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  )الباثولوجي (األساسيةالعلوم الطبية : ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

١
  جمیع المواد٢٠١٧ابریل إیالف محمد عبد الحفیظ جابر

)المقرر االختیاري بالقسم(

٢
  جمیع المواد٢٠١٧ابریل جھاد رأفت أمین الجعفراوى

) بالقسمالمقرر االختیاري(

٣
  جمیع المواد٢٠١٧ابریل سماره شوقيمنار یوسف 

)المقرر االختیاري بالقسم(

٤
  جمیع المواد٢٠١٧ابریل نورھان صفوت عبد الرازق قاسم

)المقرر االختیاري بالقسم(

   النوويعالج األورام و الطب : ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

وقیع ت
انصراف

٥
  جمیع المواد٢٠١٥ أكتوبراحمد عادل عبد الرازق الشناوى

المقرر االختیاري (
)بالقسم

٦
  جمیع المواد٢٠١٧ابریل دالیا كامل اسماعیل حـــــــرحش

المقرر االختیاري (
)بالقسم

٧
  جمیع المواد٢٠١٧ابریل  شعبانزعبد العزینھلة عاطف 

المقرر االختیاري (
)سمبالق

٨
المقرر االختیاري )٢٠١٧ابریل نھى خالد ابو الفتح محمد محروس

)بالقسم

   النوويعالج األورام و الطب : ختصص 

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

٩
تكنولوجیا العالج ٢٠١٤ابریل سلمى محمد نصر المنشاوى

االشعاعى

   املسالك البولية جراحة: ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

١٠
  جمیع المواد٢٠١٧ابریل حسام السید احمد قطب الصعیدى

المقرر االختیاري (
)بالقسم

  جراحة املسالك البولية : ختصص
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مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
صرافان

١١
تشریح –باثولوجى٢٠١٧ابریل احمد محمد كامــــــــــل ابو المجد

 مسالك-جراحى

١٢
تشریح –باثولوجى٢٠١٥ أكتوبراحمد مصطفى عبد العاطى موسى

جراحى

١٣
تشریح -مسالك٢٠١٥ أكتوبرابراھیم على انـــــــــــــــور على

جراحى

١٤
تشریح -مسالك٢٠١٤ابریل لىمحمود حلمى عبد الستار ع

جراحى
جمیــــــــــــــــع المواد٢٠١٥ أكتوبرعلى عبد الجید حسین جاد اهللا١٥

١٦
تشریح -مسالك٢٠١٣ أكتوبرعبد المنعم فاروق محمد عطیھ

جراحى

  طب احلاالت احلرجة : ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

یع توق
انصراف

١٧
  جمیع المواد٢٠١٧ابریل محمد رمضان محمد الصغیر

المقرر االختیاري طب (
)مجتمع

١٨
  جمیع المواد٢٠١٧ابریل مینا ثروت طنیوس بقطر

المقرر االختیاري طب (
)مجتمع

  طب احلاالت احلرجة : ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
افانصر

١٩
  جمیـــــــــــــــع المواد٢٠١٣ابریل احمد السید البدوى محمد

المقرر (مـــاعــــدا 
)االختیاري 

٢٠
محمد عونى عبد الحمید عبد 

الحمید
جمیـــــــــــــــع المواد٢٠١٦ابریل 

٢١
محمـــــــــــود عبد اهللا 

عثمـــــــــان
  لموادجمیـــــــــــــــع ا٢٠١٤ابریل 

المقرر (مـــاعــــدا 
)االختیاري 

٢٢
  

محمد عبد الغنى محمد جعفــــــــــر
  جمیـــــــــــــــع المواد٢٠١٥ابریل 

المقرر (مـــاعــــدا 
)االختیاري 

  التخـــــدير : ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

٢٣
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧ابریل مود ابو سیاراحمد احمد مح

)االختیاري بالقسم
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٦اكتوبر  رغدة جمال البسیونى الفرارجى٢٤
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مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

)االختیاري بالقسم

٢٥
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧ابریل ریم جابر عبد المجید المحروق

)االختیاري بالقسم

٢٦
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٥اكتوبر  بسالىكیرلس الیكس حلمى جرس

)االختیاري بالقسم

٢٧
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٦اكتوبر  محمـــــــــود محمد محمود المنیر

)االختیاري بالقسم

٢٨
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧ابریل مى محمد عادل محمد محمد موسى

)االختیاري بالقسم

٢٩
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٦اكتوبر  دل غریب ساسھنورا عـــــــــــــا

)االختیاري بالقسم

  التخـــــدير: ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

٣٠
جمیـــــــــــع المواد٢٠١٥اكتوبر احمد السید عبد الخالق العبساوى

المقرر ) ماعـــدا
)االختیاري 

٣١
جمیـــــــــــع المواد٢٠١٦ابریل  محمد رضـــوان عبد الحمید النحلھ

المقرر (ماعـــدا 
)االختیاري 

  األمراض اجللدية و التناسلية : ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

٣٢
المقرر (د جمیع الموا٢٠١٧اكتوبر  اسراء احمد عبد الحمید شاھین

)االختیاري بالقسم

٣٣
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧ابریل اسماء حبشى محمد عیسوى

)االختیاري بالقسم

٣٤
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧اكتوبر  عبد الجلیل الشرقاوىسعیداسماء

)االختیاري بالقسم

٣٥
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧اكتوبر  امانى عادل زناتى سالمھ

)الختیاري بالقسما

٣٦
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧اكتوبر  امل السید على محمد والى

)االختیاري بالقسم

٣٧
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧اكتوبر  امیرة محمد احمد یوسف

)االختیاري بالقسم

٣٨
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧ابریل ایمان السید احمد غنیم

)االختیاري بالقسم

٣٩
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧اكتوبر  ایمان بدوى عبد الغنى  بدوى

)االختیاري بالقسم

٤٠
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧اكتوبر  ایمان محمد عبد الخالق داود

)االختیاري بالقسم
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مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

٤١
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبرایناس ربیع محمــــد عبیـــد

)االختیاري بالقسم

٤٢
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبرحسنھ السید على عبد الغفور النجار

)االختیاري بالقسم

٤٣
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبردینا سامى فارس الدجوى

)االختیاري بالقسم

٤٤
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبرراویھ عبد الحمید على محروس

)االختیاري بالقسم

٤٥
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبر جمال امین عبد المجیدرنا

)االختیاري بالقسم

٤٦
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبررنده رجب عطیھ شرشر

)االختیاري بالقسم

٤٧
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبررویدا عماد عبد العلیم محمد

)االختیاري بالقسم

٤٨
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبرد البربرىریم عبد اهللا محمو

)االختیاري بالقسم

٤٩
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٦  أكتوبرریھام رأفت محمد ابو سریع

)االختیاري بالقسم

٥٠
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبرسلمى سامح محمد الشرنوبى

)االختیاري بالقسم

٥١
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  توبرأكسمر عادل فرحات عمر خطاب

)االختیاري بالقسم

٥٢
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبرالشیماء السید محمد عیسى

)االختیاري بالقسم

٥٣
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبرشیماء حمدى عبد الرؤوف محمود

)االختیاري بالقسم

٥٤
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧ أكتوبرعتاب جمال عبد العزیز سراج

)االختیاري بالقسم

٥٥
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبرعلیاء فتح اهللا محمد الشافعى

)االختیاري بالقسم

٥٦
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبرمروه صبحى عبد الحمید الخیسى

)االختیاري بالقسم

٥٧
المقرر (ع المواد جمی٢٠١٧  أكتوبرمنى محیى مصطفى الدسوقى

)االختیاري بالقسم

٥٨
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٦  أكتوبرھالھ توفیق محمود عامر

)االختیاري بالقسم

٥٩
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبرھبھ ماھر مصطفى سلیمان

)االختیاري بالقسم

٦٠
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبرھند نجاح على عبد العال

)الختیاري بالقسما

٦١
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبروسام سعید احمد ابراھیم االشقر

)االختیاري بالقسم

٦٢
المقرر (جمیع المواد ٢٠١٧  أكتوبریاسمین ایمن رفاعى السید

)االختیاري بالقسم
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  األمراض اجللدية و التناسلية : ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

