
ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

 :  تا   

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ا: أو  نب مط  

  
مھا عید عبد العظیم 

  قمح
  جیدجدا  ٧٩٫٧٥  ٢٦٫٥٨  ٣٩٫١١  ٤٠٫٦٤

م :  نب مط  

  
 سلیمان ایھ محیي

  مساور
    جید  ٧٣٫٤٢  ٢٤٫٤٧  ٣٤٫١٤  ٣٩٫٢٨

  :نب راط  

مھا محمد محمد   
  ابراھیم

   تأھیل ضعاف السمع– وسائل تشخیصیة -راسب امراض السمع

نجالء فتحي محمود   
  السید

   تأھیل ضعاف السمع– وسائل تشخیصیة -راسب امراض السمع

ھبھ شعبان اسماعیل   
  عطیة

   تأھیل ضعاف السمع– وسائل تشخیصیة -عراسب امراض السم

 ن: را بط  

    ال یوجـــــد  

 ا :  

  ٥  عدد الطالب المتقـدمین  ١
  ٥  عدد الطالب الحاضرین  ٢
  ٠  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٢  عدد الطالب الناجحیـن  ٥
  ٣  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٤٠  النسبة المئویة للنجاح  ٧

: ا      

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ا: أو  نب مط  



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

  
میرفت عبد المعطي 

  المغربي
  جیدجدا  ٧٦٫٩٤  ٢٥٫٦٤  ٣٤٫٦١  ٤٢٫٣٣

م :  نب مط  

  
عبد زینب فتحي السید 
  العاطي السید

    جید  ٧٠٫٤٧  ٢٣٫٤٩  ٣١٫٢٥  ٣٩٫٢٢

  
ایمان محمد علي الملیجي 

  سلطان
    جید  ٧٣٫٦٣  ٢٤٫٥٤  ٣٢٫٠٢  ٤١٫٦١

  :نب راط  

دعاء یحیي عبد اهللا شرف   
  الدین

  راسب مقرر اختیاري

الشفاء علي عبد المحفوظ   
  زھره

  راسب مقرر اختیاري

محمد رضوان عبد الحمید   
  النحلة

  راسب تخدیر

احمد السید عبد الخالق   
  العبساوي

راسب تخدیر

كیرلس الیكس حلمي   
  بسالي

راسب تخدیر

احمد عبد الستار عطیة   
  محمد

راسب مقرر اختیاري وغائب تخدیر

  راسب مقرر اختیاري  محمد أبو ضیف محمد  

 ن: را بط  

  غائب تخدیر و مقرر اختیاري  ھند عادل محمد عكاشھ  
عزیز سامي عزیز صادق   

  مینا
غائب تخدیر و مقرر اختیاري

 ا :  

  ١٢  عدد الطالب المتقـدمین  ١
  ١٠  عدد الطالب الحاضرین  ٢
  ٢  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٣  عدد الطالب الناجحیـن  ٥
  ٧  عدد الطالب الراسبین  ٦



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

  %٣٠  النسبة المئویة للنجاح  ٧

:   ت اا    

م رق
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ا: أو  نب مط  

    جیدجدا  ٧٨٫٥٤  ٢٦٫١٨  ٣٧٫٢٧  ٤١٫٢٧  دینا عبد الوھاب ابراھیم  ٤٣٣
  جیدجدا  ٧٨٫٧١  ٢٦٫٢٣  ٣٦٫٦٦  ٤٢٫٠٥  ایھ عبد الغني محمد  ٤٣٤

م :  نب مط  

٤٣٥  
ھدیر حسین یسري 

  محمود غنیم
    جید  ٧٤٫٦٣  ٢٤٫٨٧  ٣٤٫١٦  ٤٠٫٤٧

  :نب راط  

وائل محمد المغاوري   ٤٣٢
  احمد

  راسب طب الحاالت الحرجة

٤٣٦  
محمد عبد الغني محمد 

  جعفر
راسب طب الحاالت الحرجة

٤٣٧  
محمد رمضان محمد 

  الصغیر
الت الحرجةراسب طب الحا

راسب طب الحاالت الحرجة  احمد السید البدوي محمد  ٤٣٨
راسب طب الحاالت الحرجة  ایھ خالد ابو الفتح محمد  ٤٣٩

 ن: را بط  

  ال یوجـد  

 ا :  

  ٨  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ٨  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٠  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٣  د الطالب النــــــاجحیـنعد  ٥
  ٥  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٣٧٫٥  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:  ءا  ا   



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ز: أوا  نب مط  

  
حسناء محمد شبل 

  عطا
    امتیاز  ٨٦٫٩٢  ٢٨٫٩٧  ٤٤٫٠٥  ٤٢٫٨٧

 م :نب راط  

    ال یوجـــــد  

 :ن بط  

  ال یوجـد  

 ا :  

  ١  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ١  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٠  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ١  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٠  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %١٠٠  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:   ا    

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ز: أوا  نب مط  

      ٨٦٫٦٤  ٢٨٫٨٨  ٤٤٫٨٦  ٤١٫٧٨  أیھ یسري أبو زید شحاتھ  ٤٤٠

٤٤١  
اسراء عبد الرحمن السید 

  قرمان
٨٧٫٧٢  ٢٩٫٢٤  ٤٣٫٦١  ٤٤٫١١      

      ٨٧٫٣٥  ٢٩٫١١  ٤٢٫٥٨  ٤٤٫٧٧  زینب علي محمد فاید  ٤٤٢

٤٤٣  
لمیاء صبري عبد الصمد 

  ابو النصر
٩١٫٣٣  ٣٠٫٤٤  ٤٥٫٨٣  ٤٥٫٥      

م :نب راط  

    ال یوجـــــد  



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

 :ن بط  

   یوجـدال  

 ا :  

  ٤  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ٤  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٠  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٤  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٠  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %١٠٠  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

  وا ا    

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
الفصلي  المعدل 
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ا: أو  نب مط  

٤١١  
ھمت حامد عرفان احمد 

  علي
    جیدجدا  ٧٦٫٣٨  ٢٥٫٤٦  ٣٥٫٥٥  ٤٠٫٨٣

٤١٢  
ابراھیم حامد محمد 

  الفیومي
  جیدجدا  ٨١٫٨٨  ٢٧٫٢٩  ٣٩٫٥٥  ٤٢٫٣٣

م :ب مط  ن  

٤٠٨  
احمد علي سعد علي 

  حسن
    جید  ٧٣٫١٦  ٢٤٫٣٨  ٣٣٫٣٣  ٣٩٫٨٣

    جید  ٧٤٫٤٧  ٢٤٫٨٢  ٣٥٫٧٥  ٣٨٫٧٢  ایھ احمد محمد الجندي  ٤١٣
    جید  ٧٣٫٢٢  ٢٤٫٤  ٣٧٫١٦  ٣٦٫٠٦  مي عاشور علي شلبي  ٤١٤

  :نب راط  

ابراھیم محمد ابراھیم   ٤٠٣
  سالم

  بیة وعلم النفس الطبي و مقرر اختیاريراسب طب نفسي وغائب أمراض عص

احمد شعبان عبد السالم   ٤٠٧
  فرج

  راسب أمراض عصبیة



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
الفصلي  المعدل 
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

محمد احمد عبد الھادي   ٤٠٩
  حماد

  راسب طب نفسي وعلم النفس الطبي

نانسي ثروت محمد   ٤١٢
  شمس الدین

  راسب مقرر اختیاري

اسماء محمد احمد   ٤٠٤
  شرشر

  غائب أمراض عصبیة و طب نفسي

  غائب طب نفسي وعلم النفس الطبي   حمدي احمد خالفمروة  ٤٠٥

 ن: را بط  

ندى خالد عبد اهللا عبد   ٤٠٦
  المجید

  غائب أمراض عصبیة

 ا :  

  ١٢  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ١١  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٥  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٦  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٤٥٫٤٥  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:   ا   

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ز: أوا  نب مط  

  
ھند زكریا 

  عبداهللا
    امتیاز  ٨٨٫٧٧  ٢٩٫٥٩  ٤٦٫٦٦  ٤٢٫١١

م :نب راط  

    یوجـد ال   

 :ن بط  

  ال یوجــد  

 ا :  



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

  ١  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ١  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٠  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ١  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٠  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %١٠٠  بة المئــــویة للنجــــاحالنس  ٧

:   تا ط   

  مــــــالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  اإلسم  رقم الجلوس

ن: أوب مط  

              ال یوجـد  

م :نب راط  

  راسب جمیع المواد  أحمد صالح فوزي  

 :ن بط  

  ال یوجـد  

 ا :  

  ١  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ١  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٠  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٠  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ١  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٠  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

