
كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  

اا

ا اا ا د . أ /ل ا أ

1

  طب وجراحة العنيختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون: أوال  
  األقصر  ١٥/٢/١٩٩٠  جید  %٧٣٫٧٢  ٢٤٫٥٧  ٣٥٫٣٦  ٣٨٫٣٦  كارولین جون ابراھیم خلیل  
السعودیة٢٧/١١/١٩٨٣جید  %٣٧٫٥٠٣٤٫٨٩٢٤٫١٣٧٢٫٣٩  ریھام سمیر محمد سنبل  
ھبھ محمد عبد الوھاب   

السایس
  الغربیة  ١٥/٣/١٩٨٨جید%٣٨٫١٩٣٤٫٠٨٢٤٫٠٩٧٢٫٢٧

  
 ٣٦٫٨٨٣٣٫٠٣٢٣٫٩٤٧١٫٨٢  أحمد حسن حسانین قطب

%  
  الغربیة  ١٧/٩/١٩٨٩جید

والء محمد صالح عبد   
الرحمن

  الدقھلیة  ١٢/٤/١٩٨٨  جید  %٦٨٫٢٥  ٢٢٫٧٥  ٣١٫٥٣  ٣٦٫٧٢

  المنیا  ١٣/٣/١٩٨٩جید%٣٤٫٨٨٣١٫١٩٢٢٫٠٢٦٦٫٠٧  ھند عبد البدیع علي عبد اهللا  

  
كفر   ١٣/٧/١٩٨٨مقبول  %٣٣٫٦١٣٠٫٦١٢١٫٤١٦٤٫٢٢  سماح سالم عبد النبي الجمل

  الشیخ

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
عزة محمد عبد الرحمن 

متولي
  راسب مقرر اختیاري

  راسب مقرر اختیاري  ھیم محمد محمدمحمود إبرا
أسماء شلبي عطیة ابو   

  حسن
  راسب مقرر اختیاري

  راسب طب العین وباثولوجیا العین ومیكروبیولوجیا العین ومقرر اختیاريمحمد قاسم بدر الدین بیومي  
  راسب طب العین ومقرر اختیاري  علیاء احمد سعید عامر  
  عین وباثولوجیا الغین ومقرر اختیاريراسب طب ال  ایھ محمد فتحي السعداوي  
  راسب طب العین ومقرر اختیاري  أرمیا انور فایز اسكندر  
شاھنده یوسف حسین   

عیسي
  راسب طب العین وجراحة العین

  راسب طب العین وجراحة العین ومقرر اختیاري  دعاء احمد عباس ابراھیم  
  يراسب طب العین ومقرر اختیار  أحمد ممدوح السید السید  
  راسب طب العین  مریم حنا عبد النور خلیل  
ایمان محمد رأفت قاصد   

  كریم
  راسب طب العیون ومقرر اختیاري

  راسب طب العیون ومقرر اختیاريأمیرة عبد اهللا السعید عبد   
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  الحمید
  راسب طب العیون  ریحاب عبد القادر حامد شكر  
  راسب طب العیون ومقرر اختیاري  ایمان محمد علي عطیة  
  راسب طب العین وجراحة العین  رشا محمد عبد الال  
  راسب طب العین  مھا احمد محمد السداوي  
  راسب طب العین  خلود عباس حسن احمد  
یسري رمزي عبد الحمید   

  حجازي
  راسب طب العین ومیكروبیولوجي العین ومقرر اختیاري

   ومقرر اختیاريراسب جراحة العین ومیكروبیولوجي العین  ھانم محمد نجیب ھجرس  
  راسب طب العین وباثولوجیا العین ومقرر اختیاري  أحمد محمد علي عبده  
  راسب مقرر اختیاري  مني عبد الحمید أحمد النجار  
بسمة محمد عبد الحمید   

  مجاھد
  راسب جراحة العین ومقرر اختیاري

  طالب غائبون: ثالثا 
ھاجر محمد عبد الباقي   

  حشیش
  جمیع المواد

  جمیع المواد  امین صبري رمضانأحمد   
  راسب طب العیون ومقرر اختیاري  والء شعبان حسیني غنیم  
رضوي محمد عبد المحسن   

  سالمة
  راسب طب العیون وجراحة العین ومقرر اختیاري

ملخص النتیجة  :
  )٣٤(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١

    )٣٠(  عدد الحاضـــــــــــرین -٢
    )٧(   عدد النــاجحیـــن        -٣
  )٢٣(     عدد الراسبیـــــــــــن -٤

  )٤(    عدد الغائبیـــــــــــن -٥
  %٢٣٫٣٣النسبة المئویة     -٦

  األشعة التشخيصية ختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة مئویة 
%

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد
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طالب ناجحون: أوال  
حازم محمد عبدالمقصود   

  سید احمد
  القاھرة  ١٥/٢/١٩٨٥  جید  %٦٨٫٤٥  ٢٢٫٨١  ٣٤٫٧٨  ٣٣٫٦٧

   راسبـــــــــونطالب: ثانيا 
  راسب تشخیص باألشعة والمقرر االختیاريأمیرة عادل محمود طاحون
  راسب تشخیص باألشعة  مصعب السید عبد المحسن

  راسب جمیع المواد ماعدا الجراحة العامة  عماد فایز شوقي ورد  
  راسب التشخیص باإلشعةأحمد إبراھیم محمد الحنفي  
  سب تشخیص باألشعةرا  سمیة السعید عبد الرحیم  
  راسب تشخیص باألشعة  أسماء جمال عبد العظیم  

  طالب غائبون: ثالثا 
    ال یوجد  
      

  جراحة املسالك البولية ختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

تاریخ 
المیالد

محل 
المیالد

  جحونطالب نا: أوال  
            ال یوجد  

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
  راسب جمیع المواد  محمد صابر محمد ملیجي

مصطفي محمود محمد عبد 
  التواب

  راسب جراحة المسالك وباثولوجیا جراحیة وتشریح جراحي

محمود محمد الحسن علي   
  حبیب

  راسب جراحة المسالك وتشریح جراحي

  راسب جمیع الموادقطارق اسالم زیدان الحار  
  راسب جراحة المسالك  محمد رمضان عطیة حجازي  
حسن عرفھ حسن محمد   

  عرفھ
  راسب جراحة المسالك والباثولوجي الجراحي

  طالب غائبون: ثالثا 
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    ال یوجد  
      

ملخص النتیجة  :
  )٦(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١
    )٦(  عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
    )- (   عدد النــاجحیـــن        -٣
    )٦(   عدد الراسبیـــــــــــن -٤

   )-(   عدد الغائبیـــــــــــن -٥
%النسبة المئویة  صفر     -٦

  الطب الطبيعي والتأهيل ختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون: أوال  
ناریمان مصطفي عبد الحمید 

  مصطفي الباز
  لیبیا  ١٩/٢/١٩٨١  مقبول  %٦٤٫٧٢  ٢١٫٥٧  ٣١٫٣٣  ٣٣٫٣٩

  السعودیة  ٩/١٠/١٩٨١  مقبول  %٦١٫٨٣  ٢٠٫٦١  ٣٠٫٦٦  ٣١٫١٧  أمل عبد الرحمن سید تمیم

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
  راسب جمیع المواد  د یاسینایمان محمد محم

  راسب جمیع المواد  نورا حمزة السعید

  طالب غائبون: ثالثا 
    ال یوجد  
      

ملخص النتیجة  :
  )٤(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١
    )٤(  عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
  )٢(     عدد النــاجحیـــن        -٣

    )٢   (عدد الراسبیـــــــــــن -٤
    )-(  عدد الغائبیـــــــــــن -٥

  %٥٠النسبة المئویة    -٦

  أمراض النساء والتوليد ختصص
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون: أوال  
جید   ٧٧  ٢٥٫٦٦  ٣٢٫٥  ٤٤٫٥٠  العماد الفي نجیب تك  

  جدا
  قنا  ٦/٧/١٩٩٠

  المنوفیة  ٧/٥/١٩٨٤  جید  %٧٤٫٢٨  ٢٤٫٧٦  ٣١٫٧٢  ٤٢٫٥٦  ھند محمد فھمي المھدي  

  
البحر   ١٧/٣/١٩٩١جید  %٤١٣٢٫٤٧٢٤٫٤٩٧٣٫٤٥  حسناء صابر جاد احمد

  األحمر
  وفیةالمن  ٩/٨/١٩٨٤  جید  %٧١٫٠٤  ٢٣٫٦٨  ٣٤٫٤٤  ٣٦٫٦  رانیا ابراھیم السید الصعیدي  
نسرین محمد أمین محمد   

  عفیفي
  المنوفیة  ٢٦/١٠/١٩٨٥  جید  %٢٣٫٥١٧٠٫٥٥  ٣٤٫٢٢  ٣٦٫٣٣

ھبھ محمد السید فرج   
  الغنیمي

  كفر الشیخ  ١٤/٩/١٩٨٧  جید  %٦٩٫٩٣  ٢٣٫٣١  ٣٠٫٨٣  ٣٩٫١

  االسكندریة  ٤/٧/١٩٨٦جید%٣٣٫٨٣٢٫٦٤٢٢٫١٤٦٦٫٤٤إنجي حمدي سالمة محمد  

  
مني عبد الغني البسیوني 

  الخولي
  الغربیة  ١٦/٢/١٩٨٦  جید  %٦٧٫٩١  ٢٢٫٦٣  ٣٦٫٢٢٣١٫٦٩

  
مروة عبد اهللا أبو رواش 

  علي
  المنوفیة  ٦/٩/٩٨٧  جید  %٦٧٫٦٩  ٢٢٫٥٦  ٣٢٫١٩  ٣٥٫٥٠

  
مصطفي محمد محمد عبد 

  الحي غنیم
  كفر الشیخ  ١٣/٥/١٩٨٥  جید  %٦٧٫٣٢  ٢٢٫٤٤  ٣٠٫٨٩  ٣٦٫٤٤

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
  راسب أمراض نساد النجوميدالیا فھمي محم

