165
شيماء عصام ابراهيم محمد سالم مستجد 130244 252

م 85.70% جـ جـ م جـ جـ

شيماء شبل السيد الوكيل مستجد 130243 251
م 89.50% م م م

شيماء ايمن عبد المنعم ابو شعبان مستجد 130242 250
جـ جـ 84.70% جـ جـ م م

شيماء السيد كامل هاللة مستجد 130241 249
م 92.90% م م م

شيرين عبد الفتاح رشدى الجيار مستجد 130240 248
جـ جـ 83.40% جـ جـ م م

شيرى جورج فرج رزق هللا مستجد 130239 247
م 85.10% جـ جـ م م

شريف محمد العربي ابراهيم فجلة مستجد 130238 246
م 94.20% م م م

شروق مصطفى محمد مصطفى مستجد 130237 245
م 88.60% جـ جـ م جـ جـ

 شروق عبدالعليم يوسف ابراهيم عبد

المعطى
مستجد 130235 243

جـ جـ 84.30% م م جـ جـ

 شروق عاطف أبو الفتوح إبراهيم

موسى السيد
مستجد 130234 242

جـ جـ 81.20% م م جـ جـ

شروق سليمان صادق ابو محمود مستجد 130233 241
م 88.90% جـ جـ م م

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 888 46 285 م 183 212 جـ جـ 162

(ناجح) 879 43 271 م 187 222 جـ جـ 156

(ناجح) 891 44 286 م 176 228 جـ جـ 157

(ناجح) 903 43 288 م 187 215 م 170

ل 120

(دور ثان) 39 233 جـ 136 122 ض 111

ل 120

(دور ثان) 41 251 ض 111 155 رل رل

(ناجح) 890 44 279 م 182 218 جـ جـ 167

(ناجح) 780 43 242 جـ جـ 168 182 جـ 145

(دور ثان) 40 259 جـ 141 1عذر ل 129

(ناجح) 689 36 224 جـ 139 158 جـ 132

(ناجح) 922 47 286 م 189 226 م 174

(ناجح) 957 48 297 م 199 232 م 181
عبدالعزيز انور عبدالعزيز نصير مستجد 130251 264

م 95.70% م م م

عبدالسالم السيد عبدالسالم شريف مستجد 130250 263
م 92.20% م م م

عبدالرحمن يسري احمد شلبى مستجد 110278 262
جـ 68.90% جـ جـ ل

عبد هللا حسن محمد النجار مستجد 130257 261
(دور ثان) جـ جـ م 1عذر

عبد العليم خالد عبد العليم مخلوف مستجد 130254 260
جـ جـ 78.00% م جـ جـ جـ

عبد الرحمن مصطفى عبد هللا محمود مستجد 130249 259
م 89.00% م م م

عبد الرحمن محمد محمد مرسي باشا مستجد 120248 258
(دور ثان) جـ جـ جـ جـ ل

عبد الرحمن عيد يوسف رضوان مستجد 120246 257
(دور ثان) جـ جـ جـ جـ ض

عبد الحميد أحمد عبد الحميد محمد مستجد 130247 256
م 90.30% م م م

 صبحية عبد المنعم عبد السميع عبد

الغفار
مستجد 130246 255

م 89.10% م م م

صبحى حسانين صبحى النويهى مستجد 130466 254
م 87.90% م م م

صابرين عبد هللا حسن علي مستجد 130245 253
م 88.80% م م جـ جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

ل 120

(ناجح) 694 36 234 جـ 140 167 ض 117

(ناجح) 885 43 285 م 180 205 م 172

(ناجح) 900 43 291 م 178 222 جـ جـ 166

(ناجح) 886 45 286 م 176 223 جـ جـ 156

(دور ثان) 11 رل 2عذر 2عذر 2عذر رل رل

(ناجح) 840 40 277 جـ جـ 160 211 جـ جـ 152

(ناجح) 918 43 287 م 185 228 م 175

(ناجح) 904 44 287 م 183 226 جـ جـ 164

(ناجح) 848 42 268 م 173 210 جـ جـ 155

(ناجح) 952 46 297 م 197 229 م 183

(ناجح) 813 39 275 جـ جـ 155 192 جـ جـ 152

150

(دور ثان) 42 232 1عذر 1عذر 141 ل 126
عال عبدالناصر محمد الطحالوي مستجد 120261 276

