
الحالةالحالةالتقديرالنسبةالدرجةالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ناجحناجحممتاز%66785.51ممتازممتازممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازالسيد عبد فؤاد راغب ابراهيم2004

ناجحناجحممتاز%67987.05ممتازممتازجدا جيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدسلمان كامل ابراهيم احمد2006

ناجحناجحممتاز%671.2586.06ممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازجدا جيدممتازاللـه عبد عربان محمد اللطيف عبد اسماء2024

ناجحناجحممتاز%712.7591.38ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازعطاهللا ليون الفريد بيشوى2048

ناجحناجحممتاز%702.7590.10ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازالنوبى محمود احمد محمود2116

ناجحناجحممتاز%68087.18ممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازجدا جيدممتازدمرداش محمد طلحه والء2150

الحالةالحالةالتقديرالنسبةالدرجةالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ناجحناجحجدا جيد%628.580.58ممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدممتازظريف مراد ابتسام2001

ناجحناجحجدا جيد%65483.85ممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدممتازالضوى البصيلى الكريم عبد احمد2013

ناجحناجحجدا جيد%624.7580.10ممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجاد على حسن اسراء2018

ناجحناجحجدا جيد%58675.13ممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيدجيدجيدمحمد حسن محمد الحسين محمد زياد2064

ناجحناجحجدا جيد%611.578.40ممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدجدا جيدبدري هللا عبد عامر سارة2068

ناجحناجحجدا جيد%640.2582.08ممتازممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدجدا جيدممتازرمضان محمد محمد صبري محمود2119

ناجحناجحجدا جيد%632.581.09ممتازممتازممتازجيدممتازجيدجدا جيدممتازحسين عبده خالد مى2135

ناجحناجحجدا جيد%59976.79جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدجيدجدا جيدشعبان محمد الحكيم عبد رضا نورهان2143

ناجحناجحجدا جيد%586.7575.22جدا جيدجدا جيدجيدمقبولممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدمحمد حسين احمد هدير2148

ناجحناجحجدا جيد%623.579.94ممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدممتازجدا جيدمحمد يوسف عبدالعزيز ياسمين2153

الكلية عميدوالطالب التعليم لشئون الكلية وكيلالكنترول رئيسالكنترول اعضاء
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ممتاز عام بتقدير ناجحون طالب:  اوال

الدموى الجهاز

والليمفاوى

رعاية مقدمة

3 المرضى

والجهاز الجلد

الهيكلى العضلى 

 القلب جهاز

الدموية واالوعية

 الجهاز

الهضمى

 رعاية مقدمة

2 المرضى

االول الترم نتيجة

 التنفسى الجهاز

والكلوى

جدا جيد عام بتقدير ناجحون طالب:  ثانيا 

 رقم

الجلوس
االسم

الثانى الترم نتيجةاالول الترم نتيجة

2 االختيارى1 االختيارىالكلى المجموع والجهاز الجلد

الهيكلى العضلى 

 القلب جهاز

الدموية واالوعية

 الجهاز

الهضمى

 رعاية مقدمة

2 المرضى

 التنفسى الجهاز

والكلوى

 والصحة المرض

المجتمع فى

الدموى الجهاز

والليمفاوى

رعاية مقدمة

3 المرضى
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ناجحناجحجيد%524.7567.28جدا جيدجيدجيدمقبولجيدمقبولجيدجيداسماعيل عبده الحجاج ابو آية2039

ناجحناجحجيد%54870.26ممتازجيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدخليل محمد سليم رحاب2057

ناجحناجحجيد%546.2570.03جدا جيدجيدجيدجيدجيدجدا جيدجيدمقبولاحمد سيد محمود عبدهللا2087

ناجحناجحجيد%583.2574.78ممتازجدا جيدجدا جيدمقبولممتازجدا جيدجيدجيدمحمد حامد حمدي فاطمة2092

ناجحناجحجيد%57673.85ممتازجيدجدا جيدجيدمقبولجيدجدا جيدجيد الرحمن عبد حسن ابراهيم محمد2100

ناجحناجحجيد%51465.90ممتازمقبولجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولاسماعيل احمد امين مصطفى2128

ناجحناجحجيد%550.2570.54ممتازجيدجدا جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمهلل عوض محروس منار2131

ناجحناجحجيد%54169.36ممتازجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولبركات محمد كمال هبه2147

الحالةالحالةالتقديرالنسبةالدرجةالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ناجحناجحمقبولجيدمقبولغيابمقبولمقبولمقبولمقبولقناوى رشيدى اشرف احمد2007

ناجحناجحممتازجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدجدا جيد ضعيفزيدان حسنين احمد خالد احمد2009

ناجحناجحجيدجيدجيد ضعيفجيدضعيفمقبولمقبولالعوض حسن محجوب زهير2062

ناجحناجحجدا جيدمقبولمقبولجيدمقبولرلضعيفمقبولمرزوق محمد عبدهللا عبدالرحمن2083

ناجحناجحممتازجيدجدا جيدجدا جيدمقبولضعيفجيدجيداحمد الحكيم عبد محمد مصطفى2129

ناجحناجحجدا جيدمقبولجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبول سيد عبدالمنعم حسن نعمة2140

ناجحناجحجدا جيدضعيفجيد ضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولبدري سيد عبدالعليم هشام2149
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تخلف بمواد ناجحون طالب:  رابعا

 رقم

الجلوس
االسم

الثانى الترم نتيجةاالول الترم نتيجة

2 االختيارى1 االختيارىالكلى المجموع الدموى الجهاز

والليمفاوى

 القلب جهاز

الدموية واالوعية

 الجهاز

الهضمى

 رعاية مقدمة

2 المرضى

 التنفسى الجهاز

والكلوى

 والصحة المرض

المجتمع فى

الدموى الجهاز

والليمفاوى

رعاية مقدمة

3 المرضى

 جيد عام بتقدير ناجحون طالب:  ثالثا

 رقم

الجلوس
االسم

الثانى الترم نتيجةاالول الترم نتيجة

2 االختيارى1 االختيارىالكلى المجموع والجهاز الجلد

الهيكلى العضلى 

رعاية مقدمة

3 المرضى

والجهاز الجلد

الهيكلى العضلى 

 القلب جهاز

الدموية واالوعية

 الجهاز

الهضمى

 رعاية مقدمة

2 المرضى

 التنفسى الجهاز

والكلوى

 والصحة المرض

المجتمع فى


