
  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

١ -   :  ا اا  

  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

ز: أوا  نب مط  

  امتیاز  ٨٧،٢  ٢٩،٠٧  ٤٣٫٦٤  ٤٣٫٥٦  كریم محمد عبد الرحمن  

م :ا   نب مط  

  جیــد جدا  ٧٥٫١١  ٢٥٫٠٤  ٣٣٫٨٩  ٤١٫٢٢  حیي عاطف بالبلالزھراء ی  
  جیــد جدا  ٧٥٫٥٢  ٢٥٫١٧  ٣٧٫٤٢  ٣٨٫١  سارة محمد شفیق الفیشاوي  

 :  نب مط  

    جید  ٧٤،٦١  ٢٤،٨٧  ٣٤٫٣٩  ٤٠٫٢٢  رشا عاطف محمد شكري  
    جید  ٦٥٫٢٢  ٢١٫٧٤  ٣٠٫٢٨  ٣٤٫٩٤  علي عبد العال محمود سماحھ  
    جید  ٧٣٫٢٥  ٢٤٫٤٢  ٣٥٫٩٧  ٣٧٫٢٨  ود حامد السید عیسيمحم  
    جید  ٦٩٫٤١  ٢٣٫١٤  ٣٤٫٤٧  ٣٤٫٩٤  أحمد محمد محمد صاوي  

ل: را  نب مط  

  مقبول  ٦٣٫٦٢  ٢١٫٢١  ٣١٫٠٦  ٣٢٫٥٦  احمد فوزي احمد دویدار  

 :نب راط

  تیارىراسب  مقرر اخ  عبد الرحمن محمد مرسي األفندي  
  راسب جراحھ عامھ  احمد حسن عبد العزیز عبد الفتاح  
  راسب جراحھ عامھ  مارك ماجد حبیب روس   
  مقرر اختیارى+ راسب جراحھ عامھ  ایمان حسن احمد الشافعي  
  راسب  باثولوجیا جراحیھ  + راسب جراحھ عامھ   محمد حسین عبد الرحمن محمد  
  راسب جراحھ عامھ  احمد ابراھیم مصلحي  
  راسب جمیع المواد  باسم عبد الواھب البرنس الجزار  
  راسب  باثولوجیا جراحیھ    محمد یاسین حمد یاسین  
  راسب جمیع المواد  مصطفي حافظ محمد حاقظ  
  مقرر اختیارى+ راسب جراحھ عامھ  احمد محمد عبد المولي  

د :ن بط  

  غائب جمیع المواد  محمد حسین سمیر الفقي  

 ا  :  

  ١٩  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ١٨  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ٨  عدد الطالب النـاجحین    ٤
  ١٠  عدد الطالب الراسبیــن    ٥
  %٤٤٫٤٤  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٢ -   : لطا ط  
  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢ الفصلي جالمعدل  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

او :  نب ما  " ط  

  جید جدا  ٨٢٫٥٢  ٢٧٫٥١  ٣٧٫٦٩  ٤٤٫٨٣  أیھ احمد عبد العظیم عالم   
  جید جدا  ٧٥٫٨٣  ٢٥٫٢٨  ٣٣٫١١  ٤٢٫٧٢  دینا جمال سعد القارح  
  جید جدا  ٧٥٫١١  ٢٥٫٠٤  ٣٤٫٢٨  ٤٠٫٨٣  احمد شعبان نصر عبد القوى  
  جید جدا  ٧٧٫١٦  ٢٥٫٧٢  ٣٣٫١١  ٤٤٫٠٥  علیاء جمال عبدالحمید طعیمھ  
    جید جدا  ٧٥٫٧٥  ٢٥٫٢٥  ٣٢٫٦٤  ٤٣٫١١  منى احمد كامل مكى  

 م :  نب مط "   

  جیــد  ٧٠٫٧٥  ٢٣٫٥٨  ٣١٫٩٢  ٣٨٫٨٣  دینا فرید السید النجار  
  جیــد  ٧٤٫٨٩  ٢٤٫٩٦  ٣٢٫٢٨  ٤٢٫٦١  محمد السید محمد احمد عوده  
  جیــد  ٧٠٫٢٦  ٢٣٫٤٢  ٣٤٫١٤  ٣٦٫١٢  ابراھیم محمد فتحى حسن  
  جیــد  ٧٤٫٤١  ٢٤٫٨  ٣٥٫٧٥  ٣٨٫٦٦  احمد بدوى رشاد بدوى  

  :نب راط  

   طرق التغذیة–راسب أمراض أطفال   ابراھیم محمد ابراھیم سویلم   

  
ھبھ عبد الفتاح عبد السمیع 

  الكومي 
   طرق التغذیة–ب أمراض أطفال راس

  راسب أمراض أطفال  محمد عزت فؤاد الطباخ   
   طرق التغذیة–وراثة–راسب أمراض أطفال   محمد عبد المنعم محمد جاد اهللا   
   طرق التغذیة–وراثة–راسب أمراض أطفال   أیھ فاروق عبد المتجلي عامر   
  ق التغذیة طر–وراثة–راسب أمراض أطفال   محمد حسن مندور سمري   
   طرق التغذیة– حدیثي الوالدة –راسب أمراض أطفال   ھدیر حمادة محمد صالح   
  مقرر اختیاري– طرق التغذیة –حدیثي الوالدة  راسب  ھایدي شاھر شندي شندي   
   طرق التغذیة– وراثة–راسب حدیثي الوالدة   غادة احمد احمد شرباش  
   طرق التغذیة– وراثة– حدیثي الوالدة –ل راسب أمراض أطفا  مصطفي محمد مرتضي مختار   
   وراثة–مقرر اختیاري– طرق التغذیة –أمراض أطفال  راسب  محمد فكرى الصاوى بدوى  
   طرق التغذیة–أمراض أطفال  راسب  احمد محمد صالح الدین  
   طرق التغذیة–وراثة–راسب أمراض أطفال   سماح عادل محمود عبده  
   طرق التغذیة–وراثة–راسب أمراض أطفال   رحاب محمد عبدالعزیز عرابى  
   طرق التغذیة–أمراض أطفال  راسب  نورا عماد الدین سعد  
   طرق التغذیة–أمراض أطفال  راسب  محمد جمیل بكرى عامر  
   طرق التغذیة–أمراض أطفال  راسب  منار محمد سعد محمد  
  راسب وراثة  على رمضان على المراكبى  
   وراثة–حدیثي الوالدة  راسب  شامیرة حسن احمد الدمردا  
  طرق التغذیة راسب  نسرین عبد الباسط عبد الصمد  
  أمراض أطفال راسب  محمد احمد عبد العزیز سلیط  
   طرق التغذیة–أمراض أطفال  راسب  نشوى اسامھ عبدالمقصود  
    طرق التغذیة- أمراض أطفال راسب  مروه ایمن محمد الشبشیرى  
  أمراض أطفال راسب  رقاوىسالى احمد ابراھیم الش  
  مقرر اختیاري– طرق التغذیة– وراثة– حدیثي الوالدة –راسب أمراض أطفال   فھد فایز محمد عبدالسالم  