(دور ثان) جـ جـ جـ جـ ض

ل

عال عبد العظيم عبد الرحيم الدمنهورى مستجد 130266 275
81.30% جـ جـ م جـ جـ

عال رضا عبدالحميد شرف الدين مستجد 130265 274
م 95.20% م م م

عزه محمد ابراهيم محمد الغمري مستجد 130264 273
جـ جـ 84.80% جـ جـ م جـ جـ

عدلى أحمد فكرى أحمد مستجد 130263 272
م 90.40% م م م

عبير عصام الدين نبوى العسلوتى مستجد 130261 271
م 91.80% م م م

عبير سليمان محمد سليمان الخولي مستجد 130262 270
جـ جـ 84.00% جـ جـ م جـ جـ

عبده عاصم عبدة ابو الخير
 من

1الخارج 
110285 269

(دور ثان) ض رل 2عذر

عبدهللا عمر عبده موسى مستجد 130259 268
م 88.60% م م م

عبدالعليم عبدالحفيظ عبدالعزيز حشيش مستجد 130255 267
م 90.00% م م م

عبدالعزيز سامى عبدالعزيز صقر مستجد 130253 266
م 88.50% م م جـ جـ

عبدالعزيز رمضان عبدالعزيز المصرى مستجد 130252 265
جـ 69.40% جـ جـ جـ جـ

جـ جـ
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(دور ثان) 45 267 1عذر 1عذر 214 جـ جـ 156

(ناجح) 781 32 268 جـ جـ 161 185 جـ 135

150

(دور ثان) 35 259 جـ 135 143 ض 54

(ناجح) 900 41 287 م 177 217 م 178

(ناجح) 837 42 274 جـ جـ 168 201 جـ جـ 152

(ناجح) 692 39 219 جـ 137 164 جـ 133

(ناجح) 939 44 290 م 196 230 م 179

(ناجح) 874 47 277 م 179 214 جـ جـ 157

ل 120

(ناجح) 705 37 241 جـ 133 177 ض 117

(ناجح) 834 43 273 م 172 196 جـ جـ 150

(ناجح) 916 44 284 م 180 225 م 183
عمرو اشرف نجيب شلبى مستجد 130468 288

م 91.60% م م م

عمرو ابو المكارم محمد بشر مستجد 130274 287
جـ جـ 83.40% م م جـ جـ

عمر عبد العزيز طه على شماخ مستجد 130273 286
جـ 70.50% جـ جـ جـ جـ

عمر عبد الحكيم محمد عبد المعز عامر مستجد 130272 285
م 87.40% م م م

عمر صالح الدين ابراهيم محروس مستجد 130271 284
م 93.90% م م م

عمر سعيد عبد الحميد عفيفى حماد مستجد 130467 283
جـ 69.20% جـ جـ جـ جـ

عمار احمد محمد ابوسيف مستجد 130452 281
جـ جـ 83.70% جـ جـ م جـ جـ

على محمد عبد الرحيم أبو قورة مستجد 130269 280
م 90.00% جـ جـ م م

علي لطفي علي عيد عرفه مستجد 110289 279
(دور ثان) جـ م ض

ل

علي عبدالرحيم علي عبدالرحمن مستجد 130267 278
78.10% ل م جـ

على عبد العليم على شعبان مستجد 130268 277
(دور ثان) م م م

جـ جـ
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 876 45 286 جـ جـ 163 227 جـ جـ 155

