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راسبراسب٠غ٠جج٤٠٣احمد سید احمد على٢٠١٢٤٦

ناجحم٨٧٢جج٤١٧م٤٥٥احمد دمحم احمد ابو عوف نجم٢٠١٢٧٤

راسبراسب٠ض٢٨٤ض٢٤٨احمد دمحم المھدى محمود على٢٠١٢٧٧

ناجحجج٧٩٩ج٣٦٦م٤٣٣احمد مختار عبدالحلیم دمحم فوده٢٠١٢٨٩

ناجحجج٧٥٢ج٣٤٣جج٤٠٩اسالم احمد دمحم دمحم عبدالقادر٢٠١٢١١٩

ناجحجج٨٣٢جج٣٩١م٤٤١اسالم حسن السید مرسى٢٠١٢١٢٠

ناجحج٧١٨ج٣٣٠جج٣٨٨اسماء عبدالحكیم كمال الدین دمحم محمود٢٠١٢١٣١

راسبراسب٠ض٢٦٢ض٢٧١اشراق فراج عبدالرازق فراج٢٠١٢١٤٥

ناجحجج٨٤٥جج٣٩١م٤٥٤اشرقت اشرف جمعھ محمود القصاص٢٠١٢١٤٧

ناجحم٩٠٠م٤٢٨م٤٧٢احمد سمیر حسن عبدالفتاح٢٠١٢١٩٣

راسبراسب٠ل٣٠٩غ٠االء اشرف سالم الحنفى٢٠١٢٢٠٦

راسبراسب٠غ٠ل٣٠٩ایمن طھ دمحم محمود٢٠١٢٢١٥

ناجحج٧٠٦ج٣٥٠ج٣٥٦ایھ طھ دمحم امین٢٠١٢٢١٧

ناجحم٨٨٢جج٤١٨م٤٦٤االء عماد ابو العنین دمحم٢٠١٢٢٥٢

ناجحجج٨١٣جج٤١٩جج٣٩٤االء ھشام دمحم احمد٢٠١٢٢٥٨

راسبراسب٠ل٣١٤غ٠امنیھ دمحم سید ریاض٢٠١٢٢٧٢

ناجحجج٧٦٨ل٣٢٤م٤٤٤ایھ ابراھیم احمد عبدالوھاب٢٠١٢٢٩٦

ناجحج٦٩١ل٣٠٠جج٣٩١ایمان رجب دمحم دمحم الشرنوبى٢٠١٢٣١٣

ناجحج٧١١ج٣٦٥ج٣٤٦ایھ وجدى ابراھیم ابراھیم شباره٢٠١٢٣٣٥

نتیجة دور سبتمبر للعام األكادیمى ٢٠١٧/٢٠١٦
الفرقة الخامسة

" نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

النساء والتولیدطب األطفال
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ناجحج٧٠٠ل٣١٧جج٣٨٣بسنت سامى دمحم مطاوع٢٠١٢٣٦٧