 ن: را بط  

  غائب جمیع المواد  احمد محمد وھبھ موسي شحاتھ  
   طرق التغذیة– حدیثي الوالدة –غائب أمراض أطفال   فاطمة موسى عبد الرازق  

 ا  :  

  ٣٦  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ٣٤  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ٢  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ٩  عدد الطالب النـاجحین    ٤
  ٢٥  عدد الطالب الراسبیــن    ٥
  %٢٦٫٤٧  النسبة المئویة للنجـاح    ٦



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٣ -   :  رة وا طا ط  

  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١الفصلي جالمعدل   االسـم

ا: او   نب مط  

  جید جدا    ٧٦٫٥٥  ٢٥٫٥٢  ٣٨٫٩٤  ٣٧٫٦١  منال احمد محمد قشیطھ  

م :   نب مط  

    جید  ٦٥٫٧  ٢١٫٩  ٣١٫٨١  ٣٣٫٨٩  رجاء المغربى السید محمود   

    جید  ٧١٫٨  ٢٣٫٩٣  ٣٥٫٣٦  ٣٦٫٤٤  ھبھ راغب عبد اللطیف على  

 :ل نب مط  

غادة محمد عبد السمیع   
  عمارة

    مقبول  ٦٤٫٦١  ٢١٫٥٤  ٣٠٫٣٩  ٣٤٫٢٢

  طب ران: 

    ال یوجد  

 ن: را بط  

  ال یوجد  

 ا  :    

  ٤  عدد الطالب المتقـدمین    

  ٤  ب الحاضرین  عدد الطال  

  ٠  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  

  ٤  عدد الطالب النـاجحین    

  ٠  عدد الطالب الراسبیــن    

  %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٤-   :  ةا ط  

  ـالحظاتم  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

ن : اوب راط  

  راسب طب اسرة   فاطمة الزھراء فوزي حلمي  

  راسب جمیع المواد  شیماء محمد كمال عبدالرحمن  

 م :ن بط  

  غائب طب اسرة  نیرین سمیر عبد الخالق  

  غائب جمیع الموادأمیرة شبل مصطفي السبكي  

  غائب جمیع الموادماري سمیر عزیز مسیحھ  

 ا  :    

  ٥  عدد الطالب المتقـدمین    ١

  ٢  عدد الطالب الحاضرین    ٢

  ٣  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣

  ٠  عدد الطالب النـاجحین    ٤

  ٢  عدد الطالب الراسبیــن    ٥

  %٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٥ -   : تا  

  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

او :  نب ماط   

  جید جدا  ٨٣٫٧٤  ٢٧٫٩١  ٤٢٫٢٧  ٤١٫٤٧  والء حمدي محمود جاب اهللا  

 م :نب راط  

    ال یوجد  

  :ن بط  

  ال یوجـد  

 ا  :  

  ١  المتقـدمین  عدد الطالب   ١
  ١  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ــ  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ١  عدد الطالب النـاجحین    ٤
  ــ  عدد الطالب الراسبیــن    ٥
  %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٦ -   :  ا ا ا  

  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢فصلي جالمعدل ال  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

ا: او   نب مط  

  جید جدا  ٧٨٫٦٤  ٢٦٫٢١  ٣٥٫٤٢  ٤٣٫٢٢  محمد علي سید عبد الغفار   

    جید جدا  ٧٨٫٨٦  ٢٦٫٢٩  ٣٦٫٠٨  ٤٢٫٧٨  حسام عبد الرحمن السید قندیل   

م :   نب مط  

  جید   ٦٨٫٧٥  ٢٢٫٩١  ٣١٫٦٤  ٣٧٫١١  المجید حسین جاد اهللاعلي عبد   

  
احمد زكریا علي إبراھیم 

  الشھاوي

    جید  ٧٠٫٢٥  ٢٣٫٤٢  ٣٤٫٨٦  ٣٥٫٣٩

 : نب راط  

  مقرر اختیاريراسب   حسام السید احمد قطب  

ن : را بط  

  غائب جمیع المواد  أحمد محمد السید احمد حسان  

 ا  :  

  ٦  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ٥  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ٤  عدد الطالب النـاجحین    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبیــن    ٥
  %٨٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٧ -   : ا  

  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  لمعدل التراكميا  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

ز: اوا  نب مط  

  امتیاز  ٨٩٫٤٩  ٢٩٫٨٣  ٤٤٫٥٥  ٤٤٫٩٤یاسمین نبیل علي صالح  

    امتیاز  ٨٥  ٢٨٫٣٣  ٤٠٫٩٤  ٤٤٫٠٦ایمان عادل محمد سلیمان زعیر  

 ا  :  

  ٢  عدد الطالب المتقـدمین    
  ٢  رین  عدد الطالب الحاض  
  ــ  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  
  ٢  عدد الطالب النـاجحین    
  ــ  عدد الطالب الراسبیــن    
  %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٨ -   :   ا ت واا ط  

  مـالحظات  التقدیر  ة المئویةالنسب  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

ز: اوا  نب مط  

  امتیاز  ٩١٫٠٥  ٣٠٫٣٥  ٤٣٫٧٢  ٤٧٫٣٣جھاد عادل جمال السید  

م :ا   نب مط  

    جید جدا  ٧٥٫٨٣  ٢٥٫٢٧  ٣٣٫٦١  ٤٢٫٢٢احمد صالح الدین فوزى  

 ا  :  

  ٢  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ٢  د الطالب الحاضرین  عد  ٢
  ــ  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ٢  عدد الطالب النـاجحین    ٤
  ــ  عدد الطالب الراسبیــن    ٥
  %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٩ -   :  ا طا  

  مـالحظات  التقدیر  لنسبة المئویةا  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

ا: او   نب مط  

  جیــد جدا  ٧٦٫٤٤  ٢٥٫٤٨  ٣٨٫٦١  ٣٧٫٨٣  محمد سمیر علي قلبھ  

م :  نب مط  

    جید  ٧٤٫١  ٢٤٫٧  ٣٥٫٨٣  ٣٨٫٢٧  محمد حسام حسنین عبد الفتاح   
    جید  ٧٤٫٥٢  ٢٤٫٨٤  ٣٧٫٤٧  ٣٧٫٠٥  جانیت جورج حنا سیدھم   
    جید  ٦٨٫١٧  ٢٢٫٧٢  ٣٢٫٣٩  ٣٥٫٧٨  امانى سعد محمود ماضى  

 :ل  نب مط  

  مقبول  ٦٤٫٠٢  ٢١٫٣٤  ٣٠٫٥٨  ٣٣٫٤٤  محمود حسین عبدالعزیز حسین  

ن: راب راط

  باطنة عامةراسب    فتحى عبد الرحیم حسن عبداهللا  
  راسب جمیع المواد  مدعال خالد ابراھیم ابراھیم ح  

 :ن بط  

  غائب جمیع المواد  اسامة سعید حسنین ابو العال  
غائب جمیع المواد  شیماء حسن كمال حسن  
غائب جمیع المواد  ایمان علي محمد النادي  