(ناجح) 871 44 280 م 184 207 جـ جـ 156

(ناجح) 929 44 296 م 184 226 م 179

(ناجح) 899 41 286 م 187 217 جـ جـ 168

(ناجح) 938 48 293 م 189 232 م 176

(ناجح) 963 49 296 م 198 239 م 181

(ناجح) 923 44 295 م 189 220 م 175

(ناجح) 880 44 283 م 183 208 جـ جـ 162

(ناجح) 882 47 283 جـ جـ 168 221 جـ جـ 163

(ناجح) 799 47 273 جـ جـ 155 192 جـ 132

(ناجح) 846 48 278 جـ جـ 165 205 جـ جـ 150
كريم محمد توفيق شعبان محمد شعبان مستجد 130286 300

جـ جـ 84.60% م م جـ جـ

كريم أسامة عطية العرقان مستجد 130285 299
جـ جـ 79.90% م م جـ جـ

فاطمه مصطفى عبدالغنى عبادهللا مستجد 130453 298
م 88.20% م م م

فاطمه عبد السالم مصطفى عبد السالم مستجد 130282 297
م 88.00% م م جـ جـ

فاطمه جمال سالم الصياد مستجد 130279 296
م 92.30% م م م

فاطمة وصال محمد السبخاوى مستجد 130283 295
م 96.30% م م م

فاطمة طارق فتحى شندى مستجد 130281 294
م 93.80% م م م

فاطمة صبحى إبراهيم مصطفى مستجد 130280 293
م 89.90% جـ جـ م م

فاتن عبدالفتاح محمد عبدالفتاح مستجد 130278 292
م 92.90% م م م

غاده عادل اسماعيل اسماعيل مستجد 130277 291
م 87.10% م م جـ جـ

 عمرو عبد الرحمن السباعي عبد الحليم

سرحان
مستجد 130275 289

م 87.60% م م م
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 898 45 282 م 178 225 جـ جـ 168

(ناجح) 927 44 288 م 189 225 م 181

(ناجح) 892 46 291 م 179 221 جـ جـ 155

(ناجح) 834 44 286 جـ جـ 159 199 جـ 146

(ناجح) 923 46 290 م 188 224 م 175

(دور ثان) 45 281 1عذر 1عذر 1عذر جـ جـ 166

(ناجح) 886 41 290 م 178 218 جـ جـ 159

(ناجح) 916 46 286 م 191 225 جـ جـ 168

(ناجح) 923 47 295 م 189 221 م 171

(ناجح) 938 45 297 م 191 228 م 177

(ناجح) 862 45 289 جـ جـ 163 213 جـ جـ 152

ل 120

(ناجح) 702 40 241 ض 114 186 ل 121

(ناجح) 864 47 291 م 175 195 جـ جـ 156

(ناجح) 883 42 287 م 171 220 جـ جـ 163

(ناجح) 778 44 260 جـ جـ 151 185 جـ 138

(ناجح) 929 45 291 م 188 234 م 171

(ناجح) 905 43 286 م 180 223 م 173
محمد صبحى عبد الحميد حسين مستجد 130318 324

م 90.50% م م م

محمد شريف بكرى على عبد المجيد مستجد 130316 323
م 92.90% م م م

محمد سعيد عبدالفتاح عبدالواحد مستجد 130314 322
جـ جـ 77.80% م م جـ

محمد رمضان عبدالمنعم االسدودى مستجد 130313 321
م 88.30% جـ جـ م م

محمد رجب سيد احمد صقر مستجد 130454 320
م 86.40% م م جـ جـ

محمد جابر محمد نور الدين محمد بدير مستجد 130309 318
جـ 70.20% جـ جـ جـ جـ جـ

محمد ايمن محمد ابو شوشة مستجد 130308 317
م 86.20% م م م

محمد امين احمد احمد يوسف وهدان مستجد 130306 316
م 93.80% م م م

محمد احمد عبد الحميد ابوموسى مستجد 130297 311
م 92.30% م م م

محمد احمد حامد عبد السالم الجزار مستجد 130296 310
م 91.60% م م م

محمد أسامة لطفي برسيم مستجد 130302 308
م 88.60% جـ جـ م م

محمد أحمد محمد كيالنى مستجد 130301 307
(دور ثان) م م 1عذر

محمد أحمد على غانم مستجد 130298 306
م 92.30% م م م

محمد إبراهيم محمد بسيوني مستجد 130293 305
جـ جـ 83.40% م م جـ جـ

مايان محمد عبدالودود أحمد درويش مستجد 130292 304
م 89.20% م م م

كريمة ناصر على عبد المقصود مستجد 130288 302
م 92.70% م م م

كريم محمد عبد العاطى رزق مستجد 130287 301
م 89.80% م م م

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 931 44 296 م 193 229 جـ جـ 169

