
  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١ -  : وا ا   
رقم 

  الجلوس
المعدل   االسم

  ١الفصلي ج
المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

  محل المیالد  تاریخ المیالد

  ن: أوب مط  

  كفر الشیخ  ٢٧/٢/١٩٩١  جید جدا  ٧٨٫٤٦  ٢٦٫١٥  ٣٧٫١٩  ٤١٫٢٧  ایمان سامي محمود عبده فلیفل  
  الغربیة  ١/١/١٩٩٠  جید  ٧٠٫٤٦  ٢٣٫٤٨  ٣٤٫٥٢  ٣٥٫٩٤  عبد الفتاح احمد عبادهأمل   
  الدقھلیة  ٧/١٢/١٩٨٦  جید  ٧٤٫٩٤  ٢٤٫٩٨  ٣٦٫٩٤  ٣٨  الشیماء محمد احمد خشان  
  الغربیة  ٢٦/٣/١٩٨٩  جید  ٧١٫٧٥  ٢٣٫٩١  ٣٢٫٨٧  ٣٨٫٨٨  ایمان فتوح محمد سعید  
  كفر الشیخ  ٢٥/٨/١٩٨٨  جید جدا  ٨١٫١٣  ٢٧٫٠٤  ٣٩٫٤١  ٤١٫٧٢  العزیز حامد منة اهللا خیرت عبد  
  المنوفیة  ٣/٦/١٩٩٠  جید  ٧١٫٤٩  ٢٣٫٨٣  ٣٥٫١١  ٣٦٫٣٨  رنا ممدوح محمد شدید  
ھدیر عادل الدسوقي حسن   

  الیمني
  بورسعید  ١١/٦/١٩٩٠  جید جدا  ٨٣٫٩٦  ٢٧٫٩٨  ٣٩٫٠٨  ٤٤٫٨٨

  المنوفیة  ١٠/١٠/١٩٨٧  جید  ٧٤٫٨٨  ٢٤٫٩٦  ٣٤٫٥٥  ٤٠٫٣٣  محمد ممدوح محمد الشافعي  
نورا رجب عبد العظیم عبد   

  الرحمن
  المنوفیة  ١/٣/١٩٩١  ممتاز  ٨٩٫٥٤  ٢٩٫٨٤  ٤٣٫٢٧  ٤٦٫٢٧

  كفرالشیخ  ٩/٤/١٩٩١  جید جدا  ٨٠٫١١  ٢٦٫٧٠  ٣٦٫١١  ٤٤  سارة عبد اهللا متولي النجار  
  الغربیة  ٣٠/١/١٩٨٨  جید  ٧١٫٥  ٢٣٫٨  ٣٣٫٧٥  ٣٧٫٧٨  ھبھ احمد حسن أبو زھرة  
  الغربیة  ٢٨/٥/١٩٨٨  جید  ٧٢٫٢  ٢٤٫٠٦  ٣٤٫٦٤  ٣٧٫٥٦  ایمان محمد أبو عجاجة ماضي  
  الغربیة  ٢٣/٧/١٩٨٦  جید  ٦٩٫٢٥  ٢٣٫٠٨  ٣٢٫٧٥  ٣٦٫٥  ایمان محمد كامل علي مرسي  
  البحیرة  ٢٧/٤/١٩٨٩  جید  ٧٤٫٦٩  ٢٤٫٨٩  ٣٤٫٢٥  ٤٠٫٤٤  الصانعكریم احمد ابراھیم  
  المنوفیة  ٢/١١/١٩٩٢  جید  ٧١٫٣٣  ٢٣٫٧٧  ٣٣٫٢٢  ٣٨٫١١  مھا محمد مبروك ھالل  

 م :نب راط  

  راسب جلدیة ومقرر اختیاريیارا سامي عبد المحسن
  لیزر+ راسب جلدیة   اسراء صالح احمد  
  راسب جلدیةاسماء السید سلیمان  
  راسب جلدیة ومقرر اختیاري  احالم حمدي السید  
  مقرر اختیاري+ لیزر + راسب جلدیة  أیھ عصام عاصم محمد  
  راسب جلدیة  زیزأمیرة سعید عبد الع  
  راسب جلدیة  أیمن محمد محمد عبد الوھاب  
  مقرر اختیاري+ لیزر + راسب جلدیة   أروي عبد الفتاح سالم  
  راسب جلدیة  ھدي لبیب احمد عالم  
  راسب جلدیة  ھاجر عادل عبد الحمید  
   لیزر-نفسیة –راسب جلدیة   سارة ابراھیم احمد  
   مقرر اختیاري– لیزر –نفسیة  –راسب جلدیة   ریم عبد الوھاب عرفھ  
  تناسلیةوالء محمد یوسف احمد  
  راسب جلدیة  سراء اشرف محمد  
  راسب جلدیة  سماء صالح حامد  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١ -  : وا ا   
رقم 

  الجلوس
المعدل   االسم

  ١الفصلي ج
المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

  محل المیالد  تاریخ المیالد

   مقرر اختیاري– لیزر –راسب نفسیة   شیماء صالح محمود  
   مقرر اختیاري– تناسلیة–راسب جلدیة   شادیة احمدي احمد علي  
  ةراسب جلدی  مصطفي محمود الدسوقي  
  مقرر اختیاري+ راسب جلدیة   دیانا عادل بشارة  
  راسب جلدیة  مي عبد الھادي محمد  
  راسب جلدیة  نرمین محمد عبد الحمید  
   لیزر–راسب جلدیة   ھناء ربیع محمد محمد  

   مقرر اختیاري–راسب جلدیة   لمیاء صالح ابراھیم  
  ي مقرر اختیار– لیزر –راسب نفسیة   سالي عبد اهللا الجوھري  
  راسب جلدیة  علیاء ابراھیم محمد  

  :ن بط  

   مقرر اختیاري–لیزر –راسب جلدیة   شیماء یوسف علي  
  جمیع المواد  ھالل ھالل السید  
   مقرر اختیاري- لیزر  – نفسیة –راسب جلدیة   ایمان سعد السید احمد  
  راسب جلدیة  نھلة السید محمد خطاب  
   مقرر اختیاري– لیزر – نفسیة –لدیة راسب ج  ھند مصطفي حامد  
   مقرر اختیاري–لیزر  –راسب جلدیة   شیماء محمود محمد  
   تناسلیة- راسب جلدیة   علي محمد علي زیادة  
  راسب جلدیة  نورھان احمد محمود مرجان  
  مقرر اختیاري+ راسب جلدیة   لبني عزت عبد الغفور  
  مقرر اختیاري+ ة تناسلی+ راسب جلدیة   مروة محمد احمد ھاویس  

