
  
  الدراسات العليا 

  ٢٠٢٢ - ٢٠٢١ للعام اجلامعى ٢٠٢١ لدورة أكتوبر  بالدراسات العلياللقيداملقبولنيكشف بأمساء الطالب

  درجة الدبلوم: أوال 

  األمراض اجللدية والتناسلية        .١

االسـمماالسـمم
دالیا كمال درغام علي الطبجي .٢مي محمد عبد الرسول زید .١
دعاء محمد عطیة محمد ابو عمر .٤أالء فتحي شفیق عبد المعطي سعید .٣
مي ھشام كمال المنیاوي .٦ھاجر المتولي احمد محمد .٥
المیس صالح فوزي فریاقوس.٨ي عبد المقصود مني شكري زك.٧
بسنت ھشام محمد مبروك .١٠سالي اسامة نصر عطوة .٩

 محمد السید صالح إسراء.١٢وفاء احمد ابراھیم الدیب .١١
شیماء محمد مصطفي سید .١٤سارة احمد راضي احمد .١٣
رحاب سمیر محمد علي .١٦رانیا عبد العظیم اسماعیل حربي .١٥
سارة فتحي محمود الشمندي .١٨ي دومة أثار حمادة حمد عل.١٧
نورھان محمود محمد السید .٢٠سوسن قاسم جمعھ كعبو .١٩
مریم حسن حافظ الشامي .٢٢دالیا صبري السید محمد البردیسي.٢١
اسماء حسن شبیب حسانین .٢٤نرمین صالح عبد المنعم محمد مصطفي.٢٣
نمیر محمد عبد الفتاح الحفناوي .٢٦ھدي رمضان السید ابراھیم .٢٥
منة اهللا محمود عبد الرءوف الزید .٢٨محمد محمود محمد المتولي.٢٧
محمد سعد الروبي عبد ربھ روبي .٣٠ اسامة محمد جمال الدین خضر أالء.٢٩
محمد محمود السید محمد الغبار .٣٢دینا عبد الرءوف یسن بدر .٣١
ماریھام مراد عجایبي سلیم .٣٤سعد محمد ابراھیم محمد الدیب .٣٣
ایمان محمد عبد السالم السید .٣٦وسي ابو العینین اسراء طارق م.٣٥
خدیجة ایھاب رمزي محمد بدیر .٣٨أیھ جالل أنور جالل .٣٧
أمیرة حمدي ابراھیم خلیل .٤٠أمل بھاء الدین احمد محمد .٣٩
مرام میمون عباس احمد .٤٢ایناس علي عبد الحمید شمس الدین .٤١
نس حازم احمد محمد یو.٤٤احمد رضا عبد العزیز سلیمان.٤٣

           اإلكلينيكيةالباثولوجيا .٢

االسمماالسـمم
أیمن عبد الرازق عبد الخالق .٢محمد عبد المحسن عبد اهللا محمد .١
مدحت عبد المسیح میشیل عبده .٤مھا منیر ملك حنین .٣

  أمراض القلب واألوعية الدموية          .٣

االسم ماالسـمم
محمود محمد حسین حسن .٢خالد محمد توفیق احمد اسماعیل .١

  طب األسرة          .٤

االسمماالسـمم
محمد سامح محمد فتحي راضي .٢مروة ممدوح محمد یونس .١
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االسمماالسـمم
اسالم محمود عبد الخالق غالب .٤ عماد محمد السید ختعم أالء.٣
سارة وجیھ عبد العلیم عبد المقصود .٦نھال حامد حسن محمد عزب .٥

  نفسي          لاألمراض العصبية والطب ا.٥

االسـمم
محمد عبد الفتاح حامد عبد اهللا .١

  أمراض الباطنة العامة         .٦

االسـمماالسـمم
محمد زكریا حسن یوسف عمر .٢ ناصر عبد المحسن عبد القادر أبرار.١
احمد سید سلیمان على .٤ الشاذليجھاد جاد عبده جاد .٣

  اجلراحة العامة  .٧

االسمماالسـمم
احمد خمیس السید الشورى .٢محمد رفعت رزق مصباح .١
كریم ممدوح محمود محمد عثمان .٤محمد احمد محمد قاسم .٣
احمد طارق عبد الحمید ھاواش .٥