(ناجح) 889 44 287 م 170 227 جـ جـ 161

(دور ثان) 46 289 1عذر 1عذر 230 م 176

(ناجح) 734 39 255 جـ 139 175 ل 126

ل 120

(ناجح) 676 31 237 ض 114 159 جـ 135

(ناجح) 895 44 287 م 184 218 جـ جـ 162

(ناجح) 904 48 287 م 173 222 م 174

(ناجح) 943 47 293 م 195 224 م 184

(دور ثان) غ غ غ غ غ غ غ

(ناجح) 907 45 292 م 181 219 م 170
محمد عالء الدين عيسى الخولى مستجد 130329 336

م 90.70% م م م

 محمد عصام السيد أحمد عبدالمنعم

ياسمين
باقى 120317 335

(دور ثان) غ غ غ

محمد عبد الكريم مصطفى محمد مستجد 130327 333
م 94.30% م م م

محمد عبد الظاهر توفيق احمد مستجد 130326 332
م 90.40% م م م

محمد عبد الحق عبد العزيز شلبي مستجد 130323 330
م 89.50% م م م

محمد عادل علي احمد الفحل مستجد 110356 329
جـ 67.60% ل جـ جـ ل

محمد عادل عبد الفتاح الوكيل مستجد 130321 328
جـ 73.40% جـ جـ م جـ

محمد عادل عباس مصطفى الشيخ مستجد 130320 327
(دور ثان) م م م

محمد عادل زناتى سالمه مستجد 130478 326
م 88.90% م م م

محمد عادل حسن ابراهيم مستجد 130319 325
م 93.10% م م م
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 783 40 265 جـ جـ 150 175 جـ جـ 153

(ناجح) 935 43 294 م 188 235 م 175

(ناجح) 957 43 295 م 195 239 م 185

(دور ثان) 43 280 1عذر 1عذر 199 2عذر 2عذر

(دور ثان) 46 295 م 193 236 1عذر 1عذر

(دور ثان) 45 256 2عذر 2عذر 2عذر رل رل

(ناجح) 846 39 279 م 178 203 جـ 147

(ناجح) 922 44 291 م 190 228 جـ جـ 169

(ناجح) 837 42 278 جـ جـ 163 197 جـ جـ 157

(ناجح) 861 39 283 م 179 190 م 170

(ناجح) 908 44 289 م 186 222 جـ جـ 167

(ناجح) 828 36 271 م 173 199 جـ 149
محمود جمال عبد العال ابو مندور مستجد 130341 348

جـ جـ 82.80% جـ م جـ جـ

محمود بدران هالل الرغى مستجد 130340 347
م 90.80% م م م

محمود احمد جودة محمد امبابى مستجد 130338 346
م 86.10% جـ جـ م جـ جـ

محمود أحمد حسن احمد الديب مستجد 130339 345
جـ جـ 83.70% جـ جـ م جـ جـ

محمد وائل عبد الفتاح محمد جوهر مستجد 130337 344
م 92.20% م م م

محمد منصور احمد حاج حمدان مستجد 130336 343
جـ جـ 84.60% جـ جـ م جـ جـ

محمد مصطفي محمد خليل مستجد 110377 342
(دور ثان) م م 2عذر

محمد محمود أنور الشين مستجد 130335 341
(دور ثان) م م م

محمد كمال عبده حسن مستجد 130334 340
(دور ثان) م م جـ جـ

محمد فوزى عبد الحميد حسنين مستجد 130333 339
م 95.70% م م م

محمد علي حسني بطيقة مستجد 130332 338
م 93.50% م م م

محمد عالء صبري ابراهيم حماد مستجد 130330 337
جـ جـ 78.30% جـ جـ م جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 27صفحة 
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 768 38 270 جـ 148 181 جـ 131