ا  :  

٥٠  عدد الطالب المتقدمین١
٤٠عدد الطالب الحاضرین٢
  ١٥  الناجحینعدد الطالب ٣
٢٥الراسبینعدد الطالب   ٤
١٠الغائبینعدد الطالب ٥
  %٣٤٫٠٩النسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

٢ -  : ج اة وا وا ا  
رقم 

  جلوسال
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
نسبة مئویة   معدل تراكمى

%  
التقدیر 

  العام
محل   تاریخ المیالد

  المیالد

  ن: أوب مط  

                ال یوجد  

 م :نب راط  

احمد محمد محمدي 
غانم

  راسب جمیع المواد

  :ن بط  

    ال یوجد  

ا  :  

١  عدد الطالب المتقدمین١
١عدد الطالب الحاضرین٢
  -  الناجحینعدد الطالب ٣
١الراسبینعدد الطالب   ٤
-الغائبینعدد الطالب ٥
  %صفرالنسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

٣ -  : ا اا  
رقم 

  الجلوس
المعدل   االسم

  ١الفصلي ج
المعدل 
  ٢الفصلي ج

دل مع
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

مصطفي عادل احمد محمد عبد   
  المغیث

  سوھاج  ٨/٩/١٩٨٨  جید  ٧٤٫٥٨  ٢٤٫٨٦  ٣٥٫٨٦  ٣٨٫٧٢

  اسیوط  ٤/١٢/١٩٨٥  جید  ٦٧٫٣١  ٢٢٫٤٣  ٣٠٫٣١  ٣٧  اسحق شوقي توفیق جاد  
  الكویت  ١/٣/١٩٨٤  مقبول  ٦٢٫٤٩  ٢٠٫٨٣  ٣٠٫٣٣  ٣٢٫١٦  أمینة عثمان احمد محمد  
  المنوفیة  ١/١٠/١٩٨٧  جید  ٦٩٫٩٤  ٢٣٫٣١  ٣٣٫٥  ٣٦٫٤٤  محمد ھشام فاید عبد الحمید جاد اهللا  
  البحیرة  ٦/٤/١٩٨٦  مقبول  ٦٣٫٣٦  ٢١٫١٢  ٣٠٫٣٦  ٣٣  محمد عبد الحمید احمد عسل  
  البحیرة  ١٥/٩/١٩٨٨  جید  ٦٦٫٨٦  ٢٢٫٢٨  ٣٢٫٥٨  ٣٤٫٢٨  ایمن انور عبد الوھاب غزالن  
  المنیا  ٢/٤/١٩٨٩  جید  ٧٠٫٤٦  ٢٣٫٤٨  ٣٠٫٩١  ٣٩٫٥٥  أنور احمد یسري أنور عبد العاطي  

 م :نب راط  

  راسب جمیع المواد  احمد وجیھ محمد حسن  
  راسب جراحة عامةمینا ظریف ملطي  
   الباثولوجیا الجراحیة–راسب الجراحة العامة احمد حسن عویس احمد  
  راسب جمیع المواد   السید عليطاھر محمود  
   الباثولوجیا الجراحیة- -راسب الجراحة العامة   ولید السعید السعید محمد خلیل  
  راسب جراحة عامة وباثولوجیا جراحیة  جالل احمد عاطف عبد الجواد  
  راسب مقرر اختیاري  ابراھیم جمعھ ابراھیم سالمة  
  مقرر اختیاري+ الجراحیة راسب الباثولوجیا   حسام مجدي محمد عبد اهللا  
  راسب مقرر اختیاري  احمد ماھر محمد محمود  
   الباثولوجیا الجراحیة–راسب الجراحة العامة   ھیثم جمعھ منصور عثمان  
  راسب جمیع المواد  ماركو مجدي ابو الیمین ابراھیم  
  راسب الجراحة العامة  احمد محمود احمد اسماعیل  

  :ن بط  

  جمیع الموادحمود عبد العزیزاحمد م
  جمیع المواد  محمد احمد حسن حسن  

ا  :  

٢١  عدد الطالب المتقدمین١
١٩عدد الطالب الحاضرین٢
  ٧  الناجحینعدد الطالب ٣
١٢الراسبینعدد الطالب   ٤
٢الغائبینعدد الطالب ٥
% ٣٦٫٨٤النسبة المئویة للنجاح٦



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

٤  -  : و طا ا  
رقم 

  الجلوس
المعدل   االسم

  ١الفصلي ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

  القاھرة  ٢١/١٠/١٩٩١  جید جدا  ٧٥٫٦١  ٢٥٫٢٠  ٣٦٫٢٢  ٣٩٫٣٩  غدیر محسن رشاد  عبد الغفار  
  الدقھلیة  ١/٩/١٩٨٥  جید جدا  ٧٩٫٠٣  ٢٦٫٣٤  ٣٧٫٩٧  ٤١٫٠٦  اسالم محمد ابراھیم مراد  
محمد دسوقي احمد دسوقي   

  النقرود
  البحیرة  ١/٥/١٩٩٠  جید  ٧٤٫٨٦  ٢٤٫٩٥  ٣٣٫٢٥  ٤١٫٦١

كفر   ٢٤/٩/١٩٩٢  جید  ٧٢٫٤١  ٢٤٫١٣  ٣٢٫٥٨  ٣٩٫٨٣  أیھ عبده علي فرج عیسي  
  الشیخ

  الغربیة  ٤/٩/١٩٨٦  جید  ٧٣٫١١  ٢٤٫٣٧  ٣٣٫٦١  ٣٩٫٥  محمد الحنفي ابراھیم ضیائي  

 م :نب راط  

  راسب طب العین وجراحة العین وباثولوجیا العین ومیكروبیولوجي العین ومقرر اختیاريتامر محمد محمود
  راسب جمیع المواد  مینا مجدي ظریف  
  راسب طب العین وجراحة العین وباثولوجیا العین ومقرر اختیارينشوة حمدي عبد الجواد  
  راسب طب العین  محمدھند احمد   
  راسب باثولوجیا العین  شیماء محمد محمد عبده  
  راسب طب العین  عبد اهللا علي علي قشطة  
  راسب طب العین  شیماء ابراھیم محمود آدم  
  راسب طب العین وجراحة العین ومقرر اختیاري  مھا صبري الباز  
  راسب طب العین وجراحة العین  سالي عبد المنعم محمد العرابي  
  راسب طب العیون  اماني جعفر عبد اهللا جعفر  
  راسب طب العیون وجراحة العین ومقرر اختیاري  شاھندا فتحي محمد حسین  
سمر محمود عالء الدین عبد   

