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جـ 65.31% 947 35.00 جـ 330.00 ل

(دور ثان) 32.00 رل رل ض

جـ جـ 76.69% 1112 46.00 جـ جـ 375.00 جـ جـ

جـ جـ 81.72% 1185 48.00 جـ 368.00 م

جـ جـ 80.21% 1163 45.00 جـ 374.00 جـ جـ

م 89.17% 1293 48.00 جـ جـ 422.00 م

60.00% 870 ل 300

ل 59.79% 867 35.00 ض 289.00 ل

م 89.79% 1302 46.00 م 435.00 م

(دور ثان) 44.00 جـ 370.00 3عذر

جـ 71.86% 1042 38.00 جـ 369.00 جـ

جـ 67.10% 973 35.00 جـ 332.00 جـ

م 86.21% 1250 46.00 جـ جـ 424.00 م

جـ 68.00% 986 40.00 جـ 345.00 جـ

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

 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

أحمد إٌهاب عبد الحمٌد العزب
مستجد

100002 1
(ناجح) جـ 582.00

أحمد ٌوسف محمود أبو الحسن
مستجد

80045 2
(دور ثان) ل 470

أمٌنة مصطفً عبد الحمٌد الشٌمً
مستجد

110485 3
(ناجح) م 691.00

ابتسام دمحم فوزى دمحم
مستجد

110001 4
(ناجح) م 769.00

ابتهاج عبد المادر عبد السمٌع دمحم
مستجد

110002 5
(ناجح) م 744.00

ابرار عالء دمحم جودة
مستجد

110004 6
(ناجح) م 823.00

ابرار ناصر عبد المحسن عبد المادر عتمان
مستجد

110005 7
(ناجح) جـ 543.00

ابراهٌم احمد فتحى شلبى
مستجد

110006 8
(ناجح) م 821.00

ابراهٌم الدسولً السٌد عفٌفً
مستجد

110007 9
(دور ثان) م 3عذر

ابراهٌم السٌد محمود مصطفى لاسم
مستجد

110008 10
(ناجح) جـ جـ 635.00

ابراهٌم صالح دمحم عطٌة
مستجد

110500 11
(ناجح) جـ 606.00

احمد إسماعٌل أحمد السٌد خضر
مستجد

110011 12
(ناجح) م 780.00

احمد ابراهٌم احمد المظالى
مستجد

110009 13
(ناجح) جـ جـ 601.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 1صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

م 89.24% 1294 49.00 م 429 م

جـ جـ 78.55% 1139 44.00 جـ جـ 389.00 جـ جـ

جـ جـ 81.24% 1178 42.00 جـ جـ 400.00 جـ جـ

جـ 74.83% 1085 38.00 جـ 339.00 جـ جـ

جـ جـ 82.28% 1193 45.00 جـ جـ 394.00 جـ جـ

م 86.28% 1251 45.00 جـ جـ 400.00 م

جـ جـ 76.62% 1111 38.00 جـ جـ 375.00 جـ جـ

ل

ل ل 62.97% 913 39.00 جـ 344.00 ض

م 87.52% 1269 44.00 م 436.00 م

جـ جـ 76.48% 1109 46.00 جـ 359.00 جـ جـ

جـ 74.28% 1077 42.00 جـ 351.00 جـ جـ

جـ جـ 75.03% 1088 43.00 جـ 373.00 جـ

جـ 70.97% 1029 44.00 جـ 335.00 جـ

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

احمد ابراهٌم دمحم ابو زٌد
مستجد

110010 14
(ناجح) م 816.00

احمد السٌد احمد غنٌم
مستجد

110012 15
(ناجح) م 706.00

احمد السٌد الوردانى النمر
مستجد

110013 16
(ناجح) جـ جـ 736.00

احمد السٌد سعد عبدالسالم دوٌدار
مستجد

110014 17
(ناجح) جـ جـ 708.00

احمد بدوي امٌن بدوي
مستجد

110015 18
(ناجح) م 754.00

احمد جمال حامد عجٌمً
مستجد

110016 19
(ناجح) م 806.00

احمد جمال حمدى على
مستجد

110017 20
(ناجح) جـ جـ 698.00

540
احمد جمال عبد الستار جمعه

مستجد
110018 21

32 (ناجح) جـ جـ 530.00

احمد جمٌل عبد الفتاح دمحم
مستجد

110020 22
(ناجح) م 789.00

احمد خالد علوي احمد
مستجد

110022 23
(ناجح) م 704.00

احمد سعٌد السٌد حسنٌن
مستجد

110023 24
(ناجح) جـ جـ 684.00

احمد سمٌر عبد الرؤف ٌوسف اللبودي
مستجد

110024 25
(ناجح) م 672.00

احمد سمٌر دمحم ملٌجً الجزٌر
مستجد

110025 26
(ناجح) م 650.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 2صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

(دور ثان) 44.00 2عذر 2عذر م

م 88.62% 1285 46.00 جـ جـ 422.00 م

جـ جـ 77.86% 1129 44.00 جـ جـ 383.00 جـ جـ

جـ جـ 78.41% 1137 41.00 جـ 359.00 جـ جـ

جـ جـ 76.83% 1114 41.00 جـ 355.00 جـ جـ

جـ جـ 83.93% 1217 36.00 جـ جـ 387.00 م

جـ جـ 83.45% 1210 44.00 جـ جـ 394.00 م

جـ جـ 80.14% 1162 44.00 جـ جـ 385.00 جـ جـ

ل

ل 61.93% 898 38.00 جـ 331.00 ض

جـ 74.00% 1073 41.00 جـ 366.00 جـ

(دور ثان) 2عذر جـ 364.00 جـ

م 88.69% 1286 42.00 م 427.00 م

جـ جـ 79.45% 1152 40.00 جـ 366.00 جـ جـ

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

احمد سٌد دمحم ابوشوشة
مستجد

110026 27
(دور ثان) م 799.00

احمد شولً عبد الرحمن بده
مستجد

110027 28
(ناجح) م 817.00

احمد طارق دمحم حواس
مستجد

110028 29
(ناجح) م 702.00

احمد عادل عبد الرحمن شرف الدٌن
مستجد

110029 30
(ناجح) جـ جـ 737.00

احمد عادل محمود عزالدٌن صمر
مستجد

110030 31
(ناجح) جـ جـ 718.00

احمد عبد الحكٌم عبدالمنعم االسدودى
مستجد

110031 32
(ناجح) جـ 794.00

احمد عبد السالم سعد عبد السالم
مستجد

110033 33
(ناجح) م 772.00

احمد عبد العال محمود عادل
مستجد

110034 34
(ناجح) م 733.00

540
احمد عبدالحمٌد احمد احمد شاهٌن

مستجد
110032 35

(ناجح) جـ جـ 529.00

احمد فهٌم دمحم فهٌم
مستجد

110036 36
(ناجح) جـ جـ 666.00

احمد مبرون عبدالعزٌز الكشان
مستجد

110037 37
(دور ثان) 2عذر 663.00

احمد مجدى عبدالجواد اسماعٌل
مستجد

110038 38
(ناجح) جـ جـ 817.00

احمد محسن محمود ممشط
مستجد

110039 39
(ناجح) جـ جـ 746.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 3صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 82.55% 1197 42.00 جـ جـ 375.00 م

جـ جـ 84.55% 1226 45.00 جـ جـ 395.00 م

(دور ثان) 46.00 جـ جـ 387.00 2عذر

ل 300

ل 63.31% 918 34.00 ض 290.00 جـ

جـ جـ 83.93% 1217 43.00 جـ جـ 405.00 م

جـ جـ 75.38% 1093 37.00 جـ 364.00 جـ جـ

ل 300

ل 62.83% 911 34.00 ض 292.00 جـ

جـ جـ 75.93% 1101 40.00 جـ جـ 383.00 جـ جـ

جـ جـ 79.17% 1148 42.00 جـ 353.00 جـ جـ

جـ جـ 76.00% 1102 41.00 جـ 354.00 جـ جـ

جـ جـ 83.72% 1214 43.00 جـ جـ 399.00 م

جـ جـ 76.62% 1111 41.00 جـ جـ 383.00 جـ جـ

جـ جـ 82.62% 1198 49.00 جـ جـ 396.00 جـ جـ

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

احمد دمحم رسالن احمد رسالن
مستجد

110040 40
(ناجح) جـ جـ 780.00

احمد دمحم سامً علً فاٌد
مستجد

110041 41
(ناجح) م 786.00

احمد دمحم عادل احمد عمر
مستجد

110042 42
(دور ثان) م 2عذر

احمد دمحم عبد الباسط دمحم الشافعً
مستجد

110043 43
(ناجح) جـ 594.00

احمد دمحم عبد السمٌع دمحم الدمرداش
مستجد

110044 44
(ناجح) م 769.00

احمد دمحم علً عبد الحً النعمانً
مستجد

110045 45
(ناجح) جـ 692.00

احمد محٌى بٌومى دمحم
مستجد

110046 46
(ناجح) جـ 585.00

احمد مختار دمحم كامل حامد شتات
مستجد

110047 47
(ناجح) جـ جـ 678.00

احمد مصطفى احمد اسماعٌل
مستجد

110048 48
(ناجح) جـ جـ 753.00

احمد ممدوح احمد دمحم عمران
مستجد

110050 49
(ناجح) جـ جـ 707.00

احمد منٌر دمحم عطا هللا
مستجد

110051 50
(ناجح) م 772.00

احمد نزٌه فهمً سلٌمان بٌومً
مستجد

110052 51
(ناجح) جـ جـ 687.00

احمد نصرالسٌد عبدالغنى جلهوم
مستجد

110053 52
(ناجح) م 753.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 4صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