(ناجح) 910 41 295 م 188 216 م 170

(ناجح) 815 39 271 جـ جـ 164 192 جـ 149

(ناجح) 852 39 277 جـ جـ 162 213 جـ جـ 161

(ناجح) 904 48 290 م 183 212 م 171

(ناجح) 824 41 267 جـ جـ 153 204 جـ جـ 159

(ناجح) 922 46 288 م 184 225 م 179

(ناجح) 879 45 280 م 181 209 جـ جـ 164

(ناجح) 828 40 269 م 170 199 جـ جـ 150
مرام مجدي محمود الغنيمي مستجد 130353 360

جـ جـ 82.80% جـ جـ م جـ جـ

مرام حسام الشاذلى احمد الشاذلى مستجد 130352 359
م 87.90% م م جـ جـ

مرام أسامة محمد تركى مستجد 130351 358
م 92.20% م م م

محمود ياسر عبد الرحمن عمارة مستجد 130350 357
جـ جـ 82.40% جـ جـ م جـ جـ

محمود فتحى محمود الجدى مستجد 130347 354
م 90.40% م م جـ جـ

محمود على على السيد مستجد 130346 353
م 85.20% جـ جـ م م

محمود عادل فؤاد عبد العال مستجد 130344 352
جـ جـ 81.50% جـ جـ م جـ جـ

محمود سامي السيد الدراجيني مستجد 130343 351
م 91.00% جـ جـ م م

محمود جمال عبد الهادي عبد الغفار مستجد 130342 349
جـ جـ 76.80% جـ جـ م جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 28صفحة 
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تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

ل 120

(ناجح) 744 41 257 جـ 149 178 ض 119

(ناجح) 898 42 283 م 184 227 جـ جـ 162

(ناجح) 873 41 281 م 171 214 جـ جـ 166

(ناجح) 812 43 275 جـ جـ 159 191 جـ 144

(ناجح) 789 37 253 جـ جـ 152 195 جـ جـ 152

(ناجح) 921 44 286 م 185 234 م 172

(ناجح) 816 41 263 جـ جـ 161 195 جـ جـ 156

(ناجح) 881 47 284 م 176 212 جـ جـ 162

م

 مصطفى حسام عبد المعطى عبد الستار

يوسف
مستجد 130362 371

م 88.10% م م جـ جـ

مصطفى جمال حامد محمد الحريف مستجد 130361 370
جـ جـ 81.60% جـ جـ م جـ جـ

مصطفى  محمد الصاوي السعداوي مستجد 130366 369
م 92.10% م م م

مصطفى  محمد  سامي عبد الواحد اسكا مستجد 130367 368
جـ جـ 78.90% جـ جـ جـ جـ جـ

مستجد 130359 366
81.20% م م جـ جـ

مروه مطيع خالد عز الدين

مريم سابق سعد حمزة

مستجد 130358 365

جـ جـ

87.30% جـ جـ م م

مروه جمال عبد المجيد السيسى مستجد 130356 363
م 89.80% جـ جـ م م

مروة السيد فريد عبد المجيد ياسمين مستجد 130354 361
جـ 74.40% جـ جـ م جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 29صفحة 
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تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(دور ثان) 47 279 6عذر 6عذر 6عذر م 184