 م اختیارى-لیزر–جلدیة٢٠١٧ابریل مریم على عبد الوھاب امام٦٣
جمیع المواد٢٠١٢اكتوبر شیماء فوزى حلمى مجاھد٦٤
 م اختیارى-جلدیة ٢٠١٢اكتوبر رانیا عیسوى عیسوى سلیم٦٥
  لیزر-نفسیة –دیةجل٢٠١٥ابریل ساره عبداهللا عبد الخالق مطاوع٦٦
جلـــــــــــــدیة٢٠١٤اكتوبر ایات جمال حسنین حشیش٦٧
 لیزر–تناسلیة٢٠١٥اكتوبر ایمان عصام محمد عبده٦٨
 م اختیارى-جلدیة ٢٠١٦اكتوبر ھاجر محمد حسن الماوى٦٩
جلـــــــــــــدیة٢٠١٤اكتوبر ایمان جمال یس المصیلحى٧٠
جلـــــــــــــدیة٢٠١٥اكتوبر ند على عبد المقصود بسیونىھ٧١
 م اختیارى-لیزر–جلدیة٢٠١٧ابریل حنان عبد المقصود ابو العنین٧٢
جلـــــــــــــدیة٢٠١٤ابریل علیاء ابراھیم احمد محسب٧٣
لموادجمیـــــــــــــــــع ا٢٠١٦اكتوبر نفیسھ زكى ابراھیم عبد الجلیل٧٤
 نفسیة–تناسلیة٢٠١٧ابریل سحر سامى محمود عفیفى٧٥

٧٦
شیماء على محمد ابراھیم سعد 

اهللا
  لیزر- تناسلیة –جلدیة٢٠١٥اكتوبر 

  لیزر–جلدیة٢٠١٣اكتوبر اسماء عبد الستار عبد الرسول٧٧
 نفسیة–جلدیة٢٠١٤ابریل عبیر نجاح محمد عبد الرازق٧٨
جلـــــــــــــدیة٢٠١٦اكتوبر وسام جمیل عبد الحمید ملیجى٧٩
  نفسیة- تناسلیة –جلدیة٢٠١٧ابریل انغام على سلیمان مصطفى٨٠
 م اختیارى-لیزر–جلدیة٢٠١٦اكتوبر ایمان سامى السید الدراجینى٨١
یزر  ل- تناسلیة –جلدیة٢٠١٦ابریل االء احمد عبد العزیز سلیط٨٢
 م اختیارى-لیزر–جلدیة٢٠١٧ابریل رشا شوقى السید سلیمان٨٣
 م اختیارى-لیزر–جلدیة٢٠١٧ابریل رنا نزیھ فتحى الدسوقى٨٤
 م اختیارى-لیزر–جلدیة٢٠١٧ابریل اسماء زكریا عبد الرحمن شعبان٨٥
 م اختیارى-لیزر–جلدیة٢٠١٧ابریل ایات عثمان جالل عیـــــــــــــد٨٦

٨٧
وسام احمد توفیق حسن عبد 

العال
 –جلــــــــدیة٢٠١٥ابریل 

تناسلیــــــــــة
 م اختیارى-لیزر–جلدیة٢٠١٥اكتوبر والء وجیھ احمـــــــــــد فاید٨٨
جلــــــــدیة٢٠١٦اكتوبر ایناس كامل شفیق دشیش٨٩
م اختیارى–جلدیة٢٠١٧ابریل  محمد السندبیسىفتحي أمیرة٩٠

٩١
میادة شوقى عبد الواحد نور 

الدین
 –جلــــــــدیة٢٠١٦اكتوبر 

تناسلیــــــــــة
جمیـــــــــــــــــع المواد٢٠١٧ابریل امال حسین محمود حسین٩٢

٩٣
-  لیزر- تناسلیة –جلدیة٢٠١٥اكتوبر ضحى بكر محمد الحریش

نفسیة

٩٤
م –نفسیة–جلدیة٢٠١٥اكتوبر بھ احمد محمود جمیـــــــــــــلھ

اختیارى

  األمراض اجللدية و التناسلية : تابع ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف
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مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

جمیـــــــــــــــــع المواد٢٠١٦اكتوبر رغدة عصام عبد المنعم شرف٩٥
جلــــــــدیة٢٠١٦اكتوبر ر على عبد الرؤوف عیادسم٩٦
جمیـــــــــــــــــع المواد٢٠١٦ابریل اسماء عفیفى عبد الشافى شاھین٩٧
 م اختیارى-لیزر–جلدیة٢٠١٦اكتوبر على یوسفایناس حامد جوده٩٨
 م اختیارى-لیزر–جلدیة٢٠١٥اكتوبر مصطفى محمد جالل احمد٩٩

تناسلــــــــــــیة٢٠١٦ابریل والء محمد فرید النبوى١٠٠
تناسلــــــــــــیة٢٠١٦ابریل ایھ حمدى محمد عبد المنعم١٠١
جلـــــــــــــدیة٢٠١٦اكتوبر ایناس محمود احمد السید١٠٢
جلـــــــــــــدیة٢٠١٦اكتوبر نانسى ابراھیم عطیھ شلبى١٠٣

١٠٤
  -لیزر– تناسلیة-جلدیة ٢٠١٧ابریل اطف احمد رأفتسالى ع

م اختیارى
جلــــــــدیة٢٠١٦اكتوبر امیرة جالل محمد شعیب١٠٥
 تناسلیة-جلدیة ٢٠١٦اكتوبر نجالء حداد احمد عبد اللطیف١٠٦

١٠٧
اسراء السید عبد الحمید محمد 

عفصھ
جلــــــــدیة٢٠١٦اكتوبر 

 م اختیارى-لیزر–جلدیة٢٠١٦اكتوبر  احمد عمرھیام عاطف١٠٨
تناسلیــــــــــة٢٠١٧ابریل والء الشناوى ابراھیم السید حسن١٠٩
جلــــــــدیة٢٠١٦اكتوبر ال حامد القزازعزه كم١١٠
جلــــــــدیة٢٠١٦ابریل عبیر شوقى عبد المھدى رفاعى١١١
تناسلــــــــــــیة٢٠١٦اكتوبر لصباغایمان احمد عبد الحلیم ا١١٢
جلــــــــدیة٢٠١٦ابریل ساره احمد عباس السید١١٣

١١٤
نقل قید رحاب ابراھیم فتحى  محمد

٢١/٦/٢٠١٥
نفسیة لیزر– تناسلیة-جلدیة 

جمیـــــــــــــــــع المواد٢٠١٧ابریل منى محمد مختار طلبھ١١٥
م اختیارى- تناسلیة-جلدیة ٢٠١٦اكتوبر ه فراجفاطمھ مجدى جود١١٦

١١٧
نقل قید ھیثم السید على السید

١٢/٧/٢٠١٥
 تناسلیة–جلدیة

  لیزر-نفسیة  -جلدیة٢٠١٤اكتوبر مروه حسین عبد الرحمن سلیم١١٨

١١٩
سلمى عزت عبد المجید ابو 

القمصان
  -لیزر– تناسلیة-جلدیة ٢٠١٦ابریل 

ىم اختیار
 م اختیارى- لیزر-جلدیة ٢٠١٦ابریل سلمى دخیل عبد الرحمن رسالن١٢٠
 نفسیة– تناسلیة-جلدیة ٢٠١٧ابریل ھبھ عمر عبد الحسیب المھدى١٢١
 نفسیة–تناسلیة٢٠١٧ابریل شیماء سمیر السید الصاحى١٢٢
ـدیةجلـــــــ٢٠١٥اكتوبر منھ عبد المنعم عبد المنصف محمود١٢٣
 تناسلیة–جلدیة٢٠١٤ابریلنورا  لطفى عبد اهللا البطاوى١٢٤
 نفسیة-تناسلیة ٢٠١٦اكتوبر ساره محمد سعد النجار١٢٥

  السمعيات:ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

٢٠١٦ابریل ایناس الفرجانى ابراھیم١٢٦

١٢٧
محسوب النبى عبد بسمھ 

المحسن
٢٠١٦ابریل 
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مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

٢٠١٦ أكتوبرنجالء فتحى محمود السید١٢٨

٢٠١٦ابریل ھبھ شعبان اسماعیل عطیھ١٢٩

٢٠١٧اكتوبرھدیر محمد السید الجمال١٣٠

  السمعيات:ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

جراحھ انف واذن٢٠١٣ابریل ؤاد احمد داودتھانى ف١٣١
جراحھ انف واذن٢٠١٥اكتوبرمروة عادل لبیب عوض١٣٢
جراحھ انف واذن٢٠١٥اكتوبرمھا عید عبد العظیم قمح١٣٣

