
 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017دور ابريل    التشخيصيةتخصص األشعة 

 مجموع الجزء األول االسم رقم الجلوس
المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 32.78 295 سمر سعد الدين محمد عبد الحكيم  138

 ناجح لغة 34.11 307 اسماء جمال جابر برسيم 220

226 
 350 معاذ نبيل عبد المنعم سعد

 

38.89 

 
 ناجح لغة

 ناجح لغة 32.28 290.5 اجالل احمد ابراهيم كامل 232

239 
 طارق محمد أحمد سليمان داود

 ناجح لغة 36.89 332

 ناجح لغة 35.89 323 ماهرعبدهللا يوسف عادل 240

 ثانيا: طالب راسبون

219 
 اسالم حميدة عبد هللا حميدة

 وجيا الفحصراسب  تكنول

222 
راسب فيزياء اشعاعيه وتكنولوجيا الفحص واستخدام  شهيرة أحمد السيد سالم

 النظائر  والتاثيرات البيولوجيه

224 
راسب فيزياء اشعاعيه وتكنولوجيا الفحص واستخدام  محمد صالح أبو الفتح الحفناوي

 النظائر  والتاثيرات البيولوجيه

 جميع المواد اسبر مهاب محمد عبد هللا خليل 227

228 
راسب فيزياء اشعاعيه وتكنولوجيا الفحص واستخدام  مي أحمد غباشي ربيع

 النظائر  والتاثيرات البيولوجيه

229 
راسب تكنولوجيا الفحص واستخدام النظائر والتاثيرات   نشوي رجب أحمد الوحش

 البيولوجيه

230 
 هاجر صبحي علي صقر

 راسب تكنولوجيا الفحص

231 
عبد الفتاح الدسوقي عبد المعطي هدير راسب فيزياء اشعاعيه وتكنولوجيا الفحص واستخدام  

 النظائر  والتاثيرات البيولوجيه

 راسب تكنولوجيا الفحص أحمد رمضان محمد خضير 233

234 
 االء عادل حسين مرعي

 راسب تكنولوجيا الفحص

235 
 حنان ظريف زكي درويش

 راسب تكنولوجيا الفحص

236 
حامد عبد العزيز وهدان رضوي  

 راسب تكنولوجيا الفحص



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 مجموع الجزء األول االسم رقم الجلوس
المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

237 
 زينب مصطفي بيصار

 راسب تكنولوجيا الفحص

 راسب تكنولوجيا الفحص شريف طه علي الطويل 238

241 
 راسب تكنولوجيا الفحص وم. احصاء عمر فاروق مصطفي العرابي

 ناجح لغه

 راسب تكنولوجيا الفحص كمال يحي محمد كمال الدين حافظ 242

243 
 ماجدة سمير عبد الستار محمد

 راسب تكنولوجيا الفحص

 

 راسب تكنولوجيا الفحص محمد خالد صالح الدين الشافعي 244

245 
محمد عالء الدين يحيي عبد 

 الحافظ
 راسب تكنولوجيا الفحص وفيزياء اشعاعيه

 راسب تكنولوجيا الفحص محمد محمود علي حسن 246

ينمني محمد عثمان شرف الد 247  راسب تكنولوجيا الفحص 

 ثالثا طالب غائبون

  إسالم سعيد عيد الشهالي 220

223 
غادة عاطف عبد السميع أبو 

 غالية
 

  محمود حبشي محمد مطر 225

    

 ملخص النتيجة:

 30 عدد الطالب المتقدمون 1

 27 عدد الطالب الحاضرون 2

 3 عدد الطالب الغائبون 3

 6 عدد الطالب الناجحون 4

 22 عدد الطالب الراسبون 5

 %15 النسبة المئوية للنجاح 6



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017)التشريح(  دور ابريل  األساسيةتخصص  العلوم الطبية 

 االسم رقم الجلوس

مجموع 

الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

سماح سيد حسن السيد  334

 سليمان
 ناجح لغه  40.89 368

 غادة حامد حســــــــن رميح 335
 ناجح لغه 42.11 379

 ناجح لغه 40.94 368.5 فاطمة محمد إبراهيم شبانه 336

هدير عبد المحسن أمين  337

 النجار
 ناجح لغه 44.17 397.5

 ثانيا: طالب راسبون

 اليوجد

 ثالثا: طالب غائبون

 اليوجد

 ملخص النتيجة

 4 ب المتقدمونعدد الطال 1

 4 عدد الطالب الحاضرون 2

 - عدد الطالب الغائبون 3

 4 عدد الطالب الناجحون 4

 -- عدد الطالب الراسبون 5

 %100 النسبة المئوية للنجاح 6

  

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017)الفسيولوجيا االكلينيكية (   دور ابريل  األساسيةتخصص  العلوم الطبية 

 االسم رقم الجلوس

مجموع 

الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغه  34.78 313 أسماء معوض أحمد سابق 341

 ناجح لغه 34.89 314 أمل جمال موسي يونس 342

343 
سعيدة  أيه الدسوقي محمد أبو

 سعيدة سعيدة
 ناجح لغه 38.83 349.5

 ناجح لغه 34.22 308 ز صالحأيه صالح عبد العزي 344

 ثانيا: طالب راسبون

 اليوجد

 ثالثا: طالب غائبون

 اليوجد

 ملخص النتيجة

 4 عدد الطالب المتقدمون 1

 4 عدد الطالب الحاضرون 2

 - عدد الطالب الغائبون 3

 4 عدد الطالب الناجحون 4

 -- عدد الطالب الراسبون 5

 %100 النسبة المئوية للنجاح 6

  

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017(   دور ابريل  الميكروبيولوجى) األساسيةتخصص  العلوم الطبية 

 االسم رقم الجلوس

مجموع 

الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغه  42.89 386 اسماء كمال محمــــــــد عامــــر 338

 ناجح لغه 43.17 388.5 مد متولي أبو عليوةعلياء إبراهيم أح 339

 ناجح لغه 32.5 292.5 ريهام عبد المنصف عبد الوهاب النمر 340

 ثانيا: طالب راسبون

 اليوجد

 ثالثا: طالب غائبون

 اليوجد

 ملخص النتيجة:

 3 عدد الطالب المتقدمون 1

 3 عدد الطالب الحاضرون 2

 - عدد الطالب الغائبون 3

 3 ب الناجحونعدد الطال 4

 -- عدد الطالب الراسبون 5

 %100 النسبة المئوية للنجاح 6

  

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017تخصص  )الطب الشرعي والسموم (   دور ابريل 

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 يوجد ال

 راسبونثانيا: طالب 

 رضوي عبد الغني محمود أبوشريف 338

راسب مج كيمياء طبية و تزييف و تزوير و ممارسات 

 مهنية و احصاء وقيم طبية و لغة

 

 ليلي جمال محمد محمد أحمد 339

راسب مج كيمياء طبية و تزييف و تزوير و ممارسات 

 مهنية و لغة

 