 ا  :  

  ١٠  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ٧  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ٣  ائبین بدون عذرعدد الطالب الغ  ٣
  ٥  عدد الطالب النـاجحین    ٤
  ٢  عدد الطالب الراسبیــن    ٥
  %٧١٫٤٣  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

١٠-   :ا ووا اض اأ  

  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

  طب من   ا: او

  جیــد جدا  ٧٥٫٨٣  ٢٥٫٢٧  ٣٧٫٥٥  ٣٨٫٢٨محمد یوسف یحیي احمد ترك  
  جیــد جدا  ٧٧٫٣٩  ٢٥٫٧٩  ٣٧٫٣٣  ٤٠٫٠٦اسالم عادل السید التالوي  
  جیــد جدا  ٨٤٫٧  ٢٨٫٢٣  ٤١٫٩٢  ٤٢٫٧٨أمجد رجب سعفان الشاذلي  
  جیــد جدا  ٧٨٫٥٨  ٢٦٫١٩  ٣٥٫٧٥  ٤٢٫٨٣  مینا رؤوف شفیق عبد الملك  
  جیــد جدا  ٧٩٫٣٨  ٢٦٫٤٦  ٤٠٫٩٤  ٣٨٫٤٤  مصطفي محمود مصطفي خلیل  

م :  نب مط  

    جید  ٧١٫٥  ٢٣٫٨٣  ٣٣٫٨٣  ٣٧٫٦٧  ماجد مجدي عبد المالك سعد  
    جید  ٧٠٫٦١  ٢٣٫٥٣  ٣٣٫٢٢  ٣٧٫٣٩  عبداهللا مصطفي محمد یوسف  
    جید  ٧٤٫٤٧  ٢٤٫٨٢  ٣٥٫٩٧  ٣٨٫٥  سارة سامي منصور  

 :نب راط

  أمراض القلب و أسس القلب واالوعیة الدمویةراسب    شریف لطفي سعید الشامي  
  مقرر اختیاريراسب   محمد حسن محمد حسن  
  راسب  أسس القلب واالوعیة الدمویة  محمد صقر عالم صقر  
  راسب  أسس القلب واالوعیة الدمویة  اسالم سعید جاد الشحنة  

ن: را بط  

غائب جمیع المواد  محمود عبد ربھ محمد علي  
غائب جمیع المواد  احمد عادل محمد سالمھ  
غائب جمیع المواد  محي إسماعیل مراد اسعد  
غائب مقرر اختیاري  حمدان احمد عبد العظیم  
غائب جمیع المواد  احمد اشرف عنتر فرج  

 ا  :  

  ١٧  لمتقـدمین  عدد الطالب ا  ١
  ١٢  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ٥  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ٨  عدد الطالب النـاجحین    ٥
  ٤  عدد الطالب الراسبیــن    ٦
  %٦٦٫٦٧  النسبة المئویة للنجـاح    ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

١١ -   :  ا ا  
  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  ل التراكميالمعد  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

ا: او   نب مط  

  جید جدا  ٧٧٫٩٤  ٢٥٫٩٨  ٤٠٫٨٣  ٣٧٫١١  اهللاسالم حمیدة عبد  

م :  نب مط  

    جید  ٦٧٫٨٧  ٢٢٫٦٢  ٣٣٫٢٧  ٣٤٫٦  ھدیر عبد الفتاح الدسوقي عبد المعطي  
    جید  ٧٢٫٦٩  ٢٤٫٢٣  ٣٦٫٥٨  ٣٦٫١١  ھاجر صبحي علي صقر  
    جید  ٧١٫٩٤  ٢٣٫٩٨  ٣٥٫٢٢  ٣٦٫٧٢   حامد عبد العزیزرضوى  
  جید  ٧٣٫٥٢  ٢٤٫٥  ٣٨٫٠٢  ٣٥٫٥  تسنیم رمضان غنیم جاب اهللا  
  جید  ٦٩٫١٦  ٢٣٫٠٥  ٣٤٫٢٢  ٣٤٫٩٤  االء حسین عادل مرعي  
  جید  ٧٢٫٧٥  ٢٤٫٢٥  ٣٧٫١٩  ٣٥٫٥٦  محمد صالح الحفناوي  
  جید  ٧١٫٤  ٢٣٫٨  ٣٥٫٣٨  ٣٦٫٠٢  ود محمد شریفدینا یسري عبد المعب  
  جید  ٧١٫٣٣  ٢٣٫٧٧  ٣٥٫٥٥  ٣٥٫٧٨   محمود حمدي عبد الھاديامیرة  
  جید  ٦٨٫٦٣  ٢٢٫٨٧  ٣٤٫١٩  ٣٤٫٤٤  ھند حمدي السید السنباوي  
  جید  ٧١٫٥٨  ٢٣٫٨٦  ٣٥٫٣٦  ٣٦٫٢٢  مروة رجب محمد اللطف  
    جید  ٦٨٫٣٩  ٢٢٫٨  ٣٤٫٢٨  ٣٤٫١١  أسماء جمال برسیم  

 :ل  نب مط  

  مقبول  ٦٣٫٣٢  ٢١٫١  ٣٢٫٢٧  ٣١٫٠٥  حنان ظریف زكي درویش  

ن: راب راط

  راسب تشخیص باالشعة باثولوجي ومقرر اختیاري  مروة احمد عبد المجید سلیم   
  راسب تشخیص باالشعة  ومقرر اختیاري  ابراھیم ماھر عبد الدایم حمیدة   
  راسب تشخیص باالشعة  ومقرر اختیاري  لستار حامد عبد  ربھ  احمد عبد ا  
  راسب تشخیص باالشعة  ومقرر اختیاري  ایمان نشأت خلیل الدجوي  
  راسب تشخیص باالشعة باثولوجي ومقرر اختیاريمحمود حبشي محمد مطر  
  راسب تشخیص باالشعة وجراحة ومقرر اختیارياحمد یاسین محمد الرفاعي  
  راسب تشخیص باالشعة ومقرر اختیاري  عثمان شرف الدین محمد منى  
  راسب تشخیص باالشعة  عصام الدین حامد  محمود جادو  
   مقرر اختیاري-راسب تشخیص باألشعة  ماجدة سمیر عبد الستار محمد  
  راسب تشخیص باالشعة  محمد خالد صالح الدین الشافعي  
  مقرر اختیاري -راسب تشخیص باألشعة  اجالل احمد إبراھیم كامل  
  راسب تشخیص باالشعة  الزھراء عبد اهللا خلیل  
  راسب تشخیص باالشعة  محمد عبدالمنعم محمد عبدالنبي  
  راسب تشخیص باالشعة   زكریا زایدهساره یحیى  

 :ن بط  

  غائب جمیع المواد  أماني فرحات عبد القادر سالم  
  ة و غائب مقرر اختیاريغائب تشخیص باالشع   احمد عبد الجوادمنى  
  غائب جمیع المواد محمد صالح زنفلأیة  
  غائب تشخیص باالشعة و غائب مقرر اختیاريوفاء علي عبد العظیم القاضي  
  غائب تشخیص باالشعة و غائب مقرر اختیاري  ایناس حمدي محمد شاھین  