١٣٤
جراحھ انف ٢٠١٦اكتوبرنھاد یسرى عبد المنعم

وسائل تشخیصیھ+السمعیات+واذن
جراحھ انف واذن٢٠١٥اكتوبروالء  ممدوح محمد  الشوره١٣٥

  جراحة العظام: ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

٢٠١٧ابریل ابراھیم  عبداهللا  عبد الحافظ١٣٦
٢٠١٧ابریل  انس حسن سالمھ خلف١٣٧
٢٠١٧ابریل  ایھاب  لططفى عبد الستار١٣٨
٢٠١٧اكتوبرحمن امین عبد الستارعبد الر١٣٩
٢٠١٧اكتوبر عمرو حمدى محمد محمد١٤٠
٢٠١٧ابریل كریم  فتحى احمد حسن١٤١
٢٠١٧اكتوبرمحمد عبد  المؤمن فتح  اهللا١٤٢
٢٠١٧ابریل محمد یوسف على یوسف١٤٣
٢٠١٧اكتوبر میالد مراد یوسف١٤٤

  جراحة العظام: ختصص

حضورتوقیعمالحظاتدورة القیدالســــــــــــــمام
توقیع 
انصراف

جمیع المواد٢٠١٦اكتوبروجدى احمد محمد احمد١٤٥
جراحة عظام٢٠١٦ابریلعبداهللا ابراھیم عبداهللا الجرف١٤٦
جراحة عظام٢٠١٣اكتوبراحمد یسرى العشرى رمضان١٤٧
جراحة عظام٢٠١٦اكتوبرمارك عاطف تدرى شاكر١٤٨
مقرر اختیارى+عظام٢٠١٥اكتوبرمحمد مجدى محمد عبداهللا١٤٩
جمیع المواد٢٠١٧ابریلمینا عماد غطاس محارب١٥٠
مقرر اختیارى+عظام٢٠١٧ابریل محمد احمد ابراھیم یوسف١٥١
جمیع المواد٢٠١٧ابریلعبداهللا فتحى محمد مصطفى١٥٢
جراحة عظام٢٠١٦اكتوبر السیداحمد محمد مصطفى١٥٣
جراحة عظام٢٠١٣ابریل احمد محمد رفعت القصاص١٥٤
اصابات+جراحة عظام٢٠١٧ابریل خالد خمیس قمر الدولھ١٥٥
اصابات٢٠١٧ابریل محمد احمد كامل السنباطى١٥٦
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حضورتوقیعمالحظاتدورة القیدالســــــــــــــمام
توقیع 
انصراف

جمیع المواد٢٠١٧ابریلمحمد صبرى ابراھیم حسن١٥٧
جراحة عظام٢٠١٥ابریل مد عید العدلىھانى عادل مح١٥٨
اصابات+جراحة عظام٢٠١٧ابریل بوال عادل الفى حكیم١٥٩
جراحة عظام٢٠١٦ابریلعبد الرحمن حداد عبدالسمیع١٦٠
جراحة عظام٢٠١٦اكتوبربیشوى فائق حنا بدوى١٦١
مقرر اختیارى+اصابات+عظام٢٠١٧ابریلمحمد السید فھمى عوض١٦٢
مقرر اختیارى+عظام٢٠١٧ابریلمحمد عادل السید محمد١٦٣
مقرر اختیارى+اصابات+عظام٢٠١٧ابریلمینا موریس شوقى صادق١٦٤
مقرر اختیارى+اصابات+عظام٢٠١٧ابریلاشرف صابر محمد احمد١٦٥
جمیع المواد٢٠١٦ابریلاسالم احمد مختار ابراھیم١٦٦
جمیع المواد٢٠١٦ابریلاھیم محمدمحمد فتحى ابر١٦٧
جراحة عظام٢٠١٥ابریلاحمد بھجت احمد ابراھیم١٦٨
مقرر اختیارى+عظام٢٠١٥ابریل مایكل فایز میخائیل سیداروس١٦٩
مقرر اختیارى+اصابات+عظام٢٠١٧ابریلاسالم عبد الحكیم عبداللطیف١٧٠
مقرر اختیارى+اصابات+امعظ٢٠١٧ابریل محمد جمال عیاد السید١٧١
مقرر اختیارى+اصابات+عظام٢٠١٧ابریل محمد على احمد بحوت١٧٢

١٧٣
محمد عبد الفتاح محمد 

مصطفى
جراحة عظام٢٠١٥اكتوبر

مقرر اختیارى+اصابات+عظام٢٠١٦اكتوبرمحمد السید انور قناوى١٧٤
صاباتا+عظام٢٠١٥اكتوبرمحمد احمد عبد القادر محمد١٧٥
جراحة عامھ+اصابات+عظام٢٠١٦ابریلاحمد صالح احمد محمد١٧٦
جراحة عظام٢٠١٥ابریلمحمد جمال الدین محمد زكى١٧٧
جمیع المواد٢٠١٣ابریلباسم حسن بیومى القاضى١٧٨
جراحة عامھ+اصابات+عظام٢٠١٦اكتوبرمایكل جالل ھنرى رزق اهللا١٧٩
جراحة عظام٢٠١٦ابریل حنامینا ریاض فلى١٨٠
جراحة عظام٢٠١٥ابریلعزیز ناجى عزیز یسى١٨١

  جراحة العظام: ختصص

توقیع انصرافحضورتوقیعمالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
جراحة عظام٢٠١٥ابریلاندرو عزت لبیب عازر١٨٢
جمیع المواد٢٠١٦اكتوبرمایكل جمال شفیق عازر١٨٣
جراحة عظام٢٠١٤ابریل بدیوي بعبد الوھاحاتم محمد ١٨٤
مقرر اختیارى+عظام٢٠١٧ابریل محمد ابو العالحمدياحمد ١٨٥

١٨٦
محمد الشریف محمد عبد 

الرحمن
مقرر اختیارى+عظام٢٠١٧ابریل 

١٨٧
 محمد نعبد الرحممحمد 

عبدالھادى
مقرر اختیارى٢٠١٦ابریل 

جراحة عظام٢٠١٧ابریلسن على نصاریاسر ح١٨٨
جراحة عظام٢٠١٦ابریل  قصاد شھديبیتر یوسف ١٨٩
اصابات+عظام٢٠١٧ابریل عمرو محمد عبد الفتاح احمد١٩٠

   واحلنجرةواألذن األنفجراحة : ختصص
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مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع انصراف

٢٠١٧ابریل سید زیان الحلمياحمد ١٩١
٢٠١٧ أكتوبراحمد محمد منجود الوكیل١٩٢
واألذن األنففى مادة ٢٠١٦ أكتوبر السید صالحمتوليدینا ١٩٣
٢٠١٧اكتوبرراندا محمد عبد الحلیم عمارة١٩٤

١٩٥
الشیماء عبد المعطى محمد 

المغربي
واألذن األنففى مادة ٢٠١٦ أكتوبر

فى مادة الجراحة٢٠١٧ أكتوبر حمیدعفیفيء عصام شیما١٩٦
٢٠١٧ابریل عبد التواب حسن عبد التواب١٩٧
٢٠١٧ أكتوبرعالء محمد عبد الرسول١٩٨
فى مادة الجراحة٢٠١٧ابریل على كمال على محمد١٩٩
فى مادة الجراحة٢٠١٧ابریل محمد الشحات عبد الغزالى٢٠٠

   واحلنجرةواألذن األنف جراحة: ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع انصراف

انف واذن٢٠١٦ابریلاسالم  محمد جمال احمد سلیمان٢٠١
انف واذن٢٠١٣ أكتوبراحمد محمد عبد المنعم حمزة٢٠٢
انف واذن٢٠١٦اكتوبرسالم احمد عبد الغنى یوسف٢٠٣

