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  ختاطب : التخصص

انصرافحضورمالحظاتدورة القیداالسمم
أنف وأذن وحنجرة٢٠١٤ابریل شیماء مصطفى محمد عبد السالم.١
أنف وأذن وحنجرة٢٠١٥ابریل ناصر لبیب محمد النقیب.٢

   اجلراحة العامة :التخصص

انصرافحضورمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد٢٠١٦ابریل دھانى جبر محمود جبر محم.٣
جمیع المواد٢٠١٥ابریل جالل محمد محمد عبد القوى.٤
جمیع المواد٢٠١٦ابریل مصطفى ابراھیم سعد عبد العاطى.٥
جمیع المواد٢٠١٦ أكتوبرمحمد یحیى محمد صیرة.٦
جمیع المواد٢٠١٥ابریل محمود محمد عبد الباقى أحمد.٧

  لعامة اجلراحة ا: التخصص

انصرافحضورمالحظاتدورة القیداالسمم

 المقرر  شفوي- الجراحة٢٠١٦ابریل أحمد ابراھیم محمد زوید.٨
االختیاري

جمیع المواد٢٠١٤ أكتوبرمحمد مرزوق عزب الجلداوى.٩
جمیع المواد٢٠١٤ابریل حمدى فتحى محمد المنیاوى.١٠
لموادجمیع ا٢٠١١ابریل محمد صالح عباس صالح.١١
جمیع المواد٢٠١٤ابریل محمد جالل عبد الوھاب على.١٢
جمیع المواد٢٠١٣اكتوبر أحمد محمد نجیب محمد السید.١٣
جراحة عامة٢٠١٣اكتوبر عمرو سعد بسیونى العسكرى.١٤
الجراحة العامة٢٠١٦ابریل أحمد ربیع عبد البارى السید.١٥
جمیع المواد٢٠١٤ابریل محمود محمد عبداهللا على.١٦
جراحة عامةاكلینیكى٢٠١٤اكتوبر عمرو طارق حافظ یس.١٧
شفوى واكلینیكى جراحة عامة٢٠١٥ابریل محمود على محروس أبوزید.١٨
جمیع المواد٢٠١٥ابریل كمال جمال كمال محمد.١٩
جمیع المواد٢٠١٦ابریل فاطمة ابراھیم یوسف محمد .٢٠
جمیع المواد٢٠١٣اكتوبر حمادة أحمد صابر فاید.٢١
جراحة عامة٢٠١٢ابریل أشرف السعید عبد الجواد عبد الحفیظ.٢٢

   التخدير : التخصص

انصرافحضورمالحظاتدورة القیداالسم    م 
جمیع المواد٢٠١٧ابریل أحمد ھاشم محمد اسماعیل.٢٣

   التخدير :التخصص

انصراحضورمالحظاتدورة القیداالسمم
ف

جمیع المواد٢٠١٥ أكتوبر زین العابدین طلبھ جادأسامة.٢٤
التخدیر٢٠١٦ابریل  السیدفتحيمحمود جمال .٢٥
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التخدیر٢٠١٦ أكتوبر فھیم الخولىفتحيأمیرة .٢٦
التخدیر٢٠١٥ابریل غادة محمود محمد عبد العال.٢٧
التخدیر٢٠١٥ابریل أسماء محمد محمد ابراھیم.٢٨
التخدیر٢٠١٢ابریل عمر على عمرعصام موسى .٢٩
التخدیر٢٠٠٨ابریل ھشام على منصور الدحدوح.٣٠
إختیاري مقرر شفوي٢٠١٣ابریل مروة محمد أحمد محمد طھ.٣١
تخدیر٢٠١٦أكتوبر حجازي أبو السید قعبد الرازإیمان .٣٢

   اهلستولوجى :التخصص

انصرافحضورمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد٢٠١٧ابریل م عبد اهللا محمود البربرىریھا.٣٣
جمیع المواد٢٠١٦اكتوبر شیماء عبد الجواد السید.٣٤
جمیع المواد٢٠١٧ابریل سعاد شبل شبل أبوحبسة.٣٥