مھا عبد الستار علي 
  المصري

  راسب أمراض نسا

  راسب أمراض نساء وتنظیم أسرة  إحسان إبراھیم السید النجار  
  راسب جمیع المواد  كریمة كرم لبیب السید  
  راسب جمیع المواد  مھا جمال عبد الرازق خلیل  
  راسب نساء وتولید  بسمة ابراھیم عبد الفتاح  
  راسب النساء والتولید  ة اهللا عاطف شبانةمن  
  راسب جمیع الموادمروة احمد محمد مرسي  
  راسب النساء والتولید  ھند رفعت عبد السمیع  
محمد علي عبد الرحیم   

  شمندي
  راسب تولید ونسا وتنظیم اسرة

  راسب نسا وتولید  مینا فیكتور فالمون  
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  راسب جمیع المواد  ماریھان لطفي حبیب  
  راسب تولید ونسا و تنظیم اسرة  م عیاد كامل شنودةمری  
  راسب جمیع المواد  مریم حنین حنا حنین  
  راسب تولید ونسا و تنظیم اسرة  ھبة اهللا محمد سالم  
  راسب تولید ونسا و تنظیم اسرة  أحمد عزت علي عبد الجلیل  
  راسب نسا وتولید  شریف نصر عماره السعدني  
  ب أمراض نساراس  سمر سیف أحمد األشقر  
  راسب أمراض نساء وتنظیم أسرة ومقرر اختیاري  مینا صفوت وھبھ بشاي  
  راسب جمیع المواد  ریھام ربیع محمد ابو قرن  
  راسب تولید ونسا ومقرر اختیاري  ریھام مجدي السید المیھي  
ایمان السید السباعي عبد   

  الحمید
  راسب تولید ونسا ومقرر اختیاري

  راسب تولید ونسا   سرحاناسماء محمد السید  
  راسب نسا  الخلیلي راشد محمد راجح  
  راسب تولید ونسا ومقرر اختیاري  حسین فھمي معوض السید  

ختصص أمراض النساء والتوليدتابع 

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

تاریخ 
المیالد

محل 
دالمیال

  راسب مقرر اختیاري  سماح عبد اهللا المرسي  
  راسب تولید ونسا  عمرو احمد علي نمیر  
  راسب جمیع المواد  عبد العزیز عزت عبد العلیم  
  راسب تولید ونسا  فاطمة بالل حسین نعیم  
  راسب جمیع المواد  مینا فتحي ھندي روماني  
  راسب تولید ونسا  دعاء محمد عبد الحلیم فتوح  
 عبد اهللا محمد عبد وفاء  

  المعبود
  راسب جمیع المواد

  راسب جمیع المواد  رشا كامل محمد عمر  
  راسب تولید ونسا  زینب محمد علي عوض  
  راسب تولید ونسا  ھانم الشناوي حامد الحدق  
  راسب تولید ونسا  زینب محمد ابراھیم بغاغھ  
  راسب تولید ونسا ومقرر اختیاري  عبیر عبد الوھاب حسن  
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

تاریخ 
المیالد

محل 
دالمیال

  راسب تولید ونسا  حمد حسني سعید زغلولأ  
  راسب تولید ونسا ومقرر اختیاري  ماري بخیت عبد السید  
  راسب نسا  مینا میشیل ثابت مجلع  
  راسب تولید ونسا  مني یسري احمد غانم  
  راسب امراض نسا  والء علي محمود حسن  
  راسب نسا ومقرر اختیاري  دالیا عمر قطب  
  راسب أمراض نسا  یونيمروة ابراھیم راشد البس  
  راسب تولید ونسا  إیاد محمد عبد القوي عثمان  
  راسب تولید  ھدي رجب علي عبد الرحیم  
  راسب تولید ومقرر اختیاري  ریھام عشم اهللا نجیب یعقوب  
  راسب تولید ونسا  ابتسام محمود مصطفي سالم  
  راسب جمیع المواد  مینا ثروت سمعان ساویرس  
عزیز عبد أماني فتحي عبد ال  

  الباري
  راسب تولید ونسا ومقرر اختیاري

  راسب تولید ونسا ومقرر اختیاري  ھبھ یسري السید الفیشاوي  
  راسب تولید ونسا  فاطمة محمد احمد اسماعیل  
  راسب نسا  خلود عثمان حسن  

  طالب غائبون: ثالثا 
مصطفي عبد الحمید سالم
رضا السعید حسن زھرة
رحاب بالل محمد احمد

یھاب السید عبد ربھ محمدا
مروة عزمي شحاتھ عبد 

الحمید
اشرف عبد الغني عبد العلیم
مروة حسني الزغبي العلیمي

أمیمة عید محمود عید
ایمان محمد محمد الحداد

نجوي محمد عبد اللطیف بدر

  راسب جمیع المواد
  راسب جمیع المواد
  راسب جمیع المواد
  راسب جمیع المواد
  راسب جمیع المواد

  اسب جمیع الموادر
راسب تولید ونسا ومقرر 

اختیاري
راسب تولید ونسا ومقرر 

اختیاري
راسب تولید ونسا ومقرر 

اختیاري
راسب نساء

ملخص النتیجة  :
  )٧٣(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١

    )٦٣(  عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
   )١٠(    عدد النــاجحیـــن        -٣

      )٥٣( دد الراسبیـــــــــــن ع-٤
    )١٠(  عدد الغائبیـــــــــــن -٥

   %١٥٫٨٧النسبة المئویة    -٦

  طب األسرة ختصص



كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  

اا

ا اا ا د . أ /ل ا أ
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون: أوال  
غادة عبد المجید عبد الجید   

  عامر
  الغربیة  ٣/٩/١٩٨٥  جید  %٧٠٫٣٨  ٢٣٫٤٦  ٣٧٫٠٠  ٣٣٫٣٨

  الكویت  ٣٠/٧/١٩٨٢جید  %٦٧٫٠٥  ٢٢٫٣٥  ٣٣٫٧٢  ٣٣٫٣٣  ھدي محمد شبل عطیة  
سمیة عبد المنعم عبد الستار   

  حشیش
  الغربیة  ٣/٨/١٩٨٤  جید  %٦٦٫٨٢  ٢٢٫٢٧  ٣٥٫٥٥  ٣١٫٢٧

  الغربیة  ١/١/١٩٨٨  جید  %٦٦٫١  ٢٢٫٠٣  ٣٥٫٣٣  ٣٠٫٧٧  نسرین محمد علي عامر  
  المنوفیة  ١٣/٣/١٩٨٦  جید  %٦٥٫٢٦  ٢١٫٧٥  ٣٣٫٣٨  ٣١٫٨٨  فاطمة السید ابراھیم رمضان  
 ٦٥٫١٠  ٢١٫٧  ٣٢٫٢٢  ٣٢٫٨٨  أحمد مصطفي سامي ابراھیم  

%  
  المنوفیة  ٢٠/٢/١٩٨٨  جید

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
    ال یوجد

  طالب غائبون: ثالثا 
ي سعد محمد ضحي فتح  

  القاضي
  راسب جمیع المواد

  طب األسرة  دینا محمد عبد الحمید عیسي  
ملخص النتیجة  :

  )٨(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١
    )٦(  عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
   )٦(    عدد النــاجحیـــن        -٣

    )-(   عدد الراسبیـــــــــــن -٤
    )٢( ـــــــــــن  عدد الغائبی-٥

   %١٠٠النسبة المئویة    -٦

  طب املناطق احلارة وصحتها ختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون: أوال  
  الشرقیة  ١٠/٩/١٩٨٤  جید  %٦٧٫٦١  ٢٢٫٥٣  ٣١٫١١  ٣٦٫٥٠  أحمد محمد نجیب أحمد محمد  



كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  

اا

ا اا ا د . أ /ل ا أ
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
  راسب طب مناطق حارة  اشرف بخیت ابراھیم سالمة
  راسب طب مناطق حارة  ایمن احمد علي الفیشاوي

  راسب طب مناطق حارة  ھوایدا یوسف عیش شریف
  راسب طب مناطق حارة  أحمد سید أحمد عبد الرحمن  

   غائبونطالب: ثالثا 
  راسب جمیع المواد  أحمد السید مصطفي احمد  
اسالم طلعت حسن عبد   

  الحمید
  راسب جمیع المواد

مجدي محمد عبد الحفیظ   
  حسن

  راسب جمیع المواد

أحمد السعید محمد ابو   
  الحسن

  راسب جمیع المواد

  راسب طب مناطق حارة  عمر احمد ابراھیم احمد
ملخص النتیجة  :

  )١٠( المتقـــــــــدمیـــن عدد -١
    )٥(  عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
    )١(   عدد النــاجحیـــن        -٣

    )٤(   عدد الراسبیـــــــــــن -٤
   )٥(   عدد الغائبیـــــــــــن -٥

  %٢٠النسبة المئویة     -٦

  األمراض الصدرية والتدرن ختصص

رقم 
الجلوس

ل المعداإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون: أوال  
یمني محمد عبد الغفار   

  شلوف
  الغربیة  ٢٩/٩/١٩٨٨  جید  %٧٣٫٨٣  ٢٤٫٦١  ٣٤٫٣٣  ٣٩٫٥

ابراھیم یحیي صالح محمد   
  سالم

  كفر الشیخ  ١/١٠/١٩٨٩  جید  %٧١٫٩٣  ٢٣٫٩٧  ٣٥٫٣٨  ٣٦٫٥٥



كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  

اا

ا اا ا د . أ /ل ا أ
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رقم 
الجلوس