٢٠٤
مقرر + انف واذن٢٠١٧ابریلمد صبرى عبد الواحد یوسفمح

اختیارى
انف واذن٢٠١٥ابریل احمد وحید محمد موسى٢٠٥

٢٠٦
مقرر +انف واذن٢٠١٦ابریلاحمد فتحى محمد رضوان

اختیارى
انف واذن٢٠١٦ابریلمحمد سامى عامر سعید٢٠٧

٢٠٨
مقرر + واذنانف٢٠١٥ابریلعالءعبد الرحمن عبد الحمید

اختیارى

٢٠٩
مقرر +انف واذن٢٠١٤اكتوبرمصطفى السید احمد عبد اللطیف

اختیارى
انف واذن٢٠١٤اكتوبرمینا نشات لبیب صلیب٢١٠
جمیع المواد٢٠١٥ابریلاحمد ابراھیم عطیھ قاسم٢١١
انف واذن٢٠١٣ابریل شدوه محمد جمال احمد٢١٢

٢١٣
مقرر +انف واذن٢٠١٤اكتوبر اللطیف ابراھیممنى ابراھیم عبد 

اختیارى
انف واذن٢٠١٥اكتوبررحاب نور الدین محمد جاداهللا٢١٤
انف واذن٢٠١٥اكتوبرمحمد عبد العزیز حامد اسماعیل٢١٥
انف واذن٢٠١٣اكتوبر احمد ابراھیم فكرى عمارة٢١٦

٢١٧
مقرر +انف واذن٢٠١٧ابریلالسید السعید ابراھیم الطیرى

اختیارى

٢١٨
مقرر +انف واذن٢٠١٢اكتوبرعبدالخالق صالح عبدالخالق

اختیارى
انف واذن٢٠١٢اكتوبراحمد محمد عوض العبد٢٧٤

  التخاطب: ختصص
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مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع انصراف

جراحھ انف واذن٢٠١٤اكتوبرمنى خالد عبد الحمید عدس٢١٩

  التوليد وامراض النساء: ختصص

مالحظاتدورة  القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع انصراف

٢٠١٧اكتوبرشیماء عوض عبد العظیم٢٢٠
٢٠١٧ أكتوبرسمر طلعت شرف الدین٢٢١
٢٠١٧ أكتوبرشیماء سعد رزق عیسى٢٢٢
٢٠١٧ أكتوبرىسمر رزق مغاورى الحصر٢٢٣
٢٠١٧ابریل یارا عبد الفتاح مصطفى٢٢٤
٢٠١٧ أكتوبرسارة محمد محمود الصاوى٢٢٥
٢٠١٧ أكتوبرسمر رشاد محمد عبد السمیع٢٢٦
٢٠١٧ أكتوبرھند على شبل احمد٢٢٧
٢٠١٧ أكتوبرعال سعد محمد على صقر٢٢٨
٢٠١٧ برأكتوھاجر سعید على البسیونى٢٢٩
٢٠١٧ أكتوبرایمان عبد السالم عبد المنعم٢٣٠
٢٠١٧ أكتوبرھند سعید محمد على٢٣١
٢٠١٧ أكتوبررانیا عصمت محمد عبد الجواد٢٣٢
٢٠١٧ أكتوبراحمد محمد توفیق شعبان٢٣٣
٢٠١٧ أكتوبرعبد اللطیف حسن محمد عثمان٢٣٤
٢٠١٧ أكتوبرنسمر كرم ابراھیم شعال٢٣٥
٢٠١٧ أكتوبرغادة عزت محمد عید٢٣٦
٢٠١٧ أكتوبرنشوى حمدى عبدالفتاح محمود٢٣٧
٢٠١٧ أكتوبرایمان محمد عبد المنعم ابو تكیھ٢٣٨
٢٠١٧ابریل احمد على عبد الھادى االمبابى٢٣٩

٢٠١٤ أكتوبرجھاد عبدالحمید فرج نور الدین٢٤٠

٢٠١٧ أكتوبریماء محمود یوسف سعیدش٢٤١
٢٠١٦ابریل ریھام نور الدین محمد محمد٢٤٢
٢٠١٧ أكتوبرامینھ محروس عبده عزام٢٤٣
٢٠١٧ أكتوبرامل محمود السید العیسوى٢٤٤

  التوليد وامراض النساء: ختصص

نصرافتوقیع احضورتوقیعمالحظاتدورة  القیداالســــــــــــــمم
تولید+ نساء٢٠١٧ابریلمحمد صفوت محمد مصطفى٢٤٥
نساء٢٠١٦اكتوبرمحمد فكرى محمد على٢٤٦

٢٤٧
تنظیم +تولید+نساء٢٠١٧ابریلاحمد محمد عبد الصادق

اسرة
نساء٢٠١٤ابریلایمان نبیل فتحى السید٢٤٨
تولید+نساء٢٠١٤ابریلھواید احمد محمد عبدالحافظ٢٤٩
تنظیم اسرة+نساء٢٠١٧ابریلولید یحیى عبد الحلیم بعلط٢٥٠
نساء٢٠١٧ابریلمحمد مدحت عبد العزیز رشید٢٥١
تولید٢٠١٥ابریلدینا عبد اهللا عبدالسالم الطباخ٢٥٢



  الدراسات العليا

 ٢٠١٩  دور إبريل الثانياجلزء   ساعات معتمدةكشف بأمساء الطالب املتقدمني المتحانات املاجستري
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نصرافتوقیع احضورتوقیعمالحظاتدورة  القیداالســــــــــــــمم
تولید٢٠١٦ابریل عمرو سامى كامل على شاھین٢٥٣
رر اختیارىمق٢٠١٦اكتوبر مصطفى محمد عبد الرازق یونس٢٥٤
مقرر اختیارى٢٠١٦ابریل ھیثم حسن حسن السلمونى٢٥٥
جمیع المواد٢٠١٤ابریلعالء الدین مصطفى عبد الفتاح٢٥٦
جمیع المواد٢٠١٧ابریل عزة مختار احمد الكیال٢٥٧
تولید+نساء٢٠١٦ابریلمنھ اهللا صالح رشدى عجور٢٥٨
نساء٢٠١٤كتوبر اامیلى میشیل فھمى بانوب٢٥٩
تولید+نساء٢٠١٧ابریلفتحى احمد محمد بحیرى٢٦٠
مقرر اختیارى+نساء٢٠١٧ابریلاسماء محمد خطاب حسینى٢٦١
نساء٢٠١٦اكتوبرایمن عالء محمد المسدى٢٦٢

٢٦٣
مقرر +تولید+نساء٢٠١٦اكتوبرریھام فتحى احمد محمد رضوان

اختیارى

٢٦٤
زیز محمد اسماء عبد الع

عبدالعزیز
تنظیم +نساء٢٠١٦اكتوبر

مقرر اختیارى+اسرة
مقرر اختیارى+نساء٢٠١٦ابریل شریف رمضان رمضان المیھى٢٦٥
تولید+نساء٢٠١٤اكتوبرعبد الحمید محمد عبد الحمید٢٦٦
تولید+نساء٢٠١٦اكتوبر اسالم عمر یسرى عبد العزیز٢٦٧

٢٦٨
مقرر +تولید+نساء٢٠١٦اكتوبرلستریزة فایز صبحى بو

اختیارى
تولید+نساء٢٠١٦اكتوبرمنال فوزى عبد الخالق الحسانین٢٦٩
تولید+نساء٢٠١٤اكتوبرمحمد على عبد القادر طلبھ٢٧٠
تولید+نساء٢٠١٦اكتوبرھبھ عبد الفتاح المرسى الحلو٢٧١

٢٧٢
مقرر +تولید+نساء٢٠١٥ابریل  ھند احمد علي  كلیب

اختیارى
تولید+ نسا ٢٠١٥ابریل  سارة اشرف شریف  الزالل٢٧٣

  )الكيمياء  احليويه( العلوم الطبيه االساسيه :ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع انصراف

٢٠١٦ أكتوبراالء اسامھ زید ناجى٢٧٥

٢٧٦
٢٠١٦ أكتوبرعال  عبد الحلیم محمد عطا

٢٠١٦ أكتوبرفاطمھ احمد محمد النجار٢٧٧

  طب وجراحة العني: ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع انصراف

٢٠١٧ابریل احمد طلعت محمد عیسى٢٧٨
٢٠١٦ أكتوبرامانى مختار سعید البنا٢٧٩
٢٠١٦ أكتوبرلعبساوىایھ السید عبد الخالق  ا٢٨٠
٢٠١٦ أكتوبردینا جابر حامدعبد المنعم٢٨١
٢٠١٦ أكتوبررءوف عبد الحلیم سرحان٢٨٢
٢٠١٧ابریل طارق محمد السید موسى٢٨٣
٢٠١٧ابریل عمرو مصطفى عواد على٢٨٤