  الغفار
  راسب طب العیون

  راسب طب العیون  مني مصطفي عرفات عثمان  
   االختیاري  وباثولوجیا العینراسب طب العیون وجراحة العیون والمقرر  عبد الرحمن صبحي لطفي  
  راسب طب العین  والء ایمان محمد دراز  
  راسب طب العین وجراحة العین ومیكرو العین ومقرر اختیاري  صابرین عبد البار علي سلیمان  
  راسب طب العین وجراحة العین  مروة محمود السید ابراھیم  
  راسب طب العیون  ایمان محمد علي عطیة عبد اهللا  
  راسب طب العین ومقرر اختیاري وجراحة العین   منیب حلمي محمودبسمة  

سامح محمد نبیل مصطفي   
  مسرجة

  راسب طب العیون ومقرر اختیاري

عبد اهللا عبد الحلیم عبد اهللا   
  عوض

  راسب طب العیون وباثولوجیا العین

  راسب طب العیون  ایمان محمد رأفت قاصد كریم  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

٤  -  : و طا ا  
رقم 

  الجلوس
المعدل   االسم

  ١الفصلي ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  :ن بط  

  راسب جمیع المواددلي عبد المحسنمحمد عا  
  راسب جمیع المواد  محمد عبد السالم عبد الحمید  
  راسب طب العین وجراحة العین وباثولوجیا العین ومقرر اختیاري  عبیر محمد فتوح شلبي  

ا  :  

٣٠  عدد الطالب المتقدمین١
٢٧عدد الطالب الحاضرین٢
  ٥  الناجحینعدد الطالب ٣
٢٢الراسبیند الطالب عد  ٤
٣الغائبینعدد الطالب ٥
% ١٨٫٥١النسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

٥  -   :  ا ا ا  
رقم 

  الجلوس
المعدل   االسم

  ١الفصلي ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  طب من: و  أ

مصطفي محمود محمد عبد   
  التواب

  السعودیة  ٢٨/٧/١٩٨٦  مقبول  ٦٤٫٧٧  ٢١٫٥٩  ٣٠٫٧٧  ٣٤

 م :نب راط  

  راسب جراحة المسالك ومقرر اختیاري  محمد صابر محمد ملیجي  
محمد زغلول عبد الوھاب ابو   

زید
  راسب مقرر اختیاري

  :ن بط  

    ال یوجد  

ا  :  

٣  عدد الطالب المتقدمین١
٣عدد الطالب الحاضرین٢
  ١  الناجحینعدد الطالب ٣
٢الراسبینعدد الطالب   ٤
-الغائبینعدد الطالب ٥
% ٣٣٫٣٣النسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

٦  -  : ا ووا اض اأ  
رقم 

  جلوسال
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

  الغربیة  ٢١/٨/١٩٨٨  جید جدا  ٧٩٫٤٧  ٢٦٫٤٩  ٣٩٫٨  ٣٩٫٦٧  عبد اهللا حسن عبد اهللا عواره  
  الشرقیة  ٤/٩/١٩٨٨  جید  ٧٠٫٩٩  ٢٣٫٦٦  ٣٦٫٢٢  ٣٤٫٧٧  محمد مصطفي محمد مصطفي  
سامي صباح عبد العاطي خلیل   

  عوض
  الغربیة  ١/٩/١٩٨٥  جید  ٦٨٫١  ٢٢٫٧  ٣١٫٢٧  ٣٦٫٨٣

  البحیرة  ١٥/١١/١٩٨٩  جید  ٦٥٫٤٧  ٢١٫٨٢  ٣٢٫٩٧  ٣٢٫٥  عمرو یوسف اسماعیل ابو السعود  
  البحیرة  ٦/٦/١٩٨٩  مقبول  ٦٤٫٢٤  ٢١٫٤١  ٣٠٫٤١  ٣٣٫٨٣  محمد علي عبد العزیز شلبي  

 م :نب راط  

  راسب جمیع الموادفادي رفعت ذكي جرجس
  راسب جمیع المواد  محمد عالم عبد الرحمن علي  
  راسب أمراض قلبأماني محمد عبد الغني دیاب  
  راسب اسس قلب ومقرر اختیاري  مراد محمد محمد السید علیوة  
  راسب مقرر اختیاري  جورج جمیل عیاد  ایوب  
  راسب جمیع المواد  حمدي محمد حسن سالم  
  راسب جمیع المواد  نجوي ابو الیزید عبد الحمید  
  راسب أمراض القلب ومقرر اختیاري  بیشوي مالك فوزي  

  :ن بط  

  جمیع المواد  اسالم حافظ عبد المعطي فارس  
  جمیع المواد  أمیرة جالل حسین عثمان  
  جمیع المواد  محمد عبد الرحمن محمود سامي  
  جمیع المواد  طفي محمد مصطفي عبد القادرمص  
  جمیع المواد  غادة الشربیني عبد العزیز  

ا  :  

١٨  عدد الطالب المتقدمین١
١٣عدد الطالب الحاضرین٢
  ٥  الناجحینعدد الطالب ٣
٨الراسبینعدد الطالب   ٤
٥الغائبینعدد الطالب ٥
% ٣٨٫٤٦النسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

٧ -  : رنوا راض اا  
رقم 

  الجلوس
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

  ن: أوب مط  

                ال یوجد  

 م :نب راط  

  راسب امراض صدریةھمام ناصر السید شعبان
  راسب جمیع المواد  دي نبیل عبد الحمیدن  
  راسب جمیع الموادرانیا سعید مصطفى  
  راسب جمیع المواد  ھانم سالم ابو الیزید  
  راسب جمیع المواد  محمد عبد الرحمن السید  
  مقرر اختیاري  مارینا نادي نجیب  

  :ن بط  

  جمیع المواد  مرفت صلیب حكیم  

ا  :  

٧   الطالب المتقدمینعدد١
٦عدد الطالب الحاضرین٢
  -  الناجحینعدد الطالب ٣
٦الراسبینعدد الطالب   ٤
١الغائبینعدد الطالب ٥
% صفرالنسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