ل

(دور ثان) 40.00 ض 240.00 ض

(دور ثان) 43.00 جـ 360.00 4عذر

جـ جـ 76.00% 1102 42.00 جـ 352.00 جـ جـ

جـ جـ 79.10% 1147 40.00 جـ جـ 378.00 جـ جـ

جـ جـ 84.28% 1222 44.00 جـ جـ 397.00 م

جـ 69.03% 1001 39.00 جـ 325.00 جـ

جـ جـ 84.28% 1222 42.00 جـ جـ 407.00 م

جـ جـ 78.62% 1140 43.00 جـ جـ 386.00 جـ جـ

جـ جـ 83.45% 1210 45.00 جـ جـ 380.00 م

جـ جـ 77.03% 1117 42.00 جـ 337.00 جـ جـ

جـ جـ 83.45% 1210 46.00 جـ 364.00 م

م 90.90% 1318 48.00 م 434.00 م

م 91.86% 1332 48.00 م 436.00 م

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

540
احمد وحٌد عبده موسً

مستجد
110054 53

(دور ثان) جـ جـ 511

احمد ٌسري عبدالخالك عودة
مستجد

110055 54
(دور ثان) م 4عذر

ارٌج خالد خٌرت الفمً
مستجد

110056 55
(ناجح) جـ جـ 708.00

اسامة جابر فتوح عبد السالم الصواف
مستجد

110057 56
(ناجح) جـ جـ 729.00

اسامة عبد العاطى ابراهٌم مصٌلحى
مستجد

110058 57
(ناجح) م 781.00

اسامه عصام عبد العزٌز شعبان
مستجد

110059 58
(ناجح) جـ جـ 637.00

اسراء السٌد دمحم عبدالحمٌد
مستجد

110061 59
(ناجح) جـ جـ 773.00

اسراء جابر إبراهٌم ابراهٌم داود
مستجد

110062 60
(ناجح) م 711.00

اسراء جمال عبد المجٌد السٌسى
مستجد

110063 61
(ناجح) م 785.00

اسراء حسن إبراهٌم السٌسً
مستجد

110064 62
(ناجح) جـ جـ 738.00

اسراء عباس دمحم السٌفى
مستجد

110066 63
(ناجح) م 800.00

اسراء عبدالممصود حسن الماضى
مستجد

110067 64
(ناجح) م 836.00

اسراء متولى محمود برسٌم
مستجد

110068 65
(ناجح) م 848.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 5صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

م 87.10% 1263 48.00 جـ جـ 399.00 م

م 85.52% 1240 48.00 جـ جـ 386.00 م

جـ جـ 82.14% 1191 43.00 جـ جـ 375.00 م

م 92.07% 1335 46.00 م 444.00 م

م 88.76% 1287 43.00 جـ جـ 418.00 م

جـ 72.14% 1046 41.00 جـ 328.00 جـ جـ

م 87.59% 1270 48.00 م 425.00 م

جـ جـ 81.24% 1178 44.00 جـ جـ 390.00 جـ جـ

(دور ثان) 2عذر ل 311.00 ل

جـ 69.38% 1006 41.00 جـ 347.00 جـ

م 89.59% 1299 47.00 جـ جـ 414.00 م

م 93.59% 1357 44.00 م 454.00 م

م 88.21% 1279 45.00 جـ جـ 402.00 م

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

اسراء دمحم دمحم السٌد بٌومً
مستجد

110069 66
(ناجح) م 816.00

اسراء نبٌل عبد العزٌز مصطفى
مستجد

110070 67
(ناجح) م 806.00

اسراء ٌسرى إبراهٌم الكٌالنى
مستجد

110071 68
(ناجح) م 773.00

اسالم رشدي عبد النبً ابراهٌم
مستجد

110073 69
(ناجح) م 845.00

اسالم دمحم السٌد محمود سلٌمان
مستجد

110074 70
(ناجح) م 826.00

اسالم ٌسرى جمال المزٌن
مستجد

110072 71
(ناجح) جـ جـ 677.00

اسماء ابراهٌم جابر ابراهٌم لشور
مستجد

110075 72
(ناجح) م 797.00

اسماء ابراهٌم محمود جمعه
مستجد

110076 73
(ناجح) م 744.00

اسماء اسامه احمد دمحم عفٌفً
مستجد

110077 74
(دور ثان) 2عذر 552.00

اسماء اشرف على سٌد احمد
مستجد

110078 75
(ناجح) جـ جـ 618.00

اسماء السٌد علً السٌد ابو النصر
مستجد

110079 76
(ناجح) م 838.00

اسماء بكر السٌد على
مستجد

110080 77
(ناجح) م 859.00

اسماء حسن أبو العال اللمعى
مستجد

110081 78
(ناجح) م 832.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 6صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ 74.48% 1080 46.00 ل 323.00 جـ جـ

م 86.14% 1249 45.00 جـ جـ 398.00 م

م 86.28% 1251 44.00 جـ جـ 418.00 م

جـ 65.10% 944 43.00 ل 315.00 جـ

م 89.59% 1299 47.00 م 429.00 م

32.0

0

جـ جـ 75.38% 1093 49.00 جـ جـ 387.00 جـ

جـ 72.48% 1051 45.00 ل 318.00 جـ جـ

جـ جـ 79.10% 1147 42.00 جـ 361.00 جـ جـ

م 86.21% 1250 46.00 جـ جـ 417.00 م

جـ 69.31% 1005 44.00 جـ 354.00 جـ

جـ 74.62% 1082 41.00 جـ 370.00 جـ

جـ جـ 79.86% 1158 41.00 جـ 360.00 جـ جـ

م 87.72% 1272 47.00 جـ جـ 388.00 م

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

اسماء رضا محمود عباس عرب
مستجد

110082 79
(ناجح) م 711.00

اسماء سعٌد دمحم الحداد
مستجد

110083 80
(ناجح) م 806.00

اسماء صبحى على دمحم داود
مستجد

110084 81
(ناجح) م 789.00

اسماء عبد الرحمن عبد المنصف عامر
مستجد

110085 82
(ناجح) م 586.00

اسماء عبد الممصود دمحم طه
مستجد

110086 83
(ناجح) م 823.00

اسماء علً ساتً  دمحم الكردي
مستجد

110496 84
ل (ناجح) م 657.00

اسماء دمحم احمد دمحم عبدهللا عمار
مستجد

110087 85
(ناجح) م 688.00

اسماء دمحم على صمر
مستجد

110088 86
(ناجح) جـ جـ 744.00

اسماء دمحم دمحم ابوشعر
مستجد

110089 87
(ناجح) م 787.00

اسماء محمود ابو الفتوح زٌدان
مستجد

110090 88
(ناجح) م 607.00

االء هللا مبرون غنٌم جاب هللا
مستجد

110091 89
(ناجح) جـ جـ 671.00

االء عبد الحكٌم عبد اللطٌف احمد عمران
مستجد

110092 90
(ناجح) جـ جـ 757.00

االء مبرون محمود دمحم غنٌم
مستجد

110093 91
(ناجح) م 837.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 7صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة



ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

ر
التمدٌ

سبة
الن

ع
جمو

الم

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

ر
التمدٌ

50 50 50.0 500.0

30 25 30.0 300.0

 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

م 86.62% 1256 44.00 جـ جـ 412.00 م

جـ جـ 84.07% 1219 42.00 جـ جـ 382.00 م

جـ جـ 76.14% 1104 36.00 جـ 356.00 جـ جـ

جـ جـ 80.07% 1161 45.00 جـ 368.00 جـ جـ

جـ جـ 84.97% 1232 42.00 جـ جـ 417.00 م

م 87.52% 1269 41.00 جـ جـ 403.00 م

م 86.21% 1250 45.00 جـ جـ 392.00 م

(دور ثان) غ غ غ

جـ جـ 75.72% 1098 41.00 جـ 346.00 جـ جـ

جـ جـ 77.17% 1119 40.00 جـ جـ 381.00 جـ جـ

جـ جـ 84.07% 1219 40.00 جـ جـ 394.00 م

جـ جـ 83.93% 1217 44.00 جـ جـ 389.00 م

جـ جـ 75.31% 1092 39.00 جـ 356.00 جـ جـ

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

االء دمحم عبد السمٌع المطان
مستجد

110094 92
(ناجح) م 800.00

االء ٌاسر احمد عبد المعطً موسً
مستجد

110095 93
(ناجح) جـ جـ 795.00

االء ٌوسف حسن متولى
مستجد

110096 94
(ناجح) جـ 712.00

الزهراء السٌد دمحم الرغى
مستجد

110487 95
(ناجح) م 748.00

الزهراء عاطف حسٌن زهره
مستجد

110097 96
(ناجح) جـ جـ 773.00

السٌد الوصال علً احمد
مستجد

110098 97
(ناجح) جـ جـ 825.00

السٌد دمحم عبد الحمٌد السٌد
مستجد

110099 98
(ناجح) م 813.00

غٌر ممرر
الشٌماء  عبدهللا  على  المهـــــدى

مستجد
100013 99

(دور ثان) غ

الشٌماء طلعت عبد العزٌز عز الدٌن
مستجد

110100 100
(ناجح) جـ جـ 711.00

امانى أشرف فرحات مصطفً المحراث
مستجد

110101 101
(ناجح) جـ جـ 698.00

امانى رمضان الشناوى العتر
مستجد

110102 102
(ناجح) جـ جـ 785.00

امانى سعٌد مصطفى هشهش
مستجد

110103 103
(ناجح) م 784.00

امانً سمٌر شعبان الدٌبه
مستجد

110104 104
(ناجح) جـ جـ 697.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 8صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 82.55% 1197 41.00 جـ 374.00 م

جـ جـ 78.90% 1144 42.00 جـ جـ 379.00 جـ جـ

(دور ثان) 30 رل رل ل

جـ 68.48% 993 36.00 ل 315.00 جـ

جـ 71.93% 1043 36.00 ل 319.00 جـ جـ

جـ 74.41% 1079 38.00 ل 323.00 جـ جـ

جـ جـ 84.76% 1229 37.00 جـ جـ 416.00 م

جـ جـ 78.34% 1136 43.00 جـ 346.00 جـ جـ

م 86.41% 1253 43.00 جـ جـ 397.00 م

جـ 72.83% 1056 42.00 جـ جـ 380.00 جـ

جـ جـ 79.59% 1154 39.00 جـ جـ 379.00 جـ جـ

جـ جـ 80.62% 1169 41.00 جـ 355.00 م

م 91.52% 1327 46.00 م 444.00 م

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

امانى دمحم خٌرى سلٌمان
مستجد

110105 105
(ناجح) جـ جـ 782.00

امانً محمود عرفه السهٌت
مستجد

110106 106
(ناجح) جـ جـ 723.00

امجد دمحم مصطفى على مصطفى الدسولى
مستجد

110107 107
(دور ثان) ل 564.00

امل احمد سامً عبد الرحٌم شلبً
مستجد

110108 108
(ناجح) جـ 642.00

امل ٌحٌى عبد هللا شرف الدٌن
مستجد

110109 109
(ناجح) جـ 688.00

امنٌة أشرف لطفى دمحم
مستجد

110111 110
(ناجح) جـ جـ 718.00

امنٌة عبد الفتاح عبد الرازق فحٌل
مستجد

110112 111
(ناجح) جـ 776.00

امنٌه دمحم عبد الرحٌم دمحم سلٌمان
مستجد

110113 112
(ناجح) م 747.00

امٌرة انور محمود مملد
مستجد

110114 113
(ناجح) م 813.00

امٌرة رمضان مخلوف شلضم
مستجد

110115 114
(ناجح) جـ جـ 634.00

امٌرة رٌاض دمحم صٌرة
مستجد

110116 115
(ناجح) جـ جـ 736.00

امٌرة سعٌد عبد الرحٌم الكفراوي
مستجد

110117 116
(ناجح) جـ جـ 773.00

امٌرة عبد الحمٌد عبد الحمٌد شعبان
مستجد

110120 117
(ناجح) م 837.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 9صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 83.10% 1205 44.00 جـ 369.00 م