ل المعداإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  كفر الشیخ  ١/٩/١٩٨٤  جید  %٦٩٫٢٧  ٢٣٫٠٩  ٣٢٫٨٣  ٣٦٫٤٤  رشا حلمي كمال سالم  
حمادة مصطفي علي ابو   

  العطا
  المنوفیة  ٥/٢/١٩٨٣  جید  %٦٨٫٢٤  ٢٢٫٧٤  ٣٢٫٦٣  ٣٥٫٦١

  كفر الشیخ  ١٩/١/١٩٨٨  جید  %٦٧٫٠٢  ٢٢٫٣٤  ٣٠٫٥٢  ٣٦٫٥  نعمھ محمد فؤاد بھران  
  اسیوط  ٦/٥/١٩٨٤  مقبول  %٦٣٫١٦  ٢١٫١  ٣٠٫٦٦  ٣٢٫٥  بیشوي ثروت بسطا مسعد  

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
  أمراض صدریة+ راسب مقرر اختیاري   وسام عبد اهللا محمود السید
لمیاء عبد الرءوف عبد 

  الرءوف
  راسب أمراض صدریة

  طالب غائبون: ثالثا 
    ال یوجد  

ملخص النتیجة  :
  )٨( ن عدد المتقـــــــــدمیـــ-١
   )٨(   عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
   )٦(    عدد النــاجحیـــن        -٣

    )٢(   عدد الراسبیـــــــــــن -٤
  )-(    عدد الغائبیـــــــــــن -٥

 %٧٥النسبة المئویة      -٦

  جراحة العظام ختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

ل معد
تراكمى

نسبة 
مئویة 
%

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون: أوال  

  
محمود ھاني عبد العزیز 

  أحمد
  المنیا  ١/١٢/١٩٨٧جید  %٣٧٫٥٣٣٫٣٠٢٣٫٦٧٠٫٨

  اسوان  ٢٦/١١/١٩٨٧  جید  %٦٨٫٢  ٢٢٫٧٢  ٣٠٫٨٣  ٣٧٫٣٣الحسن جمال أبو زید عیسي  

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
محمد مصطفي اسماعیل 

حشیش
  راسب جمیع المواد



كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  

اا

ا اا ا د . أ /ل ا أ
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

ل معد
تراكمى

نسبة 
مئویة 
%

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

اولیفر یسري اطنسیوس 
  بطرس

  راسب جراحة عظام

  راسب جراحة عظام  سید محمد سید عبد الرحمن  
  راسب جمیع الموادمحمد عبد المنعم فھمي سعید  
  راسب جراحة عظام  روفائیل مالك مرعي یعقوب  
معتز باهللا صالح امین   

  الدیبكي
   عظامراسب جراحة

علي محمد عطا اهللا   
  الشرقاوي

  راسب جراحة عظام

محمد عبد الحمید عبد القادر   
جمال

  راسب جراحة عظام وجراحة عامة

  راسب جمیع الموادأندرو مرقص نجیب مرقص  
اشرف لطفي محمود عبد   

  اللطیف
  راسب جراحة عظام

محمود فاروق صبره   
  درویش

  راسب جمیع المواد

 النبوي ھشام احمد ایمن  
  الحناوي

  راسب جمیع المواد

أحمد عبد النبي عبد اهللا عبد   
  الحمید

  راسب جراحة عظام

  راسب جراحة عظام  أمیر عادل سید معوض  
  راسب جمیع المواد  حمدي جمعھ عابدین جمعھ  
أحمد مصطفي السید ابراھیم   

  شحاتھ
  راسب جراحة عامة

جرجس إبراھیم جرجس   
  سلیمان

  راسب جراحة عظام

ھشام محمد علي سید احمد   
  شتا

  راسب مقرر اختیاري وجراحة عظام

بھاء الدین طارق مصطفي   
  كمال

  راسب مقرر اختیاري وجراحة عظام

  راسب جراحة عظام واصابات  مینا میخائیل رزق حكم  
ریمون سمیر حلیم عبد   

  الرءوف
  راسب جراحة عظام

محمود احمد ابراھیم ابو   
  زھرة

   إصابات–م راسب جراحة العظا



كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  

اا

ا اا ا د . أ /ل ا أ
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

ل معد
تراكمى

نسبة 
مئویة 
%

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  راسب جمیع المواد  محمود علي محمود غرابھ  
  راسب جمیع المواد  السید سعید محمد زھران  

  طالب غائبون: ثالثا 
    عمرو سعید مبروك ابراھیم  
محمود عبد الخالق أحمد   

الجنیدي
  

   ومقرر اختیاري– إصابات –راسب جراحة عظام   عماد دردیر عبد اهللا محمد  
ھي الدین محمد مبروك ب  

  رمضان
  

ملخص النتیجة  :
  )٣٠(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١
    )٢٦(  عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
    )٢(   عدد النــاجحیـــن        -٣
   )٢٤(    عدد الراسبیـــــــــــن -٤

   )٤(   عدد الغائبیـــــــــــن -٥
  %٧٫٧النسبة المئویة     -٦

  التخدير صختص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون: أوال  
  الشرقیة  ١/١١/١٩٧٧  جید  %٧٠٫٣  ٢٣٫٤٣  ٣٥٫٤١  ٣٤٫٨٩  حازم أحمد عبد العزیز احمد  
  سوھاج  ٢٩/٨/١٩٧٩  جید  %٦٦٫١  ٢٢٫٠٣  ٣٢٫٣٣  ٣٣٫٧٧  مایكل تاوضروس اسكندر  
محمد محمد نور الدین عبد   

  المغني ابو الجدایل
  كفر الشیخ  ١/١٠/١٩٨٢  مقبول  %٦٢٫٩٧  ٢٠٫٩٩  ٣٠٫٥٨  ٣٢٫٣٩

  القاھرة  ٢/٤/١٩٧٤  مقبول   %٦٣  ٢١  ٣١٫٥  ٣١٫٥  ھند محمد محمد سالمة  

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
    ال یوجد

  طالب غائبون: ثالثا 



كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  

اا

ا اا ا د . أ /ل ا أ
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

     یوجدال  
ملخص النتیجة  :

  )٤(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١
  )٤(    عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
     )٤(  عدد النــاجحیـــن        -٣

     )-(  عدد الراسبیـــــــــــن -٤
  )-(    عدد الغائبیـــــــــــن -٥

  %١٠٠النسبة المئویة     -٦

  جللدية والتناسليةاألمراض ا ختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون: أوال  

  
یاسمین جمال سالم سعد 

  مسلم
جید   %٨٤٫٨٧  ٢٨٫٢٩  ٤٣٫٠٤  ٤١٫٨٣

  جدا
  البحیرة  ١/١١/١٩٨٩

  
جید   %٨٤٫٢٢  ٢٨٫٠٧  ٣٤٫٧٢  ٤٩٫٥  طھشیماء السعید محمد قو

  جدا
  دمیاط  ٢٠/٧/١٩٨١

  
مروة عبد الحمید عبد الحلیم 

  ھالل
جید   %٨١٫٩٦  ٢٧٫٣٢  ٤١٫٠٢  ٤٠٫٩٤

  جدا
  الغربیة  ١٠/٢/١٩٨٨

  
مرثا زكري القمص مرقص 

  مینا
جید   %٤٣٫١٦٣٧٫٥٨٢٦٫٩١٨٠٫٧٤

جدا
  سوھاج  ٢٣/١٠/١٩٩٠

  
أمیرة محمد رشاد عبد الغفار 

  البیومي
جید   %٨٠٫١٧  ٢٦٫٧٢  ٣٨٫٧٧  ٤١٫٤

  جدا
  الغربیة  ١٦/٦/١٩٨٤

  
الشیماء محمد رأفت حامد 

  محمد سلیمان
جید   %٧٧٫٩٤  ٢٥٫٩٨  ٣٦٫٨٨  ٤١٫٠٦

  جدا
  القاھرة  ٩/٩/١٩٨٤

  
جید   %٧٧٫٨٣  ٢٥٫٩٤  ٣٨٫٩٣  ٣٨٫٩  مني حسین موسي كشك

  جدا
  الغربیة  ١٧/٧/١٩٨٩

  
أحمد عبد الحمید حافظ محمد 

  فیاض
جید   %٧٨٫٧١  ٢٦٫٢٣  ٤٢٫١١  ٣٦٫٦

  جدا
  الشرقیة  ٣٠/٩/١٩٨٦

  
جید   %٧٨٫١٩  ٢٦٫٠٦  ٣٨٫٥٩  ٣٩٫٦  مھا السنوسي محمد بدر

  جدا
  السعودیة  ١/١٠/١٩٨٩

  البحیرة  ٢٢/٦/١٩٨٧جید   %٧٧٫٧٣  ٢٥٫٩١  ٣٩٫٠١  ٣٨٫٧٢أماني نجیب علي حسن عبد   
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  جدا  الحافظ