    أمراض النساء والتوليد : التخصص

انصرافحضورمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد٢٠١٧ابریل غادة محمد مختار الصیاد .٣٦
جمیع المواد٢٠١٧ابریل أحمد فتحى ابراھیم عامر.٣٧
جمیع المواد٢٠١٧ابریل أمل السید على الفوال.٣٨
جمیع المواد٢٠١٧ابریل حسناء محمود أبو الفتوح زیدان.٣٩
جمیع المواد٢٠١٧ابریل والء محمود ابراھیم الشیمى.٤٠

     أمراض النساء والتوليد: التخصص

انصرافحضورمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد٢٠١٣ابریل محمد عبد المنعم حسن أبو أحمد.٤١
أمراض النساء- التولید٢٠١٦ابریل ایمان سعید عثمان بدر.٤٢
جمیع المواد٢٠١٤اكتوبر أحمد كمال محمد ابراھیم.٤٣
 نساءعملى-مقرر اختیارى٢٠١٥ابریل ایمان السید حسین بدر.٤٤
جمیع المواد٢٠١٦ابریل یاسمین لطفى عبد الرحمن  الشیخ.٤٥
 اكلینیكى تولید-أمراض النساء٢٠١٥ابریل نھى فتحى محمود سید أحمد.٤٦
مقرر اختیارى–تولید٢٠١١ابریل بھاء الدین توفیق عبد الغنى عامر.٤٧

    طب وجراحة العني  : التخصص

انصرافحضورمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد٢٠١٦ابریل منار فوزى محمد داود.٤٨
جمیع المواد٢٠١٥ابریل محمود محمود محمد التاجورى.٤٩
جمیع المواد٢٠١٥ابریل شیماء محمد محمد عزام.٥٠
جمیع المواد٢٠١٦ابریل أحمد عادل زناتى سالمة.٥١

    طب وجراحة العني  : التخصص

انصرافحضورمالحظاتدورة القیداالسمم
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انصرافحضورمالحظاتدورة القیداالسمم
شفوى اكلینیكى-جراحة العین٢٠١٥ أكتوبراسراء سامى أحمد الغباشى.٥٢

 المقرر االختیارى-طب العین
جمیع المواد٢٠١٣ابریل أحمد رفعت عبد اللطیف تمراز.٥٣
جمیع المواد٢٠١٣ابریل محمد شوقى محرم موسى.٥٤
محمد خیرى محمد مصطفى .٥٥

النفرى
شفوى واكلینیكى جراحة ٢٠١٣ابریل 

طب العین  مقرر + العین
اختیارى

جمیع المواد٢٠١٢ابریل أحمد محمد جودة محمد.٥٦

    طب احلاالت احلرجة : التخصص

انصرافحضورمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد٢٠١٦ابریل ھنادى محمد عبد المنعم الفقى.٥٧

    طب احلاالت احلرجة : التخصص

انصرافحضورمالحظاتدورة القیداالسمم

حاالت الحرجةشفوي٢٠١٣ أكتوبرالشافعي أحمد وھبھ ھاني.٥٨
حاالت الحرجة٢٠١٣ أكتوبر ابراھیمإسماعیل محمد ھاني.٥٩
الحاالت الحرجة٢٠١٣ابریل  محمد عبد العزیز السقامجدي.٦٠
حرجةالحاالت ال٢٠١٦ابریل محمد فتحى عبد العزیز عطیة.٦١

   األسرة  طب : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد٢٠١٧ابریل ھبھ عرفة االمام عبد الغفار سالمان.٦٢
جمیع المواد٢٠١٧ابریل انشاد  السید محمد عبد اللطیف.٦٣

