
  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١

   جراحة العظام: ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                              م    

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    ال یوجد   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

   راسب شفوي وعملي مقرر اختیاري  محمد یسري ابو زید شحاتھ   ٢

  راسب شفوي وعملي مقرر اختیاري   عماد حمدان محمد ابراھیم   ٣

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    محمود محمد طھ حلوة   ١

      

  :ملخص النتيجة 

  ٣  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ١  لطالب الغائبین عدد ا  ٣
  -  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٢  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
  %صفر   النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  جراحة املسالك البولية : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                م  

  ـــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــونطـــــ: أوال  

    محمد السید الدسوقي البشھ   ٣٥

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٢

  راسب شفوي وعملي التشریح الجراحي   یاسر أحمد احمد شاھین   ٣٣

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    د السید علي صقر ماجد أحم  ٣٤

      

  :ملخص النتيجة 

  ٣  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
   %٥٠  ـــــــاح  النسبة المئــــویة للنجــــ  ٦

   ) ياالباثولوج( العلوم الطبية األساسية : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                               م   

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    سارة فھمي محمد ابو السعود   ٣٩

     علیاء ابو المجد مصیلحي عبد ربھ  ٤٠

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

    ال یوجد   

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    ال یوجد   

  :ملخص النتيجة 

  ٢  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٣

  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٢  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
   %١٠٠  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  جراحة األذن واألنف واحلنجرة : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                  

  ـالب ناجحــــــــــــــــــــــونطـــــــــــــــــــ: أوال  

    ال یوجد   -

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

  راسب مقرر اختیاري   احمد فھمي عبد الحمید عبد الغفار   ١٣٣

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    ال یوجد   

  :ملخص النتيجة 

  ١  ـــــــــــدمیـــن  عدد الطالب المتق  ١
  ١  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
  %صفر    النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  طب األسرة : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                م   

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    بسمة شكري حامد ابراھیم   ٣٦



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٤

  مالحظــــــــــــات  اإلسم                م   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

    ال یوجد   -

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    ال یوجد   

  :ملخص النتيجة 

  ١  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
    %١٠٠  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  جراحة التجميل واحلروق  : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                م  

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    عبد اهللا احمد امین الطمالوي   ١٢

    احمد علي الحنفي علي   ١٤

    عمرو عاطف عبد الوھاب   ١٧

    الد برنس محمد ابراھیم خ  ٢٤

    مصطفي محمد العسال   ٢٥

    محمد السید طایل   ٢٦

    احمد محمود ابراھیم والش   ٢٧

    محمد سمیر ابراھیم اسماعیل   ١٢٣



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٥

  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                م  

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

  راسب تشریح   محمود صادق السید سالم   ٩

   شفوي وعملي باثولوجي +راسب تشریح   صافي ممدوح عبد الوھاب سید   ٢١

  راسب جمیع المواد   احمد بسیوني مسعود   ٢٢

  باثولوجي + راسب شفوي وعملي التشریح   رامي سید سلطان سلطان   ٢٣

  راسب جمیع المواد   محمد األمین صدقي عبده   ١٢١

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    بد الغني أحمد نور الدین ع  ١٢٢

      

  :ملخص النتيجة 

  ١٤  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١٣  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٨  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٥  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
    %٦١٫٥٣  ــاح  النسبة المئــــویة للنجـــــــــ  ٦

  )الطفيليات ( العلوم الطبية األساسية : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                  م

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    أمیرة محمود عبد الحمید عطا اهللا   ٦٨

  ب راسبونطــــــــــــــــــــال: ثانیا  

    ال یوجد   -



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٦

  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                  م

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    ال یوجد   

  :ملخص النتيجة 

  ١  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١    عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن  ٤
  -  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
    %١٠٠  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  التخدير والعناية املركزة   : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                  م

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    مني السعید مسعود عبد اهللا   ٤١
    أمل محمد عبد العزیز علي عطیة   ٤٤
    سمیره فؤاد محمد عیاد   ٤٥
    ھبھ رفعت محمد الشراكي   ٤٦
    رشا فؤاد مطاوع الشوني   ٤٩
    ایناس عبد الرحمن محمد سلطان   ٥١
    مریم ضیف اهللا مرغني عثمان   ٥٢
    احمد مصطفي احمد رشدي   ٥٣
     سلیمان یاقوت مھا محمود  ٥٤
    محمد فوزي فتح اهللا   ٥٥
    مروة عبد المنعم عبد اهللا محمود   ٥٨
    أحمد فتحي احمد علي شلبي   ٥٩
    اسماء ابراھیم محمد الزویدي   ٦٠

