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مادةناجح٠غ٠جج١١٤جج٢٠٥جج١٢١جج٢١٠ابانوب ميالد راغب سليمان٢٠١٥٠٠٠٣

راسبراسب٠ل٣٢تحر٠ل١٥٤ج١٠٤ج١٧٤ابرا�يم حسن ابرا�يم دمحم٢٠١٥٠٠٠٧

ناجحج٥٥٦ج٣٧ل٩٠ج١٧٠ل٩٧ل١٦٢احمد ابوالعزم رمضان سيد احمد٢٠١٥٠٠١٥

مادةناجح٠ض٢٢م١٢٩ج١٨٤جج١٢١م٢١٤احمد ايمن عبدالرحمن امام ابوطالب٢٠١٥٠٠١٨

مادةناجح٠ض٢٠جج١٢١جج٢٠١جج١٢٥ج١٧٨احمد سعيد جمعة عبداللطيف٢٠١٥٠٠٢٨

ناجحج٥٥٣ل٣٠ل٩٢ل١٥٢ج١٠٠ج١٧٩احمد صب� عبدالدايم دمحم٢٠١٥٠٠٣٣

راسبراسب٠غ٠تحر٠ل١٥٠ل٩٧ج١٦٨احمد صالح دمحم حجازى٢٠١٥٠٠٣٦

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٦٢ل٩٢ل١٥٠احمد عبدالستار عبدالحكيم عطا�٢٠١٥٠٠٤١

ناجحج٥٩٩ل٣٢ج٩٩ج١٧٥ج١٠٧ج١٨٦احمد كرم عبدالعال عبدالعال٢٠١٥٠٠٤٧

ناجحج٥٧٣ل٣٢ل٩٠ج١٨٦ل٩٢ج١٧٣احمد دمحم احمد دمحم٢٠١٥٠٠٥٠

 عباس٢٠١٥٠٠٦١
�

راسبراسب٠غ٠تحر٠تحر٠تحر٠ض١٣٢احمد نعيم قر�

راسبراسب٠ضج٩تحر٠تحر٠تحر٠تحر٠اروى دمحم عمر عبدالبارى٢٠١٥٠٠٦٨

ناجحل٥٢٢ج٣٥ل٩٠ل١٥٠ل٩٠ل١٥٧ا�اء احمد جاد احمد العفش٢٠١٥٠٠٧٢

 ع�٢٠١٥٠٠٧٨
�

يف محمود مد� ناجحم٧٦٥جج٤١ج١١٠م٢٣٣م١٤٥م٢٣٦ا�اء ��

ناجحج٦٢٩ل٣٠ل٩٧ج١٨٤جج١٢٠جج١٩٨ا�اء صالح الدين عبدالشهيد دمحم٢٠١٥٠٠٨١

راسبراسب٠ل٣٠غ٠غ٠غ٠غ٠ا�اء مجدى عبدالعظيم لبيب٢٠١٥٠٠٨٧

ناجحج٥٥٨ل٣٢ل٩٧ل١٦٢ج٩٩ج١٦٨اسالم سعيد يوسف حسن٢٠١٥٠٠٩٥

ناجحجج٦٥٠ل٣٢جج١١٤ج١٨٤جج١٢٤جج١٩٦اسالم صالح عبداللطيف مو�٢٠١٥٠٠٩٧

راسبراسب٠ض٢٠تحر٠ض١٤٢ل٩٣تحر٠اسماء احمد عبده محمود نورالدين٢٠١٥٠١٠٥

الكیمیاء الحیویة ٢
العلوم السلوكیة 

واإلنسانیة

نتیجة دور سبتمبر للعام األكادیمى ٢٠١٧/٢٠١٦
الفرقة الثانیة

"نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

التشریح اآلدمى وعلم 

األجنة
الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢
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الكیمیاء الحیویة ٢
العلوم السلوكیة 

واإلنسانیة

نتیجة دور سبتمبر للعام األكادیمى ٢٠١٧/٢٠١٦
الفرقة الثانیة

"نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

التشریح اآلدمى وعلم 

األجنة
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ناجحجج٦٦١ل٣٢ل٩٧جج١٨٩م١٣٤جج٢٠٩اسماء رجب ابرا�يم ابورواش٢٠١٥٠١٠٩

ناجحج٥٩٦ل٣٠ج١٠٨ج١٧٦جج١١٩ج١٦٣االء دمحم اسماعيل ع� محسب٢٠١٥٠١٢٣

� احمد٢٠١٥٠١٣٠ راسبراسب٠غ٠تحر٠تحر٠تحر٠تحر٠الشيماء دمحم ام��

 ع� عبده ابوبكر مو�٢٠١٥٠١٣٢
�

ناجحل٥٣٢ل٣٠ل٩٠ل١٦٠ل٩١ل١٦١اما�

يف٢٠١٥٠١٣٩ مادةناجح٠غ٠ل٩٧ج١٧٠ج١٠٩ج١٦٧امنيه دمحم سم�� ال��

ة ن� احمد عبدالواحد٢٠١٥٠١٤٦ راسبراسب٠غ٠ج١٠٣غ٠جج١١٦ج١٧٦ام��

مادةناجح٠غ٠ج١١٠ل١٦٢جج١١٤ج١٦٩امنيه دمحم يوسف٢٠١٥٠١٥٧

ناجحج٦٣٠ل٣٢ل٩٧جج١٩٠م١٣٢ج١٧٩ان�� رضا عبدالمنعم عبدالعزيز٢٠١٥٠١٥٨

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠اندرو االم�� صادق سليمان٢٠١٥٠١٥٩

ناجحل٥٢٢ج٣٥ل٩٠ل١٥٠ل٩٧ل١٥٠اندرو عادل رزق شنوده٢٠١٥٠١٦١

ناجحجج٦٧٩ل٣٢ج١٠٠جج٢٠٢م١٤٠جج٢٠٥ايات � نا� محمود دمحم حمامه٢٠١٥٠١٦٥

 سعيد٢٠١٥٠١٧٢
�

مادةناجح٠غ٠ج٩٩ل١٥٨ج١٠١جج١٨٩اية سعد حسا�

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٥٠ج١٠٦ل١٦٢ايناس ممدوح السيد خ�� ٢٠١٥٠١٩٢

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠ج١٠٤غ٠ايه بركات حامد ع�٢٠١٥٠١٩٦

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠ج١٠٢غ٠ايه فاروق سعيد محمود٢٠١٥٠٢٠٠

ناجحج٥٧٠ل٣٢ل٩٧ج١٦٤ج١٠٤ج١٧٣ايه مفتاح شعبان عبدالرحيم٢٠١٥٠٢٠١

ء حسن حافظ عيد٢٠١٥٠٢٠٢ راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠ايه نا��

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠تحر٠غ٠اسماء محمود احمد عالم٢٠١٥٠٢٠٣

ف و�بة حبيب و�بة٢٠١٥٠٢٠٤ ناجحج٦١٨ل٣٠ل٩٥ج١٨١جج١١٨جج١٩٤ا��
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ناجحل٥٤٨ج٣٤ل٩٠ل١٦٢ل٩٠ج١٧٢بسنت لط�� دمحم سنو�٢٠١٥٠٢١٧

٢٠١٥٠٢٢٦ � ناجحم٧٢٨ج٣٣جج١٢٧م٢٢٥م١٢٨م٢١٥تقوى سيد صديق حسان��

ناجحج٥٨٧ج٣٦ل٩٧ل١٥٥جج١١٦ج١٨٣جوزيف فرج يويف شحاتة٢٠١٥٠٢٣٣

ناجحل٥٣٥ل٣١ل٩٠ل١٦٢ل٩٠ل١٦٢خلود سعيد حسن احمد٢٠١٥٠٢٥١

ناجحج٦١٠ج٣٥ل٩٧ج١٨٤جج١١٥ج١٧٩خلود دمحم عبدالفتاح دمحم٢٠١٥٠٢٥٣

ا�� عبدالحميد احمد منصور٢٠١٥٠٢٦٢ ناجحل٥٢٤ل٣٠ل٩١ل١٦٢ل٩١ل١٥٠دعاء ��

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠ض١٣٥دعاء دمحم سعيد حسن٢٠١٥٠٢٦٥

