
" نتیجة مبدئیة " نتیجة الفرقة الرابعة " لطالب المحملین من الفرقة السادسة الئحة قدیمة " دور سبتمبر عام ٢٠١٧

***************رقم

تقدیرالمجموعتقدیرطب مجتمعتقدیرطب شرعىتقدیرانف واذنتقدیررمداالســــــــــــــــــــــــــــــــتمالجلوس

00000طالب سادسة ومحملین برابعة (الئحة قدیمة)0

0غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبسامح عادل ابو الیزید الصیاد98810513

0مقبول60غائبغائبغائبغائبغائبغائبالبرت حلمى ابراھیم97080165

0غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبرباب سید عمر(حكم محكمھ قدیم )2001840457

0جید جدا76غائبغائبغائبغائبغائبغائبمى ابراھیم محمود قشانھ2003860996

0مقبول64غائبغائبمقبول129غائبغائبدمحم رواش عبدالغنى رواش(ایقاف قید)2002850908

0غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباسماعیل سعید عبدالعظیم دمحم2000830185

0مقبول64غائبغائبمقبول129غائبغائبرضوان شحات حنفى رضوان2000830482

0غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباسامھ محمود عبد الخالق9707401550

0غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبضیاء دمحم طلب9600760647

0مقبول64غائبغائبغائبغائبغائبغائبماجد اسماعیل ابراھیم (ایقاف تجنید)2003860732

0غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمود مجدى عبد الرحمن2002851031

0مقبول64مقبول122مقبول126ضعیف111احمد مرزوق حسن ھریدى2002841510

مقبول464مقبول64مقبول129مقبول121مقبول150دمحم عاطف عید احمد2002850935

0جید جدا76غائبغائبغائبغائبغائبغائبدمحم فاروق عبدالغفار2002851080
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0جید جدا76مقبول122مقبول121غائبغائبدمحم ابراھیم احمد ابراھیم2002851518

0جید72ضعیف89مقبول120راسبراسبدمحم صالح الدین عبده2001840894

0غائبغائبجید148جید جدا164جید171ایمان رجب عبده زیاده2003860275

0غائبغائبغائبغائبمقبول120غائبغائبایمن دمحم كمال دمحم(ایقاف تجنید)2001840286

0غائبغائبمقبول128مقبول121غائبغائبجون جمیل عبده خلیل (ایقاف تجنید )9908200270

0غائبغائبممتاز174غائبغائبغائبغائبدمحم نجاح صالح دمحم (ایقاف تجنید)2002851004

0مقبول64غائبغائبمقبول129مقبول158مصطفى السید مصطفى سلیم970760993

0غائبغائبمقبول129غائبغائبغائبغائبخالد كمال دمحم عادل عبد المحسن مرعى9983001311

0غائبغائبجید جدا159جید149مقبول150احمد دمحم حسین ابراھیم " ایقاف تجنید "9679000176

0مقبول62جید135غائبغائبغائبغائبدمحم امین دمحم بیومى9680000863

0مقبول60جید جدا168غائبغائبغائبغائبیاسر فھمى قرنى دمحم9270001006

0غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباسامھ احمد الصاوى(ایقاف تجنید)9500000048

0غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباحمد نبیل ابراھیم السید(ایقاف تجنید)9500000070

0مقبول60مقبول122مقبول127غائبغائبجون انور جورجى9677001318

0غائبغائبمقبول129جید149غائبغائبعبدالرحمن السید دمحم دمحم الجندى (ایقاف تجنید)9881000651
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0غائبغائبمقبول129مقبول129مقبول160ھاني فایز غطاس " ایقاف تجنید "9779001466

0مقبول60مقبول120غائبغائبغائبغائبدمحم عبدالمھیمن علیان دمحم " ایقاف تجنید "9780000875

0مقبول60جید131غائبغائبغائبغائبضیاء الدین دمحم الجارحي9678000649

0غائبغائبجید جدا151مقبول120مقبول162محمود عبدالحفیظ دمحم9676001000

0مقبول63مقبول129مقبول126غائبغائبدمحم دمحم المغاورى9274001549

0غائبغائبمقبول122غائبغائبمقبول150تامر ابوالخیر عبدالغریب9678000308

0مقبول64غائبغائبمقبول125مقبول156وفیق محمود دمحم سالم9677001266

0غائبغائبمقبول129مقبول129غائبغائبمنى عاھد اسماعیل9577001062

0غائبغائبجید جدا156غائبغائبممتاز218محمود حسن فرجانى احمد(ایقاف تجنید)2002851019

0مقبول64غائبغائبغائبغائبمقبول162خالد فكرى دمحم دمحم عبدالرحمن2001830386

00000طالب محولین لیبیا فرق أعلى ومحملین برابعة (قدیم)0

0غائبغائب0غائبغائبغائبغائبمروه مسعد دمحم موسى(الفرقة السادسة)رمد وانف ومجتمع201106006

000غائبغائبغائبغائبھبھ الشھاوى الدسوقى (سوریا محملھ رمد وانف واذن)2013886001

0غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبابوبكر یوسف الھمزانى الشافعى(خامسة قدیم حكم محكمھ )2003851269

0مقبول60ضعیف103مقبول120مقبول162مرعى مصطفى مرعى ابوزید (حكم محكمھ)2003860902

3
رئیس كنترول الفرقة الرابعة

ا.د / احمد سلیمان نصر



" نتیجة مبدئیة " نتیجة الفرقة الرابعة " لطالب المحملین من الفرقة السادسة الئحة قدیمة " دور سبتمبر عام ٢٠١٧

***************رقم
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0مقبول64ضعیف92ضعیف109غائبغائبدمحم عوض رشوان (حكم محكمھ)2002850965

0مقبول64غائبغائبمقبول127غائبغائبعبدالوھاب عبدالمنعم (حكم محكمھ)9700750659
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