(ناجح) 932 48 297 م 183 230 م 174

(ناجح) 885 48 276 م 182 216 جـ جـ 163

(ناجح) 799 48 258 م 177 188 ل 128

(ناجح) 840 48 270 م 172 196 جـ جـ 154

(ناجح) 868 48 275 م 175 203 جـ جـ 167

(دور ثان) 45 1عذر جـ جـ 163 191 جـ 147

(ناجح) 784 38 255 جـ جـ 162 184 جـ 145

(دور ثان) 47 1عذر جـ جـ 163 199 م 176

(ناجح) 924 47 285 م 192 224 م 176

(ناجح) 846 48 267 م 182 202 جـ 147

(ناجح) 928 47 286 م 189 229 م 177
منى ممدوح رشدى ابراهيم مستجد 130380 384

م 92.80% م م م

 منى عبد العزيز العليمى عبد العزيز

الشيخ
مستجد 130379 383

جـ جـ 84.60% م م جـ جـ

منى اسماعيل محمد علي مستجد 130378 382
م 92.40% م م م

منى احمد محمد محيسن مستجد 130377 381
(دور ثان) م 1عذر جـ جـ

منى أحمد محمد عبداللطيف مستجد 130376 380
جـ جـ 78.40% جـ جـ م جـ

منه هللا يوسف حسن متولى مستجد 130375 379
(دور ثان) م 1عذر جـ جـ

منة هللا محمد ماهر الطباخ مستجد 130374 378
م 86.80% م م جـ جـ

منة هللا محمد عبد الحميد كيوان مستجد 130373 377
جـ جـ 84.00% م م جـ جـ

منة هللا عالء عبد العال مستجد 130372 376
جـ جـ 79.90% م م جـ جـ

منال خالد حسن عبدالسالم شلبى مستجد 130371 375
م 88.50% م م م

منار فصيح محمد مصطفى بحيرى مستجد 130370 374
م 93.20% م م م

منار أبوالعنين أحمد بلوز باقى 120356 373
(دور ثان) م م 6عذر

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 30صفحة 
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تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 868 48 280 م 181 200 جـ جـ 159

(ناجح) 884 45 282 م 183 209 جـ جـ 165

(دور ثان) 40 2عذر 2عذر 2عذر 2عذر 2عذر 2عذر

(ناجح) 870 47 286 م 178 212 جـ 147

(ناجح) 890 43 274 م 194 210 جـ جـ 169

(ناجح) 840 45 276 م 172 202 جـ 145

(ناجح) 884 47 282 م 183 213 جـ جـ 159

(دور ثان) 47 279 4عذر 4عذر 214 جـ جـ 165

(ناجح) 855 45 269 م 173 208 جـ جـ 160

(ناجح) 759 42 256 جـ 142 179 جـ 140

(ناجح) 823 45 271 جـ جـ 166 200 جـ 141

(ناجح) 786 40 244 م 171 192 جـ 139
ناجه البيومى البرعى البيومى البرعي مستجد 130391 396

جـ جـ 78.60% جـ جـ جـ جـ جـ جـ

ميار خالد فتحى شعبان مستجد 130390 395
جـ جـ 82.30% م م جـ جـ

مى محمود محمد سعد مستجد 130388 394
جـ جـ 75.90% جـ جـ م جـ

مى محمود على سليمان مستجد 130387 393
م 85.50% م م جـ جـ

مي محمد محمد أبو سعده مستجد 130389 392
(دور ثان) م م م

مى عبد السالم محمد منصور مستجد 130386 391
م 88.40% م م م

مي احمد عبدالحليم السيد مستجد 130385 390
جـ جـ 84.00% م م جـ جـ

 موسى وجيه القمص مرقس متياس

السبكى
مستجد 130384 389

م 89.00% م م جـ جـ

مهاد عبدالعزيز مصطفى شافعى مستجد 130383 388
م 87.00% م م جـ جـ

مها صبري السيد كشك مستجد 120365 387
(دور ثان) جـ جـ 2عذر 2عذر

منى يسرى محمود عبدالجواد مستجد 130382 386
م 88.40% م م جـ جـ

منى يحيى عبد هللا شرف الدين مستجد 130381 385
م 86.80% م م جـ جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 31صفحة 
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تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 911 40 283 م 191 231 جـ جـ 166

