
  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

  طب األطفال   : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    أمنیة عبد الحمید محمد المحالوي   ١٧
    یسرا عبد الرحمن انور حشیش   ١٨
    مني سعید محمد القباني   ١٩
    عبد المنعم محمد عبد المنعم عیاد   ٢٠

  طــالب راسبون: ثانیا  

    الیوجد  

  ونطالب غائب: ثالثا

    الیوجد  

  :ملخص النتیجة 

  ٤  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٤  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٤  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبین    ٥
  %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  األمراض الباطنة العامة    : ختصص

  حظــاتمال  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    أحمد محمد محمد عویضة   ٢٤

  طــالب راسبون: ثانیا  

    الیوجد  

  طالب غائبون: ثالثا

    الیوجد  
      

  :ملخص النتیجة 

  ١  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبین    ٥
  %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  طب املناطق احلارة وصحتها    : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس



  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    مھا مصطفي محمد المتولي ھنا   ٣١
    ھبھ جمیل عبد الفتاح   ٣٣

  طــالب راسبون: ثانیا  

  طفیلیات + راسب فارماكولوجي   ھشام السعید محمد سالم   ٣٢

  طالب غائبون: ثالثا

    ایمن عبد المبدي احمد علي   ٣٠
      

  :ملخص النتیجة 

  ٤  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٣  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٢  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبین    ٥
  %٦٦٫٦  ة للنجـاح  النسبة المئوی  ٦

  طب األسرة    : ختصص

رقم 
  الجلوس

  مالحظــات  األسم

  طــالب ناجحون: أوال  

    رفیدة محمد ابراھیم السقا   ٩٩
    جھاد فرید محمد الضبع   ١٠٠

  طــالب راسبون: ثانیا  

    الیوجد  

  طالب غائبون: ثالثا

    الیوجد  
      

  :ملخص النتیجة 

  ٢  ـن  عدد الطالب المتقـدمیــ  ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٢  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبین    ٥
  %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  )    الباثولوجيا ( العلوم الطبية األساسية : ختصص

رقم 
  الجلوس

  مالحظــات  األسم



  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

رقم 
  الجلوس

  مالحظــات  األسم

  طــالب ناجحون: أوال  

    ماء ھاني احمد حسنین ابراھیم شی  ٦٠
    آالء محمد ناصر حامد بحبح   ٦١

  طــالب راسبون: ثانیا  

    یوجد ال  

  طالب غائبون: ثالثا

    یوجد ال  
      

  :ملخص النتیجة 

  ٢  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٢    عدد الطالب الناجحیـن  ٤
  -  عدد الطالب الراسبین    ٥
  %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  األمراض الصدرية والتدرن : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    آالء فوزي محمد العفیفي   ٣٥

  طــالب راسبون: ثانیا  

    الیوجد  

  طالب غائبون: ثالثا

    الیوجد  
      

  :ة ملخص النتیج

  ١  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبین    ٥
  %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

      طب الطوارئ : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  



  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

    یوجد ال   

  طــالب راسبون: ثانیا  

    وائل عطیة احمد عبد العزیز حسین   ١٢٧

  طالب غائبون: ثالثا

    الیوجد  

  :ملخص النتیجة 

  ١  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبین    ٥
  %صفر   النسبة المئویة للنجـاح    ٦

         جراحة التجميل واحلروق : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    محمد ایمن عبد الحلیم علي عوف   ١٠١
    عمرو محمود معوض المعناوي   ١٠٤
    محمد كمال مصطفي العكل   ١٠٥
    محمد الظریف السید النجار   ١١٠
    طفي معتز عبدالوھاب خضر مص  ١١٢
    بدر حماد محمد موسي شعیب   ١١٣
    احمد صالح یوسف خلیل   ١١٤
    محمد فاخر محمد عبده سلیم   ١١٥
    أحمد السید عبد العلیم مصیلحي   ١١٩

