
  
  كلیة التمریض                                                                                 جامعة الفیوم  

  عمید الكلیة  وكیل الكلیة   أعضاء الكنترول 
  
 

  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩لعام الجامعى بالكلیة عن اللفرق األربعة  تخلفات دور سبتمبر نتیجة  كشف

حیویھء اسم المقرر : كیمیا      

رقم 
 االسم الجلوس

  العملي
)٢٠( 

  الشفوي
)٢٠( 

التحریري 
)٦٠( 

  المجموع
)١٠٠( 

أعلى 
  المقبول

  التقدیر 

   46 20 13 13 ابراھیم احمد ابراھیم ١٠٠١

  64 87 50 18.5 18.5  أحمد بدوى أحمد عبدالوھاب ١٠٠٦

  64 71 39 16 16 أحمد عاصم سعید محمد ١٠١٠

  64 85 49 18 18 أحمد محمد عبدالمنعم محمد ١٠١٧

   35.5 11.5 12 12 أحمد ناصر اسماعیل مرسى ١٠٢١

  64 87 50 18.5 18.5 عامر عطیة حافظ أسامة ١٠٢٥

  64 81 44 18.5 18.5 أسر شعبان محمد احمد ١٠٢٧

  64 84 45 19.5 19.5 اسالم محمد منصور قطب ١٠٤٤

  64 72 34 19 19 اسالم یوسف محمدعثمان ١٠٤٥

  64 93 55 19 19 أسماء عدلى عیسى حسن ١٠٥٤

  64 70 36 17 17 اسماء مجدى سید عبد العال ١٠٥٩

   غ غ غ غ االء عادل عدلي محمد ١٠٦٥

   24 6 9 9 امنیة رجب ابراھیم مرسى ١٠٧٦

  64 91.5 57.5 17 17 أمیمة رضا محمود ١٠٩٢

   45 33 6 6 أیة ابراھیم محمد ١٠٩٥

  64 73.5 37.5 18 18 رنا رجب عبد الشفیع ١١٧٤

  64 89 50 19.5 19.5 عبد الرحمن عویس سید حسن ١٢٢٨

   غ غ غ غ عبد هللا خالد عبدربھ عبد القوى ١٢٣٧

  64 69 32 18.5 18.5 عمار محمد عبد النعیم عبد الجواد ١٢٤٥

   47 27 10 10 مازن محمد عبد المنجى احمد ١٢٧٦

   غ غ غ غ محمد احمد محمود احمد ١٢٨٠

  64 70.5 44.5 13 13 محمد خالد جمال سید ١٢٨٥

   51.5 37.5 7 7 ابوطالبمحمد رمضان عویس  ١٢٨٨

  64 75.5 40.5 17.5 17.5 محمد فرج عبد الكریم عبد الجواد ١٢٩٥

  64 75 38 18.5 18.5 محمد منصور عبد القادر على ١٣٠٠

  64 83 44 19.5 19.5 محمود جمال جمعھ عبد العلیم ١٣٠٣

   60 37 11.5 11.5 محمود عبد المعبود عمر فرحات ١٣٠٨

   62 32 15 15 محمد مھران محمدمحمود  ١٣١٤

   81 52 14.5 14.5 مریم سید مصطفى على ١٣٢٣

  64 79.5 45.5 17 17 مصطفى عالء مسامح جمعھ ١٣٢٩

   63 25 19 19 معاذ جمال شعبان على ١٣٣٥

  64 82 44 19 19 منار مجدى على جمعھ ١٣۴٢

  64 69 39 15 15 ندا دیاب السید دیاب ١٣۶٠

  64 91 59 16 16 سعید رجب عجميھاجر  ١٣٨٩

  64 73.5 36.5 18.5 18.5 یارا فضل رسمي سلیمان ١۴١٢

   41.5 25.5 8 8 یوسف ابوالحارث عبد الحمید علي ١۴٢٣



  
  كلیة التمریض                                                                                 جامعة الفیوم  

  عمید الكلیة  وكیل الكلیة   أعضاء الكنترول 
  
 

  

  

  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩لعام الجامعى للفرق األربعة بالكلیة عن ا تخلفات دور سبتمبر نتیجة  كشف

  

  
 اسم المقرر : تشریح

   
 