    فاطمة عادل حسین فوده   ١٢٨



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٧

  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                  م

    نھي محمد السید المستكاوي   ١٢٩

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

  راسب فارماكولوجي   علي حسن سالم أمل محمود  ٤٧
  فیزیاء قیاسات+ راسب فارماكولوجي   ریھام فاروق طھ بدر   ٥٠
  راسب فیزیاء قیاسات  أمیمة محمد فخر الدین علي الدیب  ٥٦

  راسب فیزیاء قیاسات   زكي محمد زكي الشربیني  ١٤١
  راسب فیزیاء قیاسات   سحر أحمد فھمي سلیمان   ٤٧

  ـــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــونطـــــــــ: ثانیا  

    محمد ابراھیم عبد السالم احمد   ٤٨
      

  :ملخص النتيجة 

  ٢١  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٢٠  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١٥  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٥  الطالب الراسبیــــــــــــــن  عدد   ٥
    %٧٥  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  الباثولوجيا اإلكلينيكية    : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                               م  

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

     محمد الفیشاوي علیاء عادل  ٩٦
    اسماء محمد ابراھیم الشیمي   ٩٧

    حنان حسن علي الشیني   ١٠١

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

  راسب شفوي امراض الدم   عبیر مدحت بسیوني مرسي  ٩٨
  راسب الكیمیاء الحیویة   مني فرج محمد سالمة   ١٠٠



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٨

  مالحظــــــــــــات  اإلسم                               م  

   اإلكلینیكیةراسب المیكروبیولوجي  أمیرة زكي یس بدوي   ٩٩

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    یوجد  ال  
      

  :ملخص النتيجة 

  ٦  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٦  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٣  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٣  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
    %٥٠  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  طب املناطق احلارة وصحتها     : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                 م 

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    أحمد فوزي ابراھیم   ٨١

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

  راسب بكتریولوجي   ھبھ حمدي عبد الحمید   ٧٨
  راسب بكتریولوجي   راندا محمد صدیق احمد   ٧٩
 – طفیلیات – بكتریولوجي –راسب فسیولوجي   مصطفي ابراھیم احمد   ٨٠

  فارماكولوجي 

  ب غائبــــــــــــــــــــــونطــــــــــــــــــــال: ثانیا  

    ال یوجد   
      

  :ملخص النتيجة 

  ٤  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٩

  ٤  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٣  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
    %٢٥  نسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح  ال  ٦

        والتناسليةاألمراض اجللدية :    ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                 م 

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    یارا ابراھیم عبد الستار الجندي   ١٠٤
    ي مدحت محمد علي غانم م  ١٠٥
    غادة علي احمد احمد   ١٠٦
    ریھام محمد انور علي شون   ١٠٧
    دینا رجب عفیفي جمعھ  ١٣٥

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

  باثولوجي + راسب میكروبیولوجي   ھاجر محمد احمد باشا   ١٠٣

  ـــــــــونطــــــــــــــــــــالب غائبـــــــــــــ: ثانیا  

    ال یوجد   
      

  :ملخص النتيجة 

  ٦  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٦  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٥  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
    %٨٣٫٣  نجـــــــــــاح  النسبة المئــــویة لل  ٦

  الطب الطبيعي  : ختصص 



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٠

  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                م  

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    دالیا احمد سعد نوفل   ٦٧

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

    ال یوجد   -

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: انیا  ث

    ال یوجد   

  :ملخص النتيجة 

  ١  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  -  بیــــــــــــــن  عدد الطالب الراس  ٥
    %١٠٠  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  )  الفارماكولوجيا ( العلوم الطبية األساسية : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                  م

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

     زغلول محمد شبل  دعاء  ٦٩

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

    ال یوجد   -

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    ال یوجد   



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١١

  :ملخص النتيجة 

  ١  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  ب الغائبین عدد الطال  ٣
  ١  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
    %١٠٠  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  طب احلاالت احلرجة : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                 م 

  ـــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــونطـــــــــــ: أوال  

    عبد الرحمن علي  ابو شادي   ٣١

    اسالم محمد محمد شتلھ   ٣٢

    ایمان عبد اهللا عبد الستار ابو حجازي   ١٣٩

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

    ال یوجد   -

  ـــونطــــــــــــــــــــالب غائبـــــــــــــــــــ: ثانیا  

    ال یوجد   

  :ملخص النتيجة 

  ٣  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٣  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٣  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
    %١٠٠  ـــاح  النسبة المئــــویة للنجــــــــ  ٦



