
التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

ممتاز%83788.11ممتازممتازجدا جٌدممتازمصطفى امٌن ابوالحجاج احمد4003

ممتاز%906.595.42ممتازممتازممتازممتازحسنٌن محمد حسنٌن احمد4004

ممتاز%858.590.37ممتازممتازممتازجدا جٌداحمد محمد مكى احمد4006

ممتاز%89894.53ممتازممتازممتازممتازحسنٌن محمد حسنٌن اسراء4008

ممتاز%888.593.53ممتازممتازممتازممتازاسماعٌل الجٌد عبد هللا فتح اسراء4009

ممتاز%87792.32ممتازممتازممتازممتازعمارة حسن محمدعلى اسراء4011

ممتاز%860.7590.61ممتازممتازممتازجدا جٌداحمد محمود هللا عبد اسماء4012

ممتاز%887.2593.39ممتازممتازممتازممتازعمر حسن فؤاد اسماء4013

ممتاز%848.2589.29ممتازممتازجدا جٌدممتازالعال عبد محمد المنعم عبد الشٌماء4015

ممتاز%832.587.63ممتازممتازممتازجدا جٌدطه احمد العال ابو امل4017

ممتاز%86591.05ممتازممتازممتازممتازبدري ساٌح حسٌن امل4019

ممتاز%89494.11ممتازممتازممتازممتازجرس شكرى نصر انجى4020

ممتاز%87191.68ممتازممتازممتازممتازسلٌم أحمد محمود جمال اٌمان4021

ممتاز%890.593.74ممتازممتازممتازممتازاحمد امٌن سٌد اٌناس4022

ممتاز%84088.42ممتازممتازممتازجدا جٌدمحمد العزٌز عبد المحسن عبد اٌه4025

ممتاز%848.7589.34ممتازممتازممتازممتازهللا عبد محمد محمد اٌه4027

ممتاز%82386.63ممتازممتازممتازجدا جٌدجاد احمد جمال بسمه4028

ممتاز%875.7592.18ممتازممتازممتازممتازحسن احمد سعد بسنت4029

ممتاز%888.593.53ممتازممتازممتازممتازشحاته وهٌب عادل جرمٌن4030

ممتاز%844.588.89ممتازممتازجدا جٌدممتازعلى حسٌن حسن حسام4033

ممتاز%827.7587.13ممتازممتازجٌدممتازحسن عثمان الرحٌم عبد حسناء4034

ممتاز%809.2585.18ممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدنور محمد نور خدٌجة4036

ممتاز%82686.95ممتازممتازممتازجدا جٌدمحمود محمداالمٌر الفتاح عبد دٌنا4038

ممتاز%823.586.68ممتازجدا جٌدجدا جٌدممتازالسٌد عبدالرحٌم عبدهللا رحاب4040

ممتاز%80885.05ممتازممتازجدا جٌدجدا جٌدمصطفى احمد العظٌم عبد وائل روٌدا4041

ممتاز%882.2592.87ممتازممتازممتازممتازخضري محمد عادل رٌهام4042

ممتاز%850.7589.55ممتازممتازجدا جٌدممتازعلى موسى محمد زٌنب4043

ممتاز%888.593.53ممتازممتازممتازممتازاحمد الفتاح عبد مصطفى زٌنب4044

ممتاز%84889.26ممتازممتازممتازممتازهللا عبد الصبور عبد ٌوسف زٌنب4045

ممتاز%820.7586.39ممتازممتازجدا جٌدممتازبدري االمٌن رمضان ساره4046

الكلٌة عمٌدالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء

التقدٌر

العام

2020-2019  االول الدور الرابعة الفرقة اظهار كشف

ممتاز عام بتقدٌر ناجحون طالب: اوال

 رقم

الجلوس
االسم

المجموع(300)المجتمع طب(200) الشرعً الطب(200) والحنجرة واالذن االنف(250) العٌون وجراحة طب

