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ناجحناجحناجحممتاز%734.2589.82ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز ابراهٌم نصار صفوت ابانوب   2001

ناجحناجحناجحممتاز%70486.12ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد جرجس محارب منصور ابانوب   2002

ناجحناجحناجحممتاز%711.2587.00ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد احمد محمد مصطفً ابرار   2004

ناجحناجحناجحممتاز%697.585.32ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدجٌد فراج بسطاوي عبدالغفار احمد   2006

ناجحناجحناجحممتاز%738.2590.31ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتازالسٌد  عرابً احمد كمال احمد2007

ناجحناجحناجحممتاز%73690.03ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتازمحمد محمد كمال احمد2008

ناجحناجحناجحممتاز%701.585.81ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدممتازممتاز محمد احمد محمد احمد   2009

ناجحناجحناجحممتاز%743.7590.98ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز احمد عبدالنبً جمال الشهٌر محمد احمد   2010

ناجحناجحناجحممتاز%708.586.67ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد احمد كمال محمد احمد   2011

ناجحناجحناجحممتاز%781.595.60ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز مكً احمد محمود احمد   2012

ناجحناجحناجحممتاز%770.594.25ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز محمد ابوضٌف محمد اسراء   2015

ناجحناجحناجحممتاز%699.585.57ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدجدا جٌد احمد سٌد محمد االء   2020

ناجحناجحناجحممتاز%745.2591.16ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز بدري حسن احمد امنٌه   2021

ناجحناجحناجحممتاز%739.2590.43ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز محارب غطاس حشمت انطون   2024

ناجحناجحناجحممتاز%762.593.27ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز حسٌن وهبً الدٌن كمال اٌمان   2025

ناجحناجحناجحممتاز%70285.87ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد خضر عبدالرسول محمد اٌمن   2026

ناجحناجحناجحممتاز%715.2587.49ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد عبدالوهاب عبدالقادر اشرف اٌه   2027

ناجحناجحناجحممتاز%74791.38ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد سالمه سعد سمٌر بٌشوي   2033

ناجحناجحناجحممتاز%730.7589.39ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد بحر محمد عبدالصبور تقً   2036

ناجحناجحناجحممتاز%74891.50ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز عطاي الساٌح محمود جالل   2037

ناجحناجحناجحممتاز%751.2591.90ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز حبٌب بشري اشرف جلورٌا   2038

ناجحناجحناجحممتاز%716.2587.61ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدجدا جٌد عبدهللا عباس محمد عادل حازم   2039

ناجحناجحناجحممتاز%767.593.88ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز بشٌر حسن عبدون حسن   2041

ناجحناجحناجحممتاز%70986.73ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدجدا جٌد احمد حسٌن محمد حلٌمه   2043

ناجحناجحناجحممتاز%720.7588.17ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز عبداللطٌف مرسً محمد حور   2045

ناجحناجحناجحممتاز%733.2589.69ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد علً حلمً محمد خالد   2046

ناجحناجحناجحممتاز%732.7589.63ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز عبدالوهاب عبدالرازق خضري دعاء   2047

ناجحناجحناجحممتاز%761.2593.12ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز سالم صالح مجاهد رضا   2050

ناجحناجحناجحممتاز%760.593.03ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز عبدهللا محمد مجدي رٌم   2053

ناجحناجحناجحممتاز%726.588.87ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدممتازممتاز مغازي عبدالعزٌز حسٌن زٌنب   2056

ناجحناجحناجحممتاز%71887.83ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحجدا جٌدممتازجدا جٌدممتاز محمود الضوي محمود زٌنب   2058

ناجحناجحناجحممتاز%720.7588.17ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد شاكر لطفً عاطف ساره   2061
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ناجحناجحناجحممتاز%71687.58ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز مرجان لبٌب دانٌال ساندرا   2062

ناجحناجحناجحممتاز%773.594.62ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز احمد محمد طارق سلمً   2065

ناجحناجحناجحممتاز%718.7587.92ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز سٌد عبدالعزٌز عبدالناصر شروق   2067

ناجحناجحناجحممتاز%703.2586.02ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدممتازجدا جٌد برتوس حلمً ادولف شنوده   2068