ناجحجج٦٥٣ل٣٢ج١٠٩ج١٧١م١٣٣جج٢٠٨رقية محمود دمحم عمارى٢٠١٥٠٢٨٨

ناجحج٥٨١ل٣٠ل٩٧ج١٦٥جج١١٩ج١٧٠روضه حامد محمود اللي�� عبدالحميد٢٠١٥٠٢٩٥

ناجحج٥٥٩ج٣٥ل٩٦ل١٥٠ج١٠٤ج١٧٤ريم سيد عبدالعال جاد٢٠١٥٠٢٩٧

مادةناجح٠غ٠ل٩٤ل١٥٩ل٩٧ل١٦٢ريوان جمال محمود دمحم٢٠١٥٠٣٠٤

ناجحجج٧٢١ل٣٢م١٣٥جج٢٠٢م١٣٥م٢١٧سارة دمحم عويس عبد�٢٠١٥٠٣١٥

ناجحجج٦٦١ل٣٢جج١٢٤جج٢٠٣ج١٠٤جج١٩٨سا� دمحم عبدالجيد دمحم بركه٢٠١٥٠٣٣٦

يف امام سيف٢٠١٥٠٣٤٥ ناجحل٥٣٧ل٣٠ل٩٤ل١٥٤ل٩٢ج١٦٧سل� ��

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٦٢ج٩٩ج١٧٧سمر احمد امام ع�٢٠١٥٠٣٥١

ناجحج٥٥٨جج٣٨ل٩٧ل١٥٧ل٩٧ج١٦٩سيف احمد عن�� ابرا�يم نجم٢٠١٥٠٣٦٣

وق رمضان عبدالقادر عبدالمجيد٢٠١٥٠٣٦٧ راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ��٠

وق سا� عبدالعا� درويش٢٠١٥٠٣٦٨ ناجحجج٦٣٩ل٣٢ج١٠٨ج١٨٧م١٢٩ج��١٨٣

يف طارق لط�� مجا�د٢٠١٥٠٣٧٢ ناجحجج٦٥٦ج٣٥ل٩٧جج٢٠٤جج١٢٤جج��١٩٦
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ين يا� زكريا دمحم مالك٢٠١٥٠٣٧٥ ناجحجج٦٣٨ل٣٢ل٩٧ج١٨٥جج١٢٢جج��٢٠٢

ناجحجج٦٧٧ل٣٢جج١١٨جج١٩٤م١٣٢جج٢٠١شيماء دمحم ابوالغيط دمحم٢٠١٥٠٣٨٣

راسبراسب٠ض٢٥تحر٠ل١٥٠ل٩٠ل١٥٠صفية حمزة محمود احمد٢٠١٥٠٣٨٩

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠ل٩٧ل١٥٨عبدالرحمن رجب محمود ابرا�يم٢٠١٥٠٤٠٢

ناجحل٥٥٠ل٣١ل٩٠ل١٥٥ل٩٧ج١٧٧عبد� جميل دمحم عبدالقوى الصباغ٢٠١٥٠٤١٣

ناجحج٥٦٨ل٣١ل٩١ل١٦٢ل٩١جج١٩٣عبد� سيد اسماعيل دمحم الشاعر٢٠١٥٠٤١٤

٢٠١٥٠٤١٨ � مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٦٢ج١٠٣ج١٨١عبدالو�اب لملوم نورالدين ام��

٢٠١٥٠٤٢٧ 
�

مادةناجح٠ض٢٠ل٩٢ل١٦٢ل٩٧ل١٥٩عزالدين عبدالوارث مو� الحو�

ناجحج٦١٠ج٣٧ج١٠٤ج١٦٩جج١١٥ج١٨٥عالءالدين احمد عبدالعظيم امام٢٠١٥٠٤٣٢

راسبراسب٠ل٣٢غ٠غ٠غ٠غ٠ع� دمحم ع� عبدالحليم٢٠١٥٠٤٣٥

٢٠١٥٠٤٤٧ � ناجحل٥١٩ل٣٠ل٩٠ل١٥٠ل٩٢ل١٥٧عمرو عبداللطيف عبدالمنعم حس��

ناجحج٦١٣ل٣٢ل٩٢ل١٦٢جج١٢٧جج٢٠٠فاطمة الز�راء منصور احمد ابرا�يم٢٠١٥٠٤٦٤

ناجحج٥٥٦ل٣٢ل٩٠ل١٦٢ج١٠٣ج١٦٩فاطمة جمال عبدالمجيد ثابت٢٠١٥٠٤٦٥

ناجحل٥٤٠ل٣٠ل٩٧ل١٦٢ل٩٧ل١٥٤فه� احمد فه� دمحم عي�٢٠١٥٠٤٨٠

لس ميخائيل صل� مغاريوس٢٠١٥٠٤٩٢ ناجحج٥٧٤ل٣١ل٩٧ل١٦٢ج٩٨ج١٨٦ك��

ناجحل٥٢٢ج٣٦ل٩٠ل١٥٠ل٩٦ل١٥٠مارينا ممدوح فهيم خالف٢٠١٥٠٥٠٧

ناجحج٦٣١ل٣٢ل٩٦ج١٨٦جج١٢٢جج١٩٥مارينا ناجح فاروق جابر٢٠١٥٠٥٠٨

ناجحج٥٨٨ل٣٢ل٩٧ج١٧٩ج١٠٧ج١٧٣مايكل مدحت نمر جرس٢٠١٥٠٥١٢

ناجحج٥٥٩ل٣٠ل٩٧ل١٥٠ج١٠٦ج١٧٦دمحم احمد منت� دمحم قطب٢٠١٥٠٥١٧

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "

 13/9/2017

رئيس لجان رصد الدرجات

أ. د.ع� شحرى

٢٠�٤



جامعة القاھرة
كلیة الطب

مجموع 

درجات 

السنة

المجموع

٢٥٠
التقدير

المجموع

١٥٠
التقدير

المجموع

٢٥٠
التقدير

المجموع

١٥٠
التقدير

المجموع

٥٠
٨٥٠التقدير

الكیمیاء الحیویة ٢
العلوم السلوكیة 

واإلنسانیة

نتیجة دور سبتمبر للعام األكادیمى ٢٠١٧/٢٠١٦
الفرقة الثانیة

"نتیجة مبدئیة "
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ناجحل٥٤٠ل٣١ل٩٧ل١٥٠ل٩٥ج١٦٧دمحم حفناوى ع� دمحم ندوه٢٠١٥٠٥٢٨

مادةناجح٠غ٠ل٩٧جج١٩٦ج١٠٥جج١٩٣دمحم حمدى عبدالمعز ع� خليل٢٠١٥٠٥٣٠

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٦٢ل٩٠ل١٦٠دمحم خالد ابرا�يم عبدالجليل٢٠١٥٠٥٣١