(950)الكلً
 النسبة



التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

ممتاز%84689.05ممتازممتازممتازجدا جٌدمحمد عباس الدٌن عز ساره4047

ممتاز%821.2586.45ممتازممتازممتازممتازفخرى شهدى مجدى ساره4048

ممتاز%853.7589.87ممتازممتازجدا جٌدممتازمجلع هللا نعمت محسن سلفٌا4049

ممتاز%83988.32ممتازممتازجدا جٌدجدا جٌدمحمد محمد احمد سماح4050

ممتاز%844.2588.87ممتازممتازممتازجدا جٌدالسمان عبده احمد الرحمن عبد4056

ممتاز%860.2590.55ممتازممتازجدا جٌدممتازحسن محمد احمد الرحمن عبد4057

ممتاز%878.7592.50ممتازممتازممتازممتازاحمدالشرقاوى مسعد عمرو الرحمن عبد4059

ممتاز%862.590.79ممتازممتازممتازممتاز حسن عبدالعظٌم شهاب عبدالرحمن4058

ممتاز%812.7585.55ممتازممتازجدا جٌدجدا جٌدمحمد عمر ابراهٌم عمر4062

ممتاز%83587.89ممتازممتازممتازجدا جٌدعبدالعزٌز عٌد اٌمن عمرو4064

ممتاز%85089.47ممتازجدا جٌدممتازممتازابوسٌف صلٌب رومانى فاتن4065

ممتاز%905.7595.34ممتازممتازممتازممتازعوض محمد احمد فاطمه4066

ممتاز%81385.58ممتازجدا جٌدجدا جٌدممتازٌوسف محمد احمد فاطمه4067

ممتاز%873.591.95ممتازممتازممتازممتازمحمود فارس جمال الزهراء فاطمه4068

ممتاز%83587.89ممتازجدا جٌدممتازممتازقناوى احمد سٌد فراج4070

ممتاز%88893.47ممتازممتازممتازممتازمحمود على سلٌمان كرٌمه4072

ممتاز%808.585.11ممتازممتازممتازجدا جٌدسفٌن صبرى مٌشٌل مارك4074

ممتاز%86591.05ممتازممتازممتازممتازٌونس الستار عبد احمد محمد4075

ممتاز%859.7590.50ممتازممتازممتازممتازمحمد احمد حامد محمد4077

ممتاز%81685.89ممتازممتازجدا جٌدممتازعبدهللا الصادق حمزه محمد4078

ممتاز%82186.42ممتازجدا جٌدممتازجدا جٌدأحمدأبوالحسن دسوقى صالح محمد4079

ممتاز%873.7591.97ممتازممتازممتازممتازمحمود حامد القادر عبد محمد4080

ممتاز%89694.32ممتازممتازممتازممتازصالح محمد هللا عبد محمد4081

ممتاز%820.7586.39ممتازممتازممتازجدا جٌدحامد الشافى عبد عطا محمد4083

ممتاز%888.7593.55ممتازممتازممتازممتازعبده الفتاح عبد الدٌن فخر محمد4085

ممتاز%889.2593.61ممتازممتازممتازممتازمحمد الراضى عبد محمود محمد4087

ممتاز%82086.32ممتازجدا جٌدجدا جٌدممتازسلٌمان الحافظ عبد ممدوح محمد4088

ممتاز%838.588.26ممتازجدا جٌدممتازممتازشهات بولس نبٌل مرٌان4091

ممتاز%887.2593.39ممتازممتازممتازممتازاحمد محمد عبدالفتاح مصطفى4093

ممتاز%818.7586.18ممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌداسماعٌل فؤاد احمد هللا منه4096

الكلٌة عمٌدالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء

 النسبة
التقدٌر

العام

ممتاز عام بتقدٌر ناجحون طالب: اوال تابع

 رقم

الجلوس
االسم

المجموع(300)المجتمع طب(200) الشرعً الطب(200) والحنجرة واالذن االنف(250) العٌون وجراحة طب