ناجحناجحناجحممتاز%699.2585.54ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدممتازجدا جٌد خلٌل عبدالشكور علً عائشه   2070

ناجحناجحناجحممتاز%701.2585.78ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجٌد محمد خٌري محمد احمد عبدالرحمن   2073

ناجحناجحناجحممتاز%698.585.44ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجٌد محمود ابوالحسن محمد عبدهللا   2076

ناجحناجحناجحممتاز%735.7590.00ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز حسنٌن حامد احمد عال   2078

ناجحناجحناجحممتاز%706.7586.45ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدممتازجدا جٌد عبدالوهاب حسن عبدالوهاب عال   2079

ناجحناجحناجحممتاز%755.2592.39ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز خلف السٌد مصطفً غاده   2082

ناجحناجحناجحممتاز%775.7594.89ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز علٌوه عبدهللا سمٌر فاطمه   2083

ناجحناجحناجحممتاز%735.7590.00ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد حسٌن ٌوسف احمد لؤه   2088

ناجحناجحناجحممتاز%73489.79ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز ارمانٌوس عبدالمسٌح شنوده مارٌان   2090

ناجحناجحناجحممتاز%77895.17ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز حامد محمد احمد محمد   2091

ناجحناجحناجحممتاز%754.2592.26ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز حامد ٌحً احمد محمد   2092

ناجحناجحناجحممتاز%750.7591.83ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز حسن محمد حسن محمد   2094

ناجحناجحناجحممتاز%75792.60ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز سعد طه حسٌن محمد   2095

ناجحناجحناجحممتاز%699.2585.54ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد محمد عبدالمنطلب عمر محمد   2097

ناجحناجحناجحممتاز%738.2590.31ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد مكً احمد محمود محمد   2099

ناجحناجحناجحممتاز%713.7587.31ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد صادق محمد منتصر محمد   2100

ناجحناجحناجحممتاز%760.2593.00ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز بكٌر احمد السعدي محمود   2101

ناجحناجحناجحممتاز%737.590.21ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز الضوي عامر بدوي منار   2111

ناجحناجحناجحممتاز%702.2585.90ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدممتازجدا جٌد عٌد علً صابر منار   2112

ناجحناجحناجحممتاز%765.2593.61ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز سدره منٌر مدحت مٌرنا   2121

ناجحناجحناجحممتاز%748.7591.59ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز جرجس بشاٌر جرجس مٌنا   2122

ناجحناجحناجحممتاز%696.585.20ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد حسن محمد هواري نورهان   2123

ناجحناجحناجحممتاز%736.7590.12ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز علً حسن محمد هاجر   2124

ناجحناجحناجحممتاز%73289.54ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد محمد مصطفً حسن هاله   2125

ناجحناجحناجحممتاز%741.2590.67ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد سرجٌوس صبحً اٌمن هاٌدي   2126

ناجحناجحناجحممتاز%72488.56ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز ابوزٌد عبدالنعٌم محمد هدي   2127

ناجحناجحناجحممتاز%767.7593.91ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز احمد عبدالباري محمد هوٌدا   2128

ناجحناجحناجحممتاز%728.589.11ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد ملك ابواللٌف ملك ودٌع   2129
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ناجحناجحناجحجدا جٌد%651.579.69ممتازممتازجدا جٌدجٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدممتاز محمد احمد عبدالرحٌم احمد   2005

ناجحناجحناجحجدا جٌد%625.7576.54ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجٌدمقبول عطٌتو محمود رمضان اسراء   2013

ناجحناجحناجحجدا جٌد%652.2579.79ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد محمد عبدالعظٌم غانم اسراء   2014

ناجحناجحناجحجدا جٌد%646.7579.11ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجٌدجدا جٌدجٌد دروٌش محمد محمد اسامه اسالم   2016

ناجحناجحناجحجدا جٌد%685.583.85ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدممتازجٌد ابوالمجد عبدالفتاح احمد اسماء   2017

ناجحناجحناجحجدا جٌد%649.579.45ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجٌدجٌدجدا جٌد عبدالسٌد جندي عاطف انجً   2022