 ثالثا:  طالب  غائبون

 يوجد ال

 :ملخص النتيجة

 2 دد الطالب المتقدمونع 1

 2 عدد الطالب الحاضرون 2

 ــ عدد الطالب الغائبون 3

 ــ عدد الطالب الناجحون 4

 2 عدد الطالب الراسبون 5

 %0 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017تخصص  )التخاطب (   دور ابريل 

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع 

 األول الجزء

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغه  35.89 323 شيماء محمد صالح زنفل 131

 ناجح لغه 39.44 355 مني خالد عبد المجيد عدس 132

 ثانيا: طالب راسبون

 يوجد ال

 ثالثا: طالب غائبون

 يوجد ال

 ملخص النتيجة:

 2 عدد الطالب المتقدمون 1

 2 حاضرونعدد الطالب ال 2

 - عدد الطالب الغائبون 3

 2 عدد الطالب الناجحون 4

 -- عدد الطالب الراسبون 5

 %100 النسبة المئوية للنجاح 6

  

 

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017الدموية (   دور ابريل  واألوعيةتخصص  )القلب 

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع الجزء 

 األول
 مالحظات المعدل الفصلي

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغه 40.39 363.5 محمود سامي عبد هللا سليم 168

 ناجح لغه 36.55 329 هاني إبراهيم حسن مطاوع 169

 ناجح لغه 36.22 326 أحمد ابراهيم نجيب ابراهيم محمد  172

 ناجح لغه 37.39 336.5 عبد هللا مصطفي محمد يوسف 174

 ناجح لغه 37.61 338.5 عم ابراهيممحمود سعد عبد المن 175

 ثانيا: طالب راسبون

 راسب مج فسيولوجي  أحمد حفظي محروس شرشر 166

 راسب جميع المواد و لغة يوسف علي عبده بيومي 170

 راسب مج فسيولوجي و احصاء عمرو محمد عبد الفتاح أبو سالم 171

 فسيولوجي وباطنة و لغةراسب مج  دافيــد وفــاء اســــــعد حنـــــــــا 173

 ثالثا: طالب غائبون

  حمادة أحمد السيد شكر 167

 ملخص النتيجة:

 10 عدد الطالب المتقدمون 1

 9 عدد الطالب الحاضرون 2

 1 عدد الطالب الغائبون 3

 5 عدد الطالب الناجحون 4

 4 عدد الطالب الراسبون 5

 %50 النسبة المئوية للنجاح 6



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

  

 جزء أول ساعات معتمدةنتيجة ماجستير 

 2017ابريل  تخصص  الجلدية والتناسلية   دور

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع 

 الجزء األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

297 

 

 

 

 ناجح لغة 36.28 326.5 اسراء السيد عبد الحميد عفصه

298 

 
 ناجح لغة 38.17 343.5 اسماء الشافعي سليمان الشافعي

299 

 
 ناجح لغة 41.83 376.5 أسماء صبري عبد الصمد أبو النصر

 ناجح لغة 37.72 339.5 اسماء علي السيد أبو الحسن 300

 ناجح لغة 37.17 334.5 أميرة جالل محمد شعيب 301

 ناجح لغة 39.83  358.5 ايمان احمد أحمد البتانوني 302

 غةناجح ل 37.67 339 ايمان أحمد عبد الحليم الصباغ 303

 ناجح لغة 37.72 339.5 ايمان سعد محمد عسكر 305

 ناجح لغة 37.22 335 ايناس كامل شفيق دشيش 308

 ناجح لغة 36.06 324.5 ايناس محمود احمد السيد 309

 ناجح لغة 35.89 323 بلقيس محمد محمد باشا 310

 ناجح لغة 35.28 317.5 رغدة عصام عبد المنعم شرف 312

 ناجح لغة 37.78 340 حمد الغزوليسارة السيد م 313

 ناجح لغة 40.33 363 سارة محمد سعد النجار 314

 ناجح لغة 40.78 367 سمر سعيد شعبان أبو حجازي 315

 ناجح لغة 38.78 349 سمر علي عبد الرءوف  عياد 316

 ناجح لغة 42.33 381 شيماء بسيوني زكي ابراهيم 317

 ناجح لغة 38.39 345,5 عزة كمال حامد القزاز 318

 ناجح لغة 35.06 315.5 علياء أحمد علي زهران 319

 ناجح لغة 38.89 350 ميادة شوقي عبد الواحد نور الدين 321

 ناجح لغة 37.61 338.5 نانسي إبراهيم عطية شلبي 322

 ناجح لغة 36.56 329 نجالء حداد أحمد عبد اللطيف 323

 ناجح لغة 34.67 312 نفيسة زكي إبراهيم عبد الجليل 324

 ناجح لغة 35.33 318 وسام جميل عبد الحميد مليجي 328



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع 

 الجزء األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 ناجح لغة 36.89 332 داليا مدحت محمد البيه 332

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017ابريل  تخصص  الجلدية والتناسلية    دور

رقم  

 الجلوس
 االسم

مجموع 

 الجزء األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 طالب راسبون ثانيا:

 راسب مج باطنة ايمان سامي السيد الدراجيني 304

 راسب مج باطنة ايمان فتحي عبد الفتاح رمضان 306

 راسب مج باطنة  ايناس حامد جودة علي يوسف 307

 راسب مج هستوباثولوجي فاطمة مجدي جودة فراج 320

 راسب مج باطنة هاجر محمد حسن عبد العزيز 325

 راسب مج باطنة أحمد عمر هيام عاطف 327

 راسب مج باطنة و هستوباثولوجي باسم ربيع مغاوري الجيزاوي 329

 راسب مج باطنة مصطفي محمد جالل أحمد 330

 راسب مج باطنة شيما ء سامي عبد الهادي حماد 331

 راسب مج باطنة االء احمد عبد العزيز سليط 333

 ثالثا: طالب غائبون

 غياب كل المواد لمجد رشيد عبد العزيزرضوي سلمي أبو ا 311

 غياب كل المواد هالة توفيق محمود عامر 326

 ملخص النتيجة:

 37 عدد الطالب المتقدمون 1

 35 عدد الطالب الحاضرون 2

 2 عدد الطالب الغائبون 3

 25 عدد الطالب الناجحون 4

 10 عدد الطالب الراسبون 5

 %71.42 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017تخصص طب الحاالت الحرجة  دور ابريل 

رقم 

 الجلوس
 مالحظات المعدل الفصلي مجموع الجزء األول االسم

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 39,27 353,5 أحمد سامي حامد ضيا 350