(950)الكلً



التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

ممتاز%838.2588.24ممتازجدا جٌدجدا جٌدممتازحافظ على محمد هللا منه4097

ممتاز%881.592.79ممتازممتازممتازممتازهمٌمى القادر عبد محمد منى4099

ممتاز%861.590.68ممتازممتازممتازممتازمحمد االمٌن اللطٌف عبد مها4100

ممتاز%85590.00ممتازممتازجدا جٌدممتازكندس ٌوسف أمجد ناردٌن4103

ممتاز%840.7588.50ممتازجدا جٌدممتازممتازجندى توفٌق نصحى نانسى4104

ممتاز%85790.21ممتازممتازممتازممتازالصاوى السٌد العزب نعمة4107

ممتاز%892.593.95ممتازممتازممتازممتازمحمود محمد كمال نعمه4108

ممتاز%847.2589.18ممتازممتازممتازممتاز محمود حسٌن حامد نوران4111

ممتاز%815.2585.82ممتازجدا جٌدجدا جٌدممتازحسن مكى الدٌن سعد هاجر4112

ممتاز%808.585.11ممتازممتازممتازجٌدابراهٌم المسٌح عبد سمٌر هاٌدى4114

ممتاز%826.2586.97ممتازجدا جٌدممتازجدا جٌدجمعه حسٌن احمد هبه4115

ممتاز%847.7589.24ممتازممتازممتازجدا جٌداحمد ابراهٌم احمد هناء4116

ممتاز%887.7593.45ممتازممتازممتازممتازحسن ابوزٌد حسن هند4117

ممتاز%84889.26ممتازجدا جٌدجدا جٌدممتازعبدهللا حسانً جمال والء4118

ممتاز%916.2596.45ممتازممتازممتازممتازأحمد محمد مهدى ٌاسمٌن4120

الكلٌة عمٌدالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء

المجموع(300)المجتمع طب

(950)الكلً
 النسبة

التقدٌر

العام

ممتاز عام بتقدٌر ناجحون طالب: اوال تابع 

 رقم

الجلوس
االسم

(200) الشرعً الطب(200) والحنجرة واالذن االنف(250) العٌون وجراحة طب



التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

جدا جٌد%757.2579.71ممتازجدا جٌدمقبولممتازمحمود ابوالفضل احمد ابراهٌم4001

جدا جٌد%735.7577.45ممتازجدا جٌدمقبولجدا جٌددسوقى محمد حسن ابراهٌم4002

جدا جٌد%794.7583.66ممتازجدا جٌدجدا جٌدممتازابوالحمد محمد قدرى اسراء4010

جدا جٌد%787.582.89ممتازجدا جٌدجٌدممتازخلٌل احمد حجاجً امان4016ً

جدا جٌد%767.580.79ممتازممتازمقبولجدا جٌدحامد حسن امٌن امل4018

جدا جٌد%715.7575.34جدا جٌدجٌدجٌدجٌدمحمد مصطفى اٌهاب اٌه4023

جدا جٌد%807.2584.97ممتازممتازجٌدجدا جٌدعواد اسماعٌل الاله عبد اٌه4024

جدا جٌد%78582.63ممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌداحمد الرحمن عبد محمد اٌه4026

جدا جٌد%792.2583.39ممتازممتازجٌدجدا جٌدعلى جالل سمٌر جهاد4031

جدا جٌد%787.2582.87ممتازجدا جٌدجٌدجدا جٌدابوالحجاج بكرى مصطفى حاتم4032

جدا جٌد%803.584.58ممتازممتازممتازجدا جٌدنور فرٌحى دسوقى خالد4035

جدا جٌد%744.2578.34جدا جٌدجدا جٌدجٌدجٌدحسٌن احمد حسٌن خلود4037

جدا جٌد%772.2581.29ممتازجدا جٌدجٌدجدا جٌدمحمد محفوظ الحمٌد عبد شٌماء4052

جدا جٌد%719.575.74ممتازجدا جٌدمقبولمقبولابراهٌم محمود محمد صفاء4053

جدا جٌد%800.2584.24ممتازجدا جٌدجدا جٌدممتازمحمود الجواد عبد محمد الجواد عبد4054

جدا جٌد%803.584.58ممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدٌس كرٌم حمدى الخالق عبد4055

جدا جٌد%77381.37ممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدحسن على محمد عال4060

جدا جٌد%75879.79ممتازجٌدجٌدجدا جٌد حسٌن علً احمد عل4061ً

جدا جٌد%786.2582.76ممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدحامد زغلول العزٌز عبد فاطمه4069