٨  -  : رة وا طا ط  
رقم 

  الجلوس
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
ل معد

  تراكمى
نسبة مئویة 

%  
التقدیر 

  العام
محل   تاریخ المیالد

  المیالد

  ن: أوب مط  

  المنیا  ١٥/١١/١٩٧٨  جید جدا  ٧٧٫٨٣  ٢٥٫٩٤  ٣٦٫٧٧  ٤١٫٠٦  اسامة الفي ایوب حنا  
سمیر محمد  علي محمد   

  الصیاد
  كفرالشیخ  ٢٥/١/١٩٧٨  جید  ٦٦٫٤٣  ٢٢٫١٤  ٣٣٫٣٨  ٣٣٫٠٥

ھویدا یوسف عیسي   
  شریف

كفر   ٣٠/٩/١٩٨٧  مقبول  ٦٢٫٥٢  ٢٠٫٨٤  ٣٠٫٦٤  ٣١٫٨٨
  الشیخ

 م :نب راط  

  راسب طب مناطق حارةاحمد محمد احمد عبد النعیم
  راسب طب المناطق الحارة  رضا عزیز عزب سلیمان  
  المقرر االختیاري+ راسب طب المناطق الحارة محمد محمود سعد الطوب  
احمد سید احمد عبد   

  الرحمن
  ب طب المناطق الحارةراس

  راسب طب المناطق الحارة  عالء محمد عبد السید سالم  
  راسب طب المناطق الحارة  ایمن احمد علي الفیشاوي  

  :ن بط  

  جمیع المواد  اسالم طلعت حسن  
    ال یوجد  

ا  :  

١٠  عدد الطالب المتقدمین١
٩عدد الطالب الحاضرین٢
  ٣  الناجحینالب عدد الط٣
٦الراسبینعدد الطالب   ٤
١الغائبینعدد الطالب ٥
%٣٣٫٣٣النسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

٩ -  : ا ت واا ط  
رقم 

  الجلوس
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  یالدالم

  ن: أوب مط  

راجي متولي حسن   
  بیبرس

  بورسعید  ١٨/٢/١٩٧٩  جید  ٧١٫٠٧  ٢٣٫٦٩  ٣٤٫١٩  ٣٦٫٨٨

 م :نب راط  

  ال یوجد

  :ن بط  

    ال یوجد  

ا  :  

١  عدد الطالب المتقدمین١
١عدد الطالب الحاضرین٢
  ١  الناجحینعدد الطالب ٣
-الراسبین الطالب عدد  ٤
-الغائبینعدد الطالب ٥
%١٠٠النسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١٠  -  : وا  ا ا  
رقم 

  الجلوس
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  أو :نطب م  

نھي خیري عبد الرحمن عوض   
  عمر

  البحیرة  ١٨/٥/١٩٩١  جید  ٦٨٫٤٣  ٢٢٫٨١  ٣١٫٢٧  ٣٧٫١٦

 م :نب راط  

  راسب الطب الطبیعي والتأھیل واالستعماالت االكلینیكیة بالكھرباء الطبیةنانسي سمیر عبد الخالق عقار
  یل واالستعماالت االكلینیكیة بالكھرباء الطبیةراسب الطب الطبیعي والتأھ  مني محمد عبد المنعم قاسم

  :ن بط  

    رحاب محمود محمد فتحي  

ا  :  

٤  عدد الطالب المتقدمین١
٣عدد الطالب الحاضرین٢
  ١  الناجحینعدد الطالب ٣
٢الراسبینعدد الطالب   ٤
١الغائبینعدد الطالب ٥
%٣٣٫٣٣النسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١١  -  : ةا ط  
رقم 

  الجلوس
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

  ن: أوب مط  

                ال یوجد  

 م :نب راط  

ماریانا صفوت عبد المسیح 
ولسن

  سب طب األسرةرا

    

  :ن بط  

    ال یوجد  

ا  :  

١  عدد الطالب المتقدمین١
١عدد الطالب الحاضرین٢
  -  الناجحینعدد الطالب ٣
١الراسبینعدد الطالب   ٤
-الغائبینعدد الطالب ٥
%صفر   النسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١٢  -  : تا  
رقم 

  الجلوس
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

مروة عاطف حمزة عطیة   
  خلیل

  الغربیة  ٢٥/٩/١٩٨٩  جید  ٧١٫٨٨  ٢٣٫٩٦  ٣٥٫٢٧  ٣٦٫٦١

 م :نب راط  

   امراض سمع–راسب الوسائل التشخیصیة وتأھیل ضعاف السمع لعاطياحالم احمد عبد ا
  راسب امراض السمع ووسائل تشخیصیة وتأھیل ضعاف السمع  مریم حلمي السید محمد

  :ن بط  

    ال یوجد  

ا  :  

٣  عدد الطالب المتقدمین١
٣عدد الطالب الحاضرین٢
  ١  الناجحینعدد الطالب ٣
٢الراسبینعدد الطالب   ٤
-الغائبینعدد الطالب ٥
% ٣٣٫٣٣النسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١٣  -  : ا ا  
رقم 

  الجلوس
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

  طب من:   أو

  سوھاج  ٣/٩/١٩٨٨  جید  ٧٠٫٢٥  ٢٣٫٤١  ٣٤٫٦١  ٣٥٫٦٤  مریم وفیق صفوت مختار  

 م :نب راط  

  راسب جمیع الموادرشا عبد القادر عبد العزیز
  راسب الكیمیاء االكلینیكیة  شیماء احمد محمد عصر
راندا عبد الرءوف عبد 

  الستار
  راسب جمیع المواد

الھام الشربیني محمد 
  بدران

  مقرر اختیار+ كیمیاء  اكلینیكیھ 

   امراض الدم–راسب الكیمیاء االكلینیكیة   رشا عبد النعیم القریاني
  راسب الكیمیاء االكلینكییة  سمر ابراھیم احمد

  راسب الكیمیاء االكلینیكیة  رانیا علي  فتوح محمد
احمد محمد عبد العظیم 

  محمد
  اء االكلینیكیةراسب الكیمی

  راسب امراض الدم  ھدیر محمد رأفت محمد
    

  :ن بط  

    ال یوجد  

ا  :  