  
رشا محمد اسامة ابراھیم 

  البسیوني
جید   %٧٧٫٥٠  ٢٥٫٨٣  ٣٦٫٦١  ٤٠٫٨٩

  جدا
  الغربیة  ٢٢/١١/١٩٨٥

  
اسماء محمد عبد الرسول 

  عبد الحافظ
جید   %٧٧٫٤١  ٢٥٫٨٠  ٣٥٫٩٧  ٤١٫٤٤

  جدا
  الغربیة  ٢٠/٢/١٩٨٨

  
فاطمة علیوة محمد ابراھیم 

  أبو الي
جید   %٧٧٫٠٣  ٢٥٫٦٧  ٣٧٫٣٣  ٣٩٫٧

  جدا
كفر   ١٥/١٠/١٩٨٧

  الشیخ

  
اسماء محمد عبد الرازق 

  محمد  الفقي
جید   %٧٦٫٩٥  ٢٥٫٦٥  ٣٧٫٥١  ٣٩٫٤٤

  داج
  الدقھلیة  ٢٥/١٢/١٩٨٦

  
جید   %٧٦٫٧١  ٢٥٫٥٦  ٣٩٫٥٢  ٣٧٫١٨  أسماء نجیب احمد الفوال

  جدا
كفر   ٢٢/٩/١٩٩٠

  الشیخ

  
جید   %٧٦٫٥١  ٢٥٫٥٠  ٣٦٫٢٩  ٤٠٫٢٢  ایمان عرفان محمد السید

  جدا
  المنوفیة  ١٨/٧/١٩٨٨

  
نھیر حسن علي مصطفي 

  مراد
جید   %٧٦٫٣٤  ٢٥٫٤٤  ٣٥٫٢٩  ٤١٫٠٥

  جدا
  الغربیة  ٢٨/١١/١٩٨٨

  
جید   %٧٦٫١٩  ٢٥٫٣٩  ٣٦٫٠٢  ٤٠٫١٧  منال رمضان سعید محمود

  جدا
  البحیرة  ٣/٩/١٩٨٩

  
جید   %٧٥٫٩٢  ٢٥٫٣٠  ٣٥٫٨٦  ٤٠٫٠٦  عفاف حسن محمد شرعان

  جدا
  البحیرة  ٢٠/١/١٩٨٨

اسراء جمال السید بسیوني   
  ابو العال

جید   %٢٥٫٢٦٧٥٫٧٨  ٣٤٫٦١  ٤١٫١٧
  جدا

  المنوفیة  ١٤/٧/١٩٨٧

اح علیاء محمد عبد الفت  
شعت

جید   %٧٥٫٤٧  ٢٥٫١٥  ٣٤٫٩١  ٤٠٫٥٦
  جدا

  البحیرة  ٢٤/١١/١٩٨٧

  
نادیة محمد احمد ابو 

  المعاطي
  الدقھلیة  ٢٤/١/١٩٨٨  جید  %٧٤٫٨٩  ٢٤٫٩٦  ٣٧٫١٩  ٣٧٫٧

  
ھند محمد علي علي محمد  

  العادلي
كفر   ١/٩/١٩٨٦  جید  %٧٤٫٣٦  ٢٤٫٧٨  ٣٦٫١٩  ٣٨٫١٧

  الشیخ

  
ھبھ محمد األباصیري 

  المنزالوي
  بورسعید  ١/٨/١٩٨٣  جید  %٧٤٫٣  ٢٤٫٧٦  ٣٥٫٧٠  ٣٨٫٦

  
نھي عبد الرؤوف محمد عبد 

  الباقي
  السعودیة  ٢٥/١١/١٩٨٧  جید  %٧٣٫٨٦  ٢٤٫٦٢  ٣٥٫٦٦  ٣٨٫٢

  
 ٧٣٫٧٠  ٢٤٫٥٦  ٣٥٫٢٦  ٣٨٫٤٤  عال السید عبد العزیز شنن

%  
  المنوفیة  ١٥/٢/١٩٨٤  جید

  
حنان عبد المطلب السعید  

  عبد المطلب عیطھ
  الدقھلیة  ٢٣/١٢/١٩٨٩  جید  %٧٣٫٦٢  ٢٤٫٥٤  ٣٥٫٦٨  ٣٧٫٩٤
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  اسوان  ٢٦/١٢/١٩٨٣  جید  %٧٣٫١٩  ٢٤٫٣٩  ٣٣٫١٩  ٤٠  بسمة محمود احمد محمود  

  
حنان  عبد اهللا عبد السمیع 

  الجمال
  الغربیة  ٢٢/٨/١٩٨٩  جید  %٧٢٫٥١  ٢٤٫١٧  ٣٤٫٦١  ٣٧٫٩

  المنوفیة  ٢٥/٨/١٩٨٢  جید  %٧٢٫٤٩  ٢٤٫١٦  ٣٥٫٢٩  ٣٧٫٢  رشا راشد محمد عبد التواب  

  
محمود محمد علي ایھ 

  موسي
  الشرقیة  ١/٢/١٩٩١  جید  %٧٢٫٤٧  ٢٤٫١٥  ٣٣٫٤٧  ٣٩

  الغربیة  ١٨/١٠/١٩٨٥  جید  %٧٢٫٤٤  ٢٤٫١٤  ٣٤٫٧٢  ٣٧٫٧٢  زینب نظیف محمود جھجھ  

  
ھند بسیوني علي جبریل 

  البقري
  الغربیة  ١٢/١٢/١٩٨٧  جید  %٧٣٫٤٠  ٢٤٫٤٦  ٣٣٫٧٣  ٣٩٫٦٧

  السعودیة  ٢٧/١٠/١٩٨٥  جید  %٧٢٫٣٨  ٢٤٫١٢  ٣٢٫٨٨  ٣٩٫٥  مني احمد احمد البطل  
مرنا مصطفي محمد ابو   

  شبانة
  الغربیة  ٢٤/٧/١٩٨٩  جید  %٧٢٫١٣  ٢٤٫٠٤  ٣٤٫٦٣  ٣٧٫٥

  دمیاط  ٣/٥/١٩٧٥  جید  %٧١٫٩٧  ٢٣٫٩٩  ٣٨٫١١٣٣٫٨٦  فاطمة أحمد إبراھیم القطب  
  الغربیة  ٧/١٢/١٩٨٥  جید  %٧١٫٧٨  ٢٣٫٩٢  ٣٦٫٤٥  ٣٥٫٣٣  دینا ابراھیم عنتر ابو الغیط  

  
راھیم زكریا ابراھیم ھند اب

  دعدوره
  الجیزة  ١/٣/١٩٨٦  جید  %٧١٫٧٢  ٢٣٫٩٠  ٣٣٫١١  ٣٨٫٦١

  الغربیة  ٢٧/٤/١٩٨٥  جید  %٧١٫٤٢  ٢٣٫٨٠  ٣٤٫٢٥  ٣٧٫١٧  ھدیر محمود محمد یوسف  
  دمیاط  ٢٣/٨/١٩٨٦  جید  %٧١٫٠٥  ٢٣٫٦٨  ٣٢٫٢٢  ٣٨٫٨٣  سالي یحیي زكریا العدوي  
  المنوفیة  ١١/٣/١٩٨٧  جید  %٧٠٫٣٨  ٢٣٫٤٦  ٣١٫٦٦  ٣٨٫٧٢  مني محمد المھدي القاضي  

  
منال عبد المجید رمضان 

  سالمة
  الغربیة  ١٣/١٠/١٩٨٤  جید  %٧٠٫٢٢  ٢٣٫٤٠  ٣٥٫٤٤  ٣٤٫٧٨

  
كفر   ٧/١/١٩٨٦  جید  %٧٠٫١٩  ٢٣٫٣٩  ٣٣٫١٩  ٣٧  نسمھ رجب حسن  أبو حسن

  الشیخ

  
ھبھ محمود محمد عبد 

  اللطیف
  البحیرة  ٢٥/٧/١٩٨٧  جید  %٦٨٫١١  ٢٢٫٧٠  ٣١٫٩٤  ٣٦٫١٧

  الغربیة  ١٥/٧/١٩٨٥  مقبول  %٦٤٫٦٩  ٢١٫٥٦  ٣٠٫٦٩  ٣٤  ني أحمد محمد الشرقاويأما  

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
  راسب جلدیة وتناسلیة ونفسیة  نورھان محمد علي ھاشم
  راسب جلدیة وتناسلیة ولیزر ومقرر اختیاري  والء محمد یوسف احمد

  راسب تناسلیة  أمیرة شوقي عبد اللطیف  
  راسب جلدیة وتناسلیة ولیزر ومقرر اختیاريیھ حامد عمراننھاد وج  

  األمراض اجللدية والتناسلية ختصصتابع 
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  طالب راسبون: تابع   
  ب جمیع الموادراس  ھالل ھالل السید سالم  
  راسب تناسلیة ونفسیة  أسماء نجاح عبدالحلیم السید  
  راسب تناسلیة ونفسیة  راما مصطفي محمد غنیمھ  
  راسب جلدیة وتناسلیةایمان محمد كامل علي  
  راسب تناسلیة ونفسیة  یاسمین رشاد یاسین  
  رااسب جمیع المواد  سماء صالح حامد  
  راسب جلدیة  صفاء محمود محمد الحبشي  
  راسب جلدیة وتناسلیة ولیزر  علي محمد علي زیادة  
  راسب جلدیة ولیزر ومقرر اختیاري  أسماء احمد یوسف  
  راسب جلدیة ولیزر  ھیام صابر أنس الدمیاطي  
  راسب جلدیة ولیزر  أمال یحیي اسماعیل  
  راسب جلدیة ومقرر اختیاري  وفاء ابراھیم السید علیبھ  
  راسب تناسلیة ونفسیة   محمدبسمة محمود السید  
  راسب جلدیة ولیزر ومقرر اختیاري  أماني عبد البر عبد البر  
  راسب جلدیة ونفسیة ولیزر ومقرر اختیاري  أمال عبد الشافي محمد  
  راسب جلدیة ولیزر  رانیا عبد اهللا السید نوفل  
  راسب تناسلیة  منار حلمي التھامي  
  راسب جلدیة  اسراء جمال ابو القاسم  
سارة ابراھیم محمد ابو   