 ا  :  

  ٣٢  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ٢٧  رین  عدد الطالب الحاض  ٢
  ٥  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ١٣  عدد الطالب النـاجحین    ٤
  ١٤  عدد الطالب الراسبیــن    ٥
  %٤٨٫١٤  النسبة المئویة للنجـاح    ٦



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

١٢ -   : اضارا    

تمـالحظاالتقدیرالنسبة المئویةالمعدل التراكمي٢المعدل الفصلي ج١المعدل الفصلي جاالسـم

ا: او   نب مط

جید جدا٣٧٫٢٨٤١٫٤١٢٦٫٢٣٧٨٫٦٩احمد سمیر السید المزین

م :  نب مط

ھدى حسین عبد الجواد 
  معوض

  جید  ٦٥٫٠٨  ٢١٫٦٩  ٣١٫٨  ٣٣٫٢٨

جید٣٥٫٨٨٣٤٫٨٣٢٣٫٥٧٧٠٫٧١ایمان كحیل محمد القط

 :ب رانط

ال یوجد

 :ن بط

ال یوجد

 ا :  

٣عدد الطالب المتقـدمین  ١
٣عدد الطالب الحاضرین  ٢
٠عدد الطالب الغائبین بدون عذر٣
٣عدد الطالب النـاجحین  ٥
٠عدد الطالب الراسبیــن  ٦
%١٠٠النسبة المئویة للنجـاح  ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

١٣ -   :  ا وا اض اا  

  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

ا: او   نب مط  

  جید جدا  ٧٩٫١٩  ٢٦٫٣٩  ٣٥٫٥٨  ٤٣٫٦١  مروة حمدى خالف  

م :  نب مط  

    جید  ٧٣٫٩٧  ٢٤٫٦٥  ٣١٫٨٦  ٤٢٫١١  نانسي ثروت محمد  

 :نب راط

  راسب طب نفسي وامراض عصبیة وعلم النفس  صالح فارس ابو المعاطي جاد  
  راسب مقرر اختیاري و طب نفسي  محمد عادل علي النجدي  
  راسب مقرر اختیاري و طب نفسي وامراض عصبیة  وسام محمد محمد سلیمان   
  راسب امراض عصبیةمد شعبان عبد اسالم فرجاح  
  راسب طب نفسي وامراض عصبیةاسماء محمد احمد شرشر  
  راسب طب نفسيمحمد احمد عبد الھادى حماد  

ن: را بط  

  غائب مقرر اختیاري وامراض عصبیة  ابراھیم محمد ابراھیم سالم  
غائب امراض عصبیة  ندى خالد عبد اهللا  

ا    :  

  ١٠  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ٨  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ٢  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ٢  عدد الطالب النـاجحین    ٥
  ٦  عدد الطالب الراسبیــن    ٦
  %٢٥  النسبة المئویة للنجـاح    ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

١٤ -   :   ا ا  

  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢لمعدل الفصلي جا  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

ا: او   نب مط  

  جید جدا  ٨٤٫٢٧  ٢٨٫٠٩  ٣٩٫٣٣  ٤٤٫٩٤  ھاجر عبد المجید ناجى  

م :  نب مط  

    جید  ٦٨٫٤٩  ٢٢٫٨٣  ٣٢٫١٦  ٣٦٫٣٣  علیاء محمود محمد الحندى  

 :نطب را

  راسب طب طبیعي  ھیلین نبیل ابراھیم بقطر  
  راسب استعماالت اكلینیكیة  ایمان ممدوح یوسف  

 :ن بط  

  غائب طب طبیعي  ریھام محمد مصطفى جاب اهللا  

 ا :  

  ٥  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ٤  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ١  ن عذرعدد الطالب الغائبین بدو  ٣
  ٢  عدد الطالب النـاجحین    ٥
  ٢  عدد الطالب الراسبیــن    ٦
  %٥٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

١٥ -   :   ا  
  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

او :  نب مط   

  جید   ٧٣٫٧٧  ٢٤٫٥٩  ٣٦٫٨٣  ٣٦٫٩٤  نورھان أنور حسن محمد   

 م :نب راط  

    ال یوجد  

  :ن بط  

  ال یوجـد  

 ا  :  

  ١  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ١  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ــ  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ١   عدد الطالب النـاجحین   ٥
  ــ  عدد الطالب الراسبیــن    ٦
  %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

١٦-   :   ةا و اا  

  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

ا: او   نب مط  

  جید جدا  ٧٧٫٥٨  ٢٥٫٨٦  ٣٣٫٨٦  ٤٣٫٧٢  ھند عادل محمد عكاشة  

م :  نب مط  

    جید  ٧٤٫٢٤  ٢٤٫٧٤  ٣٤٫١٣  ٤٠٫١١  محمد عبد اهللا جامع غبارة  
    جید  ٧٣٫١٤  ٢٤٫٣٨  ٣٠٫٩٤  ٤٢٫٢  نورھان أمین السید حمودة  
    جید  ٧٤٫٠٥  ٢٤٫٦٨  ٣٤٫٢٥  ٣٩٫٨  ھدیر جمال ابراھیم حسن شیحھ  
    جید  ٧١٫٢٥  ٢٣٫٧٥  ٣٥٫٠٥  ٣٦٫٢  محمد ابو ضیف محمد احمد  
    جید  ٧٤٫٥٨  ٢٤٫٨٦  ٣٢٫٨٦  ٤١٫٧٢  الشفاء على عبد المحفوظ  زھرة  
    جید  ٧١٫١٦  ٢٣٫٧٢  ٣٠٫٨٣  ٤٠٫٣٣  دعاء یحیى عبد اهللا شرف الدین  

 :نب راط

  راسب تخدیر ومقرر اختیاري  دعاء صالح محمود الربیعي  
  راسب تخدیر  عزیز صادقعزیز سامى   
  راسب تخدیر  محمد رضوان عبد الحمید النحلة  
  راسب تخدیر  احمد السید عبد الخالق العبساوى  
  راسب تخدیر  كیرلس الیكس حلمي جرس  

 :ن بط  

  غائب جمیع المواد  حسناء مسعد فتح اهللا سراج  
  غائب جمیع المواد  احمد عبد الستار عطیھ محمد  

 ا  :  

  ١٤  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ١٢  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ٢  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ٧  عدد الطالب النـاجحین    ٥
  ٥  عدد الطالب الراسبیــن    ٦
  %٥٨٫٣٣  النسبة المئویة للنجـاح    ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

١٧ -   :ارئا   

مـالحظاتالتقدیرالنسبة المئویةالمعدل التراكمي٢المعدل الفصلي ج١المعدل الفصلي جاالسـم