 :   ء واا   

رقم 
  لوسالج

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل 
  ٢الفصلي ج

المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ز: أوا  نب مط  

    امتیاز  ٩٠٫٨٨  ٣٠٫٢٩  ٤٣٫٦٦  ٤٧٫٢٢  احمد صبري فؤاد الحامولي  ٢٤٤

م :ا   نب مط  



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  لوسالج

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل 
  ٢الفصلي ج

المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

٢٠٣  
 محمود فائق ابراھیم ابو

  عجین
جید   ٨٠٫٢٤  ٢٦٫٧٤  ٣٧٫١٣  ٤٣٫١١

جدا
  

٢٠٥  
أیھ حمدي عبد العظیم 

  الشبولي
جید   ٧٦٫٩٤  ٢٥٫٦٤  ٣٦٫١١  ٤٠٫٨٣

جدا
  

٢٠٦  
جید   ٧٦٫٦  ٢٥٫٥٣  ٣٦٫٤٤  ٤٠٫١٦  شیماء صالح لطفي االسطي

جدا
  

٢٠٧  
جید   ٨٠٫٣٣  ٢٦٫٧٧  ٣٤٫٥  ٤٥٫٨٣  أمل حافظ عامر حافظ

جدا
  

٢٠٩  
جید   ٨٢٫١٨  ٢٧٫٣٩  ٣٧٫٤١  ٤٤٫٧٧  اسراء محمد محمد خضر

جدا
  

٢٢٨  
سمر رشاد محمد عبد 

  السمیع
جید   ٧٥٫٤١  ٢٥٫١٣  ٣٣٫١٩  ٤٢٫٢٢

جدا
  

٢٣٩  
جید   ٧٥٫٦٣  ٢٥٫٢١  ٣٣٫٦٩  ٤١٫٩٤  ابتسام مسعود عماد محمد

جدا
  

٢٤٦  
ایمان عبدالسالم عبدالمنعم 

  عبد السالم
جید   ٧٧٫٤١  ٢٥٫٨  ٣٦٫٨  ٤٠٫٦١

جدا
  

  :  نب مط  

ھبھ عبد الفتاح المرسي   ٢١٩
  الحلو

٦٨٫١٩  ٢٢٫٧٣  ٣٠٫٨٦  ٣٧٫٣٣      

سمر طلعت عبدالوارث   ٢٢١
  شرف الدین

٧٤٫٠٧  ٢٤٫٦٩  ٣٢٫٩١  ٤١٫١٦      

      ٦٦٫٨١  ٢٢٫٢٧  ٣٠٫٨٨  ٣٥٫٩٣  سارة اشرف شریف الزالل  ٢٢٤
      ٦٦٫٧٣  ٢٢٫٢٤  ٣١٫١٣  ٣٥٫٦  ھند احمد علي كلیب  ٢٢٥
شریف رمضان عبد الحمید   ٢٣٠

  المیھي
٦٥٫٩٤  ٢١٫٩٨  ٣١٫٣٣  ٣٤٫٦١      

ھویدا احمد محمد عبدالحافظ   ٢٣١
  عبدالرؤوف

٦٧٫٧٤  ٢٢٫٥٨  ٣٢٫٨  ٣٤٫٩٤      

      ٦٩٫١٩  ٢٣٫٠٦  ٣٣٫٣٦  ٣٥٫٨٣  منة اهللا صالح رشدي عجور  ٢٣٣
      ٧٣٫٩٩  ٢٤٫٦٦  ٣٤٫١١  ٣٩٫٨٨  غادة عزت محمد عید  ٢٣٤
      ٦٩٫٢٤  ٢٣٫٠٨  ٣١٫٩٧  ٣٧٫٢٧  نشوى حمدي عبد الفتاح  ٢٣٥
د اهللا السید احمد اسراء عب  ٢٤٢

  عطیة
٧٣٫٥٥  ٢٤٫٥١  ٣٢٫٩٤  ٤٠٫٦١      

ایمان محمد عبد المنعم ابو   ٢٤٥
  تكیھ

٦٩٫٩١  ٢٣٫٣  ٣١٫٢٥  ٣٨٫٦٦      



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  لوسالج

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل 
  ٢الفصلي ج

المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

 ن: راب راط  

  راسب تنظیم أسرة  ایھ علي موسي الشاعر  ١٩٦
ایمان یحیي عبد المعطي   ١٩٨

  قابل
  راسب تنظیم أسرة

م أسرةراسب تنظی  احمد صالح السید شلبي  ٢٠٠
بسمة محمد عبد الفتاح   ٢٠١

  محسب
راسب تنظیم أسرة

  راسب تنظیم أسرة  محمد السید حسین الشیخ  ٢٠٢
  راسب تولید وتنظیم أسرة ومقرر اختیاري  سارة علي احمد الصعیدي  ٢٠٨
  راسب تولید ومقرر اختیاري  امل محمود  طھ الخواجھ  ٢١٠
  اختیاريراسب تولید ومقرر   احمد یحیي احمد قابیل  ٢١٢
  راسب تولید  نھلة نبیل حسن جویلي  ٢١٣
  راسب تولید ونساء ومقرر اختیاري  امل صالح عبد السالم حواء  ٢١٥
  راسب نساء  ریھام فتحي احمد رضوان  ٢١٨
  راسب تولید  سارة محمد محمود الصاوي  ٢٢٠
عالءالدین مصطفي   ٢٢٢

  عبدالفتاح سیف
  راسب تنظیم أسرة

لخالق محمد عبدالستار عبدا  ٢٢٣
  عبدالخالق

  راسب تولید وتنظیم أسرة ومقرر اختیاري

  راسب تنظیم أسرة  ریھام نور الدین محمد محمد  ٢٢٦
  راسب نساء ومقرر اختیاري  سمر كرم ابراھیم شعالن  ٢٢٧
اسالم عمر یسري عبد   ٢٢٩

  العزیز
  راسب تولید ونساء

  اختیاريراسب تولید وتنظیم أسرة ومقرر   ھشام محمد محمد العرابي  ٢٣٢
جھاد عبد الحمید فرج نور   ٢٣٦

  الدین
  راسب مقرر اختیاري

  راسب جمیع المواد  حامد مرسي محمد وتوت  ٢٣٧
  راسب نساء  عزة مختار احمد الكیال  ٢٣٨
  راسب تنظیم أسرة  اسماء سعید محمد الحفناوي  ٢٤٠
  راسب تولید وتنظیم أسرة ومقرر اختیاري  سلمي رضا عطیة خلیل  ٢٤١
  راسب تولید   السید محمد ابو العزمحمد  ٢٤٣
  راسب تولید  رضا كمال حسن شاھین  ٢٤٧
  راسب تولید  اسامة سعد محمد الشافعي  ٢٤٨
  راسب تولید وتنظیم أسرةمحمد امجد محمد سمیر   ٢٤٩



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  لوسالج

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل 
  ٢الفصلي ج

المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

  واصل

  :ن بط  

  غائب جمیع المواد  اسراء عبد اهللا السید نصار  ١٩٧
شیماء عادل عبد السالم   ١٩٩

  المع
  غائب جمیع المواد

ھبھ محمود محمد جمال ابو   ٢٠٤
  الغار

  غائب جمیع المواد

  غائب جمیع المواد  سمیة صبري محمد المھدي  ٢١١
  غائب جمیع المواد  اسراء محیي الدین محمد  ٢١٤
اسراء محمد عبد الغني   ٢١٦

  الفخراني
  غائب جمیع المواد

  غائب نساء  ولید یحیي عبد الحلیم بعلط  ٢١٧

 ا :  

  ٥٤  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ٤٧  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٧  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٢٠  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٢٧  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٤٢٫٥٥  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

 :  ا  ا  

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
 المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ا: أو  نب مط  

١٤١  
جید   ٨٢٫٤١  ٢٧٫٤٧  ٣٧٫٤٧  ٤٤٫٤٩  احمد اسامة سید الجبیري

  جدا
  

١٦٢  
جید   ٧٥٫٢٤  ٢٥٫٠٨  ٣٢٫٥٨  ٤٢٫٦٦  شریف محمد عبد اهللا احمد

  جدا
  

م : نب مط   

    جید  ٧٣٫٨٦  ٢٤٫٦٢  ٣٢٫٨١  ٤١٫٠٥  مینا عماد غطاس محارب  ١٧٦



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
 المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

١٧٢  
احمد محمد مصطفي السید 

  عمر
    جید  ٧٣٫٤٥  ٢٤٫٤٨  ٣٣٫١٧  ٤٠٫٢٨

١٦٦  
خالد خمیس قمر الدولة 

  محمد
    جید  ٧١٫٨  ٢٣٫٩٣  ٣٢٫٨٦  ٣٨٫٩٤

١٨٢  
احمد رجب ابو زید رجب 

  رزق
  جید  ٧١٫٣٩  ٢٣٫٧٩  ٣٢٫١٧  ٣٩٫٢٢

١٧٠  
عبد الفتاح محمد بركات 

  محمود
  جید  ٦٩٫٧٧  ٢٣٫٢٦  ٣١٫٩٧  ٣٧٫٨

 :نب راط  

  راسب جمیع المواد  محمد فتحي ابراھیم مرجان  ١٤٧

١٤٨  
انس حسن سالمة خلف 

  دلول
  راسب اصابات ومقرر اختیاري وجراحة عظام

١٤٩  
ابراھیم عبداهللا عبدالحافظ 

  عبدالكریم
راسب جراحة عظام  ومقرر اختیاري

راسب جراحة عظام وإصابات  ومقرر اختیاري  سالم احمد مختار ابراھیما  ١٥٠
  راسب جراحة عظام  بیتر یوسف شھدي صادوق  ١٥١

١٥٢  
محمد عبد الفتاح محمد 

  مصطفي
  راسب جراحة عظام

١٥٣  
جرجس امیل نصیف 

  غطاس
  راسب جراحة عظام وإصابات

  ر اختیاريراسب جراحة عظام وإصابات  ومقر  مینا رفعت سامي لوقا  ١٥٤

١٥٦  
محمد احمد عبد القادر 

  محمد
  راسب جراحة عظام وإصابات

١٥٧  
احمد محمد رفعت علي 

  القصاص
  راسب جراحة عظام

  راسب جراحة عظام  جورج میالد متي یونان  ١٥٨

١٥٩  
یحیي احمد عبد المطلب 

  عبد الكریم
  راسب جراحة عظام  ومقرر اختیاري

١٦٠  
مایكل فایز میخائیل 

  سداروس
  ب جراحة عظامراس

  راسب جمیع المواد  وجدي احمد محمد عصر  ١٦١
  راسب جراحة عظام  محمد مجدي محمد عبد اهللا  ١٦٣

١٦٤  
حاتم محمد عبد الوھاب 

  فرج بدیوي
  راسب جراحة عظام



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
 المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

١٦٥  
محمد یوسف علي یوسف 

  حجاج
  راسب جراحة عظام

١٦٧  
ھاني عادل محمد عید 

  العدلي
  راسب جراحة عظام

١٦٨  
مد عبد الواحد اسالم مح

  الخولي
  راسب جراحة عظام

  راسب جراحة عظام  كریم فتحي احمد حسن  ١٦٩
  راسب جراحة عظام وإصابات  امیل نشأت جورج فرح  ١٧١