  الروس
  راسب جلدیة ومقرر اختیاري

  راسب جلدیة وتناسلیة ومقرر اختیاري  مھا عبد الستار محمد  
سارة محمد عبد السمیع   

  العیسوي
  راسب جلدیة ولیزر ومقرر اختیاري

نسمة عبد الرحمن عبد   
  الرحمن

  راسب جلدیة

  ونفسیةراسب تناسلیة   غادة عبد المنصف عبد القادر  
  راسب جلدیة وتناسلیة  لمیاء حامد محمد عبد الوھاب  
  راسب جلدیة  ھبد اهللا سمیر علي  
  راسب جلدیة ونفسیة  ایمان مبین محمد احمد  
  راسب تناسلیة ولیزر  ایمان ابراھیم احمد سراج  
  راسب جلدیة وتناسلیة ولیزر  ھناء الشربیني محمد  
  راسب جلدیة ولیزر  شیماء فتحي مصطفي  
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  راسب جلدیة  أسماء معروف محمد  
  راسب جلدیة وتناسلیة  غادة العشري فرید  
  راسب جلدیة ومقرر اختیاري  أمیرة سعید عبد العزیز  
  راسب جلدیة  أسماء محمود محمد بسیوني  
  راسب جلدیة ومقرر اختیاري  كریم احمد ابراھیم الصانع  
  راسب تناسلیة ونفسیة  مروة فتحي عبد المعطي  
   مقرر اختیاري– لیزر –راسب جلدیة   ء فتحي محمد محمدنجال  
   لیزر–راسب جلدیة   ھبھ عاصم السید  
  راسب جلدیة  اسراء السید عبد المغني  
  راسب جلدیة  سمر عبد العزیز علي عبده  
ھناء ربیع محمد محمد   

  سلیمان
  راسب جلدیة وتناسلیة ولیزر

  سلیة ولیزرراسب جلدیة وتنا  محمد عبد السمیع عبد الغني  
   مقرر اختیاري– لیزر –راسب جلدیة   ھدي لبیب احمد عالم  
   لیزر–راسب جلدیة   رفیدة طھ محمد عیسي  
  راسب جلدیة ومقرر إختیاري  أمل اسامة محمد العمیة  
   مقرر اختیاري–راسب جلدیة   أیھ سعید حسانین  
  راسب جلدیة  منار عصام أبو جھجھ  
   لیزر-تناسلیة –ب جلدیة راس  رحاب محمود محمد مصطفي  
  راسب جلدیة  فداء رجب سلیمان غطاس  
  راسب جلدیة  أحمد سالمة یس ابراھیم  
  راسب تناسلیة  سارة محمد سالم خلیل  
  راسب جلدیة  نجوي منتصر عبد الفتاح  
   مقرر اختیاري– لیزر –راسب جلدیة   نورھان احمد محمود مرجان  
   مقرر اختیاري– لیزر –راسب جلدیة   دالیا سلیمان الصاوي  
   مقرر اختیاري– لیزر –راسب جلدیة   غادة خالد عبد المجید  
   تناسلیة–راسب جلدیة   ایمن فوزي ابراھیم  
   لیزر–راسب جلدیة   نھلة  السید عمر خطاب  
ھدیر خالد بن الولید عبد   

  الحلیم
   مقرر اختیاري– لیزر -تناسلیة –راسب جلدیة 

  طالب غائبون: ثالثا 
  وفاء عبد العزیز عبد العزیز
  ایمان سعد السید أبو النمر

  راسب جمیع المواد
  راسب جمیع المواد

ملخص النتیجة  :
  )١١٦(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١
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معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

تاریخ 
المیالد

محل 
المیالد

  ھبة اهللا عبد الحلیم محمد
  محمد سعد یوسف

  شیماء محمود محمد الكومي
  لمیاء صالح ابراھیم
  شیرین شكري علي
  سارة قدري محمود

  استغفار محمد شعبان
  ایمان محمد ابو عجابھ

  دراسب جمیع الموا
  راسب جمیع المواد
  راسب جمیع المواد
  راسب جمیع المواد
  راسب جمیع المواد
  راسب جمیع المواد
  راسب جمیع المواد
  راسب جمیع المواد

    )١٠٦(  عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
  )٤٥(     عدد النــاجحیـــن        -٣

   )٦١(    دد الراسبیـــــــــــن ع-٤
  )١٠(    عدد الغائبیـــــــــــن -٥

  %٤٢٫٤٥النسبة المئویة     -٦

  جراحة األذن واألنف واحلنجرة ختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون:   أوال
محمد أحمد محمد عبد العزیز   

  حسام الدین
  كفر الشیخ  ١/١٢/١٩٨١  جید  %٦٨٫٦٣  ٢٢٫٨٧  ٣٢٫٣٦  ٣٦٫٢٨

  البحیرة  ٧/٥/١٩٨٣  مقبول  %٦٤٫٠٥  ٢١٫٣٥  ٣٢٫٠٥  ٣٢  إسالم صالح لطفي الحوشي  

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
  تیاريمقرر اخ+ راسب أمراض أنف وأذن   أمجد كمال عباس محمد
  راسب أمراض أنف وأذن  أمیر جمال الدین السید

  راسب أمراض أنف وأذن  ھند نعیم مرسي أبو طور  
  راسب أمراض أنف وأذنمروة صالح مصطفي  
  مقرر اختیاري+ راسب أمراض أنف وأذن    كریستین عادل أبادیر  

  طالب غائبون: ثالثا 
    ال یوجد  
      

ملخص النتیجة  :
  )٧( لمتقـــــــــدمیـــن عدد ا-١
    )٧(  عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
   )٢(    عدد النــاجحیـــن        -٣

    )٥(   عدد الراسبیـــــــــــن -٤



كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  

اا

ا اا ا د . أ /ل ا أ
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  )-(    عدد الغائبیـــــــــــن -٥
   %٢٨٫٥٧النسبة المئویة    -٦

  اجلراحة العامة ختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١ جالفصلي

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون: أوال  
سمیر محمود محمود   

  السجیني
جید   %٧٥٫٥٧  ٢٥٫١٩  ٣٢٫٦٣  ٤٢٫٩٤

  جدا
  االسكندریة  ١٥/٤/١٩٨٢

  
محمد فوزي مصطفي 

  الشنواني
  المنوفیة  ١/٩/١٩٨٢  جید  %٦٩  ٢٣  ٣١٫٤٤  ٣٧٫٥٦

  الكویت  ١٦/١١/١٩٨٤  جید  %٦٧٫٥٦  ٢٢٫٥٢  ٣٢٫٥  ٣٥٫٠٦محمد احمد رأفت سالم عزب  
یاسر محمد ھاني شفیق   

  النحراوي
  المنوفیة  ٥/٤/١٩٨٦  جید  %٢١٫٨٦٦٥٫٦٠  ٣٠٫٢٧  ٣٥٫٣٣

  
محمد عادل محمد محمد 

  غنیم
  البحیرة  ٤/٢/١٩٨٨  جید  %٦٩٫٠٧  ٢٣٫٠٢  ٣٨٫٤٤٣٠٫٦٣

  
رامي محمد حسن عبد اهللا 

  الناغي
  السعودیة  ٢٨/١١/١٩٨٥  جید  ٦٨٫٠٥  ٣٧٫٣٩٣٠٫٦٦٢٢٫٦٨

  قنا  ٢٦/٤/١٩٨١  مقبول  %٦٤٫١٦  ٢١٫٣٨  ٣٠٫٧٧  ٣٣٫٣٩بیشوي خلیل مرید مجلع  
  سوھاج  ٢٣/١٠/١٩٧٧  مقبول  %٦٢٫٥٨  ٢٠٫٨٦  ٣٠٫٣٦  ٣٢٫٢٢  أحمد ابو السعود عبد الحمید  

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
  راسب جمیع المواد  عالء منصور محمد

  راسب جمیع المواد  ناصف عبد السالم جمیل
  راسب جمیع المواد  جالل أحمد عاطف  
  راسب الجراحة العامةمحمد محمود علي اسماعیل  
  راسب الجراحة العامة والمقرر االختیاري  ایھاب عزمي عبد الحمید  
   باثولوجیا جراحیة خاصة–راسب جراحة عامة   أحمد محمد جابر احمد  
فاید عبد الحمید محمد ھاشم   

  جاد اهللا
  راسب الجراحة العامة

  راسب الجراحة العامةمحمد عاطف محمد  



كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١ جالفصلي

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  راسب الجراحة العامة  حسام الدین ابو النجا  
  راسب جمیع المواد  طارق فتحي احمد  
  راسب الجراحة العامة  معتز الدین محمد كامل  
محمد عبد الحمید احمد   

  عسل
  راسب الجراحة العامة

  راسب الجراحة العامة  عبد اهللا ابراھیممحمد   
محمود حسین عبد المنعم   

  أحمد
  راسب باثولوجیا جراحیة

  طالب غائبون: ثالثا 
  ایمن أنور عبد الوھاب
  مھدي محمد عبد الباقي

جمیع المواد
جمیع المواد

ملخص النتیجة  :
  )٢٤(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١
   )٢٢(   ین عدد الحاضـــــــــــر -٢
  )٩(     عدد النــاجحیـــن        -٣
   )١٣(    عدد الراسبیـــــــــــن -٤

    )٢(  عدد الغائبیـــــــــــن -٥
 %٤٠٫٩النسبة المئویة      -٦

  امراض القلب واألوعية الدموية ختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

ة نسب
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون: أوال  
جید   %٨٣٫٢٧  ٢٧٫٧٥  ٤٠٫٣٣  ٤٢٫٩٤دیفید غطاس حنا مكسیموس  