ا: او   نب مط

جید جدا٤٠٫٧٢٣٥٫٥٦٢٥٫٤٣٧٦٫٢٨ھبھ مجدي أحمد غنیمھ

م :  نب مط

جید٤٠٫٥٥٣٤٫٢٨٢٤٫٩٤٧٤٫٨٣أمیرة محیي الدین حمدي عبد المجید
جید٤٠٫٣٣٣٤٫٢٥٢٤٫٨٦٧٤٫٥٨سمر سعودي محمود ابو نوارج 

جید٣٩٫٥٣٢٫٩٢٤٫١٣٧٢٫٤اسماء اشرف صابر السید 

 :نب راط

طب الطوارئراسب ابراھیم محمد شبل الغباشى

 :ن بط

غائب جمیع المواداحمد عبد الفتاح عید عبد الفتاح

ا   :  

٦عدد الطالب المتقـدمین  ١
٥عدد الطالب الحاضرین  ٢
١عدد الطالب الغائبین بدون عذر٣
٤عدد الطالب النـاجحین  ٥
١عدد الطالب الراسبیــن  ٦
%٨٠النسبة المئویة للنجـاح  ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

١٨ -   :   ت اا  
  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢لمعدل الفصلي جا  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

او :   نب مط  

  جید   ٧٤٫١٩  ٢٤٫٧٣  ٣٠٫٦٩  ٤٣٫٥   محمد عبد الغفارىمصطف  

 م :نب راط  

  راسب طب الحاالت الحرجة  احمد عرفھ االمام سالمان  

ب الحاالت الحرجةراسب ط  ایھ خالد ابوالفتح محمد محروس  

راسب طب الحاالت الحرجة  وائل محمد المغاورى احمد ابراھیم  

راسب طب الحاالت الحرجة  احمد السید البدوي محمد   

  :ن بط  

  غائب طب الحاالت الحرجة  محمد  رمضان محمد الصغیر  

  غائب طب الحاالت الحرجة  محمد عبد الغنى محمد جعفر  

ا   :  

  ٧  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ٥  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ٢  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ١  عدد الطالب النـاجحین    ٥
  ٤  عدد الطالب الراسبیــن    ٦
  %٢٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

١٩ -   : وا اض اا  

  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١فصلي جالمعدل ال  االسـم
او            :  نب ما  " ط  

  جید جدا  ٧٨٫٢٩  ٢٦٫٠٩  ٣٥٫٦٣  ٤٢٫٦٦  شیرین جمال احمد سلیمان  
  جید جدا  ٧٩٫٨٦  ٢٦٫٦٢  ٤٠٫٢٥  ٣٩٫٦١  مصطفي نبیل عفیفي خلیفھ  
  جید جدا  ٧٥٫٢٤  ٢٥٫٠٨  ٣٥٫٥٨  ٣٩٫٦٦  د عفیفىاسراء عفیفى محمو  
  جید جدا  ٧٧٫٥  ٢٥٫٨٣  ٣٧٫٦٩  ٣٩٫٨١  ھیثم السید على السید  
    جید جدا  ٨٣٫٤٦  ٢٧٫٨٢  ٤٠٫٣  ٤٣٫١٦  منار نسیم حستى نجم  
  جید جدا  ٧٧٫١٦  ٢٥٫٧٢  ٣٦٫٣٨  ٤٠٫٧٨  رشا شوقى السید محمد سلیمان  
  جید جدا  ٨١٫١  ٢٧٫٠٣  ٣٩٫٣٣  ٤١٫٧٧  والء سلطان فوزى سلطان  

 م :  نب مط "   

  جیــد  ٦٧٫٣٦  ٢٢٫٤٥  ٣٢٫٨٦  ٣٤٫٥  رحاب ا براھیم فتحى محمد  

  
سمر عبد الرحیم جابر سراج 

  الدین
  جیــد  ٧١٫٧٦  ٢٣٫٩٢  ٣٣٫٣٨  ٣٨٫٣٨

  جیــد  ٧٣٫٠٧  ٢٤٫٣٥  ٣٤٫١٣  ٣٨٫٩٤  ایمان رجب حسانین الجزار  
  جیــد  ٧٤٫٧٦  ٢٤٫٩٢  ٣٤٫٩٤  ٣٩٫٨٢  ایناس ربیع محمد عبید  
  جیــد  ٧٢٫٧٤  ٢٤٫٢٤  ٣٤٫٠٢  ٣٨٫٧٢  امیرة فتحى محمد السندبیسى  
  جیــد  ٧٠٫٣٢  ٢٣٫٤٤  ٣٢٫٩٤  ٣٧٫٣٨  اسراء عصام ابراھیم الزھار  

  :نب راط  

  مقرر اختیاري وجلدیةراسب   رشا احمد عبد الوھاب خلیل  
  جلدیةراسب   دنیا محمد اسامة احمد برعى  
  جلدیةراسب   ء احمد عبد العزیز سلیطاال  
  جلدیة والتناسلیة           راسب   شیماء على محمد ابراھیم سعد اهللا  
  جلدیة ولیزر ومقرر اختیاريراسب   سمر محمد عبد الحكیم ابوشنب  
   ونفسیة ومقرر اختیاريجلدیةراسب   اسماء عفیفى عبد الشافى  
  جلدیة والتناسلیة            ونفسیة راسب  حسین عبد الفتاح عبد القوى طایل  
  مقرر اختیاري وجلدیةراسب   أمیرة صالح ھاشم عماره  
  غائب جلدیة ومقرر اختیاري ولیزر  ھدیر محمد محمود محمد منصور  
  غائب جلدیة  ایمان ماھر احمد قشقوش  
  غائب جلدیة  نجوى شعبان غانم السید احمد  
  غائب جلدیة  سالى عاطف احمد رافت  
   ومقرر اختیاريغائب جلدیة  روه رمضان العزب عبده رزقم  

 ن: را بط  

  غائب جلدیة  میاده شوقى عبد الواحد نور الدین  

  
دعاء نور الدین ابو المعاطى 

  الشرابى
   التناسلیة           غائب

  غائب جلدیة  فاطمة مجدى جوده فراج  
  غائب جلدیة  ماكرینا سمیر یوسف عوض اهللا  

 ا  :  

  ٣٠  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ٢١  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ٤  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ١٣  عدد الطالب النـاجحین    ٥
  ١٣  عدد الطالب الراسبیــن    ٦
  %٦١٫٩  النسبة المئویة للنجـاح    ٧

  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٢٠-   : تا  
  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢ الفصلي جالمعدل  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

او :   نب مط  

  جید   ٧٠٫٣٥  ٢٣٫٤٥  ٣٥٫٥٨  ٣٤٫٧٧  ھبھ شعبان عطیھ بصاره  

 م :نب راط  

  تاھیل ضعاف السمع ووسائل تشخیصیة امراض السمعراسب   نجالء فتحى محمود السید  

  : بنط  

  ال یوجـد  

 ا  :  

  ٢  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ٠  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ١  عدد الطالب النـاجحین    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبیــن    ٥
  %٥٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٢١ -   :ا او ط       