١٧٣  
عبد اهللا فتحي محمد 

  مصطفي
  راسب جراحة عظام

١٧٤  
ابراھیم ربیع ابراھیم 

  محبوب
  راسب جراحة عظام وإصابات

١٧٥  
محمود بدر عبد ربھ 

  ويالحفنا
  راسب جراحة عظام

١٧٧  
محمد عادل السید محمد 

  حسانین
  راسب جراحة عظام

  راسب جراحة عظام  محمد صبري ابراھیم حسن  ١٧٨
  راسب جراحة عظام  احمد بھجت احمد ابراھیم  ١٧٩
  راسب جراحة عظام  محمد السید فھمي عوض  ١٨٠

١٨١  
علي ابراھیم معوض 

  یوسف
  راسب جراحة عظام  ومقرر اختیاري

١٨٣  
محمد ابراھیم عبد المنعم 

  رمضان
  راسب جراحة عظام وإصابات  ومقرر اختیاري

١٨٤  
ماندو حمدي عبد الموجود 

  احمد محمد
  راسب جراحة عظام وإصابات

١٨٦  
اشرف صابر محمد احمد 

  الدش
  راسب جراحة عظام

  راسب جراحة عظام  مینا موریس شوقي صادق  ١٨٧
  حة عظام وإصاباتراسب جرا  میالد مراد یوسف بشتا  ١٨٨
  راسب جراحة عظام  عمرو حمدي محمد محمد  ١٨٩
  راسب جراحة عظام  مینا ریاض فلي حنا  ١٩٠
  راسب جراحة عظام  اندرو عزت لبیب عازر  ١٩١
  راسب جراحة عظام  عزیز ناجي عزیز یسي  ١٩٢
  راسب إصابات وعظام  مایكل جمال شفیق عازر  ١٩٣
  جراحة عظامراسب   مایكل جالل ھنري رزق اهللا  ١٩٤



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
 المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

١٩٥  
عمرو محمد عبد الحمید 

  ابراھیم
  راسب جراحة عظام

  راسب جمیع المواد  محمد عطیة ابراھیم مدكور  ١٣٩
  راسب جراحة عظام وإصابات  ومقرر اختیاري  طاھر محمد اسماعیل  ١٤٠
  راسب جراحة عظام وإصابات  ومقرر اختیاري  الحسن عبد الباقي احمد  ١٤٢

١٤٣  
حمد احمد عبدالتواب م
  عطیة الحجري

  راسب جمیع المواد

  راسب جمیع المواد  محمد ابراھیم كامل نصیر  ١٤٤
  راسب جراحة عظام وإصابات  ومقرر اختیاري  علي محمد علي الكومي  ١٤٥

١٤٦  
عالء حسن عبد النبي 

  شرف
  راسب جراحة عظام ومقرر اختیاري

  :ن بط  

  الموادغائب جمیع   خالد عماد سعد سویلم  ١٥٥
عبد الرحمن امین عبد   ١٨٥

  الستار الشریف
  غائب جراحة عظام وإصابات  ومقرر اختیاري

محمد عبدالمؤمن فتح اهللا   
  الشرقاوي

راسب جراحة عظام وإصابات  ومقرر اختیاري

كریم حمدي مصطفى   
  البزاوي

راسب جراحة عظام وإصابات

 ا :  

  ٥٩  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ٥٧  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٢  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٧  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٤٨  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %١٢٫٢٨  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:   ةذن واوا ما    

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ا: أو  نب مط  



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

١٠٦  
ھاجر احمد محمد عبد 

  المطلب
    جیدجدا  ٨٤٫٦٢  ٢٨٫٢١  ٤٢٫٢٢  ٤٢٫٤

م :  نب مط  

    جید  ٦٩٫٦٩  ٢٣٫٢٣  ٣٢٫٣٩  ٣٧٫٣  احمد وحید محمد موسي  ١١٣
    جید  ٦٦٫٧  ٢٢٫٢٣  ٣١٫٨١  ٣٤٫٨٩  احمد عبد المنعم علي حمزة  ١٣٢

 :نب راط  

  راسب جراحة األنف واألذن ومقرر اختیاري  ھناء محمد فرید تقي  

  
محمد الشحات عبده 

  الغزالي
راسب جراحة األنف واألذن وسمعیات ومقرر اختیاري

راسب جراحة األنف واألذن وسمعیات ومقرر اختیاري  احمد السید السید العیسوي  

  
لسید احمد عبد مصطفي ا

  اللطیف
  راسب جراحة األنف واألذن

  راسب جراحة األنف واألذن وسمعیات ومقرر اختیاري  ایناس احمد محمد یوسف  
  راسب جراحة األنف واألذن  احمد فتحي محمد رضوان  

  
شدوة محمد جمال احمد 

  ابراھیم
راسب جراحة األنف واألذن

  
احمد سمیر محمد عبد 

  المنعم ابو علو
جراحة األنف واألذن ومقرر اختیاريراسب 

  
محمد احمد عبد العزیز 

  محمد
راسب جراحة األنف واألذن

راسب جراحة األنف واألذن  شیماء عصام عفیفي حمید  

  
عالء عبدالرحمن عبد 

  الحمید بدران
راسب جراحة األنف واألذن

  
منى ابراھیم عبد اللطیف 

  ابراھیم
راسب جراحة األنف واألذن

راسب جراحة األنف واألذن ومقرر اختیاري  احمد حسین محمداسماء   
راسب جراحة األنف واألذن ومقرر اختیاري  احمد ابراھیم عطیة قاسم  

  
السید السعید ابراھیم 

  الطیري
راسب جراحة األنف واألذن

  
راندا محمد عبد الحلیم 

  عماره
راسب جراحة األنف واألذن

  
سالم احمد عبد الغني 

  یوسف
جراحة األنف واألذنراسب 



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

  
عالء عبد القادر عبد المنعم 

  احمد
راسب جراحة األنف واألذن

  :ن بط  

  غائب جمیع المواد  عزة یسري بحیري  ١٠٨
  غائب جراحة األنف واألذن  احمد محمد منجود الوكیل  ١١١
  غائب جراحة األنف واألذن ومقرر اختیاري  محمد سامي عامر سعید  ١١٥
لشیماء عبد المعطي محمد ا  ١٢١

  المغربي
غائب جراحة األنف واألذن ومقرر اختیاري

غائب جراحة األنف واألذن ومقرر اختیاري  دینا متولي السید صالح  ١٢٢
عبد التواب حسن عبد   ١٢٩

  التواب زید
  غائب جراحة األنف واألذن ومقرر اختیاري

  غائب جراحة األنف واألذن  احمد محمد عوض العبد  ١٣٣

 ا :  

  ٢٨  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ٢١  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٧  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٣  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ١٨  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %١٤٫٢٨  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

 :  وا ا   

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
الفصلي  المعدل 
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ز: أو  نب مط  

٤٦٤  
مھا محمود عبد الغني ابو 

  الخیر
    ممتاز  ٩١٫٦٤  ٣٠٫٥  ٤٥٫٢٥  ٤٦٫٣٩

    ممتاز  ٨٨٫٥٨  ٢٩٫٥٢  ٤٥٫٣  ٤٣٫٢٨  محمد ھشام  احمد غنیم  ٤٧٠

 م : نب ماط    

٤٥٠  
اسراء محمد عبد الباسط 

  الشافعي
جید ٤١٫٢٢٣٨٫٥٨٢٦٫٦٧٩٫٨

جدا



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
الفصلي  المعدل 
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

٤٥٢  
جید ٣٩٫٠٥٣٦٫٣٦٢٥٫١٣٧٥٫٤١  سارة سعد حامد عبد اهللا

جدا

٤٥٥  
أماني رمضان محمود 

  البقلي
جید ٤٢٫٦٦٤٠٫٥٢٢٧٫٧٢٨٣٫١٨

جدا

٤٥٧  
ایھ احمد عبد المقصود 

  سویلم
جید ٤٢٫١٦٣٤٫٩٧٢٥٫٧٧٧٫١٣

جدا

٤٦٠  
جھاد جمال محمد محمود 

  ابراھیم
جید ٣٩٫٨٣٣٧٫٧٥٢٥٫٨٦٧٧٫٥

جدا

٤٦١  
جید ٣٩٫٥٥٣٩٫٧٧٢٦٫٤٤٧٩٫٣  حنان حمدي محمد ابو زید

جدا

٤٦٥  
جید ٤١٣٤٫٧٧٢٥٫٢٥٧٥٫٧٧  ھدیر محمد درویش سلیم

جدا

٤٦٨  
جید ٣٩٫٢٧٣٩٫١٣٢٦٫١٣٧٨٫٤  شیرین جمال جمعھ زید

جدا

٤٧٩  
دعاء عبد المتعال محمد 

  الحامولي
جید ٤١٫٢٢٣٩٫٦٦٢٦٫٩٦٨٠٫٨٨

جدا

٤٩٠  
ایمان محمد عبد الخالق 

  داود
جید ٤١٫٨٣٣٥٫٨٢٥٫٨٧٧٧٫٦٣

جدا

٤٧٥  
ریم عبد اهللا محمود 

  البربري
جید ٣٦٫٤٤٣٦٫٩١٢٤٫٤٥٧٣٫٣٥

جدا

٤٧٤  
جید ٣٧٫٨٩٣٨٫٧٧٢٥٫٥٥٧٦٫٦٦  دینا سامي الدجوي

جدا

٤٧٦  
جید ٤١٫١١٤٠٫٢٢٢٧٫١١٨١٫٣٣  طفي محمد جاللمص

جدا

٤٧٧  
اسراء السید عبد الحمید 

  محمد عفصھ
جید   ٨١٫٣  ٢٧٫١  ٣٥٫٠٢  ٤٦٫٢٨

جدا
  

٥٠٧  
عتاب جمال عبدالعزیز 

  سراج
جید   ٨١٫٥٧  ٢٧٫١٩  ٤١٫١٣  ٤٠٫٤٤

جدا
  

٤٩٥  
جید   ٧٥٫٤٧  ٢٥٫١٥  ٣٦٫٠٨  ٣٩٫٣٩  مني محمد مختار طلبة

جدا
  

٤٨٥  
د الرحمن اسماء زكریا عب
  شعبان

جید   ٨٠٫٧٤  ٢٦٫٩١  ٣٩٫٦٣  ٤١٫١١
جدا

  

