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ل 120

(باق) 43 211 ض 106 113 ض 96

30 150 ل 120

(ناجح) 650 29 231 جـ 134 148 ض 108

غ غ منقول بمواد  انويه 827 39 275 جـ جـ 158 206 جـ 149

(ناجح) 831 42 259 جـ جـ 163 212 جـ جـ 155

ل 120

(ناجح) 683 38 242 جـ 137 161 ض 105

(ناجح) 907 44 294 م 189 216 جـ جـ 164

ل 120

(ناجح) 743 42 257 جـ جـ 167 164 ض 113

(ناجح) 858 46 274 م 173 207 جـ جـ 158

غ لغه غ منقول بمواد  انويه 841 42 258 م 171 205 جـ جـ 165

(ناجح) 923 46 288 م 190 228 م 171

ل 120 150

غ منقول بمواد  انويه 611 32 207 ض 114 136 ل 122

مقررات التخلف

مواد التخلف

9
حاسب جـ جـ 84.10%

عميد الكلية

جـ جـ م جـ جـ
اية جمال ابراهيم خفاجى مستجد 130477

اية هشام عبد الحليم القاضى مستجد 130119 10
م 92.30% م م م

اميره فوزى عبد الرؤف زهره مستجد 130098 8
م 85.80% م م جـ جـ

امل  مجدي عبد الحميد زكي فايد مستجد 130088 7
جـ 74.30% جـ جـ م جـ

امانى عبد العظيم فتوح محمد عرب مستجد 130460 6
م 90.70% م م م

اسراء عادل على ابراهيم بدوى مستجد 130473 5
جـ 68.30% جـ جـ جـ جـ ل

جـ جـ
احمد صالح حامد الشيخ مستجد 130013 4

جـ جـ 83.10% جـ جـ م

 احمد ايمن عبدالهادى عبدالعزيز زين

الدين
مستجد 130475 3

حاسب جـ جـ 82.70% جـ جـ م جـ جـ

ض

ل
أسامه محمد عبداللطيف على أبو العز مستجد 130457 2

جـ 65.00% ض جـ جـ

ل

أحمد جمال القطب بركات مستجد 70021 1
(باق) م جـ ض

 طب وجراحة

العين

 األذن واألنف

والحنجرة

الماده

التقدير

سبة
الن

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي الكامل

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي

السنة الحالية طب األسرة طب المجتمع
 الطب الشرعي و

 السموم

 دورثان2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

42عدد الطالب  

ل
االمين عبد الحميد عبد الكريم العلي مستجد 130082 11

لغه ل 61.10% ل جـ ض

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  4من 1صفحة 
 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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مقررات التخلف

مواد التخلف
 طب وجراحة

العين

 األذن واألنف

والحنجرة

الماده

التقدير

سبة
الن

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي الكامل

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي

السنة الحالية طب األسرة طب المجتمع
 الطب الشرعي و

 السموم

 دورثان2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

42عدد الطالب  

(ناجح) 729 40 247 جـ جـ 157 159 ل 126

(ناجح) 855 46 279 جـ جـ 163 205 جـ جـ 162

(ناجح) 688 43 231 جـ 144 150 ل 120

(ناجح) 783 37 266 جـ 148 199 جـ 133

30

غ منقول بمواد  انويه 686 28 226 ل 122 161 جـ 149

(ناجح) 827 42 261 جـ جـ 151 212 جـ جـ 161

ل 120 ل 120

(ناجح) 651 41 228 ض 111 162 ض 109

ل 120

(ناجح) 681 39 233 جـ 136 162 ض 111

ل 120

(ناجح) 679 41 251 ض 111 155 ل 121

(ناجح) 745 40 259 جـ 141 176 ل 129

عميد الكلية

عبد هللا حسن محمد النجار مستجد 130257 21
جـ 74.50% جـ جـ م جـ

عبد الرحمن محمد محمد مرسي باشا مستجد 120248 20
جـ 67.90% جـ جـ جـ جـ ل

عبد الرحمن عيد يوسف رضوان مستجد 120246 19
جـ 68.10% جـ جـ جـ جـ ل

سارة وجدى احمد محمد قنصوه مستجد 130213 18
جـ 65.10% جـ جـ جـ جـ ل

جـ جـ
رنا عاطف عبد المنعم ابراهيم الشين مستجد 130195 17

جـ جـ 82.70% جـ جـ م

رؤى  احمد بدر الدين عشي مستجد 130198 16
لغه جـ 68.60% ض جـ جـ ل

ل

دعاء جمال عبدالبارى عبيد مستجد 130178 15
جـ جـ 78.30% جـ م جـ جـ

ل
حسام محمد عبده شرويد مستجد 130450 14

جـ 68.80% م
جـ جـ

جهاد عمادالدين مصطفى محمد مستجد 130157 13
م 85.50% م م جـ جـ

تقى صالح عبد الوهاب أصيله مستجد 130153 12
جـ 72.90% جـ جـ

جـ جـ
ل

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس الكنترول راجع الرصد                                                                                                                                    رصد النتيجة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  4من 2صفحة 
 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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مقررات التخلف