  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

ز: أوا  نب مط  

    امتیاز  ٨٦٫٧٧  ٢٨٫٩٢  ٤٢٫٦٦  ٤٤٫١١  حمد ابراھیم محمد یونسأ  

م :ا   نب مط  

  جیــد جدا  ٧٧٫٢٩  ٢٥٫٧٦  ٣٤٫٩١  ٤٢٫٣٨  ریمان السید علي ابراھیم  
  جیــد جدا  ٧٥٫٠٢  ٢٥  ٣٥٫٦٣  ٣٩٫٣٩  نھال اسماعیل الخضرى  
  جیــد جدا  ٧٩  ٢٦٫٣٣  ٣٥٫٨٣  ٤٣٫١٧  ندى محمد عبد العزیز  
  جیــد جدا  ٧٧٫٤٩  ٢٥٫٨٣  ٣٧٫٣٣  ٤٠٫١٦  بسمھ عبد اللطیف عبد الجلیل  

 :  نب مط  

  جید  ٧٢٫١٤  ٢٤٫٠٥  ٣٢٫٨١  ٣٩٫٣٣  عزیز حامدوالء رضا عبد ال  
  جید  ٧٠٫٦١  ٢٣٫٥٤  ٣٥٫٠٦  ٣٥٫٥٥  احمد محمد أمین الفرماوي  
  جید  ٦٧٫٤٤  ٢٢٫٤٨  ٣٢٫٤٤  ٣٥  میادة مصطفى عبد الحمید سالمھ  
  جید  ٦٩٫٧٤  ٢٣٫٢٤  ٣٤٫٨٦  ٣٤٫٨٨  محمود ابراھیم حسن على عامر  
  جید  ٦٩٫٢١  ٢٣٫٠٧  ٣٤٫٠٨  ٣٥٫١٣  سارة زكریا محمد ابو على  
  جید  ٧٢٫١  ٢٤٫٠٣  ٣٤٫٦٦  ٣٧٫٤٤    محمد محى الدین محمد  
    جید  ٧٠٫٨  ٢٣٫٦  ٣٥٫٣  ٣٥٫٥  احمد شاھین خلیل خمیس  

ن: راب راط

   جراحة العین و طب العیني وراسب  مقرر اختیار  الزھراء محمد عبد الھادى  
  راسب طب العین  ھویدا ابراھیم صالح منصور  
راسب طب العین   شلبىمریم احمد فتحى  
راسب طب العین  عبد العزیز جمال عبدالعزیز  
راسب طب العین  مریم احمد محمد خیرت صقر  
راسب طب العین  منى سامى السید عمران  
راسب طب العین  غادة محمد عبد المنعم محمد  
راسب طب العین  منى حسن توفیق عبد الواحد  
  يمقرر اختیار وعینراسب طب ال  ساره عماره عماره عامر  
  راسب طب العین  سارة عزت مصطفى القونى  
راسب طب العین  مروه عباس السید االشمونى  
راسب طب العین  ساره عبداللطیف محمد بدیوى  
 العینجراحةراسب   دعاء السید على اسماعیل  
 العینجراحةراسب   حمد الھلبىمھبھ عادل   
راسب طب العین  احمد محمد عبدالفتاح  
راسب طب العین  محمد مصطفى المخلصاوى  
 وجراحة العینراسب طب العین  عبیر عزت شمس ابراھیم  
  راسب طب العین وجراحة العین ومقرر اختیاري  أیھ اهللا سمیر عبد الفتاح مطاوع  
   العین ومقرر اختیاريومایكروراسب طب العین   حازم ھاني بندق بندق  

  
الشیماء محمود محمد محمود 

  حیريالب
   وجراحة العینراسب طب العین

   العین و باثولوجیاراسب طب العین وجراحة العین ومقرر اختیاري  احمد محمد محمد السحیمى  
   العین و باثولوجیاراسب طب العین وجراحة العین ومقرر اختیاري  ھبھ محمد نجیب رمضان  
   العین و باثولوجیایاريراسب طب العین وجراحة العین ومقرر اخت  اسراء عبدالرحیم عیسى  
  راسب طب العین وجراحة العین  عال عبد الفتاح السید ھیكل  
  راسب طب العین وجراحة العین ومقرر اختیاري  علیاء احمد خلیل محمد  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٢١ -   :ا او ط       

  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

  راسب طب العین وجراحة العین  عفاف احمد عبد الفتاح االشرم  
   اختیاريراسب طب العین وجراحة العین ومقرر  ھدیر عطیة علي الشبشیري  
  راسب طب العین وجراحة العین ومقرر اختیاري  اسماء سعید عبد الستار ابراھیم  
راسب طب العین  علیاء عبد المنعم أمین سلطان  
راسب طب العین  فینان طلعت عبد العزیز شعبان  
  يمقرر اختیار وراسب طب العین  شیماء محمود عبد اهللا احمد  
   العینباثولوجیاسب را  الزھراء السید سعید حسانین  
  راسب طب العین وجراحة العین  محمود علي وفیق  

 :ن بط  

  غائب جمیع المواد  اسماء جمال مختار موسي  

 ا  :  

  ٤٦  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ٤٥  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ١٢    عدد الطالب النـاجحین  ٤
  ٣٣  عدد الطالب الراسبیــن    ٥
  %٢٦٫٦٦  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٢٢ -   :      ء واا  
  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

او            :  نب مط "  ا  

  جید جدا  ٧٨٫١٦  ٢٦٫٠٥  ٣٥٫٣٣  ٤٢٫٨٣  احمد حلمي محمد داود  
  جید جدا  ٧٥٫٨٢  ٢٥٫٢٧  ٣٥٫٣٨  ٤٠٫٤٤  بسمھ محمد عبدالفتاح محسب  
  جید جدا  ٨١٫٢٤  ٢٧٫٠٨  ٣٧٫٥٢  ٤٣٫٧٢  احمد صالح السید شلبى  

 م :  نب مط "   

  جیــد  ٧٢٫٤٤  ٢٤٫١٤  ٣٢٫٥  ٣٩٫٩٤  محمد السید حسین الشیخ  
  جیــد  ٧٤٫٦  ٢٤٫٨٦  ٣٣٫٢٧  ٤١٫٣٣  ایھ على موسى على الشاعر  
  جیــد  ٦٥٫٢٢  ٢١٫٧٤  ٣٠٫٧٢  ٣٤٫٥  ریھام نور الدین محمد محمد  
  جیــد  ٧١٫٣٩  ٢٣٫٧٩  ٣٢٫٥  ٣٨٫٨٩  اسماء سعید محمد الحفناوى  
  جیــد  ٧١٫٤٤  ٢٣٫٨١  ٣٢  ٣٩٫٤٤  ایمان یحیى عبد المعطى قابل  
  جیــد  ٧١٫٤٧  ٢٣٫٨٢  ٣٣٫٠٨  ٣٨٫٣٩  ى عبدالفتاحعالء الدین مصطف  