(ناجح) 880 45 279 م 182 209 جـ جـ 165

(ناجح) 828 45 278 جـ جـ 155 194 جـ جـ 156

(ناجح) 889 48 283 م 181 219 جـ جـ 158

(ناجح) 732 40 254 جـ 148 159 جـ 131

(ناجح) 823 45 269 جـ جـ 164 196 جـ 149

(ناجح) 850 47 286 م 172 190 جـ جـ 155

(ناجح) 848 46 267 جـ جـ 162 211 جـ جـ 162

(ناجح) 921 43 289 م 190 230 جـ جـ 169

(ناجح) 926 47 281 م 188 235 م 175

(ناجح) 906 45 286 م 179 225 م 171

(ناجح) 915 46 281 م 188 227 م 173

(ناجح) 920 47 291 م 187 221 م 174

ل 120

(ناجح) 730 45 253 جـ 135 178 ض 119

(ناجح) 850 45 271 م 174 205 جـ جـ 155

(ناجح) 923 45 284 م 189 231 م 174

(ناجح) 892 47 270 م 183 222 م 170

(دور ثان) 40 219 5عذر 5عذر 157 ل 121

(ناجح) 887 45 282 م 178 209 م 173

(ناجح) 854 45 267 جـ جـ 165 215 جـ جـ 162

(ناجح) 783 44 258 جـ 149 176 جـ جـ 156

م

هاجر محمد موسى محمد نصر مستجد 130456 424
78.30% م م جـ

هاجر فيصل محروس محمود مستجد 130416 423

جـ جـ

85.40% م م م

هاجر فوزي حلمي عبد الباقي مستجد 130415 422
م 88.70% م م جـ جـ

هاجر علي محمد متولي سالم مستجد 130413 420
(دور ثان) جـ جـ جـ ل

هاجر على عبد الفتاح احمد مستجد 130412 419
م 89.20% م م م

هاجر طلعت عبد العزيز شعبان مستجد 130411 418
م 92.30% م م م

هاجر صالح عبدالحكيم عالم مستجد 130481 417
م 85.00% م م جـ جـ

هاجر رضا محمود عباس عرب مستجد 130471 416
جـ 73.00% م جـ جـ جـ

هاجر أحمد أحمد البدوى مستجد 130410 415
م 92.00% م م م

نورهان أحمد معوض عبد المنصف مستجد 130409 413
م 91.50% م م م

نورالدين ياسر فراج السيد تركى مستجد 130480 412
م 90.60% م م م

نورا صالح محمد عبد هللا مستجد 130407 411
م 92.60% م م م

نورا رجب عبد العزيز صقر مستجد 130406 410
م 92.10% م م م

نهال جمال عبد العزيز قنديل مستجد 130400 406
جـ جـ 84.80% م م جـ جـ

نسمت نجدى محمد شوقى مستجد 130455 404
م 85.00% م م جـ جـ

نرمين محمد السيد شريف سعده مستجد 130397 402
جـ جـ 82.30% م م جـ جـ

ندى شكرى حسين ابو شادى مستجد 130395 401
جـ 73.20% جـ جـ جـ جـ ل

ندى سعيد ابراهيم محمد عصفور مستجد 130394 400
م 88.90% م م م

ندى حامد محمد خالف مستجد 130479 399
جـ جـ 82.80% م م جـ جـ

ندا فتحي أحمد أبوساري مستجد 130393 398
م 88.00% م م جـ جـ

نانسى الرفاعى مصطفى ابو شاهين مستجد 130392 397
م 91.10% جـ جـ م م

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 32صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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التقدير

التقدير

 مقررات

التخلف
الفصل الدراسي الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 808 41 267 جـ جـ 157 200 جـ 143

(ناجح) 859 44 283 م 174 201 جـ جـ 157

(ناجح) 856 47 246 م 184 212 جـ جـ 167

(ناجح) 819 43 274 جـ جـ 155 195 جـ جـ 152

(ناجح) 890 45 287 م 182 216 جـ جـ 160
هدى مجدى إبراهيم عبد الال مستجد 130424 432

م 89.00% م م م

هدى سمير محمد على سليم مستجد 130423 431
جـ جـ 81.90% م م جـ جـ

هبه مجدي حسنين طنطاوي مستجد 130422 430
م 85.60% م جـ جـ جـ جـ

هبه سعيد عبد الفتاح الدقيرى مستجد 130420 428
م 85.90% م م جـ جـ

هبة جمال ابو ذكرى عيسى مستجد 130419 426
جـ جـ 80.80% جـ جـ م جـ جـ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 33صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 948 46 290 م 191 239 م 182