ناجحناجحناجحجدا جٌد%685.7583.88ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجٌدممتازجدا جٌد حنا حكٌم عدلً اندرو   2023

ناجحناجحناجحجدا جٌد%65480.00ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجٌد حنا بباوي حنا بوال   2030

ناجحناجحناجحجدا جٌد%679.583.12ممتازممتازجدا جٌدجدا جٌدناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجدا جٌدممتازجدا جٌد فانوس نبٌه رومانً بٌتر   2032

ناجحناجحناجحجدا جٌد%64879.27ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجٌدجٌدجدا جٌد لوقا شكري سمٌر بٌشوي   2034

ناجحناجحناجحجدا جٌد%64979.39ممتازممتازجدا جٌدجٌدناجحناجحناجحناجحجٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد مٌالد مجدي صفوت بٌشوي   2035

ناجحناجحناجحجدا جٌد%66280.98ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد موسً محمد ٌوسف حذٌفه   2040

ناجحناجحناجحجدا جٌد%688.7584.25ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدجدا جٌد ادم احمد علً دعاء   2048

ناجحناجحناجحجدا جٌد%68183.30ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدممتازجدا جٌد قاسم تقً محمد رحمه   2049

ناجحناجحناجحجدا جٌد%622.576.15ممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجدا جٌدجٌدمقبول عبدالقادر مصطفً ٌحًٌ روان   2051

ناجحناجحناجحجدا جٌد%616.7575.44جدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدمقبولناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجٌد عبده هللا سعد العابدٌن زٌن زٌنب   2057

ناجحناجحناجحجدا جٌد%692.584.71ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدجٌد سناده فؤاد ٌوحنا القس ساره   2060

ناجحناجحناجحجدا جٌد%634.977.66ممتازممتازجدا جٌدجٌدناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجٌد دمٌان رضانً اٌهاب ساندي   2063

ناجحناجحناجحجدا جٌد%689.2584.31ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدممتازجدا جٌد علً عبده خالد سلمً   2064

ناجحناجحناجحجدا جٌد%635.7577.77ممتازممتازممتازمقبولناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجٌد سٌد الصاوي السعٌد احمد عبدالرحمن   2072

ناجحناجحناجحجدا جٌد%693.584.83ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد محمد غرٌب محسن عبدالرحمن   2074

ناجحناجحناجحجدا جٌد%618.575.66ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجٌدمقبول حسن امٌن حسن عبٌر   2077

ناجحناجحناجحجدا جٌد%670.582.02ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجٌد عبدالجواد عبدالقادر محمد فاطمه   2084

ناجحناجحناجحجدا جٌد%673.582.39ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدجٌد مرقس غالً االمٌر ادوارد كٌرلس   2085

ناجحناجحناجحجدا جٌد%64078.29ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجٌدجٌدجٌد قرٌاقوس روفائٌل بولس كٌرلس   2086

ناجحناجحناجحجدا جٌد%63377.43ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجٌدجدا جٌدجٌد عبدالسٌد صبري جرجس كٌرلس   2087

ناجحناجحناجحجدا جٌد%694.584.95ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدجدا جٌد غبلاير فضلً مدحت مارك   2089

ناجحناجحناجحجدا جٌد%639.578.23ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازجٌدجٌد محمد جعفر اسامه محمد   2093

ناجحناجحناجحجدا جٌد%619.2575.75ممتازممتازممتازمقبولناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجٌدجٌد محمود مغربً مطر محمود   2102

ناجحناجحناجحجدا جٌد%678.583.00ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجٌد فانوس غردون عماد مرٌم   2103

الكلٌة عمٌدالكلٌة وكٌلالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء
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 التنفسى الجهاز
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الدموى الجهاز

واللٌمفاوى 

النهائى المجموع الثالث الترم

والمرض الصحة

المجتمع فى 

رعاٌة مقدمة

3 المرضى 
العصبى الجهاز

 وبٌولوجٌا الغدد
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ناجحناجحناجحجدا جٌد%680.583.24ممتازممتازجدا جٌدجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدجدا جٌد عباس عٌاد وصفً مرٌم   2104