  :نب راط  

  راسب تولید وأمراض نساء ومقرر اختیاري  سارة سامي محمد أبو شنب   
راسب تولید وأمراض نساء ومقرر اختیاري  أیھ محمد فتحي محمد   
راسب تولید وأمراض نساء ومقرر اختیاري  زینب ربیع ھالل حجاب   
   ومقرر اختیاريراسب تولیدمد محمد حربي نرمین مح  
  راسب تولیدنھال ابراھیم عبد القادر مبارك   
  راسب تولید وأمراض نساء ومقرر اختیاري  رانیا محمود خلیل الشیخ  
  راسب تولید وأمراض نساء  اسالم عمر یسرى عبد العزیز  
  راسب تولیدامل محمود طھ الخواجھ  
  راسب أمراض نساءانریھام فتحى احمد محمد رضو  
   جمیع الموادراسبعال سعد محمد على صقر  
  راسب أمراض نساءسمر كرم ابراھیم شعالن  
  راسب تولیدامل صالح عبدالسالم حواء  
  راسب تولیدنھلھ نبیل حسن جویلى  
  راسب تولیدساره محمد محمود الصاوى  
  راسب تولیدرضا كمال حسن شاھین  
  راسب تولیدبو العزمحمد السید محمد ا  
  راسب تولیدھشام محمد محمد العربى  
  راسب تولیدمحمد امجد محمد سمیر واصل  
  راسب تولیداسامھ سعد محمد الشافعى  
  راسب تولید  محمد عبد الستار عبد الخالق  
  راسب أمراض نساء  عزة مختار احمد الكیال  
  راسب تولید  احمد یحیى احمد قابیل  
  راسب مقرر اختیاري  ید فرج نور الدینجھاد عبدالحم  
  راسب جمیع المواد  دعاء حامد عبدالعزیز ابراھیم  

 ن: را بط  

  غائب جمیع المواد  حامد مرسى محمد وتوت  

 ا  :  

  ٣٤  عدد الطالب المتقـدمین    ١
  ٣٣  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ٩  عدد الطالب النـاجحین    ٤
  ٢٤  عدد الطالب الراسبیــن    ٥
  %٢٧٫٢٧  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٢٣ -   :     وا  

  مـالحظات  التقدیر  النسبة المئویة  المعدل التراكمي  ٢المعدل الفصلي ج  ١المعدل الفصلي ج  االسـم

ز: اوا  نب مط  

  امتیاز  ٨٦٫٧٧  ٢٨٫٩٢  ٤١٫١٦  ٤٥٫٦١  یا محمد نبیل شعباندال  

م :  نب ماط    

    جید جدا  ٧٦٫٩١  ٢٥٫٦٣  ٣٦٫٩١  ٤٠  انجى شعبان عبد العاطى السقا  

 :نب راط

    ال یوجد  

 :ن بط  

    ال یوجد  

 ا  :  

  ٢   عدد الطالب المتقـدمین   ١
  ٢  عدد الطالب الحاضرین    ٢
  ٠  عدد الطالب الغائبین بدون عذر  ٣
  ٢  عدد الطالب النـاجحین    ٥
  ٠  عدد الطالب الراسبیــن    ٦
  %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٢٤ -   :ا     
مـالحظاتالتقدیرالنسبة المئویةالمعدل التراكمي٢المعدل الفصلي ج١المعدل الفصلي جاالسـم

او :  نب مزطا 

 امتیاز٤٠٫٧٨٤٤٫٥٢٨٫٤٣٨٥٫٢٨نصرة دخیل عبد الرحمن رسالن

 م :نب راط

ال یوجد

  :ن بط

ال یوجـد

 ا  :  

١عدد الطالب المتقـدمین  ١
١اضرین  عدد الطالب الح٢
ــعدد الطالب الغائبین بدون عذر٣
١عدد الطالب النـاجحین  ٥
ــعدد الطالب الراسبیــن  ٦
%١٠٠النسبة المئویة للنجـاح  ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٢٥ -   :ةوا مذن واا ا
مـالحظاتالتقدیرسبة المئویةالنالمعدل التراكمي٢المعدل الفصلي ج١المعدل الفصلي جاالسـم

او :   نب مط

جید٣٨٣٣٫٠٨٢٣٫٦٩٧١٫٠٨سالم احمد عبد الغنى
جید٣٥٣٠٫٩٧٢١٫٩٩٦٥٫٩٧منى ابراھیم عبد اللطیف

جید٣٢٫٨٣٣٣٢١٫٩٤٦٥٫٨٣مصطفى السید احمد عبد اللطیف
جید٣٦٫٣٣٢٫٠٧٢٢٫٧٩٦٨٫٣٧السید السعید ابراھیم الطیرى

جید٣٦٫٧٨٣٤٫٤٤٢٣٫٧٤٧١٫٢٢محمد احمد عبد العزیز
جید٣٩٫١٦٣٣٫٠٨٢٤٫٠٨٧٢٫٢٤راندا محمد عبد الحلیم عماره

م :نب راط

  راسب أنف وأذن وحنجرة ومقرر اختیارياحمد سامي ابراھیم طاحون
جرة ومقرر اختیاريأنف وأذن وحنراسب احمد ابراھیم عطیھ قاسم

راسب أنف وأذن وحنجرةشیماء عصام عفیفى حمید
راسب أنف وأذن وحنجرة ومقرر اختیارياحمد سمیر محمد عبدالمنعم
راسب أنف وأذن وحنجرة ومقرر اختیاريعبد التواب حسن عبدالتواب
راسب أنف وأذن وحنجرةعالء عبدالرحمن عبدالحمید

راسب أنف وأذن وحنجرةغزالىمحمد الشحات عبده ال
راسب أنف وأذن وحنجرةھناء محمد فرید تقى

راسب أنف وأذن وحنجرةعالء عبد القادر عبدالمنعم

 :ن بط

غائب أنف وأذن وحنجرة ومقرر اختیارياسماء احمد حسین محمد
   وسمعیاتريغائب أنف وأذن وحنجرة ومقرر اختیا  احمد السید السید العیسوى

  غائب أنف وأذن وحنجرة  محمود احمد ابراھیم ابواحمد
غائب أنف وأذن وحنجرةمحمد عبدالعزیز حامد اسماعیل

 ا  :  

١٩عدد الطالب المتقـدمین  ١
١٥عدد الطالب الحاضرین  ٢
٤عدد الطالب الغائبین بدون عذر٣
٦عدد الطالب النـاجحین  ٥
٩لطالب الراسبیــن  عدد ا٦
%٤٠النسبة المئویة للنجـاح  ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٢٦-   :ا ا  

مـالحظاتالتقدیرالنسبة المئویةالمعدل التراكمي٢المعدل الفصلي ج١المعدل الفصلي جاالسـم
ا: او   نب مط

  جید جدا  ٧٦٫٦٦  ٢٥٫٥٥  ٣٤٫٣٣  ٤٢٫٣٣  جھاد لبیب شحاتھ عبد الجواد
جید جدا٤٣٫٥٦٣٢٫٧٧٢٥٫٤٤٧٦٫٣٣فاطمة الزھراء صالح سعید

م :  نب مط

جید٣٨٫٧٢٣٣٫٦٩٢٤٫١٣٧٢٫٤١امانى محمد سامى احمد سید
 :نب راط

  راسب أمراض دم - راسب كیمیاء  نھى احمد كامل بیومى
  راسب أمراض دم  ة عاطف عبدالسمیع ابو غالیةغاد

