
االطفال طبالباطنة امراض

التقدٌرالتقدٌر

ممتاز%126290.14ممتازممتازعلً محمد عبدالحمٌد احالم5001

ممتاز%1217.586.96ممتازجدا جٌداسماعٌل هللا فتح خالد احمد5002

ممتاز%128091.43ممتازممتازسٌد خلٌل زكرٌا احمد5003

ممتاز%133795.50ممتازممتازعلى السالم عبد الصمد عبد احمد5004

ممتاز%1291.592.25ممتازممتازحسن محمد احمد اسراء5007

ممتاز%1343.595.96ممتازممتازاحمد محمد اسامه اسراء5008

ممتاز%126290.14ممتازممتازعلً الفتاح عبد محمد اسراء5009

ممتاز%1235.588.25ممتازممتازحسٌن ٌوسف محمد اسراء5010

ممتاز%129392.36ممتازممتازالمعطى عبد سلٌم مصطفى اسراء5011

ممتاز%129892.71ممتازممتازاحمد رشٌدى ابراهٌم اسماء5012

ممتاز%127390.93ممتازممتازخلٌل الحارس عبد رٌاض امنٌه5015

ممتاز%1273.590.96ممتازممتازاحمد محمود محمد امنٌه5016

ممتاز%1344.596.04ممتازممتازمحمد احمد عادل امٌره5017

ممتاز%1290.592.18ممتازممتازمحمد موسً الرحمن عبد امٌره5018

ممتاز%1204.586.04ممتازممتازحماد حسن احمد اٌمان5020

ممتاز%131794.07ممتازممتازجودة عبدالمجٌد عبدالشكور اٌه5023

ممتاز%132594.64ممتازممتازعثمان محمد الكرٌم عوض اٌه5024

ممتاز%1314.593.89ممتازممتازمحمد العاطى عبد الدٌن كمال اٌه5025

ممتاز%130693.29ممتازممتازمحمد احمد محمد بسنت5027

ممتاز%1207.586.25ممتازجدا جٌدفرح توفٌق الفى بوال5028

ممتاز%1332.595.18ممتازممتازبشاره مكارى عٌسى بٌتر5029

ممتاز%131393.79ممتازممتازحسٌن محمد احمد الدٌن حسام5030

ممتاز%129092.14ممتازممتازحسنٌن حامد محمد حسام5031

ممتاز%128791.93ممتازممتازمحمد محمد حامد حسن5032

ممتاز%130593.21ممتازممتازحسن محمد صالح حسن5033

ممتاز%1225.587.54ممتازممتازمحمد حسٌن الحلٌم عبد حسٌن5034

ممتاز%131293.71ممتازممتازعبدالعظٌم عبده الدٌن محى خلود5035

الكلٌة عمٌدالطالب لشئون الكلٌة وكٌلالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء

2020-2019 االول الدور الخامسة الفرقة اظهار
ممتاز عام بتقدٌر ناجحون طالب:  اوال
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االطفال طبالباطنة امراض

التقدٌرالتقدٌر

ممتاز%131593.93ممتازممتازمحمد عاطف جمال دعاء5036

ممتاز%127791.21ممتازممتازاحمد نوبً الكرٌم عبد دعاء5037

ممتاز%1218.587.04ممتازممتازعلً امٌن عبدهللا دعاء5038

ممتاز%1300.592.89ممتازممتازفلسطٌن انور رافت رٌمون5040

ممتاز%1311.593.68ممتازممتازعبدالفتاح عبدالوهاب رٌهام5042

ممتاز%130593.21ممتازممتازمحمد عبدالرحٌم علً زهراء5044

ممتاز%1246.589.04ممتازممتازمحمد احمد عبدهللا زٌنب5046

ممتاز%1279.591.39ممتازممتازابراهٌم محمد هللا عوض زٌنب5047

ممتاز%1326.594.75ممتازممتازمحمد عبدالقادر محمود ساره5049

ممتاز%127791.21ممتازممتازاحمد موسى محمود شاهنده5050

ممتاز%1245.588.96ممتازممتازمحمود عباس خضر شروق5051

ممتاز%126590.36ممتازممتازمحمود محمد خٌر شهد5052

ممتاز%1205.586.11جدا جٌدممتازاحمد محمد االمٌر احمد شٌماء5053

ممتاز%1212.586.61ممتازممتازمكً فراج احمد ضح5055ً

ممتاز%1307.593.39ممتازممتازجاد احمد محمد عائشه5056

ممتاز%1213.586.68ممتازممتازحسٌن العال عبد حسٌن على5057

ممتاز%128892.00ممتازممتازمحمد هللا عبد مصطفى عمرو5058

ممتاز%1251.589.39ممتازممتازقناوى احمد الستار عبد غدٌر5060

ممتاز%1309.593.54ممتازممتازمٌخائٌل فؤاد انطونٌوس فادى5061

ممتاز%125089.29ممتازممتازعبدهللا حسن عبدهللا فاطمة5064

ممتاز%133195.07ممتازممتاز احمد رمضان الزهراء فاطمه5062

ممتاز%1299.592.82ممتازممتازعبدالصبور مختار حاتم فاطمه5063

ممتاز%129792.64ممتازممتازاحمد كامل موسى فاطمه5065

ممتاز%1251.589.39ممتازممتازعبدالكرٌم العابدٌن زٌن محمد5068

ممتاز%1206.586.18جدا جٌدممتازمحمد حسٌن الدٌن صالح محمد5069

ممتاز%1301.592.96ممتازممتازراشد عبدهللا طه محمد5070

ممتاز%132094.29ممتازممتازخلٌل محمود ابراهٌم محمود5072

ممتاز%1201.585.82ممتازجدا جٌدامٌن حلمى امٌن مراد5074

ممتاز%123588.21ممتازممتازفراج احمد محمد مروه5075

الكلٌة عمٌدالطالب لشئون الكلٌة وكٌلالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء

2020-2019 االول الدور الخامسة الفرقة اظهار 2020-2019 االول الدور الخامسة الفرقة اظهار
ممتاز عام بتقدٌر ناجحون طالب:  اوال تابع
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االطفال طبالباطنة امراض

التقدٌرالتقدٌر

ممتاز%1325.594.68ممتازممتازاحمد سٌد احمد مصطفى5076

ممتاز%1208.586.32جدا جٌدممتازبكر احمد عامر مصطفى5077

ممتاز%1334.595.32ممتازممتازالجلٌل عبد محمد ناصر هللا منه5078

ممتاز%1320.594.32ممتازممتازهللا عبد محمد زكرٌا منى5079

ممتاز%129092.14ممتازممتازهللا عطا عالم الشافى عبد منى5080

ممتاز%1258.589.89ممتازممتازعثمان السٌد محمد عثمان من5081ً

ممتاز%121987.07ممتازممتازمحمود محمد محمد منتصر مها5082

ممتاز%1249.589.25ممتازممتازطه السٌد العلٌم عبد ندا5084

ممتاز%1338.595.61ممتازممتازصالح حسٌن نادر ندى5087

ممتاز%1296.592.61ممتازممتازامٌن احمد شعبان محمد نرمٌن5088

ممتاز%124588.93ممتازممتازابوالوفا الطاهر محمد نورهان5090

ممتاز%120486.00جدا جٌدممتازاحمد حسٌن محمد هدى5091

ممتاز%129992.79ممتازممتازمحمود محمد احمد ٌارا5092

ممتاز%1245.588.96ممتازممتازمحمد عبدالقادر سلطان ٌاسمٌن5093

ممتاز%1240.588.61ممتازممتازعبدالعزٌز عبدالمنعم ٌاسمٌن5094

الكلٌة عمٌدالطالب لشئون الكلٌة وكٌلالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء

2020-2019 االول الدور الخامسة الفرقة اظهار
ممتاز عام بتقدٌر ناجحون طالب:  اوال
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االطفال طبالباطنة امراض

التقدٌرالتقدٌر

جدا جٌد%1159.582.82ممتازجدا جٌدرضوان احمد ابراهٌم اسراء5006

جدا جٌد%1157.582.68جدا جٌدجدا جٌدسعٌد احمد محمد الحسٌن5014

جدا جٌد%1172.583.75ممتازجدا جٌد سكر حلمً امٌل انج5019ً

جدا جٌد%114481.71جدا جٌدجدا جٌدمحمود اسماعٌل محمود اٌمان5021

جدا جٌد%117984.21جدا جٌدجدا جٌدالشاطر الحسن ابو محمود اٌه5026

جدا جٌد%1177.584.11جدا جٌدممتازالسعدي محمد أحمد رٌم5039

جدا جٌد%115182.21ممتازجدا جٌدسدره مترى عادل رٌموندا5041

جدا جٌد%1180.584.32ممتازجدا جٌدهللا عبد سلٌم محمود رٌهام5043

جدا جٌد%1185.584.68ممتازجدا جٌدالشرقاوى احمد مسعد عمرو زٌاد5045

جدا جٌد%108477.43جدا جٌدجدا جٌدأحمد الظاهر عبد أحمد سارة5048

جدا جٌد%117083.57جدا جٌدجدا جٌدعبدالرضى نافع عبدالرحمن صفاء5054

جدا جٌد%1173.583.82ممتازجدا جٌدطه محمد محمود محمد محمود5073

جدا جٌد%110979.21جدا جٌدجدا جٌدالٌاس مسعود مجدى مٌنا5083

جدا جٌد%1154.582.46جدا جٌدجدا جٌدعلٌش المطلب عبد عاطف نورهان5089

االطفال طبالباطنة امراض

التقدٌرالتقدٌر

جٌد%94467.43جدا جٌدمقبولخلف السٌد مصطفى محمد5071

جٌد%1046.574.75جٌدجٌدمحمد عبدالكرٌم أحمد مصطفى ندى5086

االطفال طبالباطنة امراض

التقدٌرالتقدٌر

ممتاز%123087.86ممتازممتازحامد خلٌفة عزالدٌن احمد5005

ممتاز%127991.36ممتازممتازمحمد حنفً ماهر االء5013

ممتاز%129592.50ممتازممتازحسنٌن على بدرى اٌه5022

مقبول%88363.07مقبولمقبولمحمود محمد ٌوسف غاده5059

جدا جٌد%114781.93ممتازجدا جٌد احمد امٌن اشرف محمد5066

ممتاز%1191.585.11جدا جٌدممتازاالمٌر محمد زكرٌا محمد5067

ممتاز%124288.71ممتازممتازحسن محمد الحسٌن محمد ندي5085

الكلٌة عمٌدالطالب لشئون الكلٌة وكٌلالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء

2020-2019 االول الدور الخامسة الفرقة اظهار
نتٌجتهم محجوب طالب:  ثانٌا
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2020-2019 االول الدور الخامسة الفرقة اظهار
جدا جٌد عام بتقدٌر ناجحون طالب:  ثانٌا
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