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ناجحناجحممتاز%340.2587.24ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز ابراهيم نصار صفوت ابانوب   2001

ناجحناجحممتاز%343.2588.01ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد احمد محمد مصطفي ابرار   2004

ناجحناجحممتاز%34688.72ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتازمحمد محمد كمال احمد2008

ناجحناجحممتاز%340.587.31ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدممتازممتاز محمد احمد محمد احمد   2009

ناجحناجحممتاز%361.2592.63ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز احمد عبدالنبي جمال الشهير محمد احمد   2010

ناجحناجحممتاز%34488.21ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد احمد كمال محمد احمد   2011

ناجحناجحممتاز%371.595.26ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز مكي احمد محمود احمد   2012

ناجحناجحممتاز%363.593.21ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز محمد ابوضيف محمد اسراء   2015

ناجحناجحممتاز%350.7589.94ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز بدري حسن احمد امنيه   2021

ناجحناجحممتاز%350.2589.81ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز محارب غطاس حشمت انطون   2024

ناجحناجحممتاز%36092.31ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز حسين وهبي الدين كمال ايمان   2025

ناجحناجحممتاز%341.7587.63ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد عبدالوهاب عبدالقادر اشرف ايه   2027

ناجحناجحممتاز%349.589.62ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد سالمه سعد سمير بيشوي   2033

ناجحناجحممتاز%335.7586.09ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد بحر محمد عبدالصبور تقي   2036

ناجحناجحممتاز%356.591.41ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز عطاي السايح محمود جالل   2037

ناجحناجحممتاز%354.7590.96ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز حبيب بشري اشرف جلوريا   2038

ناجحناجحممتاز%360.592.44ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز بشير حسن عبدون حسن   2041

ناجحناجحممتاز%331.585.00ناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جيدجدا جيد احمد حسين محمد حليمه   2043

ناجحناجحممتاز%345.2588.53ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز عبداللطيف مرسي محمد حور   2045

ناجحناجحممتاز%335.7586.09ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد علي حلمي محمد خالد   2046

ناجحناجحممتاز%345.7588.65ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز عبدالوهاب عبدالرازق خضري دعاء   2047

ناجحناجحممتاز%357.7591.73ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز سالم صالح مجاهد رضا   2050

ناجحناجحممتاز%353.590.64ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز عبدهللا محمد مجدي ريم   2053

ناجحناجحممتاز%334.585.77ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد سليم النوبي احمد عبدالرؤف زهير   2054

ناجحناجحممتاز%34287.69ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدممتازممتاز مغازي عبدالعزيز حسين زينب   2056

ناجحناجحممتاز%33585.90ناجحناجحناجحناجحجدا جيدممتازجدا جيدممتاز محمود الضوي محمود زينب   2058

ناجحناجحممتاز%335.7586.09ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد شاكر لطفي عاطف ساره   2061

ناجحناجحممتاز%34287.69ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز مرجان لبيب دانيال ساندرا   2062

ناجحناجحممتاز%331.7585.06ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدممتازجدا جيد علي عبده خالد سلمي   2064

ناجحناجحممتاز%373.595.77ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز احمد محمد طارق سلمي   2065
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ناجحناجحممتاز%344.2588.27ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز سيد عبدالعزيز عبدالناصر شروق   2067

ناجحناجحممتاز%337.586.54ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد حسين عبدالدايم احمد عامر   2072

ناجحناجحممتاز%352.7590.45ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز حسنين حامد احمد عال   2079

ناجحناجحممتاز%358.2591.86ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز السيد عباس ناجح عالء   2081

ناجحناجحممتاز%360.2592.37ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز خلف السيد مصطفي غاده   2083

ناجحناجحممتاز%370.7595.06ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز عليوه عبدهللا سمير فاطمه   2084

ناجحناجحممتاز%345.2588.53ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد حسين يوسف احمد لؤه   2089

ناجحناجحممتاز%33585.90ناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جيدجدا جيد غبلاير فضلي مدحت مارك   2090

ناجحناجحممتاز%34989.49ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز ارمانيوس عبدالمسيح شنوده ماريان   2091

ناجحناجحممتاز%37195.13ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز حامد محمد احمد محمد   2092

ناجحناجحممتاز%359.2592.12ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز حامد يحي احمد محمد   2093

ناجحناجحممتاز%353.2590.58ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز حسن محمد حسن محمد   2095

ناجحناجحممتاز%356.591.41ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز سعد طه حسين محمد   2096

ناجحناجحممتاز%344.7588.40ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد مكي احمد محمود محمد   2100

ناجحناجحممتاز%338.7586.86ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد صادق محمد منتصر محمد   2101

ناجحناجحممتاز%364.7593.53ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز بكير احمد السعدي محمود   2102