ناجحم٨٦٨جج٤١٩م٤٤٩بالل جالل مصطفى دمحم خاطر٢٠١٢٤٠٦

ناجحل٦٤٨ل٣٢٤ل٣٢٤عمر عبدالمنعم دمحم خلف ٢٠١٢٤٥٥

راسبراسب٠غ٠ج٣٥٢مؤید دمحم احمد حمدان٢٠١٢٤٨٠

راسبراسب٠غ٠جج٤١٦معاذ حسن خمیس السر٢٠١٢٤٨٨

راسبراسب٠ضج١٣٧غ٠امال دمحم عثمان٢٠١٢٥٠٠

راسبراسب٠ض٢٥٧تحر٠رانیا مصطفى دمحم الدیب٢٠١٢٥٤٠

راسبراسب٠غ٠ج٣٣٥ساره محمود سلیمان محمود٢٠١٢٥٨٦

راسبراسب٠غ٠م٤٥١شریف عبدالسید عبدالرحمن عبدالسید٢٠١٢٦٤٩

راسبراسب٠ض٢٥٧ج٣٤٩صفاء عبدالمعز دمحم دمحم٢٠١٢٦٩٩

ناجحجج٧٦٠ج٣٤٢جج٤١٨عمر حمدى عبدالحمید الصاوى٢٠١٢٧١٢

ناجحجج٨٠٦جج٣٨٤جج٤٢٢شرین اسعد طلبھ عبدالحلیم٢٠١٢٧٥٢

ناجحجج٧٦٥جج٤٠٠ج٣٦٥طھ عادل دمحم توفیق٢٠١٢٧٨٢

ناجحجج٨١٧ج٣٦٧م٤٥٠عبیر زكریا عبدالمحسن عشماوى٢٠١٢٨٠٦

ناجحم٩٣٠م٤٥٥م٤٧٥غاده دمحم رز حسن٢٠١٢٨٣٨

راسبراسب٠غ٠غ٠مارك عصمت شھدى ایوب٢٠١٢٨٩٠

ناجحم٨٩٨م٤٣٤م٤٦٤دمحم عادل دمحم عبدهللا٢٠١٢٩٧٣

ناجحم٩٠٥م٤٣٣م٤٧٢دمحم اسامھ رشدى عبدالجواد٢٠١٢١٠١٣

راسبراسب٠ج٣٢٨غ٠دمحم جمال فوزى دمحم٢٠١٢١٠٢٠
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راسبراسب٠غ٠ج٣٥٤دمحم لطفى عبدالنبى حسن٢٠١٢١٠٦٠

ناجحج٧٠٤ج٣٥٣ج٣٥١دمحم ھشام حصام الدین الحصرى٢٠١٢١٠٧٠

ناجحل٦١١ل٣١١ل٣٠٠محمود خالد بدر على محمود٢٠١٢١٠٨٧

ناجحل٦١١ل٣٠٠ل٣١١محمود مجدى عبدالعاطى ابو المعاطى٢٠١٢١١٠٠

راسبراسب٠تحر٠ل٣٠٠مصطفى ابراھیم مصطفى الخضبیھ٢٠١٢١١٣٧

راسبراسب٠غ٠ج٣٤٩نورھان عمرو السید الحلوانى٢٠١٢١٢٠٤

ناجحم٩٤٠م٤٥٤م٤٨٦ھشام احمد ھشام دمحم احمد٢٠١٢١٢٠٨

ناجحج٧٣٠ج٣٦١ج٣٦٩وائل مصطفى دمحم محمود٢٠١٢١٢٠٩

راسبراسب٠غ٠ل٣٠٧سامر دمحم على العبیسات٢٠١٢١٤٧٥

ناجحجج٨٠٧جج٣٨٤جج٤٢٣احمد السید ابوھاشم٢٠١٢١٨١٣

راسبراسب٠ل٣١٣غ٠احمد جمال محمود دمحم٢٠١٢٤٠٠٧

راسبراسب٠غ٠جج٣٩٠یاسمین دمحم عبدالفتاح السید دمحم الدسوقى٢٠١٢٦٠٠٠

ناجحج٧٠٢جج٣٧٨ل٣٢٤احمد حسن حسین خلف٢٠١١٢٤

ناجحج٧١٠ل٣٢٤جج٣٨٦احمد خالد سید دمحم٢٠١١٣١

ناجحج٦٥١ل٣٢٤ج٣٢٧احمد صالح الدین حامد عبدالفتاح٢٠١١٤٣

راسبراسب٠غ٠جج٤١١احمد عبدالجلیل عبدهللا النشار٢٠١١٥١

راسبراسب٠غ٠ج٣٦٧احمد فكرى ابراھیم سید قناوى٢٠١١٦٣

ناجحج٦٧٣ج٣٢٨ج٣٤٥اسراء حموده عبدهللا٢٠١١١٠٧

راسبراسب٠غ٠غ٠احمد فوزى دمحم صبره (اعادة قید)٢٠١١٢٠٩
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راسبراسب٠ض٢٥٣ل٣٠٤انطونیوس الدفراوى الصیاد٢٠١١٢٥٥