ناجحج٥٨٧جج٣٩ج١٠٢ل١٦٢ج١٠٢ج١٨٢دمحم صالح حمدان عبدالرحيم٢٠١٥٠٥٣٨

ناجحجج٦٦٩ج٣٧ج١٠٤ج١٨٧م١٢٩جج٢١٢دمحم صالح شاف� احمد٢٠١٥٠٥٤١

ناجحج٥٥٣ل٣٠ل٩٥ل١٥٩ج١٠٨ل١٦١دمحم عبدالباسط ي� زايد دمحم٢٠١٥٠٥٤٨

مادةناجح٠غ٠ل٩٣ل١٥٣ل٩٧ج١٦٣دمحم عبدالسالم راشد دمحم٢٠١٥٠٥٥٠

مادةناجح٠غ٠ج١٠٣ل١٦٢جج١١٧جج١٩٦دمحم عبدالعزيز عبدالمنعم ن�عبد�٢٠١٥٠٥٥١

راسبراسب٠غ٠تحر٠تحر٠ض٨١تحر٠دمحم ماجد دمحم كمال الدين دمحم عز٢٠١٥٠٥٥٨

ناجحل٥٢٤ج٣٥ل٩٠ل١٥٠ل٩٧ل١٥٢دمحم دمحم ع� ابرا�يم دره٢٠١٥٠٥٦٠

ناجحج٥٦٧ل٣٢ل٩٠ل١٥٤ج١٠٩ج١٨٢محمود ابرا�يم ابرا�يم العدل٢٠١٥٠٥٦٥

ناجحجج٦٣٩ل٣٢ل٩٧جج١٩٥ج١١٢جج٢٠٣محمود سيد سعد دمحم٢٠١٥٠٥٦٩

ناجحج٥٨٣ج٣٥ل٩٥ل١٦٢جج١١٣ج١٧٨محمود عبدالو�اب و�به عبدالمو�٢٠١٥٠٥٧٠

ناجحل٥٤٤ل٣١ل٩٧ل١٥٠ج٩٨ج١٦٨مروة سعد احمد بدوى٢٠١٥٠٥٧٨

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٥١ج١٠٣ل١٦٢مريم يسن عبدالحميد دمحم٢٠١٥٠٥٩٤

� السعيد٢٠١٥٠٥٩٥ راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠مصط�� احمد ابوالعن��

ناجحج٥٦٣ج٣٤ل٩٠ل١٥٩جج١١٥ج١٦٥مصط�� عبدالمحسن ابرا�يم سليمان٢٠١٥٠٦٠٢

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٥٦ل٩١ج١٦٧مصط�� محمود ثابت سيد احمد٢٠١٥٠٦١٢

ناجحجج٦٤٠ل٣٠ل٩٧ج١٨٤م١٣٢جج١٩٧منار نا� جمعه مصط�� ابو الرجال٢٠١٥٠٦٢١

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "
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ناجحج٥٨٩ل٣٢ج٩٨ج١٦٣جج١١٦ج١٨٠م�� دمحم حسن سيد٢٠١٥٠٦٣٣

ناجحج٥٩٠ج٣٧ل٩٧ل١٥٦ج١١٠جج�١٩٠ ايمن حس�� فرج٢٠١٥٠٦٣٩

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٥٠ل٩١ج�١٧٨ خالد سميح عبدالسالم٢٠١٥٠٦٤٢

 نبيل لطف �٢٠١٥٠٦٥٤
�

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠تحر٠ميشيل �ا�

ناجحل٥٣٤ل٣٠ل٩٠ل١٥٦ل٩٧ل١٦١ناردين ادوار اليا ي�٢٠١٥٠٦٦١

� شاف� ع� سعد٢٠١٥٠٦٦٨ ناجحل٥٣٥ل٣٠ل٩٣ل١٦٢ج٩٩ل١٥١نجالء حس��

ناجحم٧٥٠ل٣٢م١٣٧م٢٢٨م١٤٣جج٢١٠ندا ايمن سعيد حسن٢٠١٥٠٦٦٩

يف رمضان ابرا�يم٢٠١٥٠٦٨٨ راسبراسب٠ض٢٠تحر٠تحر٠ل٩٢تحر٠نسمة ��

ناجحج٥٩٤ل٣٠ل٩٧ج١٧٩ج١٠٧ج١٨١نورالدين يح�� حامد عبدالحليم٢٠١٥٠٧٠٢

ناجحج٦٢٨جج٤٠ل٩٧ج١٨٧جج١٢٥ج١٧٩نوران جمال ع� حافظ٢٠١٥٠٧٠٩

ناجحج٥٧٤ل٣١ل٩٠ج١٦٦جج١١٣ج١٧٤نوران حسن صفوت دمحم٢٠١٥٠٧١٠

� عبدالرحمن٢٠١٥٠٧١١ راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠م١٤٩م٢٤٠نوران ما�ر ام��

ناجحج٦٣٤ل٣٢ج١٠٧ج١٨٧جج١١٨جج١٩٠نور�ان حمدى طه عبدالفتاح زيدان٢٠١٥٠٧١٦

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠ج١١٢ج١٧٤نور�ان قدرى احمد عثمان٢٠١٥٠٧٢٣

راسبراسب٠غ٠ض٧٣ج١٦٨ض٨٢ج١٦٦نور�ان مصط�� مو�وب عبدالمقصود٢٠١٥٠٧٢٥

ه مصط�� دمحم رشاد السيد٢٠١٥٠٧٢٨ راسبراسب٠ل٣٠تحر٠ل١٦٢ل٩٧ج١٧٢ن��

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠ل٩٧ض�١٣٥دير عالء احمد محمود٢٠١٥٠٧٥٤

ف احمد حامد٢٠١٥٠٧٧٨ � ا�� ناجحج٦١٨ل٣٠ل٩٠ل١٦٢م١٢٨جج٢٠٨ياسم��

ناجحجج٦٤٩ج٣٦ل٩٦ج١٨٤م١٣٥جج١٩٨يوسف فت� احمد عبدالعليم٢٠١٥٠٧٩٥

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "
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الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢

راسبراسب٠ض٢٧تحر٠ل١٦١ج١١١ج١٧٥الشيماء عصام عزالرجال ابرا�يم٢٠١٥٠٨٠٩

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠ل٩٠غ٠ايمان احمد لط�� ابرا�يم٢٠١٥٠٨١١

ناجحل٥٤٩ج٣٤ل٩٤ج١٦٧ج١٠١ل١٥٣امل سامح وفيق سليمان٢٠١٥٠٨١٩

ناجحجج٦٥٩ل٣٢جج١١٦جج١٩٣جج١١٨جج٢٠٠خلود احمد سيد دمحم٢٠١٥٠٨٢٧

قاوى٢٠١٥٠٨٣٧ ناجحم٧٤٣ج٣٥جج١٢٥م٢٢٥جج١٢٥م٢٣٣ساره احمد دمحم عبدالغ�� ال��

مادةناجح٠غ٠ل٩٥ج١٦٩ل٩٧ل١٦٢ساره عالءالدين بيو� يوسف٢٠١٥٠٨٣٨

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠تحر٠شيماء جمال السيد محمود٢٠١٥٠٨٤٤

ف احمد عبدالعظيم٢٠١٥٠٨٥٢ راسبراسب٠ل٣٠تحر٠ل١٦٢ل٩٧ل١٥٢عمر ا��

ناجحجج٦٤٤ل٣٢ج١٠٤ج١٨٥جج١٢٣جج٢٠٠عمر خالد كمال عبدالن�� ٢٠١٥٠٨٥٥

ناجحج٥٩٨جج٤١ل٩٥جج١٩٥ج١٠٠ج١٦٧عمر سامح اسماعيل زرد٢٠١٥٠٨٥٦

راسبراسب٠ل٣٠ل٩٦ج١٧٠ض٨٠ج١٦٨عمر فيصل عبدالو�اب عطا٢٠١٥٠٨٥٧

مادةناجح٠ضج١٧ل٩٧ل١٥٠ج١٠٠ل١٥٠فادية دمحم متو� اسماعيل٢٠١٥٠٨٦١

ناجحم٧٣٦ل٣٢جج١٢٧م٢٢٣م١٣٠م٢٢٤كريم ايمن اسماعيل �ى احمد اد�م٢٠١٥٠٨٦٤

ناجحل٥٣٤ل٣٠ل٩٧ل١٦٠ل٩٥ل١٥٢دمحم محسن مصط�� كمال دمحم مرزوق٢٠١٥٠٨٧٦

ناجحجج٦٦٨ل٣٢ج١٠٦جج٢٠١م١٢٩جج٢٠٠دمحم مسعد سعيد حسن٢٠١٥٠٨٧٧

راسبراسب٠ل٣٢تحر٠ج١٧٦ض٧٩ل١٥٠احمد جمال دمحم عبدالمجيد٢٠١٥٠٩١١

راسبراسب٠جج٣٨ل٩٢ل١٥٠ل٩٧تحر٠احمد سعيد شحاته عبدالظا�ر٢٠١٥٠٩١٢

لس �الل حليم سعيد٢٠١٥٠٩١٧ راسبراسب٠غ٠تحر٠غ٠غ٠ل١٥٠ك��

ناجحج٥٥٦ل٣٢ل٩٠ل١٦٢ج١٠٢ج١٧٠دمحم عطيه عبدالحميد سليمان٢٠١٥٠٩١٨
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الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢

مادةناجح٠ض٢٣ل٩٣ل١٥٠جج١٢٥ج١٧٤ايه ابرا�يم عبدالسميع عجاج٢٠١٥٠٩٢٣

ناجحل٥٤٤ج٣٦ل٩٧ل١٥٧ل٩٠ج١٦٤احمد عبدالعزيز صالح سالم٢٠١٥٠٩٢٥

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٥٩ل٩٣ل١٥٠بهاءالدين احمد ذ� فتوح٢٠١٥٠٩٢٧

راسبراسب٠ل٣٢تحر٠ج١٦٥ج١١٢جج١٩٩مهند جمال كامل دمحم٢٠١٥٠٩٣٩

راسبراسب٠غ٠تحر٠تحر٠ج١٠٣ج١٧٣دمحم عبدالمعز دمحم دمحم عباس٢٠١٥٠٩٤١

مادةناجح٠غ٠ج٩٨ج١٧٢ل٩٠ج١٧٥زياد اسامة عجم٢٠١٥٠٩٥٠

مادةناجح٠غ٠جج١٢٥ج١٧٥جج١١٥جج١٩٦عبد� جعفر جمال صالح٢٠١٥٠٩٥٢

وز نا� عوض مسعود٢٠١٥٠٩٥٣ مادةناجح٠غ٠م١٣٩جج٢١٢م١٣٩م٢٢٢ن��

ناجحم٧٨٠ل٣٢م١٤٣م٢٣٥م١٣٩م٢٣١عبدالرحمن احمد عبدحمادى٢٠١٥٠٩٥٨

ناجحجج٦٤٦ل٣٢جج١٢٤ج١٨٧جج١٢٤ج١٧٩ز�رة ع� دمحم عبد� ع�٢٠١٥٠٩٦٥

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٥٠ل٩٠ل١٥٨بنان اسماعيل احمد عثمان٢٠١٥٠٩٦٧

مادةناجح٠ض٢٤ج١٠٦ج١٧٠ل٩٧جج١٩٩عبدالغ�� ربيع حزام القوي�٢٠١٥٠٩٧١

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٦٢ل٩٣ل١٥٩دمحم سم�� احمد الحراسيس٢٠١٥٠٩٧٢

٢٠١٥٠٩٧٣ 
�

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٥٨ل٩٧ج١٧٢مجد عبدالجليل دمحم ابوصا�

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٥٠ل٩٧ل١٥٧محمود فايق احمد مس�� يح�� ٢٠١٥٠٩٧٥

مادةناجح٠غ٠م١٣٨م٢١٨م١٣١م٢٢٧عبدالرحمن خالد دمحم العربيات٢٠١٥٠٩٧٦

٢٠١٥٠٩٨٠ 
�

� الخشا� مادةناجح٠غ٠جج١١٣ل١٥٤ج١٠٢ل١٥٠عمر دمحم حس��

مادةناجح٠ض٢٥ل٩١ل١٦٢ل٩٧ل١٥٥دمحم فيصل ادم٢٠١٥٠٩٨١

ناجحج٥٩١ل٣٠ج١٠٤ج١٦٦ج١١٢ج١٧٩دمحم احمد ي� عطاء٢٠١٥٠٩٨٧
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راسبراسب٠ضج١٦غ٠ل١٦٢ل٩٧غ٠دمحم حاتم احمد حميد٢٠١٥٠٩٨٩

٢٠١٥٠٩٩٠ � مادةناجح٠غ٠ج٩٨ل١٥٣ج٩٨ل١٥٤زين العابدين احمد كاظم حس��

مادةناجح٠غ٠م١٢٩ج١٨٠جج١١٧ج١٨٠احمد خالد مو� الكايد٢٠١٥٠٩٩٨

راسبراسب٠غ٠ج١٦٥ل١٥٣بر�ان الدين خ�� صابر جرادة (تحقيق)٢٠١٥٠٩٩٩

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠اريج شكرى احمد البطراوى٢٠١٥١٠٠٢

ى٢٠١٥١٠٠٣ راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠باسل نا� دمحم يح�� النص��

مادةناجح٠ض٢٣ج٩٩ج١٦٤ج١٠٥ل١٦٢سعيد محمود سعيد ابوحامدة٢٠١٥١٠٠٧

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠ع� مرت�� محمود عبدالرضا دمحم٢٠١٥١٠١٦

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ج١٧٨ج٩٨ج١٦٧احمد كمال ابرا�يم طبش٢٠١٥١٠١٩

ناجحجج٦٣٩م٤٤جج١١٦ج١٦٥جج١١٤جج٢٠٠عائشه عبدى حا�� ٢٠١٥١٠٢١

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ج١٦٨ل٩٥ج١٧٥فادى دمحم خ�� عبدو الخليل العمر٢٠١٥١٠٢٤

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ج١٦٨ج١٠٠ج١٧١دمحم محمود سليمان طبش٢٠١٥١٠٢٥

راسبراسب٠غ٠ل٩٠تحر٠ل٩٢ل١٥٢نعمه زياد صب� عواجه٢٠١٥١٠٢٧

راسبراسب٠ل٣١تحر٠ل١٦٠تحر٠ل١٥٠روال كمال الدين عبدالكريم دمحم٢٠١٥١٠٣٤

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٦٠ج١٠٨ل١٥٧س� صالح دمحم منصور الفقعاوى٢٠١٥١٠٣٥

راسبراسب٠جج٣٩تحر٠ج١٦٦ل٩٤ج١٧١بر�ان شاه از�ر٢٠١٥١٠٣٧

� ع� حسن علوان٢٠١٥١٠٤٠ مادةناجح٠غ٠ل٩٠ج١٧٢ل٩٠ل١٥٢الحس��

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٥١ل٩٧ل١٥٥بندر سلطان ع� غالب٢٠١٥١٠٤١

مادةناجح٠ض٢٥ل٩٧ل١٦٢ل٩٠ج١٨٦مياده طعمه خ�� طعمه٢٠١٥١٠٤٣

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "

 13/9/2017

رئيس لجان رصد الدرجات

أ. د.ع� شحرى

٢٠�٩



جامعة القاھرة
كلیة الطب

مجموع 

درجات 

السنة

المجموع

٢٥٠
التقدير

المجموع

١٥٠
التقدير

المجموع

٢٥٠
التقدير

المجموع

١٥٠
التقدير

المجموع

٥٠
٨٥٠التقدير

الكیمیاء الحیویة ٢
العلوم السلوكیة 

واإلنسانیة

نتیجة دور سبتمبر للعام األكادیمى ٢٠١٧/٢٠١٦
الفرقة الثانیة

"نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

التشریح اآلدمى وعلم 

األجنة
الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢

راسبراسب٠غ٠تحر٠ل١٥٠دمحم فراس دمحم سالمه (تحقيق)٢٠١٥١٠٤٥

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠سلمة عي� دمحم٢٠١٥١٠٤٨

مادةناجح٠غ٠ج١٠٧ج١٨٠ج١١١جج١٩٠عبيده يا� فالح٢٠١٥١٠٥١

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٥٧ل٩٢ج١٧٨نسسيبه عبدالو�اب ع� دمحم٢٠١٥١٠٥٣

مادةناجح٠غ٠ج١٠٦ج١٦٥جج١١٧جج١٩٥عبدالرحمن يح�� عبدالرحمن٢٠١٥١٠٥٤

ناجحجج٦٩٦ل٣١جج١١٩جج٢٠٩م١٣٣جج٢٠٤احمد دمحم احمد حجازى٢٠١٥١٠٥٥

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٦٢ل٩٧ج١٧٧عمار سليم فالح العمارين٢٠١٥١٠٥٧