  
رقم 

 االسم الجلوس
العملي 

)٢٠( 
  الشفوي

 )٢٠( 
التحریري 

)٦٠( 
  المجموع

 )١٠٠( 
أعلى 

 التقدیر   المقبول 

    25 8 2 15 احمد ناصر اسماعیل مرسى ١٠٢١

   64 81.5 50.5 16 15 على احمد على حسین ١٤٤٧
  

   



  
  كلیة التمریض                                                                                 جامعة الفیوم  

  عمید الكلیة  وكیل الكلیة   أعضاء الكنترول 
  
 

  

  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩لعام الجامعى للفرق األربعة بالكلیة عن ا تخلفات دور سبتمبر نتیجة  كشف

     اسم المقرر : فسیولوجي     

رقم 
 االسم الجلوس

الشفوي 
)١٠( 

التحریري 
)٤٠( 

المجموع 
)٥٠( 

أعلى 
  المقبول 

  التقدیر

   17 14 3 ابراھیم احمد ابراھیم على ١٠٠١

  32 33.5 26 7.5 أحمد الحسین محمد عبدالمنعم ١٠٠٤

   20.5 16 4.5 عامر عطیة حافظ أسامة ١٠٢٥

   26 21 5 محمد أحمدأسر شعبان  ١٠٢٧

   24 17 7 اسالم یوسف محمد عثمان ١٠٤٥

  32 38.5 30 8.5 أسماء على عبدالحمید احمد على ١٠٥٦

   30.5 23 7.5 أسماء مجدى سید عبدالعال ١٠٥٩

   21.5 15 6.5 أمانى أحمد وسطاوى وسطاوى ١٠٧١

   غ غ غ أمانى ممدوح محمد محمود ١٠٧٣

   13 10 3 ابراھیم مرسىأمنیة رجب  ١٠٧٦

  32 33 26 7 أمیرة أیمن شوقى محمد ١٠٨٢

  32 34.5 26 8.5 أمیرة حسن محمد امین ١٠٨٣

  32 36 29 7 امیرة قرنى ربیع محمد ١٠٨٧

   27 19 8 أیة ابراھیم محمد أحمد ١٠٩٥

   24.5 19 5.5 تسنیم ربیع احمد اسماعیل  ١١٢١

   29 21 8 الوھابرنا رجب عبدالشفیع عبد  ١١٧٤

  32 39 30 9 زیاد سالمة سید احمد ١١٨١

  32 34 27 7 شیماء راضى عبدالقادر حسین ١٢٠٧

  32 34 27 7 عبد الرحمن عویس سید حسن ١٢٢٨

  32 32 25 7 عبد الرحمن محمد ربیع حسن  ١٢٣٠

   23 15 8 عبد الرحمن ممدوح احمد السید ١٢٣٤

     غ غ غ عبد القوىعبدهللا خالد عبدربھ  ١٢٣٧

  32 33.5 26 7.5 عمار محمد عبدالنعیم عبد الجواد ١٢٤٥

   29.5 21 8.5 فارس عبدالتواب عبدالحلیم شحات ١٢٥٥

   23 15 8 مازن محمد عبد المنجى احمد ١٢٧٦

     غ غ غ محمد أحمد محمود احمد ١٢٨٠

   24.5 17 7.5 محمد طھ على عبدالنى ١٢٩٣

     غ غ غ السید كاملمحمد محمود  ١٢٩٨

   31.5 24 7.5 محمود جمال جمعھ عبد العلیم ١٣٠٣

   33 25 8 مصطفى ممدوح عبد المولى فرج ١٣٣٤

   28.5 21 7.5 معاذ جمال شعبان على ١٣٣٥

  

   



  
  كلیة التمریض                                                                                 جامعة الفیوم  

  عمید الكلیة  وكیل الكلیة   أعضاء الكنترول 
  
 

  

  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩لعام الجامعى للفرق األربعة بالكلیة عن ا تخلفات دور سبتمبر نتیجة  كشف

    
اسم المقرر : تخصصات 

       باطنھ 
 

  