ناجحناجحناجحجدا جٌد%646.2579.05ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجٌد حبٌب مٌشٌل اٌلٌا مكارٌوس   2109

ناجحناجحناجحجدا جٌد%62075.84ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجٌدجٌدمقبول عبدالجلٌل دسوقً ابراهٌم منه   2114

ناجحناجحناجحجدا جٌد%642.7578.62ممتازممتازجدا جٌدجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد محمد عبدالستار محمد مؤمن   2115

ناجحناجحناجحجدا جٌد%68683.91ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدممتازجدا جٌد محمد الطاهر خالد مً   2116

ناجحناجحناجحجدا جٌد%675.582.63ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجٌدجٌد محمد العارف رمضان مٌار   2117

ناجحناجحناجحجدا جٌد%670.7582.05ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحجدا جٌدممتازجدا جٌدمقبول علً فتحً طلعت مٌار   2118

ناجحناجحناجحجدا جٌد%689.7584.37ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجٌد اسطفانوس خلٌل عونً مٌخا   2119

ناجحناجحناجحجدا جٌد%668.581.77ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجٌد جرجس مكرم حمدي ٌوسف   2134

ناجحناجحناجحجدا جٌد%69384.77ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدهللا عبد العربً محمد ٌاسر الرحمن عبد2075

ناجحناجحناجحجدا جٌد%670.7582.05ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجٌدمحمد مهلل صالح محمد2096

ناجحناجحناجحجدا جٌد%617.575.54ممتازممتازجدا جٌدجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدمقبولمصطفى محمد احمد مصطفى2105

ناجحناجحناجحجدا جٌد%67682.69ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدمقبولخلٌل حسٌن صالح ولٌد2130
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ناجحناجحناجحجٌد%606.574.19ممتازممتازجدا جٌدجٌدناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجٌدجٌدجٌد فاخوري زكري ناروز ابانوب   2003

ناجحناجحناجحجٌد%585.571.62ممتازجدا جٌدجدا جٌدمقبولناجحناجحناجحناجحممتازجٌدجٌدمقبول حسٌن محمود حسن اسماء   2018

ناجحناجحناجحجٌد%608.1574.39ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجٌدجٌدمقبول احمد بكري محمد اٌه   2029

ناجحناجحناجحجٌد%594.2572.69ممتازممتازجدا جٌدجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجٌدجٌدجٌد زكري مكارٌوس انطونٌوس بٌتر   2031

ناجحناجحناجحجٌد%605.2574.04ممتازممتازجدا جٌدجٌدناجحناجحناجحناجحجٌدجدا جٌدمقبولجٌد حسن مكً الدٌن سعد حمزه   2044

جٌد%587.2571.83ممتازممتازجٌدجٌدناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجٌدجٌدمقبول عبدهللا جالل علً رؤي   2052

ناجحناجحناجحجٌد%60574.01ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجٌدجٌدمقبول الٌاس وحٌد باسم سارا   2059

ناجحناجحناجحجٌد%605.7574.10ممتازممتازجدا جٌدجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجٌدجٌدمقبول جاد عبدالمجٌد عادل عمر   2081

ناجحناجحناجحجٌد%59572.78ممتازممتازجدا جٌدمقبولناجحناجحناجحناجحممتازممتازمقبولجٌد محمد ٌسن محمد مصطفً   2106

ناجحناجحناجحجٌد%57570.34ممتازجدا جٌدجٌدجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجٌدجٌدمقبول حامد فتحً اسامه منار   2110

ناجحناجحناجحجٌد%55167.40جدا جٌدجدا جٌدجٌدجٌدناجحناجحناجحناجحممتازمقبولمقبولمقبول محمد قرقار محمد منار   2113

ناجحناجحناجحجٌد%594.7572.75ممتازممتازجدا جٌدجٌدناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجٌدجٌدمقبول فٌلبس مجدي مدحت مٌرنا   2120

ناجحناجحناجحجٌد%609.7574.59ممتازممتازجدا جٌدجٌدناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجٌدمقبولمقبول حسنٌن محمود عبدالحمٌد ٌسرا   2133