  الدراسات العليا

 ٢٠١٩  دور إبريل الثانياجلزء   ساعات معتمدةكشف بأمساء الطالب املتقدمني المتحانات املاجستري
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مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع انصراف

٢٠١٥ابریل محمد فتحى حماده نبوى٢٨٥
٢٠١٧ابریل محمود جمال عویس٢٨٦
٢٠١٦ أكتوبرمریم احمد فتحى شلبى٢٨٧
٢٠١٧ابریل مصطفى كمال فتح اهللا عنتر٢٨٨
٢٠١٦ أكتوبرمنار محمد امین صبیح٢٨٩
٢٠١٥ أكتوبرمنى سامى السید عمران٢٩٠
٢٠١٤ابریل میاده مصطفى سالمھ٢٩١

  طب وجراحة العني: ختصص

مالحظاتورة القیدداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

٢٩٢
باثولوجي + طب العین ٢٠١٦ أكتوبرھند جمال عبد اهللا غنیمي راشد

العین

٢٩٣
جراحة –طب العین٢٠١٤ابریل محمد مصطفي محمد المخلصاوي

باثولوجیا العین–العین
مقرر اختیاري–

جمیع المواد٢٠١٥ریل اباسراء عبد الرحیم عیسي عبد الرحیم٢٩٤
جراحة العین٢٠١٢اكتوبر ھبھ عادل احمد الھلبي٢٩٥

٢٩٦
مقرر –طب العین٢٠١٤ابریل طارق محمد اسامة عبد الحارس محمد

اختیاري
مقرر اختیاري٢٠١٣اكتوبر نجوان عادل محمد عبد الحمید جاد٢٩٧

٢٩٨
باثولوجیا –طب العین٢٠١٦اكتوبر سارة فتح اهللا محمد الشافعي

مقرر اختیاري–العین

٢٩٩
جراحة –طب العین٢٠١٦اكتوبر شیماء سعید احمد ھالل

باثولوجیا العین–العین
مقرر اختیاري–

٣٠٠
جراحة –طب العین٢٠١٤ابریل غادة محمد عبد المنعم محمد

مقرر اختیاري––العین
مقرر اختیاري٢٠١٥ابریل صودسمر محمد عبد الصادق عبد المق٣٠١
مقرر اختیاري٢٠١٣اكتوبر كریم فتحي مصطفي شحاتھ٣٠٢

٣٠٣
جراحة –طب العین٢٠١٣اكتوبر مروة احمد صالح الدین عبد الحمید

باثولوجیا العین–العین

٣٠٤
جراحة –طب العین٢٠١٣ابریل محمود رمزي عبد الحمید حجازي

العین
طب العین٢٠١٣اكتوبر مال محمود ابو المعاطيمروة ج٣٠٥

٣٠٦
جراحة –طب العین٢٠١٤اكتوبر عبیر عزت شمس ابراھیم

مقرر اختیاري–العین

٣٠٧
مقرر –طب العین٢٠١٤اكتوبر سارة عمارة عمارة عامر عیسي

اختیاري
مقرر اختیاري٢٠١٥ابریل ھبھ سعید سید احمد شتیھ٣٠٨
جمیع المواد٢٠١٥اكتوبر  محمد المھدي زایدآالء٣٠٩
جمیع المواد٢٠١٣اكتوبر ایمان محمد محمد ابراھیم الشرقاوي٣١٠
مقرر –طب العین٢٠١٥ابریل ھایدي أحمد محمد أبو النور٣١١



  الدراسات العليا

 ٢٠١٩  دور إبريل الثانياجلزء   ساعات معتمدةكشف بأمساء الطالب املتقدمني المتحانات املاجستري
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مالحظاتورة القیدداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

اختیاري

٣١٢
جراحة –طب العین٢٠١٥ابریل سارة عبد اللطیف محمد بدیوي

مقرر اختیاري–العین

٣١٣
جراحة –طب العین٢٠١٥ابریل سارة عزت مصطفي القوني

العین
مقرر اختیاري٢٠١٦ابریل شیماء فرج محروس سعد٣١٤
مقرر اختیاري٢٠١٥ابریل ھشام محمد محمود عبد الھادي٣١٥
مقرر اختیاري٢٠١٥ابریل ابتھال شاكر علي علي قندیل٣١٦

٣١٧
جراحة –طب العین٢٠١٦ابریل شمونيمروة عباس السید األ

مقرر اختیاري–العین

٣١٨
جراحة –طب العین٢٠١٥ابریل سمر عبد الشافي محمد بدر الغنام

مقرر اختیاري–العین

٣١٩
جراحة –طب العین٢٠١٥ابریل أحمد مدحت الجیوشي

باثولوجیا العین–العین

٣٢٠
جراحة –طب العین٢٠١٦ابریل مینا سمعان محروس نقوال

العین

٣٢١
جراحة –طب العین٢٠١٦اكتوبر إھداء احمد سامي محمد عمیرة

–مقرر اختیاري–العین
باثولوجیا العین

٣٢٢
جراحة –طب العین٢٠١٥ابریل مني حسن توفیق عبد الواحد

مقرر اختیاري–العین

٣٢٣
باثولوجیا–طب العین٢٠١٦اكتوبر جھاد علي فھیم صقر

مقرر اختیاري–العین

  األطفالطب :ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

٢٠١٧ أكتوبرایمان طلعت نبیھ قمح٣٢٤
٢٠١٧ أكتوبرایمان عبدربھ یویف تركى٣٢٥
٢٠١٧ أكتوبردعاء زكى حموده السعدى٣٢٦
٢٠١٧اكتوبرمحمود حمدىدینا احمد ٣٢٧
٢٠١٧ابریل ساره سعید عبد الحمید حماد٣٢٨
٢٠١٧ أكتوبرساره عبد العزیز عبد البر فراج٣٢٩
٢٠١٧ أكتوبرشیماء ابراھیم رمضان زلط٣٣٠
٢٠١٧اكتوبرشیماء محمد محمود شاھین٣٣١
٢٠١٧ أكتوبرعلیاء جمال عبد الحمید طعیمھ٣٣٢
٢٠١٧ابریل علیاء ربیع محمد بیومى٣٣٢
٢٠١٧ابریل ماھر حمدى ماھر محمود٣٣٣
٢٠١٧ابریل محمد حمدى عبد الموجود٣٣٤
٢٠١٧ابریلمحمود احمد محمود زھو٣٣٥
٢٠١٧ أكتوبرمرام صالح محمد مصطفى٣٣٦
٢٠١٧ابریل مروة ایمن محمد الشبشیرى٣٣٧
٢٠١٧ أكتوبرى سید احمد ھولھمروه شوق٣٣٨



  الدراسات العليا
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٢٠١٧ابریل نعمھ سعید محمد الفیومى٣٣٩
٢٠١٧اكتوبر ھالھ محمد عبداهللا جبھ٣٤٠

  طب األطفال: ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

ختیاريمقرر ا–امراض اطفال٢٠١٦اكتوبر فاطمة عادل علي رضوان٣٤١
امراض اطفال٢٠١٧ابریل احمد عادل محمود نویر٣٤٢
حدیثي والدة–وراثة–اطفال٢٠١٧ابریل ایمان عبد الحكیم سالم حجازي٣٤٣
جمیع المواد٢٠١٧ابریل احمد بدوي رشاد بدوي٣٤٤
تغذیة–وراثة–اطفال٢٠١٦ابریل محمد جمیل بكري عامر٣٤٥
جمیع المواد٢٠١٦ابریل ري الصاوي بدويمحمد فك٣٤٦
تغذیة–وراثة–اطفال٢٠١٣اكتوبر ھبھ صالح احمد شعبان٣٤٧
حدیثي والدةنقل قیدھاني جالل ابراھیم خفاجي٣٤٨
امراض اطفال٢٠١٥اكتوبر یوستینا اسحق زكي یوسف٣٤٩
جمیع المواد٢٠١٥ابریل رشا ممدوح جمعھ حسن٣٥٠
حدیثي والدة–أمراض اطفال٢٠١٦اكتوبر اسماء عادل عبد الحمید عبد العزیز٣٥١
وراثة–اطفال٢٠١٦ابریل ابراھیم محمد فتحي حسن٣٥٢
اطفال٢٠١٧ابریل ایمان احمد عبد الحمید احمد منصور٣٥٣
وراثة–اطفال٢٠١٥اكتوبر احمد حسني حسنین سعد٣٥٤
أمراض اطفال٢٠١٥اكتوبر بد الغني غزالةاحمد محمد ع٣٥٥
جمیع المواد٢٠١٧ابریل سمر عزت سعد الغنیمي٣٥٦