      
التحریري 

)١٠٠(       
 

  
رقم 

 االسم الجلوس
جلدیھ 

)٢٥ )   
صدریھ 

)٢٥( 
عصبیھ 

 )٢٥قلبیھ ( ) ٢٥(
المجموع 

)١٠٠( 
أعلى 
 التقدیر   المقبول

   64 65 14 19 14 18 أسماء ناجي عبد اللطیف خمیس ٢٠٦٨

    غ غ غ غ غ ندا حمدى عبد العزیز محمد ٢٣٠٦

   64 78 21 22 19 16 ھاجر سعید أحمد عبد هللا ٢٣٣١

    38 11 8 11 8 أسماء فوزي سید إبراھیم  ٣٠٥٦

      الباقین لإلعاده      

    غ غ غ غ غ بثینھ رسمي حسن محمد ٢٣٦٤

    غ غ غ غ غ ضحى ربیع أمین حسین  ٤٣٥٩

      الباقین لإلعاده (من الخارج)      

    58 16 15 13 14 دنیا أنجلو أكوت باك  ٢٣٦٩

    44 12 12 13 7 مارینا بیباوي توفیق كامل ٣٣٦٢

٣٣٦٣ 
مروه فتوح عبد الحمید عبد 

 الرسول
  غ غ غ غ غ

 
 
 

  

   



  
  كلیة التمریض                                                                                 جامعة الفیوم  

  عمید الكلیة  وكیل الكلیة   أعضاء الكنترول 
  
 

  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩لعام الجامعى للفرق األربعة بالكلیة عن ا تخلفات دور سبتمبر نتیجة  كشف

    
اسم المقرر : طب 

   شرعي 
  

رقم 
 االسم الجلوس

الشفوي 
)٢٠( 

التحریري 
)٦٠( 

المجموع 
)١٠٠( 

أعلى 
  المقبول 

  التقدیر 

   46 38 8 أحمد ربیع توفیق ٣٠٠٨

 50 43 7 اماني شعبان محمد احمد ٣٠٦٨
  

 49 42 7  ایھ عویس ربیع عبدالرحمن ٣٣٥٧
  

 غ غ غ أسماء محمد أحمد أحمد ٤٣٦٣
  

 غ غ غ ضحي ربیع امین حسین ٤٣٥٩
  

  

   



  
  كلیة التمریض                                                                                 جامعة الفیوم  

  عمید الكلیة  وكیل الكلیة   أعضاء الكنترول 
  
 

  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩لعام الجامعى للفرق األربعة بالكلیة عن ا تخلفات دور سبتمبر نتیجة  كشف

    
اسم المقرر 

       : طب نسا
 

  
رقم 

 االسم الجلوس
العملي 

)٢٠( 
الشفوي 

)٢٠( 
التحریري 

)٦٠( 
المجموع 

)١٠٠( 
أعلى 
 التقدیر   المقبول

    غ غ غ غ محمد سیدشیماء سید  ٣٢٠٦

   64 71 41 15 15 مصطفي كمال الدین شعبان ٣٢٩٥

    غ غ غ غ مروه فتوح عبدالحمید عبدالرسول ٣٣٦٣
  

   



  
  كلیة التمریض                                                                                 جامعة الفیوم  

  عمید الكلیة  وكیل الكلیة   أعضاء الكنترول 
  
 

  

  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩لعام الجامعى للفرق األربعة بالكلیة عن ا تخلفات دور سبتمبر نتیجة  كشف

      اسم المقرر : مبادئ إداره     

 مــــــاالس رقم الجلوس
الشفوي 

)١٠( 
التحریري 

)٤٠( 
المجموع 

)٥٠( 
أعلى 

 التقدیر   المقبول 
    غ غ غ  شیماء سید محمد سید ٣٢٠٦

  

   



  
  كلیة التمریض                                                                                 جامعة الفیوم  

  عمید الكلیة  وكیل الكلیة   أعضاء الكنترول 
  
 

  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩لعام الجامعى للفرق األربعة بالكلیة عن ا تخلفات دور سبتمبر نتیجة  كشف

      اسم المقرر : طب نفسي     

رقم 
 سمـــــــــاال الجلوس

  الشفوي
 )٢٠( 

  التحریري
)٦٠( 

  المجموع
 )١٠٠( 

أعلى 
 التقدیر   المقبول

   غ غ غ غ أسماء محمد أحمد أحمد ٤٣٦٣

    59 44 15 اسالم سامي عبدالتواب ٤٠٤٢

   64 70 53 17 رانیا جمعھ مرسي عویس ٤١٤٨

    49 36 13 رحاب رمضان عبد التواب ٤١٥١
 