ناجحناجحناجحجٌد%583.571.38ممتازجدا جٌدجدا جٌدمقبولناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجٌدمقبولجبل ابراهٌم محمد مجدي حسناء2042

الكلٌة عمٌدالكلٌة وكٌلالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء
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النهائى المجموعالثالث الترمالثانى الترماالول الترم
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 القلب جهاز

الدموٌة واالوعٌة
الهضمى الجهاز

رعاٌة مقدمة
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 التنفسى الجهاز

والكلوى

الدموى الجهاز

واللٌمفاوى 

والمرض الصحة

المجتمع فى 

رعاٌة مقدمة
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العصبى الجهاز

 وبٌولوجٌا الغدد

والتطوٌر التطكاثر

 واالستكشاف البحث

 وادارة االوبئة وعلم

المعلومات
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3االختٌارى2االختٌارى1 االختٌارىالنهائى المجموعالدلٌل على

 جٌد عام بتقدٌر ناجحون طالب: ثالثا
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االسمالجلوس

الثالث الترمالثانى الترماالول الترم

رعاٌة مقدمة

3 المرضى 
العصبى الجهاز
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والتطوٌر التطكاثر

 واالستكشاف البحث

 وادارة االوبئة وعلم

المعلومات

 المبنى الطب اساسٌات
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ناجحناجحناجحغٌابغٌابغٌابجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجٌدمسلم عبدهللا رمضان اسماء  2019

ناجحناجحناجحممتازممتازغٌابجٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد محمد احمد عبدهللا اٌه   2028

ناجحناجحناجحممتازممتازغٌابممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد سلٌم النوبً احمد عبدالرؤف زهٌر   2054

ناجحناجحناجحممتازممتازممتازرلناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدجٌد امٌن عطٌتو بكري زٌاد   2055

ناجحناجحناجحممتازممتازغٌابجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد السٌد احمد عبدهللا سناء   2066

محروممحروممحروممحرومغٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌابمقبول سالم حسن جمال الدٌن ضٌاء   2069

ناجحناجحناجحممتازجٌدغٌابضعٌفناجحناجحناجحناجحممتازضعٌفضعٌفضعٌفادرٌس محمد فتحً عائشة   2071

ناجحناجحناجحممتازممتازغٌابجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز السٌد عباس ناجح عالء   2080

ناجحناجحناجحممتازممتازممتازغٌابناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدجدا جٌد مهٌدي حسن عٌد محمد   2098

ناجحناجحناجحممتازممتازممتازغٌابناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز عبدالجواد عبدالقادر اسماعٌل معاذ   2107

ناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجٌدغٌابناجحناجحناجحناجحجدا جٌدضعٌفمقبولمقبول عبده حسن ٌوسف معاذ   2108

ناجحناجحناجحممتازممتازممتازغٌابناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجٌدجدا جٌدمقبول مصطفً محمد احمد ٌاسمٌن   2131

ناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجٌدمقبولناجحناجحناجحناجحجدا جٌدمقبولضعٌفضعٌف محمد محمود فتحً ٌاسمٌن   2132

الكلٌة عمٌدالكلٌة وكٌلالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء

2021-2020 االول الدور (الثانى المستوى ) االولى المرحلة اظهار

الثانى الدور دخول لهم ٌحق طالب: رابعا

 رقم

االسمالجلوس

النهائى المجموعالثالث الترمالثانى الترماالول الترم

والجهاز الجلد

الهٌكلى العضلى 

 القلب جهاز

الدموٌة واالوعٌة
الهضمى الجهاز

رعاٌة مقدمة

2 المرضى 

 التنفسى الجهاز

والكلوى

الدموى الجهاز

واللٌمفاوى 

والمرض الصحة

المجتمع فى 

رعاٌة مقدمة

3 المرضى 
3االختٌارىالعصبى الجهاز

 وبٌولوجٌا الغدد

والتطوٌر التطكاثر

 واالستكشاف البحث

 وادارة االوبئة وعلم

المعلومات

 المبنى الطب اساسٌات

2االختٌارى1 االختٌارىالنهائى المجموعالدلٌل على