١٠  عدد الطالب المتقدمین١
١٠عدد الطالب الحاضرین٢
  ١  الناجحینعدد الطالب ٣
٩الراسبینعدد الطالب   ٤
-الغائبینعدد الطالب ٥
%    ١٠النسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١٤ -  : ا ا  
رقم 

  الجلوس
المعدل   االسم

  ١الفصلي ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

  السكندریةا  ٥/١/١٩٨٩  جید جدا  ٧٥٫١٣  ٢٥٫٠٤  ٣٨٫٣٠  ٣٦٫٨٣  نانسي نصر بشارة نسیم ابادیر  
  الغربیة  ١٩/١٢/١٩٨٩  جید  ٦٧٫١  ٢٢٫٣٧  ٣٣٫٦٦  ٣٣٫٤٤  ایمان محمد احمد محمد سلیمان  
  المنوفیة  ١٩/٦/١٩٧١  جید  ٦٥٫١٣  ٢١٫٧  ٣١٫٣٦  ٣١٫٧٧  عماد عمر محمد ابو شنب  
  الغربیة  ١/٧/١٩٩٠  جید  ٦٩٫٤  ٢٣٫١٣  ٣٦٫٠٢  ٣٣٫٣٨  امیرة شوقي عبد الحكیم عیسي  
حمد سمیة السعید عبد الرحیم  م  

  مھنا
  الدقھلیة  ٢/٤/١٩٨٦  جید  ٦٦٫٨٣  ٢٢٫٢٧  ٣٦  ٣٠٫٨٣

 م :نب راط  

  راسب اشعة تشخیصیة  اسماء جمال عبد العظیم

  :ن بط  

    ال یوجد  

ا  :  

٦  عدد الطالب المتقدمین١
٦عدد الطالب الحاضرین٢
  ٥  الناجحینعدد الطالب ٣
١سبینالراعدد الطالب   ٤
-الغائبینعدد الطالب ٥
% ٨٣٫٣٣النسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١٥ -   :ا ا  
رقم 

  الجلوس
المعدل   االسم

الفصلي 
  ١ج

المعدل 
  ٢الفصلي ج

معدل 
  تراكمى

نسبة 
  %مئویة 

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

  القلیوبیة  ٢٣/٨/١٩٨٦  جید  ٧١٫٨٩  ٢٣٫٩٦  ٣٣٫٣٣  ٣٨٫٥٦    صالح أمین علي الدیبكيمعتز باهللا   
  السعودیة  ٩/٤/١٩٨٨  جید  ٦٦٫٢٧  ٢٢٫٠٩  ٣٤٫٤٤  ٣١٫٨٣  ھشام احمد ایمن محمد النبوي الحناوي  
  االسكندریة  ١٣/٩/١٩٨٦  جید  ٧٢٫٥٤  ٢٤٫١٨  ٣٤٫١٦  ٣٨٫٣٨  ریمون سمیر حلیم سالمة  
  قنا  ١٥/١١/١٩٨٧  جید  ٦٩٫٨٠  ٢٣٫٢٦  ٣٣٫٢٥  ٣٦٫٥٥  ؤوف یعقوبروفائیل مالك مرعي  عبد الر  
  المنیا  ٢٥/٥/١٩٧٨  جید  ٦٨٫٠٢  ٢٢٫٦٧  ٣٣٫٣٦  ٣٤٫٦٦  اشرف لطفي محمود عبد اللطیف  

 م :نب راط  

  راسب جراحة العظام وناجح إصابات ومقرر اختیاري وجراحة عامةعمر احمد عبد السمیع محمد ابراھیم
  راسب مقرر اختیاري وناجح جراحة عظام وإصابات وجراحة عامة  سید احمدھشام محمد علي 

  راسب جراحة عظام وإصابات ومقرر اختیاري وناجح جراحة عامة  محمد رفعت فؤاد ابراھیم
  راسب جراحة عظام وناجح إصابات وجراحة عامة ومقرر اختیاري  عمرو أنور محمد غالب

  راسب جراحة العظام وناجح اصابات وجراحة عامة ومقرر اختیاري  لدینمحمد عبد الحمید عبد القادر جمال ا
  راسب جراحة العظام وناجح إصابات ومقرر اختیاري وجراحة عامة  جرجس ابراھیم جرجس سلیمان

  راسب مقرر اختیاري وجراحة عظام وناجح إصابات وجراحة عامة  محمد حسین خلیفھ محمد
  رر اختیاري وجراحة عظام وناجح إصابات وجراحة عامةراسب مق  عماد مكرم غطاس میخائیل

  راسب مقرر اختیاري وجراحة عظام وناجح إصابات وجراحة عامة  محمود فاروق صیرة درویش  
  راسب جراحة عظام وإصابات ومقرر اختیاري وناجح جراحة عامة  محمد عبد المنعم فھمي  

  :ن بط  

  احة العظام وإصابات وناجح جراحة عامة ومقرر اختیاريراسب جر  محمود احمد ابو زھرة
  راسب جراحة عظام وإصابات ومقرر اختیاري وناجح جراحة عامة  ابراھیم السید جابر احمد

  راسب مقرر اختیاري وجراحة عظام وجراحة عامة وناجح إصابات  حسام حسن احمد عبد الھادي  
  راسب جمیع المواد  مینا رزق نجیب  
  راسب جمیع المواد  د مبروك ابراھیمعمرو سعی  
  راسب جمیع المواد  عبد الفتاح محمود االخناوي  

ا  :  

٢١  عدد الطالب المتقدمین١
١٥عدد الطالب الحاضرین٢
  ٥  الناجحینعدد الطالب ٣
١٠الراسبینعدد الطالب   ٤
٦الغائبینعدد الطالب ٥
% ٣٣النسبة المئویة للنجاح٦