٣٥٧
 -تغذیة –وراثة–اطفال٢٠١٣اكتوبر والء عبد الحكیم سالم حجازي

حدیثي والدة
أمراض اطفال٢٠١٧ابریل احمد السید محمد حسین٣٥٨
أمراض اطفال٢٠١٧ابریل االء مسعد مصطفي محمد محفوظ٣٥٩
امراض اطفال٢٠١٣اكتوبر مي یسري عبد الحافظ محمد خلیل٣٦٠

٣٦١
–وراثة–مقرر اختیاري٢٠١٦اكتوبر دینا فرید السید النجار

 حدیثي والدة-تغذیة 
أمراض اطفال٢٠١٥ابریل ایمان عبد الموجود محمود سالمة٣٦٢
اطفال٢٠١٣اكتوبر لجلیل األبجروالء محمد السید عبد ا٣٦٣

٣٦٤
–  مقرر اختیاري–اطفال٢٠١٥اكتوبر أحمد جالل مصیلحي السعدني

 حدیثي والدة-تغذیة 
مقرر اختیاري٢٠١٦ابریل محمد سعید عبد الرؤوف محمد٣٦٥
أمراض اطفال٢٠١٧ابریل احمد مجدي لطفي ابو  المكارم٣٦٦
 وراثة–اطفال٢٠١٦ابریل لعزیز سلیطمحمد احمد عبد ا٣٦٧
أمراض اطفال٢٠١٧ابریل محمد سلیمان سلیمان محمد٣٦٨
امراض اطفال٢٠١٦ابریل أحمد محمد یسري مدكور٣٦٩
أمراض اطفال٢٠١٧ابریل فاطمة الزھراء مرسي حمد اهللا ابراھیم٣٧٠
 الموادجمیع٢٠١٧ابریل اسماء حسانین سرحان أبو سیف٣٧١
أمراض اطفال٢٠١٧ابریل شیماء جمعھ موسي علي٣٧٢
اطفال٢٠١٥ابریل ھبھ محمود محمد عنتر٣٧٣

  األطفالطب :تابع ختصص
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مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

٢٠١٧ابریل احمد عادل زكریا عافیھ٣٧٤
٢٠١٧ابریل  النوربیشوى صدقى تامر عبد٣٧٥
٢٠١٧اكتوبر حامد محمد ناصر بحبح٣٧٦
٢٠١٧ابریل سالى طلعت عبد الحمید ھاشم٣٧٧
٢٠١٧ابریل غادة عصام جمیل شاھین٣٧٨
٢٠١٧اكتوبر محمود ابراھیم سعد سالم٣٧٩
٢٠١٧اكتوبر مصطفى عبده بدر عتمان٣٨٠
٢٠١٧اكتوبرالقلیوبىمھا مصطفى عبد الحمید ٣٨١
٢٠١٧اكتوبر ھند محمد عبد الغنى الجسمى٣٨٢

  طب األطفال: ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

أطفالأمراض ٢٠٠٦ابریل ایمن لبیب عبد الفتاح ابراھیم٣٧٥

  طب األسرة:ختصص

مالحظاتقیددورة الاالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع 
انصراف

طب األسرة٢٠١٦اكتوبر سحر شوقي عبد الحمید جاد حجازي٣٧٦
جمیع المواد٢٠١٦اكتوبر ھبھ توفیق مرسي الدسوقي٣٧٧

  األسرةطب :ختصص

مالحظاتدورة القیداالســــــــــــــمم
  توقیع
حضور

توقیع انصراف

٢٠١٦توبر اكایمان جمعھ زكى حسن٣٧٨
٢٠١٧اكتوبر دعاء محمد عبد  المقصود٣٧٩
٢٠١٦ابریل سارة رفعت عبد العال٣٨٠
٢٠١٧ابریل شیماء محمد احمد محمد٣٨١

   امراض نفسية وعصبية :التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
ادجمیع المو٢٠١٧ابریل محمد احمد عبد الھادى حماد٣٨٢
جمیع المواد٢٠١٧ابریل نانسى ثروت محمد شمس الدین٣٨٣
جمیع المواد٢٠١٥اكتوبر صالح ابراھیم بدیر رشوان٣٨٤
جمیع المواد٢٠١٧ابریل عمرو عبد السالم زكى منصور٣٨٥

   امراض نفسية وعصبية :التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
االمراض ٢٠١٤اكتوبر على شلبیىمى عاشور ٣٨٦

العصبیة
االمراض ٢٠١٤اكتوبر أحمد محمد محمد عزام٣٨٧



  الدراسات العليا

 ٢٠١٩  دور إبريل الثانياجلزء   ساعات معتمدةكشف بأمساء الطالب املتقدمني المتحانات املاجستري
  

16

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
العصبیة

جمیع المواد٢٠١٣ابریل أحمد على أحمد عبد الحافظ٣٨٨
امراض عصبیة٢٠١٦اكتوبر احمد على سعد على حسن٣٨٩
ض امرا٢٠١٥اكتوبر احمد شعبان عبد السالم فرج النجار٣٩٠

 طب -عصبیة
مقرر -نفسى

اختیارى
امراض عصبیة٢٠١٤اكتوبر ایة احمد  محمد  الجندى٣٩١

مقرر –
االختیارى

امراض عصبیة٢٠١٣اكتوبر  ندى خالد عبد اللة عبد المجید٣٩٢

   التشريح واالجنة :التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
  ٢٠١٦ أكتوبرانةفاطمة محمد ابراھیم شب٣٩٣

  الطب الطبيعى:التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
٢٠١٦اكتوبر امیرة عادل احمد مبارك٣٩٤

  الطب الطبيعى : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد ٢٠١٤اكتوبر ایمان ممدوح محمد یوسف٣٩٥

ماعدا المقرر 
ختیارىاال

طب طبیعى٢٠١٣ابریل ریھام محمد مصطفى جاب اهللا٣٩٦
جمیع المواد٢٠١٤ابریل سارة محمد على سالمة٣٩٧

  االشعة التشخصية : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
٢٠١٥اكتوبر رضوى حامد عبد العزیز وھدان٣٩٨
٢٠١٦ ابریلنشوى رجب احمد الوحش٣٩٩
٢٠١٥ابریل كمال یحیى محمد كمال الدین حافظ٤٠٠
٢٠١٦ابریل مھاب محمد عبد اللة خلیل٤٠١
٢٠١٤اكتوبر شریف طة على الطویل٤٠٢
٢٠١٦اكتوبر سارة یحیى زكریا زایدة٤٠٣
٢٠١٦اكتوبر محمد عبد المنعم محمد عبد النبى٤٠٤
٢٠١٦اكتوبر لدسوقىھدیر عبد الفتاح ا٤٠٥
٢٠١٧اكتوبر احمد مجدى اسماعیل عبر٤٠٦
٢٠١٧ابریل احمد محمد یسرى شلقامى عبد القادر٤٠٧
٢٠١٦اكتوبر ایة خیرت على مصطفى٤٠٨
٢٠١٦اكتوبر بسمة محمد عبد الحمید مصطفى الجندى٤٠٩
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انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
٢٠١٥اكتوبر محمد خالد صالح الدین الشافى٤١٠
٢٠١٥ابریل حنان ظریف زكى درویش٤١١
٢٠١٨ابریل ریھام سید احمد محمد الجندى٤١٢
٢٠١٥اكتوبر عمر فاروق مصطفى العرابى٤١٣
٢٠١٦اكتوبر شروق محمد عبد المنعم الد التونى٤١٤
٢٠١٧ابریل اسماء عبد الغنى عبد الرازق٤١٥
٢٠١٧اكتوبر مودھاجر خالد عبد المنعم مح٤١٦
٢٠١٦اكتوبر محمد صالح ابو الفتح الحفناوى٤١٧
٢٠١٧اكتوبر تسنیم رمضان غنیم محمد٤١٨
٢٠١٥اكتوبر امانى فرحات عبد القادر محمد سالم٤١٩
٢٠١٧اكتوبر الزھراء عبد اللة خلیل ابو الحسن٤٢٠
٢٠١٧اكتوبر مروة رجب محمد احمد٤٢١