  جدا
  المنیا  ٧/١/١٩٨٧

جید   %٢٦٫٠٤٧٨٫١٣  ٤٣٫٠٢  ٣٥٫١١  أحمد محمد شاكر ابراھیم  
  جدا

  الشرقیة  ١٧/٦/١٩٨٧

  اسوان  ١/٢/١٩٨٧  جید  %٦٥٫٤٧  ٢١٫٨٢  ٣١٫٩١  ٣٣٫٥٦  ھدرا فكري حكیم حنا  

  
عزت عبدالمحسن أحمد 

  یوسف ھالل
  الغربیة  ٢٣/٧/١٩٨٠  جید  %٧٤٫١٧  ٢٤٫٧٢  ٣٤  ٤٠٫١٧

  السعودیة  ١٥/٣/١٩٧٧  جید  %٦٨٫٦  ٣٧٫٨٣٣٠٫٧٧٢٢٫٨٦  أماني احمد احمد فرج  

  
ماجد صابر سید احمد سید 

  احمد
  المنوفیة  ٢٦/٩/١٩٨٧  جید  %٦٨٫٢١  ٢٢٫٧٣  ٣٥٫٦٦٣٢٫٥٥



كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  

اا

ا اا ا د . أ /ل ا أ
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

ة نسب
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب راسبـــــــــون: يا ثان
  اسس قلب+ راسب أمراض القلب   أمیرة كامل أسعد عبد الملك
  راسب أمراض القلب  محمد صالح مرسي شعبان

مراد محمد محمد السید   
  علیوة

  راسب جمیع المواد

  راسب جمیع الموادبیشوي مالك فودة جاب اهللا  
  ر االختیاريراسب أمراض القلب والمقر  جورج جمیل عیاد ایوب  
  راسب جمیع المواد  محمد یحیي علي بده  

  طالب غائبون: ثالثا 
  محمد سعید محمد محمود

  أحمد بدر عبد العظیم رجیعھ
  مینا نادر ولیم حبیب
  ولید فاروق صبري

  حمدي محمد حسن طرباي
مینا مجدي حلیم داود

عباس عبد المعز عباس 
  محمد

  مینا محب وردي عبد الشھید
 أمراض قلبراسب

ملخص النتیجة  :
  )٢٠(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١
    )١٢(  عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
   )٦(    عدد النــاجحیـــن        -٣
     )٦(  عدد الراسبیـــــــــــن  -٤

   )٨(   عدد الغائبیـــــــــــن -٥
  %٥٠النسبة المئویة     -٦

  طنة العامةالبا ختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
الفصلي 

١ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة مئویة 
%

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون: أوال  
  الدقھلیة  ٧/٢/١٩٨٤  جید جدا  %٨٠٫٦٦  ٢٦٫٨٨  ٣٩٫٧٢  ٤٠٩٤  أحمد عثمان أمین طلعات  
  قنا  ٢٦/٨/١٩٨٩  جید جدا  %٨٠٫٢٨  ٢٦٫٧٦  ٣٩٫٧٢  ٤٠٫٥٦  محمد حمدي محمد محمد  
محمد عواد عبد العاطي   

  محمد
  قنا  ٢١/١٢/١٩٨٨  جید جدا  %٧٨٫٥٥  ٢٦٫١٨  ٣٩٫٣٣  ٣٩٫٢٢



كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
الفصلي 

١ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة مئویة 
%

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  
اسماء محمد الدردیري 

  محمد
  الشرقیة  ٣٠/٣/١٩٨٩  جید جدا  %٧٨٫٣  ٢٦٫١  ٣٦٫٧٢  ٤١٫٥٨

  
عبد السمیع عثمان حسن 

  محمد
  الدقھلیة  ٢١/٢/١٩٨١  جید جدا  %٧٥٫٦٦  ٢٥٫٢٢  ٣٥٫٧٧  ٣٩٫٨٩

  
سالي حسن عبد الجواد 

  الغریب القلیني
  الغربیة  ١/١٠/١٩٨٥  جید جدا  %٧٥٫٦١  ٢٥٫٢  ٣٥٫٠٥  ٤٠٫٥٦

  
كفر   ٥/١١/١٩٨٦  جید  %٧١٫٠٤  ٢٣٫٦٨  ٣٤٫٧٧  ٣٦٫٢٧  عال سعد سلیم درویش

  الشیخ

  
ایمان عدلي صابر راشد 

  البرعي
  الغربیة  ٤/١١/١٩٨٥  جید  %٦٧٫٨٣  ٢٢٫٦١  ٣٠٫٦١  ٣٧٫٢٢

  
 عبد الحكیم عبد ھناء وجیھ

الحافظ
  المنوفیة  ٢/٢/١٩٨٥  جید  %٦٩٫٥  ٢٣٫١٦  ٣٢٫٥  ٣٧

  البحیرة  ١٥/١٢/١٩٨٤  جید  %٦٧٫٣٨  ٢٢٫٤٦  ٣٤٫١٦  ٣٣٫٢٢  عبد اهللا جاد یونس نعیم  
  البحیرة  ١/١٢/١٩٧٥  جید  %٢٢٫٠٠٦٦٫٠٠  ٣٢٫٦١  ٣٣٫٣٩  أحمد موسي ضیف الالفي  

  
محمود محمد السید محمد 

  اسماعیل
  الدقھلیة  ٢١/٩/١٩٨٠  جید  %٦٦٫٤٤  ٢٢٫١٤  ٣١٫٢٢  ٣٥٫٢٢

الوادي   ٢٥/٩/١٩٨٥  مقبول  %٦٤٫٤٤  ٢١٫٤٨  ٣٠٫٣٣  ٣٤٫١١  محمد عبید احمد محمد  
  الجدید

  المنوفیة  ٤/٧/١٩٧٧  مقبول  %٦٤٫٧٦  ٢١٫٥٨  ٣١٫٣٨  ٣٣٫٣٨ولید انور فھیم الشریف  

  
صدیق مجدي صدیق ابو 

  طبل
  المنوفیة  ١/٢/١٩٨٧  مقبول  %٦٣٫٢٢  ٢١٫٠٧  ٣٢٫١٧٣١٫٠٥

  
كریم محمد محمد عبد الغني 

  المسلماني
  البحیرة  ٦/٣/١٩٨٤  مقبول  %٦٢٫٨٨  ٢٠٫٩٦  ٣٠٫٣٨  ٣٢٫٥

  البحیرة  ٣٠/١٠/١٩٨٥  مقبول  %٦٢٫٩٤  ٢٠٫٩٨  ٣٠٫٥  ٣٢٫٤٤  مالك السید محمد الشتیوي  

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
محمد صالح الدین السید 

عمارة
  راسب مقرر اختیاري

  راسب مقرر اختیاري  وي مقلدشرین السعید القنا
عبد الفتاح محمود علي   

  االخناوي
  راسب جمیع المواد

اسالم السید عبد الحمید   
عفصھ

  راسب باطنة

احمد عبد السالم احمد   
  منصور

  راسب باطنة عامة



كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
الفصلي 

١ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة مئویة 
%

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  راسب جمیع المواد  احمد صبحي حسن خلیفھ  
شیماء حسني محمد محمد   

  عبد الباقي
  راسب باطنة عامة

 عبد الحمید محمد مروة  
اسماعیل

  راسب جمیع المواد

  راسب مقرر اختیاري  محمد فرج یوسف النجار  
  راسب باطنة  ھالة مجدي عباس الدماطي  
  راسب باطنة عامة  سامح محمود صبح خاطر  
ریمون میالد عجیب عبد   

  الشھید
  راسب مقرر اختیاري

  راسب جمیع المواد  دیفید مجدي عیسي سعید  
  راسب باطنة عامة  امد ابراھیم زیدمھا رزق ح  
مرتضي محمد عبد الرازق   

  مصطفي
  راسب باطنة

أحالم صالح عبد الخالق عبد   
  الباري

  راسب باطنة عامة

حسناء السید عبد العاطي   
  سلیمان

  راسب باطنة عامة

مصطفي عدلي صابر راشد   
  البرعي

  راسب باطنة عامة

  راسب باطنة عامة  مي محمود جابر محمود  
رباب راغب عبد الحفیظ   

  العریف
  راسب باطنة عامة

نورا محمد عبد الحمید   
  الشحات

  راسب جمیع المواد

  راسب جمیع المواد  إكرامي نشأت مرید عازر  
  راسب جمیع المواد  نانسي عادل میخائیل فرج  
  راسب باطنة عامة  أحمد فتحي عبد السمیع  
  وادراسب جمیع الم  ایھاب عبد النعیم محمد علي  

  طالب غائبون: ثالثا 
أحمد عبد الشافي عبد الواحد 

  سالمة
  منار أحمد مصطفي فودة

  جمیع المواد
  جمیع المواد
  جمیع المواد
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
الفصلي 

١ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة مئویة 
%

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

أحمد محمد مصطفي عبد 
  الفتاح

أحمد عبد الفتاح یوسف 
  الشحات

  حلمي أحمد حلمي الخولي
  محمد صابر محمود نصار
محمود محمد رشدي عبد 

الفتاح

  جمیع المواد
  طنة عامةبا

  باطنة عامة
  باطنة عامة

ملخص النتیجة  :
  )٤٩(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١
    )٤٢(  عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
   )١٧(    عدد النــاجحیـــن        -٣

    )٢٥(   عدد الراسبیـــــــــــن -٤
   )٧(   عدد الغائبیـــــــــــن -٥

  %٤٠٫٤٧    النسبة المئویة-٦

  طب األطفال ختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  طالب ناجحون: أوال  