    التجميل واحلروق : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد٢٠١٧ابریل اسامة رفعت محمد أحمد عویضة.٦٤
جمیع المواد٢٠١٧ابریل محمد السید محمد طایل.٦٥
جمیع المواد٢٠١٧ابریل ھشام طھ أحمد الشرملسى.٦٦
جمیع المواد٢٠١٧ابریل مصطفى محمد ابراھیم العسال.٦٧
جمیع المواد٢٠١٧ابریل محمد سمیر ابراھیم اسماعیل.٦٨
جمیع المواد٢٠١٥اكتوبرمحمد میھوب عبد الوھاب میھوب.٦٩
جمیع المواد٢٠١٦ابریل خالد محمد رمضان محمد.٧٠

    التجميل واحلروق : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جراحة تجمیل٢٠١٤اكتوبرھیثم شعیب شعیب محمد النجار.٧١
جراحة تجمیل٢٠١٥ برأكتوأحمد سعید بسیونى سالمة.٧٢
 تجمیلشفوي٢٠١٥ابریل محمد نعیم عبد الحمید النحاس.٧٣
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جمیع المواد٢٠١٤ابریل أحمد عبد الھادى أحمد اسماعیل.٧٤
جمیع المواد٢٠١٦ابریل محمد عادل یوسف التحفة.٧٥
جراحة اكلینیكى٢٠١٣اكتوبر ھیثم شاكر أحمد رزق.٧٦

تجمیل
جراحة تجمیل٢٠١٣ابریل یابرأفت شعبان أحمد د.٧٧

    جراحة املسالك البولية  : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد٢٠١٦ أكتوبرالباري عبد العزیز عبد فتحيمصطفى .٧٨
جمیع المواد٢٠١٦ أكتوبرغنیميأحمد سمیر ابراھیم .٧٩
جمیع المواد٢٠١٦ أكتوبرعطویھ جمعة موافيابراھیم .٨٠

    جراحة املسالك البولية  : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

 مقرر -جراحة المسالك٢٠١٣ابریل حافظ محمود محمد اسماعیل مناع.٨١
اختیارى

جراحة المسالك٢٠١٣ابریل فایز أحمد محمد مصطفى  العسكرى.٨٢
جمیع المواد٢٠١٥اكتوبر أحمد فؤاد ابراھیم محمد.٨٣
شفوى وعملى مسالك٢٠١٦ابریل خالد محمد مجدى زین العابدین یوسف.٨٤

    القلب والصدر: التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد٢٠١٧ابریل محمد شعبانخالد عبد اهللا.٨٥
جمیع المواد٢٠١٧ابریل محمد مصیلحى عبد الصبورمصیلحى.٨٦
جمیع المواد٢٠١٧ابریل سارة محمد عبد الصادق عبد المقصود.٨٧

    القلب والصدر: التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

 قلب وصدروعملي شفوي٢٠١٤ابریل محمد ابراھیم محمد بحیرى.٨٨
 محمد ابراھیم دعبد المقصوعادل .٨٩

خلیفة 
جمیع المواد٢٠١٤ابریل 

جراحة القلب والصدر٢٠٠٩ابریل یر نعمان حرزأمجد سم.٩٠

  النووي والطب األورام عالج : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد٢٠١٧ابریل ةأبو سعیدبالل محمد ملیجى .٩١
جمیع المواد٢٠١٧ابریل السنباويمحمد سعید محمد .٩٢

  لنوويا والطب األورام عالج : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسم    م 
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  عالج بیولوجى -عالج أورام٢٠١١ابریل ھناء أحمد أحمد عبد العال.٩٣
 شفوى مقرر اختیارى-وكیمیائى

   التشريح: التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد٢٠١٧ابریل مروة عبد الرسول مصطفى عمر.٩٤

   أنف وأذن: التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد٢٠١٣ابریل أحمد سعد محمد حسین حماد.٩٥

   مسعيات: التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

 وحنجرةوأذنأنف ٢٠١٥ أكتوبرغادة محمد وجیة عبد الحى فلفلة.٩٦
أمراض ٢٠١٥ أكتوبرىأمل على عبد العزیز عل.٩٧