مواد التخلف
 طب وجراحة

العين

 األذن واألنف

والحنجرة

الماده

التقدير

سبة
الن

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي الكامل

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي

السنة الحالية طب األسرة طب المجتمع
 الطب الشرعي و

 السموم

 دورثان2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

42عدد الطالب  

( 2من الخارج  ) غ غ غ غ غ غ غ

150

(ناجح) 675 42 232 جـ 134 141 ل 126

(ناجح) 866 45 271 م 180 214 جـ جـ 156

150 ل 120

(ناجح) 673 35 259 جـ 135 143 ض 101

(ناجح) 915 45 281 م 190 233 جـ جـ 166

(ناجح) 835 41 291 جـ جـ 164 204 جـ 135

حقوقغ غ منقول بمواد  انويه 889 44 287 م 170 227 جـ جـ 161

(ناجح) 935 46 289 م 193 231 م 176

1من الخارج  غ غ غ غ غ غ غ

(ناجح) 819 43 280 جـ جـ 156 199 جـ 141

(ناجح) 962 47 295 م 193 236 م 191

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

محمد عادل زناتى سالمه مستجد 130478 28

27

26
م م

م حاسب 88.90% م م م

محمد حسن فتح هللا رزق مستجد 130310

130301

محمد محمود أنور الشين مستجد 130335 32
م 96.20% م م م

محمد كمال عبده حسن مستجد 130334 31
جـ جـ 81.90% م م جـ جـ

 محمد عصام السيد أحمد عبدالمنعم

ياسمين
باقى 120317 30

1من الخارج  غ غ غ

محمد عادل عباس مصطفى الشيخ مستجد 130320 29
م 93.50% م م م

جـ جـ 83.50% جـ جـ م جـ جـ

محمد أحمد محمد كيالنى مستجد
م 91.50% م

مستجد 110289 25
جـ 67.30% جـ م ض

ل

م
على عبد العليم على شعبان

علي لطفي علي عيد عرفه

24
م 86.60% م م

عال عبدالناصر محمد الطحالوي مستجد 120261
ل

مستجد 130268

23
جـ 67.50% جـ جـ جـ جـ ض

110285 22
( 2من الخارج  ) غ غ غ

عبده عاصم عبدة ابو الخير
 من

1الخارج 

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  4من 3صفحة 
 2017/07/28 

تاريخ الطباعة
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مقررات التخلف

مواد التخلف
 طب وجراحة

العين

 األذن واألنف

والحنجرة

الماده

التقدير

سبة
الن

التقدير

التقدير

التقدير

الفصل الدراسي الكامل

بيــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب  

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

نتيجة الفرقة مواد الفصل الدراسي

السنة الحالية طب األسرة طب المجتمع
 الطب الشرعي و

 السموم

 دورثان2017-2016كشف رصد درجات وتقديرات الطالب 

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

انتظام- كلية الطب : الشعبة /القسم

42عدد الطالب  

(باق) 45 256 غ غ غ غ غ

30 150

(ناجح) 649 25 217 جـ 144 143 ل 120

(ناجح) 892 47 279 م 179 203 م 184

(ناجح) 812 45 266 جـ جـ 163 191 جـ 147

(ناجح) 845 47 260 جـ جـ 163 199 م 176

(باق) 40 246 ل 123 164 ض 86

(ناجح) 881 47 279 م 176 214 جـ جـ 165

(ناجح) 680 40 219 جـ 143 157 ل 121

(ناجح) 772 38 265 جـ جـ 155 180 جـ 134

(ناجح) 822 38 272 جـ جـ 158 198 جـ جـ 156

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

ياسمينا أشرف أمين جبريل مستجد 42
جـ جـ 82.20% جـ جـ م جـ جـ

ياسمين محمد على المشد مستجد 130443

130439

41
جـ جـ 77.20% جـ جـ م جـ

هاجر علي محمد متولي سالم مستجد 130413 40
جـ 68.00% جـ جـ جـ ل

مي محمد محمد أبو سعده مستجد 130389 39
م 88.10% م م م

مها صبري السيد كشك مستجد 120365 38
(باق) جـ جـ

جـ جـ
جـ

منى احمد محمد محيسن مستجد 130377 37
جـ جـ 84.50% م م جـ جـ

منه هللا يوسف حسن متولى مستجد 130375 36
جـ جـ 81.20% م م جـ جـ

جـ جـ
منار أبوالعنين أحمد بلوز مستجد 120356 35

م 89.20% م م

محمود حمدي السيد السنباوي مستجد 110386 34
ل 64.90% ض جـ ض

ل ل

محمد مصطفي محمد خليل مستجد 110377 33
(باق) م م غ

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  4من 4صفحة 
 2017/07/28 

تاريخ الطباعة