ناجحناجحممتاز%345.7588.65ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز عبدالجواد عبدالقادر اسماعيل معاذ   2108

ناجحناجحممتاز%355.591.15ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز الضوي عامر بدوي منار   2112

ناجحناجحممتاز%331.7585.06ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدممتازجدا جيد عيد علي صابر منار   2113

ناجحناجحممتاز%357.2591.60ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز سدره منير مدحت ميرنا   2122

ناجحناجحممتاز%357.7591.73ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز جرجس بشاير جرجس مينا   2123

ناجحناجحممتاز%33786.41ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد حسن محمد هواري نورهان   2124

ناجحناجحممتاز%353.2590.58ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز علي حسن محمد هاجر   2125

ناجحناجحممتاز%331.585.00ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد محمد مصطفي حسن هاله   2126

ناجحناجحممتاز%354.2590.83ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد سرجيوس صبحي ايمن هايدي   2127

ناجحناجحممتاز%34588.46ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز ابوزيد عبدالنعيم محمد هدي   2128

ناجحناجحممتاز%366.2593.91ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز احمد عبدالباري محمد هويدا   2129

ناجحناجحممتاز%33886.67ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد ملك ابوالليف ملك وديع   2130

ناجحناجحممتاز%351.2590.06ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتازالسيد  عرابي احمد كمال احمد2007
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ناجحناجحجدا جيد%320.582.18ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيد جرجس محارب منصور ابانوب   2002

ناجحناجحجدا جيد%33184.87ناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جيدممتاز محمد احمد عبدالرحيم احمد   2005

ناجحناجحجدا جيد%325.583.46ناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جيدجيد فراج بسطاوي عبدالغفار احمد   2006

ناجحناجحجدا جيد%301.2577.24ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيد محمد عبدالعظيم غانم اسراء   2014

ناجحناجحجدا جيد%293.7575.32ناجحناجحناجحناجحممتازجيدجدا جيدجيد درويش محمد محمد اسامه اسالم   2016

ناجحناجحجدا جيد%312.580.13ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدممتازجيد ابوالمجد عبدالفتاح احمد اسماء   2017

ناجحناجحجدا جيد%32783.85ناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جيدجدا جيد احمد سيد محمد االء   2020

ناجحناجحجدا جيد%295.575.77ناجحناجحناجحناجحممتازجيدجيدجدا جيد عبدالسيد جندي عاطف انجي   2022

ناجحناجحجدا جيد%314.7580.71ناجحناجحناجحناجحممتازجيدممتازجدا جيد حنا حكيم عدلي اندرو   2023

ناجحناجحجدا جيد%330.584.74ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيد خضر عبدالرسول محمد ايمن   2026

ناجحناجحجدا جيد%331.2584.94ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جيد محمد احمد عبدهللا ايه   2028

ناجحناجحجدا جيد%300.577.05ناجحناجحناجحناجحجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيد حنا بباوي حنا بوال   2030

ناجحناجحجدا جيد%32282.56ناجحناجحناجحناجحجدا جيدجدا جيدممتازجدا جيد فانوس نبيه روماني بيتر   2032

ناجحناجحجدا جيد%295.575.77ناجحناجحناجحناجحجدا جيدجيدجيدجدا جيد لوقا شكري سمير بيشوي   2034

ناجحناجحجدا جيد%31179.74ناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد ميالد مجدي صفوت بيشوي   2035

ناجحناجحجدا جيد%327.2583.91ناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جيدجدا جيد عبدهللا عباس محمد عادل حازم   2039

ناجحناجحجدا جيد%317.581.41ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيد موسي محمد يوسف حذيفه   2040

ناجحناجحجدا جيد%322.7582.76ناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جيدجدا جيد ادم احمد علي دعاء   2048

ناجحناجحجدا جيد%32783.85ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدممتازجدا جيد قاسم تقي محمد رحمه   2049

ناجحناجحجدا جيد%325.583.46ناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جيدجيد امين عطيتو بكري زياد   2055

ناجحناجحجدا جيد%302.7577.63ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجيد عبده هللا سعد العابدين زين زينب   2057

ناجحناجحجدا جيد%309.579.36ناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جيدجيد سناده فؤاد يوحنا القس ساره   2060

ناجحناجحجدا جيد%301.477.28ناجحناجحناجحناجحجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيد دميان رضاني ايهاب ساندي   2063

ناجحناجحجدا جيد%319.2581.86ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيد السيد احمد عبدهللا سناء   2066

ناجحناجحجدا جيد%319.2581.86ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدممتازجدا جيد برتوس حلمي ادولف شنوده   2068

ناجحناجحجدا جيد%330.7584.81ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدممتازجدا جيد خليل عبدالشكور علي عائشه   2070