  
نور مریم یوسف بطرس 

  بسطوروس بطرس
جید   %٨٣٫٣٠  ٢٧٫٧٦  ٣٩٫٩٧  ٤٣٫٣٣

  جدا
  كفر الشیخ  ٢٠/١٢/١٩٨٦

  
جید   %٨٠٫٩٢  ٢٦٫٩٧  ٣٦٫٥٩  ٤٤٫٣٣  مینا لویس اسعد حنا

  جدا
  الغربیة  ١/٦/١٩٨٥

  
مني یاقوت عبد الشھید 

  بیومي
جید   %٨٠٫٤١  ٢٦٫٨٠  ٣٧٫٤٧  ٤٢٫٩٤

  جدا
  المنوفیة  ١/٢/١٩٨٩

  
جید   %٨٠٫٠٥  ٢٦٫٦٨  ٣٧٫٢٢  ٤٢٫٨٣  أحمد ایھاب رمزي بدیر

  جدا
  الغربیة  ٣/١/١٩٨٨

  
شیماء محمد علي ریاض 

  الطنطاوي
جید   %٧٩٫٧٤  ٢٦٫٥٨  ٣٨٫٣٠  ٤١٫٤٤

  جدا
  البحیرة  ٢٠/١/١٩٨٨

  
نیر عصام عبد الحي عبد 

  الحي العزبي
جید   %٧٩٫٣٢  ٢٦٫٤٤  ٣٥٫٣٨  ٤٣٫٩٤

  جدا
  دمیاط  ٢٤/٥/١٩٨٨

  
احمد صبحي علي یوسف 

  السقا
جید   %٧٩٫١  ٢٦٫٣٦  ٣٧٫٣٣  ٤١٫٧٧

  جدا
  البحیرة  ٢/٨/١٩٨٦

  
جید   %٧٨٫٧  ٢٦٫٢٥  ٣٦٫٥  ٤٢٫٢٧  علیاء سامي زیدان شعت

  جدا
  البحیرة  ١٤/١٠/١٩٨٩

  
وفاء عبد العزیز العدروسي 

  محمد
جید   %٧٨٫٤٦  ٢٦٫١٥  ٣٦٫٩١  ٤١٫٥٥

  جدا
  العراق  ٢٢/١/١٩٨٦

  المنوفیة  ١٥/٨/١٩٨٩جید   %٧٨٫٤٦  ٢٦٫١٥  ٣٦٫٠٨  ٤٢٫٣٨دعاء رأفت عبد العاطي عبد   
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

  جدا  الفتاح

  
محمد زكریا السید محمد 

  الصنفاوي
 جید  %٧٨٫٢٩  ٢٦٫٠٩  ٣٦٫٤١  ٤١٫٨٨

  جدا
  كفر الشیخ  ١/١٠/١٩٨٩

  
جید   %٧٨٫٢١  ٢٦٫٠٧  ٣٦٫٨٣  ٤١٫٣٨  سارة زكریا محمد العسكري

  جدا
  البحیرة  ٧/٢/١٩٨٩

  
رشا محمد عبد الفتاح 

  فرحات
جید   %٧٨٫١  ٢٦٫٠٣  ٣٤٫٧٢  ٤٣٫٣٨

  جدا
  القلیوبیة  ٣/٩/١٩٨٥

  
سمر السید توفیق احمد 

  المستكاوي
جید   %٧٧٫٨٢  ٢٥٫٩٤  ٣٥٫٥٥  ٤٢٫٢٧

  جدا
  فر الشیخك  ١/١/١٩٨٩

  
زكریا سالمة مصطفي عبد 

  الجواد
جید   %٧٧٫٢٤  ٢٥٫٧٤  ٣٧٫٠٢  ٤٠٫٢٢

  جدا
  البحیرة  ١٥/٣/١٩٨٨

  
منار محمد عبد المقصود 

  شاھین
جید   %٧٧٫٢٣  ٢٥٫٧٤  ٣٤٫٨٦  ٤٢٫٣٧

  جدا
  البحیرة  ١٠/٤/١٩٨٦

  
جید   %٧٧٫١٩  ٢٥٫٧٣  ٣٤٫٦٩  ٤٢٫٥  ھالة عطا عطیة رزق

  جدا
  المنوفیة  ٦/١٢/١٩٨٤

  
جید   %٧٦٫٩٩  ٢٥٫٦٦  ٣٧٫١٦  ٣٩٫٨٣  ني زغلولمھا محمد حس

  جدا
  كفر الشیخ  ٣٠/٩/١٩٨٩

  
جید   %٧٦٫٦٦  ٢٥٫٥٥  ٣٥٫٦١  ٤١٫٠٥  ایمان رزق محمد یونس

  جدا
  كفر الشیخ  ١/٦/١٩٨٩

  
جید   %٧٦٫٦  ٢٥٫٥٣  ٣٥٫٧٧  ٤٠٫٨٣  أمیرة عصام احمد مسند

  جدا
  القلیوبیة  ١/٩/١٩٨٨

  
جید %٤٣٫١١٣٣٫٤٧٢٥٫٥٢٧٦٫٥٨  ھدي محمد حسن محمود

جدا
البحر ٤/٨/١٩٩٠

األحمر

  
مروي شعبان اسماعیل ابو 

  سیف
جید   %٧٦٫٢٩  ٢٥٫٤٣  ٣٤٫٩٧  ٤١٫٣٢

  جدا
  البحیرة  ١٥/١٠/١٩٨٨

  
عبد الھادي السید ابراھیم 

  غازي
جید   %٧٦٫١١  ٢٥٫٣٧  ٣٥٫٥  ٤٠٫٦١

  جدا
  الغربیة  ١/٥/١٩٨٧

  
بشري یوسف محمد احمد 

  خیر اهللا
جید   %٧٦٫٠٨  ٢٥٫٣٦  ٣٥٫٠٨  ٤١

  جدا
  كفر الشیخ  ٢٥/٨/١٩٨٧

  
جید   %٧٥٫٥٢  ٢٥٫١٧  ٣٥٫٠٢  ٤٠٫٥  دینا موسي احمد الصاوي

  جدا
  الغربیة  ١٩/٨/١٩٨٥

  
جید   %٧٥٫٤٩  ٢٥٫١٦  ٣٣٫٧٧  ٤١٫٧٢  ھیام بكر محمد علي الخولي

  جدا
  الغربیة  ٦/٦/١٩٨٧

  
احمد رضا ابراھیم ابراھیم  

  حسن
٧٥٫١٩  ٢٥٫٠٦  ٣٦٫٠٨  ٣٩٫١١ 

%  
جید 
  جدا

  الغربیة  ٢٧/٥/١٩٨٩
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محل تاریخ المیالد
المیالد