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١٦  -  : ا طاض اا  
رقم 

  الجلوس
المعدل   االسم

  ١الفصلي ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

  ن: أوب مط  

  الغربیة  ٧/١١/١٩٨٤  جید  ٦٧٫٧١  ٢٢٫٥٧  ٣١٫٧٧  ٣٥٫٩٤  مي محمود جابر محمود  
  البحیرة  ٢٨/٩/١٩٧٨  جید  ٧٢٫٠٥  ٢٤٫٠١  ٣٣٫٩٤  ٣٨٫١١  حجابباسم احمد محمد   
  المنوفیة  ١٣/٧/١٩٨٨  جید  ٦٨٫٤٣  ٢٢٫٨١  ٣١٫١٦  ٣٧٫٢٧  احمد عبد الفتاح یوسف الشحات  
  الشرقیة  ٩/٨/١٩٨٨  جید  ٧٤٫٥٨  ٢٤٫٨٦  ٣٤٫٩٧  ٣٩٫٦١  كریم محمد محمد محمد عرفھ  
  الشرقیة  ٢٥/٣/١٩٨٢  جداجید   ٨٠٫٩٦  ٢٤٫٩٨  ٣٩٫٦٣  ٤١٫٣٣  وائل صقر محمد صقر ابراھیم  
  الغربیة  ١٦/١١/١٩٨٧  جید  ٦٧٫٢٨  ٢٢٫٤٢  ٣١٫٥  ٣٥٫٧٨  ھند الصاوي خلیل صالح  
  المنوفیة  ٢٨/٣/١٩٨٨  جید  ٦٧٫١١  ٢٢٫٣٧  ٣٠٫٥٥  ٣٦٫٥٦  حلمي احمد حلمي الخولي  
محمود محمد رشدي عبد الفتاح   

  عرابي
  الشرقیة  ١٠/٥/١٩٨١  مقبول  ٦٤٫٢١  ٢١٫٤  ٣٠٫٢٧  ٣٣٫٩٤

الدین الحسیني عبد حمدي كمال   
  الحمید

  القاھرة  ٩/١٠/١٩٧٩  جید  ٦٥٫١٩  ٢١٫٧٣  ٣٠٫٥٢  ٣٤٫٦٧

 م :نب راط  

  راسب باطنة عامةمصطفي حمدي ابراھیم
  راسب جمیع المواد  احمد محمد ابراھیم محمد

  راسب جمیع المواد  بیتر مدحت كمال
  راسب باطنة عامة  سامح محمود صبح

  راسب باطنة عامة  حمیدنورا محمد عبد ال
  راسب باطنة عامة  محمد مرسي محمد عزب
  راسب باطنة عامة  مروة عبد الحمید محمد

  راسب باطنة عامة  ھالة مجدي عباس
  راسب باطنة عامة  مي عماد عبده خلیل  
  راسب باطنة عامة  احالم صالح عبد الخالق  
  راسب باطنة عامة  مرتضي محمد عبد الرازق  
  راسب باطنة عامة  اح محمود عليعبد الفت  

  :ن بط  

  غائب جمیع المواد  دیفید مجدي عیسي
  غائب جمیع المواد  ایھاب عبد النعیم محمد  

ا  :  

٢٣  عدد الطالب المتقدمین١
١٢عدد الطالب الحاضرین٢
  ٩  الناجحینعدد الطالب ٣
١٢الراسبینعدد الطالب   ٤
٢الغائبینب عدد الطال٥
% ٤٢٫٨٥النسبة المئویة للنجاح٦



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١٧ – : لطا ط    
رقم 

  الجلوس
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

  محل المیالد  تاریخ المیالد

  ن: أوب مط  

حسام علي عبدالحمید علي عبدالسید   
  عبده

  البحیرة  ٨/٧/١٩٨٦  جید جدا  ٧٦٫٩٩  ٢٥٫٦٦  ٣٤٫٠٥  ٤٢٫٩٤

  البحیرة  ١/٢/١٩٨٦  جید جدا  ٧٥٫٤٤  ٢٥٫١٤  ٣٢٫٥  ٤٢٫٩٤  رشا محمد عبد المنعم خلیفھ اللبني  
  المنوفیة  ١١/٥/١٩٩١  جید جدا  ٧٥٫٧٨  ٢٥٫٢٦  ٣٤٫٢٢  ٤١٫٥٦  سلوي السید جابر حجاج  
  كفر الشیخ  ٢٤/٤/١٩٩١  جید جدا  ٧٥٫٣٢  ٢٥٫١٠  ٣٣٫٨٨  ٤١٫٤٤  وفاء شرف زكي علوان  
  الشرقیة  ١/١/١٩٨٥  جید  ٧١  ٢٣٫٦٦  ٣٣  ٣٨  ابراھیم حسیني عبده محمد صباح  
  السعودیة  ٢٠/٨/١٩٩٠  جید جدا  ٧٨٫٨  ٢٦٫٢٦  ٣٤٫٩٧  ٤٣٫٨٣  ایات مجدي محمد ابو المجد رجب  
ایمان محمد عبد الكریم محمد عبد   

  الباقي
  القلیوبیة  ٢٦/١١/١٩٨٥  جید  ٧٤٫٩٧  ٢٤٫٩٩  ٣٢٫٢٥  ٤٢٫٧٢

  البحیرة  ٢٥/١٢/١٩٨٥  جید  ٦٨٫٢٤  ٢٢٫٧٤  ٣٢٫٦٣  ٣٥٫٦١  ریف عبد المنعم عبد الغني عمرش  
  المنوفیة  ٦/٢/١٩٨٤  جید جدا  ٧٦٫١٨  ٢٥٫٣٩  ٣٥٫٦٣  ٤٠٫٥٥  والء فتحي عبد الحكیم الدكاني  
  الدقھلیة  ١/١/١٩٨٨  جید جدا  ٨٠٫١٩  ٢٦٫٧٣  ٣٨٫٠٨  ٤٢٫١١  شیماء كرم عبد العلیم محمد  
  الغربیة  ١/٥/١٩٩١  جید جدا  ٧٥٫٣٥  ٢٥٫١١  ٣٢٫٩١  ٤٢٫٤٤   سالمةایمان محمد احمد ابو  
ایمان سعید یسن عبد الحمید   

  البھنسي
  البحیرة  ١/٦/١٩٨٦  جید جدا  ٧٩٫٨٥  ٢٦٫٦١  ٣٦٫٥٢  ٤٣٫٣٣

  كفر الشیخ  ٢٦/١١/١٩٨٤  جید  ٧٢٫٢٦  ٢٤٫٠٨  ٣٤٫٣٨  ٣٧٫٨٨  طارق محمد طھ عویس  
  المنیا  ٢٩/٨/١٩٨٨  جید  ٧٣٫٠٤  ٢٤٫٣٤  ٣١٫٧٧  ٤١٫٢٧  ریھام اسماعیل قطب عبد الحفیظ  

 م :نب راط  

  راسب جمیع المواد ماعدا المقرر االختیاريوالء رفعت ابراھیم
  راسب اطفال وتغذیة  میادة كامل ابو المعاطي