أمراض +السمع
االلكترونیات+ التأھیل

  الفسيولوجي : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

 مبادئ علم -شفوي٢٠١٥ أكتوبرمروة محمد عادل على محمد.٩٨
الفسیولوجي

   جراحة املخ واألعصاب: التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد٢٠١١ابریل أحمد عباس عبد السالم ضیف.٩٩
 +   واألعصابجراحة المخ ٢٠١٦ابریل محمد أحمد عبد اللیف محمد سالم.١٠٠

 مقرر اختیارىشفوي

   العظام: التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

ظام العوإصاباتأمراض ٢٠١٤ابریل أمین رمزى عبد الملك نصر أسعد.١٠١
جمیع المواد٢٠١٦ابریل محمد محرم محمود جودة.١٠٢
أمراض وأصابات العظام٢٠١٦ابریل تامر اسماعیل مرسى بدوى.١٠٣

  طب األطفال: التخصص

االنصرافالحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد ٢٠١٧ابریل  عقل عقل عطفيمحمد .١٠٤
٢٠١٥ أكتوبریاسر أحمد عبده زاید.١٠٥
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االنصرافالحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

٢٠١٧ابریل علیاء أحمد حسنین سالمة.١٠٦
٢٠١٧ابریل رانیا صالح الدین حسین على.١٠٧
٢٠١٦ابریل منى عبد الرازق محمد القاضى.١٠٨

  طب األطفال: التخصص

االنصرافالحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

طب أطفال٢٠١٥ابریل منار عبد العزیز فھمى نوار.١٠٩
طب أطفال٢٠١٦أكتوبر د البسیونى البناأمانى أحم.١١٠
طب أطفال٢٠١أكتوبر دعاء أحمد السید غازى.١١١
طب أطفال٢٠١٣إبریل وردة أحمد أحمد عیاد.١١٢
طب اطفال٢٠١٣أبریل رامى عشماوى أحمد العشماوى.١١٣
طب أطفال  ٢٠١٥اكتوبر طارق فتح اهللا فتح اهللا الشامى.١١٤
طب أطفال٢٠١٦أبریل ابنجوى نبیل أحمد  غر.١١٥
طب أطفال٢٠١٦أكتوبر ھبھ شكرى محمد سلیمان.١١٦
طب أطفال٢٠١٦أكتوبر لمیاء حسن عبدالرحمن سلیم.١١٧
طب األطفال٢٠١٦أكتوبر شیماء السید على محمد.١١٨
طب اآلطفال٢٠١٥أبریلابتسام محمد محمود سلیمھ.١١٩
طفالطب األ  ٢٠١٣إبریل رضا رزق ابو الغیط.١٢٠
طب األطفال٢٠١٦أكتوبرھبھ محمد صبحى حامد الزفزاف.١٢١
طب األطفال٢٠١٥أكتوبر أحمد فوزى محمود المقیمى.١٢٢
طب األطفال٢٠١٣ابریل أحمد فوزى حامد عطیھ ماضى.١٢٣
طب األطفال٢٠١٦أكتوبر سناء منصور محمد محمد جابر.١٢٤
 األطفالطب٢٠١٥أبریل أسماء سمیر سید أحمد شریف.١٢٥
طب األطفال٢٠١٣أبریل ولید كمال محمد حسنین.١٢٦
طب األطفال٢٠١٥أكتوبرمروه شریف عبدالرحیم جاد.١٢٧
طب األطفال٢٠١٣أبریل سھا سامى محمد قشتى.١٢٨
طب أألطفال٢٠١٣أبریل أزھار عبدالجابر محمد عبدالرازق.١٢٩

  طب األطفال: التخصص

االنصرافالحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

طب أألطفال٢٠١٣ابریل ھبھ  بدیر غازى ابو العطا.١٣٠
طب األطفال٢٠١٥أكتوبر أحمد محمد  عبد الحمید عبدالكریم.١٣١
طب األطفال٢٠١٣ابریل والء محمد نبیل الجزیر.١٣٢
طب األطفال٢٠١٣ابریل دینا أحمد جالل عبدالفتاح عیسى.١٣٣
طب األطفال٢٠١٣ابریل ى عابدینزینب سعید مصطف.١٣٤
طب األطفال٢٠١٣ابریلرانیا خضرى طھ عالم.١٣٥
طب األطفال٢٠١٣ابریل رحاب باسم محمد حسن.١٣٦
طب األطفال٢٠١٣أبریل تامر عبد الرحیم مصطفى إبراھیم.١٣٧

    القلب واألوعية الدموية : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
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جمیع المواد ٢٠١٥ أكتوبرالسید عبد العظیم السباعى على ھبھ.١٣٨
جمیع المواد٢٠١٥ أكتوبرمحمد سعید عبد اللطیف على التحفة.١٣٩
جمیع المواد٢٠١٥ أكتوبرمحمود سعید محمود محمد.١٤٠
جمیع المواد٢٠١٣ أكتوبرمحمد فؤاد منصور عویس.١٤١
ع الموادجمی٢٠١٧ابریل دیفید ثروت حكیم خلیل.١٤٢
جمیع المواد٢٠١٧ابریل أحمد عاطف سید البقیعى.١٤٣
جمیع المواد٢٠١٧ابریل أحمد محمد مصطفى الشویھ.١٤٤

   أمراض  القلب واألوعية الدموية : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

أمراض القلب٢٠١٤ أكتوبرعبد اهللا أبو طالب معبد الحلیعاطف .١٤٥
شفوى مقرر –اقلب ٢٠١٤أكتوبر تونى محمد ریاض تونى.١٤٦

اختیارى
جمیع المواد٢٠١٠اكتوبر سامیھ محمد طھ تقى الدین.١٤٧
أمراض قلب٢٠١٤أكتوبرمحمود رجب درویش.١٤٨
جمیع المواد٢٠١٤ابریل محمد أحمد صبرى سلیمان.١٤٩
جمیع المواد٢٠١١أبریل أحمد نبیل محمود حسن.١٥٠
 عملى مقرر -قلب٢٠١٣أكتوبر طفى مرسى علىمرسى مص.١٥١

اختیارى
شفوى +أمراض قلب٢٠١٤أكتوبر أحمد حمدى عبدالعظیم االنبابى.١٥٢

وعملى مقرر اختیارى
أمراض القلب٢٠١٥أكتوبر محمود أبوالیزید محمود عكر.١٥٣
 شفوى مقرر -قلب٢٠١١أبریل ھانى عبدالمنعم الحفنى المغالوى.١٥٤

اختیارى
امراض القلب٢٠١١إبریل مد محمد ھاللى مصطفىأح.١٥٥
قلب٢٠١٥أكتوبر شریف محمد الدسوقى زغلول.١٥٦
شفوى أمراض القلب٢٠١٣أكتوبر محمد أحمد الرفاعى عطوة.١٥٧
أمراض القلب٢٠١٠أبریل نصرة عبدالعال عبد الجلیل.١٥٨
شفوى وعملى امراض ٢٠١٢أبریل أحمد رحیم الغلبان.١٥٩

 وعملى  وشفوى-قلب
  مقرر

شفوى امراض قلب٢٠١٢إبریل محمد لطفى محمد عیسى.١٦٠
امراض القلب ٢٠١٤إبریل منى فكرى فتحى أحمد سعدا هللا.١٦١
 شفوى -قلب٢٠١٥أكتوبر محمد توفیق یوسف قندیل.١٦٢

مقرراختیارى

   أمراض  القلب واألوعية الدموية : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد٢٠١٥ أكتوبرمحمد مصطفى إبراھیم جاب اهللا.١٦٣
شفوى وعملى قلب٢٠١٣أكتوبرأحمد حسن جمال الدین اید.١٦٤
شفوى أمراض قلب٢٠١٣إبریل رائد أحمد فؤاد محمد عبدالفتاج.١٦٥
 شفوى  -شفوى قلب٢٠١٣إبریل بسام محمد عبدالحى السرجانى.١٦٦

مقرر اختیارى
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انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

شفوى امراض قلب٢٠١٣إبریل حمیدة عبد العلیمبد اهللاعاصم ع.١٦٧
امراض قلب٢٠١٤إبریل أحمد عبدالخالق عطیھ خالد.١٦٨
شفوى - إمراض قلب٢٠١٣إبریل أحمد نظمى أمین إبراھیم الشعراوى.١٦٩

مقرر اختیارى
جمیع المواد٢٠١٤إبریل إیمان أحمد محمد سلیم.١٧٠
جمیع المواد٢٠١٣كتوبر أولید محمد عبدالمنعم بشندى.١٧١
جمیع المواد٢٠١١أكتوبر أحمد عبدالحمید متولى القرط.١٧٢
 شفوى وعملى -قلب٢٠١٤اكتوبرأحمد محمد سعید إسماعیل سلیم.١٧٣

مقرر اختیارى
امراض قلب٢٠١٤إبریل ناھد محمد ممتاز حامد عوض اهللا.١٧٤
 شفوى -شفوى قلب٢٠١٥ابریل ھشام محمد سعد طایل.١٧٥

ملى مقرر وع
اختیارى

جمیع المواد٢٠١١ابریل محمد على عبد المعطى أحمد.١٧٦
جمیع المواد٢٠١٠إبریل إبراھیم على محمد شاعین.١٧٧
راسب امراض القلب٢٠١١أكتوبر ولید فتحى عبد اللطیف.١٧٨

    الصحة العامة وطب اتمع: التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد ٢٠١٦اكتوبر ر حمود أحمد العشارىسم.١٧٩
جمیع المواد٢٠١٦ابریل شیماء یحى عبد الرؤوف االزوك.١٨٠
جمیع المواد٢٠١٦ابریل یسرا على رحیم الغلبان.١٨١

    األمراض اجللدية والتناسلية: التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد ٢٠١٦ أكتوبرا  محمد على البنإمامرانیة .١٨٢
جمیع المواد٢٠١٧ابریل  سلیمان جملالعاطينھلھ عبد .١٨٣
جمیع المواد٢٠١٦ أكتوبرشیماء أحمد عبد العلیم أبو الخیر.١٨٤
جمیع المواد٢٠١٧ابریل  عبد الستار قطبمجدي رامي.١٨٥
جمیع المواد٢٠١٧ابریل الفرارجيتغرید شوقى محمود .١٨٦

    األمراض اجللدية والتناسلية: التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

امراض جلدیھ٢٠٠٨أكتوبر محمد فرج أحمد القاصد.١٨٧
جمیع المواد٢٠١٦تبریلأمیره الشحات مصطفى أحمد.١٨٨
ھستوباثولوجىیا-جلدیھ ٢٠٠٨أكتوبررشا أحمد طھ عطاهللا.١٨٩

  هيل   والتأالطبيعي  الطب : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد ٢٠١٦ أكتوبرأمیرة طارق محمد الشنوانى.١٩٠
جمیع المواد ٢٠١٦ابریل نھى صبحى عبد اهللا الدسوقى.١٩١
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   والتأهيل  الطبيعي  الطب : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
إكلینیكیة استعماالت –طبیعيطب ٢٠١٤بریل إعماد محمد محمود بركات.١٩٢

 تعویضیھوأجھزه

   التشخيصيةاألشعة : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد ٢٠١٦ أكتوبر ابراھیم سلطانحنفيبالل سعید .١٩٣
جمیع المواد ٢٠١٥ أكتوبركریم أحمد أمین محمد.١٩٤

  صية التشخياألشعة : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

أشعة تشخیصیھ٢٠١٥إبریل مروة السید عبدالمقصود إبراھیم.١٩٥
اشعة تشخیصیھ٢٠١٦أبریل عبیر نبیل على مصطفى.١٩٦
اشعة تشخیصیھ٢٠١٥أكتوبرعائشة  شریف محمد سعد.١٩٧
اشعة شفوى٢٠١٥ابریل دینا متولى محمود برسیم.١٩٨