  طــالب راسبون: ثانیا  

  راسب تشریح   ھیثم عماد سالم سید احمد   ١٠٢
  ریح راسب تش  محمد السید عبد الوھاب حسن   ١٠٦
  شفوي وعملي باثولوجي + راسب تشریح   احمد فوزي السید مشالي   ١٠٨
  باثولوجي + راسب تشریح   محمد اسماعیل عزت شلبایة   ١٠٩
  شفوي فسیولوجي+ راسب شفوي وعملي تشریح   بیشوي ناجي جرجس حنین   ١١١
  راسب باثولوجي + راسب شفوي وعملي تشریح   صالح الدین عصام السید جودة   ١١٦

  راسب باثولوجي+ راسب تشریح   محمد السید محمد عبد الرازق   ١١٨

  راسب تشریح  عمر محمود ابراھیم حسن   ١٢٠
  باثولوجي+ راسب تشریح   مرة عبد الجواد حسن عبد الجواد   ١٢١

  طالب غائبون: ثالثا

    حسن سعید شعبان حسین   ١٠٣
    احمد عادل عبد العزیز منصور عنبھ   ١٠٧



  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

    د فھمي احمد سی  ١١٧
      

  :ملخص النتیجة 

  ٢١  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ١٨  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  ٣  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٩  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ٩  عدد الطالب الراسبین    ٥
   %٥٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  جراحة األذن واألنف واحلنجرة      : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    مرفت محمد عبد الجید   ١٢٥

  طــالب راسبون: ثانیا  

  راسب مقرر اختیاري   مروة خیرت علي مصطفي   ١٢٦

  طالب غائبون: ثالثا

    الیوجد  
      

  :ملخص النتیجة 

  ٢  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  الب الغائبین عدد الط  ٣
  ١  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبین    ٥
   %٥٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  عالج األورام والطب النووي       : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    محمد عالء محمد جودة   ٦٤
    یوستینا ناجي كامل   ٦٥

  ـالب راسبونطـ: ثانیا  

  الیوجد

  طالب غائبون: ثالثا

    الیوجد  
      



  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

  :ملخص النتیجة 

  ٢  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٢  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبین    ٥
   %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  )        الفارماكولوجي ( وم الطبية األساسية العل: ختصص

رقم 
  الجلوس

  مالحظــات  األسم

  طــالب ناجحون: أوال  

    سمر رجب احمد النجار   ٢٤

  طــالب راسبون: ثانیا  

  طالب غائبون: ثالثا

    الیوجد  

  :ملخص النتیجة 

  1  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  1  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  د الطالب الغائبین عد  ٣
  1  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبین    ٥
   %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  الطب النفسي        : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    ال یوجد   
      

  طــالب راسبون: ثانیا  

  طالب غائبون: ثالثا

  راسب علم النفس  صالح الدین علي مروة   ٣٦
      

  :ملخص النتیجة 

  ١  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبین    ٥



  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

  %صفر   النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  )        امليكروبيولوجي الطبية واملناعة ( العلوم الطبية األساسية : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    مھا محمد  علي الدھشان   ٢٩

  طــالب راسبون: ثانیا  

  طالب غائبون: ثالثا

    الیوجد  
      

  :ملخص النتیجة 

  ١  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبین    ٥
   %١٠٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  جراحة القلب والصدر        : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    الیوجد  

  طــالب راسبون: ثانیا  

  راسب مقرر اختیاري  ین بوسي السید محمد المز  ٦٢
  راسب شفوي مقرر اختیاري  باسم اشرف احمد رشدي محمد   ٦٣

  طالب غائبون: ثالثا

      

  :ملخص النتیجة 

  ٢  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ٢  عدد الطالب الراسبین    ٥
  %صفر    النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  )        التشريح ( العلوم الطبية االساسية : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  