  االشعة التشخصية : لتخصصا

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
أشعة٢٠١٦ابریل طھ محمد طھ الشبراخیتى٤٢٢
أشعة٢٠١٥ابریل أسماء جمال برسیم٤٢٣
أشعة٢٠١٦اكتوبر شھیرة أحمد السید سالم٤٢٤
مقرر –أشعة٢٠١٥اكتوبر االء عادل حسین مرعى٤٢٥

 - اختیارى
احةجر

أشعة٢٠١٥ابریل سمر سعد سلیم٤٢٦
أشعة٢٠١٦اكتوبر ھاجر صبحى على صقر٤٢٧
أشعة٢٠١٣اكتوبر أسماء محمد عبد العزیز٤٢٨
مقرر –أشعة٢٠١٥اكتوبر زینب مصطفى شحاتة بیصار٤٢٩

اختیارى
أشعة٢٠١٣اكتوبر رانیا عبد اهللا مغاورى السید صبح٤٣٠
 جراحة-أشعة٢٠١٥اكتوبر ة سمیر عبد الستار محمدماجد٤٣١

مقرر –
اختیارى

  القلب واالوعية الدموية : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
٢٠١٧ابریل محمد اشرف حلمى مصطفى٤٣٢
٢٠١٧اكتوبر عمرو یسرى عبد الجواد محمد امام٤٣٣
٢٠١٥اكتوبر یماحمد ابراھیم نجیب ابراھ٤٣٤
٢٠١٧ابریل محمد محمود جابر محمود٤٣٥
٢٠١٦ابریل محمود عز العرب احمد محمد٤٣٦
٢٠١٧ابریل ایناس عبد اللة عبد الخالق مطاوع٤٣٧
٢٠١٥اكتوبر امیرة عبد الرازق فھمى العبد٤٣٨
٢٠١٤ابریل حمدان احمد عبد العظیم حسن٤٣٩
٢٠١٦اكتوبر  ابراھیم حسن مطاوعھانى٤٤٠
٢٠١٧اكتوبراسامة حمدى عبد ربة حمادة٤٤١
٢٠١٧ابریل احمد محمد فوزى عبد الحمید اللین٤٤٢
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  ٢٠١٧ابریل محمد جمال عبد الرحمن البسیونى٤٤٣

  القلب واالوعية الدموية : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد٢٠١١ابریل محمد عبد اهللا مصطفى أبوستة٤٤٤
أمراض قلب٢٠١٥اكتوبر محمد جابر محمود أبو النور٤٤٥
أمراض قلبمحمد عبد المنعم محمد سالمة٤٤٦
جمیع المواد ٢٠١٥ابریل مروة أحمد كامل عبد الرحمن٤٤٧

ماعدا أسس 
القلب

أمراض قلب٢٠١٣ اكتوبرعالء محمد أبو نصار٤٤٨
 - أمراض قلب٢٠١٤ابریل ھیثم فتحى محمد محمود٤٤٩

أسس قلب
جمیع المواد٢٠١٤ابریل البحراوى رضا النفادى عثمان٤٥٠
جمیع المواد٢٠١٤ابریل أمانى سمیر السید محمد٤٥١
أمراض قلبرامى على عبد الحمید داود٤٥٢
جمیع المواد٢٠١٣ابریل علیوهمحمود عبد ربھ محمد على ٤٥٣
–أمراض قلب٢٠١٤اكتوبر محمد احمد احمد النعا٤٥٤

مقرر اختیاري
–أمراض قلب٢٠١٥اكتوبر محمد السید احمد عبد اهللا حمص٤٥٥

مقرر اختیاري

  عامةالراحة اجل : ختصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
٢٠١٦اكتوبر  مدینھشام محمود الدسوقى٤٥٦
٢٠١٦اكتوبر احمد محمد عبد المنعم ابوغیدة٤٥٧
٢٠١٦اكتوبر احمد محمود او الیزید خطاب٤٥٨
٢٠١٦اكتوبر محمد على عبد الحمید مخلوف٤٥٩
٢٠١٦اكتوبر احمد عبد الرحمن جالل الدیب٤٦٠
٢٠١٦اكتوبر كریم محمد محمد الغنام٤٦١
٢٠١٦اكتوبر احمد حسن عبد العزیز عبد الفتاح٤٦٢
٢٠١٦اكتوبر احمد فوزى احمد  دویدار٤٦٣
٢٠١٧اكتوبر على عبد العال محمود سماحة٤٦٤
٢٠١٦اكتوبر  احمد عبد البدیع عبد الرحمن عمارة٤٦٥

  عامةالراحة اجل : ختصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد٢٠١٣اكتوبر محمد حسین عبد الحمن محمد٤٦٦
جمیع المواد٢٠١٥ابریل سلمى عبد الرحمن محمد غرابة٤٦٧
الجراحة العامة٢٠١٧ابریل أحمد عادل أحمد الشیخ٤٦٨
–جراحة عامة٢٠١٥اكتوبر أحمد ربیع محمد حسنین٤٦٩

باثولوجى جراحیة
جمیع المواد٢٠١٧ابریل ادىمحمد رشوان مصلحى ش٤٧٠
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انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد٢٠١٦اكتوبر أحمد محمد عبد المولى على٤٧١
جمیع المواد٢٠١٤ابریل مى محمد عبد العزیز نصار٤٧٢
جمیع المواد٢٠١٣اكتوبر ایمان حسن أحمد الشافعى٤٧٣
جمیع المواد٢٠١٥اكتوبر أحمد ابراھیم مصلحى٤٧٤
 -جراحة عامة٢٠١٥اكتوبر مد كمال أحمدمحمود أح٤٧٥

الباثولوجیا الجراحیة
مقرر –جراحة عامة٢٠١٦ابریل محمود عبد الجید رجب بدوى٤٧٦

اختیارى
مقرر –جراحة عامة٢٠١٣اكتوبر ریمون میخائیل عدلى حزقیال٤٧٧

اختیارى
جمیع المواد٢٠١٦ابریل اسالم ابراھیم طلھ جاد٤٧٨
 –جراحة عامة٢٠١٥اكتوبر أحمد محمد أحمد عصر٤٧٩

باثولوجى
باثولوجى جراحیة٢٠١٥ابریل محمد سالمة راضى أحمد رمزى صادق٤٨٠
جراحة عامة٢٠١٦اكتوبر محمد محمود ابراھیم على٤٨١
 -جراحة عامة٢٠١٦ابریل أحمد على مصطفى عبد الاله٤٨٢

الباثولوجیا الجراحیة
جراحة عامة٢٠١٣ابریل امح حسن الغریب محمدس٤٨٣
جمیع المواد٢٠١٦ابریل عبد العزیز جمال عبد الناصر صابر٤٨٤
جمیع المواد٢٠١٦اكتوبر ولید صالح الدین جابر السید٤٨٥
جراحة عامة٢٠١٣اكتوبر محمد محمد سرور مختار٤٨٦
جراحة عامة٢٠١٥ابریل عمرصباح طھ شرف٤٨٧
جراحة عامة٢٠١٤اكتوبر حسام محمد عادل ابراھیم عیسى٤٨٨
جراحة عامة٢٠١٧ابریل محمد مجدى محمد موافى٤٨٩
 -جراحة عامة٢٠١٤اكتوبر فوزى مبروك محمد سالمة٤٩٠

باثولوجى جراحیة
جراحة عامة٢٠١٥ابریل مصطفى أحمد شحاتة داود٤٩١
مقرر –جراحة عامة٢٠١٦اكتوبر  سلیمعمر و محمد محمد محمد٤٩٢

اختیارى
باثولوجیا جراحیة٢٠١٤ابریل احمد محمد محمد صاوي٤٩٣
 -مقرر اختیاري٢٠١٧ابریل عبد اهللا محمد عبد اهللا ابو شادي٥٥٩