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠يح�� عبدالكريم احمد جرادات٢٠١٥١٠٥٨

راسبراسب٠غ٠تحر٠ل١٥٠ل٩٧ل١٥٤ع� باسم حميد مشاى٢٠١٥١٠٥٩

مادةناجح٠غ٠ل٩٦ج١٨٢ل٩٧ل١٥٧عبد� دمحم يوسف٢٠١٥١٠٦٠

ى عثمان٢٠١٥١٠٦٣ راسبراسب٠غ٠ض٧٥ض١٣٣تحر٠ل١٥٥احمد عثمان خ��

وق ع� عوده السليمات٢٠١٥١٠٦٥ مادةناجح٠غ٠ج١١١ج١٧٥جج١١٩جج��١٨٩

ناجحم٧٤٥ل٣٢م١٣٢م٢٢٢م١٢٩م٢٣٠عبدالعزيز صالح ع� شعالن٢٠١٥١٠٦٦

مادةناجح٠غ٠جج١٢٥ج١٨٦ج١٠٤ج١٧٢عبدالرحمن ع� عبده حمود٢٠١٥١٠٦٨

راسبراسب٠غ٠تحر٠غ٠غ٠غ٠ابوبكر عيد روس ابوبكر٢٠١٥١٠٧٠

راسبراسب٠غ٠تحر٠غ٠ل٩٠غ٠وجدى عبدالفتاح دمحم عبد�٢٠١٥١٠٧١

مادةناجح٠غ٠ج٩٩ل١٥٠ل٩٧ل١٦٢دمحم مفيد نايف حموده٢٠١٥١٠٧٣

� مهدى٢٠١٥١٠٧٥ مادةناجح٠ضج٧ج١٠٨ل١٦١ج١٠٦ج١٧٣احمد حس��

مادةناجح٠غ٠م١٣٦م٢١٤م١٣٨م٢٢٩احمد احسان محمود الداوديه٢٠١٥١٠٧٦

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "

 13/9/2017

رئيس لجان رصد الدرجات

أ. د.ع� شحرى

٢٠�١٠



جامعة القاھرة
كلیة الطب

مجموع 

درجات 

السنة

المجموع

٢٥٠
التقدير

المجموع

١٥٠
التقدير

المجموع

٢٥٠
التقدير

المجموع

١٥٠
التقدير

المجموع

٥٠
٨٥٠التقدير

الكیمیاء الحیویة ٢
العلوم السلوكیة 

واإلنسانیة

نتیجة دور سبتمبر للعام األكادیمى ٢٠١٧/٢٠١٦
الفرقة الثانیة

"نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

التشریح اآلدمى وعلم 

األجنة
الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢

� جمال ناظم عبدالكريم٢٠١٥١٠٧٨ راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠ض٨٣ل١٥٠حن��

راسبراسب٠ج٣٥تحر٠ج١٧٢جج١١٩ج١٦٤حسن دمحم زيد ع� مر�ون٢٠١٥١٠٨١

مادةناجح٠غ٠ج١٠٣ج١٨٤جج١١٤ج١٧٩خالد جمال النورى٢٠١٥١٠٨٦

ناجحج٦٠٠ل٣٢ل٩٧ل١٥٧جج١٢٠جج١٩٤دمحم مرت�� دمحم عثمان٢٠١٥١٠٨٨

مادةناجح٠غ٠جج١١٤ج١٦٥جج١١٧جج١٨٨كرم الدين محمود جاد� البواعنة٢٠١٥١٠٩٠

٢٠١٥١٠٩٢ � راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ�٠ناء عبد ام��

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٦٢ل٩٧ل١٦٢اية عمادالدين النيفاوى٢٠١٥١٠٩٣

مادةناجح٠غ٠ج١١٢ج١٨٥جج١١٦جج١٩٧غياث محمود حاج حسن٢٠١٥١٠٩٥

راسبراسب٠غ٠تحر٠ض١٣٩ل٩٥ل١٥٠براء عدنان خلف مذكور٢٠١٥١٠٩٩

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠ل٩٠غ٠مها زياد تاج الدين ز�٢٠١٥١١٠٠

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠ل٩٠غ٠ع� حكيم غ�� حسن٢٠١٥١١٠٣

� المزين٢٠١٥١١٠٧ مادةناجح٠غ٠ج٩٩ج١٨٣ل٩٢ل١٦٠اسالم اياد حس��

� محمود عزام٢٠١٥١١٠٩ راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠ربيع حس��

راسبراسب٠غ٠تحر٠تحر٠تحر٠ل١٥٠دمحم رائد عبدالحافظ ابوشمعه٢٠١٥١١١٠

مادةناجح٠غ٠ل٩١ج١٦٥ج١٠٣ج١٦٣احمد منار دمحم االسطل٢٠١٥١١١٦

٢٠١٥١١١٨ 
�

� العا� ناجحل٥٤٦جج٣٨ل٩٦ل١٥٨ج١٠٤ل١٥٠مصط�� دمحم منذر ازع��

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ج١٨٢ج١٠٣جج١٩٦فؤاد دمحم عبد� عثان٢٠١٥١١١٩

ناجحج٥٧٠ج٣٣ل٩٧ج١٧٩ج١٠٥ل١٥٦ديما اسماعيل عيد الجدبه٢٠١٥١١٢١

راسبراسب٠ل٣١تحر٠تحر٠ل٩٤ل١٦٢دمحم حسن مقبل حسن القد�٢٠١٥١١٢٣

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "

 13/9/2017

رئيس لجان رصد الدرجات

أ. د.ع� شحرى

٢٠�١١



جامعة القاھرة
كلیة الطب

مجموع 

درجات 

السنة

المجموع

٢٥٠
التقدير

المجموع

١٥٠
التقدير

المجموع

٢٥٠
التقدير

المجموع

١٥٠
التقدير

المجموع

٥٠
٨٥٠التقدير

الكیمیاء الحیویة ٢
العلوم السلوكیة 

واإلنسانیة

نتیجة دور سبتمبر للعام األكادیمى ٢٠١٧/٢٠١٦
الفرقة الثانیة

"نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

التشریح اآلدمى وعلم 

األجنة
الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٥٣ل٩٧ج١٧١شيماء فت� عبدالرحيم عبدالكريم٢٠١٥١١٢٤

راسبراسب٠غ٠تحر٠ل١٥٠ل٩٠ل١٥٧رزان عصام دمحم اسماعيل الربيع٢٠١٥١١٢٥

٢٠١٥١١٢٨� مادةناجح٠غ٠ج١٠٩ج١٧٦جج١٢٤جج٢٠٠عالء نبيل فارس خ��

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٥٥ج٩٩ل١٥٠ع� حسن دمحم عباس٢٠١٥١١٢٩

مادةناجح٠غ٠جج١٢١جج١٩٩م١٤١م٢٢٤خوله عبدالفتاح احمد العطرى٢٠١٥١١٣٠

راسبراسب٠غ٠تحر٠تحر٠تحر٠تحر٠ريم عاطف دمحم لبد٢٠١٥١١٤١

مادةناجح٠ضج١٣ل٩٥ل١٦٢ل٩٢ج١٧٥مروان عبدالقادر دمحم ع�٢٠١٥١١٤٣

راسبراسب٠ل٣١تحر٠ل١٥٠ل٩٢ج١٦٣عداله عسكر ع� دمحم٢٠١٥١١٤٩

مادةناجح٠غ٠جج١٢٤جج٢٠٣م١٣٢جج٢٠٨ابرا�يم مسلم ابرا�يم٢٠١٥١١٥١

مادةناجح٠غ٠جج١١٩ج١٧٠جج١١٥ج١٧٧خليل دمحم خليل ابوسليمه٢٠١٥١١٥٤

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٥٠ج١٠١ج١٨٤دمحم يا� سعيد ابوسباع٢٠١٥١١٥٥