  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

    شیماء محمد عامر احمد الفقي   ٣٧
    لبني طاھر محمود عید   ٣٨

  طــالب راسبون: ثانیا  

    الیوجد  

  طالب غائبون: ثالثا

    د ال یوج  

  :ملخص النتیجة 

  ٢  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٢  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  -  عدد الطالب الراسبین    ٥
  %صفر    النسبة المئویة للنجـاح    ٦

          الباثولوجيا االكلينيكية : ختصص

  حظــاتمال  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    الشیماء ربیع سلیمان الخولي   ٢
    دعاء محمد صالح الدین محمد   ٣

  طــالب راسبون: ثانیا  

  راسب شفوي المیكروبیولوجي اإلكلینیكیة    دعاء السید رمضان محمد السید   ١
  راسب الكیمیاء االكلینیكیة   ایمان محمد اشرف عثمان محمد عثمان   ٤
راسب الكیمیاء االكلینیكیة والمناعة االكلینیكیة   لود جمال محمد عمارة خ  ٥

  وشفوي المیكروبیولوجي االكلینیكیة  

  طالب غائبون: ثالثا

    ال یوجد   
      
      
      

  :ملخص النتیجة 

  ٥  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٥  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٢  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ٣  عدد الطالب الراسبین    ٥
    %٤٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  جراحة املسالك البولية         : ختصص



  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    الیوجد  

  طــالب راسبون: ثانیا  

  باثولوجي + تشریح جراحي راسب   عبد الرحیم جمعھ عبد اللطیف عب الوھاب   ١٢٤
      

  طالب غائبون: ثالثا

      

  :ملخص النتیجة 

  ١  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبین    ٥
  %صفر    النسبة المئویة للنجـاح    ٦

   القلب واألوعية الدموية           أمراض: ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    محمد محمود السید صالح نوار   ٦
    محمد محمد سید احمد الفرنواني     ٧
    محمد صبري طلبھ نصار   ٨
    محمد عبد الوھاب ھاشم تمام   ٩

    محمد سعید عبد المرضي عبد اهللا   ١٠
    حمد غریب عزام أمیرة ا  ١٢
    احمد محمد صبري عزازي   ١٣
    محمد عبد الحكیم محمد سالم    ١٤
    محمد سمیر محمود جمعھ   ١٦

  طــالب راسبون: ثانیا  

  راسب شفوي وعملي تشریح   صفوت عصام احمد عبد العال   ١١
  شفوي وعملي تشریح + راسب فسیولوجي   عبد المعطي جالل الدین سلیمان كشك   ١٥

  طالب غائبون: ثاثال

    ال یوجد   

  :ملخص النتیجة 

  ١١  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ١١  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٩  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ٢  عدد الطالب الراسبین    ٥



  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

    %٨١٫٨  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  جراحة العظام          : ختصص

  مالحظــات  األسم   الجلوسرقم

  طــالب ناجحون: أوال  

    الیوجد  

  طــالب راسبون: ثانیا  

  راسب مقرر اختیاري   ھشام ربیع بدوي الصعیدي   ١٢٢
  راسب مقرر اختیاري   وائل ابراھیم السید ابو رحمھ   ١٢٣

  طالب غائبون: ثالثا

      

  :ملخص النتیجة 

  ٢  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ٢  عدد الطالب الراسبین    ٥
  %صفر    النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  طب وجراحة العني            : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    لمیاء سلیمان سعد سلیمان   ٨٢
    مني محمد محمد محمد عالم   ٩٠
    بسمة عابدین السید حسن   ٩٤
    اسماء عید السید ابراھیم ناصف   ٩٧
    احمد سمیر حلمي مكرم   ٩٨