جدا جٌد%758.579.84ممتازجدا جٌدجدا جٌدجٌدابراهٌم مٌالد رمزى مارتٌنا4073

جدا جٌد%804.584.68ممتازجدا جٌدممتازجدا جٌدجمعة امٌن على محمد4084

جدا جٌد%79984.11ممتازممتازجدا جٌدجدا جٌدجالل احمد محمود محمد4086

جدا جٌد%805.584.79ممتازجدا جٌدممتازجدا جٌدمغازى محمد زكرٌا منار4095

جدا جٌد%80184.32ممتازجدا جٌدجدا جٌدممتازعمر دٌاب ممدوح هللا منه4098

جدا جٌد%72776.53جدا جٌدجٌدجدا جٌدجدا جٌدسوٌحة كامل شهدى مٌالد4101

جدا جٌد%783.2582.45ممتازجٌدجدا جٌدممتازناجى منٌر رومانى مٌنا4102

جدا جٌد%73477.26ممتازجٌدجٌدجدا جٌدعبدهللا الصادق ابراهٌم ندى4106

جدا جٌد%717.2575.50جدا جٌدجٌدجدا جٌدجٌدحفنى االمٌر محمد هانى4113

جدا جٌد%79183.26ممتازممتازجٌدجدا جٌدعلى محمد الغفار عبد ٌوسف4121

الكلٌة عمٌدالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء

المجموع

(950)الكلً
 النسبة

التقدٌر

العام

 رقم

الجلوس
االسم

(300)المجتمع طب(200) الشرعً الطب(200) والحنجرة واالذن االنف(250) العٌون وجراحة طب

جدا جٌد عام بتقدٌر ناجحون طالب: ثانٌا



التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

جٌد%691.2572.76جدا جٌدمقبولمقبولجدا جٌدمحمد سٌد مصطفى احمد4005

جٌد%68772.32جدا جٌدجٌدمقبولجٌدمحمد عدلً احمد رانٌا4039

جٌد%69272.84جدا جٌدجٌدجٌدجٌدمصطفى محمد احمد شٌماء4051

جٌد%704.7574.18جدا جٌدجٌدمقبولجٌدالعظٌم عبد المهدى محمد عمر4063

جٌد%67470.95جدا جٌدجٌدمقبولجٌدبكر احمد عمران كرٌم4071

جٌد%68972.53جدا جٌدجٌدجٌدجٌدمحمد هللا عبد عرفه محمد4082

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

ممتازجدا جٌدضعٌفجٌدعلى ركابى محمد اسامه4007

جٌدمقبولضعٌفمقبولالحكٌم عبد فاٌز رجب محمود4090

جدا جٌدضعٌفضعٌفجٌدالوفا ابو حافظ محمد مصطف4094ً

ممتازجٌدضعٌفجٌدمحمود رفاعى ناصر ندا4105

جدا جٌدضعٌفضعٌفجدا جٌداحمد محمود احمد ٌاسمٌن4119

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

ابراهٌم علً الدٌن صالح اكرام4014

اسماعٌل العزٌز عبد احمد محمد4076

محمد ٌسن حماده محمود4089

مصطفى ابوالحسن سٌد مصطفى4092

بغدادي احمد سٌد نهال4109

قدٌس عدلً منٌر نهرٌن4110

الكلٌة عمٌدالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء

المجموع(300)المجتمع طب(200) الشرعً الطب

(950)الكلً
 النسبة

التقدٌر

العام

المجموع

(950)الكلً
 النسبة

التقدٌر

العام

نتٌجتهم محجوب طالب:  خامسا
 رقم

الجلوس
االسم

(200) والحنجرة واالذن االنف(250) العٌون وجراحة طب

 رقم

الجلوس
االسم

(300)المجتمع طب(200) الشرعً الطب(200) والحنجرة واالذن االنف(250) العٌون وجراحة طب

المجموع(300)المجتمع طب

(950)الكلً
 النسبة

التقدٌر

العام

الثانً الدور دخول لهم وٌحق راسبون طالب: رابعا

 جٌد عام بتقدٌر ناجحون طالب: ثالثا
 رقم

الجلوس
االسم

(200) الشرعً الطب(200) والحنجرة واالذن االنف(250) العٌون وجراحة طب