تشخیصیھ
اشعة تشخیصیھ٢٠١٣أكتوبر محمودأحمد اصالن جندى.١٩٩
اشعة تشخیصیھ٢٠١٥إبریل أحمد محمود أحمد البرقى.٢٠٠
اشعة تشخیصیھ٢٠١٥أكتوبرأحمد المتولى عبدالعزیز السفلیى.٢٠١
اشعة تشخیصیھ٢٠١٥إبریل محمد إبراھیم یاسین.٢٠٢
ملى شفوى وع٢٠١٥ابریل عباس عبدالمقصود عباس العنانى.٢٠٣

اشعھ
اشعة تشخیصیھ٢٠١٦إبریل محمد محمد ابو مسلم شلبى.٢٠٤

   الباثولوجيا اإلكلينيكية: التخصص 

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
أمراض دم ٢٠١٦ابریل منال منیر محمد حلیم منصور.٢٠٥

   الباثولوجيا اإلكلينيكية: التخصص 

انصرافورحضالمالحظاتدورة القیداالسمم

أمراض دم ٢٠١٤أكتوبر إیزیس سامى المرسى بدیره.٢٠٦

    الكيمياء احليوية  : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد ٢٠١٦ابریل مى أحمد حافظ أبو العنین.٢٠٧
جمیع المواد ٢٠١٦ابریل منى أحمد عباس السید.٢٠٨

  ة    اإلمراض العصبي: التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
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جمیع المواد ٢٠١٥ابریل ایناس عاطف یوسف النجار.٢٠٩

  العصبية األمراض : التخصص 

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

شفوى مقرر اختیارى وشفوى ٢٠١٦ابریل محمد السعید رضوان الشین.٢١٠
وعملى امراض عصبیھ 

  النفسية األمراض : التخصص 

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

جمیع المواد ٢٠١٥أكتوبرمنى إبراھیم عمار.٢١١

  مراض الباطنة العامة  ا: التخصص 

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسم    م 

جمیع المواد٢٠١٦ابریل سامى منصور زكى حجاج.٢١٢
جمیع المواد٢٠١٥ كتوبرأمحمد السید سعید النجار.٢١٣
جمیع المواد٢٠١٧ابریل أحمد محمد عبد العزیز الصباغ.٢١٤
جمیع المواد٢٠١٦ابریل محمود على عبد المجید صوان.٢١٥
جمیع المواد٢٠١٦ابریل محمد أحمد عبد السالم محمد.٢١٦
جمیع المواد٢٠١٦ أكتوبرمحمد كمال حامد دویدار.٢١٧
جمیع المواد٢٠١٤اكتوبرن أحمدأمل محمد صالح الدی.٢١٨

   الباطنة العامة  أمراض : التخصص

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

اكلینیكى امراض باطنھ٢٠١٣إبریل وائل سعید سالم الشاذلى.٢١٩
جمیع المواد٢٠١٤أكتوبر محمد سامى محمد الصفتى.٢٢٠
عماد الدین محمد عبدالنبى العدل .٢٢١

نعبدالرحم
جمیع المواد٢٠١٥إبریل 

شفوى  -امراض باطنھ٢٠١٥إبریل أحمد محمد جمال الدین البزار.٢٢٢
مقرر

أمراض باطنھ٢٠١٥أكتوبرعلى شعان على أبوفاطمھ .٢٢٣
 -شفوى واكلینیكى باطنھ٢٠١٥أبریل عبد الحمیدوائل أحمد.٢٢٤