  طــالب راسبون: ثانیا  

  راسب بصریات وتشریح العین   لبني عادل جمال الدین حسن عبد الحي   ٨٣
  راسب بصریات   عبیر سعید عبد الحمید الغباشي   ٨٤
  راسب بصریات   اسماء عبد الجواد علي عبد الجواد   ٨٥
  راسب بصریات   رفیدة مصطفي منصور سراج الدین   ٨٦
  راسب بصریات   سارة نشأت عبد الحمید جوھر   ٨٧
  راسب بصریات   دالیا شوقي فھمي الدسوقي   ٨٨
  راسب بصریات   وسام سعید عبد اهللا جادو بسیوني   ٨٩
  راسب شفوي بصریات   ب محمد زید حسام محمود عبد الوھا  ٩١
راسب شفوي بصریات   احمد یحیي عبد المنعم عبد اهللا   ٩٢
  راسب بصریات   أمیرة ابراھیم زكي علي الحایس   ٩٣
  راسب شفوي وعملي  بصریات   احمد الرفاعي علي ابو األغا   ٩٥
  راسب بصریات وتشریح العین   رویدا محمد البرعي عبد العزیز اسماعیل    ٩٦



  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طالب غائبون: ثالثا

    ال یوجد   

  :ملخص النتیجة 

  ١٧  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ١٧  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٥  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ١٢  عدد الطالب الراسبین    ٥
    %٢٩٫٤١  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

         اجلراحة العامة      : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    محمود محمد عبد المحسن شعیر   ٦٧

  طــالب راسبون: ثانیا  

  راسب عملي باثولوجیا جراحیة   كریم ملھم ابراھیم حما   ٦٨
  راسب عملي باثولوجیا جراحیة   ابراھیم عبد الھادي حسن صقر   ٦٩
  راسب باثولوجیا جراحیة   محمود رزق محمود حسونة   ٧٠
  راسب باثولوجیا جراحیة   دعاء عبد اهللا خلیل ابو الحسن   ٧١
  راسب باثولوجیا جراحیة   محمد عبد االلھ درویش متولي درویش     ٧٢
  راسب باثولوجیا جراحیة   اشرف محمد فرج عالم   ٧٣
  راسب باثولوجیا جراحیة   احمد محمد عبد الفتاح النجار   ٧٤
  راسب عملي الباثؤولوجي الجراحیة   محمد صالح الدین عبد المحسن كریم   ٧٥

  طالب غائبون: ثالثا

    محمد احمد محمود العشري   ٦٦

  :ملخص النتیجة 

  ١٠  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٩  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ٨  راسبین  عدد الطالب ال  ٥
    %١١٫١  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  التوليد وأمراض النساء              : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    ھاجر عبد الشافي عبد الفتاح یوسف   ٧٦
    منار مجدي عبد العزیز دراز   ٧٧



  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب راسبون: ثانیا  

  راسب شفوي المیكروبیولوجي   سیسي الھام فتحي محمد ال  ٧٨
  راسب شفوي المیكروبیولوجي   عبد الحمید ابراھیم عبد الحمید   ٨٠
  راسب شفوي المیكروبیولوجي   محمد عبد العزیز عبد الرحیم الشرقاوي  ٨١

  طالب غائبون: ثالثا

    امل شفیق حامد عمر   

  :ملخص النتیجة 

  ٦  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٥  لطالب الحاضــرین  عدد ا  ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٢  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ٣  عدد الطالب الراسبین    ٥
    %٤٠  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  األمراض اجللدية والتناسلية               : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    السواح علیاء فتحي شحاتھ   ٢٣
    سارة نبیل حنفي محمود   ٢٢

  طــالب راسبون: ثانیا  

عالج + فسیولوجي + راسب میكروبیولوجي   ریمان عبد القادر محمد سایر دایر   ٢١
  بالكھرباء ومقرر اختیاري 

  طالب غائبون: ثالثا

    ال یوجد   

  :ملخص النتیجة 

  ٣  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٣  ــرین  عدد الطالب الحاض  ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٢  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبین    ٥
    %٦٦٫٦  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  األشعة التشخيصية              : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    محمود شاكر عبد الواحد السید   ٢٥
    د سعید عبد العزیز احمد غنیم محم  ٢٦
    حامد جمال علي محمد الجمال   ٢٧