  راسب جمیع المواد ماعدا الوراثة  عال عبد الواحد عبد الحمید
  راسب اطفال وتغذیة  مروة كمال حسني

  راسب اطفال وحدیثي والدة وتغذیة  مرزوق محروسایمان 
  راسب اطفال وتغذیة  شیماء صالح الدین محمود

  راسب اطفال وحدیثي والدة ووراثة  سارة مجدي منصور
  راسب حدیثي والدة وتغذیة  محمد متولي ابو مسلم
  راسب اطفال وتغذیة ووراثة  ابتسام الیماني احمد

  ب اطفال وتغذیة ووراثةراس  خالد مجدي محمد العباسي
  راسب اطفال وحدیثي والدة وتغذیة  سلمي محمود سعفان  
  راسب اطفال وحدیثي والدة ووراثة  عبد الرازق ممتاز محمد  
  راسب جمیع المواد ماعدا المقرر االختیاري  الشیماء محمد عبد الرزاق  
   وراثة- تغذیة –راسب اطفال   مریم سعید عبد اهللا  
   وراثة–راسب اطفال   سید یوسفشیماء محمد ال  
  راسب اطفال  اسماء جمال عبد الحي البسیوني  
  راسب اطفال  محمد حسین بسیوني  
  راسب اطفال وحدیثي والدة وتغذیة  حنان سعد احمد المرداش  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

  راسب اطفال  رانده رضا عبد المجید حمد  
  راسب اطفال  اسماء جمال جابر ابو خضرة  
  راسب اطفال وحدیثي والدة  لیلمحمد محمود عبد العلیم خ  
  راسب اطفال  زینب عزت عبد العزیز  
  راسب ا طفال وحدیثي والدة ووراثة  ھالة السید احمد الفقي  
  راسب جمیع المواد ما عدا المقرر االختیاري  عفیفي فتحي عفیفي نصار  
  راسب ا طفال وحدیثي والدة  محمد مؤمن محمد محمود ھیكل  
  راسب حدیثي والدة  محمد احمد احمد طلیس  
  راسب اطفال  محمد ابراھیم یوسف ابراھیم  
  راسب اطفال  خالد عالء الدین عاشور  
  راسب اطفال  زینب عبد المنعم عبد الفتاح  
  راسب اطفال  مصطفي محمد عباس طلبة  
  راسب اطفال  ھانم محمد عبد الرحمن الدھیمي  
  راسب اطفال وحدیثي والدة  ولید جمال عبد الرحیم  
  راسب اطفال  مروة امین محمد عرایس  
  راسب حدیثي والدة  مني عماد محمود عبد الغني رجب  
  راسب اطفال  ھبھ احمد محمد انصاري  
  راسب تغذیة  محمد فراج علي ابو العال  
   حدیثي والدة–راسب اطفال   رامي محمد عطیة االشموني  
   تغذیة وراثة–راسب اطفال   احمد سعید ابو الیزید مصطفي  

  :ن بط  

  جمیع المواد  مریم وجیھ عبد الحكیم  
  جمیع المواد  احمد عادل السید احمد  
   حدیثي والدة–راسب اطفال   رامي محمد عطیة االشموني  
   تغذیة وراثة–راسب اطفال   احمد سعید ابو الیزید مصطفي  
  راسب حدیثي والدة وتغذیة  منال سعید محمد سالمة  

ا  :  

٥٥  عدد الطالب المتقدمین١
٥٣عدد الطالب الحاضرین٢
  ١٤  الناجحینعدد الطالب ٣
٣٦الراسبینعدد الطالب   ٤
٥الغائبینعدد الطالب ٥
% ٢٦٫٤١النسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١٨  - : ء واا    
رقم 

  الجلوس
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
عدل م

  تراكمى
نسبة مئویة 

%  
التقدیر 

  العام
محل   تاریخ المیالد

  المیالد

  ن: أوب مط  

  قنا  ٢٨/٨/١٩٩١  جید  ٧٣٫٦  ٢٤٫٥٣  ٣٣٫١٦  ٤٠٫٤٤  أبانوب أندراوس نان یعقوب  
  قنا  ٢٩/١١/١٩٨٨  جید جدا  ٧٥٫٠٧  ٢٥٫٠٢  ٣٧٫١٣  ٣٧٫٩٤  وفاء محمد شاكر عبد الاله  
فاطمة عبد الباقي احمد عبد   

  لباقيا
بني   ١/١٢/١٩٨٩  جید  ٧٤٫٦٤  ٢٤٫٨٨  ٣٣٫٩١  ٤٠٫٧٢

  سویف
  البحیرة  ٨/٨/١٩٨٣  جید  ٧٤٫٣٣  ٢٤٫٧٧  ٣٢٫٦١  ٤١٫٧٢  مني منیر خلیل شحاتھ  
سماح عبد اهللا المرسي   

  الشرقاوي
  الغربیة  ١٥/١٢/١٩٨٦  جید  ٧١٫٣٢  ٢٣٫٧٧  ٣١٫٣٨  ٣٩٫٩٤

 م :نب راط  

  تیاري مقرر اخ–راسب تولید عال عادل خلیل
   نسا–راسب تولید   أغابي عارون ئكري
  راسب تولید  ھاني فیكتور ودیع

  راسب تولید  كیرلس ثایب سمعان
   نسا–راسب تولید   ایمان رمزي سعد
  راسب تولید  سھیر سمیر فخري

   نسا–راسب تولید   نھال محمد عبد الصادق
   نسا–راسب تولید   سارة ابراھیم الكومي

   نسا–راسب تولید   حمید حسنغادة عبد ال
  راسب تولید  نجالء عالم اسماعیل

   مقرر اختیاري- نسا -راسب تولید   سارة اسامة محمد عزت  
   مقرر اختیاري- راسب تولید ونسا   مریم الفي یعقوب  
   نسا-راسب تولید   ضحي یسري عبد الحسیب  
  راسب مقرر اختیاري  بسمة جمال فؤاد صالح االمام  
  راسب نساء  ت عبد السمیعھند رفع  
  راسب تولید  نبیلة محمد فایز المالح  
  راسب تولید  كیرلس حلمي رزق حبیب  
   مقرر اختیاري-راسب نسا   حكمت رضا كمال غریب  
  مقرر اختیاري- تنظیم اسرة -راسب تولید    حنان جمعھ عبد المقصود  
  راسب تولید  والء صبحي السید شبل  
   مقرر اختیاري- نسا -راسب تولید   سمر سلیم سلیمان جنیدي  
  راسب جمیع المواد  یسرا خلیل عطیة محمد  
  مقرر اختیاري-تولید -راسب نسا   ایھاب السید عبد ربھ  
  راسب تولید  ایمان ابراھیم الطیبي ابو زید  
   مقرر اختیاري-راسب نسا ایمان السید السباعي عبد   