  
ل مصطفي نعمان عبد أم

  الھادي  الحداد
جید   %٧٥٫٠٩  ٢٥٫٠٣  ٣٢٫١٥  ٤٢٫٩٤

  جدا
  كفر الشیخ  ١/١/١٩٨٦

  
عیشھ محمود علي عبد 

  الھادي محرم
  المنوفیة  ١٩/١/١٩٨٦  جید  %٧٥٫٠٥  ٢٤٫٤٣  ٣٥٫٧٢  ٣٩٫٣٣

  
سمر عبد الفتاح محمد 

  عطوه
  الدقھلیة  ١/١٠/١٩٨٥  جید  %٧٤٫٩٢  ٢٤٫٩٧  ٣٤٫٢٥  ٤٠٫٦٧

  
الغني عبد ایھ عاطف عبد 
  المعبود

  المنوفیة  ٣/٤/١٩٨٨  جید  %٧٤٫٨  ٢٤٫٩٣  ٣٥٫٥٨  ٣٩٫٢٢

  االسكندریة  ١/٧/١٩٨٩  جید  %٧٤٫٨  ٢٤٫٩٣  ٣٤٫٢٥  ٤٠٫٥٥  دینا محمد محمود علي  

  
أسماء ابراھیم عبد اهللا 

  حسین نور
  الدقھلیة  ٦/٩/١٩٨٤  جید  %٧٤٫٦٩  ٢٤٫٨٩  ٣٤٫٠٨  ٤٠٫٦١

  
عمرو الحفناوي طھ 

  الحفناوي عمر
  الدقھلیة  ١/١/١٩٨٩  جید  %٧٤٫٦٨  ٢٤٫٨٩  ٣٦٫٠٢  ٣٨٫٦٦

  
دینا محمد محمد بسیوني  

  ابو خوات
  كفر الشیخ  ٤/٦/١٩٨٧  جید  %٧٤٫٣٨  ٣١٫١١  ٣٤٫٥٥  ٣٩٫٨٣

  
راندا عبد القادر ناصف 

  الشویخ
  البحیرة  ٢٩/٣/١٩٨٨  جید  %٧٤٫٠٥  ٢٤٫٦٨  ٣٣٫١١  ٤٠٫٩٤

  
ایمان سمیر السید عبد 

  الھادي
  المنوفیة  ٥/٥/١٩٨٧  جید  %٧٣٫٧٨  ٢٤٫٥٩  ٣٢٫٥  ٤١٫٢٨

  
أسماء مھدي طھ مھدي 

  محمد
  القلیوبیة  ٢٤/٦/١٩٨٣  جید  %٧٣٫١٩  ٢٤٫٣٩  ٣٣٫٨٦  ٣٩٫٣٣

  
منة اهللا مصطفي حسین 

  محمد عبد القادر
  الغربیة  ١١/٣/١٩٨٩  جید  %٧٢٫٧٧  ٢٤٫٢٥  ٣٣٫٠٥  ٣٩٫٧٢

  المنوفیة  ١٧/٤/١٩٨٩  جید  %٧١٫٨  ٢٣٫٩٣  ٣٤٫٤٤  ٣٧٫٣٧  الھام معتصم محمد صیام  

  
 محمود عالء محمود اسماء

  جمال الدین غانم
  الدقھلیة  ٢/٧/١٩٨٥  جید  %٧١٫٧  ٢٣٫٩٠  ٣٢٫١١  ٣٩٫٦١

  الغربیة  ٩/١/١٩٨٨  جید  %٧١٫٦  ٢٣٫٨٨  ٣١٫٨٣  ٣٩٫٨٣  بسنت محروس یسن حمد  

  
عالء عاطف عبد المجید 

  حجازي
  الغربیة  ٣/٥/١٩٨٤  جید  %٧١٫٤٦  ٢٣٫٨٢  ٣٢٫٦٣  ٣٨٫٨٣

  الدقھلیة  ١/١٠/١٩٨٦  جید  %٧١٫٢٧  ٢٣٫٧  ٣٢٫٦١  ٣٨٫٦٦  ھاني محمد السید احمد  

  
منار عبد الرحمن عبد العزیز 

  السید
  المنوفیة  ١٤/١٢/١٩٨٨  جید  %٧١٫٢٤  ٢٣٫٧٤  ٣٢٫٦٣  ٣٨٫٦١

  القلیوبیة  ١/٤/١٩٨٧  جید  %٧٠٫٧٧  ٢٣٫٥٩  ٣٢٫٢٧  ٣٨٫٥  وفاء اسماعیل حمدان حسن  
  وفیةالمن  ١٥/٩/١٩٨٧  جید  %٦٨٫٧٥  ٢٢٫٩١  ٣١٫٠٨  ٣٧٫٦٧  محمود سمیر صدیق صقر  
  الدقھلیة  ٢٧/٣/١٩٨٦  جید  %٦٧٫٤١  ٢٢٫٤٧  ٣١٫٥٢  ٣٥٫٨٩سمر عبد الحمید المغاوري   
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محل تاریخ المیالد
المیالد

  الجعیدي

  
ھبة اهللا محمد محمد 

  السوسي
  البحیرة  ١/١١/١٩٨٧  جید  %٦٦٫٦  ٢٢٫٢٠  ٣٠٫٨٨  ٣٥٫٧٢

  المنیا  ١١/١١/١٩٨٥  جید  %٦٥٫٨٦  ٢١٫٩٥  ٣٠٫٧٥  ٣٥٫١١  محمود فولي مفتاح حسن  

  طب األطفال ختصصتابع 

 رقم
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

تاریخ 
المیالد

محل 
المیالد

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
  راسب أمراض اطفال  یسمین علي حمادة حافظ
  مقرر اختیاري+ راسب وراثة وأمراض اطفال   أحمد سلیمان حسن الشیخ

  راسب حدیثي الوالدة والوراثة  مح محمد كمالشیرین سا  
  راسب حدیثي الوالدة والوراثة  رباب نبیل عبد الرحمن عمر  
فاتن مصطفي  مصطفي   

  محمود محمد
  راسب وراثة وأمراض اطفال ومقرر اختیاري

  راسب وراثة  أمنیة أحمد كامل أغا  
  راسب وراثة وأمراض اطفال  محمد عبده السعید عبده  
د الخالق محمد محمود عب  

  الظاھر
  راسب وراثة

اسالم صالح مصطفي   
  البنداري

  راسب اطفال

سالي محمد عبد العزیز   
  عرابي

  راسب وراثة وأمراض اطفال ومقرر اختیاري وتغذیة

بسمة یسري عبد الوھاب   
  عرابین

  راسب وراثة ومقرر اختیاري

  راسب وراثة  مروة عادل محمد ریحان  
  راسب أمراض اطفال  رشا نسیم مصطفي محمد  
  راسب أمراض اطفال  شادي نشأت عدلي  
  راسب أمراض اطفال  ھاني عبد الفتاح احمد  
  راسب وراثة وأمراض اطفال  عمرو محمد محمود قدح  

محمد السعید عطیة محمد 
  الوكیل

  راسب وراثة وأمراض اطفال وتغذیة
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محل 
المیالد

  راسب وراثة  ھبھ محمد أبو مكي  
  ال ووراثةراسب أطف  السید معوض فرحات  
  راسب أطفال  محمد جمعھ محمد علي  
  راسب امراض اطفال  محمد محمد عبد المجید  
  راسب اطفال وطرق تغذیة  محمد اسامة محمد حلمي  
  راسب جمیع المواد  ولید صالح الدین رمضان  
  راسب أمراض أطفال  محمد عبد الكریم محمد بدیر  
  راسب أمراض اطفال  أحمد السید نجاتي الجندي  
  راسبأمراض اطفال وحدیثي والدة  ماریان صموئیل یونان  
  راسب أمراض اطفال  ھانم محمد عبد الرحمن  
  راسب أمراض أطفال وتغذیة  محمد فراج علي ابو العال  
  راسب أمراض أطفال وتغذیة ووراثة  معاذ صباح طھ شرف  
  راسب وراثة  دعاء السید أحمد سالمة  
  أمراض اطفال وحدیثي والدةراسب   اسماء محمود حسن الخواص  
  راسب أمراض اطفال  والء محمد محمد ربیع  
  راسب تغذیة ووراثة  محمد مجدي محرم سید  
  راسب أمراض اطفال ووراثة وحدیثي والدة  منال عزیز عبد العظیم  
  راسب أمراض اطفال  مصطفي محمد عباس طلبھ  
  راسب امراض اطفال وتغذیة  محمد احمد نبیل محمد  
  راسب اطفال ووراثة وحدیثي والدة  جمال عبد الرحیمولید   
  راسب أمراض أطفال وتغذیة ووراثة  عبد اهللا عبد اهللا النجار  
  راسب أمراض اطفال  دینا بھروز موسي محمود  
  راسب أمراض اطفال  كرم السید سالم سید احمد  
الدسوقي عبد الحمید أبو   

  الصفا
  راسب أمراض أطفال ومقرر اختیاري

  راسب أمراض اطفال ووراثة  دة ابراھیم شوقيحما  
  راسب وراثة وأمراض اطفال وحدیثي والدة  خالد حسن عبد العزیز  

  طالب غائبون: ثالثا 
  محمد مؤمن محمد ھیكل  
  كمال جاد ابراھیم  
شنودة متي أمین فھیم  
أحمد سعید ابو الیزید   

  مصطفي
ملخص النتیجة  :

  )١٠١(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١



كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  

اا

ا اا ا د . أ /ل ا أ
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 رقم
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

تاریخ 
المیالد

محل 
المیالد

عرفھ علم الدین سالم عبد   
  اعالل

  سعید السید سعید النجار  
  عادل ابراھیم احمد  
  محمد فوزي حلمي مجاھد  

    )٩٣(  عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
   )٥٠        (    عدد النــاجحیـــن-٣

    )٤٣(   عدد الراسبیـــــــــــن -٤
    )٨(   عدد الغائبیـــــــــــن -٥

    %٥٣٫٧٦النسبة المئویة    -٦

  الباثولوجيا اإلكلينيكية ختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

طالب ناجحون: أوال  
اسماء اسماعیل نور الدین   

  عطیة
  الشرقیة  ١٣/٥/١٩٨٤  جید  %٧١٫٥  ٢٣٫٨٣  ٣٤٫١٩  ٣٧٫٣١

  الشرقیة  ٢٩/٩/١٩٨٧  جید  %٦٩٫٤١  ٢٣٫١٤  ٣٤٫٨٣٣٤٫٥٨  أسماء األحمدي محمد السید  

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
سعاد محمد مسعد 

البسطویسي
  راسب كیمیاء ومقرر اختیاري

  راسب كیمیاء  زینب محیي الدین منصور
غادة شوقي عبد العزیز   

  الملیجي
  راسب أمراض الدم

  طالب غائبون: ثالثا 
اسماء محمد العدروسي أبو   

  زید
  

رشا عبد النعیم الغرباوي   
  علي

  

  راسب أمراض الدم وكیمیاء إكلینیكیةوسام احمد الدریني المتولي  
ملخص النتیجة  :

  )٨(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١
    )٥(  عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
    )٢(   عدد النــاجحیـــن        -٣

  )٣(     عدد الراسبیـــــــــــن -٤



كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٨ برأكتو ساعات معتمدة دور ثانى اجلزء الدبلومة نتيج

ا ور ا ولراا ر  ،ا  

اا

ا اا ا د . أ /ل ا أ
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رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة 
%مئویة 

التقدیر 
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

 )٣(      عدد الغائبیـــــــــــن -٥
 %٤٠النسبة المئویة      -٦

  األمراض العصبية والطب النفسي ختصص

رقم 
الجلوس

المعدل اإلسم
١الفصلي ج

المعدل 
الفصلي 

٢ج

معدل 
تراكمى

نسبة مئویة 
%

 التقدیر
العام

محل تاریخ المیالد
المیالد

طالب ناجحون: أوال  
  السعودیة  ١/٩/١٩٨٧  جید جدا  %٧٥٫٣٨  ٢٥٫١٢  ٣٦٫٨٨  ٣٨٫٥  محمد محمود السید حامد  

  طالب راسبـــــــــون: ثانيا 
أحمد جمال عبد الغني 

حسن
  راسب األمراض العصبیة والمقرر االختیاري

  راض العصبیة والطب النفسيراسب األم  محمد أحمد رفعت الجزار
محمود بدر الدین عبد   

  المولي
  راسب األمراض العصبیة

  راسب األمراض العصبیةایمان حسین شعبان ھالل  

  طالب غائبون: ثالثا 
دالیا فتحي عبد الجواد   

  صالح
  

ملخص النتیجة  :
 )٦(  عدد المتقـــــــــدمیـــن-١

    )٥ ( عدد الحاضـــــــــــرین  -٢
    )١(   عدد النــاجحیـــن        -٣

  )٤(     عدد الراسبیـــــــــــن -٤
   )١(   عدد الغائبیـــــــــــن -٥

  %٢٠النسبة المئویة     -٦

  