  راسب أمراض دمنرمین محمد محمود الجاویش
  مقرر اختیارىراسب رحاب جمال حسانین حشیش

  راسب كیمیاء وأمراض دممریم عبد الرحمن على محمود
راسب كیمیاء وأمراض دماسماء فتحي موسي عطا اهللا

 :ن بط

  كیمیاء وأمراض دم غائب  حمد سالمھند صبحى م
  كیمیاء وأمراض دم غائب  اسراء جمعھ رزق عوض
غائب جمیع الموادبسمھ السید محمد عیسى

 ا  :  

١٢عدد الطالب المتقـدمین  ١
٩عدد الطالب الحاضرین  ٢
٣عدد الطالب الغائبین بدون عذر٣
٣عدد الطالب النـاجحین  ٥
٦الطالب الراسبیــن  عدد ٦
%٣٣٫٣٣النسبة المئویة للنجـاح  ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٢٧ -   :       ا ا  

مـالحظاتالتقدیرالنسبة المئویةالمعدل التراكمي٢المعدل الفصلي ج١المعدل الفصلي جاالسـم
ز: أوا  نب مط

امتیاز٤٤٫٢٨٤١٫٨٦٢٨٫٧١٨٦٫١٤عمر عبد العزیز موسي الجمل

م :ا   نب مط

جیــد جدا٣٩٫٢٢٣٩٫٣٨٢٦٫٢٧٨٫٦احمد محمد فوزي عبد الغني
جیــد جدا٤١٫٨٣٣٤٢٥٫٢٨٧٥٫٨٣یم حسنھمحمد صبرى ابرا

  جیــد جدا٣٨٫٩٤٣٧٫٩١٢٥٫٦٢٧٦٫٨٦اسالم محمد عبد الواحد الخولى

 :  نب مط

جید٣٧٫٨٩٣٤٫٧٢٢٤٫٢٧٢٫٦١امیل نشات جورج فرح
جید٣٨٫٢٢٣٢٫٨١٢٣٫٦٨٧١٫٠٣میالد مراد یوسف بشتا

جید٣٤٫٨٣٣٣٫٦٧٢٢٫٨٣٦٨٫٥عزیز ناجى عزیز
جید٣٧٫٨٣٢٫٥٨٢٣٫٤٦٧٠٫٣٨احمد بھجت احمد ابراھیم

جید٣٩٫١٦٣٢٫٢٧٢٣٫٨١٧١٫٤٤محمد یوسف على یوسف عجاج
جید٣٦٫١٧٣٢٫٣٦٢٢٫٨٤٦٨٫٥٣كریم فتحى احمد حسن

جید٣٨٫٤٤٣٢٫٧٢٢٣٫٧٢٧١٫١٦جرجس امیل نصیف غطاس
جید٣٨٫٤٤٣٢٫٢٥٢٣٫٥٦٧٠٫٦٩محمد عادل السید محمد حسانین

جید٤٠٫٧٧٣٢٫٣٦٢٤٫٣٧٧٣٫١٣محمد السید فھمى عوض
جید٣٨٫٣٣٣٤٫٢٨٢٤٫٢٧٢٫٦١ عیدھانى عادل محمد

جید٣٧٫٦٧٣١٫٨٦٢٣٫١٨٦٩٫٥٣عمرو محمد عبد الحمید
جید٣٤٫٨٩٣٣٫٥٦٢٢٫٨٢٦٨٫٤٥مایكل فایز میخائیل سداروس

جید٣٩٫١١٣١٫٥٣٢٣٫٥٥٧٠٫٦٤اشرف صابر محمد احمد الدش
جید٣٧٫٢٣٤٫٣٣٢٣٫٨٤٧١٫٥٣محمد عبد الفتاح محمد مصطفى

جید٣٤٫٩٣٥٫٩٤٢٣٫٦١٧٠٫٨٤محمد مجدى محمد عبد اهللا
جید٣٣٫٥٦٣٤٫٢٢٢٢٫٥٩٦٧٫٧٨حاتم محمد عبد الوھاب بدیوى

جید٤٠٫٨٣٣٣٫٩٤٢٤٫٩٢٧٤٫٧٧احمد محمد رفعت القصاص
جید٣٨٫٦٦٣٣٫٥٣٢٤٫٠٦٧٢٫١٩عبداهللا فتحى محمد مصطفى

جید٣٥٫١١٣٣٫٤٤٢٢٫٨٥٦٨٫٥٥ابراھیم عبداهللا عبدالحافظ

ن: راب راط

راسب جمیع الموادمحمد علي احمد مطاوع 
راسب عظام واصبات ومقرر اختیاريخالد محمد محمد علي فرج 

راسب عظام واصبات ومقرر اختیارياسامة احمد عبد العاطي فوده
راسب عظاممایكل جمال شفیق عازر

امراسب عظاندرو عزت لبیب
راسب عظاممینا ریاض فلى

راسب عظامیحیى احمد عبدالمطلب سلطان
راسب عظاممایكل جالل ھنرى رزق اهللا

راسب عظامبیتر یوسف شھدى
راسب عظام ومقرر اختیاريمینا رفعت سامى لوقا

راسب عظام ومقرر اختیاريعلى ابراھیم معوض یوسف
 جمیع الموادراسباحمد عبدالتواب محمد عطیھ

راسب عظامجورج میالد متى
محمد عبدالمؤمن فتح اهللا 

الشرقاوى
راسب عظام واصبات ومقرر اختیاري

راسب عظامعمرو حمدى محمد محمد



  
ت اراول ا  

ا مم ء  ة ت   ٢٠٢٠ دور أ  
  

  
     ا ور               ا ول  راا ر                                   ، ا   

  ارة/ د٠أ    ا ا  د  
ا ا  ا ا    ا ر ،   

  دل ا رك /د٠أ      

٢٧ -   :       ا ا  

مـالحظاتالتقدیرالنسبة المئویةالمعدل التراكمي٢المعدل الفصلي ج١المعدل الفصلي جاالسـم

راسب عظاممینا موریس شوقى صادق
راسب عظام واصبات ومقرر اختیاريمحمد ابراھیم عبد المنعم رمضان

راسب عظامرفعالء حسن عبد النبى ش
راسب عظام واصبات ومقرر اختیاريانس حسن سالمھ خلف

راسب جمیع المواد  محمد فتحى ابراھیم مرجان

د :ن بط

جمیع الموادغائب   محمد عثمان حلمي عثمان
جمیع الموادغائب جون جورج سعید جورجي 
جمیع الموادغائب شریف محمد فوزي محمد 

    :  ا

٤٦عدد الطالب المتقـدمین  ١
٤٣عدد الطالب الحاضرین  ٢
٣عدد الطالب الغائبین بدون عذر٣
٢٣عدد الطالب النـاجحین  ٤
٢٠عدد الطالب الراسبیــن  ٥
%٥٣النسبة المئویة للنجـاح  ٦

  