  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب راسبون: ثانیا  

  راسب جراحة عامة   احمد الدسوقي عبد السمیع احمد   ٢٨

  طالب غائبون: ثالثا

    ال یوجد   

  :ملخص النتیجة 

  ٤  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٤  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  ب الغائبین عدد الطال  ٣
  ٣  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبین    ٥
    %٧٥  النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  احلاالت احلرجة               : ختصص

  مالحظــات  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    ال یوجد   

  طــالب راسبون: ثانیا  

  راسب طرق التشخیص الحدیثة   محمد محمود حلمي محمد بدر   ٥٦
  راسب طرق التشخیص الحدیثة   احمد طریف عبد الباسط ابراھیم   ٥٧
  راسب شفوي طرق التشخیص الحدیثة   عبد السالم صالح عبد السالم   ٥٨
  راسب طرق التشخیص الحدیثة   دعاء بھروز موسي محمد سعفان   ٥٩

  طالب غائبون: ثالثا

    ال یوجد   

  :ملخص النتیجة 

  ٤  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ٤  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ٤  عدد الطالب الراسبین    ٥
  %صفر     النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  التخدير والعناية املركزة وعالج األمل                : ختصص

  حظــاتمال  األسم  رقم الجلوس

  طــالب ناجحون: أوال  

    ال یوجد   

  طــالب راسبون: ثانیا  

  راسب جمیع  المواد   ایمان عبد الرحمن السید قرمان   ٣٩



  
  كنرتول الدراسات العليا

  ٢٠٢٠نتيجة الدكتوراه اجلزء األول ساعات معتمدة دور أكتوبر 

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا    
اا      

ا ا  ا ا     رة/ د . أ ا  د  

  حظــاتمال  األسم  رقم الجلوس

  راسب شفوي وعملي الفارماكولوجي وراسب فیزیاء القیاسات   عال احمد نصر اسماعیل   ٤٠
  ماكولوجي وشفوي وعملي فیزیاء القیاسات راسب شفوي وعملي الفار  محمود عبد القوي عبد الحكیم فرج   ٤١
  راسب شفوي وعملي الفارماكولوجي وشفوي فیزیاء القیاسات   احمد اشرف اسید سالم نصر   ٤٢
  راسب شفوي وعملي فیزیاء القیاسات  مایفل رزق جرجس فھمي ابراھیم  ٤٤
  راسب شفوي وعملي الفیزیاء   محمد ابو الفتوح احمد عثمان   ٤٥
  راسب شفوي وعملي الفیزیاء    محمد ملیجي خلف اهللاسھلیة صبري  ٤٧
  راسب   الفیزیاء والقیاسات   محمد شكري عبد الصادق الكردي  ٤٨
  راسب شفوي وعملي الفیزیاء   أماني ممدوح السید یونس   ٤٩
  راسب شفوي وعملي الفیزیاء   ایمان احمد فتحي عبد الوھاب   ٥٠
  زیاء والقیاسات راسب   الفی  علیاء محمد علي القفاص   ٥١
  راسب   الفیزیاء والقیاسات   محمد طارق یوسف   ٥٢
  راسب شفوي وعملي فیزیاء القیاسات  احمد محمد سلیمان عبد اهللا   ٥٣
  راسب شفوي وعملي فیزیاء القیاسات  سناء احمد فؤاد ابراھیم   ٥٤
  راسب شفوي وعملي فیزیاء القیاسات  ریھام فاروق طھ بدر   ٥٥

  ائبونطالب غ: ثالثا

  راسب  فیزیاء القیاسات  سحر احمد فھمي سلیمان   ١٢٨

  :ملخص النتیجة 

  ١٦  عدد الطالب المتقـدمیـــن    ١
  ١٦  عدد الطالب الحاضــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب الناجحیـن    ٤
  ١٦  عدد الطالب الراسبین    ٥
  %صفر     النسبة المئویة للنجـاح    ٦

  