 ناجح لغة 39,22 353 جهاد محمود فوزي خناني  354

 ناجح لغة 37,05 333,5 ناصر سعيد شريف ريهام  355

 ناجح لغة 37,56 338 احمد سمير فؤاد احمد  362

 ناجح لغة 33,72 303,5 السيد معوض السيد بهنسي  364

محمود أبو الخير أحمد عبد  366

 المقصود 
 ناجح لغة 33,72 303,5

 ناجح لغة 34,33 309 مصطفي السيد أحمد السيسي  368

 ناجح لغة 39,22 353 علي داود هالة شاكر  369

 ثانيا: طالب راسبون

351 

51 

 أحمد عادل عبد العزيز عامر 
 راسب حاالت حرجة

 راسب حاالت حرجة أحمد فتح عبد الفتاح الفقي  352

 راسب حاالت حرجة أيه خالد أبو الفتح محمد  353

 راسب حاالت حرجة محمد صبحي محمد المؤذن  356

 راسب حاالت حرجة العزيز عرابي  مروة محمد عبد 357

راسب م باثولوجي و حاالت حرجة و باطنة عامة و م إحصاء و  مصطفي محمد األمين محمد  358

 لغة

 راسب حاالت حرجة نهال شحات علي الصعيدي  359

 راسب حاالت حرجة أحمد حمدي محمد فوزي الجمال  361

 حرجةراسب حاالت  خالد مصطفي محمود حمدي الليثي 363

 محمد أمين السيد حمودة  365
 راسب م فسيولوجي و حاالت حرجة و باطنة عامة

 راسب حاالت حرجة محمود محمد محمد شحاته  367

 راسب حاالت حرجة وائل علي محمد عبد هللا سعيد  370



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

رقم 

 الجلوس
 مالحظات المعدل الفصلي مجموع الجزء األول االسم

 راسب م إحصاء محمد سليمان عبد الجواد شلبي  416

 ثالثا: طالب غائبون

  عبد الحميد سيف  هادي عبد السالم 360

 ملخص النتيجة:

 22 عدد الطالب المتقدمون 1

 21 عدد الطالب الحاضرون 2

 1 عدد الطالب الغائبون 3

 8 عدد الطالب الناجحون 4

 13 عدد الطالب الراسبون 5

 %38,09 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017الصدرية والتدرن دور ابريل  االمراض تخصص

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع 

 الجزء األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 42,38 381,5 إيمان بكر عبد الجواد سنبل 177

 ناجح لغة 40,22 362 إيمان طه طه شهاب 178

 اجح لغةن 41,16 370,5 محمود عبد الرازق عبد المجيد البشبيشي 183

 ناجح لغة 38,16 343,5 نوال عباس متولي الشتيحي 184

 ناجح لغة 37,5 337,5 هند سامي عبد المنعم ناصف 186

 ناجح لغة 36,94 332,5 والء جمال السيد أبو قورة 187

 ناجح لغة 32,33 291 احمد نشأت محمد عبد الخالـــق 188

 ناجح لغة 40,38 363,5 حنان عبد العزيز موسي الجمل 189

 ثانيا: طالب راسبون

 راسب باطنة عامة سالي عادل السيد رزق 179

 راسب م فارماو باطنة عامة سمر شديد عبد الرحيم محمد 180

 راسب م تشريح و م فارما و باطنة عامة و م إحصاء كريم مجدي محمد سعيد 181

 راسب باطنة عامة هالة جمال موسي هيكل 185

 ثالثا: طالب غائبون

 غياب كل المواد إسالم ماهر صالح غنيم 176

 غياب كل المواد محمد عبد العزيز عبد السميع المشد 182

 ملخص النتيجة:

 14 عدد الطالب المتقدمون 1

 12 عدد الطالب الحاضرون 2

 2 عدد الطالب الغائبون 3

 8 عدد الطالب الناجحون 4

 4 عدد الطالب الراسبون 5

 %66,67 لنجاحالنسبة المئوية ل 6

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017والتأهيل   دور ابريل الطبيعيتخصص   الطب 

رقم 

 الجلوس
 مجموع الجزء األول االسم

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة  41.22 371 أميرة عادل أحمد مبارك 200

 ناجح لغة  41.33 372 فاطمة الزهراء محمد محمد خطاب 201

202 
 أحمد عبد الغني محمد أبوسعدة

 ناجح لغة  37.22 335

203 
 أحمد محمدطلبه سعده

 ناجح لغة  37.44  337

 ثانيا: طالب راسبون

 
 ال يوجد

 

 
 

 ملخص النتيجة:

 4 عدد الطالب المتقدمون 1

 4 عدد الطالب الحاضرون 2

 ---- عدد الطالب الغائبون 3

 4 لناجحونعدد الطالب ا 4

 0 عدد الطالب الراسبون 5

 %100 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017تخصص الفارماكولوجيا االكلينيكية  دور ابريل 

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع 

 الجزء األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 43,94 395,5 العينين حشادأيه جمال الدين أبو  345

 ناجح لغة 43,88 395 عمر علي علي أبو شادي 346

 ثانيا: طالب راسبون

 ال يوجد

 ثالثا: طالب غائبون

 ال يوجد

 ملخص النتيجة:

 2 عدد الطالب المتقدمون 1

 2 عدد الطالب الحاضرون 2

 0 عدد الطالب الغائبون 3

 2 عدد الطالب الناجحون 4

 0 دد الطالب الراسبونع 5

 %100 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017تخصص طب المناطق الحارة وصحتها دورابريل

رقم 

 الجلوس
 مالحظات المعدل الفصلي مجموع الجزء األول االسم

 أوال: طالب ناجحون

 ح لغةناج 42,61 383,5 شيرين رضا محمد الشبيني 190

 ناجح لغة 40,77 367 مي كمال عبد الخالق عبد هللا 193

 ناجح لغة 35,61 320,5 أحمد محمود محمد فرحات 195

 ناجح لغة 38,44 346 أحمد سيد أحمد الخاللي 197

 ناجح لغة 40 360 أحمد نبيل عوض زهران 198

 ناجح لغة 37,94 341,5 شريف زكي عبد المعطي عوض 199

 راسبونثانيا: طالب 

 ناجح لغة راسب م بكتريولوجي وباطنة عامة صفاء أحمد عبد السالم 191

 مسعد محمد عبد العزيز حسن 192
راسب م فسيولوجي و م بكتريولوجي وباطنة 

 عامة و م إحصاء
 ناجح لغة

 ناجح لغة راسب م بكتريولوجي و م إحصاء أحمد صبري محمد حسين 194

 ثالثا: طالب غائبون

 غياب كل المواد محمد عبد المطلب مشرفسعيد  196

 ملخص النتيجة:

 10 عدد الطالب المتقدمون 1

 9 عدد الطالب الحاضرون 2

 1 عدد الطالب الغائبون 3

 6 عدد الطالب الناجحون 4

 3 عدد الطالب الراسبون 5

 %66,67 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017ستولوجى دور ابريل تخصص اله

رقم 

 الجلوس
 مالحظات المعدل الفصلي مجموع الجزء األول االسم

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 47.78 430 ايمان بدوى حامد عبدالخالق  347

348 
 ريم محمد غريب الشرقاوى

 ناجح لغة 48.44 436

349 
 سميه عبدالهادى على عبدالرحمن

 ناجح لغة 47.44 427

 : طالب راسبونثانيا

 
 ال يوجد

  

 ملخص النتيجة:

 3 عدد الطالب المتقدمون 1

 3 عدد الطالب الحاضرون 2

 0 عدد الطالب الغائبون 3

 3 عدد الطالب الناجحون 4

 0 عدد الطالب الراسبون 5

 %100 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة 

 رام والطب النووي تخصص عالج األو 

 االسم رقم الجلوس

مجموع 

الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ال يوجد

 ثانيا: طالب راسبون

 راسب فيزياء اشعاعية و م احصاء  تامر محمد البهى حافظ الحسينى 340

 ثالثا: طالب غائبون

341 
 حسين أنور حسين حامد أبو شادي 

 

  جة:ملخص النتي

 2 عدد الطالب المتقدمون 1

 1 عدد الطالب الحاضرون 2

 1 عدد الطالب الغائبون 3

 ال يوجد عدد الطالب الناجحون 4

 1 عدد الطالب الراسبون 5

 صفر% النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة 

 تخصص الباثولوجيا االكلينيكية 

 االسم رقم الجلوس

مجموع 

الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغه  34.78 313 سارة محمد حسن عبد العال 209

 ناجح لغه  32.5 293 غادة عاطف عبد السميع ابو غالية 419

216 
 سارة عادل السيد الحسينى

 
 ناجح لغه  37.72 339.5

 طالب راسبون :ثانيا  

204 
حسن منصورأسماء حسن محمد  راسب اساسيات طفيليات+ ميكروبيولوجى  

 اكلينيكى   + احصاء طبى

 راسب ميكروبيولوجى اكلينيكى    أسماء فتحي موسي عطا هللا 205

206 
راسب اساسيات طفيليات+ ميكروبيولوجى   أماني إبراهيم محمود عمار

 اكلينيكى   + احصاء طبى

207 
 أمنية محمد إبراهيم رضوان

 وجى اكلينيكى   ميكروبيول

208 
راسب اساسيات طفيليات+ راسب  آية كمال إبراهيم رسالن شلبي

 ميكروبيولوجى اكلينيكى + احصاء طبى

 راسب ميكروبيولوجى اكلينيكى    شيماء أحمد غازي أحمد 210

 راسب ميكروبيولوجى اكلينيكى    محمد بالل جالل خالف 211

212 
 نسرين البادي محمود البشبيشي

 سب ميكروبيولوجى اكلينيكى   را

213 
راسب  اساسيات  ميكروبيولوجى + اساسيات   هبة هللا بسيوني محمد المخلصاوي

 طفيليات+ ميكروبيولوجى اكلينيكى   

214 
راسب  اساسيات  ميكروبيولوجى +  هند صبحي محمد سالم

 ميكروبيولوجى اكلينيكى   

 بيولوجى اكلينيكى   راسب ميكرو نرمين محمد محمود الجاويش 217

 راسب ميكروبيولوجى اكلينيكى     نهي أحمد كامل بيومي الميهي 218



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 االسم رقم الجلوس

مجموع 

الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 ثالثا: طالب غائبون

 ريهام محمد شبل حبطرش 215

 ملخص النتيجة:

1 
 عدد الطالب المتقدمون

16 

2 
 عدد الطالب الحاضرون

15 

3 
 عدد الطالب الغائبون

1 

4 
 عدد الطالب الناجحون

3 

5 
 الب الراسبونعدد الط

12 

6 
 النسبة المئوية للنجاح

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة 

 طب وجراحة العين 

 االسم رقم الجلوس
مجموع 

 الجزء األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغه  41.72 375.5  ابتهال شاكر علي علي 50

دشيماء فرج محروس سع 63  ناجح لغه  39.5 356  

 ناجح لغه  38 342  مروة عباس السيد األشموني 64

 ناجح لغه  37.44 337  امينه فتحي أبو هيبه رضوان 69

 ناجح لغه  36.5 328.5  ضياء أحمد كامل بيومي الميهي 70

 ناجح لغه  36.5 329  غادة محمد عبد المنعم محمد 71

 ناجح لغه  38.22 344  االء محمد المهدي زايد 72

 ناجح  لغة 36.33 327 احمد مدحت الجيوشي حسانين 74

 ناجح لغه  37.39 336.5  أنس عادل محمد أحمد 75

 ناجح لغه  39.39 354.5  سمر عبد الشافي محمد بدر الغنام 76

 ناجح لغه  35.72 321.5   ايمان محمد محمد الشرقاوي 77

 ناجح لغه  37.28 335.5  عال السيد عبده السيد 78

 ناجح لغه  34 306  محمود رمزي عبد الحميد حجازي 79

 ناجح لغه  34.28 308.5 هاني سعيد عبد العال عبد العال 82

 ناجح لغه  38.83 349.5 منى سامى السيد عمران 83

 ثانيا: طالب راسبون

 زيةو جراحة و لغة انجلي راسب بصريات و تشريح  أحمد محمد عبد الفتاح حماد 51

 راسب بصريات  احمـد محمــد محمــــد الســـــــحيمـى 52

 راسب بصريات    أماني مختار سعيد البنا 53

 راسب بصريات  و تشريح  إهداء أحمد سامي محمد عميرة 55

 راسب بصريات   أيه السيد عبد الخالق العبساوي 56

 راسب بصريات   جهاد علي فهيم صقر 57

م السباعي سرحانرءوف عبد الحلي 58  و جراحة و احصاء طبي باطنة راسب بصريات  و  

 راسب بصريات   سارة فتح هللا محمد الشافعي 59

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة 

 طب وجراحة العين

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 ثانيا: طالب راسبون   " تابع



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

سن الصيفيسلمي عيد ح 60  راسب بصريات   

 راسب بصريات   سمر مصطفي عبد الواحد أبو المجيد 61

 راسب بصريات   شيماء سعيد أحمد هالل 62

 و جراحة  راسب بصريات  مريم أحمد فتحي شلبي 65

 راسب بصريات   مها عبد هللا محمد عبد الواحد 66

 راسب بصريات   مينا سمعان محروس نقوال 67

مال عبد هللا غنيميهند ج 68  راسب بصريات   

 راسب بصريات  ميادة مصطفي عبد الحميد سالمة 72

 راسب بصريات   سارة عبد اللطيف محمد بديوي 80

 راسب بصريات   اسراء عبد الرحيم عيسي عبد الرحيم 81

 ثالثا: طالب غائبون

 راسب بصريات                       ميرة أحمد نبوي الشمنديأ 54

 ملخص النتيجة:

 34 عدد الطالب المتقدمون 1

 33 عدد الطالب الحاضرون 2

 1 عدد الطالب الغائبون 3

 14 عدد الطالب الناجحون 4

 19 عدد الطالب الراسبون 5

 %41.78 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة 

 تخصص تخدير والعناية المركزة   

 االسم م الجلوسرق
مجموع 

 الجزء األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغه  35.17 316.5  محمود محمد محمود المنير 384

 ناجح لغه  35.83 322.5  أحمد مصطفى محمود الدسوقى 389

 ناجح لغه  36.17 325.5  أماني أحمد محمد إسماعيل زايد 390

 طالب راسبون :ثانيا  

 راسب جميع المواد  مصطفي محمود محمود الشيخ 385

 مبادئ فيزياء+راسب باطنة   ابراهيم محمد إبراهيم الشاعر 387

 راسب مبادئ فيزياء  أحمد السيد عبد الخالق العبساوي 388

391 
راسب مجموعة)تشريح فسيولوجي   ايمن حسنين رياض حسنين

 فارماكواوجي(+ مبادئ فيزياء

بحي أحمد أحمد ديابايهاب ص 392  راسب مبادئ فيزياء+ احصاء طبي  

 راسب مبادئ فيزياء+ احصاء طبي  حامد السيد السيد العيسوي 393

 راسب مبادئ فيزياء  سيد فتحي علي عبد هللا 394

 راسب باطنة+ احصاء طبي  محمد رضوان عبد الحميد النحلة 395

فيزياءراسب مبادئ   محمد عبد الرائف رفعت طوالن 396  

 راسب مبادئ فيزياء  محمود محمد نجيب محمد 397

 ثالثا: طالب غائبون

  رغدة جمال البسيوني الفرارجي 382

  محمد أبو ضيف محمد أحمد 383

  منار نسيم حسني نجم 340

 ملخص النتيجة:

 16 عدد الطالب المتقدمون 1

 13 عدد الطالب الحاضرون 2

 3 عدد الطالب الغائبون 3

 3 دد الطالب الناجحونع 4

 10 عدد الطالب الراسبون 5

 %23.07 النسبة المئوية للنجاح 6

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017تخصص الباثولوجي دور ابريل 

رقم 

 الجلوس
 مالحظات المعدل الفصلي مجموع الجزء األول االسم

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 40,83 367,5 مروة سعيد رشاد المصري 340

 ثانيا: طالب راسبون

 ال يوجد

 ثالثا: طالب غائبون

 ال يوجد

 ملخص النتيجة:

 1 عدد الطالب المتقدمون 1

 1 عدد الطالب الحاضرون 2

 0 عدد الطالب الغائبون 3

 1 عدد الطالب الناجحون 4

 0 عدد الطالب الراسبون 5

 %100 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 جة ماجستير جزء أول ساعات معتمدةنتي

 2017تخصص جراحة المسالك دور ابريل 

رقم 

 الجلوس
 مالحظات المعدل الفصلي مجموع الجزء األول االسم

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 44,72 402,5 علي إبراهيم علي يوسف شحاته   126

 ناجح لغة 42,56 383 محمد جالل محمد عبد المجيد القاسي  127

 ناجح لغة 39,83 358,5 أحمد محمد السيد أحمد حسان  128

 ناجح لغة 35,72 321,5 أحمد محمد عبد الحافظ الزيني  129

 ناجح لغة 35,39 318,5 أحمد زكريا علي ابراهيم الشهاوي  130

 ثانيا: طالب راسبون

 ناجح لغة راسب م )التشريح( صالح عبد المنعم محمد المكاوي  125

 ب غائبونثالثا: طال

 ال يوجد

 ملخص النتيجة:

 6 عدد الطالب المتقدمون 1

 6 عدد الطالب الحاضرون 2

 0 عدد الطالب الغائبون 3

 5 عدد الطالب الناجحون 4

 1 عدد الطالب الراسبون 5

 %83,3 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017تخصص طب األطفال دور ابريل 

رقم 

 الجلوس
 مالحظات المعدل الفصلي مجموع الجزء األول االسم

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 43,5 391,5 أحمد سعيد عبد الرازق أبو المجد 250

 ناجح لغة 43,72 393,5 ايمان شوقي محمد العطار 252

 ناجح لغة 40,5 364,5 أيه المنشاوي عبد المحسن قنديل 253

 ناجح لغة 44,94 404,5 حسني محمد فرج بسمة السيد 254

 ناجح لغة 42,05 378,5 حسنا ء فتحي حسن غريب 255

 ناجح لغة 43,78 394 دعاء السيد أبو الفتوح مش 256

 ناجح لغة 43,67 393 دعاء محمد إبراهيم الجنادي 257

 ناجح لغة 43,39 390,5 دينا عــــادل زكريا عافية 258

 ناجح لغة 40,89 368 جب محمد الجباليدينا عبد المنعم ر 259

 ناجح لغة 38,83 349,5 دينا فريد السيد النجار 260

 ناجح لغة 38,72 348,5 رحاب جمال حسنين حشيش 261

 ناجح لغة 44,06 396,5 رحاب صالح أحمد علي وهب 262

 ناجح لغة 40,56 365 ريهام عبد السالم عبد الخالق الكومي 264

 ناجح لغة 40,56 365 د محمدزينب محب محم 265

 ناجح لغة 39,28 353,5 سارة شعبان علي الوزير 266

 ناجح لغة 40,67 366 سارة عاصم سالم علم الدين 267

 ناجح لغة 45,5 409,5 سارة عبد الفتاح محمد صبح 268

 ناجح لغة 37,94 341,5 سارة محمد عبد الغني أبو العينين 269

 ناجح لغة 41 369 د عبد المجيدشيماء عبد التواب احم 270



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

رقم 

 الجلوس
 مالحظات المعدل الفصلي مجموع الجزء األول االسم

 ناجح لغة 36,94 332,5 فاطمة عادل علي رضوان 271

 ناجح لغة 41,17 370,5 فاطمة عبد المحسن عبد المجيد 272

 ناجح لغة 41,61 374,5 فوزية محمد حسن عبد القادر 273

 ناجح لغة 40,72 366,5 محمد حسام عبد المقصود جعفر 274

 ناجح لغة 38,56 347 د عبد الكريممهاد إبراهيم محم 275

 ناجح لغة 43,17 388,5 مي محمود حامد بشير 276

 ناجح لغة 43,39 390,5 نرمين سعد كامل رزق هللا 277

 ناجح لغة 42,28 380,5 نهال صبحي حامد عمران 278

 ناجح لغة 39,78 358 نهال عبد الحميد عبده عبد الحميد 279

 ناجح لغة 41,72 375,5 ويوسام خميس محمد الحفنا 280

 ناجح لغة 38,06 342,5 وفاء علي صالح حجازي 281

 

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع الجزء 

 األول
 مالحظات المعدل الفصلي

 تابع أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 42,11 379 أحمد جالل مصيلحي السعدني 282

 ناجح لغة 42,36 381,25 احمد سعيد محمد النشار 284

 ناجح لغة 40,17 361,5 أحمد محمد يسري محمد مدكور 285

 ناجح لغة 40,83 367,5 رحاب حسن علي مصطفي 286

 ناجح لغة 41,94 377,5 سمر محمد سيد أحمد عبد الرحمن 287

 ناجح لغة 45,56 410 عائشة نادي عبد القادر عمر 288

 ناجح لغة 35,83 322,5 محمد احمد عبد العزيز سليط 290



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع الجزء 

 األول
 مالحظات المعدل الفصلي

 ناجح لغة 43,33 390 مد بدر محمد أنسمح 291

 ناجح لغة 36,39 327,5 محمد جميل بكري عامر 292

 ناجح لغة 43,89 395 محمد سعيد عبد الرؤف محمد 293

 ناجح لغة 36,44 328 محمود محمد كمال أحمد 295

 ناجح لغة 44,94 404,5 مروة محمد عبد هللا خليل 296

 ثانيا: طالب راسبون

 راسب م باثولوجيا اكلينيكية م محمد فتحي حسنإبراهي 249

وم  تشريح وم فسيولوجي وصحة عامة راسب م رشا ممدوح جمعه حسن 263

 احصاء ولغة

 راسب م باثولوجيا اكلينيكية اكلينيكية أحمد حسني حسنين سعد 283

 و م احصاء راسب م باثولوجيا اكلينيكية لمياء رمضان محمود قمح 289

وم فسيولوجي وم احصاء  راسب م باثولوجيا اكلينيكية الصاوي بدوي محمد فكري 294

 ولغة

 ثالثا: طالب غائبون

  أسماء عادل عبدالحميد عبد العزيز 251

 ملخص النتيجة:

 48 عدد الطالب المتقدمون 1

 47 عدد الطالب الحاضرون 2

 1 عدد الطالب الغائبون 3

 42 عدد الطالب الناجحون 4

 5 الراسبونعدد الطالب  5

 %89,36 النسبة المئوية للنجاح 6



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017تخصص جراحة األذن و األنف و الحنجرة دور ابريل 

رقم 

 الجلوس
 مالحظات المعدل الفصلي مجموع الجزء األول االسم

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 37,17 334,5 دينا متولي السيد صالح  105

 ناجح لغة 40,72 366,5 سالم أحمد عبد الغني يوسف  106

 ناجح لغة 38,28 344,5 مصطفي عبد الجواد محمد السيد مليكه  108

 ناجح لغة 32,39 291,5 أحمد ابراهيم عطية قاسم  109

 ناجح لغة 35,72 321,5 أحمد فتحي محمد رضوان  111

 ناجح لغة 33,83 304,5 أسماء أحمد حسين محمد  112

 ناجح لغة 33,67 303 محمد سامي عامر سعيد  113

 ناجح لغة 33,06 297,5 ياسين أحمد فؤاد راضي  114

 ناجح لغة 35 315 مني ابراهيم عبد اللطيف طعيمه  115

 ثانيا: طالب راسبون

 ناجح لغة راسب م )الفارماكولوجي( ايناس أحمد محمد يوسف  104

 ناجح لغة راسب م )الباثولوجي( غربي الشيماء عبد المعطي محمد الم 107

 ناجح لغة راسب م )الفارماكولوجي( أحمد رضا بسيوني هنداوي  110

 ثالثا: طالب غائبون

 ال يوجد

 ملخص النتيجة:

 12 عدد الطالب المتقدمون 1

 12 عدد الطالب الحاضرون 2

 0 عدد الطالب الغائبون 3

 9 عدد الطالب الناجحون 4

 3 الراسبونعدد الطالب  5

 %75 النسبة المئوية للنجاح 6



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017تخصص السمعيات دور ابريل 

رقم 

 الجلوس
 مالحظات المعدل الفصلي مجموع الجزء األول االسم

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 38,06 342,5 نهاد يسري عبد المنعم دياب  117

 ثانيا: طالب راسبون

و اللسانيات و  (وراثة) راسب م نجالء فتحي محمود السيد  116

 األمراض العصبية
 ناجح لغة

و اللسانيات و  (وراثة) راسب م اسماء محمد حنفي حسام الدين  118

 األمراض العصبية
 ناجح لغة

 ناجح لغة األمراض العصبية راسب بسمة محسوب النبي عبد المحسن  119

 ناجح لغة األمراض العصبية والباطنةالعامة راسب ى سالمهنهي ثروت ابراهيم عل 120

 ناجح لغة واألمراض العصبية (وراثة) راسب م هبـــــــــه شعبان إسماعيل بصارة  121

 ثالثا: طالب غائبون

 ال يوجد

 ملخص النتيجة:

 6 عدد الطالب المتقدمون 1

 6 عدد الطالب الحاضرون 2

 0 عدد الطالب الغائبون 3

 1 دد الطالب الناجحونع 4

 5 عدد الطالب الراسبون 5

 %16,67 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017تخصص السمعيات دور ابريل 

رقم 

 الجلوس
 مالحظات المعدل الفصلي مجموع الجزء األول االسم

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 38,06 342,5 نهاد يسري عبد المنعم دياب  117

 ثانيا: طالب راسبون

 نجالء فتحي محمود السيد  116
و اللسانيات و  (وراثة) راسب م

 األمراض العصبية
 ناجح لغة

و اللسانيات و  (وراثة) راسب م اسماء محمد حنفي حسام الدين  118

 األمراض العصبية
 ناجح لغة

 ناجح لغة العصبيةاألمراض  راسب بسمة محسوب النبي عبد المحسن  119

 ناجح لغة األمراض العصبية والباطنةالعامة راسب نهي ثروت ابراهيم على سالمه 120

 ناجح لغة واألمراض العصبية (وراثة) راسب م هبـــــــــه شعبان إسماعيل بصارة  121

 ثالثا: طالب غائبون

 ال يوجد

 ملخص النتيجة:

 6 عدد الطالب المتقدمون 1

 6 الحاضرون عدد الطالب 2

 0 عدد الطالب الغائبون 3

 1 عدد الطالب الناجحون 4

 5 عدد الطالب الراسبون 5

 %16,67 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017دور ابريل  ةاألسرتخصص طب 

 االسم رقم الجلوس
مجموع الجزء 

 األول
 مالحظات المعدل الفصلي

 ب ناجحونأوال: طال

371 
 اسراء احمد زكى عبداللطيف عواض

 ناجح لغة 36.39 327.5

372 
 اسماعيل ابوالقاسم محمدعبدالرحمن

 ناجح لغة 34.78 313

374 
 ايمان جمعه زكى  حسن خلف

 ناجح لغة 37.83 340.5

 ناجح لغة 35 315 ايمان طلخان عبدالعظيم محمد فرحه 375

 ناجح لغة 37.28 335.5 سمر صبحى حسن ابراهيم 376

 ناجح لغة 36.67 330 سمر محمد محمد متولى ابوالسعود 378

 ناجح لغة 33.61 302.5 هبه محمد ابراهيم حسن 382

 ناجح لغة 33.17 298.5 ساره رفعت عبدالعال 384

 ثانيا: طالب راسبون

 طب االسره وم.احصاء راسب امل محمد صالح عبدالوهاب ادريس 373

رسى الدسوقى سالمهبه توفيق م 350  راسب م. احصاء 

 راسب  طب اسره امل فنحى اسماعيل عبدالرحمن 383

 طب اسره راسب شيماء محمد كمال عبدالرحمن 385

 طالب غائبون : ثالثا

 سمر عبدالمجيد على سالم 377

 عماد سمير الحنفى صالح 379

 نهى على عبدالرحيم سعد 380

 ملخص النتيجة:

 15 قدمونعدد الطالب المت 1

 12 عدد الطالب الحاضرون 2

 3 عدد الطالب الغائبون 3

 8 عدد الطالب الناجحون 4

 7 عدد الطالب الراسبون 5

 %66 النسبة المئوية للنجاح 6



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017دور ابريل  الطوارئتخصص 

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع الجزء 

 األول
 ظاتمالح المعدل الفصلي

 أوال: طالب ناجحون

122 

 229.5 احمد عبد الرفيع على 

 

 

 ناجح لغة 33.28

123 
 احمد كامل احمد عبد السميع 

 ناجح لغة 34.11 307

 ثانيا: طالب راسبون

 ناجح لغة الطوارئطب   راسب  احمد عبدالفتاح عيد عبد الفتاح 127

 ملخص النتيجة:

 3 عدد الطالب المتقدمون 1

 3 ب الحاضرونعدد الطال 2

 0 عدد الطالب الغائبون 3

 2 عدد الطالب الناجحون 4

 1 عدد الطالب الراسبون 5

 %66.7 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017تخصص   الباطنة العامة   دور ابريل 

 االسم رقم الجلوس

مجموع 

الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 ظاتمالح

 أوال: طالب ناجحون

 37.17 334.5 أميرة جمال أحمد إبراهيم 136
 ناجح لغة

 38.72 348.5 أميرة محمد السيد الفخراني 137
 ناجح لغة

 38.28 344.5 رباب جمال رمضان حلوة 138
 ناجح لغة

 39.61 356.5 سارة أحمد إبراهيم كشر 139
 ناجح لغة

 40.44 364 محمد فوزي السيد عربود 142
 ناجح لغة

 35.94 323.5 محمد مختار عزب الغمراوى 143
 ناجح لغة

 37.89 341 مروة السيد عطية حبيب 144
 ناجح لغة

 39.06 351.5 منار على حسيب طاحون 146
 ناجح لغة

417 
دينا محمود عبد العزيز 

 بحيري
323 35.89 

 ناجح لغة

 37.33 336 أحمد شكري فرحات كيالني 148
 ناجح لغة

 36.06 324.5 حمد ناجي جابر طلخانأ 150
 ناجح لغة

 39.22 353 اسالم سامي مصطفى سالم 151
 ناجح لغة

 37.06 333.5 محمد محمد إبراهيم شعبان 155
 ناجح لغة

156 
محمد محمود احمد بنداري 

 الشتيحى
340.5 37.83 

 ناجح لغة

157 
محمود حسين عبد العزيز 

 حسين
301 33.44 

 ناجح لغة

 ب راسبونثانيا: طال



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 االسم رقم الجلوس

مجموع 

الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 ظاتمالح

 عبد هللا حسن محمد عراقيب 140
راسب )باثولوجي/بكتريولوجي/باثولوجي إكلينيكي( + 

 فارماكولوجى

 راسب )باثولوجي/بكتريولوجي/باثولوجي إكلينيكي( محمد السيد محمد صقر 141

 راسب فارماكولوجى + احصاء مروة صالح أحمد النشار 145

 أحمد فوزي عبد الفتاح عمر 149
باثولوجي/بكتريولوجي/باثولوجي إكلينيكي( + راسب )

 فارماكولوجى

152 
دينا رجب محمود محمد 

 القناوي
 راسب )باثولوجي/بكتريولوجي/باثولوجي إكلينيكي(

 ماجد عوني محمد الجندي 153

راسب )فسيولوجى/كيمياء حيوية( + 

ى )باثولوجى/بكتيريولوجى/باثولوجى اكلينيكى( + فارماكولوج

 + احصاء

 محمد أحمد فريد عبد الهادي 154
راسب )باثولوجي/بكتريولوجي/باثولوجي إكلينيكي( + 

 فارماكولوجى

 

 ثالثا: طالب غائبون

 هند محمد طاهر عميرة 147

 ملخص النتيجة:

 23 عدد الطالب المتقدمون 1

 22 عدد الطالب الحاضرون 2

 1 عدد الطالب الغائبون 3

 15 عدد الطالب الناجحون 4

 7 الطالب الراسبون عدد 5

 % 68.18 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017دور ابريل  تخصص  الجراحة العامة

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 42 378 أحمد أبو اليزيد محمود خطاب 22

 ناجح لغة 41.39 372.5 مد أحمد السيد الشيميأح 23

 ناجح لغة 38.22 344 أحمد سمير أحمد عبد هللا 25

 ناجح لغة 41.06 369.5 أحمد عبد البديع عبد الرحمن عمارة 26

 41.33 372 احمد عبد الرحمن جالل الديب 27
 ناجح لغة

 32.56 293 أحمد فوزي أحمد دويدار 28
 ناجح لغة

 ناجح لغة 41.28 371.5 بدر موسي زغلولأحمد محمد  29

 ناجح لغة 38.28 344.5 أحمد محمد عبد المنعم أبو غيدة 30

 42.06 378.5 كريم محمد محمد الغنام 34
 ناجح لغة

 41.94 377.5 محمد على عبد الحميد مخلوف 35
 ناجح لغة

 34.39 309.5 وليد صالح الدين جابر السيد 38
 ناجح لغة

 ناجح لغة 36.72 330.5 كريا العالويأحمد يحيي ز 39

 ناجح لغة 38.44 346 حسن محمد حسن ابراهيم 40

 40.11 361 عالء محمد بدوي الحايس 42
 ناجح لغة

 38 342 محمود محمد تميم أيوب 47
 ناجح لغة

 36.33 327 أحمد على مصطفى عبد الاله 48
 ناجح لغة

لغة ناجح 33.67 303 أحمد سمير محمد جمال الدين 49  

 ناجح لغة 37.61 338.5 محمود أحمد كمال أحمد 415



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 ثانيا: طالب راسبون

 راسب م. تشريح + احصاء أحمد حسن عبد العزيز عبد الفتاح 24

 راسب م. تشريح + احصاء أحمد محمد عبد المولي علي 31

 + لغة احصاء راسب بيتر نبيل جورج اسكندر 32

 احصاء راسب عمرو محمد محمد محمد سليم 33

 + لغة راسب م. تشريح + م. فسيولوجى محمد محمود ابراهيم علي 36

 جميع المواد راسب نرمين طارق أحمد خورشيد 37

 راسب م. تشريح محمد محمود اسماعيل داعوش 43

 راسب م. تشريح + احصاء محمود عبد الجيد رجب بدوي 44

 راسب م. تشريح + احصاء مصطفي حافظ محمد حافظ 45

 لثا: طالب غائبونثا

  سيف الدين عبد الشكور سيف محمد 41

  مصطفى عبد هللا محمد خطاب 46

 ملخص النتيجة:

 29 عدد الطالب المتقدمون 1

 27 عدد الطالب الحاضرون 2

 2 عدد الطالب الغائبون 3

 18 عدد الطالب الناجحون 4

 9 عدد الطالب الراسبون 5

 %66.67 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017تخصص جراحة العظام دور ابريل 

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 40.28 362.5 أحمد محمد مصطفى السيد عمر 1

 ناجح لغة 40,78 367 بيشوى فائق حنا بدوي 2

 ناجح لغة 42 378 ريا ناصفحسام نبيل زك 3

 ناجح لغة 40.89 368 عبد هللا إبراهيم عبد هللا الجرف 4

 ناجح لغة 35.89 323 عبد هللا محمود أحمد مختار 5

 ناجح لغة 40.94 368.5 مارك عاطف تدري شاكر 6

 ناجح لغة 38.78 349 مايكل جالل هنري رزق هللا 7

ح لغةناج 34,61 311,5 وجدي أحمد محمد عصر 11  

 ناجح لغة 38.83 349.5 شهاب محمد على إبراهيم 14

 ناجح لغة 35.61 320.5 محمد أحمد عبد القادر محمد 15

 ناجح لغة 34.78 313 محمد فتحي إبراهيم محمد مرجان 17

 ناجح لغة 35.89 323 محمود حسنى السيد بسيوني 18

 ناجح لغة 37.89 341 أحمد صالح أحمد محمد 19

 ناجح لغة 39.5 355.5 رحمن حداد عبد السميع الربعيعبد ال 20

 ناجح لغة 37.56 338 اسالم أحمد مختار إبراهيم 21

 ثانيا: طالب راسبون

 هستولوجى( – راسب )تشريح محمد السيد أنور قناوي 8

 هستولوجى( – راسب )تشريح أحمد فتحي فرج المحمودي 12



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع الجزء 

 األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 حمادة محمود مهدى أبو شادي 13
ح/هستولوجى( + )فسيولوجى/كيمياء راسب )تشري

 حيوية/فارماكولوجى( + )باثولوجي/ميكروبيولوجي( + احصاء

 ثالثا: طالب غائبون

 غياب كل المواد محمد فكرى السيد منصور 9

 غياب كل المواد محمود محمد طه البرعى 10

 غياب كل المواد محمد حسان أحمد نعينع 16

 ملخص النتيجة:

 21 قدمونعدد الطالب المت 1

 18 عدد الطالب الحاضرون 2

 3 عدد الطالب الغائبون 3

 15 عدد الطالب الناجحون 4

 3 عدد الطالب الراسبون 5

 % 83,33 النسبة المئوية للنجاح 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

  2017دور ابريل   تخصص  األمراض العصبية والطب النفسي

رقم 

 الجلوس
 االسم

مجموع 

 الجزء األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

158 
 أحمد علي سعد علي حسن

 ناجح لغه  39.83 358.5

 ناجح لغه 39.33 354 آالء محمد محمد ناجي 160

 ناجح لغه 42.44 382 والء خميس حسن أبو هاشم 163

 ناجح لغه 42.5 382.5  أحمد رمضان محمد راضي 164

418 
  أحمد شعبان عبد السالم النجار

 ناجح لغه 35.44 319

 ثانيا: طالب راسبون

 أحمد يوسف شحاته العفيفي 159
راسب 

 م.تشريح 
 ناجح لغه 

 ثالثا:  طالب غائبون

161 

 
 مروة صبحي عبد الحميد الخيسي

 مروة غريب رزق أحمد رزق 162

 أحمد سمير محمد محمد عبد هللا 165

 ملخص النتيجة:

 9 عدد الطالب المتقدمون 1

 6 عدد الطالب الحاضرون 2

 3 عدد الطالب الغائبون 3

 5 عدد الطالب الناجحون 4

  1  عدد الطالب الراسبون 5

 %55.6 النسبة المئوية للنجاح 6

 



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

 نتيجة ماجستير جزء أول ساعات معتمدة

 2017تخصص التوليد و أمراض النساء  دور ابريل 

رقم 

 الجلوس
 االسم

موع مج

 الجزء األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 أوال: طالب ناجحون

 ناجح لغة 39,38 354,5 أحمد محمد وهبه شحاته  84

 ناجح لغة 37,72 339,5 اسالم عمر يسري عبد العزيز السراج  85

 ناجح لغة 37,88 341 أسماء عبد العزيز محمد عبد العزيز  86

 ناجح لغة 39,66 357 أيمن عالء محمد المسدي 87

 ناجح لغة 37 333 تريزة فايز صبحي بولس  88

 ناجح لغة 37,16 334,5 سارة مجدي فضل علي  89

 ناجح لغة 39,44 355 سارة يسري التهامي محمود   90

 ناجح لغة 43,94 395,5 ضحي جمال محمد حشيش 91

 ناجح لغة 40,44 364 عبد هللا جوهر عبد هللا عرفات  92

 ناجح لغة 33,88 305 حمد علي عطا هللا محمد فكري م 94

 ناجح لغة 36,22 326 مصطفي محمد عبد الرازق يونس  95

 ناجح لغة 37,44 337 منار العتربي عبد الحميد الميهي 96

 ناجح لغة 37,61 338,5 منال فوزي عبد الخالق الحسانين  97

 ناجح لغة 37,33 336 هبه عبد الفتاح المرسي الحلو  98

 ناجح لغة 35,55 320 حمد السيد ابراهيم قاسم م 100

 راسب لغة 42,16 379,5 أمل شفيق حامد علي  101

 ناجح لغة 43,77 394 محمد صالح سليم محمد  102

 ناجح لغة 34,61 311,5 شريف رمضان عبد الحميد أحمد 103

 ثانيا: طالب راسبون

 ناجح لغة اراسب م تشريح و مفارم عمرو سامي كامل علي شاهين  93



 جامعــة المنوفيـــة   

 كليــة الطــب      

 كنترول الدراسات العليا

 

 

 عميد الكلية                     رئيس الكنترول  راجع الرصد   ةكتب ورصد النتيج

   الكلية مراجعة                  الجامعة مراجعة

رقم 

 الجلوس
 االسم

موع مج

 الجزء األول

المعدل 

 الفصلي
 مالحظات

 ناجح لغة راسب م جراحة االء ناجي محمد الغزالي  99

 ثالثا: طالب غائبون

 ال يوجد

 ملخص النتيجة:

 20 عدد الطالب المتقدمون 1

 20 عدد الطالب الحاضرون 2

 0 عدد الطالب الغائبون 3

 18 عدد الطالب الناجحون 4

 2 عدد الطالب الراسبون 5

 %90 حالنسبة المئوية للنجا 6

 

 