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١٨  - : ء واا    
رقم 

  الجلوس
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
عدل م

  تراكمى
نسبة مئویة 

%  
التقدیر 

  العام
محل   تاریخ المیالد

  المیالد

  الحمید
  راسب نسا  أمیمة عید محمود عید  
  راسب مقرر اختیاري  مروة حسني الزغبي العلیمي  
   مقرر اختیاري- تولید -راسب نسا   رضا مبروك محمد سالمة  
  راسب مقرر اختیاري  ابتسام صبحي علي موسي  
مروة عزمي شحاتھ عبد   

  الحلیم
   نسا- مقرر اختیاري -راسب تولید 

   مقرر اختیاري-راسب نسا   مریم حنین حنا حنین  
   تولید ومقرر اختیاري-راسب نسا   ي عبد الغفارھاجر مصطف  
   مقرر اختیاري-راسب تولید   مینا ثروت سمعان  
سمر ابراھیم عبد العاطي   

  رمضان
  راسب مقرر اختیاري

   تولید-راسب نساء   زینب احمد عبد العاطي احمد  
   مقرر اختیاري-راسب تولید   اسماء علي مبروك األسدودي  
  راسب تولید  طي عیسينھاد محمد عبد العا  
  راسب تولید  سمر رمضان السید  
   مقرر اختیاري- نساء -راسب تولید   احمد محمد عبد السالم البیلي  
   نساء-راسب تولید   مي علي محمد عبد الوھاب  
   تولید-راسب نساء   شیرین عادل محمد اسماعیل  
اسماء  محمد السید محمد   

  سرحان
   تولید-راسب نساء 

   مقرر اختیاري- تولید -راسب نساء   رم لبیب السیدكریمة ك  
   تولید-راسب نساء   ھبھ یسري السید الفیشاوي  
  راسب تولید  ھالة شعبان محمد شعبان  
  نساء-راسب تولید   ایھ شوقي عبد الرحمن بده  
  راسب تولید  ایمان محمد محمد الحداد  
  اري مقرر اختی- تولید -راسب نسا    ماري بخیت عبد السید  
   مقرر اختیاري-  تنظیم اسرة -راسب نسا   ولید سعید علي الملیجي  

  :ن بط  

  جمیع المواد  جھاد ابراھیم مصطفي  
  جمیع المواد  عال محمد عمران  
  جمیع المواد  محمد احمد عبد الحلیم  
  جمیع المواد  رضا رجب احمد شافعي  
  جمیع المواد  احمد جابر محمد عویس  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١٨  - : ء واا    
رقم 

  الجلوس
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
عدل م

  تراكمى
نسبة مئویة 

%  
التقدیر 

  العام
محل   تاریخ المیالد

  المیالد

ي الحدیدي محمد أمان  
  البسیوني

  جمیع المواد

ایاد عبد الرحمن علي عبد   
  الرحمن

  جمیع المواد

  جمیع المواد  اشرف عبد الغني عبد العلیم  

ا  :  

٦٢  عدد الطالب المتقدمین١
٥٤عدد الطالب الحاضرین٢
  ٥  الناجحینعدد الطالب ٣
٤٩الراسبینعدد الطالب   ٤
٨غائبینالعدد الطالب ٥
% ٩٫٢النسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

١٩  -  : ا وا اض اا  
رقم 

  الجلوس
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

تاریخ 
  المیالد

محل 
  المیالد

  ن: أوب مط  

  ال یوجد

 م :نب راط  

  راسب الطب النفسيالزھراء احمد اسماعیل
اسالم عبد الصمد عبد 

  الرازق
  الطب النفسي–راسب امراض عصبیة 

  راسب امراض عصبیھ  احمد عبد اهللا محمد العطیوي
  الطب النفسي+ راسب امراض عصبیھ   احمد محمد السید الجعارة
  ادراسب جمیع المو  احمد ابراھیم عبد الغفار
  راسب الطب النفسي  محمود عبد اهللا حافظ
  راسب جمیع المواد  دالیا فتحي عبد الجواد

  :ن بط  

  جمیع المواد  اندرو رفعت نجیب  

ا  :  

٨  عدد الطالب المتقدمین١
٧عدد الطالب الحاضرین٢
  -  الناجحینعدد الطالب ٣
٧الراسبینعدد الطالب   ٤
١الغائبین الطالب عدد٥
% صفرالنسبة المئویة للنجاح٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا ةم ت م ء    ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور         ا را  ا ولر                                   ، ا   

  ارة/ د.أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك/ د.أ      
  

٢٠  -  : ةوا مذن واا ا  
رقم 

  الجلوس
المعدل الفصلي   االسم

  ١ج
المعدل الفصلي 

  ٢ج
معدل 
  تراكمى

نسبة مئویة 
%  

التقدیر 
  العام

محل   تاریخ المیالد
  المیالد

دعاء احمد عبد الخالق   
  الجزار

  المنوفیة  ٢٨/٧/١٩٩١  جید  ٧٠٫٥٥  ٢٣٫٥١  ٣٤  ٣٦٫٥٥

  ن: أوب مط  

  ال یوجد

 م :نب راط  

محمد سامي محمد محمد 
كامل

  راسب امراض وجراحة انف واذن

  راسب امراض وجراحة انف واذن  كریستین عادل ابادیر
  راسب امراض وجراحة انف واذن  أمجد كمال عباس محمد

  : بنط  

   مقرر اختیاري– صوتیات –راسب امراض وجراحة انف واذن   ایھ خالد ابراھیم اسماعیل
  راسب امراض وجراحة انف واذن  مروة صالح مصطفي

  راسب جمیع المواد  رنا احمد محمد عبد الرحمن

ا  :  

٧  عدد الطالب المتقدمین١
٤عدد الطالب الحاضرین٢
  ١  اجحینالنعدد الطالب ٣
٣الراسبینعدد الطالب   ٤
٣الغائبینعدد الطالب ٥
% ٢٥النسبة المئویة للنجاح٦

  


