
 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 ثاني ساعات معتمدة نتيجة الدبلوم جزء

 م2017 ابريل تخصص التوليد وأمراض النساء دور 

رقم 

 الجلوس
 مـــــــــــاإلس

المعدل 

 الفصلي

 1ج 

المعدل 

 الفصلي

 2ج 

المعدل 

 التراكمي

 

النسبة 

 المئوية
 مالحظات التقدير

 أوال: طالب ناجحون بتقدير جيد جدا

 جيد جدا 76,64 25,55 34,42 42,22 دد حــامـــــــهبـه الســـــيد رشــــــا 505
 

 

 ثانيا: طالب ناجحون بتقدير جيد 

  جيد 72.7 24,23 36,8 35,90 احمـد حموده محمد حسام الديــــــــن 463

  جيد 73,56 24,52 33,17 40,39 سلوي شعبان عبد النبي الرهـــاوي 481

  جيد 71,25 23,75 32,75 38,5 شنودة كمـــال نظــــير كــــــــروس 484

  جيد 70,66 23,55 30,56 40,1 ماجـى مجــدى موريــس جرجــس 491

  جيد 70,98 23,66 30,28 40,70 هنــد محمد عبد الرحمن محمد عبد النبى 507

 ثالثا: طالب راسبون

 راسب التوليد وامراض النساء ومقرراختياري أحمد حسني سعد زغلول  449

 تنظيم اسرة-راسب امراض النساء  ة عبد الجواد عبد الفتاح طبل أمير 450

 مقرراختياري -امراض النساء  -راسب التوليد  أميمة عيد محمود عيد  451

 راسب التوليد رحاب محمد إبراهيم حجاج  452

 راسب جميع المواد رشا كامل محمد عمر  453

 راسب جميع المواد رضا السعيد حسن زهرة  454

 مقرراختياري -امراض النساء  -راسب التوليد  رضا مبروك محمد سالمة أبو طالب  455

 مقرراختياري -تنظيم اسرة-راسب امراض النساء  سماح عبد هللا المرسي الشرقاوي 457

 مقرراختياريراسب  مينا ميالد ذكري تادرس  459

 راسب امراض النساء نجوي محمد عبد اللطيف بدر  460

 راسب التوليد محمد فهمي المهدي هند  461

 امراض النساء -راسب التوليد  ابتسـام محمــود مصطفــى ســـالم 462

 مقرراختياري -امراض النساء  -راسب التوليد  اماني فتحي عبد العزيز عبدالبـــاري 464

 امراض النساء -راسب التوليد  أمل حســــني حســـــــــن الســــــقا  465

 راسب امراض النساء ميمه جوده محمد محمد عبد اللطبفا 466

 راسب مقرراختياري  أمـــين منتصـــر أمــــــين ســـــــليم 467

 راسب امراض النساء إنجي حمدي ســـــــــــالمة محمــــــد  468

 اريمقرراختي -امراض النساء  -راسب التوليد  اياد محمد عبــــد القــــــوي عثمــان  469

 مقرراختياري -امراض النساء  -راسب التوليد  ايمان محمـــد محمـــد الحـــــــــداد 470

 مقرراختياري -امراض النساء  -راسب التوليد  حسين فهمي معـــــوض الســــــــــيد  471

 راسب امراض النساء خلــود عثمــان حســـــــن موســى 472

 مقرراختياري -امراض النساء  -راسب التوليد  عال بدر الدينداليا عمــر قطب عبد ال 473

 راسب امراض النساء ي رانيا ابراهيم الســـــــــيد الصعــــيد 474

 تنظيم اسرة-راسب امراض النساء  رانيــا السـيد عبد الغنى عبد العزيز 475



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 ثاني ساعات معتمدة نتيجة الدبلوم جزء''تابع    

 م2017راض النساء دور ابريل  تخصص التوليد وأم

رقم 

 الجلوس
 اإلســـــــــــم

المعدل 

 الفصلي

 1ج 

المعدل 

 الفصلي

 2ج 

المعدل 

 التراكمي

 

النسبة 

 المئوية
 مالحظات التقدير

  

 "تابع " ثالثا: طالب راسبون

 راسب جميع المواد رشا عبد المرضي إبراهيم عرفــــه   476

 راسب مقرراختياري ـــــــو كبشه ريهام اسامة عبـــــده أبـ 477

 مقرراختياري -راسب امراض النساء  ريهــــــــــام رزق محمـــــــــد رزق 478

 امراض النساء -راسب التوليد   زينب محمد إبراهيــــــــــم بغاغــــــة 479

 امراض النساء -راسب التوليد  زينب محمـــــــد علي عـــــــــــوض  480

 مقرراختياري -امراض النساء -راسب التوليد  ســـماح ســـعد محمــــد أبـــو زيـــد  482

 راسب امراض النساء سـوزان احمــــــد علــى الشــــامــى 483

 راسب جميع المواد عفاف محمد ســـــــــــــــــامي هــالل 485

 رراختياريمق -راسب امراض النساء  عماد فخري اسخارون جــورجيوس 486

 امراض النساء -راسب التوليد  عمـــرو احمــــــــد علـــى نميـــــــر 487

 مقرراختياري -امراض النساء -راسب التوليد  غـاده علـى بيـــــــومـى عبـــــــد هللا 488

 راسب جميع المواد فاطمة محمد أحمــــــــــد إسماعيــل  489

 راسب جميع المواد زق احمــدفاطمه سـالمه عبـد الرا 490

 راسب امراض النساء مايكل فاروق بشــــــــــــير بالمون  492

 راسب مقرراختياري محمد إبراهيم الدسوقي توفيـــــــق  493

 راسب مقرراختياري محمد صبري متولي مســــــــــــلم  494

 مقرراختياري -تنظيم اسرة-ساء راسب امراض الن مروة ابراهيم راشد البســـــــــيوني  495

 راسب امراض النساء مروة غــازي غــازي الســيد صقــر  496

 راسب امراض النساء مــروره عبـــــد هللا ابـــــو رواش 497

 راسب امراض النساء مني عبد الغني البسيوني الخولي  498

 تنظيم اسرة-راسب امراض النساء  مـنى مرعـى محمـــود مــرعــــــى 499

 امراض النساء -راسب التوليد  مني يســــــــــري أحمــــــــد غانم  500

 مقرراختياري -راسب امراض النساء  مي صبحي عبد السميع أبو الخير  501

 راسب امراض النساء نسريــن محمد امين محمـــد عفيفــى 502

 تنظيم اسرة-النساء راسب امراض  هالــة عاطـــف أحمـــــــد قبيصي  503

 مقرراختياري -امراض النساء -راسب التوليد  هـانـم الشــــــناوى حــامــد الحــــدق 504

 مقرراختياري -امراض النساء -راسب التوليد  هــدى رجــب علــى عبــد الرحيـــم 506

 ختياريمقررا -امراض النساء -راسب التوليد  والء علـى محمـود علـى حســــــن 508

 رابعا: طالب غائبون

 ريهام مجدي السيد الميهي 456

 محمد فوزي عبد الواحد محمد الشافعي 458

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 ثاني ساعات معتمدة نتيجة الدبلوم جزء''تابع    

 م2017تخصص التوليد وأمراض النساء دور ابريل  
 

 

 ملخص النتيجة:
 

 60 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن 1

 58 ب الحاضــــــــــــرينعدد الطال 2

 2 عدد الطالب الغائبين 3

 6 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن 4

 52 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن 5

 %10,34 النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح 6

 

 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 

 

 جزء ثاني ساعات معتمدة نتيجة  الدبلوم 

 م2017دورابريل  تخصص  األشعة التشخيصية 
 

رقم 

 الجلوس

المعدل  اإلسم

 الفصلي

 1ج 

المعدل 

 الفصلي

 2ج 

المعدل 

 التراكمي

 

النسبة 

 المئوية

 مالحظات التقدير

 أوالً : طالب ناجحون بتقدير "جيد ً"

  جيد 68.67 22.89 35.56 33.11 محمد غنيمي فضلون عبد الحليـــــم  600

  جيد 70.78 23.59 35.50 35.28 شيماء سعيد محمد السيد شــــــعيرة 603

 ثانياً : طالب راسبون

 راسب التشخيص باألشعة  أحمد إبراهيم محمــد الحنفي 595

 راسب التشخيص باألشعة أسماء جمال عبد العظيم سالمة محمد 596

 ادراسب جميع المو مصعب السيد عبد المحسن 598

 راسب التشخيص باألشعة حازم محمد عبد المقصود سيد أحمد 599

 راسب التشخيص باألشعة   حسام الســـيد محمـــــــد عــــــزاز 601

 راسب التشخيص باألشعة   ــازيتب تاج الدين ســــــعيد البنــــــ 602

 نة العامة والباثولوجي والمقرر االختياريراسب التشخيص باألشعة والباط محمود اسماعيل محمود محمد ريحان 604

 ثالثا : طالب غائبون 

 اليوجد 

 

 

 : ملخص النتيجة 

 9 عدد الطالب المتقدمين   1

 9 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 -- عدد الطالب الغائبين  3

 2 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   4

 7 ـــن  عدد الطالب الراسبيـــــــــــ 5

 %22.22 النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   6
 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 

 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة 

 م2017دورابريل   تخصص  جراحة المسالك البولية
  

رقم 

 الجلوس
 االســــــــــــــــــــــــــــــم

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

لفصلي ا

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أوالً : طالب ناجحون بتقدير "جيد"

 اليوجد

 ثانياً : طالب راسبون

 باثولوجيا جراحية -تشريح جراحي –راسب جراحة مسالك  محمــد رمضــان عطيــه حجــازى 580

 تشريح جراحي –جراحة مسالك  راسب محمد محمد عبد المنعم البهلوان 581

 راسب جميع المواد محمود محمد الحسن علي حبيب 582

 ثالثاً : طالب غائبون

 احمـــــــد فكــــــــرى ســــعد رزق  579

 

 ملخص النتيجة : 

 4 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 3 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 1 ئبين بدون عذرعدد الطالب الغا 3

 -- عدد الطالب الغائبين بعذر مقبول   4

 0 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   5

 3 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   6

 صفر النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   7

 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 ني  ساعات معتمدةنتيجة  الدبلوم  جزء ثا

 م2017دورابريل تخصص طب المناطق الحارة وصحتها 
 

رقم 

 الجلوس

المعدل  اإلسم

 الفصلي

 1ج 

المعدل 

 الفصلي

 2ج 

المعدل 

 التراكمي

 

النسبة 

 المئوية

 مالحظات التقدير

 أوال : طالب ناجحون بتقدير "جيد جداً"

 اليوجد

 ثانياً : طالب ناجحون بتقدير "جيد ً"