م 87.86% 1274 47.00 جـ جـ 399.00 م

جـ جـ 77.72% 1127 42.00 جـ 359.00 جـ جـ

جـ جـ 77.66% 1126 37.00 جـ جـ 391.00 جـ جـ

جـ جـ 77.59% 1125 38.00 جـ 373.00 جـ جـ

جـ جـ 80.83% 1172 43.00 جـ جـ 406.00 جـ جـ

م 90.41% 1311 40.00 م 445.00 م

جـ جـ 79.93% 1159 43.00 جـ جـ 385.00 جـ جـ

م 85.03% 1233 39.00 جـ جـ 400.00 م

جـ جـ 84.83% 1230 40.00 جـ جـ 377.00 م

م 90.48% 1312 42.00 م 445.00 م

م 86.48% 1254 47.00 جـ جـ 420.00 م

جـ جـ 80.83% 1172 41.00 جـ 365.00 م

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

امٌرة عبد المنعم أحمد عثمان
مستجد

110122 118
(ناجح) م 792.00

امٌرة عبدالعاطً صبري الهبٌري
مستجد

110121 119
(ناجح) م 828.00

امٌرة عفٌفً فرج علً خلٌفة
مستجد

110123 120
(ناجح) جـ جـ 726.00

امٌرة فاروق محمود الجحلوف
مستجد

110124 121
(ناجح) جـ 698.00

امٌرة فاٌز عدلً عبد العزبز
مستجد

110125 122
(ناجح) جـ جـ 714.00

امٌره صفوت حنفً دمحم ابو زٌنه
مستجد

110119 123
(ناجح) م 723.00

امٌره فتحً عبد العزٌز علً الدسولً
مستجد

110126 124
(ناجح) جـ جـ 826.00

امٌنة ابراهٌم عبد الستار ابراهٌم الفخرانى
مستجد

110127 125
(ناجح) م 731.00

انجً حسام احمد بالل
مستجد

110128 126
(ناجح) جـ جـ 794.00

انس أٌمن حامد محمود بكر
مستجد

110129 127
(ناجح) جـ جـ 813.00

اٌات احمد عبد العزٌز جاب هللا
مستجد

110130 128
(ناجح) جـ جـ 825.00

اٌة حمادة دمحم شدٌد
مستجد

110149 129
(ناجح) م 787.00

اٌمان السٌد ابراهٌم صمر
مستجد

110131 130
(ناجح) جـ جـ 766.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 10صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 77.79% 1128 40.00 جـ 349.00 جـ جـ

م 87.72% 1272 44.00 جـ جـ 400.00 م

جـ جـ 76.34% 1107 34.00 جـ 367.00 جـ جـ

(دور ثان) 41.00 جـ جـ 387.00 1عذر

م 88.28% 1280 46.00 جـ جـ 414.00 م

م 87.31% 1266 44.00 م 431.00 م

جـ جـ 82.48% 1196 39.00 جـ جـ 383.00 م

م 86.55% 1255 45.00 جـ جـ 399.00 م

جـ جـ 83.38% 1209 40.00 جـ جـ 388.00 م

جـ جـ 77.38% 1122 36.00 جـ 365.00 جـ جـ

جـ جـ 75.66% 1097 35.00 جـ 350.00 جـ جـ

جـ جـ 83.52% 1211 38.00 جـ جـ 400.00 م

م 87.72% 1272 44.00 جـ جـ 403.00 م

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

اٌمان السٌد حامد سنبل
مستجد

110132 131
(ناجح) جـ جـ 739.00

اٌمان السٌد معوض عبد الوهاب
مستجد

110494 132
(ناجح) م 828.00

اٌمان العشري سعٌد رجب
مستجد

110133 133
(ناجح) جـ 706.00

اٌمان حامد أحمد مصلح
مستجد

110135 134
(دور ثان) جـ جـ 1عذر

اٌمان سعد السٌد فرج
مستجد

110136 135
(ناجح) م 820.00

اٌمان سعٌد حامد مصٌلحى
مستجد

110137 136
(ناجح) م 791.00

اٌمان سلٌمان موسى عبدهللا
مستجد

110138 137
(ناجح) جـ جـ 774.00

اٌمان صالح سلٌمان دمحم جاد
مستجد

110139 138
(ناجح) م 811.00

اٌمان على موسى الشاعر
مستجد

110140 139
(ناجح) جـ جـ 781.00

اٌمان دمحم ابراهٌم الرفاعً
مستجد

110141 140
(ناجح) جـ 721.00

اٌمان دمحم دمحم دمحم الوكٌل
مستجد

110142 141
(ناجح) جـ 712.00

اٌمان مصطفً عبد العلٌم لابل
مستجد

110143 142
(ناجح) جـ جـ 773.00

اٌمان ناصر سعٌد شرٌف
مستجد

110144 143
(ناجح) م 825.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 11صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 83.17% 1206 40.00 جـ جـ 391.00 م

م 89.79% 1302 45.00 م 433.00 م

جـ 68.07% 987 42.00 جـ 327.00 جـ

جـ جـ 77.31% 1121 39.00 جـ 342.00 جـ جـ

ل 64.97% 942 41.00 ل 306.00 جـ

جـ 71.31% 1034 38.00 جـ 333.00 جـ

جـ 67.10% 973 35.00 ل 312.00 جـ

جـ جـ 75.38% 1093 39.00 جـ 331.00 جـ جـ

جـ 68.28% 990 41.00 جـ 335.00 جـ

جـ جـ 81.03% 1175 42.00 جـ جـ 375.00 جـ جـ

م 86.48% 1254 46.00 جـ جـ 390.00 م

جـ جـ 80.07% 1161 42.00 جـ 372.00 جـ جـ

جـ جـ 84.28% 1222 48.00 جـ جـ 398.00 م

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

اٌناس ربٌع دمحم دمحم حسانٌن
مستجد

110145 144
(ناجح) جـ جـ 775.00

اٌناس عبدالمحسن دمحم لطب
مستجد

110146 145
(ناجح) م 824.00

اٌه جمال دمحم هلٌه
مستجد

110148 146
(ناجح) جـ جـ 618.00

اٌه خالدعبد هللا شكر
مستجد

110150 147
(ناجح) جـ جـ 740.00

اٌه رفعت عبد العزٌز احمد درغام
مستجد

110151 148
(ناجح) جـ جـ 595.00

اٌه عبد هللا مرسً الشرٌف
مستجد

110152 149
(ناجح) جـ جـ 663.00

اٌه فهٌم ابو العزم دمحم دمحم
مستجد

110153 150
(ناجح) جـ 626.00

اٌه مجدي الرفاعً الجوهره
مستجد

110154 151
(ناجح) جـ جـ 723.00

اٌه دمحم عبده بدر الدٌن
مستجد

110155 152
(ناجح) جـ جـ 614.00

اٌه مختار بسٌونً ندا
مستجد

110156 153
(ناجح) جـ جـ 758.00

بسمة دمحم المصٌلحً احمد
مستجد

110160 154
(ناجح) م 818.00

بسمة دمحم حسٌنى دمحم
مستجد

110161 155
(ناجح) جـ جـ 747.00

بسمة دمحم شولى دمحم شاهٌن
مستجد

110162 156
(ناجح) م 776.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 12صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 78.07% 1132 44.00 جـ 370.00 جـ جـ

جـ جـ 75.72% 1098 42.00 جـ 339.00 جـ جـ

جـ جـ 83.24% 1207 46.00 جـ جـ 387.00 م

جـ جـ 80.97% 1174 47.00 جـ جـ 375.00 جـ جـ

جـ جـ 84.07% 1219 43.00 جـ جـ 398.00 م

جـ 72.90% 1057 32.00 ل 322.00 جـ جـ

جـ جـ 80.00% 1160 44.00 جـ جـ 382.00 جـ جـ

ل جـ 65.10% 944 40.00 ل 310.00 جـ

م 88.76% 1287 46.00 جـ جـ 423.00 م

م 88.55% 1284 43.00 جـ جـ 419.00 م

جـ 66.41% 963 40.00 جـ 336.00 جـ

(دور ثان)

جـ جـ 81.66% 1184 40.00 جـ جـ 378.00 م

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

بسمة ممدوح فرٌد الشٌخ
مستجد

110163 157
(ناجح) م 718.00

بسمه بدوي محمود الملشً
مستجد

110157 158
(ناجح) جـ جـ 717.00

بسمه عبد النبً السٌد غرٌب
مستجد

110159 159
(ناجح) م 774.00

بسمه هشام عبد المنعم دمحم عشماوي
مستجد

110164 160
(ناجح) م 752.00

بشرى على السٌد رجب
مستجد

110165 161
(ناجح) م 778.00

بنان دمحم جمال عبد العاطً دوٌدار
مستجد

110166 162
(ناجح) ل 703.00

بٌان أحمد عبدالمحسن السٌد
مستجد

110167 163
(ناجح) م 734.00

تسنٌم مصطفى ابراهٌم شاهٌن
مستجد

110168 164
32 (ناجح) جـ جـ 594.00

تسنٌم مصطفى على بركات
مستجد

110169 165
(ناجح) م 818.00

تمى صابر ابوالمعاطى احمد عٌطة
مستجد

110171 166
(ناجح) م

جـ جـ

822.00

تمً وائل شرف الدٌن المصٌلحً
مستجد

110172 167
(ناجح)

(دور ثان)

587.00

5عذر
جمال حسن عبدالسمٌع حسن ابوالنٌل

مستجد
110173 168

جهاد حسنى على جبرٌل
مستجد

110174 169
(ناجح) جـ جـ 766.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 13صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ 71.31% 1034 40.00 جـ 336.00 جـ