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٢

  التوليد وأمراض النساء: ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                  م

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    سمر سمیر محمد خلیل ابراھیم   ٦١

    ایمان فوزي مصطفي محمد   ٦٤

    لعزیز الصیاد غادة محمد مختار عبد ا  ٦٥

    أحمد مصطفي احمد النجار   ٦٦

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

  راسب میكروبیولوجي تطبیقي   مصطفي محمود ابو الیزید خطاب   ٦٢

  راسب میكروبیولوجي تطبیقي   وسام عبد المنعم محمد القمحاوي    ٦٣

  ــــــــــــونطــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــ: ثانیا  

    ال یوجد   

  :ملخص النتيجة 

  ٦  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٦  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٤  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٢  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
    %٦٦٫٦٧  جـــــــــــاح  النسبة المئــــویة للن  ٦

  األمراض العصبية : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                 م 

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٣

  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                 م 

    عبد الرحمن علي عبد النبي الغراب   ٧٠

    ھاني محمد محمد احمد بدر الدین   ٧١

      

      

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

    ال یوجد   

      

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    ابراھیم السید حسن الخطیب   ٧٢

  :ملخص النتيجة 

  ٣  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ١  د الطالب الغائبین عد  ٣
  ٢  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
    %١٠٠  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  ) التشريح ( العلوم الطبية األساسية : ختصص 
  تمالحظــــــــــــا  اإلسم                                  م

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    نسمة محمود عبد الكریم عفیفي   ٣٧

    نھي محمد عبد العزیز حسن   ٣٨

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٤

  تمالحظــــــــــــا  اإلسم                                  م

    ال یوجد   

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

     ال یوجد  

  :ملخص النتيجة 

  ٢  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٢  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
   %١٠٠  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  طب األطفال     : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                              م    

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    محمد حسن یوسف یوسف   ٧٨
    رضوي محمد عبد الحكیم زینھ   ٨٨
    دینا محمد عادل شلبي   ٩٠
    مكاوي عمرو عبد الحمید صدیق   ٩١
    اسماء فؤاد عبد الرحمن الغباشي   ٩٣
    ھاني حامد احمد سعد   ٩٥
    فاطمة الزھراء محمد عباس حسن   ٨٩
    نھاد رفعت مصطفي سالم   ٩٢

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

راسب الفسیولوجي التطبیقي والباثولوجیا   ریھام سعید ابراھیم الشمخ   ٩٤
  التطبیقیة 

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ا  ثانی



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٥

  مالحظــــــــــــات  اإلسم                              م    

    یوجد  ال  
      

  :ملخص النتيجة 

  ٩  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٩  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٨  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ١  سبیــــــــــــــن  عدد الطالب الرا  ٥
    %٨٨٫٩  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  أمراض القلب واألوعية الدموية      : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                  م

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    السعداوي غانم قدري محمد   ١٠٨
    محمد اسامة سعید العالم   ١٠٩
    ریمون صبحي عدلي عبد اهللا   ١١١
    اسامة رمضان محمد قندیل   ١١٢
    علي الغریب محمد رشید   ١١٣
    احمد محمد طارق غیث   ١١٦
    جون أنیس حلمي انیس حمایة   ١١٩

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

  راسب الفسیولوجي التطبیقیة   عزازي أحمد محمد صبري   ١١٠
  راسب الفسیولوجي التطبیقیة   أحمد سامي جمیل محمد طھ   ١١٥
  راسب الفسیولوجي التطبیقیة   ایھاب عبد المنعم عبد الخالق الصعیدي   ١١٧
  راسب الفسیولوجي التطبیقیة   ماجد منیر حنا شحاتھ   ١٢٠

  ـــــــــــــــــونطــــــــــــــــــــالب غائبـــــ: ثانیا  

    أشرف فؤاد عبد اهللا حسام الدین    ١١٤



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٦

  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                  م

    محمد شوقي طھ بغاغو   ١١٨

  :ملخص النتيجة 

  ١٣  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١١  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ٢  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٧  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٤  الطالب الراسبیــــــــــــــن  عدد   ٥
    %٦٣٫٦  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  اجلراحة العامة : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                م  

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    ظیم محمود ایھاب سعید عبد الع  ١٢٠