  جراحة العظام    .٨

االسـمماالسـمم
مصطفى محمود حسن الدیب .٢عمرو صالح حسن احمد ابو العنین .١
 حجازي عبده توفیقبان احمد شع.٤محمد احمد محمد حسین .٣

  طب وجراحة العني          .٩

االسمماالسمم
 الفداوى المھديمحمد محمود محمد .٢ القاضيھدى جابر عبد المعز .١
ریو شارل شفیق اسكندس  ما.٤ جازیة أبوعمرو سعید كامل فتح اهللا .٣
مصطفى صالح مصطفى البغدادى .٦غادة سعد أحمد صقر .٥

  لنساء           اوأمراضالتوليد .١٠

االسمماالسـمم
مدحت سلیمان فرج فریج .٢سمر شاكر ابراھیم المرسى .١
محمد حسام أمین محمد .٤جھاد عبد السالم احمد جاب اهللا .٣
مى عماد الدین محمد ھالل .٦ محمد بیومياحمد محیى .٥
صفاء مختار عبد العزیز .٨ إسماعیل طھ فوزيلیلى .٧
نسمة جمال محمود حماد .١٠جب بسمة رمضان مبروك ر.٩

ھبھ حسن بدر بدر .١٢سماح السید ابراھیم حسن .١١
محمد اشرف فاروق حسین .١٤مایكل جوزیف نظیم دریاس .١٣

             األطفالطب .١١

االسمماالسـمم
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  التخدير والعناية املركزة           .١٢

االسـمم
 محمد عبد الجید رامي.١

  السمعيات  .١٣

االسـمم
 داود فخريایرین .١
 كراس لسعد خلیبیتر .٢

   واحلنجرة واألذن األنفجراحة .١٤

االسـمم
 ابراھیم السید الغزالياحمد .١
محمد عبد الوھاب عبد الجواد .٢
الح محمد الشیماء جمال م.٣

  درجة املاجستري: ثانيا 

  األطفالطب .١

االسمم
طھأسماء عبد المقصود محمد .١
أسماء إبراھیم محمود جمعة.٢
 نور محمود مقلدأمیرة.٣
الزھراء عاطف حسین زھرة.٤
السعدني السید محمديمروة على .٥
 محمود القطانعبدهامانى .٦
حنان نبیل محمد الجرار.٧
یفیمنى محمد محمد شر.٨
ھبة شعبان عبد السمیع شعالن.٩

 عبد الحلیمالمنعمشیماء عبد .١٠
 محمد إبراھیم الرفاعىإیمان.١١
احمد سمیر محمد ملیجى.١٢
سارة احمد عبد السالم شتیة.١٣
أسماء سلیمان عبد السمیع.١٤
منة اهللا ھشام محمد صقر.١٥

الشیماء محمود عبد الستار.٢ سالمعراقيھاجر شاكر .١
الزھراء راضى ابراھیم.٤ على محمدزھديعلى .٣
العسكريمحمد زكریا محمد .٦اء سعید السید محمد مدكورأسم.٥
 النجاأبواحمد حسن محمود .٨ایمان احمد عبید كیالنى.٧
بسمة محمد زكى شعبان.١٠ سالمالعزیزھبھ سعید عبد .٩

عزمي ادوارد ماجي.١٢عبد القوى فتح اهللا توفیق.١١
 السید عرفھحلميمصطفى .١٤نھى رمضان حسن الشیخ.١٣
 العزیز مغازى عبدإیمان.١٥
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االسمم
الشیماء طلعت عبد العزیز.١٦
ھناء یحیى زكى رزق.١٧
ید إبراھیم محمودرانیا صالح  الس.١٨
رضا عبد الحفیظ عبد العال ھیكل.١٩
 محمد صادقمجديسمر .٢٠
 مصطفى عبد الفتاح كلیلیةرضوي.٢١
ھدیر عبد الخالق السید السید.٢٢
لىذ فایز عبد الفضیل الشافتحي.٢٣
سمیحة محمد عطیة الشبراخیتى.٢٤
 محمد بحیرىمجديمنیرة .٢٥
أسماء محمود أبو الفتوح زیدان.٢٦
بیومي الدسوقير اسرء منی.٢٧
امانى خالد  عبد العظیم.٢٨
میادة نزیة شاھین السید.٢٩
نرمین السید مصطفى احمد.٣٠
 زینةفتحيسھام سعد .٣١
سارة عبد المرضى خلیفة.٣٢
حازم سعید على زین الدین.٣٣
ھبة صالح محمد محمد الشربینى.٣٤
محمود محمد نجیب عبد القوى طایل.٣٥
ھشام  حمادة حسن على.٣٦
طفى محمود منصورفاطمة ل.٣٧
 محمد النحتةنشأتبسنت .٣٨
محمود عادل إبراھیم النمر.٣٩
 احمدشعراويمصطفى حمزة .٤٠
سلمى محمود محمد على.٤١
والء إبراھیم على خلف اهللا.٤٢
محمود احمد حامد فرحات.٤٣
 حسین السید جعفرصبريفاطمة .٤٤
شروق احمد السید التریسى.٤٥
سھاء احمد إبراھیم أبو الخیر.٤٦
ن عبد الموجود محمد درةحنا.٤٧