جـ 73.17% 1061 44.00 جـ 343.00 جـ

جـ جـ 75.24% 1091 42.00 جـ 351.00 جـ جـ

ل 32 جـ 68.00% 986 39.00 جـ 332.00 جـ

م 88.90% 1289 43.00 جـ جـ 422.00 م

جـ جـ 80.00% 1160 39.00 جـ 364.00 جـ جـ

جـ 73.52% 1066 40.00 جـ 341.00 جـ جـ

جـ جـ 84.21% 1221 49.00 جـ جـ 392.00 م

جـ جـ 80.48% 1167 43.00 جـ جـ 379.00 جـ جـ

جـ جـ 83.03% 1204 46.00 جـ جـ 388.00 م

جـ جـ 79.24% 1149 42.00 جـ جـ 378.00 جـ جـ

جـ جـ 84.28% 1222 46.00 جـ جـ 392.00 م

جـ جـ 76.00% 1102 42.00 جـ 349.00 جـ جـ

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

جهاد سالمة سلٌمان اسماعٌل الحمالى
مستجد

110175 170
(ناجح) جـ جـ 658.00

جون عادل حنانى ٌوسف
مستجد

110176 171
(ناجح) م 674.00

جٌالن دمحم عبد الواحد الخولً
مستجد

110177 172
(ناجح) جـ جـ 698.00

حاتم عاصم ابو سرٌع  ملٌجً
مستجد

110495 173
32 ل (ناجح) جـ جـ 615.00

حازم محمود عبدالعاطى ابراهٌم
مستجد

110178 174
(ناجح) م 824.00

حسام دمحم عبد الواحد عٌد
مستجد

110180 175
(ناجح) جـ جـ 757.00

حسناء حسام الدٌن رمضان حسن جاد
مستجد

110181 176
(ناجح) جـ جـ 685.00

حسناء حلمً عبد المحسن شاهٌن
مستجد

100019 177
(ناجح) م 780.00

حسناء سمٌر ابو مسلم
مستجد

110182 178
(ناجح) م 745.00

حمدى سعٌد ابراهٌم السبكى
مستجد

110183 179
(ناجح) م 770.00

حنان على حسن جاب هللا
مستجد

110184 180
(ناجح) جـ جـ 729.00

حنان نبٌل دمحم الجزار
مستجد

110185 181
(ناجح) م 784.00

خالد دمحم عبد الحافظ ابو نار
مستجد

110186 182
(ناجح) جـ جـ 711.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 14صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 79.24% 1149 48.00 جـ جـ 381.00 جـ جـ

جـ جـ 81.79% 1186 41.00 جـ جـ 386.00 جـ جـ

جـ جـ 84.28% 1222 41.00 جـ جـ 403.00 م

جـ جـ 82.28% 1193 44.00 جـ 374.00 م

م 86.83% 1259 46.00 جـ جـ 407.00 م

م 91.45% 1326 45.00 م 433.00 م

جـ 68.07% 987 33.00 ل 302.00 جـ

جـ جـ 75.59% 1096 38.00 جـ 344.00 جـ جـ

جـ جـ 80.28% 1164 46.00 جـ 337.00 م

جـ جـ 79.10% 1147 44.00 جـ 368.00 جـ جـ

جـ جـ 83.31% 1208 44.00 جـ جـ 397.00 م

م 85.38% 1238 46.00 جـ جـ 413.00 م

م 89.24% 1294 44.00 م 429.00 م

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

دالٌا اٌمن عبد الرؤوف دروٌش
مستجد

110488 183
(ناجح) م 720.00

دالٌا جمال فؤاد السٌد
مستجد

110188 184
(ناجح) جـ جـ 759.00

دالٌا سعد دمحم عبد الحافظ
مستجد

110189 185
(ناجح) جـ جـ 778.00

دالٌا دمحم مدحت دمحم البسٌونً
مستجد

110190 186
(ناجح) م 775.00

دعاء سعٌد عبد الغفور الحفنً
مستجد

110192 187
(ناجح) م 806.00

دعاء على نجٌب شادى
مستجد

110193 188
(ناجح) م 848.00

دعاء دمحم السعٌد دمحم بركات
مستجد

110194 189
(ناجح) جـ 652.00

دعاء مسعد محمود علً سٌد احمد
مستجد

110195 190
(ناجح) جـ جـ 714.00

دٌنا عبد الحمٌد شحاته نوفل
مستجد

110196 191
(ناجح) م 781.00

دٌنا عبد العلٌم عبد العلٌم خلٌل
مستجد

110197 192
(ناجح) م 735.00

رامى محمود صبحى محمود
مستجد

110198 193
(ناجح) م 767.00

رانٌا صالح السٌد ابراهٌم محمود
مستجد

110199 194
(ناجح) م 779.00

رحاب حسن صدٌك على الحصرى
مستجد

110200 195
(ناجح) م 821.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 15صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

م 88.62% 1285 47.00 جـ جـ 411.00 م

جـ 69.72% 1011 42.00 ل 308.00 جـ

م 86.21% 1250 47.00 م 430.00 م

جـ 73.66% 1068 38.00 جـ 325.00 جـ جـ

جـ 70.41% 1021 43.00 جـ 325.00 جـ

جـ 69.86% 1013 42.00 ل 309.00 جـ

جـ جـ 77.10% 1118 42.00 جـ 359.00 جـ جـ

جـ 72.97% 1058 41.00 جـ 371.00 جـ

جـ جـ 82.41% 1195 44.00 جـ جـ 378.00 م

جـ 72.69% 1054 41.00 جـ 331.00 جـ جـ

جـ جـ 80.83% 1172 40.00 جـ جـ 384.00 جـ جـ

جـ جـ 84.14% 1220 44.00 جـ جـ 390.00 م

جـ 72.21% 1047 38.00 جـ 329.00 جـ جـ

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

رحاب عبد الفتاح صابر أبوفرو
مستجد

110201 196
(ناجح) م 827.00

رحاب عبد المنعم حسن خطاب
مستجد

110202 197
(ناجح) جـ جـ 661.00

رحاب فتحى الدسولى احمد
مستجد

110203 198
(ناجح) م 773.00

رحمة عبد الناصر عبد السالم دمحم حسٌن
مستجد

110204 199
(ناجح) جـ جـ 705.00

رضوي احمد دمحم المٌدانً
مستجد

110499 200
(ناجح) م 653.00

رضوى مصطفى عبد الفتاح كلٌلة
مستجد

110205 201
(ناجح) جـ جـ 662.00

رمٌساء كامل توفٌك منصور
مستجد

110206 202
(ناجح) جـ جـ 717.00

رنا خالد ابراهٌم صمر
مستجد

110207 203
(ناجح) جـ جـ 646.00

رنا عبد الوهاب صدر الدٌن دمحم خمٌس
مستجد

110208 204
(ناجح) م 773.00

روضة اٌمن عبد الحمٌد النحلة
مستجد

110209 205
(ناجح) جـ جـ 682.00

روضة فوزى دمحم الشرٌف
مستجد

110211 206
(ناجح) جـ جـ 748.00

روضه عماد الدٌن عكاشة عبد المجٌد
مستجد

110210 207
(ناجح) م 786.00

روٌدا سمٌر عطوة ابراهٌم
مستجد

110212 208
(ناجح) جـ جـ 680.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 16صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة



ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

ع
جمو

الم

ر
التمدٌ

سبة
الن

ع
جمو

الم

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

ر
التمدٌ

50 50 50.0 500.0

30 25 30.0 300.0

 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 80.55% 1168 42.00 جـ 366.00 جـ جـ

جـ جـ 83.52% 1211 43.00 جـ جـ 380.00 م

جـ جـ 77.38% 1122 46.00 جـ 364.00 جـ جـ

جـ جـ 78.97% 1145 48.00 جـ 355.00 جـ جـ

جـ 69.24% 1004 42.00 ل 321.00 جـ

جـ جـ 81.24% 1178 45.00 جـ 358.00 م

جـ جـ 81.52% 1182 45.00 جـ جـ 377.00 جـ جـ

جـ جـ 79.79% 1157 42.00 جـ 357.00 جـ جـ

م 88.41% 1282 44.00 م 426.00 م

ل 300

ل 62.28% 903 43.00 ض 274.00 جـ

م 91.86% 1332 44.00 م 431.00 م

جـ جـ 84.28% 1222 41.00 جـ جـ 397.00 م

ل 300

جـ 69.24% 1004 39.00 ض 280.00 جـ جـ

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

رٌم ابراهٌم عبد الحك زٌد
مستجد

110213 209
(ناجح) جـ جـ 760.00

رٌم عادل عمر الفمى
مستجد

110214 210
(ناجح) م 788.00

رٌم عاطف عبد السمٌع أبو غالٌة
مستجد

110215 211
(ناجح) م 712.00

رٌم ٌسري عطٌه المسٌنً
مستجد

110216 212
(ناجح) م 742.00

رٌهام دمحم دمحم ابراهٌم حبٌب
مستجد

110218 213
(ناجح) جـ جـ 641.00

رٌهام مصطفً عبد الحمٌد زٌنه
مستجد

110219 214
(ناجح) م 775.00

سارة احمد عبد السالم شتٌة
مستجد

110221 215
(ناجح) م 760.00

سارة الحسٌن دمحم صالح الدٌن الجندى
مستجد

110223 216
(ناجح) جـ جـ 758.00

سارة سامً حامد ضٌا
مستجد

110226 217
(ناجح) م 812.00

سارة سعٌد سلٌمان الشرلاوى
مستجد

110227 218
(ناجح) م 586.00

سارة سعٌد عبد الغفار عبد هللا عٌاد
مستجد

110228 219
(ناجح) م 857.00

سارة على عبد الرؤف عبد الستار عٌاد
مستجد

110231 220
(ناجح) جـ جـ 784.00

سارة دمحم شبل عبد العزٌز السرسى
مستجد

110232 221
(ناجح) جـ جـ 685.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 17صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 81.79% 1186 39.00 جـ جـ 376.00 م

جـ جـ 79.17% 1148 44.00 جـ جـ 403.00 جـ جـ

جـ جـ 79.17% 1148 40.00 جـ 365.00 جـ جـ

جـ جـ 84.07% 1219 44.00 جـ جـ 375.00 م

ل 300

جـ 68.14% 988 40.00 ض 283 جـ

جـ جـ 80.41% 1166 43.00 جـ جـ 378.00 جـ جـ

جـ 74.00% 1073 43.00 جـ جـ 378.00 جـ

جـ جـ 79.17% 1148 47.00 جـ 339.00 جـ جـ

م 92.55% 1342 47.00 م 455.00 م

جـ جـ 78.69% 1141 48.00 جـ 343.00 جـ جـ

م 88.62% 1285 44.00 جـ جـ 423.00 م

جـ جـ 83.72% 1214 47.00 جـ جـ 390.00 م

جـ جـ 76.41% 1108 44.00 جـ 363.00 جـ جـ

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

سارة دمحم عبدالسمٌع على المرسى
مستجد

110233 222
(ناجح) جـ جـ 771.00

سارة دمحم موسى دمحم موسى
مستجد

110234 223
(ناجح) م 701.00

سارة محمود حلمً عبدهللا راشد
مستجد

110235 224
(ناجح) جـ جـ 743.00

ساره اشرف ذكً دمحم المرمه
مستجد

110222 225
(ناجح) م 800.00

ساره حسنً احمد دمحم ماضً
مستجد

110224 226
(ناجح) جـ جـ 665.00

ساره حمد توفٌك العلٌمً
مستجد

110225 227
(ناجح) م 745.00

ساره عادل صادق عبد الواحد مدٌن
مستجد

110229 228
(ناجح) م 652.00

ساره عبد الغنً عبد الغنً الصواف
مستجد

110230 229
(ناجح) م 762.00

سحر جمال ابراهٌم الصعٌدى
مستجد

110236 230
(ناجح) م 840.00

سحر مٌالد فكرى خلٌفة
مستجد

110237 231
(ناجح) م 750.00

سعاد محمود دمحم عبد الممصود السبكى
مستجد

110238 232
(ناجح) م 818.00

سعٌد اسامة سعٌد عبدالواحد
مستجد

110239 233
(ناجح) م 777.00

سلمى إبراهٌم على الشامى
مستجد

110240 234
(ناجح) م 701.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 18صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 77.31% 1121 41.00 جـ 366.00 جـ جـ

م 87.72% 1272 46.00 جـ جـ 424.00 م

جـ جـ 79.03% 1146 40.00 جـ 347.00 جـ جـ

جـ 69.86% 1013 34.00 ل 324.00 جـ

جـ 73.10% 1060 38.00 جـ 336.00 جـ جـ

جـ جـ 76.14% 1104 42.00 جـ 367.00 جـ جـ

جـ جـ 81.59% 1183 37.00 جـ جـ 403.00 جـ جـ

جـ جـ 82.76% 1200 40.00 جـ جـ 414.00 جـ جـ

جـ 68.97% 1000 38.00 جـ 329.00 جـ

جـ جـ 83.10% 1205 40.00 جـ جـ 386.00 م

م 89.86% 1303 42.00 جـ جـ 423.00 م

(دور ثان) 40.00 ض 259.00 ض

جـ جـ 81.10% 1176 39.00 جـ جـ 377.00 جـ جـ

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

سلمً اكرم حسن عطٌه
مستجد

110241 235
(ناجح) جـ جـ 714.00

سلمى عادل عٌسى أحمد الخولى
مستجد

110242 236
(ناجح) م 802.00

سلمى عبد الواحد عبد الفضٌل السواق
مستجد

110243 237
(ناجح) جـ جـ 759.00

سلمى دمحم احمد الطنطاوى
مستجد

110244 238
(ناجح) جـ 655.00

سلمى مصطفى دمحم عشٌش
مستجد

110245 239
(ناجح) جـ جـ 686.00

سلوى مصطفى سٌد احمد مصطفى
مستجد

110246 240
(ناجح) جـ جـ 695.00

سماء عزت عبد المجٌد المرزولى
مستجد

110253 241
(ناجح) جـ 743.00

سمر سامى ابراهٌم عفٌفى
مستجد

110247 242
(ناجح) جـ جـ 746.00

سمر صالح عبدهللا عمارة
مستجد

110248 243
(ناجح) جـ جـ 633.00

سمر مجدى دمحم صادق رزق
مستجد

110249 244
(ناجح) جـ جـ 779.00

سمر محمود صادق محمود ٌوسف
مستجد

110250 245
(ناجح) جـ جـ 838.00

سمٌة سامى عبد الرؤف سلٌمان موسى
مستجد

110251 246
(دور ثان) جـ جـ 485.00

سمٌة هانى عبد العاطى الصعٌدى
مستجد

110252 247
(ناجح) جـ جـ 760.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 19صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ 74.41% 1079 44.00 جـ 348.00 جـ جـ

جـ جـ 83.79% 1215 42.00 جـ جـ 378.00 م

جـ جـ 82.41% 1195 45.00 جـ جـ 377.00 م

جـ جـ 84.00% 1218 47.00 جـ جـ 386.00 م

جـ 71.66% 1039 37.00 جـ 329 جـ

(دور ثان) 39.00 3عذر 3عذر جـ جـ

جـ جـ 83.03% 1204 41.00 جـ جـ 415.00 جـ جـ

جـ جـ 80.62% 1169 44.00 جـ جـ 384.00 جـ جـ

جـ جـ 82.34% 1194 43.00 جـ جـ 390.00 جـ جـ

جـ جـ 80.76% 1171 43.00 جـ 373.00 جـ جـ

م 89.66% 1300 44.00 م 427.00 م

جـ 67.38% 977 42.00 جـ 327.00 جـ

جـ جـ 78.41% 1137 45.00 جـ 364.00 جـ جـ

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

سهام سنوسى عبد الحمٌد بر
مستجد

110254 248
(ناجح) م 687.00

سهام عثمان توفٌك الشٌخ
مستجد

110255 249
(ناجح) جـ جـ 795.00

سٌد دمحم السٌد محمود طلبه
مستجد

110256 250
(ناجح) م 773.00

سٌمون الفنس بطرس ابراهٌم
مستجد

110257 251
(ناجح) م 785.00

شعبان عبد اللطٌف عبد الممصود العٌاط
مستجد

110258 252
(ناجح) جـ 673.00

شهٌره بدٌر ابراهٌم سوٌلم
مستجد

110259 253
(دور ثان) جـ جـ 699.00

شولى دمحم شولت على
مستجد

110260 254
(ناجح) جـ جـ 748.00

شٌماء رشاد السٌد إبراهٌم سعد
مستجد

110261 255
(ناجح) م 741.00

شٌماء عبد المنعم عبد الحلٌم الحدٌنً
مستجد

110262 256
(ناجح) م 761.00

شٌماء نجٌب احمد عبد المجٌد النعمانى
مستجد

110263 257
(ناجح) م 755.00

شٌماء وجٌه عبدالحمٌد الماضى
مستجد

110264 258
(ناجح) م 829.00

صباح علً السٌد لنصوة
مستجد

110265 259
(ناجح) جـ جـ 608

صرابامون صبحى غالى عوض
مستجد

110266 260
(ناجح) م 728.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 20صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

م 86.55% 1255 38.00 جـ جـ 423.00 م

م 85.93% 1246 46.00 جـ جـ 408.00 م

م 89.45% 1297 49.00 م 428.00 م

جـ جـ 76.00% 1102 44.00 جـ 354.00 جـ جـ

جـ جـ 79.10% 1147 39.00 جـ 365.00 جـ جـ

جـ جـ 83.38% 1209 42.00 جـ 371.00 م

م 90.83% 1317 48.00 م 432.00 م

م 88.69% 1286 47.00 م 431.00 م

م 86.48% 1254 47.00 جـ جـ 386.00 م

م 91.38% 1325 49.00 م 439.00 م

جـ جـ 83.45% 1210 46.00 جـ جـ 408.00 جـ جـ

جـ جـ 76.34% 1107 47.00 جـ 336.00 جـ جـ

م 88.48% 1283 48.00 جـ جـ 412.00 م

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

صالح لطفً دمحم عٌد
مستجد

110267 261
(ناجح) جـ جـ 794.00

ضحً سمٌر ابراهٌم حشوه
مستجد

110268 262
(ناجح) م 792.00

ضحى دمحم دمحم جاد
مستجد

110269 263
(ناجح) م 820.00

ضٌاء فوزي ابو الٌزٌد العبد
مستجد

110270 264
(ناجح) م 704.00

طارق سامى عبد العزٌز فتح هللا
مستجد

110271 265
(ناجح) جـ جـ 743.00

عائشه رفعت مصطفً عٌد
مستجد

110272 266
(ناجح) جـ جـ 796.00

عبد الرحمن اسماعٌل عبد الرحمن الخولً
مستجد

110274 267
(ناجح) م 837.00

عبد الرحمن دمحم السٌد الغرباوي
مستجد

110277 268
(ناجح) م 808.00

عبد هللا سعٌد احمد عبد الممصود احمد
مستجد

110281 269
(ناجح) م 821.00

عبد هللا دمحم عبد هللا أبو حجازى
مستجد

110282 270
(ناجح) م 837.00

عبد هللا دمحم نبٌل فرج برسٌم
مستجد

110283 271
(ناجح) م 756.00

عبدالجلٌل عاطف عبدالجلٌل جبر
مستجد

110273 272
(ناجح) م 724.00

عبدالرحمن فتحً دمحم الدلن
مستجد

110276 273
(ناجح) م 823.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 21صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ 69.93% 1014 45.00 جـ 332.00 جـ

م 89.03% 1291 47.00 جـ جـ 406.00 م

جـ 69.79% 1012 43.00 ل 318.00 جـ

جـ جـ 83.45% 1210 48.00 جـ جـ 421.00 جـ جـ

جـ جـ 81.17% 1177 42.00 جـ جـ 377.00 جـ جـ

م 90.48% 1312 44.00 م 439.00 م

جـ جـ 82.62% 1198 43.00 جـ 373.00 م

جـ جـ 80.55% 1168 43.00 جـ 368.00 جـ جـ

جـ 72.69% 1054 39.00 جـ 346.00 جـ

جـ 74.97% 1087 36.00 جـ 326.00 جـ جـ

جـ جـ 78.62% 1140 43.00 جـ جـ 385.00 جـ جـ

م 87.03% 1262 44.00 جـ جـ 409.00 م

(دور ثان) غ غ غ غ

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

عبدالستار صالح عبدالستار محفوظ
مستجد

110279 274
(ناجح) م 637.00

عبدهللا ابراهٌم السٌد غباشً
مستجد

110280 275
(ناجح) م 838.00

عبدهللا ٌوسف عبدهللا عماره
مستجد

110284 276
(ناجح) م 651.00

عبٌر  محمود سعد ابو حجر
مستجد

110492 277
(ناجح) م 741.00

عبٌر أحمد دمحم محمود
مستجد

110286 278
(ناجح) جـ جـ 758.00

عزه كرم ابراهٌم شعالن
مستجد

110287 279
(ناجح) م 829.00

على حسنى على الحسٌنى
مستجد

110288 280
(ناجح) م 782.00

على دمحم علً سالم ابو سالم
مستجد

110290 281
(ناجح) م 757.00

على دمحم فرج شعبان
مستجد

110291 282
(ناجح) جـ جـ 669.00

علٌاء عالء الدٌن متولى مسلم
مستجد

110292 283
(ناجح) جـ 725.00

علٌاء دمحم عبد اللطٌف دمحم حمود
مستجد

110293 284
(ناجح) م 712.00

علٌاء نشات مرزوق السٌد
مستجد

110294 285
(ناجح) م 809.00

عمار محسن دمحم أحمدي
بالى

90235 286
(دور ثان) غ غ

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 22صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 80.00% 1160 45.00 جـ 372.00 جـ جـ

ل 300

ل ل 64.69% 938 37.00 ض 273.00 جـ

جـ جـ 76.21% 1105 40.00 جـ 354.00 جـ جـ

جـ جـ 79.72% 1156 44.00 جـ جـ 380.00 جـ جـ

جـ جـ 80.62% 1169 47.00 جـ جـ 385.00 جـ جـ

جـ جـ 76.83% 1114 44.00 جـ جـ 375.00 جـ جـ

جـ جـ 80.62% 1169 45.00 جـ جـ 382.00 جـ جـ

جـ جـ 83.03% 1204 46.00 جـ جـ 422.00 جـ جـ

م 85.93% 1246 44.00 جـ جـ 409.00 م

ل 300

جـ 68.41% 992 42.00 ض 271.00 جـ جـ

جـ جـ 76.62% 1111 39.00 جـ 338.00 جـ جـ

جـ 71.86% 1042 46.00 ل 324.00 جـ

جـ 68.90% 999 40.00 ل 300.00 جـ

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

عمر حسٌن عبد هللا غزال
مستجد

110295 287
(ناجح) م 743.00

عمر دمحم عبد الغنً ملٌجً ابراهٌم
مستجد

110491 288
12 (ناجح) جـ 628.00

عمرو طارق عطوة هٌكل
مستجد

110296 289
(ناجح) جـ جـ 711.00

عمرو عبد اللطٌف عمر عبد اللطٌف
مستجد

110297 290
(ناجح) م 732.00

عمرو عبدهللا احمد سالم
مستجد

110298 291
(ناجح) م 737.00

عمرو مصطفى السٌد هزو
مستجد

110299 292
(ناجح) م 695.00

غاده اٌمن احمد ابو سعده
مستجد

110300 293
(ناجح) م 742.00

فاتن عالء الدٌن عبدالفتاح الفمً
مستجد

110301 294
(ناجح) م 736.00

فادى رءوف شفٌك عبدالملن
مستجد

110302 295
(ناجح) م 793.00

فادي عماد شنوده ابو موسً
مستجد

110303 296
(ناجح) جـ جـ 679.00

فاروق صبحً محمود المغربً
مستجد

110304 297
(ناجح) جـ جـ 734.00

فاطمة حسن ابراهٌم الفمى
مستجد

110306 298
(ناجح) م 672.00

فاطمة عبد هللا ابو الفتح عٌسى
مستجد

110307 299
(ناجح) جـ جـ 659.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 23صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 82.97% 1203 44.00 جـ جـ 396.00 جـ جـ

ل 62.76% 910 37.00 ل 307.00 ل

جـ 71.38% 1035 43.00 جـ 327.00 جـ

م 86.48% 1254 46.00 جـ جـ 411.00 م

جـ جـ 76.90% 1115 40.00 جـ 374.00 جـ جـ

(دور ثان)

م 87.31% 1266 42.00 جـ جـ 404.00 م

جـ جـ 84.28% 1222 45.00 جـ جـ 400.00 م

جـ جـ 78.14% 1133 45.00 جـ 368.00 جـ جـ

م 90.55% 1313 48.00 م 446.00 م

جـ جـ 82.34% 1194 44.00 جـ جـ 387.00 جـ جـ

م 87.17% 1264 46.00 جـ جـ 424.00 م

جـ جـ 80.14% 1162 44.00 جـ 373.00 جـ جـ

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

فاطمه ابراهٌم السٌد شدٌد هٌبه
مستجد

110305 300
(ناجح) م 763.00

فتحً فاٌز عبد الفضٌل الشاذلً
مستجد

110308 301
(ناجح) جـ 566.00

كرٌم عبد الاله عبد البالً عبد الرحمن
مستجد

110309 302
(ناجح) م 665.00

كرٌم كمال على احمد عبد الهادى
مستجد

110310 303
(ناجح) م

جـ جـ

797.00

كمال رضا كمال غرٌب كانون
مستجد

110311 304
(ناجح)

(دور ثان)

701.00

2عذر
كمال عالء الدٌن مصطفً كمال الخطٌب

مستجد
110312 305

لبنً علً سٌد عبد الغفار
مستجد

110313 306
(ناجح) جـ جـ 820.00

لمى كمال الدٌن احمد احمد وهب
مستجد

110314 307
(ناجح) م 777.00

لمٌاء أشرف كمال الدٌن عبد المعطى هٌكل
مستجد

110316 308
(ناجح) م 720.00

لمٌاء احمد حسٌن سالم
مستجد

110315 309
(ناجح) م 819.00

مارٌنا صالح احمد زلزوق
مستجد

110317 310
(ناجح) م 763.00

مارٌنا عبد الشهٌد عزٌز عبد الشهٌد
مستجد

110318 311
(ناجح) م 794.00

مارٌنا كرم وسٌلً عازر
مستجد

110319 312
(ناجح) م 745.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 24صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 78.90% 1144 41.00 جـ جـ 391.00 جـ جـ

جـ جـ 80.90% 1173 42.00 جـ 360.00 م

جـ جـ 83.10% 1205 47.00 جـ 373.00 م

جـ جـ 79.45% 1152 44.00 جـ 373.00 جـ جـ

جـ 73.24% 1062 43.00 جـ 363.00 جـ

جـ جـ 84.41% 1224 46.00 جـ جـ 408.00 م

م 88.07% 1277 46.00 جـ جـ 419.00 م

جـ جـ 82.07% 1190 46.00 جـ جـ 401.00 جـ جـ

جـ جـ 75.38% 1093 43.00 جـ 344.00 جـ جـ

م 85.52% 1240 46.00 جـ جـ 401.00 م

(دور ثان) 39.00 ل 321.00 6عذر

م 90.21% 1308 47.00 م 433.00 م

م 88.55% 1284 46.00 م 428.00 م

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

دمحم احمد السٌد احمد
مستجد

110321 313
(ناجح) جـ جـ 712.00

دمحم احمد رشدي ابراهٌم السٌد
مستجد

110323 314
(ناجح) جـ جـ 771.00

دمحم احمد سعٌد احمد عامر
مستجد

110324 315
(ناجح) م 785.00

دمحم احمد دمحم حجر
مستجد

110325 316
(ناجح) م 735.00

دمحم اسامة احمد الصاوي
مستجد

110328 317
(ناجح) م 656.00

دمحم اشرف عبدالسمٌع جوٌلى
مستجد

110329 318
(ناجح) م 770.00

دمحم اشرف دمحم عبدالجواد محروس
مستجد

110330 319
(ناجح) م 812.00

دمحم السٌد السٌد جاد سالم
مستجد

110331 320
(ناجح) م 743.00

دمحم اٌمن حلٌم زهره
مستجد

110332 321
(ناجح) م 706.00

دمحم جمال توفٌك حسمنى
مستجد

110333 322
(ناجح) م 793.00

دمحم حسام دمحم ناصر
مستجد

110337 323
(دور ثان) جـ جـ 6عذر

دمحم راغب احمد الدمرداش
مستجد

110339 324
(ناجح) م 828.00

دمحم رضا عبدالفتاح ابو عٌشه
مستجد

110340 325
(ناجح) م 810.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 25صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ 69.66% 1010 43.00 ل 324.00 جـ

م 87.10% 1263 46.00 م 431.00 م

جـ 71.10% 1031 40.00 جـ 337.00 جـ

جـ جـ 75.38% 1093 44.00 جـ 353.00 جـ جـ

جـ جـ 83.59% 1212 50.00 جـ جـ 396.00 م

(دور ثان) 43.00 ض 259.00 ل

جـ جـ 79.93% 1159 47.00 جـ 358.00 جـ جـ

جـ جـ 84.90% 1231 47.00 جـ جـ 401.00 م

جـ جـ 75.93% 1101 39.00 جـ 350.00 جـ جـ

جـ 74.90% 1086 40.00 جـ 328.00 جـ جـ

م 88.48% 1283 48.00 جـ جـ 401.00 م

جـ 71.38% 1035 41.00 ل 319.00 جـ جـ

جـ 72.76% 1055 35.00 جـ 336.00 جـ جـ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

دمحم سعد حسن حفنً
مستجد

110341 326
(ناجح) م 643.00

دمحم سعد عبد الحمٌد الفار
مستجد

110342 327
(ناجح) م 786.00

دمحم سعٌد دمحم البربرى
مستجد

110343 328
(ناجح) جـ جـ 654.00

دمحم سلٌمان صادق عبدالعزٌز
مستجد

110344 329
(ناجح) م 696.00

دمحم سمٌر احمد فرج
مستجد

110345 330
(ناجح) م 766.00

دمحم سمٌر دمحم شلتوت
مستجد

110346 331
(دور ثان) م 543.00

دمحم شعبان عبد النبى دمحم
مستجد

110347 332
(ناجح) م 754.00

دمحم صابر ابراهٌم لمده
مستجد

110349 333
(ناجح) م 783.00

دمحم صابر عباس رمضان الزٌات
مستجد

110350 334
(ناجح) جـ جـ 712.00

دمحم صفوت عبد الغنى شاهٌن
مستجد

110352 335
(ناجح) جـ جـ 718.00

دمحم صالح دمحم عبدالمحسن
مستجد

110353 336
(ناجح) م 834.00

دمحم صالح دمحم مصطفً دبا
مستجد

110354 337
(ناجح) جـ جـ 675.00

دمحم عاطف عبد الحمٌد حسن علً
مستجد

110357 338
(ناجح) جـ 684.00

عميد الكلية

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 26صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ 65.38% 948 42.00 ل 306.00 جـ

(دور ثان)

جـ جـ 82.55% 1197 48.00 جـ جـ 382.00 م

جـ جـ 84.97% 1232 46.00 جـ جـ 412.00 م

م 86.41% 1253 43.00 جـ جـ 399.00 م

جـ 70.90% 1028 39.00 جـ 339.00 جـ

جـ جـ 83.10% 1205 46.00 جـ جـ 389.00 م

جـ جـ 77.10% 1118 43.00 جـ 350.00 جـ جـ

جـ جـ 84.34% 1223 48.00 جـ جـ 400.00 م

م 85.10% 1234 44.00 جـ جـ 414.00 م

م 86.90% 1260 41.00 م 428.00 م

جـ جـ 83.52% 1211 42.00 جـ جـ 393.00 م

جـ 66.48% 964 43.00 ل 307.00 جـ

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

جـ جـ
دمحم عاطف دمحم النمٌب

مستجد
90289 339

(ناجح)

(دور ثان)

600

2عذر
دمحم عبد الحكٌم دمحم عبد المعز عامر

مستجد
110358 340

دمحم عبد الستار عبد المحسن ندا
مستجد

110361 341
(ناجح) م 767.00

دمحم عبد النبى دمحم عبد الرحمن
مستجد

110362 342
(ناجح) م 774.00

دمحم عبدالحمٌد كامل رزق عصفور
مستجد

110360 343
(ناجح) م 811.00

دمحم عزت دمحم نبوي الشٌمً
مستجد

110363 344
(ناجح) جـ جـ 650.00

دمحم عصام عبد الستار المغربى
مستجد

110364 345
(ناجح) م 770.00

دمحم علً سعد علً حسن
مستجد

110365 346
(ناجح) م 725.00

دمحم على سلٌمان ابوالعال
مستجد

110366 347
(ناجح) م 775.00

دمحم على عبدالمجٌد داود
مستجد

110367 348
(ناجح) م 776.00

دمحم علً دمحم علً جعفر
مستجد

110368 349
(ناجح) جـ جـ 791.00

دمحم عمرو دمحم المدبوح
مستجد

110369 350
(ناجح) جـ جـ 776.00

دمحم فاضل عبدالجلٌل زالبٌة
مستجد

110370 351
(ناجح) م 614.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 27صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 83.17% 1206 46.00 جـ جـ 391.00 م

جـ 69.31% 1005 36.00 جـ 334.00 جـ

جـ جـ 78.55% 1139 42.00 جـ 361.00 جـ جـ

جـ 67.52% 979 41.00 ل 304.00 جـ

جـ جـ 83.86% 1216 48.00 جـ جـ 404.00 جـ جـ

جـ جـ 80.34% 1165 46.00 جـ 362.00 جـ جـ

جـ جـ 82.28% 1193 42.00 جـ جـ 403.00 جـ جـ

جـ جـ 76.14% 1104 45.00 جـ 350.00 جـ جـ

جـ 74.34% 1078 44.00 جـ 358.00 جـ جـ

جـ جـ 84.48% 1225 42.00 جـ جـ 416.00 م

جـ جـ 77.72% 1127 38.00 جـ 353.00 جـ جـ

جـ 74.28% 1077 44.00 جـ 362.00 جـ

جـ جـ 78.00% 1131 45.00 جـ 373.00 جـ جـ

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

دمحم فتحً سعد دمحم عٌسى
مستجد

110371 352
(ناجح) م 769.00

دمحم فتحً محمود علً سٌد احمد
مستجد

110372 353
(ناجح) جـ 635.00

دمحم لدري غازي دمحم احمد
مستجد

110373 354
(ناجح) جـ جـ 736.00

دمحم مجدي ابراهٌم الشوٌخ
مستجد

110374 355
(ناجح) جـ جـ 634.00

دمحم مجدى دمحم الجزار
مستجد

110375 356
(ناجح) م 764.00

دمحم دمحم فاٌز دمحم رجب
مستجد

110376 357
(ناجح) م 757.00

دمحم مصطفى عبدالسالم حماد
مستجد

110378 358
(ناجح) جـ جـ 748.00

دمحم ممدوح حلمً ابو عطا هللا
مستجد

110380 359
(ناجح) م 709.00

دمحم ممدوح شفٌك عسكر
مستجد

110379 360
(ناجح) م 676.00

دمحم نبٌل عبد الجلٌل العٌسوي
مستجد

110381 361
(ناجح) جـ جـ 767.00

محمود احمد محمود احمد
مستجد

110383 362
(ناجح) جـ جـ 736.00

محمود احمد محمود دمحم الشٌخ
مستجد

110384 363
(ناجح) م 671.00

محمود السٌد بٌومى دمحم
مستجد

110385 364
(ناجح) م 713.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 28صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 84.97% 1232 43.00 جـ جـ 398.00 م

م 86.21% 1250 44.00 جـ جـ 411.00 م

جـ جـ 78.55% 1139 44.00 جـ جـ 375.00 جـ جـ

جـ جـ 79.31% 1150 46.00 جـ جـ 399.00 جـ جـ

جـ جـ 81.79% 1186 46.00 جـ جـ 392.00 جـ جـ

جـ 73.66% 1068 39.00 جـ 371.00 جـ

م 87.24% 1265 47.00 جـ جـ 404.00 م

جـ جـ 82.07% 1190 48.00 جـ 367.00 م

م 91.72% 1330 45.00 م 444.00 م

جـ جـ 82.62% 1198 45.00 جـ جـ 423.00 جـ جـ

م 91.86% 1332 45.00 م 446.00 م

م 91.79% 1331 46.00 م 455.00 م

م 88.97% 1290 49.00 جـ جـ 416.00 م

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

محمود زكرٌا عبدالستار ابو شادى
مستجد

110387 365
(ناجح) م 791.00

محمود سعٌد دمحم أحمد عبٌد
مستجد

110392 366
(ناجح) م 795.00

محمود سلمان محمود عبد الغنً
مستجد

110388 367
(ناجح) م 720.00

محمود سهام الدٌن دمحم السمانى
مستجد

110498 368
(ناجح) م 705.00

محمود عاطف صابر مرسى
مستجد

110389 369
(ناجح) م 748.00

محمود عبد العزٌز عبد الفتاح محمود
مستجد

110390 370
(ناجح) جـ جـ 658.00

محمود عبد المرضى عبد العزٌز تركى
مستجد

110391 371
(ناجح) م 814.00

محمود دمحم أبوالمعاطى نوارة
مستجد

110393 372
(ناجح) م 775.00

محمود دمحم عباس البطره
مستجد

110395 373
(ناجح) م 841.00

مرام عاطف محمود عبدالجواد جمعه
مستجد

110396 374
(ناجح) م 730.00

مرحة دمحم عباس عبد المعطى
مستجد

110397 375
(ناجح) م 841.00

مروة احمد ثابت محمود
مستجد

110398 376
(ناجح) م 830.00

مروة السٌد محمود الطوخً
مستجد

110399 377
(ناجح) م 825.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 29صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

م 90.55% 1313 49.00 م 439.00 م

م 91.93% 1333 48.00 م 447.00 م

م 87.79% 1273 46.00 جـ جـ 413.00 م

م 87.24% 1265 47.00 جـ جـ 407.00 م

م 92.28% 1338 48.00 م 444.00 م

م 89.59% 1299 48.00 جـ جـ 410.00 م

م 91.03% 1320 48.00 م 433.00 م

جـ جـ 80.00% 1160 46.00 جـ جـ 404.00 جـ جـ

جـ جـ 81.52% 1182 43.00 جـ جـ 406.00 جـ جـ

جـ جـ 76.62% 1111 42.00 جـ 374.00 جـ جـ

جـ جـ 77.86% 1129 45.00 جـ جـ 386.00 جـ جـ

(دور ثان)

جـ جـ 84.83% 1230 44.00 جـ جـ 410.00 م

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

مروة طارق شولى ضٌف
مستجد

110401 378
(ناجح) م 825.00

مروة عزب عبد الوهاب الفار
مستجد

110402 379
(ناجح) م 838.00

مروه سعٌد عبد الخالك المفل
مستجد

110400 380
(ناجح) م 814.00

مروه علً دمحمي السٌد السعدنً
مستجد

110403 381
(ناجح) م 811.00

مرٌم جمال دمحم عٌد
مستجد

110404 382
(ناجح) م 846.00

مصطفى اسامة فهٌم منصور
مستجد

110406 383
(ناجح) م 841.00

مصطفى حازم سامً طنطاوي السروي
مستجد

110407 384
(ناجح) م 839.00

مصطفى شعبان عبدالعظٌم عماره
مستجد

110408 385
(ناجح) م 710.00

مصطفً عبد الرحمن السٌد ابو العال
مستجد

110409 386
(ناجح) م 733.00

مصطفى عبد العزٌز أمٌن زاٌد
مستجد

110410 387
(ناجح) جـ جـ

م

695.00

مصطفى عبدهللا مصطفى عبدهللا
مستجد

110411 388
(ناجح)

(دور ثان)

698.00

5عذر
مصطفى عمر اسماعٌل الفالحة

مستجد
110412 389

مصطفى فتحى دمحم عبٌد
مستجد

110413 390
(ناجح) م 776.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 30صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 82.69% 1199 42.00 جـ جـ 399.00 جـ جـ

جـ جـ 82.41% 1195 47.00 جـ جـ 388.00 جـ جـ

جـ جـ 77.45% 1123 46.00 جـ 374.00 جـ جـ

جـ جـ 77.72% 1127 46.00 جـ جـ 376.00 جـ جـ

م 85.45% 1239 48.00 جـ جـ 419.00 م

جـ جـ 77.45% 1123 45.00 جـ 369.00 جـ جـ

م 89.31% 1295 47.00 م 430.00 م

جـ جـ 83.79% 1215 43.00 جـ جـ 390.00 م

جـ جـ 80.69% 1170 39.00 جـ 370.00 جـ جـ

جـ جـ 82.48% 1196 43.00 جـ جـ 409.00 جـ جـ

م 87.66% 1271 46.00 جـ جـ 419.00 م

م 92.62% 1343 48.00 م 465.00 م

م 88.90% 1289 44.00 م 443.00 م

جـ 74.34% 1078 44.00 جـ 363.00 جـ

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

مصطفى دمحم عبده متولى
مستجد

110414 391
(ناجح) جـ جـ 758.00

مصطفً دمحم محمود الصاوي
مستجد

110415 392
(ناجح) م 760.00

مصطفى محمود دمحم جاد
مستجد

110417 393
(ناجح) م 703.00

مصطفى محمود دمحم ناجى
مستجد

110418 394
(ناجح) م 705.00

مصطفى مهدي مصطفى دمحم تمراز
مستجد

110419 395
(ناجح) م 772.00

منار ابراهٌم ابراهٌم سالم
مستجد

110421 396
(ناجح) م 709.00

منة هللا صابر فاروق طه
مستجد

110424 397
(ناجح) م 818.00

منن هانئ دمحم جمال الدٌن نصار
مستجد

110422 398
(ناجح) م 782.00

منه هللا ابراهٌم عبد الحمٌد الزٌر
مستجد

110423 399
(ناجح) جـ جـ 761.00

منه هللا هشام دمحم صمر
مستجد

110425 400
(ناجح) م 744.00

منى على السٌد طه الملشى
مستجد

110426 401
(ناجح) م 806.00

منى دمحم عاطف عبد العزٌز سبٌكة
مستجد

110427 402
(ناجح) م 830.00

مهدي دمحم دمحم الغنام
مستجد

110428 403
(ناجح) م 802.00

موره مجدى نجٌب ابو الخٌر
مستجد

110429 404
(ناجح) م 671.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 31صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

م 87.79% 1273 42.00 جـ جـ 412.00 م

م 85.79% 1244 45.00 جـ جـ 407.00 م

م 86.07% 1248 46.00 جـ جـ 403.00 م

م 86.34% 1252 43.00 جـ جـ 401.00 م

م 91.66% 1329 46.00 م 434.00 م

جـ جـ 78.14% 1133 41.00 جـ 372.00 جـ جـ

جـ جـ 79.66% 1155 47.00 جـ 374.00 جـ جـ

جـ جـ 78.14% 1133 45.00 جـ جـ 380.00 جـ جـ

جـ 73.79% 1070 43.00 جـ 362.00 جـ

م 88.62% 1285 46.00 جـ جـ 414.00 م

م 89.52% 1298 48.00 م 435.00 م

جـ جـ 78.21% 1134 40.00 جـ جـ 386.00 جـ جـ

جـ جـ 80.97% 1174 46.00 جـ جـ 393.00 جـ جـ

جـ جـ 80.62% 1169 43.00 جـ 372.00 جـ جـ

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

مى أشرف دمحم عبدالعظٌم أبوالعزم
مستجد

110431 405
(ناجح) جـ جـ 819.00

مً حسن ابراهٌم عطٌه
مستجد

110432 406
(ناجح) م 792.00

مى سعٌد عبد المنعم حسن خلٌفة
مستجد

110433 407
(ناجح) م 799.00

مى عبد الرازق جابر سعد
مستجد

110434 408
(ناجح) م 808.00

مى منٌب دمحم شعالن
مستجد

110435 409
(ناجح) م 849.00

مٌادة عادل احمد نصٌر
مستجد

110436 410
(ناجح) جـ جـ 720.00

مٌاده سعد محمود الضبع
مستجد

110489 411
(ناجح) م 734.00

مٌنا وجٌه الممص مرلص متٌاس السبكً
مستجد

110437 412
(ناجح) م 708.00

ناردٌن سلٌمان عرٌان عزٌز
مستجد

110438 413
(ناجح) م 665.00

نبوٌة دمحم دمحم الغتمً
مستجد

110439 414
(ناجح) م 825.00

نجوان رمضان محمود شندى
مستجد

110440 415
(ناجح) م 815.00

نجوان سامى دمحم عفٌفى خلٌفة
مستجد

110441 416
(ناجح) جـ جـ 708.00

نجوى ابراهٌم فرج دمحم عاص
مستجد

110442 417
(ناجح) م 735.00

نجوى كمال علً حجازي
مستجد

110443 418
(ناجح) م 754.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 32صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

م 90.21% 1308 48.00 م 442.00 م

جـ جـ 79.17% 1148 40.00 جـ 371 جـ جـ

م 92.62% 1343 47.00 م 443.00 م

م 86.90% 1260 48.00 جـ جـ 413.00 م

جـ جـ 84.55% 1226 43.00 جـ جـ 391.00 م

جـ جـ 79.66% 1155 38.00 جـ 373.00 جـ جـ

م 90.97% 1319 47.00 م 447.00 م

جـ جـ 84.97% 1232 46.00 جـ جـ 412.00 م

جـ جـ 77.24% 1120 41.00 جـ 365.00 جـ جـ

جـ جـ 78.90% 1144 45.00 جـ جـ 392.00 جـ جـ

جـ 65.72% 953 41.00 ل 323.00 جـ

جـ جـ 77.79% 1128 43.00 جـ 350.00 جـ جـ

م 86.62% 1256 46.00 جـ جـ 408.00 م

م 91.66% 1329 47.00 م 442.00 م

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

نرمٌن بطرس زكرٌا جوهر
مستجد

110444 419
(ناجح) م 818.00

نرمٌن دمحم سعد دمحم خالد
مستجد

110446 420
(ناجح) جـ جـ 737.00

نسمة سمٌر فوزى إمام وهبه
مستجد

110447 421
(ناجح) م 853.00

نشوى حمدى احمد ابراهٌم
مستجد

110448 422
(ناجح) م 799.00

نعمه عبد الفتاح عبد الحمٌد محفوظ
مستجد

110449 423
(ناجح) م 792.00

نهى احمد فرج الصعٌدى
مستجد

110450 424
(ناجح) جـ جـ 744.00

نهى موسى علوان عبد اللطٌف الشونى
مستجد

110451 425
(ناجح) م 825.00

نورا دمحم دمحم عمار
مستجد

110452 426
(ناجح) م 774.00

نوران نبٌل عبد الفتاح السٌد عماره
مستجد

110453 427
(ناجح) جـ جـ 714.00

نورهان احمد فؤاد مصطفى الغلبان
مستجد

110454 428
(ناجح) م 707.00

نورهان نبٌل لطفى عبد الحمٌد
مستجد

110455 429
(ناجح) جـ جـ 589.00

 هاجر ابراهٌم عبد الرسول ابراهٌم عبد

الرازق

مستجد
110456 430

(ناجح) م 735.00

هاجر حامد محمود حامد حجاج
مستجد

110457 431
(ناجح) م 802.00

هاجر عبدالناصر السٌد الفولى
مستجد

110458 432
(ناجح) م 840.00

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 33صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 81.38% 1180 44.00 جـ 372.00 جـ جـ

جـ جـ 83.45% 1210 48.00 جـ جـ 406.00 جـ جـ

جـ جـ 79.86% 1158 47.00 جـ جـ 381.00 جـ جـ

م 89.17% 1293 43.00 م 432.00 م

جـ جـ 79.10% 1147 46.00 جـ 362.00 جـ جـ

م 87.24% 1265 45.00 جـ جـ 408.00 م

(دور ثان) ل 304 ض

جـ 68.90% 999 43.00 ل 303.00 جـ

جـ جـ 77.10% 1118 46.00 جـ 354.00 جـ جـ

جـ 69.79% 1012 42.00 جـ 332.00 جـ

جـ 72.55% 1052 43.00 جـ 336.00 جـ

م 87.72% 1272 47.00 جـ جـ 409.00 م

جـ جـ 80.00% 1160 45.00 جـ 363.00 جـ جـ

ل 300

ل 60.83% 882 35.00 ض 298.00 ل

رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

هاجر مختار عبد العاطً مصطفً تركً
مستجد

110459 433
(ناجح) م 764.00

هاجر نزٌه دمحم عمٌلة
مستجد

110460 434
(ناجح) م 756.00

هالة دمحم أحمد السروجى
مستجد

110461 435
(ناجح) م 730.00

هبة رجب عطا جسد
مستجد

110462 436
(ناجح) م 818.00

هبة شعبان عبدالسمٌع مرسً
مستجد

110463 437
(ناجح) م 739.00

هبة عبد العزٌز محمود شاهٌن
مستجد

110464 438
(ناجح) م 812.00

غٌر ممرر
هبه مختار فتوح مرسى

مستجد
960424 439

(دور ثان) 438.00

هدى عارف مصطفى احمد خلف
مستجد

110465 440
(ناجح) م 653.00

هدٌر حسن حافظ جبرٌل
مستجد

110466 441
(ناجح) م 718.00

هدٌر ضٌاء دمحم جمال الدٌن نصار
مستجد

110467 442
(ناجح) جـ جـ 638.00

هدٌر عبد الخالك السٌد السٌد
مستجد

110497 443
(ناجح) م 673.00

هدٌر دمحم عبدالخالك احمد ادرٌس
مستجد

110468 444
(ناجح) م 816.00

هدٌر مصٌلحً عبد السمٌع شرٌف
مستجد

110470 445
(ناجح) م 752.00

هشام دمحم عبده شروٌد
مستجد

110471 446
(ناجح) جـ 549.00

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 34صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة
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 دور يونيو2017-2016                                                                                  كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

الفصل الدراسي الكامل- الفرقة السادسة -                                                                                           الالئحة الداخلية لشئون الطالب لكلية الطب 
انتظام- كلية الطب : الشعبة /                                                                                                                  القسم

460: عدد الطالب                         

الفصل الدراسً الكامل الفصل الدراسً الكامل

 بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب

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

مواد التخلف نتٌجة الفرلة مواد الفصل الدراسً

حموق اإلنسان طب األسرة طب األسرة اللغة االنجلٌزٌة السنة الحالٌة طب األسرة
 أمراض النساء

والتولٌد
الجراحة و فروعها

ع
جمو

الم ع
مو

ج
لم

ا ر
التمدٌ

ر
التمدٌ

حالة
ال

20 50

ر
التمدٌ

ع
جمو

الم

900.0

540.08 30

جـ جـ 78.83% 1143 44.00 جـ جـ 377.00 جـ جـ

جـ جـ 76.28% 1106 45.00 جـ 344.00 جـ جـ

جـ جـ 82.62% 1198 48.00 جـ جـ 397.00 جـ جـ

جـ جـ 76.90% 1115 45.00 جـ 356.00 جـ جـ

جـ جـ 83.86% 1216 45.00 جـ جـ 390.00 م

جـ جـ 76.28% 1106 43.00 جـ 361.00 جـ جـ

جـ 70.07% 1016 42.00 جـ 335.00 جـ

ل 300

جـ 68.62% 995 40.00 ض 275.00 جـ جـ

جـ 68.97% 1000 40.00 ل 314.00 جـ

جـ جـ 78.90% 1144 44.00 جـ جـ 382.00 جـ جـ

م 85.17% 1235 46.00 جـ جـ 422.00 م

جـ جـ 82.69% 1199 45.00 جـ جـ 400.00 جـ جـ

جـ جـ 78.90% 1144 44.00 جـ جـ 384.00 جـ جـ

(دور ثان) غ غ غ غ

هناء ٌحٌى زكى رزق احمد
مستجد

110472 447
(ناجح) م 722.00

هند عامر احمد الماضً
مستجد

110474 448
(ناجح) م 717.00

والء طلعت نبٌه لمح
مستجد

110475 449
(ناجح) م 753.00

والء عبد هللا السٌد عبد هللا لندٌل
مستجد

110476 450
(ناجح) م 714.00

والء عهدى عبدالرحٌم السٌددمحم
مستجد

110477 451
(ناجح) م 781.00

والء فوزى شبل دمحم السٌد
مستجد

110478 452
(ناجح) م 702.00

ٌاسر حمدي عبد اللطٌف عمر
مستجد

110479 453
(ناجح) جـ جـ 639.00

ٌاسمٌن احمد ابراهٌم عبده
مستجد

110480 454
(ناجح) جـ جـ 680.00

ٌاسمٌن حسام الدٌن ابراهٌم المشاط
مستجد

110481 455
(ناجح) جـ جـ 646.00

ٌاسمٌن عبد العلٌم احمد نصار
مستجد

110482 456
(ناجح) م 718.00

ٌاسمٌن عبد الهادى دمحم المحرولى
مستجد

110483 457
(ناجح) م 767.00

ٌاسمٌن ممدوح عبد المحسن عطٌة
مستجد

110484 458
(ناجح) م 754.00

(ناجح) م

(دور ثان) غ

ٌمنى دمحم دمحم الشرٌف
مستجد

110490 459
716.00

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

غ
دمحم  جمال محمود جمٌل

بالى
110490 460

المـــصـــدر لـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة  35من 35صفحة 
 2018/02/07 

تارٌخ الطباعة