ناجحناجحجدا جيد%297.2576.22ناجحناجحناجحناجحجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيد سيد الصاوي السعيد احمد عبدالرحمن   2073

ناجحناجحجدا جيد%322.7582.76ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجيد محمد خيري محمد احمد عبدالرحمن   2074

ناجحناجحجدا جيد%320.582.18ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيد محمد غريب محسن عبدالرحمن   2075

ناجحناجحجدا جيد%306.578.59ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجيد محمود ابوالحسن محمد عبدهللا   2077
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النهائى المجموعالثانى الترماالول الترم

والجهاز الجلد

الهيكلى العضلى 

 القلب جهاز

الدموية واالوعية
الهضمى الجهاز



الحالةالحالةتقديرنسبة390 درجةالحالةالحالةالحالةالحالةالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ناجحناجحجدا جيد%331.2584.94ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدممتازجدا جيد عبدالوهاب حسن عبدالوهاب عال   2080

ناجحناجحجدا جيد%31380.26ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجيد عبدالجواد عبدالقادر محمد فاطمه   2085

ناجحناجحجدا جيد%31280.00ناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جيدجيد مرقس غالي االمير ادوارد كيرلس   2086

ناجحناجحجدا جيد%30076.92ناجحناجحناجحناجحممتازممتازجيدجيد محمد جعفر اسامه محمد   2094

ناجحناجحجدا جيد%318.2581.60ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيد محمد عبدالمنطلب عمر محمد   2098

ناجحناجحجدا جيد%330.2584.68ناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جيدجدا جيد مهيدي حسن عيد محمد   2099

ناجحناجحجدا جيد%31480.51ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجيد فانوس غردون عماد مريم   2104

ناجحناجحجدا جيد%32783.85ناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جيدجدا جيد عباس عياد وصفي مريم   2105

ناجحناجحجدا جيد%298.7576.60ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجيد حبيب ميشيل ايليا مكاريوس   2110

ناجحناجحجدا جيد%308.7579.17ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيد محمد عبدالستار محمد مؤمن   2116

ناجحناجحجدا جيد%32984.36ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدممتازجدا جيد محمد الطاهر خالد مي   2117

ناجحناجحجدا جيد%304.578.08ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجيدجيد محمد العارف رمضان ميار   2118

ناجحناجحجدا جيد%297.2576.22ناجحناجحناجحناجحجدا جيدممتازجدا جيدمقبول علي فتحي طلعت ميار   2119

ناجحناجحجدا جيد%320.2582.12ناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجيد اسطفانوس خليل عوني ميخا   2120

ناجحناجحجدا جيد%300.577.05ناجحناجحناجحناجحجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيد جرجس مكرم حمدي يوسف   2135

ناجحناجحجدا جيد%30578.21ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجيدمسلم عبدهللا رمضان اسماء  2019

ناجحناجحجدا جيد%317.581.41ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدهللا عبد العربي محمد ياسر الرحمن عبد2076

ناجحناجحجدا جيد%312.2580.06ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجيدمحمد مهلل صالح محمد2097

الكلية عميدالكلية وكيلالكنترول رئيسالكنترول اعضاء

2020-2019 الثانى الترم الثانية الفرقة اظهار

جدا جيد عام بتقدير ناجحون طالب: ثانيا تابع

 رقم

الجلوس
االسم

النهائى المجموعالثانى الترماالول الترم

والجهاز الجلد

الهيكلى العضلى 

 القلب جهاز

الدموية واالوعية
الهضمى الجهاز

رعاية مقدمة

2 المرضى 

 التنفسى الجهاز

والكلوى

الدموى الجهاز

والليمفاوى 

والمرض الصحة

المجتمع فى 

رعاية مقدمة

2االختيارى1 االختيارىالنهائى المجموع3 المرضى 



الحالةالحالةتقديرنسبة390 درجةالحالةالحالةالحالةالحالةالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ناجحناجحجيد%27971.54ناجحناجحناجحناجحجدا جيدجيدجيدجيد فاخوري زكري ناروز ابانوب   2003

ناجحناجحجيد%27570.51ناجحناجحناجحناجحممتازجيدجيدمقبول حسين محمود حسن اسماء   2018

ناجحناجحجيد%277.2571.09ناجحناجحناجحناجحممتازجيدجيدمقبول احمد بكري محمد ايه   2029

ناجحناجحجيد%275.2570.58ناجحناجحناجحناجحممتازجيدجيدجيد زكري مكاريوس انطونيوس بيتر   2031

ناجحناجحجيد%274.570.38ناجحناجحناجحناجحجدا جيدجدا جيدجيدمقبول عبدالقادر مصطفي يحيي روان   2051

ناجحناجحجيد%270.7569.42ناجحناجحناجحناجحجدا جيدجيدجيدمقبول عبدهللا جالل علي رؤي   2052