راسبراسب٠غ٠غ٠ایھ رافت اسماعیل دمحم حسن (ایقاف قید)٢٠١١٣٤٩

ناجحج٦٥٠ل٣٢٤ج٣٢٦رامز ناجى فرید نقوال٢٠١١٤٥٧

ناجحج٧٣١جج٣٨٠ج٣٥١رحمھ سمیر دمحم مصطفى٢٠١١٤٧٣

ناجحج٦٥٥ج٣٣١ل٣٢٤محمود سمیر دمحم على٢٠١١٥٤٧

ناجحج٧٠٩ل٣٠٠جج٤٠٩كریم محب دمحم محمود٢٠١١٧٨٥

راسبراسب٠غ٠ل٣٠٩كریم دمحم على سعفان٢٠١١٧٨٦

راسبراسب٠غ٠ض٢٧٢ماركو صبحى راغب اسكندر٢٠١١٨٠٠

ناجحل٦١٦ل٣٠٠ل٣١٦دمحم محى الدین سعد٢٠١١٨٧٠

راسبراسب٠غ٠ل٣٢٤دمحم حسنى مصطفى احمد٢٠١١٩٣٩

ناجحجج٨٤٩جج٣٨٧م٤٦٢دمحم خیرى دمحم یوسف جندى٢٠١١٩٤٧

ناجحج٦٦٧ل٣١٢ج٣٥٥دمحم مبروك سید احمد سالم٢٠١١٩٨٨

ناجحل٦١٣ل٣١٣ل٣٠٠محمود جمال عبدالمنعم البدرشینى٢٠١١١٠٠٤

راسبراسب٠غ٠غ٠مصطفى عبدالحمید احمد عبدالحمید عشره٢٠١١١١٦٠

راسبراسب٠غ٠ج٣٧٣یمنى سید اسماعیل سید٢٠١١١٣٣٩

راسبراسب٠غ٠ل٣١٢حمزه خالد محمود وحود٢٠١١١٣٩٤

عمار عادل سلیمان النعیمات (تحقیق)٢٠١١١٤٠١

راسبراسب٠غ٠ل٣٠٠دمحم عبدالرؤوف على فریتخ٢٠١١١٤٠٥

ناجحل٦١١ل٣٠٠ل٣١١دمحم عبدالحمید حسین قاسم العمره٢٠١١١٤٢٥
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ناجحل٦٣٢ل٣٠٠ج٣٣٢كمال على ناجى البركامى٢٠١١١٤٦٢

ناجحل٦٤٨ل٣١٦ج٣٣٢دمحم محسن صالح حمود الفقیھ٢٠١١١٤٦٤

ناجحج٦٧٢ج٣٥٢ل٣٢٠دمحم عصام محمود ابو ھاشم٢٠١١١٤٨٨

راسبراسب٠غ٠ج٣٢٥ھانى احمد دمحم الصباغ٢٠١٠٢١٣

ناجحج٦٦١ج٣٣٧ل٣٢٤االءصالح الدین عبدهللا بشیر٢٠١٠٢٣٩

راسبراسب٠غ٠ل٣٠٠خلیل یحیى عبدهللا عالیھ٢٠١٠٢٩٧

ناجحل٦٠٧ل٣٠٧ل٣٠٠عنان احمد فاضل الزریعى٢٠١٠٣٤١

راسبراسب٠غ٠غ٠صالد عبدى فیدو (ایقاف قید)٢٠١٠٣٧٧

ناجحل٦٣١ل٣٠٠ج٣٣١ابراھیم جمال ابراھیم مصطفى٢٠٠٩٠٩١٠٠١٠

راسبراسب٠غ٠ض٢٣١احمد دمحم عباس حامد٢٠٠٩٠٠٧٨

راسبراسب٠غ٠ج٣٤٧امانى موسى عطیھ٢٠٠٩١٢٨

راسبراسب٠غ٠ل٣٢٤اسماعیل دمحم یوسف٢٠٠٩٠٩١٠٢٨٠

ناجحل٦٢٢ل٣٠٠ل٣٢٢انس جواد عزت٢٠٠٩٢٨٢

راسبراسب٠ل٣٢٢غ٠عبدهللا احمد عبدالبر فقر٢٠٠٩٠٩١٠٧٨٠

راسبراسب٠غ٠ض٢٦٧لجین دمحم دمحم بكیر٢٠٠٩٠٩١١٠٢٤

راسبراسب٠غ٠ض٢٤٦دمحم محمود عبیدان البلوى٢٠٠٩٠٩١١١٦٠

ناجحج٦٥٤ل٣٠٠ج٣٥٤سلمى ممدوح السید حسن٢٠٠٨٩٢٠٩٠٤

راسبراسب٠تحر٠تحر٠ایھ كمال عوض ابوالخیر٢٠٠٨٩١٣٩٨

راسبراسب٠غ٠ض٢٨٥ابراھیم سراج الدین السید٢٠٠٨٩٠١٧٢٣
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راسبراسب٠غ٠ل٣٠٠عبدهللا عثمان عثمان عوض٢٠٠٧٩٠٦١٧

راسبراسب٠غ٠ض٢٧٤یاسر عرفات موسى احمد٢٠٠٧٨٩١٢١٦

راسبراسب٠غ٠ل٣١٨خدیجة زكریا دمحم٢٠٠٦٨٨١٧١٣

ناجحل٦٣١ل٣٠٧ل٣٢٤عصام مطیر سالمھ البلوى٢٠٠٥٧٧١٤١٥

راسبراسب٠غ٠غ٠رضوى مجدى عبدالونیس (اعادة قید)٢٠١٥٣٠٠١

ناجحل٦٤٣ل٣١٩ل٣٢٤احمد ادیب بن زین الدین٢٠١٢١٥٠١

راسبراسب٠ل٣١٢ضج١٣٢احمد سیف الحفیظى٤٠١١

راسبراسب٠جج٣٨١تحر٠دمحم شوقى ابن رسمن٢٠١٠٥٣٧
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