مقرر اختیارى
اطنھأمراض ب٢٠١٦أبریل رضا حلمى السعید محمد.٢٢٥
أمراض باطنھ٢٠١٦إبریل صالح المغاورى صالح .٢٢٦
اكلینیكى  امراض باطنھ٢٠٥أكتوبر أحمد ریاض أحمد العشماوى.٢٢٧
اكلینیكى امراض الباطنھ٢٠١٥أكتوبرمحمد على نصر إبراھیم.٢٢٨
جمیع المواد٢٠١٦أبریل میاده محمد محمد عبدالرازق.٢٢٩
امراض باطنة ٢٠١٦ لإبریسماح حامد محمد إبراھیم.٢٣٠
أمراض باطنھ٢٠١٦أكتوبر ھناء السید أحمد بركات.٢٣١
أمراض باطنھ٢٠١٦أكتوبر كمال العدلىھانى فاروق محمد.٢٣٢
أمراض باطنھ٢٠١٦إبریل محمد محمد عبدالتواب منصور.٢٣٣
جمیع المواد٢٠١٤إبریل محمود صبرى محمد حسن.٢٣٤
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انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

اكلینیكى أمراض باطنھ٢٠١٦ إبریلمحمد عادل رمضان معطى.٢٣٥
 شفوى -أمراض باطنھ٢٠١٣أبریل محمود أحمد الحاج على.٢٣٦

مقرر اختیارى

   الباطنة العامة  أمراض:التخصص 

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم

عملى أمراض باطنھ٢٠١٦أكتوبرالبھى رجبرشا عبد اهللا.٢٣٧
شفوى مقرر  ٢٠١٤إبریل كریم صالح محمود كریم.٢٣٨

اختیارى
محمد عبدالوھاب عبدالستار عبد .٢٣٩

البارى
جمیع المواد٢٠١٥أكتوبر 

جمیع المواد٢٠١٦إبریل محمد فوزى عبدالفتاح .٢٤٠
جمیع المواد٢٠١٥إبریل محمد محمود محمد سلیمان.٢٤١
أمراض باطنھ٢٠١٤إبریل إسالم رمضان محمد شاھین.٢٤٢
أمراض باطنة٢٠١٥أبریل  دنیاالقوى أحمد محمد عبد.٢٤٣
جمیع المواد٢٠١٦أكتوبریاسر حامد عبدا لقادر اللشف.٢٤٤
جمیع المواد٢٠١٦أكتوبرالرحمن محمد أبو غزال سھام عبد.٢٤٥
- مقررشفوي٢٠١٢أكتوبرعماد صبحى حلمى الحریرى.٢٤٦

 إمراضاكلینیكى 
اطنھب

باطنھامراض ٢٠١٣أبریل محمد على سعد أبو السعدات.٢٤٧
–مقرر اختیارى٢٠١٣أكتوبر طارق محمد أحمد طریف.٢٤٨

امراض باطنھ
امراض باطنھ٢٠١٥إبریل محمد الشحات النجدى قطب دیاب.٢٤٩
شفوى مقرر ٢٠١٥ابریل أحمد محمد أنور  سالم.٢٥٠

 أمراض - اختیارى
باطنة

  التخصص طب املناطق احلارة وصحتها

انصرافضورحالمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد٢٠١٦إبریل العزیز عیاد دالسید عبمحمد .٢٥١
جمیع المواد٢٠١٢أكتوبر ریشھأبو  جابر معبد المنعخالد .٢٥٢
جمیع المواد٢٠١٥أكتوبر عباس محمد السید عامرأماني.٢٥٣
جمیع المواد٢٠١٥أكتوبر شرین عبد العزیز القشاش.٢٥٤
جمیع المواد٢٠١٤إبریل خیر اهللاأحمد طلعت إسماعیل .٢٥٥
جمیع المواد٢٠١٤إبریل محمد السید عنیر.٢٥٦

   األمراض الصدرية والتدرن: التخصص 

انصرافحضورالمالحظاتدورة القیداالسمم
جمیع المواد ٢٠١٦ابریل  علىرعبد القادمحمد محروس .٢٥٧
جمیع المواد٢٠١٦أكتوبر عبد اهللا إمام حلميرحاب .٢٥٨