(ناجح) 747 45 265 جـ جـ 150 155 جـ 132

(ناجح) 900 47 287 م 177 217 م 172

(ناجح) 943 47 295 م 190 235 م 176

30

(ناجح) 742 29 258 جـ 144 174 جـ 137

(ناجح) 791 42 279 جـ جـ 165 171 جـ 134

(ناجح) 873 46 284 م 177 209 جـ جـ 157

(ناجح) 859 42 283 م 174 201 جـ جـ 159

(ناجح) 802 42 271 جـ 147 201 جـ 141

(ناجح) 937 46 292 م 194 234 م 171

(ناجح) 881 46 276 م 179 214 جـ جـ 166

(ناجح) 888 44 283 جـ جـ 169 227 جـ جـ 165
يارا حازم محمد فريد مستجد 130436 444

م 88.80% م م م

يارا احمد ابراهيم جمال الدين مستجد 130435 443
م 88.10% م م م

 وفاء مصطفي زهران مصطفى الشيخ

عامر
مستجد 130434 442

م 93.70% م م م

وسام عماد محمد توفيق ناصر مستجد 130433 441
جـ جـ 80.20% جـ جـ م جـ جـ

هند مصطفى عبدالتواب سالم مستجد 130432 440
م 85.90% جـ جـ م جـ جـ

هند محمد متولي قنديل مستجد 130431 439
م 87.30% م م جـ جـ

هند جمال ابراهيم محمد بيبرس مستجد 130430 438
جـ جـ 79.10% جـ جـ م جـ

هال محمد مازن الحو مستجد 130429 437
جـ 74.20% ض م جـ

ل

هشام مجدى محيى الدين العباسى مستجد 130428 436
م 94.30% م م م

هدير محمد فتح هللا عبد الحميد العدل مستجد 130427 435
م 90.00% م م م

هدير عبد الحميد عمر محمود الشيخ مستجد 130426 434
جـ 74.70% م م ل

هدير السيد محمود الطوخي مستجد 130425 433
م 94.80% م م م

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 34صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

 ( اسم الطالب-حالة الطالب-رقم الجلوس -مسلسل  )

مواد التخلف نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي
 اللغة

االنجليزية
السنة الحالية طب األسرة

 دور يونيو2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقه الرابعه - الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

456: عدد الطالب  

(ناجح) 922 47 283 م 186 232 م 174

(ناجح) 762 41 245 جـ جـ 152 178 جـ 146

(ناجح) 866 44 274 م 173 218 جـ جـ 157

(ناجح) 901 47 285 م 182 217 م 170

(ناجح) 920 47 289 م 189 222 م 173

(ناجح) 870 45 272 م 176 208 جـ جـ 169

(ناجح) 868 43 275 م 183 212 جـ جـ 155

(ناجح) 731 43 252 جـ 142 160 جـ 134

(ناجح) 788 42 268 جـ 149 186 جـ 143
يوسف احمد عبد القوي القريطي

جـ جـ 78.80%
مستجد 130447 456

جـ جـ م جـ

يمنى شعبان حلمي محمد مستجد 130445 454
جـ 73.10% م جـ جـ ل

ياسمين مصطفى زكى شبانه مستجد 130444 452
م 86.80% م م جـ جـ

ياسمين فتحى إبراهيم بصل مستجد 130442 450
م 87.00% م م جـ جـ

ياسمين عبد العظيم عفيفي خليفه مستجد 130441 449
م 92.00% م م م

ياسمين عبد العزيز رجب الدهشان مستجد 130440 448
م 90.10% م م م

 ياسمين عبد الباقى عبد هللا عبد الباقى

علم الدين
مستجد 130470 447

م 86.60% م م م

يارا محمد نبيل محمود محمد مستجد 130438 446
جـ جـ 76.20% جـ جـ جـ جـ جـ

يارا مجدى محمد عبد العاطى الحناوى مستجد 130437 445
م 92.20% م م م

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  35من 35صفحة 

 2017/07/28 

تاريخ الطباعة