جراحة

   الباطنة العامة :ختصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر فىاحمد یحیى حسن حن٤٩٤
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر منى رفعت محمد والى٤٩٥
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر رضوى عصام عباس ھیكل٤٩٦
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر غادة حسن السید ابراھیم العتابى٤٩٧
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر اشرف محمد محمد فاید٤٩٨
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر روك محمود خضرروناء مب٤٩٩
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر نورھان رأفت محمد عبد الفتاح منصور٥٠٠
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر منار موسى كمال موسى راشد٥٠١
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر محمد السید محمد صقر٥٠٢
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انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
ع الموادجمی٢٠١٧اكتوبر عمرو حامد محمد فتح اهللا٥٠٣
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر شعبان السید السید محمد على٥٠٤
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر بیشوى عاطف فھیم صلیب٥٠٥
جمیع المواد٢٠١٨اكتوبر اسراء احمد مصطفى ایوب على٥٠٦
جمیع المواد٢٠١٧ابریل منال جابر احمد سلیمان٥٠٧
جمیع المواد٢٠١٧توبر اكمحمد عمر محمد شریف٥٠٨
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر محمد الحسینى السید العیسوى٥٠٩
جمیع المواد٢٠١٧ابریل محمد على ابراھیم محمد السید٥١٠
جمیع المواد٢٠١٧ابریل محمود احمد عبد الفتاح الریفى٥١١
وادجمیع الم٢٠١٧ابریل محمد عبد المنعم عبد المنصف محمود٥١٢
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر دینا احمد عبد العزیز عطیة٥١٣
جمیع المواد٢٠١٧ابریل محمد عبد الرؤف عبد الحمید شوشة٥١٤
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر وسام عبد المحسن سلیمان شاھین٥١٥
جمیع المواد٢٠١٧ابریل شیماء محمد احمد سلیمان ضیف٥١٦

   العامة الباطنة :ختصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
 مقرر -جمیع المواد٢٠١٥ابریل محمود حسین عبد العزیز حسین٥١٧

اختیارى
باطنة عامة٢٠١٦ أكتوبرمحمد مختار عزب الغمراوى٥١٨
باطنة عامة٢٠١٧ابریل اسراء ناجى محمد السید أبو الروس٥١٩
باطنة عامة٢٠١٢ابریل  سالممحمد فاروق متولى٥٢٠
جمیع المواد٢٠١٤ابریل دینا رجب محمود محمد القناوى٥٢١
غدد (مقرر اختیارى ٢٠١٧ابریل محمد سامى كامل الجندى٥٢٢

)صماء
جمیع المواد٢٠١٧ابریل ابرھیم أحمد أحمد عبد اهللا السعدنى٥٢٣
اطنة العامةالب٢٠١٥ أكتوبررحاب كمال محمد عالم٥٢٤
جمیع المواد٢٠١٣ أكتوبروالء عبد العال السید الشعراوى٥٢٥
مقرراختیار –باطنة٢٠١٤ابریل محمد ابراھیم السید راضى٥٢٦

)كلى(
جمیع المواد٢٠١٤ أكتوبرایمان على محمد النادى٥٢٧
باطنة عامة٢٠١٧ابریل أحالم ربیع محمود كنر٥٢٨

  اثولوجيا االكلينكيةالب: ختصص 

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد٢٠١٧ابریل سمر مختار محمد دیاب٥٢٩
جمیع المواد٢٠١٦اكتوبر اسماء فتحى موسى عطا اهللا٥٣٠
جمیع المواد٢٠١٧ابریل اسراء جمعة رزق عوض٥٣١
وادجمیع الم٢٠١٧ابریل خدیجة احمد رفعت٥٣٢
جمیع المواد٢٠١٥اكتوبر سارة عادل السید الحسینى العبد٥٣٣
جمیع المواد٢٠١٦اكتوبر نسرین البادى محمود البشبیشى٥٣٤
جمیع المواد٢٠١٧اكتوبر امانى محمد سامى احمد٥٣٥

   الباثولوجيا االكلينكية :ختصص
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انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
یماء عبد الغنى محمد ش٥٣٦

أبو العطا
أمراض –كیمیاء اكلینكي٢٠١٤اكتوبر 

دم
سحر مجاھد محمود ٥٣٧

مجاھد شلبیى
كیمیاء اكلینكى-أمراض دم٢٠١٢اكتوبر 

غادة عاطف عبد السمیع ٥٣٨
أبو غالیة

كیمیاء اكلینكى-أمراض دم٢٠١٦ابریل 

انسام سامى محمد ٥٣٩
یوسف شریف

كمیاء اكتنكى امراض دم٢٠١٤ابریل 

امانى ابراھیم عبداهللا ٥٤١
افندى

امراض الدم٢٠١٥اكتوبر 

 مقرر -امراض الدم٢٠١٥اكتوبر سمر مختار السید نصار٥٤٢
)مولیكوالر(اختیارى

ھبھ منصور محمود ٥٤٣
ابوزید

امراض –كیمیاء اكلنكى٢٠١٣اكتوبر
دم

نھى احمد كامل بیومى ٥٤٤
المیھى

امراض –كیمیاء اكلنیكى٢٠١٢ابریل 
الدم

امراض الدم٢٠١٤ابریل دعاء السید امین محمد٥٤٥
مریم عبد الرحمن على ٥٤٦

محمود
امراض –كیمیاء اكلنیكى٢٠١٤ابریل 

الدم
لبنى رشدى عفیفى ٥٤٧

عفیفى
امراض –كیمیاء اكلنیكى٢٠١٤ابریل 

الدم
 دالیا على عبد الرازق٥٤٨

الجمال
–كیمیاء اكلینیكیة٢٠١٣ابریل 

أمراض دم
ایمان محمود السید ٥٦٣

الشھالى
أمراض دم٢٠١٣ أكتوبر

   امراض الصدر:ختصص 

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد٢٠١٧ابریل احمد محمد عبد الصمد الشامى٥٤٩

   امراض الصدر:ختصص 

انصرافحضورالمالحظاتقیددورة الاالسمم
نھى محمد محمد سالمة ٥٥٠

المسلمانى
جمیع المواد٢٠١٣ أكتوبر

مقرر اختیارى٢٠١٤ أكتوبرھبھ محمد أحمد جبریل٥٥١
جمیع المواد٢٠١٢ أكتوبرھدى حسین عبد الجواد معوض٥٥٢
–جمیع المواد٢٠١٤ أكتوبررانیا أبو المعاطى محمد٥٥٣

تیار مقرر اخ
)فسیولوجى( 

مقرر اختیارى ٢٠١٦ أكتوبرسالى عادل السید رزق٥٥٤
)فسیولوجى(

جمیع المواد٢٠١٦ أكتوبرسمر شدید عبد الرحیم٥٥٥
مقرر اختیارى٢٠١٤ أكتوبرأسامة ودیع االسود٥٥٦
جمیع المواد٢٠١٤ أكتوبرأحمد نشأت محمد عبد الخالق٥٥٧
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انصرافحضورالمالحظاتقیددورة الاالسمم
امراض صدر٢٠١٢ أكتوبرركات الذھبيمروة محمد ب٥٥٨

   طب املناطق احلارة:ختصص 

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
مناطق حارة٢٠١٥ لابریمینا كرم صبرى أسعد٥٦٠
محمد على عبد الفتاح ٥٦١

الدالى
مناطق حارة٢٠١٣ابریل 

 - ھضميجھاز (مناطق حارة ٢٠١٤ أكتوبرأمیر فتحى لبیب نخلة٥٦٢
االمراض المعدیة-الكبد

جمیع المواد٢٠١٣ابریل تامر رجب رمضان نصر٥٦٤
 السید مغربيرجاء ٥٦٥

محمود
طب المناطق الحارة٢٠١٤ أكتوبر

محمود رمضان محمود ٥٦٦
حسن

طب المناطق الحارة٢٠١٥ أكتوبر

غادة محمد عبد السمیع ٥٦٧
عمارة

اد ماعدا المقرر االختیارىكل المو٢٠١٤ أكتوبر

  طب الطورىء: ختصص  

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد٢٠١٤ أكتوبرأحمد عبد الفتاح عید عبد الفتاح٥٧٣

  
  
  