ناجحناجحجيد%25565.38ناجحناجحناجحناجحجدا جيدجيدجيدمقبول الياس وحيد باسم سارا   2059

ناجحناجحجيد%27871.28ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجيدمقبول حسن امين حسن عبير   2078

ناجحناجحجيد%276.7570.96ناجحناجحناجحناجحممتازجيدجيدمقبول جاد عبدالمجيد عادل عمر   2082

ناجحناجحجيد%28873.85ناجحناجحناجحناجحممتازجيدجيدجيد قرياقوس روفائيل بولس كيرلس   2087

ناجحناجحجيد%29174.62ناجحناجحناجحناجحممتازجيدجدا جيدجيد عبدالسيد صبري جرجس كيرلس   2088

ناجحناجحجيد%291.7574.81ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجيدجيد محمود مغربي مطر محمود   2103

ناجحناجحجيد%278.2571.35ناجحناجحناجحناجحجدا جيدجيدجدا جيدمقبول مصطفي محمد احمد ياسمين   2132

ناجحناجحجيد%265.2568.01ناجحناجحناجحناجحجدا جيدجيدمقبولمقبول حسنين محمود عبدالحميد يسرا   2134

ناجحناجحجيد%280.571.92ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجيدمقبولجبل ابراهيم محمد مجدي حسناء2042

ناجحناجحجيد%29174.62ناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدمقبولمصطفى محمد احمد مصطفى2106

الحالةالحالةتقديرنسبة390 درجةالحالةالحالةالحالةالحالةالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ناجحناجحمقبول%252.2564.68ناجحناجحناجحناجحجدا جيدجيدجيدمقبول فيلبس مجدي مدحت ميرنا   2121

الكلية عميدالكلية وكيلالكنترول رئيسالكنترول اعضاء

2020-2019 الثانى الترم الثانية الفرقة اظهار

 جيد عام بتقدير ناجحون طالب: ثالثا

 رقم

الجلوس
االسم

النهائى المجموعالثانى الترماالول الترم

والجهاز الجلد

الهيكلى العضلى 

 القلب جهاز

الدموية واالوعية
الهضمى الجهاز

رعاية مقدمة

2 المرضى 

 التنفسى الجهاز

والكلوى

الدموى الجهاز

والليمفاوى 

والمرض الصحة

المجتمع فى 

رعاية مقدمة

2االختيارى1 االختيارىالنهائى المجموع3 المرضى 

مقبول عام بتقدير ناجحون طالب: رابعا

 رقم

الجلوس
االسم

النهائى المجموعالثانى الترماالول الترم

 التنفسى الجهاز

والكلوى

الدموى الجهاز

والليمفاوى 

والجهاز الجلد

الهيكلى العضلى 

 القلب جهاز

الدموية واالوعية

والمرض الصحة

المجتمع فى 
1 االختيارى الهضمى الجهاز

رعاية مقدمة

2 المرضى 

رعاية مقدمة

2االختيارىالنهائى المجموع3 المرضى 



الحالةالحالةتقديرنسبة390 درجةالحالةالحالةالحالةالحالةالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحممتازجدا جيدجيد ضعيف عطيتو محمود رمضان اسراء   2013

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدضعيفجيد حسن مكي الدين سعد حمزه   2044

غيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمقبول سالم حسن جمال الدين ضياء   2069

ناجحناجحراسبناجحراسبراسبممتازضعيفضعيفضعيفادريس محمد فتحي عائشة   2071

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحممتازممتازغيابغياب محمد يسن محمد مصطفي   2107

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحجدا جيدضعيفضعيفضعيف عبده حسن يوسف معاذ   2109

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحممتازجيدجيدضعيف حامد فتحي اسامه منار   2111

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحممتازمقبولمقبولضعيف محمد قرقار محمد منار   2114

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحممتازجيدجيدضعيف عبدالجليل دسوقي ابراهيم منه   2115

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جيدضعيفخليل حسين صالح وليد2131

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحجدا جيدمقبولضعيفضعيف محمد محمود فتحي ياسمين   2133

الكلية عميدالكلية وكيلالكنترول رئيسالكنترول اعضاء

والجهاز الجلد

الهيكلى العضلى 

 القلب جهاز

الدموية واالوعية
الهضمى الجهاز

رعاية مقدمة

2 المرضى 

 التنفسى الجهاز

والكلوى

الدموى الجهاز

والليمفاوى 

والمرض الصحة

المجتمع فى 
االسم

النهائى المجموعالثانى الترماالول الترم

رعاية مقدمة

2االختيارى1 االختيارىالنهائى المجموع3 المرضى 

2020-2019 الثانى الترم الثانية الفرقة اظهار

ثانى دور طالب: خامسا

 رقم

الجلوس