٥٠١  
جید   ٨٢٫٠٥  ٢٧٫٣٥  ٤٠٫٧٧  ٤١٫٢٨  ھبھ احمد محمود جمیل

جدا
  

٤٩٢  
سمر عادل فرحات عمر 

  خطاب
جید   ٨٠٫١٠  ٢٦٫٧  ٣٨٫٦٦  ٤١٫٤٤

جدا
  



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
الفصلي  المعدل 
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

  :  نب مط  

٤٤٨  
ایمان عبد المنعم مبروك 

  طایل
    جید  ٧٠٫٦١  ٢٣٫٥٣  ٣٢٫٦١  ٣٨

    جید  ٧٣٫٢٢  ٢٤٫٤  ٣٤٫٢٢  ٣٩  أیھ عبده احمد ابو احمد  ٤٦٢

٥٠٢  
ایمان سامى السید 

  الدراجینى
جید  ٧١٫١٨  ٢٣٫٧٢  ٣٢٫٣٦  ٣٨٫٨٢

  

٤٨٢  
رغدة عصام عبد المنعم 

  شرف
جید  ٦٨  ٢٢٫٦٩  ٣٢٫٨  ٣٥٫٢٨

  

  جید  ٧٠٫٢٥  ٢٣٫٤١  ٣٣٫٥٨  ٣٦٫٦٧  ھبھ ماھر مصطفي سلیمان  ٤٧٨
  جید  ٦٩٫٦٦  ٢٣٫٢٢  ٣٢٫٢٢  ٣٧٫٤٤  مریم على عبد الوھاب  ٤٩٩

٤٩٣  
اسماء حبشي محمد 

  عیسوي
  جید  ٧٠٫٦٦  ٢٣٫٥٥  ٣٣٫٨٣  ٣٦٫٨٣

  جید  ٧٤٫٠٢  ٢٤٫٦٧  ٣٣٫٨  ٤٠٫٢٢  ھاجر محمد حسن الماوى  ٤٩٨

٤٩٤  
ایمان بدوي عبد الغني 

  بدوي
  جید  ٧٢٫٥٨  ٢٤٫١٩  ٣٥٫٢٥  ٣٧٫٣٣

  جید  ٧٠٫٢  ٢٣٫٤  ٣٤٫٣  ٣٥٫٩  ایمان عصام محمد عبده  ٥٠٤

٥٠٩  
 عبد الحمید على راویھ

  محروس
  جید  ٧٢٫٤٧  ٢٤٫١٥  ٣٥٫٧٥  ٣٦٫٧٢

  جید  ٧٠٫٠٣  ٢٣٫٣٤  ٣١٫٣٦  ٣٨٫٦٧  رنا جمال امین عبد المجید  ٤٨٨
  جید  ٧٤٫٦٣  ٢٤٫٨٧  ٣٦٫٥٢  ٣٨٫١١  ایات عثمان جالل عید  ٤٨١

ن: راب راط  

٤٤٥  
حسین عبد الفتاح عبد 

  القوي طایل
  رر إختاريراسب أمراض جلدیة وتناسلیة ونفسیة ومق

٤٤٦  
سمر عبد الرحیم جابر 

  سراج الدین
  راسب مقرر إختاري

  راسب جلدیة وتناسلیة ومقرر إختاري ولیزر  ھدیر محمد محمود منصور  ٤٤٩

٤٥١  
اسراء عصام ابراھیم 

  الزھار
  راسب تناسلیة ونفسیة ولیزر

  راسب جلدیة ومقرر إختاري ولیزر  نجوي شعبان غانم السید  ٤٥٣

٤٥٤  
ان العزب عبده مروة رمض

  رزق
  راسب جلدیة ومقرر إختاري ولیزر

  راسب جلدیة ومقرر إختاري  اسراء اسالم محمد امبابي  ٤٥٦
  راسب أمراض تناسلیة  ایمان رجب حسانین الجزار  ٤٥٨
  راسب جلدیة وتناسلیة ومقرر إختاري  ایمان ماھر احمد قشقوش  ٤٥٩



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
الفصلي  المعدل 
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

  راسب أمراض تناسلیة  دعاء نور الدین الشرابي  ٤٦٣
  راسب جلدیة ولیزر  منار نسیم حسني نجم  ٤٦٦

٤٦٧  
ماكرینا سمیر یوسف 

  عوض اهللا
  راسب أمراض جلدیة ونفسیة ولیزر ومقرر إختیاري

  راسب أمراض تناسلیة  والء سلطان فوزي سلطان  ٤٦٩

٤٧١  
اسراء عفیفي محمود 

  عفیفي
  راسب وتناسلیة ونفسیة

  راسب مقرر إختاري  ایناس ربیع محمد عبید  ٤٧٣
  راسب جمیع المواد  شیماء فوزي حلمي مجاھد  ٤٨٠
  راسب أمراض جلدیة  رحاب ابراھیم فتحي  ٤٨٣
  راسب أمراض جلدیة  االء احمد عبد العزیز سلیط  ٤٨٦
  راسب أمراض جلدیة  امینة محمد ابراھیم سالم  ٤٩١
  راسب أمراض جلدیة ونفسیة  سارة عبد اهللا عبد الخالق  ٥٠٦
  راسب أمراض جلدیة  جفاطمة مجدي جودة فرا  ٤٨٧
  راسب أمراض جلدیة  ھیثم السید على السید  ٥٠٥

 :ن بط  

  غائب جمیع المواد  أمیرة صالح ھاشم عمارة  ٤٤٤

٤٤٧  
سمر محمد عبد الحكیم أبو 

  شنب
  غائب جمیع المواد

٤٧٢  
میادة شوقي عبد الواحد 

  نور الدین
  غائب أمراض جلدیة

٤٨٤  
مي محیي مصطفي 

  الدسوقي
  غائب جمیع المواد

  غائب جمیع المواد  رانیا محمود احمد حموده  ٤٩٦

٥٠٣  
باسم ربیع مغاورى 

  الجیزاوى
  غائب جمیع المواد

٥٠٨  
صفاء محمد عوضین 

  المتولي
  غائب أمراض جلدیة وتناسلیة ولیزر ومقرر إختیاري

  غائب أمراض جلدیة ومقرر إختیاري  سالى عاطف أحمد رأفت  ٥١٠
  غائب أمراض جلدیة ولیزر ومقرر إختیاري   الششتاوي احمدنھال احمد  ٥١١

٥٠٠  
مروه حسین عبد الرحمن 

  سلیم
  غائب أمراض جلدیة

٤٩٧  
اسماء عفیفى  عبد الشافى 

  شاھین
  غائب أمراض جلدیة ونفسیة ولیزر ومقرر إختیاري



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
الفصلي  المعدل 
  ١ج

المعدل الفصلي 
  ٢ج

المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

٤٨٩  
رشا شوقي السید محمد 

  سلیمان
  غائب أمراض جلدیة

 ا :  

  ٦٨   المتقــــدمیـــنعدد الطالب  ١
  ٥١  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ١٢  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٣٤  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٢٢  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٦٦٫٦٦  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

 :  وا ا م   

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
 الفصلي المعدل

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

  طب ن

٥٧  
شیماء عبدالعزیز 

  عثمان
  غائب جمیع المواد

 ا :  

  ٠  عدد الطالب الحاضـــــرین  ١
  ١  عدد الطالب الغائبین  ٢
  ٠  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٣
  ٠  عدد الطالب الراسبین  ٤
  %٠   المئــــویة للنجــــاحالنسبة  ٥

 : ا طا   

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ز: أوا  نب مط  

      ٨٧٫١٦  ٢٩٫٠٥  ٤٣٫٨٦  ٤٣٫٣  ھبة اشرف المالكي  ٢٨٤
      ٨٦٫٩٤  ٢٨٫٩٨  ٤٤  ٤٢٫٩٤   رضواننھلة محمد فؤاد  ٢٨٥



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

 م :ا   نب مط  

٣٩٫٣٩٣٦٫٥٢٥٫٢٩٧٥٫٨٩  ایمان حمدي عبد العاطي  ٢٨٧
٤٠٫٧٢٣٦٫٣٩٢٥٫٧٧٧٫١١  محمد احمد محمد موسي  ٢٩١

٢٩٤  
اسماء فرحات حسین 

  عطوة
٤٠٫٥٦٣٧٫٣٩٢٥٫٩٨٧٧٫٩٤

٢٩٥  
سارة یحیي عبد الونیس 

  الشال
٣٨٫١٧٣٧٫٠٦٢٥٫٠٨٧٥٫٢٣

 :  نب مط

٢٨٩  
عبداللطیف اسماعیل 

  عبداللطیف
٧٠٫٨٥  ٢٣٫٦٢  ٣٤٫٤٧  ٣٦٫٣٨      

٢٩٠  
اسالم بیومي محمد 

  بیومي
٧٢٫٤٥  ٢٤٫١٥  ٣٣٫١٧  ٣٩٫٢٨      

      ٧١٫٣٩  ٢٣٫٧٩  ٣٤٫٣٩  ٣٧  محمد حمدین غازي فرج  ٢٩٢
      ٦٨٫٣٩  ٢٢٫٧٩  ٣٥٫٨٣  ٣٢٫٥٦  محمد فاروق متولي سالم  ٢٩٦

٢٩٧  
منار موسي كمال موسي 

  راشد
٧٠٫٢٧  ٢٣٫٤٢  ٣٦٫٣٣  ٣٣٫٩٤      

      ٧١٫٥٥  ٢٣٫٨٥  ٣٤٫١١  ٣٧٫٤٤  محمد احمد احمد الجندي  ٢٩٨

٣٠٠  
امیرة محمد الھادي عبد 

  المعطي
٦٩٫٣٣  ٢٣٫١١  ٣٢٫٨٩  ٣٦٫٤٤      

٣٠١  
محمد فتحي ابراھیم 

  السواح
٦٨٫١٧  ٢٢٫٧٢  ٣٢٫١٧  ٣٦      

ن: راب راط  

  راسب باطنة ومقرر إختیاري  شیماء حسن كمال حسن  ٢٨٦

٢٨٨  
فتحي عبدالرحیم حسن 

  عبداهللا
راسب باطنة

راسب باطنة ومقرر إختیاري  أماني سعد محمود ماضي  ٢٩٣

٢٩٩  
محمود حسین عبدالعزیز 

  حسین
راسب باطنة ومقرر إختیاري

 ا :  

  ١٨  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ١٨  الب الحاضـــــرینعدد الط  ٢



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

  ٠  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ١٤  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٤  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٧٧٫٧٧  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:  را   

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  ـالحظاتمـــــ  التقدیر

ا: أو   نب مط  

٢٥٥  
امیرة احمد عبد الفتاح 

  الخرصاوي
جید   ٧٨٫٥٧  ٢٦٫١٩  ٣٥٫١٣  ٤٣٫٤٤

  جدا
  

 م :  نب مط  

جید٣٩٫١١٣٢٫٥٨٢٣٫٨٨٧١٫٦٩  احمد حسام احمد بالل  ٢٥١
جید٣٧٫٣٣٣٢٫١١٢٣٫١٤٦٩٫٤٤  مروة محمد بركات الذھبي  ٢٥٦
جید٣٧٫٣٩٣٠٫٧٥٢٢٫٧١٦٨٫١٤  ھبھ محمد احمد جبریل  ٢٥٩

٢٦٠  
رانیا ابو المعاطي محمد 

  ابو المعاطي
جید٣٢٫٥٣٢٫٥٢١٫٦٦٦٥

٢٦٢  
سمر شدید عبد الرحیم 

  محمد
جید٣٧٫٥٥٣٦٫٦٣٢٤٫٧٢٧٤٫١٨

٢٦٣  
سحر طارق عبد الفتاح 

  الواعر
جید٣٦٫٩٤٣٥٫٥٨٢٤٫١٧٧٢٫٥٢

٢٦٥  
الرحمن شیماء علي عبد 
  شریبھ

جید٣٨٣٤٫٢٥٢٤٫٠٨٧٢٫٢٥

جید٣٥٫٣٨٣٢٫٨٠٢٢٫٧٢٦٨٫١٨  ھالة جمال محمود موسي  ٢٦٦

 :نب راط

٢٥٧  
ھدي حسین عبد الجواد 

  معوض
  راسب أمراض صدریة

٢٥٨  
احمد نشات محمد عبد 

  الخالق
  راسب جمیع المواد

  راسب أمراض صدریة  ایمان كحیل محمد القط  ٢٦٤

را :ن بط

  غائب جمیع المواد  احمد سمیر السید المزین  ٢٥٠



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  ـالحظاتمـــــ  التقدیر

غائب جمیع المواد  ھدیل عبد الطیف زیان  ٢٥٢
غائب جمیع المواد  احمد ماھر محمود ابراھیم  ٢٥٣
غائب جمیع المواد  اسالم ماھر غنیم  ٢٥٤
  غائب جمیع المواد  احمد علي حسن شرف  ٢٦١

 ا :  

  ١٧  لمتقــــدمیـــنعدد الطالب ا  ١
  ١٢  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٥  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٩  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٣  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٧٥  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:   ا او ط   

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 

  تراكميال
النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ز: أوا  نب مط  

٦  
جھاد رشدي عبد المقصود 

  عمار
    امتیاز  ٩١٫٣١  ٣٠٫٤٣  ٤٥٫٢٥  ٤٦٫٠٦

م :ا   نب مط  

٣  
رؤوف ممدوح محمد عبد 

  اهللا السید
جید   ٧٥٫٥٢  ٢٥٫١٧  ٣٤٫٦٣  ٤٠٫٨٩

جدا
  

٢١  
جید   ٧٨٫٦١  ٢٦٫٢  ٣٦٫٧٥  ٤١٫٨٦   محمد محمدصفاء فتحي

جدا
  

٣٩  
امیرة انور عبد الفتاح 

  السیوفي
جید   ٧٨٫٣٥  ٢٦٫١١  ٣٨٫٤٤  ٣٩٫٩١

جدا
  

  :  نب مط  

    جید  ٧٤٫٤١  ٢٤٫٨  ٣٥٫٥٨  ٣٨٫٨٣  محمد خالد محد الفراش  ٥
  جید  ٧٤٫٩٤  ٢٤٫٩٨  ٣٦٫٣٨  ٣٨٫٥٦  محمد اسامة بدیر السید  ١٢
  جید  ٧٢٫٠٨  ٢٤٫٠٢  ٣٥٫٨٣  ٣٦٫٢٥  مد محروس محمد عزبمح  ٢٥
  جید  ٧٢٫٨٣  ٢٤٫٢٧  ٣٥٫٢٢  ٣٧٫٦١سمر مصطفي عبدالواحد   ٢٦



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 

  تراكميال
النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

  ابوالمجد
كریمة عبد المنعم مصطفي   ٣٣

  حسن
  جید  ٧١٫٣٢  ٢٣٫٧٧  ٣٤٫٠٢  ٣٧٫٣

ھدیر محمود فوزي احمد   ٣٥
  سالم

  جید  ٧٤٫٦٣  ٢٤٫٨٧  ٣٣٫٥٥  ٤١٫٠٨

مروة رمضان محمد   ٤٠
  حسانین

  جید  ٦٩٫٩٩  ٢٣٫٣٣  ٣٤٫٨٣  ٣٥٫١٦

سھام صالح سید احمد   ٤١
  مرسي شحاتھ

    جید  ٧٤٫٩  ٢٤٫٩٨  ٣٥٫٣  ٣٩٫٦٦

ھایدي احمد محمد محمد   ٤٢
  ابو النور

  جید  ٦٧٫١٩  ٢٢٫٣٩  ٣٣٫٦٩  ٣٣٫٥

مروة احمد صالح الدین   ٤٣
  عبد الحمید

  جید  ٧٢٫٦  ٢٤٫٢  ٣٣٫٨٨  ٣٨٫٧٢

محمود رمزي عبد الحمید   ٤٤
  حجازي

  جید  ٦٥٫١  ٢١٫٧٣  ٣١٫١٩  ٣٤

 ن: راب راط  

ھویدا ابراھیم صالح   ٢
  الصفتي

  راسب طب العیون ومقرر إختیاري وغائب جراحة العیون

الزھراء محمد عبدالھادي   ٤
  عبد المعبود

  راسب طب العیون ومقرر إختیاري وجراحة العیون

محمد محي الدین محمد عبد   ٧
  الفتاح

راسب مقرر إختیاري

حمد محمد خیرت مریم ا  ٨
  صقر

راسب طب العیون وجراحة العیون

احمد محمد عبد الفتاح   ٩
  ابراھیم حماد

  راسب طب العیون وباثولوجیا العین ومایكروبیولوجیا العین ومقرر إختیاري

  غائب طب العیون  محمود ابراھیم حسن علي  ١٠
نھال اسماعیل الخضري   ١٣

  محمد
  قرر إختیاريغائب طب العیون وباثولوجیا العین وم

ندى محمد عبد العیزیز   ١٤
  عجور

  غائب طب العیون وجراحة العیون

عبدالعزیز جمال عبدالعزیز   ١٨
  احمد

  راسب طب العیون وجراحة العیون

  غائب جراحة العیوناحمد شاھین خلیل خمیس   ١٩



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 

  تراكميال
النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

  علي
دعاء السید علي اسماعیل   ٢٠

  محمد
  غائب جراحة العیون

 مھا عبد اهللا محمد عبد  ٢٣
  الواحد

  غائب طب العیون ومقرر إختیاري

غادة محمد عبد المنعم   ٢٧
  محمد

  راسب طب العیون وجراحة العیون

محمد مصطفي محمد   ٢٩
  المخلصاوي

  راسب طب العیون

مروة عباس السید   ٣٠
  االشموني

  راسب طب العیون

  راسب طب العیون وجراحة العیون  مني سامي السید عمران  ٣١
بد الحمید میادة مصطفي ع  ٣٢

  سالمة
  راسب طب العیون ومقرر إختیاري

  راسب طب العیون  سارة زكریا محمد ابو علي  ٣٤
منى حسن توفیق عبد   ٣٦

  الواحد
  راسب طب العیون و غائب مقرر إختیاري

  غائب طب العیون  سارة عزت مصطفي القوني  ٣٧
  راسب طب العیون  سارة عبد اللطیف محمد  ٤٥
  راسب جراحة العیون  ىھبھ عادل احمد الھلب  ٤٦

  :ن بط  

ھبة محمد نجیب رمضان   ١١
  عبد اللطیف

  غائب جمیع المواد

ایمان محمد محمد ابراھیم   ١٥
  الشرقاوي

  غائب جمیع المواد

  غائب جمیع المواد  مي سعید منیر المعداوي  ١٦
محمد مجدي مختار ابو   ١٧

  شوشة
  غائب جمیع المواد

عبد االء یسري حسیني   ٢٢
  المطلب

  غائب طب العیون وباثولوجیا العین ومقرر إختیاري وجراحة العیون

  غائب طب العیون ومقرر إختیاري وجراحة العیون  عبیر عزت شمس ابراھیم  ٢٤
  غائب طب العیون وجراحة العیون  مریم احمد فتحي شلبي  ٢٨
بسمة عبد اللطیف عبد   ٣٨

  الجلیل الحباك
  ونغائب طب العیون وجراحة العی



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

 ا :  

  ٤٥  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ٣٧  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٨  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ١٥  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٢٢  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٤٠٫٥٤  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:  ا ا    

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
ل الفصلي  المعد

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ا: أو   نب مط  

٣٤٦  
رحاب عبد الناصر محمد 

  سلیمان
جید   ٧٦٫٢٥  ٢٥٫٤٢  ٣٨٫٩٢  ٣٧٫٣٣

  جدا
  

٣٤٧  
جید   ٨٠٫١١  ٢٦٫٧  ٣٧٫٩٤  ٤٢٫١٧  الشیماء عبد القادر تركي

  جدا
  

٣٤٩  
جید   ٨٠٫٢  ٢٦٫٧٣  ٤٢٫٤١  ٣٧٫٧٨  جدي اسماعیل عبراحمد م

  جدا
  

٣٥٥  
ابراھیم ایمن احمد ابو 

  سعده
جید   ٨٤٫٣٦  ٢٨٫١٢  ٤٢٫٨٦  ٤١٫٥

  جدا
  

 م :  نب مط  

جید٣٢٫٦٦٣٣٫٩٧٢٢٫٢١٦٦٫٦٣  نشوى رجب احمد الوحش  ٣٥٨

٣٦٣  
احمد محمد یسري شلقاني 

  عبد القادر
جید٣٧٫٦٦٣٧٫٠٨٢٤٫٩١٧٤٫٧٤

٣٧٠  
ریھام سید احمد محمد 

  الجندي
جید٣٧٫٦٦٣٦٫٢٨٢٤٫٦٥٧٣٫٩٤

 :نب راط

٣٤٢  
مني احمد عبد الجواد 

  محمد
  غائب أشعة ومقرر إختیاري

٣٤٣  
عصام الدین حامد محمود 

  جادو
  غائب أشعة ومقرر إختیاري

  غائب أشعة ومقرر إختیاري  اسالم حمیدة عبداهللا حمیدة  ٣٤٤
  غائب أشعة ومقرر إختیاريوفاء علي عبد العظیم   ٣٤٥



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
ل الفصلي  المعد

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

  القاضي

٣٤٨  
محمد صالح ابو الفتح 

  الحفناوي
  راسب أشعة

  راسب أشعة وغائب مقرر إختیاري  ھند حمدي السید السنباوي  ٣٥٠

٣٥١  
دینا یسري عبد المعبود 

  محمد
  راسب أشعة

٣٥٢  
أمیرة محمود  حمدي عبد 

  الھادي
  راسب أشعة

  راسب جراحة وغائب أشعة ومقرر إختیاري  أت خلیل الدجويایمان نش  ٣٥٤

٣٥٦  
محمد خالد صالح الدین 

  الشافعي
  راسب أشعة

٣٥٧  
تسنیم رمضان غنیم جاب 

  اهللا
  راسب أشعة

  راسب أشعة  ھاجر صبحي علي صقر  ٣٥٩

٣٦٠  
الزھراء عبد اهللا خلیل ابو 

  الحسن
  راسب أشعة

  راسب أشعة  االء عادل حسین مرعي  ٣٦١

٣٦٢  
سمر سعد الدین محمد عبد 

  الكریم
  راسب أشعة

٣٦٤  
اسماء عبد الغني عبد 

  الرازق
  راسب أشعة وغائب مقرر إختیاري

  راسب أشعة وغائب جراحة وباطنة وباثولوجي  شریف طھ علي الطویل  ٣٦٥

٣٦٦  
رضوى حامد عبد العزیز 

  وھدان
  راسب أشعة

  راسب أشعة  حنان ظریف زكي درویش  ٣٦٧
  راسب أشعة ومقرر إختیاري   ابراھیم كاملاجالل احمد  ٣٦٨

٣٦٩  
محمد عبد المنعم محمد 

  عبد النبي
  راسب أشعة

٣٧١  
 الدسوقي عبد الفتاحھدیر 

  عبد المعطي
  راسب أشعة

  راسب أشعة  سارة یحیي زكریا زایدة  ٣٧٢
  راسب أشعة  مروة رجب محمد اللطف  ٣٧٣

ن: را بط  

  میع الموادغائب ج  ایھ محمد صالح زنفل  ٣٥٣



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

 ا :  

  ٣٢  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ٣١  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٧  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٢٤  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٢٢٫٥  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:   ا ا    

رقم 
  وسالجل

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ا: أو   نب مط  

٢٦٧  
جید   ٨١٫٦٩  ٢٧٫٢٣  ٣٨٫٢٥  ٤٣٫٤٤  نورھان حسام الدین محمد

  جدا
  

٢٧١  
ایمان عصام جمعھ عبد 

  الفتاح
جید   ٨٠٫١٧  ٢٦٫٧٢  ٣٧٫٦١  ٤٢٫٥٦

  جدا
  

 م :  نب مط  

٢٧٩  
مي حسین عبد السمیع 

  جبریل
جید٣٧٫٨٩٣٢٫٢٨٢٣٫٣٩٧٠٫١٧

 :نب راط

٢٦٩  
رحاب جمال حسنین 

  حشیش
  غائب كیمیاء ومقرر إختیاري

٢٧٠  
نرمین محمد محمود 

  الجاویش
  راسب أمراض دم و غائب كیمیاء

٢٧٤  
فاطمة الزھراء صالح 

  سعید مرسي
  راسب كیمیاء

٢٧٥  
زینب حسن عدلي عبد 

  الشافي
  راسب كیمیاء وأمراض الدم وغائب مقرر إختیاري

  راسب أمراض دم  وغائب كیمیاء ومقرر إختیاري  بسمة السید محمد عیسي  ٢٧٦

٢٧٧  
مریم عبد الرحمن علي 

  محمود
  راسب كیمیاء وأمراض الدم

  غائب أمراض الدم  سمر سعید احمد السید  ٢٧٨

٢٨٢  
نسام سامي محمد یوسف أ

  شریف
  راسب كیمیاء وأمراض الدم



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  وسالجل

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

٢٨٣  
غادة عاطف عبد السمیع 

  ابو غالیة
  راسب كیمیاء وغائب أمراض الدم

ن: را بط  

  غائب جمیع المواد  صفاء صبري فرج نصر  ٢٦٨

٢٧٢  
شیماء عبد الغني محمد 

  ابو العطا
  غائب كیمیاء وأمراض الدم

  غائب كیمیاء وأمراض الدم  ضاسراء جمعھ رزق عو  ٢٧٣

٢٨٠  
نسرین البادي محمود 

  البشبیشي
  غائب كیمیاء وأمراض الدم

  غائب كیمیاء وأمراض الدم  ھند صبحي محمد سالم  ٢٨١

 ا :  

  ١٧  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ١٢  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٥  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٣  ـــاجحیـنعدد الطالب النـــ  ٥
  ٩  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٢٥  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:   ا ا   

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ا: أو   نب مط  

٣٤٠  
جید   ٧٧٫١٠  ٢٥٫٧  ٣٥٫٨٩  ٤١٫٢٢  مباركأمیرة عادل احمد 

  جدا
  

م :نب راط  

ھیلین نبیل ابراھیم   ٣٣٦
  بقطر

  راسب جمیع المواد

علیاء محمود محمد   ٣٣٧
  الجندي

  راسب طب طبیعي وكھرباء طبیة

  راسب جمیع المواد  سارة محمد علي سالمة  ٣٣٨



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ریھام محمد مصطفي   ٣٣٩
  جاب اهللا

  راسب طب طبیعي

ان ممدوح محمد ایم  ٣٤١
  یوسف

  راسب طب طبیعي وكھرباء طبیة

 :ن بط  

ھاجر عبد المجید ناجي   ٣٣٥
  عطیة

غائب جمیع المواد

 ا :  

  ٧  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ٦  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ١  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٥   الطالب الراسبینعدد  ٦
  %١٦٫٦٦  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:   ا اا   

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ز: أوا  نب مط  

  امتیاز  ٨٧،٣  ٢٩،١  ٤١،٩٧  ٤٥،٣٣  مازن لطفي محمد عجور  ٣١٧

م :ا   نب مط  

٣٠٧  
رامي محمد عبد الرحمن 

  المشالوي
جیــد   ٨٤،٢٨  ٢٨،٠٩  ٤١،٣٩  ٤٢،٨٩

جدا
  

٣١٢  
محمد خیري محمد جاب 

  اهللا
جیــد   ٨٢،٣٩  ٢٧،٤٦  ٣٨،١٧  ٤٤،٢٢

جدا
  

٣١٣  
احمد ابراھیم ابراھیم 

  العشماوي
د جداجی  ٨١،١٧  ٢٧،٠٥  ٣٧،٢٨  ٤٣،٨٩

  

٣١٤  
محمد عبد الھادي محمد 

  تعیلب
جیــد   ٨٠،٧٤  ٢٦،٩١  ٣٧،٨٦  ٤٢،٨٨

جدا
  

  جیــد   ٧٥،٦٧  ٢٥،٢٢  ٣٤،٥٦  ٤١،١١  محمود حسین سعد غنیم  ٣٢٥



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

جدا

٣٣١  
جیــد   ٧٥،٠٢  ٢٥،٠١  ٣٣،٤٧  ٤١،٥٥  یاسر محمود علي رمضان

جدا
  

 :  نب مط  

    جید  ٧٤،٢  ٢٤،٧٣  ٣٤،٥٣  ٣٩،٦٧  عمر صباح طھ شرف  ٣٢٤

ن: راب راط

  مقرر اختیارى+ راسب  باثولوجیا جراحیھ    الزھراء یحیي عاطف بالبل  ٣٠٨
  راسب جمیع المواد  محمد سمیر حسین محمد الفقي  ٣٠٩
  راسب جمیع المواد  مارك ماجد حبیب روس  ٣١٠
  راسب  باثولوجیا جراحیھ  رشا عاطف محمد شكري  ٣١٥
  راسب مقرر اختیارى  سارة محمد شفیق الفیشاوي  ٣١٦
  مقرر اختیارى+ راسب  باثولوجیا جراحیھ    محمود حامد السید عیسي  ٣١٨

٣١٩  
باسم عبد الواھب البرنس 

  الجزار
  راسب جمیع المواد

  راسب  باثولوجیا جراحیھ+ راسب جراحھ عامھ   محمد حسین عبد الرحمن محمد  ٣٢١
  راسب جمیع المواد  قظمصطفي حافظ محمد حا  ٣٢٢
  راسب جمیع المواد  شیماء مجدي الصواف  ٣٢٦
  راسب مقرر اختیارى  احمد فوزي احمد دویدار٣٢٧
  راسب  باثولوجیا جراحیھ+ راسب جراحھ عامھ   احمد ابراھیم مصلحي  ٣٢٨

٣٣٠  
احمد حسن عبد العزیز عبد 

  الفتاح
  راسب جمیع المواد

یع الموادراسب جم  محمد یاسین حمد یاسین  ٣٣٢
  راسب جمیع المواد  احمد محمد عبد المولي  ٣٣٣
  راسب  باثولوجیا جراحیھ  علي عبد العال محمود سماحھ  ٣٣٤

  :ن بط  

  غائب جمیع المواد  كریم محمد عبد الرحمن شادي  ٣١١
  غائب جمیع المواد  ولید علي محمد العباسي  ٣٢٠
  غائب جراحة عامة وباثولوجا جراحیة  د ندااسالم فایز طلبھ السی  ٣٢٢
  غائب جمیع المواد  ایمان حسن احمد الشافعي  ٣٢٩

 ا :  

  ٢٨  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

  ٢٤  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٤  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ــ  عدد الطالب الغائبین بعذر مقبول  ٤
  ٨  ــاجحیـنعدد الطالب النــــ  ٥
  ١٦  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٣٣،٣٣  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:   لطا ط   

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  التقدیر
مــــــالحظ

  ات

ز: أوا    نب مط  

    امتیاز  ٨٩٫٧٧  ٢٩،٩٢  ٤٢٫٣٣  ٤٧٫٤٤  عالمةھدیر یحیي خلیل   ٦٦

٦٧  
محمود عصام عبد القادر 

  احمد
    امتیاز  ٨٧٫١٩  ٢٩٫٠٦  ٤١٫٥٨  ٤٥٫٦١

 م :  نب ما  " ط"  

  جید جدا  ٧٧٫٨٩  ٢٥٫٩٦  ٣٥٫٨٣  ٤٢٫٠٦  رحاب حسین عبد الغني  ٦١

٦٥  
لمیاء عبد الفتاح ھمام 

  منصور
  د جداجی  ٧٧٫٦٤  ٢٥٫٨٨  ٣٥٫٧٥  ٤١٫٨٩

  جید جدا  ٨٢٫٢٢  ٢٧٫٤١  ٣٧٫٠٦  ٤٥٫١٦  والء عالء احمد سلیمان  ٦٨
مروة سعید توفیق   ٦٩

  الشعراوي
  جید جدا  ٧٧،٥٥  ٢٥،٨٥  ٣٦٫٢٨  ٤١٫٢٧

  جید جدا  ٨٣،٨٦  ٢٧،٩٥  ٣٨،٩٢  ٤٤،٩٤  احمد محمد عبد العزیز ھیر  ٧١
  جید جدا  ٧٨،٨٥  ٢٦،٢٨  ٣٥،٦٩  ٤٣،١٦  احمد سمیر فھمي نصار  ٧٦
  جید جدا  ٧٥٫٣٩  ٢٥،١٣  ٣٤٫٥٥  ٤٠،٨٣   جمال محمد صالحایمان  ٨٠
سارة حسني عبد الغني   ٨١

  غنیمي
  جید جدا  ٨٠،٧٣  ٢٦،٩١  ٣٥،٦٧  ٤٥،٠٦

  جید جدا  ٧٩،٥٦  ٢٦،٥٢  ٣٧،٢٥  ٤٢،٣١  ایمان طھ طھ عفیفي  ٨٤
احمد جالل مصیلحي   ٨٥

  السعدني
  جیـد جدا  ٨٢،٤٤  ٢٧،٤٨  ٤٠،٣٣  ٤٢،١١

  جید جدا  ٨٠،٠١  ٢٦،٦٧  ٣٨،٥٧  ٤١،٤٤  احمد السید محمد حسین  ٨٨
  جید جدا  ٧٦  ٢٥،٣٣  ٣٤،٢٢  ٤١،٧٨  نھي محمد سعد الصباغ  ٨٩

محمد حسني عبد العلیم   ١٠٣
  بسیوني

  جید جدا  ٨٠،٤٥  ٢٦،٨٢  ٣٥،٣٩  ٤٥،٠٦

  :  نب مط " "  



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  التقدیر
مــــــالحظ

  ات

٧٥  
والء عبد الحكیم سالم عبد 

  الفغار
  جیــد  ٧٠،٠٧  ٢٣،٣٦  ٣١،٤  ٣٨،٦٧

  جیــد  ٦٧،٤٦  ٢٢،٤٩  ٣٣،٧٦  ٣٣،٧  محمد سلیمان سلیمان محمد  ٧٩

٨٢  
ھبھ محمود محمد السید 

  عنتر
  جیــد  ٧٠،٧٥  ٢٣،٥٨  ٣٢،٣٦  ٣٨،٣٩

  جیــد  ٧٠،٠٦  ٢٣،٣٥  ٣٠،٥  ٣٩،٥٦  احمد محمد عبد الغني غزالة  ٨٦
  جیــد  ٧٢،١٥  ٢٤،٠٥  ٣٣،٦٥  ٣٨،٥  شیماء جمعھ موسي علي  ٨٧

 ن: راب راط  

٥٨  
محمد السید محمد احمد 

  عوده
  راسب حدیثي الوالدة

٥٩  
فاطمة موسي عبد الرازق 

  النجار
   طرق التغذیة– حدیثي الوالدة –راسب أمراض أطفال 

   طرق التغذیة– حدیثي الوالدة –راسب أمراض أطفال   نشوي اسامة عبد المقصود  ٦٠
   طرق التغذیة–راسب أمراض أطفال   منار محمد سعد محمد  ٦٢

٦٣  
نورا عمادالدین سعد محمود 

  حمودة
   طرق التغذیة– حدیثي الوالدة –راسب أمراض أطفال 

   طرق التغذیة–راسب حدیثي الوالدة   دینا جمال سعد القارح  ٦٤

٧٠  
نسرین عبد الباسط عبد 

  الصمد محمد
  راسب طرق التغذیة

٧٢  
احمد شعبان نصر عبد 

  القوي
  راسب حدیثي الوالدة

٧٣  
حمود عبده سماح عادل م

  جبریل
   طرق التغذیة– وراثة  – حدیثي الوالدة –راسب أمراض أطفال 

٧٤  
احمد محمد طاھر صالح 

  الدین سلمان
   طرق التغذیة– وراثة  – حدیثي الوالدة -راسب أمراض أطفال

٩٠  
سالي احمد ابراھیم 

  الشرقاوي
  راسب أمراض أطفال

٩١  
سارة عبد العزیز عبد البر 

  فراج
   حدیثي الوالدة-أطفال راسب أمراض 

  راسب حدیثي الوالدة  دینا فرید السید النجار  ٩٢
   وراثة–راسب حدیثي الوالدة   أمیرة حسن احمد الدمرداش  ٩٥

٩٧  
محمد عبد الفتاح محمود 

  عبد الفتاح
   حدیثي الوالدة-  وراثة  – مقرر اختیاري –راسب أمراض أطفال 

   وراثة–لوالدة راسب حدیثي ا  علي رمضان علي المراكبي  ٩٨



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  التقدیر
مــــــالحظ

  ات

   طرق التغذیة–وراثة  -راسب أمراض أطفال   محمد جمیل بكري عامر  ٩٩
  راسب أمراض أطفال  محمد احمد عبد العزیز سلیط  ١٠١
  راسب وراثة  ابراھیم محمد فتحي حسن  ١٠٢
  راسب وراثة  احمد بدوي رشاد بدوي  ١٠٤

 ن: را بط  

  یع الموادراسب جم  محمد فكري الصاوي بدوي  ٧٧
  راسب أمراض أطفال  محمود احمد محمود زھو  ٧٨
  راسب أمراض أطفال  سارة سعید عبد الحمید حماد  ٨٣
   وراثة– حدیثي الوالدة -راسب أمراض أطفال  سمر عزت سعد الغنیمي  ٩٣
   وراثة– حدیثي الوالدة -راسب أمراض أطفال  بردیس جمیل المرسي بدیرة  ٩٤
  تغذیة- مقرر اختیاري–راسب أمراض أطفال   ريمروة ایمن محمد الشبشی  ٩٦

١٠٠  
رحاب محمد عبد العزیز 

  عرابي
   تغذیة- وراثة – حدیثي الوالدة -راسب أمراض أطفال

١٠٥  
علیاء جمال عبد الحمید 

  طعیمھ
  راسب تغذیة

 ا :  

  ٤٨  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ٤٠  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٨  ب الغائبین بدون عذرعدد الطال  ٣
  --  عدد الطالب الغائبین بعذر مقبول  ٤
  ٢٠  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٢٠  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٥٠  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

  :  رة وا طا ط  

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  يالتراكم

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ز: أوا    نب مط  

٣٠٦  
مروة احمد السید عبد 

  المجید
  امتیاز  ٨٨،٤٧  ٢٩،٤٩  ٤٤،٢٥  ٤٤،٢٢



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  يالتراكم

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

  م :ا     نب مط  

٣٠٤  
عایدة سمیر رزق 

  مرقص
جید   ٧٨،٧٧  ٢٦،٢٦  ٣٩،٩٤  ٣٨،٨٣

جدا
  

  :ن بط  

٣٠٥  
اسماء زغلول عبدالملك 

  حسین
  راسب جمیع المواد

 ا :  

  ٣  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١

  ٢  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢

  ١  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣

  ---  عدد الطالب الغائبین بعذر مقبول  ٤

  ٢  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥

  ٠  عدد الطالب الراسبین  ٦

  %١٠٠  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:   ةا ط   

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ا: أو     نب مط  

٥٠  
جید   ٧٧،٨٤  ٢٥،٩٥  ٣٥،٢٨  ٤٢،٥٦  منال حمدي محمد الصیاد

اجد
  

 م :  نب مط " "  

  جید  ٧١،٨٩  ٢٣،٩٦  ٣٤،٢٢  ٣٧،٦٧  بسمة فتحي عبد المنعم علي  ٥١
  جید  ٦٧،٤  ٢٢،٤٧  ٣٣  ٣٤،٤  اسماء مجدي فؤاد العقاد  ٥٣

  :نب راط  

  أسرةراسب طب نیرین سمیر عبد الخالق   ٥٤



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

  عقار

٥٥  
فاطمة الزھراء فوزي حلمي 

  عبد الباقي
  أسرةب طب راس

  راسب طب اسرة  ایمان عبد الفتاح الدسوقي  ٥٢

 ن: را بط  

  غائب جمیع المواد  مصلح صالح الدین مصطفي  ٥٦

٥٧  
شیماء محمد كمال عبد 

  الرحمن
  غائب جمیع المواد

 ا :  

  ٨  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ٦  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٢  الغائبین بدون عذرعدد الطالب   ٣
  ---  عدد الطالب الغائبین بعذر مقبول  ٤
  ٣  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٣  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٥٠  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

: ا ا وا ا   

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  يالتراكم

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ا: او   نب مط  

٤٨  
لیلي جمال محمد محمد 

  احمد
جید   ٧٩،٥٥  ٢٦،٥٢  ٤٠،٤٤  ٣٩،١١

جدا
  

٤٩  
رضوي عبد الغني 

  ابوشریف
جید   ٨٠  ٢٦،٦٧  ٤١،٢٨  ٣٨،٧٢

  جدا
  

 م :نب راط  

  ال یوجد

  :ن بط  

  ال یوجـد  



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

 ا :  

  ٢  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ٢  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ــ  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ــ  عدد الطالب الغائبین بعذر مقبول  ٤
  ٢  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ــ  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %١٠٠  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

  :  ا ا ا  

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي 

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

او :  نب مط  

٤٢٧  
احمد محمد كامل ابو 

  المجد
  جید  ٦٧٫١١  ٢٢،٣٧  ٣١،٣٩  ٣٥،٧٢

 م :نب راط  

 ابراھیم احمد زكریا علي  ٤٢٩
  الشھاوي

  راسب باثولوجیا جراحیة

  راسب جراحة المسالك البولیة  علي عبد الجید حسین جاد اهللا  ٤٣٠

  :ن بط  

  حسام السید احمد قطب  ٤٢٨

 ا :  

  ٤  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ٣  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ــ  عدد الطالب الغائبین بعذر مقبول  ٤
  ١  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٢  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٣٣،٣  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:   ووا ا    



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  ـــالحظاتمـــ  التقدیر

ز: أوا  نب مط  

٣٧٤  
محمد مصطفي عزت 

  الجیار
  امتیاز  ٨٧٫٨  ٢٩٫٢٦  ٤٥٫٦٣  ٤٢٫١٧

٣٨٣  
ھاجر مصطفي محمد عبد 

  الوھاب
  امتیاز  ٨٥٫١١  ٢٨٫٣٧  ٤٣٫٤٤  ٤١٫٦٧

٣٨٨  
محمد عادل السید صادق 

  مبارك
  امتیاز  ٨٥٫٨  ٢٨٫٦  ٤٢٫٩١  ٤٢٫٨٩

٣٨٩  
 احمد عبدالودود عبدالصمد

  المیھي
  امتیاز  ٩٠٫٠٥  ٣٠٫٠١  ٤٧٫٩٤  ٤٢٫١١

٣٩٠  
ایھ رضا ابو ضیف محمد 

  عبد الدایم
    امتیاز  ٨٦٫٣  ٢٨٫٧٦  ٤٥٫٠٨  ٤١٫٢٢

م :ا   نب مط  

٣٧٥  
عبد الرحمن عمر عبد 

  الرحمن
جید   ٨٠٫٥٨  ٢٦٫٨٦  ٤١٫٤٧  ٣٩٫١١

جدا
  

٣٧٧  
محمد سامي ابو ھیكل سید 

  احمد
جید   ٨٠٫٨٨  ٢٦٫٩٦  ٤٢٫٨٨  ٣٨

جدا
  

٣٨٠  
مصطفي محمد محمود 

  حرحش
جید   ٧٥  ٢٥  ٣٥٫٢٢  ٣٩٫٧٨

جدا
  

٣٨٢  
جید   ٨٤٫١٩  ٢٨٫٠٦  ٤٣٫٩٧  ٤٠٫٢٢  محمد رأفت محمد الدیب

جدا
  

٣٨٤  
جید   ٨٤٫٥٢  ٢٨٫١٧  ٤٣٫٤١  ٤١٫١١  اسالم ناصر صبري

جدا
  

٣٨٦  
جید   ٧٦٫٢٥  ٢٥٫٤١  ٣٧٫٦٩  ٣٨٫٥٦  محمود مجدي محمود بدر

جدا
  

٣٨٧  
جید   ٧٦٫٠٧  ٢٥٫٣٥  ٤٠٫٦٣  ٣٥٫٤٤  مقصود ابراھیمھبھ عبد ال

جدا
  

٣٩٥  
ایھاب حسن محمد عبد 

  الھادي
جید   ٧٨٫٤٦  ٢٦٫١٥  ٣٨٫٥٢  ٣٩٫٩٤

جدا
  

٣٩٧  
احمد عبد السمیع توفیق 

  الھلباوي
جید   ٨٠٫٠٢  ٢٦٫٦٧  ٤٢٫١٣  ٣٧٫٨٩

جدا
  

٤٠١  
جمال سعد عبد الحمید 

  حسب
جید   ٧٧٫٧٥  ٢٥٫٩١  ٤٠٫٢٥  ٣٧٫٥

جدا
  

  : بن طام   



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
المعدل 
  التراكمي

النسبة 
  المئویة

  ـــالحظاتمـــ  التقدیر

    جید  ٧٢٫٢٨  ٢٤٫٠٩  ٣٥٫٥  ٣٦٫٧٨  دعاء فوزي قبیل ابراھیم  ٣٧٨
  جید  ٧١٫٤٢  ٢٣٫٨١  ٣٣٫٥٣  ٣٧٫٨٩  دالیا علي مندور سمري  ٣٩٤
  جید  ٧٤٫٧٢  ٢٤٫٩  ٣٨٫٤٤  ٣٦٫٢٨  مصطفي احمد محمد علي  ٣٩٩
  جید  ٧٢٫٩٧  ٢٤٫٣٢  ٣٣٫١٩  ٣٩٫٧٨  احمد فتحي محمد عبد اهللا  ٤٠٢

 را :ب رانط  

سارة سامي منصور عبد   ٣٧٩
  العزیز

  راسب اختیاري

أمیرة عبد الرازق فھمي   ٣٩١
  العبد

  راسب اختیاري

راسب امراض القلب وراسب أسس  اسالم سعید جاد الشحنھ  ٣٩٢
مینا رءوف شفیق عبد   ٣٩٦

  الملك
راسب أسس وراسب مقرر اختیاري

حمدان احمد عبد العظیم   ٣٩٨
  حسن

  راسب مقرر اختیاري

محمد حسن محمد حسن   ٤٠٠
  محمد

  راسب مقرر اختیاري

  :ن بط  

  غائب جمیع المواد  محیي اسماعیل ابراھیم  ٣٧٦
  غائب جمیع المواد  احمد اشرف عنتر  ٣٨١
  غائب جمیع المواد  محمد صقر عالم صقر  ٣٨٥
مصطفى محمود مصطفي   ٣٩٣

  خلیل
  غائب جمیع المواد

 ا :  

  ٢٩  طالب المتقــــدمیـــنعدد ال  ١
  ٢٥  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٤  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ١٩  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٦  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٧٦  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧

:  ارئ  طا    



ت اراول ا  

ا ا م ة دور إ ت م٢٠٢٠ء ا  

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    

  د  ا رة/ د . أ 

ا ا  ا ا      ،ا ر   

  دل ا رك / د . أ 

رقم 
  الجلوس

  اإلسم
المعدل الفصلي  

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
 المعدل

  التراكمي
النسبة 
  المئویة

  مــــــالحظات  التقدیر

ن: أوب مط  

            ال یوجد  

 م :نب راط  

ابراھیم محمد شبل كمال   ٣٠٢
  الغباشي

  راسب طواريء

احمد عبد الفتاح عبد   ٣٠٣
  الفتاح

  راسب طواريء وغائب مقرر اختیاري

  :ن بط  

    ال یوجد  

ا  :  

  ٢  عدد الطالب المتقــــدمیـــن  ١
  ٢  عدد الطالب الحاضـــــرین  ٢
  ٠  عدد الطالب الغائبین  ٣
  ٠  عدد الطالب النــــــاجحیـن  ٥
  ٢  عدد الطالب الراسبین  ٦
  %٠  النسبة المئــــویة للنجــــاح  ٧