راسبراسب٠غ٠ل٩٥ض١٠٥ل٩٢ج١٦٤ايمن طارش يح�� كزمان٢٠١٥١١٥٧

مادةناجح٠غ٠م١٢٩جج١٩٩م١٣٦م٢٣٠و�يب عبدالدايم ع� عبده نا�� ٢٠١٥١١٥٩

مادةناجح٠غ٠ل٩٥ل١٥٠ج١٠٢جج١٩٢رؤوف احمد دمحم احمد الطيب٢٠١٥١١٦٣

٢٠١٥١١٦٥ 
�

مادةناجح٠غ٠ج١٠٤ل١٥٢ل٩٥ج١٧٦انجا� برابهو الل نيوبا�

ناجحج٥٧٣ج٣٦ل٩٧ل١٥٨ج٩٩ج١٨٣ريشاف سونار اشوك كومار ورما٢٠١٥١١٦٧

راسبراسب٠غ٠ل٩١ل١٥٠غ٠ل١٥٤برشاسوريا بهادور كار�٢٠١٥١١٧٢

ناجحج٥٧٩جج٣٩ل٩٧ل١٥٢ج١٠١جج١٩٠سنديب جاناك تابا٢٠١٥١١٧٤

٢٠١٥١١٧٩ � ه اسماعيل كمال ابوحسن�� مادةناجح٠ض٢٤ل٩٠ج١٦٧ج١٠٢ج١٧٧ام��

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "

 13/9/2017

رئيس لجان رصد الدرجات

أ. د.ع� شحرى

٢٠�١٢



جامعة القاھرة
كلیة الطب

مجموع 

درجات 
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المجموع
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التقدير
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المجموع

٢٥٠
التقدير
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الكیمیاء الحیویة ٢
العلوم السلوكیة 

واإلنسانیة

نتیجة دور سبتمبر للعام األكادیمى ٢٠١٧/٢٠١٦
الفرقة الثانیة

"نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

التشریح اآلدمى وعلم 

األجنة
الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢

وخ ايوب٢٠١٥١١٨٠ راسبراسب٠غ٠تحر٠تحر٠تحر٠تحر٠محمود �اشم دمحم ن��

مادةناجح٠غ٠جج١١٩جج٢٠٦م١٣٢م٢١٨سارة سالم ن� عبدالرحيم٢٠١٥١١٨١

ناجحج٦٢٥ل٣٢ج١١٢ج١٦٩جج١١٥جج١٩٧ايدا اليانا بنت دمحم زو�٢٠١٥٣٠٠٣

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٦٢ل٩٧ل١٦١دمحم شهريل بن عريف الدين٢٠١٥٣٠٠٥

٢٠١٥٣٠٠٦ 
�

ناجحج٦٢٨ل٣٢جج١٢٤ج١٧٨جج١٢٠ج١٧٤دمحم فاءيق بن دمحم سارو�

ناجحم٧٥٢ج٣٥م١٣٥م٢١٣م١٣٨م�٢٣١شام اسامة سعيد امام عبدالعال٢٠١٥١٩٠١

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ج١٧٤جج١١٩ج١٦٨ميار اسامة عواد٢٠١٥١٩١٣

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠عتيقه بنت دمحم الصديق٢٠١٥٣٠١٣

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ج١٨٠ج١٠٩ج١٦٨ابرا�يم دمحم ابرا�يم دمحم بيو�٢٠١٤٠٠١١

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠احمد ايمن رشدى عامر٢٠١٤٠٠١٨

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٥٩جج١٢٦ج١٧٥احمد جالل محمود رشاد دمحم٢٠١٤٠٠٢١

ناجحج٥٦٨ل٣٢ل٩٧ج١٧٢ج١٠١ج١٦٦احمد دمحم احمد دمحم عي�٢٠١٤٠٠٤٧

٢٠١٤٠٠٤٩ 
�

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠احمد دمحم احمد عبدالكا�

� ابو�يع٢٠١٤٠٠٥١ راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠احمد دمحم حس��

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٦٢ل٩٠ل١٥٨ام امم امم٢٠١٤٠٠٩٨

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٥٠ل٩٢ج١٦٤احمد جهاد المنصور٢٠١٤٠١١١

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠رانيا مهيب طه عبده عون٢٠١٤٠١٢٠

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠احمد عبدو غنوم٢٠١٤٠١٢١

مادةناجح٠ض٢١ل٩٧ل١٥٥ج١٠١ل١٥٠انس مأمون حسن محيسن٢٠١٤٠١٢٥

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "

 13/9/2017

رئيس لجان رصد الدرجات

أ. د.ع� شحرى
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الكیمیاء الحیویة ٢
العلوم السلوكیة 

واإلنسانیة

نتیجة دور سبتمبر للعام األكادیمى ٢٠١٧/٢٠١٦
الفرقة الثانیة

"نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

التشریح اآلدمى وعلم 

األجنة
الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٦١ل٩٧ل١٥٧احمد اد�م عزالدين٢٠١٤٠١٢٦

راسبراسب٠غ٠غ٠تحر٠تحر٠تحر٠الحسن عبدالكاظم جاسم٢٠١٤٠١٣٦

� ابوسنه٢٠١٤٠١٧٢ راسبراسب٠ل٣٠تحر٠ل١٦٢ج١٠٢ج١٨٣اسماء رضا حس��

 فت� احمد ضيف٢٠١٤٠١٩٥
�

راسبراسب٠غ٠تحر٠ل١٥٤ض٨٥ل١٦٢اما�

ه عبدالعزيز محمود عزت القل�٢٠١٤٠٢١١ ناجحج٥٦٧ل٣٢ل٩٧ل١٥٧ج١١٢ج١٦٩ام��

ناجحجج٦٧٣ل٣١جج١١٦ل١٦٢م١٤٠م٢٢٤انتصار محمود عبدالن�� عبدالو�اب٢٠١٤٠٢١٥

راسبراسب٠غ٠تحر٠ل١٥١ض٧٩ل١٥٣اسالم احمد دمحم عابدين٢٠١٤٠٢٢٥

يال اسحاق عوض �٢٠١٤٠٣٣٢ مادةناجح٠غ٠ل٩٥ل١٥٩ل٩٠ل١٥٥ايالريه غ��

راسبراسب٠ل٣٠غ٠غ٠غ٠غ٠جورج نبيه نجيب ابرا�يم٢٠١٤٠٣٧٤

راسبراسب٠غ٠غ٠تحر٠تحر٠تحر٠جوا�ر الحاج احمد٢٠١٤٠٣٧٧

مادةناجح٠غ٠ل٩٤ل١٦٠ل٩٥ج١٧١حسن نعمان دمحم غميض٢٠١٤٠٤٢٨

ناجحل٥٤٣ل٣٢ل٩٠ل١٦٢ل٩٧ل١٦٢جابر احمد جابر النا�� ٢٠١٤٠٤٣١

� قاسم خ�� ٢٠١٤٠٤٣٣ راسبراسب٠غ٠غ٠ض١٣١غ٠تحر٠حيدر حس��

مادةناجح٠ض٢٥ل٩٧ل١٥٦ج١٠٧ل١٦٢خديجه ابرا�يم حسن الصفار٢٠١٤٠٤٣٤

مادةناجح٠ضج١١ل٩٧ل١٦٢ل٩٧ل١٦٢حارث صالح احمد٢٠١٤٠٤٣٥

مادةناجح٠غ٠ل٩٢ل١٥٤ل٩١ل١٥٦حمزه عبدالرحمن ضا�ر فاتح٢٠١٤٠٤٣٦

راسبراسب٠غ٠ل٩٠ض١٤١ض٧٦ض١٢١دارالسالم احمد يوسف احمد جماع٢٠١٤٠٤٤٢

راسبراسب٠غ٠تحر٠غ٠غ٠تحر٠حسن باسم دمحم العال�٢٠١٤٠٤٤٤

٢٠١٤٠٤٨٩ � مادةناجح٠ضج١٧ل٩٠ل١٥٠ل٩٧ل١٥٦رانيا ايمن دياب حس��

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "
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رئيس لجان رصد الدرجات

أ. د.ع� شحرى
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"نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

التشریح اآلدمى وعلم 

األجنة
الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢

راسبراسب٠غ٠ض٧٥تحر٠ض٨٣ل١٥٠ريم سعيد احمد دمحم نوفل٢٠١٤٠٥٣٧

راسبراسب٠غ٠تحر٠ض١٤١تحر٠تحر٠رواد احمد مفلح قواقزه٢٠١٤٠٥٤٧

� العبد الرجب٢٠١٤٠٥٤٨ مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٦٢ل٩٠ل١٥١راما دمحم ام��

راسبراسب٠غ٠تحر٠تحر٠تحر٠تحر٠شغاف حمد فليح القويدر٢٠١٤٠٥٤٩

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠سلمه احمد ع� ورسمه٢٠١٤٠٥٨٣

� عبدالبارى٢٠١٤٠٦٢٨ ة احمد صالح�� راسبراسب٠غ٠ل٩٤تحر٠ج١٠٢ج١٨٤سم��

راسبراسب٠ل٣٠ل٩٢ض١٤٤ل٩٦ل١٥٠شا�ندة فوزى فهيم جعفر٢٠١٤٠٦٣٧

مادةناجح٠ض٢٤ل٩٧ج١٦٨م١٣٥ج١٨٦صفاء كمال عبدالفتاح كمال٢٠١٤٠٦٥٥

ناجحج٥٨٥ل٣٢ل٩٦ل١٥٩جج١٢٣ج١٧٥صالح اسامة صالح دمحم٢٠١٤٠٦٥٦

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠تحر٠غ٠ض� دمحم محمود احمد٢٠١٤٠٦٥٨

راسبراسب٠ج٣٥تحر٠ل١٦٢ل٩٧تحر٠فادى عادل راغب اسكندر٢٠١٤٠٦٨٥

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠ل٩٠غ٠عسل واثق رياض طالب٢٠١٤٠٧٠٥

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠عبدالحكيم دمحم عبد� حسن الكما�٢٠١٤٠٧٠٨

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠العنود عمر محفوظ سالم بارويشد٢٠١٤٠٧١٣

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٥٧ل٩٠ل١٦٢عبد� عالء مهنا نغماش٢٠١٤٠٧٣٢

� علوان٢٠١٤٠٧٤٣ راسبراسب٠غ٠ل٩٥ض١٣٩ل٩٠ض١٣٥بكر ع� حس��

مادةناجح٠غ٠ل٩٦ل١٥٤ج١٠٥ل١٥٩عبد� جابر محمود فندى٢٠١٤٠٧٤٥

ى٢٠١٤٠٧٤٧ � مادةناجح٠غ٠ل٩٢ج١٦٩ل٩٣ل١٥٢ع� دخيل مانع الع��

� (اعادة قيد)٢٠١٤٠٧٤٩ مادةناجح٠ضج٠ل٩٧ل١٦٢ل٩٧ل١٥٠عالء ز��� رجب ابوسهم��

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "

 13/9/2017

رئيس لجان رصد الدرجات

أ. د.ع� شحرى
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"نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

التشریح اآلدمى وعلم 

األجنة
الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢

ناجحل٥٤٤ج٣٣ل٩٠ل١٥٠ج١٠١ج١٧٠ع� الدين �شام مسعد اسماعيل المغر�� ٢٠١٤٠٧٦٣

راسبراسب٠ج٣٣ض٧٨ض١٤١ل٩٧ل١٥٧ع� خالد عبدالغفار الفالح٢٠١٤٠٧٦٥

� عبده المشد٢٠١٤٠٧٩١ ناجحل٥٣٤ج٣٣ل٩٧ل١٥١ج١٠٣ل١٥٠فاتن ام��

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠فاطمه الز�راء دمحم ابرا�يم دمحم٢٠١٤٠٧٩٧

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠ل٩٠غ٠فاطمه صالح عبدالفتاح فرغ�٢٠١٤٠٧٩٩

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠فاطمه محمود دمحم السمان دمحم٢٠١٤٠٨٠٢

لس عبدالعزيز حليم ضيف٢٠١٤٠٨١٤ ناجحل٥٢٧ل٣٠ل٩٣ل١٥٤ل٩٧ل١٥٣ك��

� المفر�� ٢٠١٤٠٨٤٢ راسبراسب٠غ٠غ٠تحر٠ل٩٣غ٠عبد� سعد ياس��

راسبراسب٠غ٠غ٠ل١٥٩ل٩٢ج١٧٥عبدالرحيم سعيد عبدالرحمن٢٠١٤٠٨٤٣

مادةناجح٠غ٠ج١٠٠ج١٦٣ل٩٧ج١٧٠فراس احمد ج�� شعت٢٠١٤٠٨٤٤

� ابوطبل٢٠١٤٠٨٨٢ راسبراسب٠ض٢٦تحر٠ض١٣١تحر٠ل١٥٩دمحم عقيله حس��

ناجحج٥٦٩ل٣٠ل٩٠ج١٧٤جج١١٣ل١٦٢دمحم خالد حامد٢٠١٤٠٨٩٦

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠دمحم ابرا�يم عبدالمنعم عبدالحميد٢٠١٤٠٩٠٦

راسبراسب٠غ٠ل٩٣ل١٥٨تحر٠غ٠مجد دمحم وجيه جميل عليو٢٠١٤٠٩٧٦

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠محمود دمحم عبدالفتاح تها�٢٠١٤٠٩٨١

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠دمحم طالل اكرم الشوا٢٠١٤٠٩٩٧

راسبراسب٠غ٠ض٧٣تحر٠ل٩٧غ٠دمحم تها� دمحم الشاطر٢٠١٤١٠٠٨

راسبراسب٠غ٠ل٩٣غ٠ل٩٧تحر٠دمحم احمد مصط�� الر�وان٢٠١٤١٠١٠

مادةناجح٠غ٠ل٩٣ل١٥٥ل٩٧ل١٥٠محمود عاطف مصط�� عبادى٢٠١٤١٠١٤

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "

 13/9/2017

رئيس لجان رصد الدرجات

أ. د.ع� شحرى
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"نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

التشریح اآلدمى وعلم 

األجنة
الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢

مادةناجح٠غ٠ج٩٨ج١٧٤ل٩٧ج١٨٧دمحم جميل ذياب صالح٢٠١٤١٠٢٠

راسبراسب٠غ٠تحر٠ج١٦٤ل٩٠ل١٥٧دمحم عبد� عري�� سلمان٢٠١٤١٠٢٢

� النجار٢٠١٤١٠٥٦ مادةناجح٠غ٠ج١٠٢ل١٦٢ج١٠٤ج١٦٦محمود نظام عبدالمع� حس��

مادةناجح٠غ٠ل٩١ل١٦٠م١٢٨جج١٨٩منار منصور زيدان محود صقر٢٠١٤١٠٨٤

�ان حسن دمحم توفيق حسن٢٠١٤١١١٧ ناجحج٥٦٨ل٣٢ل٩٧ل١٦٢ج١٠١ج١٧٦م��

ناجحل٥٢٨ل٣٠ل٩٠ل١٦٢ل٩٣ل١٥٣مينا محروس بباوى عبدالمالك٢٠١٤١١٢٠

مادةناجح٠ضج١٦ل٩٥ل١٦٢ج١٠٤ل١٥٦مينا نشأت لطيف دوس٢٠١٤١١٢٢

نا عزالدين احمد بدر٢٠١٤١١٢٦ ناجحل٥٢٦ل٣٠ل٩٠ل١٥٩ل٩٧ل١٥٠م��

راسبراسب٠غ٠ض٧٤ض١٣٦ل٩٠ل١٥٠مؤيد دمحم السيد احمد٢٠١٤١١٤٠

راسبراسب٠غ٠ل٩٠تحر٠ض٧٨تحر٠نزار صالح سالم سلطان٢٠١٤١١٤١

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٥١ل٩٠ل١٦٢ميار حافظ رمضان حافظ فارس٢٠١٤١١٤٩

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٥٠ل٩١ل١٥٩دمحم عدنان النجار٢٠١٤١١٥٠

ع� عمر ع� العالونه٢٠١٤١١٥٢

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠دمحم الصادق عبد� عثمان٢٠١٤١١٥٤

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ج١٦٣ل٩٧ج١٦٣احمد فارس تر�٢٠١٤١١٥٧

مادةناجح٠غ٠ل٩٦ج١٧٠ل٩٧ج١٦٤مصط�� احمد مصط�� الع�٢٠١٤١١٩٢

راسبراسب٠غ٠ل٩٣تحر٠ل٩٣تحر٠نزار دمحم ع�٢٠١٤١١٩٤

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٦٢ل٩١ل١٥٥عبد� احمد عبداللطيف شمدين٢٠١٤١٢٩٤

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠يوسف عبد� ن� عبيد٢٠١٤١٢٩٧

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "
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رئيس لجان رصد الدرجات

أ. د.ع� شحرى
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"نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

التشریح اآلدمى وعلم 

األجنة
الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢

مادةناجح٠ض٢٢ل٩٢ل١٦٢ل٩٢ل١٥١دمحم براء دمحم غياث شحاده٢٠١٤١٣٠٠

راسبراسب٠غ٠تحر٠تحر٠تحر٠ل١٥٠ايهاب طالع ابرا�يم مشجل٢٠١٤١٣٠٤

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٥٦ج١٠٥ج�١٦٩به بشار العكاوى٢٠١٤١٣٤٧

راسبراسب٠غ٠ض٧٤ض١٢٠ل٩٠ل١٥٠يارا محمود عزالدين٢٠١٤١٤١٢

راسبراسب٠غ٠غ٠تحر٠غ٠غ٠سلمه عبد� شيخ عي�٢٠١٤١٤١٥

راسبراسب٠غ٠تحر٠ل١٥٤غ٠ض١٣٦اسماء عبد� شيخ عي�٢٠١٤١٤١٦

 عي� المحروس٢٠١٤١٤٢٤
�

راسبراسب٠غ٠تحر٠ل١٦٠تحر٠تحر٠والء �ا�

قدار٢٠١٤١٤٣٢ راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠م�ه رياض ب��

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٦٢ل٩٠ج١٦٣سمر شمسان عبده المعمرى٢٠١٤١٤٥٥

راسبراسب٠غ٠تحر٠ض١٣٧ل٩١تحر٠دمحم عبدالرحمن دمحم القا�� ٢٠١٤١٤٧٠

راسبراسب٠غ٠ض٧٥ل١٥٠ل٩٦ل١٥٠بسام بشار القص�� ٢٠١٤١٤٧٦

� فضل عباس احمد الخرم٢٠١٤١٤٧٨ راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠حس��

راسبراسب٠غ٠تحر٠تحر٠تحر٠تحر٠روضه دمحم ادن٢٠١٤١٤٧٩

راسبراسب٠غ٠ل٩٠ل١٦٢ل٩٠تحر٠ايات ادم اسماعيل عبيد٢٠١٤١٤٩٣

راسبراسب٠غ٠ض٧٤ل١٥٣ج٩٩ج١٦٤را�ول تشاندرا كانت جها٢٠١٤٢٠١٣

راسبراسب٠غ٠ضج٤٠تحر٠ل٩٧ل١٥٤احمد عزت عبدالمنعم٢٠١٣٤١

 رمضان عبدالفتاح٢٠١٢١٣٥
�

مادةناجح٠غ٠ل٩٧ل١٥٦ج٩٨ج١٦٨اما�

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠تحر٠ا�� ماجد الزع�� ٢٠١٣٢٢٨

مادةناجح٠ضج٧ل٩٠ل١٥٠ل٩٦ل١٥٦بيسان خالد ع� احمد٢٠١٣٤٣٧

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "
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رئيس لجان رصد الدرجات

أ. د.ع� شحرى
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٢٥٠
التقدير
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الكیمیاء الحیویة ٢
العلوم السلوكیة 

واإلنسانیة

نتیجة دور سبتمبر للعام األكادیمى ٢٠١٧/٢٠١٦
الفرقة الثانیة

"نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

التشریح اآلدمى وعلم 

األجنة
الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠ع� حسن ع� مو�٢٠١٣٤٧٤

يف (ايقاف قيد)٢٠١٣٤٩٨ راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠حسن دمحم حسن ��

مادةناجح٠غ٠ج٩٩ل١٦٢ل٩٢ل١٥٦عبدالجليل معتصم عبدالجليل٢٠١٣٧٠٤

� ع� كاظم٢٠١٣٩٥٣ راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠الحس��

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠دمحم حسن صالح دبوان٢٠١٣٩٧٩

ناجحجج٦٤٧ل٣٢جج١١٣ج١٧٦م١٣٥جج١٩١محمود سم�� مهدى عبد� يوسف٢٠١٣١٠٥٤

ناجحل٥٣٢ل٣١ل٩٠ل١٥٤ج١٠٦ل١٥١نادية دمحم نزير العلوى٢٠١٣١٢١١

� دمحم ع� شحاته٢٠١٣١٢٤٧ راسبراسب٠غ٠ضج٥٩ل١٥٠ج١٠٣ج١٦٦ياسم��

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠احمد رضا ذ� ابرا�يم فايد٢٠١٢٣٩

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠عبدالمالك ولد ان الطالب٢٠١٢٧٣٠

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠دمحم احمد ابرا�يم عبدالعزيز٢٠١٢٩٥٨

راسبراسب٠غ٠ل٩١غ٠م١٢٩غ٠ايهاب ع� زايد عبدالسالم٢٠١١٣٥٩

مادةناجح٠غ٠ل٩٠ل١٥٥ل٩٧ل�١٥٦شام مسعد البلتا�� ٢٠١١١٣١٣

ناجحج٥٦١ج٣٣ل٩١ل١٥٤ج١٠٩ج١٧٤احمد عبدالعظيم احمد دمحم٢٠١٥٢٠٠٣

 عاكف عبدالحفيظ٢٠١٥٢٠٠٦
�

ناجحجج٦٥٧جج٤٠ل٩٧ج١٨٣جج١٢٢م٢١٥احمد �ا�

راسبراسب٠غ٠غ٠غ٠غ٠غ٠احمد محمود احمد كمال (ايقاف قيد)٢٠١٥٢٠١٤

ناجحج٦١٩جج٤٠ج١١٠ل١٦٢جج١١٥جج١٩٢بشنونه جورج يوسف جور�� يوسف٢٠١٥٢٠١٦

ناجحل٥٤١جج٤٠ل٩٧ل١٥٦ج٩٨ل١٥٠تويا خالد حسن دمحم حسن شلقا�٢٠١٥٢٠١٧

ى فريد٢٠١٥٢٠٥٠ ناجحج٥٧٣ج٣٦ج٩٨ل١٦٢ج١١٢ج١٦٥غاده فادى عبدالفتاح ص��

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "
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نتیجة دور سبتمبر للعام األكادیمى ٢٠١٧/٢٠١٦
الفرقة الثانیة

"نتیجة مبدئیة "

الحالةتقدیر السنة اسم الطالبرقم الجلوس

التشریح اآلدمى وعلم 

األجنة
الفسیولوجیا الطبیة ٢الھستولوجیا ٢

ناجحجج٧٠٦جج٤١ج١١٢جج٢٠٨م١٣٣جج٢١٢مازن مجدى عيد العسي�٢٠١٥٢٠٦٠

� غيته٢٠١٥٢٠٦٢ ناجحجج٦٤٠جج٤٠ل٩٧جج١٩٣جج١٢٦ج١٨٤دمحم احمد غيته محمود حس��

مادةناجح٠غ٠ل٩٣ل١٥٠ج١٠٠ل١٥٢احمد دمحم عوض ابرا�يم عوض٢٠١٥٢١٠٥

� جواد اسماعيل٢٠١٥٢١٠٧ راسبراسب٠غ٠تحر٠ل١٥٢ل٩٧ل١٥٢حس��

" تقبل التظلمات خالل اسبوع من اعالن النتيجة "
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رئيس لجان رصد الدرجات
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