  جيد 69.03 23.01 32.25 36.78 د مجدي متري اندراوسديفي 363

  جيد 67.03 22.34 30.36 36.67 سميه مصطفى سليمان عبـــــــــــد هللا 370

 : طالب راسبون ثالثا

 راسب طب المناطق الحارة وصحتها أحمد سيد أحمد عبد الرحمن 359

 ارة وصحتهاراسب طب المناطق الح أحمد ماهر عبد الرحمن ابراهيم  360

 راسب طب المناطق الحارة وصحتها أحمد محمد نجيب أحمد محمد  361

 راسب طب المناطق الحارة وصحتها ايريني عادل شفوق شحاته  362

 راسب طب المناطق الحارة وصحتها مني ســـــــعد عبــــــــده العتر  364

 رة وصحتهاراسب طب المناطق الحا نسرين عبد الحميد نصر الغباري  365

 راسب طب المناطق الحارة وصحتها اشـرف بخيـت ابراهيـــم ســــالمــــــه 367

 راسب طب المناطق الحارة وصحتها ساره ممدوح منصور عبـــــــــد الفتاح 368

 راسب طب المناطق الحارة وصحتها  السعيد محمـــــد رجب محمــــــد النجار 369

 راسب طب المناطق الحارة وصحتها  حمــــــــد مطاوععالء جمال ســــعيد ا 371

 راسب طب المناطق الحارة وصحتها محمد حسني الســــــــيد حســـــــن  372

 راسب طب المناطق الحارة وصحتها محمـد محمـــــــــــود فتــوح عــــوض 373

 صحتها راسب طب المناطق الحارة و محمود السيد على الشحات عبد الغفار 374

 راسب طب المناطق الحارة وصحتها منى عبد الغنى موســــــــى المهـــدى 375

 خامساً : طالب غائبون

 اسامه رمضان الســـيد اســــــــــماعيل 366

 

 ملخص النتيجة : 
 17 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 16 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 1 ب الغائبين عدد الطال 3

 2 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   4

 14 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   5

 %12.5 النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   6

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     عة الجامعةمراج   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني ساعات معتمدة 

 2017دور ابريل  تخصص  طب و جراحة العين 
 

رقم 

 الجلوس
 االســــــــــــــــــــــــــــــم

المعدل 

 1الفصلي ج

المعدل 

 2الفصلي ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أوالً: طالب ناجحون بتقدير جيد جدا
  جيد جدا 76.16 25.39 35.83 40.33 محمد رفعت عبد الرحيم الشهاوي 321

  جيد جدا 77.14 25.71 36.86 40.28 على أحمد عبد هللاهند  341

 ثانيا: طالب ناجحون بتقدير جيد

  جيد 73.94 24.65 33.44 40.50 اسماء جالل علي هنه 314

  جيد 74.22 24.74 33.33 40.89 فاطمة خيري أحمد جنيدي 319

  جيد 70.66 23.55 32.06 38.6 ابتسام صبري علي شبل 324

  جيد 74.30 24.76 34.13 40.17 الح ابراهيم أبو مايلةجواهر ص 328

  جيد 74.72 24.9 34.22 40.50 سارة محمد أحمد البسطويسي شكر 331

  جيد 68.63 22.88 32.69 35.94 مرقس زاهر شفيق 336

  جيد 72 24 31.61 40.39 نادية مصطفي عباس العبد 337

  جيد 74.49 24.83 32.88 41.61 هبه رمزي أمين محمد 340

 ثالثا: طــالب  راسبــون

 راسب طب العين و ميكروبيولوجى و باثولوجى العين أحمد عطية حلمي عطية  312

 راسب طب العين و جراحة العين  و باثولوجى العين و مقرر اختيارى أحمد ممدوح السيد السيد  313

 و باثولوجى العينراسب طب العين و جراحة العين   دينا مصطفي السيد النشار  315

 راسب طب العين رنا محمد عامر الوكيل  316

 جميع الموادراسب  ريهام سمير محمد سنبل  317

 راسب جراحة العين و ميكروبيولوجى كارمن كامل صموئيل حنا 320

 راسب طب العين هاجر محمد محمود الحصاوي 323

 عين و مقرر اختيارىراسب طب ال احمـد عبد الحميد عبد الفتاح جاب هللا 325

 راسب باثولوجى العين اسالم احمد محمد سالم 326

 راسب طب العين اميرة سمير عبد العاطى احمد 327

 راسب طب العين و جراحة العين  و باثولوجى العين و مقرر اختيارى رانيا عادل السيد عبد السالم 329

 راسب طب العين سارة عبد الرازق عمر محمد 330

 راسب طب العين اد ابراهيم محمد الرفاعىعم 333

 راسب طب العين و باثولوجى العين محمد اشرف احمد القرمانى 334

 راسب  طب العين محمد محمد ابراهيم ابو النجا 335

 راسب طب العين و مقرر اختيارى نهى محمد سعد ابو شطا 338

 راسب طب العين هبه حلمى احمد صالح 339

 راسب طب العين و باثولوجى العين عمارة عبد العزيزوئام السعيد  342

 رابعا : طالب غائبون
 احمد امين صبرى رمضان 311

 علياء مهدى محمد الشربينى 318

 محمد عادل عبد العزيز العشرى 322

 عبد هللا عبد الحليم عبد هللا عوض 332

 

 

 

 

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 " تابع "نتيجة  الدبلوم جزء ثاني ساعات معتمدة 

 2017دور ابريل  طب و جراحة العينتخصص   
 

 

 
 ملخص النتيجة : 

 32 عدد الطالب المتقــــــــــدميـــن   1

 28 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 4 عدد الطالب الغائبين بدون عذر 3

 -- عدد الطالب الغائبين بعذر مقبول   4

 10 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22 طالب الراسبيــــــــــــــن  عدد ال 6

 %35.71 النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   7

 

 

 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة  الدبلوم  جزء ثاني  ساعات معتمدة

 م2017 ابريل دوراألمراض الصدرية والتدرن 
 

رقم 

 الجلوس
 سماإل

المعدل 

 الفصلي

 1ج 

المعدل 

 الفصلي

 2ج 

المعدل 

 التراكمي

 

النسبة 

 المئوية
 مالحظات التقدير

 أوالً: طالب ناجحون بتقدير جيد جدا

  جيد جدا 82.22 27.4 41.72 40.5 زينب محمد عراقي محمود  559

  جيد جدا 75.78 25.26 37.61 38.17 السيد العجمي السيد محمد  560

 ب ناجحون بتقدير جيدثانيا: طال

  جيد 67.39 22.46 32.33 35.06 خالد محمود داود عيسي 558

  جيد 72.38 24.12 35.66 36.72 غادة عطية سعيد عبد هللا 561

  جيد 73.13 24.38 34.91 38.22 وسام عبد الحليم عبد العزيز يونس 564

  جيد 68.35 22.78 31.02 37.33 أميرة صبري عبد العزيز محمد الهواري 565

  جيد 70.09 23.36 33.87 36.22 ىهـالـه عيـــد عبــــد الوهــاب الشيشـــ 569

  جيد 72.69 24.23 33.58 39.11 هيــام اسماعيل عبـد الفتاح اســـماعيــل 570

 ثانياً : طالب راسبون

 راسب أمراض صدرية ثروت محمود أحمد الحنفي 557

 مقرر اختياري -راسب أمراض صدرية يةمحمود محمد محمود أبو عط 562

 مقرر اختياريراسب  ـبـــرشـــا الســــــعيد طلعــــــت القطــــ 566

 راسب أمراض صدرية وىشــيماء ابراهيم عبــد الفتـاح بـــــــد 567

 راسب أمراض صدرية  ــرعبد الفتاح محمـــــد محمــــــد صقـــــ 568

 ثالثاً : طالب غائبون

  ممدوح شبل شعبان سالمة 563

 

 ملخص النتيجة : 

 14 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 13 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 1 عدد الطالب الغائبين  3

 8 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   4

 5 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   5

 %61.53 للنجـــــــــــاح  النسبة المئــــوية  6

 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة

 م2017 ابريل دور  تخصص  السمعيات

رقم 

 الجلوس
 ماالســــــــــــــــــــــــــــــ

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 ــــــــالحظاتمـــــ التقدير

 أوالً: طالب ناجحون بتقدير جيد
  جيد  68.66 22.88 33.44 35.22 شيماء احمــد محمـــــد عويضـــــه 584

 ثانيا: طالب راسبون
 راسب الوسائل التشخيصية + تاهيل ضعاف السمع ايمان أحمـــــــد عبـــد الغني أحمــد 583

 ض السمع + الوسائل التشخيصية + تاهيل ضعاف السمعراسب أمرا شيماء حسين حسين الفقى 585

 ثالثاً : طالب غائبون

 ال يوجد

 

 ملخص النتيجة : 

 3 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 3 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 -- عدد الطالب الغائبين بدون عذر 3

 -- عدد الطالب الغائبين بعذر مقبول   4

 1 الطالب النــــــاجحيــــــــن   عدد 5

 2 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   6

 %33.33 النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   7

 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          
 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة

 م2017دور ابريل   تخصص  التخاطب 

رقم 

 الجلوس
 مـــــــــــــــــــــــاالســـــــ

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أوالً: طالب ناجحون 

 ال يوجد

 ثانيا: طالب راسبون
اض يل التخاطبي+امرراسب أمراض التخاطب + الوسائل التشخيصية + اساليب التاه شريهان شعبان عبد الباقي محمد 509

 جراحة االذن

 ثالثاً : طالب غائبون

 ال يوجد

 

 ملخص النتيجة : 

 1 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 1 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 -- عدد الطالب الغائبين بدون عذر 3

 -- عدد الطالب الغائبين بعذر مقبول   4

 0 اجحيــــــــن  عدد الطالب النــــــ 5

 1 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   6

 %صفر النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   7

 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          
 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 

 

 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة 

 م2017ابريل   دور تخصص  الطب الطبيعي والتأهيل
 

رقم 

 الجلوس
 ــــــــــــــــــــــماالســــــــ

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أوالً : طالب ناجحون 

 أوالً: طالب ناجحون بتقدير جيد

  جيد  70.06 23.35 35.5 34.56 راويـه احمــد موســــى صقـــــــر 593

 سبونثانياً : طالب را

 اليوجد 

 ثالثاً : طالب غائبون

 امـانـى خضر فتوح على ابراهيــم 591

 أمـل عبــــد الرحمن ســــيد تميـــم  592

 ناريمان مصطفى عبد الحميد مصطفى 594

 ملخص النتيجة : 

 4 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 1 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 3 طالب الغائبين بدون عذرعدد ال 3

 -- عدد الطالب الغائبين بعذر مقبول   4

 1 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   5

 -- عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   6

 %100.0 النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   7

 

 الكلية يعتمد عميد   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          
 

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 ني  ساعات معتمدة نتيجة  الدبلوم جزء ثا

 2017 ابريلدور  -  التخديرو العناية المركزة و عالج األلم /تخصص  
 

رقم 

 الجلوس
 ـماالســـــــــــــــــــــــــــــ

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أوالً: طالب ناجحون بتقدير جيد

  جيد 67.66 22.55 33.94 33.72 أحمد علي محمد عبد الوهاب 395

 ثانياً: طالب ناجحون بتقدير مقبول

  مقبول 60.61 20.20 28.83 31.78 حسام الدين على عبيد سليمان 399

 ثالثاً : طالب راسبون

 راسب مقرر اختياري  أحمد صالح عبد العزيز جندي 394

 راسب جميع المواد مينا لوقا بشارة سليمان  396

 راسب جميع المواد ايهاب صفوت يوسف ملطي  398

 رابعاً : طالب غائبون

 مايكل تاوضروس اسكندر  397

 هند محمد سالمة 400

 

 ملخص النتيجة : 
 

 7 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 5 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 2 عذر عدد الطالب الغائبين بدون 3

 -- عدد الطالب الغائبين بعذر مقبول   4

 2 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   5

 3 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   6

 %40 النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   7
 

 
 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          
 

 

 

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة 

 2017 ابريلدور  -أمراض القلب و األوعية الدموية /تخصص  
 

رقم 

 الجلوس
 االســــــــــــــــــــــــــــــم

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أوالً: طالب ناجحون بتقدير جيد جيدا

  جيد جيدا 76.03 25.34 37.03 39 رسجون رفعت ناجح تاوض 574

  جيد جيدا 79.75 26.58 37.92 41.83 أحمد محمد جالل سند عطية 605

  جيد جيدا 79.45 26.48 35.39 44.06 محسن عب الفتاح محمد علي عالم  612

  جيد جيدا 78.14 26.05 37.92 40.22 محمد منصور مصطفي حسن شتله  615

  جيد جيدا 75.47 25.16 34.08 41.39 مد ابراهيمسيف االسالم محمد أح 627

 ثانياً: طالب ناجحون بتقدير جيد 

  جيد 66.86 22.29 32.08 34.78 رؤف صالح هرون توضروس 576

  جيد 71.53 23.84 35.36 36.17 جورج موريس ولسن شاروبيم  578

  جيد 72.42 24.14 34.42 38 محمد فكيه صقر الفرس  614

  جيد 68.58 22.86 32.19 36.39 عليمد منصور هشام مح 620

  جيد 65.95 21.98 30.39 35.56 محمد عبد القادر الهاللى طلبة 621

  جيد 65.83 21.94 31.83 34 وائل فاروق أحمد النجار 622

  جيد 72.45 24.15 34.06 38.39 أسماء السيد سليمان البلتاجى 625

  جيد 71.92 23.97 33.31 38.61 محمد صالح هاشم نفاميش 628

  جيد 66.55 22.18 30.44 36.11 محمد سمير على السيد 629

 ثالثاً: طالب ناجحون بتقدير مقبول

  مقبول 64.53 21.51 31.03 33.5 أنور محمد نجيب عفيفى عبد الرحمن 631

 رابعاً: طالب راسبون

  المواد جميع راسب ماجد صابر سيد أحمد سيد أحمد 571

 المواد جميع راسب ام بديع عيد عرفه ريه 572

 راسب جميع المواد هاني رمسيس مريد حكيم  573

 مقرر اختياري –راسب امراض قلب واوعية دموية  شادي هاني نبيه أمين  575

 اختياري مقرر – دموية واوعية قلب امراض راسب اياد نبيل أبو الفتوح اإلمام  607

 المواد جميع راسب حمدي محمد حسن طرباوي  608



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة ""تابع 

 2017دور ابريل  -أمراض القلب و األوعية الدموية /تخصص  
 

رقم 

 الجلوس
 االســــــــــــــــــــــــــــــم

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 تمـــــــــــــالحظا التقدير

 رابعاً: طالب راسبون'تابع 

  المواد جميع راسب عباس عبد المعز عباس  محمد  609

 المواد جميع راسب فتح هللا أنور فهيم محمد  610

  القلب امراض اسس راسب محمود قايد مسلم محمد  616

 دموية واوعية قلب امراض راسب سامى أحمد أبو الفضل زهرة 623

 اسس امراض القلب -راسب امراض قلب واوعية دموية تاح محمدالسيد أحمد عبد الف 630

 خامسا : طالب غائبون

 اسالم وصفي زكي أحمد زاهر  606

 ماجد صفوت حبيب عبد الشهيد  611

 محمد عبد الرؤوف  محمد كمال الدين حافظ  613

 هدرا فكري حكيم  617

 محمد امام حامد أبو العزم 618

 لصيادأحمد السيد محمود ا 619

 هبة السيد عبد الجليل المسيرى 624

 وليد فاروق جندى منصور 626

 ملخص النتيجة : 
 

 34 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 26 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 8 عدد الطالب الغائبين بدون عذر 3

 -- عدد الطالب الغائبين بعذر مقبول   4

 15 نــــــاجحيــــــــن  عدد الطالب ال 5

 11 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   6

 57.69 النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   7
 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة

 2017  ابريلدور  -طب أسرة  /تخصص  
 

رقم 

 الجلوس
 ــــــــــــــماالســــــــــــــــ

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أوالً: طالب ناجحون بتقدير جيد

  جيد 66 22 32.78 33.22 شيرين محمد نجيب علي حمودة  640

  جيد 72.39 24.13 34.61 37.78 شيماء إسماعيل محمد سالمة  641

  جيد 72.22 24.07 35.66 36.56 عبير محمد عبد هللا الخيال  642

  جيد 69.35 23.11 33.02 36.33 نهي ربيع عبد العزيز ابراهيم 648

  جيد 66.28 22.09 32.61 33.67 هبه علي عبد الخالق علي حسن 653

  جيد 68.47 22.82 33.14 35.33 رشا توكل محمد النادى 654

 سبونثانياً : طالب را

 راسب طب االسرة   بدرية محمد محمد دشيش 633

 راسب طب االسرة   بيتر رمسيس لبيب قزمان  634

 راسب طب االسرة   حسناء عبد المنعم محمد يس  635

 راسب طب االسرة   حسناء ناجي عبد العزيز ناصف  636

 راسب طب االسرة   رشا محمد السيد عبد السالم  637

 راسب طب االسرة   مود حسين رمضان سحر محمد مح 638

 راسب طب االسرة   سوزان نوح عبد السالم محمد  639

 راسب طب االسرة   علياء زكريا عبد المنعم السعدني  643

 راسب طب االسرة   فاتن محمد أحمد نصر  644

 راسب طب االسرة   فاطمة محمد محمود البحيصي  645

 راسب طب االسرة   مي يحيي زكريا محمد زهران  646

 راسب طب االسرة   نشوي صالح مروان الشين  647

 راسب طب االسرة   هاجر السيد محمد عيسي 649

 راسب طب االسرة   هايدي محمد أبو ضيف شلبي  650

 راسب طب االسرة   هبه أحمد العزب محمد  651

 راسب طب االسرة   هبه عبد الوهاب ابراهيم زايد  652

 طالب غائبونثالثاً: 

  ايمان حمدي ابو زيد خليفه 632



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 

   "تابع "  نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة

 2017دور ابريل   -طب أسرة  /تخصص  

 

 

 

 ملخص النتيجة : 
 

 23 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 22 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 1 ون عذرعدد الطالب الغائبين بد 3

 -- عدد الطالب الغائبين بعذر مقبول   4

 6 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   5

 16 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   6

 27.27 % النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح  7
 

 
 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 ةنتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمد

 م2017دور إبريل   تخصص  األمراض الباطنة العامة 
رقم 

الجلو
 س

 االســـــــــــــــــــــم
المعدل 

1الفصلي ج  

المعدل 

2الفصلي ج  

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 التقدير

 

 أوالً: طالب ناجحون بتقدير "جيد جدا" 

  جيد جدا 75.6 25.2 35.39 40.22 أحمد إبراهيم أحمد أنور محمد الشهاوي 523

175.1 25.04 35 40.11 عادل إبراهيم الشحات شحتو خيال 541   جيد جدا 

 ثانيا : طالب ناجحون بتقدير "جيد" 

051   جيد 72.25 24.08 33.36 38.89 عبير أحمد محمد شطا عبده 

968.6 22.89 31.36 37.33 هبة محمد علي سليم 511   جيد 

  جيد 73.4 24.46 32.72 40.67 أحمد أحمد محمد عجبة 514

  جيد 73.67 24.55 34.5 39.17 محمد جمال عبد هللا علي 515

.721 30.27 34.83 هبة محمدالسعيد المرسي السجاعي 516  1.56   جيد 

122.4 33.94 33.28 أحمد مسعد أحمد محمد صبرة 517   جيد 67.23 

.6968 22.9 32.97 35.72 إيمان فتحي حسن الوكيل 520   جيد 

345 .3331 43.06 بكر عادل علي جاد   924.7  974.3   جيد 

  جيد 67.25 22.41 30.52 36.72 محمد جمال مصطفى محمد حبش 543

  جيد 67.18 22.39 32.52 34.67 مروة السيد عبد الغفار الصابر 550

 ثالثا : طالب ناجحون بتقدير"مقبول"

764.4 21.49 31.36 33.11 أحمد رمزي طه جاد خليفة 524   مقبول 

 رابعاً : طالب راسبون

 راسب باطنة عامة صديق مجدي صديق أبو طبل 512

 راسب باطنة عامة مها رزق حامد إبراهيم زيد 518

 راسب جميع المواد دعاء نصر علي شلبي 521

 راسب باطنة عامة أسماء عبد الحميد عبد الغفار عز 522

مةراسب باطنة عا أحمد فتحي عبد السميع شما 529  

 راسب باطنة عامة أحمد محمد راغب أحمد عبد الهادي 530

 راسب جميع المواد أحمد محمد مصطفى عبد الفتاح 531

 راسب باطنة عامة أحمد موسى ضيف الالقي 532

 راسب باطنة عامة إيمان عدلي صابر راشد البرعي 533

 راسب جميع المواد تامر محمد السعيد محمد 535

عبد العاطي سليمانحسناء السيد  537  راسب باطنة عامة 

 راسب باطنة عامة حسين مسعد حسين الجندي 538

 راسب باطنة عامة شريف السيد أحمد محمد 540

 راسب باطنة عامة محمد رمضان عبد العظيم ندى 545

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 "تابع" نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة

م0172دور إبريل   تخصص  األمراض الباطنه العامه   

 

رقم 

 الجلوس
 االســــــــــــــــــــــــــــــم

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 "تابع "  رابعاً : طالب راسبون

 راسب باطنة عامة محمد قدري زكي النشار 546

يمحمود محمد رشدي عبد الفتاح عراب 548  راسب باطنة عامة 

 راسب باطنة عامة محمد أحمد محمود عبيد  547

 راسب باطنة عامة مرتضى محمد عبد الرازق مصطفى 549

 راسب باطنة عامة مصطفى عدلي صابر راشد البرعي 551

 راسب باطنة عامة مها علي عبد الحميد بازينة 552

 راسب باطنة عامة مي محمود جابر محمود 553

وجيه عبد الحكيم عبد الحافظ هناء 554  راسب باطنة عامة 

 راسب جميع المواد وليد صالح عبد الواحد سليمان 555

 خامساً : طالب غائبون

 محمد عيد سالم أحمد 513

 هبة هللا عزت السيد محمد 519

 محمود محمد السيد محمد إسماعيل 525

 أحمد حلمي بكري إبراهيم سعده 526

ن طلعاتأحمد عثمان أمي 527  

 أحمد عطية محمد المغربي 528

 حازم محمود فضالي عبد الحميد 536

 ريحاب بدير بدوي طه 539

 عمرو عبد المجيد محمود جالل 542

 ملخص النتيجة :

54 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1  

63 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2  

 9 عدد الطالب الغائبين بدون عذر 3

 -- عدد الطالب الغائبين بعذر مقبول   4

 13 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   5

 23 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   6

11.63 % النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   7   

 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

 مراجعةال           

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة

(بدون مقرر اختياري )م2017دور إبريل   مراض الباطنه العامه تخصص  األ  

 

رقم 

 الجلوس
 االســــــــــــــــــــــــــــــم

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أوالً : طالب ناجحون 

 مقبولأوالً: طالب ناجحون بتقدير 

021.4 31.39 32.83 عبد هللا محمد أحمد عبد هللا سالم 556  مقبول 64.22 
 

 ثانياً : طالب راسبون

 اليوجد 

 ثالثاً : طالب غائبون

 اليوجد

 
 

 

 

 

 

 ملخص النتيجة :

 1 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 1 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

ون عذرعدد الطالب الغائبين بد 3  -- 

الناجحين عدد الطالب 4  1 

 --- عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   5

  100 % النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   6

 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة

 م2017دور إبريل  تخصص  األنف و األذن و الحنجرة
رقم 
الجلو

 س
 االســـــــــــــــــــــم

المعدل 

الفصلي 

1ج  

المعدل 

2الفصلي ج  

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أوال : طالب ناجحون بتقدير "جيد"

.8222 32.52 35.94 عزت عبده أبو المعاطي عبد الرحمن 385   جيد 68.47 

  جيد 69.47 23.15 34.36 35.11 لي البلشةمحمود عبد الفتاح ع 388

 ثانيا : طالب راسبون 

 راسب أمراض وجراحة  أنف وأذن إسالم صالح لطفي الحوشي 376

 راسب أمراض وجراحة  أنف وأذن + مقرر إختياري + صوتيات و سمعيات كريستين عادل أبادير سدراك 377

وجراحة  أنف وأذن + مقرر إختياري راسب أمراض محمد أحمد عبد العزيز حسام الدين 378  

 راسب أمراض وجراحة  أنف وأذن ناجي محمد إبراهيم علي حسين 379

 راسب أمراض وجراحة  أنف وأذن أحمد سعيد محمد الشرقاوي 380

 راسب أمراض وجراحة  أنف وأذن أمير جمال الدين السيد أمين 381

وجراحة  أنف وأذنراسب أمراض  إيمان سمير عبد ربه عبد الحميد 382  

 راسب أمراض وجراحة  أنف وأذن تامر إبراهيم محمد الخرادلي 383

 راسب أمراض وجراحة  أنف وأذن حنان محفوظ إسماعيل لسيوني الدالل 384

 راسب أمراض وجراحة  أنف وأذن + مقرر إختياري + جراحة عامة محمد إبراهيم الشريعي سعد 386

بد العزيزمحمد إسالم فهمي عباس ع 387  راسب أمراض وجراحة  أنف وأذن 

 راسب أمراض وجراحة  أنف وأذن محمود محمد منصور الجميل 389

 راسب أمراض وجراحة  أنف وأذن + مقرر إختياري مروة صالح مصطفى درويش 390

 راسب أمراض وجراحة  أنف وأذن معوض محمد معوض عوض 391

جراحة  أنف وأذنراسب أمراض و منال علي موسى أبو زيد 392  

 راسب أمراض وجراحة  أنف وأذن هند نعيم مرسي أبو طور 393

 ثالثا : طالب غائبون

 ال يوجد

 ملخص النتيجة :

 18 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 18 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 0 عدد الطالب الغائبين بدون عذر 3

بعذر مقبول  عدد الطالب الغائبين  4  -- 

 2 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   5

 16 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   6

% 111.1 النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   7  

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     راجعة الجامعةم   مراجعة الكلية  

 

 أ .د / معوض محمد الخولي                                                                                          



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 

 نتيجة  الدبلوم  جزء ثاني  ساعات معتمدة 

 م7201 ابريل دورتخصص  جراحة العظام   

 رقم

 الجلوس 
 االســــــــــــــــــــــــــــــم

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أوالً: طالب ناجحون بتقدير "جيد جدا"
  يد جداج 79.11 26.37 37.39 41.72 أحمد عماد عبـــد العزيــــز ريـــــــاض 411

 ثانيا : طالب ناجحون بتقدير "جيد" 

  جيد  68.38 22.79 30.94 37.44 أحمد مصطفي عبد العزيز أبـــو الخير 413

  جيد  69.67 23.22 31.94 37.72 اشرف محمـــد جمعــــه محمـــــــــد 417

  جيد  71.41 23.8 32.36 39.05 عمرو عـــزت مسعد محمــــــد كحلة  432

  جيد  71.08 23.69 33.08 38 ماجد موريس عزيـــــــــز بشـــــــار  433

  جيد  66.19 22.06 31.02 35.16 محمد ابراهيم أحمــــــد ابراهيـــــــم  435

  جيد  73.9 24.64 34.52 39.38 محمد فوزى عبد الغنى ابـــو خـاطـر 438

  جيد  69.26 23.09 33.09 36.16 محمــد هـديــه محمـــــــد ســـــــــيد 439

     34.72  محمد يوسف ابراهيم الصاوي 440

  جيد  71.26 23.75 34.20 37.05 محمــود حســن محمود زكى رفعت 442

  جيد  68.67 22.89 34.89 33.78 هشام ربيع بـــــــــــــدوي الصعيدي  445

 ثالثاً : طالب راسبون
 راسب جميع المواد ـــــــــــــود أحمد علي حســــــن محمــ 401

 راسب جراحة عظام + جراحة عامة أحمد مصطفي السيد ابراهيم شــحاته  402

 راسب جميع المواد حمدي جمعه عابـــــديــــن جمعــــــه  403

 راسب جراحة عظام + جراحة عامة كيرلس جمـال عبـــاس ســــرياقوس  404

 راسب جميع المواد ـن رمضــان محمد مبروك بهي الديـــ 405

 راسب جميع المواد محمود عبد الخالق أحمد الجنــــــدي  406

 راسب جميع المواد مصطفي هنـــــــدي متـــقال متـــــقال  407

 راسب جميع المواد مينـــــــا ميخائيــــــــــل رزق حكيـــم  408

 راسب جراحة عظام  دهاحمــــد شــــــــعبان فهمــى جــــــو 409

 راسب جراحة عظام + مقرر اختيارى احمد عبد النبى عبد هللا عبد المجيـــد 410

 راسب جراحة عظام  احمـد محمد السعيد محمد نـــــــــــوار  412

 راسب جراحة عظام احمد مصطفى عبد المنعم محمد توفيق 414

 عظامراسب جراحة  أحمد مصطفي عزت حسن ســـــعيد  415

 راسب جراحة عظام اشـــرف لطفى محمـود عبد اللطبف 416

 راسب جراحة عظام اميـــر عــادل ســـــــــيد معــــــوض 418

 راسب جميع المواد انــــدرو مرقــص نجيــب مرقص 419

 راسب جراحة عظام الحسن جمال أبـــو زيـــــد عيســـي  420

 راسب جميع المواد ــــــــــرانالســيد ســعيد محمـــد زهـ 421



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 "تابع" نتيجة  الدبلوم  جزء ثاني  ساعات معتمدة

 م2017دورابريل تخصص  جراحة العظام  

 رقم

 الجلوس 
 االســــــــــــــــــــــــــــــم

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 "تابع    "ثالثاً : طالب راسبون

 راسب جراحة عامة + مقرر اختيارى باســم محمـــــد حســــــــن رفاعـــــى 422

 راسب جراحة عظام + مقرر اختيارى جرجس ابراهيم جرجس سليمان 423

 راسب جراحة عظام + جراجة عامة+ مقرر اختيارى حسام حسن احمـــد عبـــــد الهــادى 424

 راسب جراحة عظام حسام طارق محمد عبد العزيز 425

 راسب جراحة عظام + جراجة عامة+ مقرر اختيارى روفائيل مـــالك مرعــى يعقــــوب 426

 راسب جراحة عظام رومانى خــيرى بخيـت فهيــــــــم 427

 راسب جراحة عظام + جراجة عامة ســـيد محمد ســـيد عبـــــد الرحمن  428

 راسب جراحة عظام + اصابات شريف محمد صالح الدين الصاوى ندا 429

 راسب جراحة عظام  علي محمد عطا هللا أحمد الشرقاوي 430

 راسب جراحة عظام + اصابات + مقرر اختيارى عمــاد درديــــر عبــــد هللا محمـــــد 431

 ارىراسب مقرر اختي  مـاهـر محمــــد توفيــق الســــــــــيد 434

 راسب  مقرر اختيارى محمـد حـامـد احمد على البـــــــدوى 436

 راسب جراجة عامة محمــد ســامى علـى ســــــيد احمــد 437

 راسب جراحة عظام  محمــد يوســف ابراهيم الصـــــاوى 440

 + اصابات راسب جراحة عظام  محمــود احمــد ابراهيــم ابو زهره 441

 راسب جراحة عظام + جراجة عامة ي عبــد العزيــــز احمــدمحمود هان 443

 راسب جراحة عظام  مــروان مجــدى حنفى عيد شــاهين 444

 راسب جميع المواد هيثم ابراهيـــــــــم علي الزنـــــــــد  446

 راسب جراحة عظام  وائـــل محمـــد فـــــؤاد محمـــــــــد  447

 راسب جراحة عظام  ن عوض هللاهانى محمد سليما 688

 رابعاً : طالب غائبون

 هيثم حسان أبـــــو الفتــــــــح مهنا 

 ملخص النتيجة : 
 49 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 48 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 1 عدد الطالب الغائبين بدون عذر 3

 --   عدد الطالب الغائبين بعذر مقبول 4

 11 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   5

 38 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   6

 %22,91 النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   7
 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     امعةمراجعة الج   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          

 

 

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة 

 م2017  دور ابريل  تخصص  الباثولوجيا اإلكلينيكية

رقم 

 الجلوس
 ـماالســـــــــــــــــــــــــــــ

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 اوال : طالب ناجحون بتقدير "جيد" 
  جيد  72.84 24.28 33.17 39.67 هناء فتحى عبد الشافى عوض هللا  358

 : طالب راسبونثانيا 

 راسب جميع المواد اسماء اسماعيل نور الدين عطية  343

 راسب جميع المواد اسماء الحمدي محمد السيد  344

 راسب جميع المواد اسماء محمد العدروسي أبو زيد  345

 راسب كيمياء اكلينيكية وامراض الدم الزهراء فوزي عبد الواحد  346

 راسب كيمياء اكلينيكية وامراض الدم مليجي غادة شوقي عبد العزيز ال 347

 راسب جميع المواد مريم وفيق صفوت مختار  348

 راسب كيمياء اكلينيكية وامراض الدم ـم ـــإيمان نبيـــــــــــل زكي غنيــــــــــــ 350

 راسب كيمياء اكلينيكية وامراض الدم تهـانى فــؤاد محمــــــد عبـــــــــــد هللا 351

 راسب كيمياء اكلينيكية  رشا عارف محروس ابو النجاه سعد الدين  352

 راسب جميع المواد زينب محى الدين منصور سنوســـــــى 353

 راسب كيمياء اكلينيكية وامراض الدم سحر حسني أبو العينين محمد دهمان  354

 راسب جميع المواد سعاد محمد مسعد البســــطويـــــــــــسي  355

 راسب كيمياء اكلينيكية وامراض الدم شيماء منصـــــــور فهمي الســــــــايس  356

 راسب امراض الدم  كوثــر علي ابراهيــــــــــــــــــم عبده 357

 رابعاً : طالب غائبون  

 رشا عبد النعيم القرياتي علي 346

 ملخص النتيجة : 

 16 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 15 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 1 عدد الطالب الغائبين بدون عذر 3

 -- عدد الطالب الغائبين بعذر مقبول   4

 1 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   5

 14 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   6

 %6.67 النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   7

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   النتيجة كتب ورصد

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة 

 م2017 ابريل دور  تخصص  الجراحة العامة

رقم 

 الجلوس
 االســــــــــــــــــــــــــــــم

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 ب ناجحون بتقدير "جيد"اوال: طال 

  جيد 70.32 23.44 32.53 37.8  رجأحمد صالح محمد ســـــــــــــــــــــــ 660

  جيد 68.51 22.83 32.11 36.4 صديق محمـــد الســـيد جمعــــــــه 671

  جيد 70.28 23.43 32 38.28 دمحمود أحمد مصطفي الســــــــــــــــــي 682

  جيد 68.7 22.9 35.5 33.2 ـو بكــر دغيــسمنصور يونس اب 683

  جيد 65 21.66 30.72 34.28 ناجى محمد الســـعيد محمـــــد النجـــار 684

  جيد 69.59 23.19 32.19 37.4 محمـد ســالم صــافى محمد شـــــــــتا 687

 ثانيا: طالب ناجحون بتقدير "مقبول"

  مقبول 64.11 21.37 30.44 33.67 وليد عبد المنصف عبد القادر عطية 686

 ً   : طالب راسبونثالثا

 راسب الجراحة العامة + الباثولوجيا الجراحية بهاء مرزوق عبد الحميد مرزوق  655

 راسب جميع المواد  رامي محمد حسن عبد هللا الناغي  656

 الجراحيةراسب الجراحة العامة + الباثولوجيا  محمد عبد الحميد أحمـــــد عســـل  657

 راسب الجراحة العامة + الباثولوجيا الجراحية ياسر محمد هاني شفيق النحراوي  658

 راسب الجراحة العامة ــدرــأحمد حسن بســـــــــــــيوني بـــــــــ 659

 راسب جميع المواد احمد محمد جابر احمد حسن غالب 661

 ب الجراحة العامة + مقرر إختياريراس احمــد محمـد فريـد عبـد الحليــــــــم 662

 راسب الباثولوجيا الجراحية  أحمدأبو السعود عبد الحميد أحمـــــــــد 663

 راسب الجراحة العامة اسامة عمرو محمود محمود الجوهري  664

 راسب جميع المواد اشـرف ابراهيــم الســيد عطيـــــــه 665

 راسب الجراحة العامة + مقرر إختياري ايهاب عزمي عبـــــد الحميد حسن  666

 راسب الجراحة العامة عدــبيتـر اســـــــــعد ذكـى  اســـــــــــ 667

 راسب الجراحة العامة بيشـــــوى خليــل مريــــد مجلـــــــع 668

 راسب الجراحة العامة + الباثولوجيا الجراحية حسام الدين ابـو النجا زيدان مدكـور 669

 راسب الجراحة العامة حسن جاد المولي أحمد محمــــــــــــد  670

 راسب الجراحة العامة عمارعبد الوهاب عبدالعزيز الرمادى 673

 راسب الباثولوجيا الجراحية + مقرر إختياري مايكل نعمـه هللا عــزمـى اســـكندر 674

 العامة راسب الجراحة خ محمد إبراهيم ابراهيــــم الشــــــــــي 675

 راسب الجراحة العامة + الباثولوجيا الجراحية محمـــد احمـــــد قــــدرى خليـــــــل 676

 راسب الجراحة العامة + الباثولوجيا الجراحية  انمحمد عاطف محمد زيـــــــــــــــــــــد 677



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة "تابع " 

 م2017 ابريلدور   تخصص  الجراحة العامة 
 

رقم 

 الجلوس
 االســــــــــــــــــــــــــــــم

المعدل 

الفصلي 

 1ج

المعدل 

الفصلي 

 2ج

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 "تابع "ثانياً : طالب راسبون 
 راسب الجراحة العامة محمد عبد القادر ابو زيد على الحناوى 678

 راسب الجراحة العامة حمــد عبــد هللا ابراهيم طعيمــــــهم 679

 راسب الجراحة العامة محمــد موسـى شـرف موسى شرف 680

 راسب الجراحة العامة + مقرر إختياري  محمد هشام فايد جـــــــــــــــــاد هللا 681

 + مقرر إختياري راسب الجراحة العامة هوائـــــل شــــــحاته علي طــــــــــــ 685

 ثالثاً : طالب غائبون
 طــــارق فتحــــــى احمـــد مرعــــــى 672

 ملخص النتيجة : 

 33 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 32 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 1 عدد الطالب الغائبين بدون عذر 3

 -- عدد الطالب الغائبين بعذر مقبول   4

 7 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   5

 25 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   6

 %21.87 النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   7
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 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة  الدبلوم  جزء ثاني  ساعات معتمدة
 

 م2017 ابريلدور ةناسليتوال ةالجلدياألمراض تخصص  
رقم 

الجلو

 س

 اإلسم

المعدل 

 الفصلي

 1ج 

المعدل 

 الفصلي

 2ج 

المعدل 

 التراكمي

 

النسبة 

 المئوية
 مالحظات التقدير

 أوال : طالب ناجحون بتقدير "جيد جداً"

  جيد جدا 78.34 26.11 37.34 41 احمد عبدالهادى عبدالحميد احمد 200

  جيد جدا 75.11 25.03 36.83 38.28 راندا يونس جبر رضـــــــــــــــــــوان 226

  جيد جدا 76.08 25.36 35.75 40.33 رحاب صبحي طه زهران 233

  جيد جدا 75.09 25.03 33.15 41.94 زينب ربيع عبد الغنى محمد زهري 239

  جيد جدا 75.69 25.23 34.13 41.56 ـادـــسارة أمـــــين ابراهيــــــــــم جــــــ 242

  جيد جدا 77.09 25.69 34.09 43 أبو وردة سالي أحمد فاروق 245

  جيد جدا 78.22 26.07 37.66 40.56 سمر جمعه محمود الفرحاتي 248

  جيد جدا 78.24 26.08 35.41 42.83 سمر مجدي عبد الهادي حسان 249

  جيد جدا 75.23 25.07 34.40 40.83 ســمر محمـد ســعد محمــد صالــح 250

  جيد جدا 77.44 25.81 35.11 42.33 عبد اللطيف سليمان شيماء عبد الجواد 255

  جيد جدا 75.14 25.04 36.25 38.89 مني عبد الغني عيسي إبراهيــــــــم 278

  جيد جدا 78.64 26.21 36.70 41.94 مي احمـــــد الشــــرنــــــوبي عياد 284

  جيد جدا 76.65 25.55 35.76 40.89 مي الســــــــيد الســــــيد مرســــي 285

  جيد جدا 78.21 26.07 37.38 40.83 مي محمد محروس أبــــو ريــــــــه 288

  جيد جدا 75.2 25.06 34.98 40.22 نهلة عبد السالم محمــــــــد  حريز 294

  جيد جدا 78.1 26.03 34.54 43.56 نهي الســــــيد عبـــــــــده شـــلبي 296

  جيد جدا 75.91 25.3 36.02 39.89 هللا احمـــــد بســــيونىهــدى عبــد  303

  جيد جدا 79.17 26.39 39 40.17 والء عادل الســـــــــــــيد عبـــــــــــده 306

 ثانياً : طالب ناجحون بتقدير "جيد ً"

  جيد 74.14 24.71 33.58 40.56 االء محمد سليمان الشيخ 199

  جيد 72.91 24.30 34.41 38.5 اسراء مراد على احمد 202

  جيد 72.08 24.02 33.75 38.33 امينة رفعت محمد السيد 208

  جيد 71.58 23.86 32.97 38.61 أمنية محمد أحمد نصرالدين الشرقاوي 209

  جيد 72.99 24.33 34.05 38.94 أميرة عبد الرءوف فهمي هيكـــــــــل 210

  جيد 72.44 24.14 32.94 39.5 اهيـــــــمأميرة يوسف ســــــــــعد إبر 212

  جيد 72.21 24.07 36.77 35.44 ايمان غـــريب يوســـــــــف ســـــعيد 215

  جيد 71.41 23.80 31.08 40.33 ايناس عـزت عبد المجيد الشــــاذلـى 218

  دجي 72.09 24.03 35.87 36.22 ابتدينـــا ثابت الســــــــــــــــــباعي ث 225

  جيد 71.58 23.86 35.09 36.39 رانيا ابراهيم عبد الخالق ابراهيــــــم 227

  جيد 74.11 24.70 32 42.11 رانيــا اســامه عبــــد الفتاح مغاورى 228

  جيد 73.48 24.49 33.38 40.10 هرحاب ســــــعد محمـــــــد شـــــحاتــــ 232

  جيد 71.39 23.79 33 38.39 شـــلبى رنــدا جمــال عبـد الهـــــادى 235

  جيد 74.61 24.87 34.33 40.28 ريهام عبد الرحيم عبد الحميد عطية 236



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 "تابع" نتيجة  الدبلوم  جزء ثاني  ساعات معتمدة

 م2017دورابريل  ةناسليتوال ةتخصص  األمراض الجلدي

رقم 

الجلو

 س

 اإلسم

المعدل 

 الفصلي

 1ج 

المعدل 

 الفصلي

 2ج 

دل المع

 التراكمي

 

النسبة 

 المئوية
 مالحظات التقدير

 "تابع "ثانياً : طالب ناجحون بتقدير "جيد ً 

  جيد 74.23 24.74 33.95 40.28 ســلوى حســـن عبــــده حســـــــــن 246

  جيد 73.72 24.57 32.72 41 سماح عفيفي عبد الرحمن الشرمه 247

  جيد 73.09 24.36 33.20 39.89 سمر محمد علي حسن قاسم 251

  جيد 72.22 24.07 33.55 38.67 لمياء محمــــد فـــــؤاد محمــــــــــد 266

  جيد 74.55 24.85 35.22 39.33 مـنى محمـــــد عبــــده ابراهيــــــــم 281

  جيد 72.2 24.6 33.76 38.44 مــى خليفــه الســيد محمــد مرزوق 286

  جيد 70.36 23.54 33.25 37.11 ــيدة الغيطـــانيمي ســــــــعد حمــ 287

  جيد 70.72 23.57 32.05 38.67 نجــــالء فتحــــى احمــــــد تـــــاج 290

  جيد 72.20 24.06 32.37 39.83 ياسمين فتحي ابراهيم أبـــــــو السعود 308

 ثالثا : طالب راسبون

 دراسب جميع الموا أحمد سالمة يسن إبراهيم 179

 راسب جلدية وتناسلية ونفسية وليزر اسراء جمال أبو القاسم سالمة 180

 راسب جلدية وتناسلية وباثولوجى أسماء محمد عبد الرسول عبد الحافظ 181

 راسب جلدية وليزر وباثولوجى أسماء محمود محمد جحازي 182

 وباثولوجىراسب جلدية وتناسلية ونفسية  بسمة عبد هللا عبد العزيز الدسوقي 183

 راسب تناسلية ونفسية رحاب السيد عطية السيد العوضي 184

 راسب جلدية ونفسية وليزر رفيدة طه محمد عيسي 185

 راسب جلدية وليزر رويدا مصطفي السيد حنفي علي 186

 راسب جلدية وتناسلية وليزر وباثولوجى سارة محمد سالم خليل 187

 جميع الموادراسب  سمر عبد العزيز علي عبده 188

 راسب جلدية ونفسية وليزر وباثولوجى علياء محمد عبد الفتاح شعت 192

 راسب جلدية ونفسية وليزر وباثولوجى فتحي حمادة السعيد أحمد 193

 راسب تناسلية ونفسية مروة صالح صالح أبو عاشور 194

 ىراسب جلدية وتناسلية وليزر وباثولوج مها عبد العزيز إسماعيل محمد 195

 راسب تناسلية ونفسية وليزر وباثولوجى هالة السيد دومة معزب 196

 راسب جلدية وتناسلية وليزر وباثولوجى هبة هللا سمير عوض جبر شورة 197

 راسب جلدية وليزر وباثولوجى هبة هللا محمد صالح سعد 198

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 تابع" نتيجة  الدبلوم  جزء ثاني  ساعات معتمدة

 م2017دورابريل  ةناسليتوال ةتخصص  األمراض الجلدي

رقم 

الجلو

 س

 اإلسم

المعدل 

 الفصلي

 1ج 

المعدل 

 الفصلي

 2ج 

المعدل 

 التراكمي

 

النسبة 

 المئوية
 مالحظات التقدير

 " تابع  " ثالثا : طالب راسبون

 راسب تناسلية ونفسية اسراء جمال السيد بسيوني أبو العال 201

 راسب جلدية ونفسية وليزر أسماء أحمد إبراهيم أحمد عبد هللا 203

 راسب جلدية اسماء محمد محمد خطاب 204

 راسب جلدية وتناسلية أماني أحمد محمد الشرقاوي 205

 راسب جلدية وتناسلية امانى مسعد محمود جمعة 206

 راسب جلدية وتناسلية وليزر امانى مصطفى صالح احمد 207

 راسب جلدية نيأميرة محمـــــد ســـــــالم الدلتـــــو 211

 راسب جلدية أمينة محمد عياد ايمان غريب محمد 213

 راسب جلدية وليزر وباثولوجى ايمــان احمــد زكــى جمــال نصـــــار 214

 راسب جلدية ونفسية وليزر وباثولوجى ايمان مبين محمــــــد احمـــد زقــدان 216

 سب جلدية وتناسلية وليزر وباثولوجىرا ايمن فــــــــوزى ابراهيــــم حســـــين 217

 راسب تناسلية ونفسية وليزر أيه صهيب إبراهيم فتحي محمــــــــد 219

 راسب جلدية وتناسلية وليزر حنان محمد منصور علي الشــــريف 220

 راسب جلدية خلــود احمــــد محمــــــد ســـــــــمور 221

 راسب جلدية ليداـــــد الداليا الســـــــــــــــيد احمــ 222

 راسب جلدية وتناسلية وليزر وباثولوجى دعــاء مصطفى ســليمان عبـــــد هللا 223

 راسب جلدية طدينــا ابراهيــــم عنتــر ابـــو الغيـــ 224

 راسب جلدية وتناسلية وليزر رباب فـــــاروق مســــــــعد عـــــــالم 229

 راسب جلدية عزيز أبو عليرحاب ابراهيم عبد ال 230

 راسب جلدية وتناسلية رحاب تاج الدين عبد العزيزأبو طاحون 231

 راسب جلدية رحــاب مصطفى حسين ابو صـــير 234

 راسب جلدية ريهام نبيل عبد السالم األخرس 237

 راسب جلدية زهراء السعيد الششتاوي الخشن 238



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 

 عات معتمدةتابع" نتيجة  الدبلوم  جزء ثاني  سا

 م2017دورابريل  ةناسليتوال ةتخصص  األمراض الجلدي

رقم 

الجلو

 س

 اإلسم

المعدل 

 الفصلي

 1ج 

المعدل 

 الفصلي

 2ج 

المعدل 

 التراكمي

 

النسبة 

 المئوية
 مالحظات التقدير

 " تابع  " ثالثا : طالب راسبون

 راسب جلدية وتناسلية زينب نظيـف محمــــــــــود جهجـــه 240

 راسب جلدية وتناسلية وليزر وباثولوجى سارة ابراهيم محمد أبــو الروس 241

 راسب تناسلية سارة حمدي ابراهيـــــــم رضـــــــــوان 243

 راسب جلدية ونفسية وليزر وباثولوجى سارة عبـــد الرحمن أحمد سالمة 244

 راسب جلدية شيماء ابراهيم السيد محمد عيسي 252

 راسب جلدية ته محمــد مهــرانشــيماء شـحا 253

 راسب جلدية وتناسلية وليزر وباثولوجى شيماء عبد الخالق محمد إبراهيم البنا 256

 راسب جلدية شيماء عبد الرحمن احمد فؤاد السيد 257

 راسب تناسلية ونفسية شيماء عبد القادر ابراهيــــــــم هلش 258

 سب جلديةرا شيماء عالء الدين السيد طه سلطان 259

 راسب ليزر شيماء علي عبــــد المقصود فليفـــل 260

 راسب جلدية و ليزر شيماء فتحي مصطفـــــي الســـــــيد 261

 راسب جلدية عوض هللا عزيز عوض هللا سليمان 262

 راسب جلدية وليزر فاطمه احمـــــد ابراهيـــــم القـــطب 263

 راسب جلدية وتناسلية ان غطاسفـــــداء رجــب ســــــــليم 264

 راسب جلدية وتناسلية ونفسية وليزر محمد عبـد السميع عبد الغنـى الحسينى 267

 راسب جلدية وتناسلية محمــد فــأيــز محمــــد الكفـــراوى 268

 راسب تناسلية مـــروة الســــيد محمــــود قطـــــب 269

 راسب جلدية نمـــروة سامي حلمي أبــــو العيني 270

 راسب تناسلية وليزر مـــروة عبد هللا علي نصــــــــــــار 271

 راسب جلدية وليزر مـروه احمــد محمـــــد ســــــــــرور 272

 راسب تناسلية مريــــم علــي حامـــــــد علــــــــي 273

 راسب جلدية وليزر منـــار عصـــام أحمـــد جهجــــــــه 274

 راسب جلدية دمنـار علــى الســــــــــــيد فريـــــــ 275

 راسب جلدية منال عبد المجيد رمضان ســــالمة 276



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 تابع" نتيجة  الدبلوم  جزء ثاني  ساعات معتمدة

 م2017دورابريل  ةناسليتوال ةتخصص  األمراض الجلدي

رقم 

الجلو

 س

 اإلسم

المعدل 

 الفصلي

 1ج 

المعدل 

 الفصلي

 2ج 

المعدل 

 التراكمي

 

النسبة 

 المئوية
 مالحظات التقدير

 " تابع  " ثالثا : طالب راسبون

 راسب جلدية وليزر وباثولوجى مـنى ابراهيــــم ابراهيـــــم عبــدربه 277

 راسب تناسلية مـنى عــزت عبــد العزيــز محمـــــــد 279

 ليةراسب جلدية وتناس مني محمــد المهـــــدي القاضــــــي 280

 راسب جميع المواد مها عبد الستار محمد العراعيشي 282

 راسب جلدية وتناسلية ونفسية مي ابراهيــــــــم حســـــن الكــــوة 283

 راسب جلدية ناهـــــد محمــــد حامـد مصطفـــى 289

 راسب جلدية نــدا حسين احمـد محمــد حســـــين 291

 راسب جلدية ســـــــيةنرمين محمـــد محمـــد الو 291

 راسب جلدية وتناسلية وليزر وباثولوجى نسمه رجـب حســن ابــــو حســـــن 293

 راسب جلدية نهله محمـــد ســـــعفان الشـــاذلـى 295

 راسب جلدية نيرة سعد عطية احمــد يوســـــــف 297

 راسب تناسلية هـاله مســعد عبـد الحميـد اباظـــــه 298

 راسب جلدية وليزر هبــه عــاصـــم الــــيد بهنســـــــى 299

 راسب جلدية هبه محمـــــد األباصيري المنزالوي 300

 راسب جلدية وتناسلية وليزر هبه محمــــــــود محمد عبــد اللطيف 301

 راسب تناسلية هبـــه محمـــود يونــس الغيـــاتـــى 302

 راسب جلدية وتناسلية وليزر وباثولوجى يوســـــــف هـدير محمــود محمـــــد 304

 راسب جلدية هنــد محمد كمال محمد محمد مطاوع 305

 راسب تناسلية ونفسية والء عرفات محمــــــــــد ســـــــحلول 307

 راسب جلدية ياسمين محمد السعيد ســـــــيد أحمـــد 309

 رابعا طالب غائبون 

  البيليشيماء سعد السيد  189

  الشيماء محمد رأفت حامد محمد 190

  شيماء محمود محمد الكومي 191

  شيماء صالح محمــود غنيــــــــم 254

  لمياء صـــالح ابراهيــــــم فايـــــــد 265

 
 

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 

 تابع" نتيجة  الدبلوم  جزء ثاني  ساعات معتمدة

 م2017دورابريل  ةناسليتوال ةتخصص  األمراض الجلدي
 
 

 

 ملخص النتيجة :

 131 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1
 126 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2
 5 عدد الطالب الغائبين  3
 41 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن 4

 85 عدد الطالب الراسبيــــــــــــــن   5
    32.54      %النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   6

 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 

 

                  
                   نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  )نظام قديم (                  

  تخصص  األمراض الجلدية والتناسلية دورابريل 2017

رقم 

الجلو

 س

 االســــــــــــــــــــــــــــــم

المعدل 

الفصلي 

 ج1

المعدل 

الفصلي 

 ج2

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أوالً : طالب ناجحون 

 اليوجد 

 ثانيا طالب راسبون

 راسب تناسلية ثنــاء صبـــرى رمضــــان الخـــولـى 310

 غائبون طالب ثالثا

  اليوجد

 

 

 

  : النتيجة ملخص

 1   المتقـــــــــــدميـــن الطالب ددع 1

 1   الحاضــــــــــــرين الطالب عدد 2

 -- عذر بدون الغائبين الطالب عدد 3

 --   مقبول بعذر الغائبين الطالب عدد 4

 ---   النــــــاجحيــــــــن الطالب عدد 5

 1   الراسبيــــــــــــــن الطالب عدد 6

 صفر %   للنجـــــــــــاح المئــــوية النسبة 7

 

 

 

 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 
 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة

  تخصص  طب األطفال   دورابريل 2017

رقم 

الجلو

 س

 االســــــــــــــــــــــــــــــم

المعدل 

الفصلي 

 ج1

المعدل 

الفصلي 

 ج2

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أوالً : طالب ناجحون بتقدير "جيد جدا"

  جدا   جيد 55.75 8.125 61.43 49.04 حرب اللطيف عبد محمد احمد 4

  جدا   جيد 81.94 27.31 37.83 44.11 األبحر علي هللا عبد محمد ايهاب 14

  جدا   جيد 38.67 .1625 77.33 06.34 محمد منصور حاتم دعاء 15

  جدا   جيد 98.77 .9925 36.63 62.14 عليوة أحمد محمد عمرو 32

  جدا   جيد 71.80 9.62 88.53 83.44 زالبيه عوض الدين جمال ابراهيــم 64

  جدا   جيد 57.77 .8525 .6335 94.14 على محمــد سـرور جمــال احمــد 68

  جدا   جيد 67.79 55.62 61.53 06.44 ابراهيـــــــم علــى صــدقــى احمــد 69

  جدا   جيد 53.87 17.62 .9735 56.24 ىيحيـــــــ احمــــــــد احمـــــد امـيره 83

  جيد جدا   28.57 .0925 61.43 .6740 بهمــــــــــان واصــــف فتحــــي بيتر 95

  جيد جدا 76.16 25.39 34.77 39.14 محمد أحمد رشاد خيري رنا 109

  جيد جدا   75.16 25.05 32.94 22.24 نجـــــــم الســالم بــدع احمــد ســاره 111

  جيد جدا   76.98 25.66 35.31 41.67  القـــادر عــــبد فـــــؤاد فوزي شيماء 123

  جيد جدا   62.67 .4225 52.63 .0140 الخواص حسن أحمد محمد 139

  جيد جدا   63.57 .1225 .0835 28.04 الحميد عبد رجب الحميد عبد محمد 141

  جيد جدا   .2575 .0125 69.43 .5640 القرش أحمد محمود مني 163

  جدا   جيد .3177 .7725 75.63 .5640 شـــــــاهين السيد صابر محمد هالة 167

  جدا   جيد 9757. .3225 .0835 .8940 حســـــــين احمــــــد الســيد هبــه 170

  جدا   جيد .1577 .7225 2.843 33.24 ــــىاليمانــ محمـــد ايهــاب هــدى 173

  جدا   جيد 80.57 .2725 8643. .9440 العلمــى الســعيد عبــاس  هبــــــه 177

 "جيد" بتقدير ناجحون طالب : ثانيا 

  جيد 74.72 24.91 35.61 39.11  الطنوبي علي الرحيم عبد أحمد 1

  جيد 72.5 .0224 32.05 40 قاسم محمد قطب الفتاح عبد أحمد 3

  جيد 74.49 24.83 34.05 40.44 غالب هللا عبد أحمد كريم 37

  جيد 74.85 24.95 36.13 38. 72 غــراب الجيـــد عبـد السيد ابراهيم 63

  جيد 71.08 23.69 33.58 37. 5 جمعه ابراهيــــــــــم سعيد ابراهيم 65



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة"تابع"  

  تخصص  طب األطفال   دورابريل 2017
 

رقم 

الجل

 وس

 المعدل االســــــــــــــــــــــــــــــم

 الفصلي

 1ج

 المعدل

 الفصلي

 2ج

 المعدل

 التراكمي

 النسبة

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 تابع  " ثانيا : طالب ناجحون بتقدير "جيد" 

  جيد 73.33 24.44 33.94 39.39 هللا عطا إبراهيم السيد أحمد 67

  جيد 68.36 22.78 31.30 37.06 حمــــــاد أحمــــــد الحميد عبد أحمد 70

  جيد 69.66 23.22 32.94 36.72 شـــــريف محمــــــد محمــــد أسامة 73

  جيد 74.97 24.99 35.58 39.39 معوض الحميد عبد محمـد جابر اسماء 75

  جيد 68.33 22.77 332.3 36 الشنيطــى ودمحمــ موســـــى اسـماء 79

  جيد 72.97 24.32 30.86 42.11 محمـــــــد طــالب ابــو محمود اميره 84

  جيد 74.36 24.78 34.30 40.06 الصوفانى الجواد عبد الغنى عبـد ايمان 88

  جيد 72.66 24.22 33.66 39 ـرـجبـــ احمـــــــــــــد محمــــد ايمــان 90

  جيد 71.75 23.91 33.58 38.17  الفيومي حسن محمد ايمان 91

  جيد 68.58 22.86 31.25 37.33 عثمــــان الخالق عبــد مصطفى ايمان 93

  جيد 71.27 23.75 33.66 37.61 صبره شلبى الدمرداش زكريا الشيماء 94

  جيد 70.94 23.65 31.22 39.72  الجمال محمد أحمد أحمد سمر 113

  جيد 72.91 24.3 33.35 39.56 شـــــتا ابراهيــم محمـــد ـمرسـ 114

  جيد 74.95 24.98 33.06 41.89  عتمان السيد مختار سمر 115

  جيد 5217. 23.84 33.69 37.83  حسن منصور ابراهيم سنية 116

  جيد 70.82 23.61 34.10 36.72 األودن الســــــــيد محمد عمر شيماء 122

  جيد .7574 .9224 .7532 42 اســماعيل حسـين اســماعيل عايــده 126

  جيد 73.52 24.51 34.08 39.44 الداودى الفتاح عبد الحميد عبد خـالـد 102

  جيد 74.53 24.84 34.25 40.28  الحميد عبد ســــــــــــــعد صابر داليا 103

  جيد 71.86 3.952 33.14 38.72  داود محمـــــــود الســـــــــيد دعاء 104

  جيد 72.2 624.0 333.6 38.56  شعبان الموجـــــود عبد أحمد رابعة 105

  جيد 74.53 24.84 34.64 39.89  الغنيمي إمام مجــــــــــــدي رانيا 106

  جيد 72.36 24.12 31.52 40.78 حمـــد الســــالم عبــــد جمــال عــال 130

  جيد 69.86 23.27 34.08 35. 78 بخيـــت ـــــدمحمـــــ علــى غــــاده 133

  جيد 74.47 .2824 32.53 41.94 مجــــاهــــــد علــى عبــــــده فاطمه 134

  جيد 73.47 24.49 35.14 38.33  سعد إبراهيم سعد فرح 135



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة"تابع"  

  تخصص  طب األطفال   دورابريل 2017
قم ر

الجل

 وس

 المعدل االســــــــــــــــــــــــــــــم

 الفصلي

 1ج

 المعدل

 الفصلي

 2ج

 المعدل

 التراكمي

 النسبة

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 تابع  " ثانيا : طالب ناجحون بتقدير "جيد" 

  جيد 72.36 24.12 34.08 38.28  اسحاق اقالديوس موسي ماركو 136

  جيد 74.14 24.71 34.75 39.39 بيبح الدسوقي راهيماب محمد 138

  جيد 65.69 21.56 31.97 33.72 زيد أبو الغني عبد رمضان محمد 140

  جيد 68.89 22.96 32.17 7263. اسماعيل أحمد سيد السميع عبد محمد 143

  جيد 73.77 24.59 33.44 40.33 زايد صبحي محمد محمد 148

  جيد 73.97 24.66 33.25 40.72 دمحمــــــــ ـــــــهطـ نبيـــــل محمــد 150

  جيد 33.69 .1123 72.13 38.06 الهـــادى عبــد حسن احمــد محمود 152

  جيد 70.78 23.59 33.11 37.67 حسنين رفاعي النبي عبد محمود 154

  جيد 74.08 24.93 33.86 40.22 اللطيف عبد اسماعيل اللطيف عبد هللا منة 161

  جيد 72.00 24 33.44 38.56 عنــــــــان حســن علــى حســن منـى 216

  جيد 70.89 23.63 34.39 36.5 ابراهيــــــم لحظـــى يوســـــف مينــا 164

  جيد 73.94 24.65 33 40.94  شــــــــحاته والي ســـعيد سامي نهال 165

  جيد 70.59 23.53 34.53 .0636  لحصـــــــــــا محمــــــد أحمـــــد نهلة 166

  جيد 74.58 24.86 35.14 39.44 الجواد عبــد الرحيـــم عبـــد هنية 174

  جيد 68.61 22.87 32.39 36.22 حموده محمد صابر فتحـى ياسمين 176

 راسبون طالب : ثالثا

 تغذية طرق راسب شعبان علي العليم عبد أحمد 2

 وراثة - أطفال أمراض راسب زوقمر السعود أبو فريج السيد اسامة 5

 وراثة - الوالدة حديثى  راسب  يونس محمــد  إبراهيم أسماء 6

 الوالدة حديثى – أطفال أمراض راسب  خضرة أبو جابر جمال أسماء 7

 أطفال أمراض راسب  السايس يوسف المحسن عبد اشرف 8

 أطفال أمراض راسب  محمد محمد مجدي أماني 9

  أطفال أمراض راسب  الطراوي هللا عبد محمد أميرة 10

 وراثة -تغذية – الوالدة حديثى – أطفال أمراض راسب  الهادي عبد السيد سمير ايمان 11

 وراثة– أطفال أمراض راسب المعبود عبد الغني عبد عاطف ايه 13

 أطفال أمراض راسب  الاله عبد المنعم عبد عبده رحاب 16

 اختياري مقرر  - الوالدة حديثى – أطفال أمراض براس  محمد محمد أحمد رضا 17

 وراثة- تغذية طرق - الوالدة حديثى راسب  دخيل حسن محمد حمدي ريم 18



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة"تابع"  

  تخصص  طب األطفال   دورابريل 2017
رقم 

الجلو

 س

 المعدل االســــــــــــــــــــــــــــــم

 الفصلي

 1ج

 المعدل

 الفصلي

 2ج

 المعدل

 التراكمي

 النسبة

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 راسبون طالب : ثالثا    "تابع" 

 أطفال أمراض راسب  حسين محمد طاهر سامي سارة 19

 أطفال أمراض راسب  عطوة محمد الفتاح عبد سمر 20

 وراثة - لوالدةا حديثى – أطفال أمراض راسب  منصور علي محمود سمر 21

 الوالدة حديثى – أطفال أمراض راسب  نصر بشري مجدي سوزان 22

 المواد جميع راسب  فليفل محمد السيد شمس 23

 أطفال أمراض راسب  البرهامي إسماعيل محمد السيد شيماء 24

 اختياري مقرر -وراثة – الوالدة حديثى راسب  شريف محمد حمزة شيماء 25

 وراثة - الوالدة حديثى راسب الرحيم جويلي شيماء علي عبد 26

  أطفال أمراض راسب عبد العزيز سعد هللا عبد العزيز عبد ربه  28

 الوالدة حديثى -أطفال أمراض راسب عصام محمد عبدالاله رمضان  29

  أطفال أمراض راسب علياء عرفه كامل حميدة  30

  لأطفا أمراض راسب عمر عبد العزيز علي النجار  31

 اختياري مقرر -وراثة – الوالدة حديثى – أطفال أمراض راسب عمرو محمد محمود قدح 33

 أطفال أمراض راسب عمرو نشأت السيد أسماعيل  34

 وراثة – الوالدة حديثى راسب غادة عبد العزيز عبد البر فراج  35

 أطفال أمراض راسب كامل محمد كامل الخطيب  36

 تغذية طرق -أطفال أمراض راسب اد كيرلس فاروق نجيب ج 38

 تغذية طرق راسب ماجد ابراهيم نجيب ابراهيم  39

 الوالدة حديثى -أطفال أمراض راسب مارينا عادل سليمان يوسف  40

 تغذية طرق -الوالدة حديثى -أطفال أمراض راسب محمد أسامة محمد حلمي   41

 تغذية طرق  -أطفال أمراض راسب محمد حسين أحمد محمد  42

 أطفال أمراض راسب مروة يحيي علوان عبد الهادي  45

 أطفال أمراض راسب منار عبد الرحمن عبد العزيز السيد  46

 اختياري مقرر – أطفال أمراض راسب مني رشاد محمد السيد منسي  47

 الوالدة حديثى راسب مني مجدي صابر طاهر  48

 أطفال ضأمرا راسب مني محمد أحمد علي العيسوي  49

 أطفال أمراض راسب مها فوزي فتحي الحنفي  50



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة"تابع"  

  تخصص  طب األطفال   دورابريل 2017
رقم 

الجلو

 س

 المعدل االســــــــــــــــــــــــــــــم

 الفصلي

 1ج

 المعدل

 الفصلي

 2ج

 المعدل

 التراكمي

 النسبة

 المئوية
 ـــــــــــالحظاتمــ التقدير

 راسبون طالب : ثالثا    "تابع" 

 تغذية طرق - الوالدة حديثى راسب ميخائيل صبحي نجيب حنين  51

 المواد جميع راسب مينا بولس مسعد بطرس  52

 أطفال أمراض راسب نرمين محمود محمود المصري  53

 تغذية طرق -أطفال أمراض راسب نسمة بكر الصديق الدسوقي  54

 وراثة – الوالدة حديثى راسب نهي حسين السيد الجمل  55

 وراثة –الوالدة حديثى -أطفال أمراض راسب هايدي رفعت السيد الشراكي  57

 أطفال أمراض راسب هبه مصطفي محمد ربيع  58

 وراثة –الوالدة حديثى راسب هند كمال بدوي عبيد   59

 وراثة –الوالدة حديثى -أطفال أمراض راسب والء محمد محمود خطاب  60

 وراثة -تغذية طرق –الوالدة حديثى -أطفال أمراض راسب ياسر عباس عباس دنون  61

 أطفال أمراض راسب احمــد اسماعيل اسماعيل غنيــــــم 66

 الوالدة حديثى -أطفال أمراض راسب أحمد عبد الفتاح عبد الرحمن سالم 71

 أطفال أمراض راسب اسراء عبد الرحمن محمد عبده 74

 أطفال أمراض راسب اســماء جــالل عبـــد الجيــد احمــــد 76

 أطفال أمراض راسب اسماء محمـــد عـادل محمــد فايــــــد 77

 الوالدة حديثى -أطفال أمراض راسب اسـماء محمــود حســــن الخـــــواص 78

 الأطف أمراض راسب اشرف عبد العزيز عبد العظيم محمـــد 80

 أطفال أمراض راسب أميرة محمود أحمــد أحمــــد الجنايني 82

 اختياري مقرر -وراثة -تغذية طرق - أطفال أمراض راسب اكايليـا ثابــت وهــب هللا ســــــــــدر 85

 أطفال أمراض راسب نـــــأيـمان احمــــــد عــــــــز اميــــــ 86

 أطفال أمراض راسب ايمان حمدي محمد السجاعي  87

 وراثة -الوالدة حديثى -أطفال أمراض راسب ايمان كامــل احمـــــــد محمـــــد 89

 تغذية طرق - أطفال أمراض راسب ايمان محمود ابو الفضل السيد الشاعر 92

 المواد جميع راسب ـارــســـعيد الســــيد ســعيد النجـــــــــ 96

  أطفال أمراض راسب  الحســــن تهاني فـــؤاد محمـد أبــــــو 97

 وراثة - أطفال أمراض راسب حسين ســالم حســين عبــد الجليــــل 98

 أطفال أمراض راسب حمدي عبــــد الرازق محمد حبيبـــــة  99



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة"تابع"  

  تخصص  طب األطفال   دورابريل 2017
رقم 

الجلو

 س

 المعدل ــــــــــــــــــــــــماالســــــ

 الفصلي

 1ج

 المعدل

 الفصلي

 2ج

 المعدل

 التراكمي

 النسبة

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 راسبون طالب : ثالثا    "تابع" 

 أختيارى مقرر –أطفال أمراض راسب حنـان مصطفى عبـد الفتــاح حســنين 100

 وراثة -تغذية – الوالدة حديثى – أطفال أمراض راسب راهيــــمخـالد حســن عبــد العزيــز اب 101

 أطفال أمراض راسب رزق اسماعيل إبراهيم زبادي  107

 وراثة -أطفال أمراض راسب رشا نسيم مصطفي محمد الطبجي  108

 أطفال أمراض راسب ريهام محمد ابـوبكر حسن السيد الغباشى 110

  أطفال أمراض راسب سعا دعبد العزيز أحمد الصياد 112

 أطفال أمراض راسب سنيه ابراهيم خضر ابراهيـــم 117

 وراثة- الوالدة حديثى – أطفال أمراض راسب سهيلة عابد عبد السالم أبو السعود  118

 وراثة-- تغذية طرق  -الوالدة حديثى – أطفال أمراض راسب شـادى نشـأت عـدلى جرجــس 119

  أطفال أمراض راسب راهيـــم الجمــلشــيماء عبد الحليم اب 120

 وراثة راسب يل شيماء كامــــــل عبدة الجمــــــــــــ 124

 أختيارى مقرر –وراثة راسب ـمعــادل كمــال توفيــــــق ابراهيــــــ 125

  أطفال أمراض راسب عبد هللا إبراهيم عبد هللا مـــــوســـي 127

 أطفال أمراض راسب دــــب الســـيعبد هللا محمـــد رجــــــ 129

 وراثة-  أطفال أمراض راسب ـارعلــى احمــــــــد علـــى النجــــــــ 131

 أطفال أمراض راسب علــى حســـــن ســـــــليم فــــــاوى 132

 تغذية طرق  -الوالدة حديثى – أطفال أمراض راسب ماريـام صمـوئيـل يونـــــان مقـــــار 137

 أطفال أمراض راسب محمد عبـد الحميد عبد الحميد محمد 142

 تغذية طرق  -الوالدة حديثى – أطفال أمراض راسب المحمـد فــراج علـــى ابــــــو العـــــ 144

 المواد جميع راسب محمد فولي مفتاح حسن  146

  تغذية راسب محمــد متــولى عبــــــده ســـــلطان 147

  أطفال أمراض راسب ين أحمد زين الدينمحمد نصر الد 151

 تغذية طرق  -الوالدة حديثى – أطفال أمراض راسب محمود سمير صديق صقر 153

  أطفال أمراض راسب محمود عمر حسين محمود  155

 تغذية راسب مصطفى سعودى نبــــوى غنيــــــــم 156

  فالأط أمراض راسب مصطفى فــــــوزى طـــــه محمـــــــد 157



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  ساعات معتمدة"تابع"  

  تخصص  طب األطفال   دورابريل 2017
رقم 

الجلو

 س

 المعدل االســــــــــــــــــــــــــــــم

 الفصلي

 1ج

 المعدل

 الفصلي

 2ج

 المعدل

 التراكمي

 النسبة

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أطفال أمراض راسب ــــــــد رزقهــانـــم رزق احمــــــ 168

 وراثة  - الوالدة حديثى – أطفال أمراض راسب هانم محمـــد عبد الرحمن الديهــى 169

 اختياري مقرر -وراثة- الوالدة حديثى – أطفال أمراض راسب هبـــه محمــد ابــو مكى الدسوقى 171

  وراثة  -الوالدة حديثى- تغذية – أطفال أمراض راسب هـــدي ابراهيم محمـــــد الغلبــــان  172

 أطفال أمراض راسب ياسمين احمـد السيد السيد حبيش 175

 ً  غائبون طالب : خامسا

  ايمان محمد سليمان نصير 12

  عادل ابراهيم محمد البربري 27

  محمد سعد عبد العزيز محمد 43

  محمد عبد الكريم محمد بدير 44

  يسينورا طه محمود البسطو 56

  منـــار محمد عبد المقصود 62

  احمـــد محمــد رشـاد شندى احمــد 72

  امــل مصطفى نعمان عبد الهادى الحداد 81

  شيماء علي ســـــــــعد نعمــــــــت هللا 121

  عبد هللا عبد هللا عبد اللطيف النجــار 128

  محمد فــوزى حلمــــى مجـــاهـــــــد 145

  ــد محمــد عبد المجيد العجورىمحم 149

  معاذ صباح طه شرف 158

  مـــلك تــومــاس مهنــى مشــــرقــى 159

  منال عزيــز عبد العظيــم أيـــــــــوب 160

  : النتيجة ملخص
 177   المتقـــــــــــدميـــن الطالب عدد 1

 162   الحاضــــــــــــرين الطالب عدد 2

 15 عذر بدون الغائبين الطالب عدد 3

 ---   مقبول بعذر الغائبين الطالب عدد 4

 65   النــــــاجحيــــــــن الطالب عدد 5

 97   الراسبيــــــــــــــن الطالب عدد 6

 40.12 %  للنجـــــــــــاح المئــــوية النسبة 7

 كليةيعتمد عميد ال   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

 المراجعة           

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          

 
                   نتيجة  الدبلوم جزء ثاني  )نظام قديم (                  

  تخصص  طب األطفال   دورابريل 2017

رقم 

الجلو

 س

 االســــــــــــــــــــــــــــــم

المعدل 

الفصلي 

 ج1

المعدل 

الفصلي 

 ج2

المعدل 

 التراكمي

النسبة 

 المئوية
 مـــــــــــــالحظات التقدير

 أوالً : طالب ناجحون 

 اليوجد 

 ثانيا طالب راسبون

 راسب امراض اطفال ي ياســـــر محمــــــود علي يحيـــــ 178

 غائبون طالب ثالثا

  اليوجد

 

 

 

  : النتيجة ملخص

 1   المتقـــــــــــدميـــن الطالب عدد 1

 1   الحاضــــــــــــرين الطالب عدد 2

 -- عذر بدون الغائبين الطالب عدد 3

 --   مقبول بعذر ينالغائب الطالب عدد 4

 ---   النــــــاجحيــــــــن الطالب عدد 5

 1   الراسبيــــــــــــــن الطالب عدد 6

 صفر %   للنجـــــــــــاح المئــــوية النسبة 7

 

 

 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

 يعتمد رئيس الجامعة                                     مراجعة الجامعة    مراجعة الكلية 

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة المنوفية     

 كلية الطب         

 كنترول الدراسات العيا

 
 

 

 

 

 

 نتيجة  الدبلوم  جزء ثاني  ساعات معتمدة

 م2016دورأكتوبر  لعصبية والطب النفسيتخصص  األمراض ا

 

رقم 

 الجلوس
 اإلســــــــــــــــــم

المعدل 

 الفصلي

 1ج 

المعدل 

 الفصلي

 2ج 

المعدل 

 التراكمي

 

النسبة 

 المئوية
 مالحظات التقدير

 بتقدير جيد أوال : طالب ناجحون 

  يدج 71.38 23.79 36.32 35.06 أحمــــد جابـــــر بســيوني عمــــار  586

  جيد 74.29 24.76 34.07 40.22 صبحي شوقي أحمــــــد خليفـــة  589

 ثانياً : طالب راسبون 

  والمقرر االختياريراسب أمراض عصبية  أحمد عبد هللا محمد محمد العطيوي  587

  والمقرر االختياري  -الطب النفسي   -راسب أمراض عصبية جــون ثــروت شــــــــفيق رزق 588

  راسب الطب النفسي  محمد عبد السالم السيد حمــــاد 590

 ثالثاً : طالب غائبون

 اليوجد
 

 ملخص النتيجة : 

 5 عدد الطالب المتقـــــــــــدميـــن   1

 5 عدد الطالب الحاضــــــــــــرين   2

 --- عدد الطالب الغائبين  3

 2 عدد الطالب النــــــاجحيــــــــن   4

 3 الطالب الراسبيــــــــــــــن   عدد 5

 %40 النسبة المئــــوية للنجـــــــــــاح   6
 

 يعتمد عميد الكلية   رئيس الكنترول   راجع الرصد   كتب ورصد النتيجة

  

 المراجعة          

  يعتمد رئيس الجامعة                                    مراجعة الجامعة   مراجعة الكلية  

 

 .د / معوض محمد الخولي أ                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 