  طب وجراحة العني.٢

االسمم
منى على السید القلشى.١
 عبد الرحیم السیدعھديوالء .٢
امانى رمضان الشیناوى العتر.٣
شیماء رشاد السید إبراھیم سعد.٤
 عبد السمیع شریفمصلحيھدیر .٥
سارة الحسین محمد صالح الدین.٦
 سلیمان عبد الكریمخیريامانى محمد .٧
 مرزوق السیدنشأتعلیاء .٨
 عازرواسليمارینا كرم .٩
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االسمم
دیناء عبد العلیم عبد العلیم خلیل.١٠
حسناء حسام الدین رمضان حسن.١١
مروة جمال مجاھد عبد الدایم.١٢
ماضيسارة حسنى احمد محمد .١٣
سلوى مصطفى سید احمد.١٤
سارة خالد سعید بالل.١٥
میرال عباس إبراھیم ابراھیم.١٦
 حمصحيفتشیماء بالل .١٧
حمیدة محمد السید ابراھیم.١٨
دینا احمد مصطفى نصار.١٩
ھبة احمد سعید احمد.٢٠
 محمود محمد االالوىرأفتحازم .٢١
عبد الرحمن محمد ربیع حسین.٢٢
عبد الحلیم فكرى عبد الحلیم.٢٣
 على عبد العزیز غریبأمیر.٢٤
 محمد مصطفىالمتجليبسمة عبد .٢٥
احمد صفوان عبد الحمید مرعى.٢٦
الھاديدعاء محمود عبد الرحمن عبد .٢٧

  األسرةطب .٣

االسمم
 فاروق محمود الجحلوفأمیرة.١
 محمد أبو زینةحنفي صفوان أمیرة.٢

  اجلراحة العامة.٤

االسمم
صالح الدین محمد عثمان.١
 شعباناهللامحمد عرفة عبد .٢
منار رضا جمعة ابراھیم.٣
ةالعزیز جودعبد الرازق عبد .٤

   الدمويةواألوعيةالقلب .٥

االسمم
 محمودصبحي محمود رامي.١
 سید احمد عبد الفتاحإسالم.٢
محمد محمود محمد خالف.٣
احمد بھاء الدین عبد الحفیظ.٤
 حامد عبد السمیعاهللاعبد .٥
 عبد الحمیدأنور اهللا عبد.٦
 النصرأبو محمد أنورمحمد .٧
محمود محمد رمضان.٨
محمد عادل جاد محمود بدیر.٩
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االسمم
سین على حسینحسام ح.١٠
 عوضأمینمحمد منتصر .١١
عبد الرحمن عیسى احمد محمد.١٢
احمد شعبان صابر عوضھم.١٣
محمود احمد جالل احمد.١٤
احمد حسانین الشحات.١٥
شلبيمحمد عبد العزیز .١٦
محمد احمد علي فرج.١٧

  والتأهيلالطبيعي والروماتيزم الطب .٦

االسمم
فوزي سعید أسراء.١

   التشخيصيةاألشعة.٧

السمام
الطوخيھدى السید محمود .١
الفقيریم عادل عمر .٢
عمرو مصطفى السید ھزو.٣
نھال احمد سعد حسن عبد السالم.٤
 محمد عبد الدایمفوزيمحمد .٥

   اجللدية والتناسليةاألمراض.٨

االسـمم
ھدیر السید محمود الطوخي.١
احمد السید الورداني النمر.٢
أمیرة مصطفي محروس مطر.٣
الل عبد العزیز میزرباب ج.٤
حسناء حلمي عبد المحسن شاھین.٥
سھام سنوسي عبد الحمید بر.٦
 زكریا عبد الحكیم الشاذليإسراء.٧
 صالح محمد بركاتإیمان.٨
أیھ وجدي البھي علي الجرواني.٩

مھا محمد مبروك ھالل.١٠
بسنت جمال محمد مصطفي حشیش.١١
ریھام مجدي السید المیھي.١٢
د التباع فوزي محموإیمان.١٣
نوران عبد الناصر محمد البرلسي.١٤
 فھمي حنا میخائیلإیمان.١٥
اسماء احمد عبد الرحمن عثمان.١٦
أمیرة محمد ابراھیم الفقي.١٧
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االسـمم
احمد مجدي حنفي صالح.١٨
نرمین علي سلیمان رمضان.١٩
 عبد الباسط عبد الباسطأریج.٢٠
سماء عزت عبد المجید المرزوقي.٢١
مداسماء حسن عبد الجلیل  مح.٢٢
نرمین محمد محمد الوسیھ.٢٣
ریھام عثمان حلمي لغا.٢٤
میرنا محمد ابراھیم السعدني.٢٥
أیھ انس عبد الرحمن الدبي.٢٦

  جراحة املسالك البولية.٩

االسـمم
احمد محمد شبل مھنا.١
عمار فتحي محمد العرابي.٢

  )الباثولوجي  ( األساسيةالعلوم الطبية .١٠

االسـمم
 مجدي حلمي احمدإسراء.١

  طب احلاالت احلرجة.١١

االسـمم
احمد كمال رضوان بقوش.١
صالح محمد عبد السالم مصطفي.٢

  جراحة العظام.١٢

االسـمم
احمد مصطفي عبد الحي سلمان.١

   النساء والتوليدأمراض.١٣

االسـمم
 ابراھیم فرج عاصينحوي.١
القلشىبسمة بدوي محمود .٢
ھدیر ضیاء محمد جمال الدین نصار.٣
الحكیم ھالل عبد الخالقجھاد عبد .٤
رحاب دسوقي عبده حسن.٥
أماني جمعھ مرسي بسیوني.٦
تقي مجدي محمد الحامولي.٧
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االسـمم
مني احمد عثمان إدریس.٨
اسماء عطیة حلمي عطیة.٩

عزة عبد الرءوف خلف اهللا عاصي.١٠

  األمراض الباطنة العامة.١٤

االسـمم
 محمد محمد الوكیلإیمان.١
دنیا محمد حمدي محمد.٢
ا عماد فھیم شاھینند.٣
سارة سعید سلیمان الشرقاوي.٤
أماني محمود عرفھ السھیت.٥
بسمھ محمد حسیني محمد.٦
ھبھ اهللا جمال محمد عبد السالم الصناط.٧
ابراھیم عبد الناصر ابراھیم كساب.٨
محمود محمد السعید عطیة.٩

مھا نبیل محمد محمد مصطفي.١٠
 السید عبد العزیز فرھودإیمان.١١
اء یسري عبد الفتاح الصوافشیم.١٢
 عبد الخالق ریاض حجاجسلوى.١٣
محمد محمود محمد السعید حسن.١٤
جھاد احمد سعد عبد الرحمن.١٥
اسماء رفیق السید محمد عبد الرازق.١٦

  اإلكلينيكيةالباثولوجيا .١٥

االسـمم
سھام عثمان توفیق الشیخ.١
نورا محمد محمد عمار.٢
سلمي محمد احمد الطنطاوي.٣
مود عبد العزیز عبد الفتاح محمودمح.٤
وسام عبد المنعم رجب محمد الجبالي.٥

  طب الطوارئ.١٦

االسـمم
أمال سالم عبد العزیز عبد الرازق.١

  درجة الدكتوراه: ثالثا 



  
  الدراسات العليا 

  ٢٠٢٢ - ٢٠٢١ للعام اجلامعى ٢٠٢١ لدورة أكتوبر  بالدراسات العلياللقيداملقبولنيكشف بأمساء الطالب

  الباطنة العامة.١

االسمم
نھلھ محمد فؤاد رضوان١
المالكيھبھ أشرف إبراھیم ٢
خالد محمد السید محمد٣
 توفیق على سعديمجدأحمد ٤

   الدمويةواألوعيةأمراض القلب .٢

االسمم
 اللیندعبد الحمی فوزيأحمد محمد ١
الشناوي دسمیر محم إیمان٢
 نبیھ أمینھاني شادي٣
اللبودي دعبد الحمیمحمد ھشام مصطفى ٤
 الخولىالبسیوني ىعبد الغنمروة ٥
لبنى أیمن على محمد حمد٦
السباعيیق  توفالسباعيأحمد ٧
 أنور ابراھیمجاد اهللادیفید ٨
 محمد جابربعبد الوھاھاشم ٩

 طھبعبد المطلمحمود طھ ١٠
محمود خلیل محمود خلیل١١

  التوليد وأمراض النساء.٣

االسمم
الحامولي فؤاد صبريأحمد ١
الشیمي محمد إبراھیم إسراء٢
علیاء على محمد فاید٣
هللاعطا محمد فكرى محمد على ٤
دأبو زیعال محمود محمد فرید ٥

   اجللدية والتناسليةاألمراض.٤

االسمم
رأبو الخی ىعبد الغنمھا محمود ١
محمد ھشام أحمد غنیم٢

  طب وجراحة العني.٥

االسمم
زینب طلعت محمد یحیى١
قعبد الخال دعبد الحمی محمد إیمان٢
 جمال كامل محمدسالي٣
 محمود ابراھیمنھا عصام الدین٤
نھلھ سعد محمد سید سلیمان٥
 محمد الفرماوىطعبد الباسمحمد ٦



  
  الدراسات العليا 

  ٢٠٢٢ - ٢٠٢١ للعام اجلامعى ٢٠٢١ لدورة أكتوبر  بالدراسات العلياللقيداملقبولنيكشف بأمساء الطالب

  الباثولوجي.٦

االسمم
دأبو زی شحاتة دأبو زیأیھ یسرى ١
رأبو النص دعبد الصم صبريلمیاء ٢
 قاسمقعبد الرازنورھان صفوت ٣
 السید محمد قرماننعبد الرحم إسراء٤

  الفسيولوجي.٧

االسمم
سماء معوض أحمد سابقأ١

  واألعصابجراحة املخ .٨

االسمم
 مدینالدسوقيھشام محمود ١

  األطفالطب .٩

االسمم
أحمد عادل زكریا عافیھ١

  اإلكلينيكيةالباثولوجيا .١٠

االسمم
سمر مختار محمد دیاب١

  التشريح.١١

االسمم
 أمین النجارنعبد المحسھدیر ١
سماح سید حسن السید سلیمان٢

  راحة التجميل واحلروقج.١٢

االسمم
محمود یسین سعد السید كرم.١
 إبراھیم أحمد بكرمجديأحمد .٢
أحمد عادل زغلول إبراھیم فاید.٣
أحمد على  سید أحمد.٤
الھادي عبدالدسوقيمحمد صالح .٥
لأبو الفضھبھ أحمد أحمد أحمد .٦
بغداديیارا صالح السید محمد .٧
 حسنالھاديأحمد محمد عبد.٨
ىأبو علمحمود محمد حسن .٩

أحمد مصطفى السید أحمد زیدان.١٠
 السیدعبد اهللا نعماد الدیمحمد .١١
 أحمد محمدلطفيمریم .١٢



  
  الدراسات العليا 

  ٢٠٢٢ - ٢٠٢١ للعام اجلامعى ٢٠٢١ لدورة أكتوبر  بالدراسات العلياللقيداملقبولنيكشف بأمساء الطالب

  التشخيصية األشعة.١٣

االسمم
 مصطفىدعبد الحمیبسمھ محمد ١

  الصحة العامة.١٤

االسمم
دعاء ناصر محمد السید١

  جراحة املسالك البولية.١٥

االسمم
 محمد وھبةمحمود أحمد١

  جراحة العظام.١٦

االسمم
محمد صالح أحمد عبید١

  اجلراحة العامة.١٧

االسمم
عمرو ابراھیم أحمد النجار١

  طب املناطق احلارة.١٨

االسمم
 الشیخمعبد المنع ساميمروه محمد ١
 عمردعبد المقصوعمر رضا ٢

   العصبيةاألمراض.١٩

االسمم
 الشنوانىدعبد المقصوبسمة جمال ١

  اهلستولوجى.٢٠

االسمم
الشرقاويریم محمد غریب ١

  