    سید محمد فرید ابراھیم   ١١٩

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

  راسب شفوي باثولوجیا جراحیة   أحمد سراج الدین یوسف عیاد   ٤

  راسب باثولوجیا جراحیة   ایمان فرحات محمود األفندي  ٥

  راسب باثولوجیا جراحیة   محمد عبد الحق الحسیني ربیع   ٦

  راسب باثولوجیا جراحیة   حمد عبد الفتاح النجار أحمد م  ٧

  راسب باثولوجیا جراحیة   ابراھیم عبد الھادي حسن صقر   ٨

  راسب باثولوجیا جراحیة   احمد فتحي برسیم   ١٣٦

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    یوجد   ال  



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٧

  :ملخص النتيجة 

  ٨  ـــــــــــدمیـــن  عدد الطالب المتق  ١
  ٨  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٢  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٦  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
   %٢٥  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  األمراض الباطنة العامة : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                  م

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    احمد محمد محمد سالم   ٧٤

    محمود صابر جابر عزجولة   ٧٧

    محمد شفیق محمد الصیاد   ٧٥

    ایمن صالح عبد الفتاح مرسي   ١٣٠

    اج سامي منصور زكي حج  ١٤٠

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

  راسب شفوي وعملي فسیولوجیا تطبیقیة   ایمان حسني عبد المجید عفیفي   ٧٣

  راسب فسیولوجیا تطبیقیة   غادة عبد الفتاح محمد الجمال   ٧٦

      

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    یوجد   ال  

  :خص النتيجة مل

  ٧  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٨

  ٧  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٥  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٢  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
   %٧١٫٤٢  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  الطب النفسي:  ختصص
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                 م 

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    ال یوجد    

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

  راسب علم النفس   دعاء سمیر عبد الفتاح مطاوع   ١٣٣

  ـــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــونطـ: ثانیا  

    یوجد   ال  

  :ملخص النتيجة 

  ١  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ١  ـــــــن  عدد الطالب الراسبیـــــــ  ٥
  %صفر   النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  جراحة القلب والصدر   : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                  م

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    یوجد   ال  



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٩

  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                  م

  ــــالب راسبونطــــــــــــــــ: ثانیا  

  راسب مقرر اختیاري   مصطفي أحمد شوقي منیر علم الدین   ١٣٢

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    یوجد   ال  

  :ملخص النتيجة 

  ١  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  ب الغائبین عدد الطال  ٣
  -  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
  %صفر   النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  طب وجراحة العني: ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                              م    

  ــــالب ناجحــــــــــــــــــــــونطــــــــــــــــ: أوال  

    شیماء محمد محمد عزام   ٣٠

    أحمد محمد عزت عبد الفتاح عمران  ١٢٦

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

  راسب بصریات   أسماء عبد السید ناصف   ٢٨

  راسب شفوي بصریات   رانیا محمود صالح الدیب   ٢٩

  راسب شفوي بصریات   دعاء محمد جودة منصور    ١٢٤

  راسب شفوي بصریات   وسام صفوت السید عطیة   ١٢٥

  باثولوجي + راسب عملي بصریات   شیماء محمد عباس   ١٢٧



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٢٠

  مالحظــــــــــــات  اإلسم                              م    

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    یوجد   ال  

  :ملخص النتيجة 

  ٧  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٧  لطالب الحاضــــــــــــرین  عدد ا  ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٢  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٥  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
   %٢٨٫٥  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  األشعة التشخيصية     : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  م  اإلس                             م   

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    ال یوجد   

      

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

  راسب كلینكال جراحة عامة   بالل أحمد مصطفي سلیمان   ٨٢

  راسب شفوي جراحة عامة   أمیر محمود محمود التلواني   ٨٣

  راسب باطنة   الیا عبد الروؤف محمد د  ٨٤

  راسب شفوي جراحة عامة   أسماء سعید عبد الجواد   ٨٦

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

  راسب جراحة عامة  + راسب باطنة   أمیر مصطفي الششتاوي   ١٣٦

      



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبروراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٢١

  :ملخص النتيجة 

  ٥  ـــن  عدد الطالب المتقـــــــــــدمی  ١
  ٤  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٤  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
  %صفر   النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  طب الطوارئ : ختصص 
  مالحظــــــــــــات  اإلسم                                 م

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  

    نھي أحمد عبد الحمید الجندي  ١٣٤

      

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانیا  

    ال یوجد   

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانیا  

    د ال یوج  

  :ملخص النتيجة 

  ١  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
   %١٠٠  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦


