
  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١

  اجلراحة العامة : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    ھشام یونس حامد زاید   
    محمود عبد المنعم محمود السكنیدي   
    أحمد سعد سید احمد عرفھ   
    محمود مجدي محمد العباسي   
    د محمد الزلباني أحمد محم  

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب جمیع المواد فاطمة ابراھیم یوسف محمد   
  راسب جراحة عامة   أحمد ربیع عبدالباري السید    
  راسب إكلنیكي جراحة عامة   محمود ماھر عبد النبي الرھاوي   
  راسب جمیع المواد   أحمد محمد نجیب محمد السید   
  راسب إكلنیكي جراحة عامة   عمرو طارق حافظ یاسین   
  راسب جمیع المواد   كمال جمال كمال محمد   
  راسب جراحة عامة   محمد صالح عباس صالح   
  راسب جمیع المواد   محمود محمد عبد اهللا علي    
  راسب جراحة عامة وشفوي مقرر اختیاري   أحمد ابراھیم محمد زوید   
  راسب جراحة عامة   العسكري عمرو سعد بسیوني   
  راسب جراحة عامة   حمادة احمد صابر صالح فاید   
  راسب جراحة عامة   محمد مرزوق عزب الجلداوي   
  راسب جمیع المواد   اشرف السعید عبد الجواد عبد الحفیظ  
  راسب شفوي وإكلینیكي جراحة عامة    محمود علي محروس أبو زید   

  ـــــالب غائبــــــــــــــــــــــونطـــــــــــــــ: ثانيا  
     حمدي فتحي محمد المنیاوي    
    محمد جالل عبد الوھاب علي   
    أحمد محمد السید البرعي   

  :ملخص النتیجة 

  ٢٢  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١٩  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ٣  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٥  لطالب النــــــاجحیــــــــن  عدد ا  ٤
  ١٤  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
     %٢٦٫٣١  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  الطب الطبيعي والرماتيزم والتأهيل   : ختصــــــص



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٢

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  ــــــــــــــــــــونطــــــــــــــــــــالب ناجحــ: أوال  
    ایمان عبد العزیز علي جلبط   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
راسب طب طبیعي وتأھیل واستعماالت اكلینیكیة عماد محمد محمود بركات   

  وأجھزة تعویضیة 

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    ال یوجد   

  -:لخص النتیجة م

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

  )الباثولوجي (العلوم الطبية األساسية : ــــــصختص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    مني عبد الحمید محمد قورة   
    دینا محمد عبد الخالق عالم   
    ھند احمد عبده قاسم   

  ــــــالب راسبونطــــــــــــــ: ثانيا  
  ال یوجد  

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    ال یوجد   

  :ملخص النتیجة 

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



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٣

  )الفارماكولوجيا اإلكلينيكية (العلوم الطبية األساسية : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  ـــــــــــــونطــــــــــــــــــــالب ناجحـــــــــ: أوال  
    ایمان ابو زید علي عبد الجواد   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  ال یوجد  

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    ال یوجد   

  -:ملخص النتیجة 

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

  جراحة األذن واألنف واحلنجرة    : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  ــــاتمالحظــــــــ

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    ال یوجد   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب جمیع المواد انجي عبد الفتاح محمد علي   
  راسب أمراض انف وأذن وحنجرة   أحمد احمد احمد الجدي   

   غائبــــــــــــــــــــــونطــــــــــــــــــــالب: ثانيا  
    احمد سعد محمد حسیني جماد   
      

  -:ملخص النتیجة 

  ٣  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٤

  ٢  ــــــن  عدد الطالب الراسبیــــــــ  ٥
  %صفر     النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  جراحة العظام     : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    ال یوجد   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب عظام وإصابات ین رمزي عبد الملك نصر أم  ٤٩
  راسب عظام وإصابات   تامر إسماعیل مرسي بدوي   ٥٠
  راسب جمیع المواد  محمد محرم محمود جودة   ٤٦

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    محمد شوقي عبد الحمید عرفھ   
    علي فھمي علي السید   
    لحمید سالم عبد الحمید عبد ا  

  -:ملخص النتیجة 

  ٦  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٣  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ٣  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٣  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
  %صفر     ــــــــــاح  النسبة المئــــویة للنجـ  ٦

  طب وجراحة العني : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    حسن محمد سعید حسن سرور   
    أحمد اسماعیل محمد رمضان   
    اسماء أحمد عبد الحلیم عسكریھ  

  ــــــــــــــــــالب راسبونطــ: ثانيا  
راسب شفوي وإكلینیكي طب العین وراسب جراحة   اسراء سامي أحمد الغباشي   

  العین ومقرر اختیاري 
  راسب جمیع المواد أحمد محمد جودة محمد   



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٥

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  راسب جمیع المواد   أحمد رفعت عبد اللطیف تمراز   
وي وإكلینیكي   جراحة العین راسب طب العین و شف  محمد خیري محمد مصطفي النفري   

  ومقرر اختیاري 
  راسب جمیع المواد   محمد شوقي محرم موسي   

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    محمد إبراھیم عبد الستار عید   
      

  -:ملخص النتیجة 

  ٩  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٨  لحاضــــــــــــرین  عدد الطالب ا  ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٣  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٥  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
     %٣٧٫٥  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  جراحة املخ واألعصاب  : ختصــــــص                         

رقم 
  الجلوس

  
  إلسم ا

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    ال یوجد   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب جراحة المخ واألعصاب وشفوي مقرر اختیاري   محمد احمد عبد اللطیف محمد سالم   

  ب غائبــــــــــــــــــــــونطــــــــــــــــــــال: ثانيا  
    ال یوجد   
      

  -:ملخص النتیجة 

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

  )  الفسيولوجيا اإلكلينيكية ( العلوم الطبية األساسية : ختصــــــص



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٦

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    ال یوجد   

  ــالب راسبونطــــــــــــــــــ: ثانيا  
  راسب شفوي فسیولوجي   مروة محمد عادل علي محمد   

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    ال یوجد   
      

  -:ملخص النتیجة 

  ١  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  بین عدد الطالب الغائ  ٣
  -  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
  %صفر     النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  األشعة التشخيصية   : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  ــــــــــــــــونطــــــــــــــــــــالب ناجحــــــ: أوال  
    محمود محمد احمد معوض   
    والء عبد العزیز البھنسي صقر    
    دعاء محمد حسني احمد   
    اسماء حمدي عبد الھادي   
    بسمة عادل عبد العزیز مصطفي   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب األشعة التشخیصیة محمد محمد ابو مسلم   
  راسب األشعة التشخیصیة   لي عبد العزیز محمداحمدالمتو  
  راسب األشعة التشخیصیة   عبیر نبیل علي مصطفي   
  راسب األشعة التشخیصیة   عائشھ شریف محمد سعد   
  راسب األشعة التشخیصیة   مروة السید عبد المقصود ابراھیم   
  راسب األشعة التشخیصیة   محمد ابراھیم ابراھیم یاسین   
  راسب شفوي األشعة التشخیصیة    محمد برسیم دینا متولي  
  راسب شفوي وعملي  األشعة التشخیصیة   عباس عبد المقصود عباس   
  راسب األشعة التشخیصیة   محمد احمد اصالن جندي   



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٧

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  راسب األشعة التشخیصیة   أحمد محمود احمد البرقي   

  ــونطــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــ: ثانيا  
    غادة جالل عبد العزیز ابراھیم   
    تامر علي عبد العظیم القاضي   
      

  -:ملخص النتیجة 

  ١٧  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١٥  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ٢  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٥  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ١٠  اسبیــــــــــــــن  عدد الطالب الر  ٥
     %٣٣٫٣٣  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  )  الطفيليات ( العلوم الطبية األساسية : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
     دعاء ابراھیم ابو جاللھ  
    مني فھیم عبد السمیع   
    تھاني عبد اهللا محمد العطار  
    أحمد سعید توفیق مھدي   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
    ال یوجد  

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    ال یوجد   

  -:ملخص النتیجة 

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

  الباطنة العامة  : ختصــــــص



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٨

رقم 
  الجلوس

  
  م اإلس

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    والء متولي عبد المجید الغریاني   
    عبیر رضا صدقي بدر   
    عبد اللطیف صالح عبد اللطیف قورة   
    ولید عبد السالم حمیدة الرویھي   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب إكلینیكي باطنة عامة   رشا عبد اهللا البھي رجب    
  راسب أمراض باطنة عامة ھاني فاروق محمد كمال العدلي   
  راسب أمراض باطنة عامة   محمد محمد عبد التواب منصور   
  راسب أمراض باطنة عامة   ھناء السید احمد بركات   
  فوي مقرر اختیاريش+ راسب أمراض باطنة عامة   احمد محمد انور سالم   
  راسب إكلینیكي باطنة عامة   محمد عادل رمضان معطي   
  راسب أمراض باطنة عامة   علي شعبان علي ابو فاطمة   
شفوي مقرر + راسب إكلینیكي أمراض باطنة عامة   عماد صبحي حلمي الحریري   

  اختیاري
  راسب أمراض باطنة عامة   رضا حلمي السعید محمد   
  راسب إكلینیكي باطنة عامة   ابراھیم حسن محمد علي نصر   
  راسب أمراض باطنة عامة   صالح المغاوري صالح مصطفي   
  راسب إكلینیكي أمراض باطنة عامة   أحمد ریاض احمد العشماوي   
  شفوي مقرر اختیاري + راسب أمراض باطنة عامة   محمود احمد عبد الواحد الحاج علي   
  مقرر اختیاري + اسب  شفوي وإكلینیكي باطنة عامة ر  وائل احمد عبد الحمید عید   
  راسب أمراض باطنة   محمد عبد العاطي سلیمان جمل   
  راسب باطنة عامة   سماح حامد محمد ابراھیم   
  راسب إكلینیكي أمراض باطنة عامة   وائل سعید سالم الشاذلي   
  راسب امراض باطنة   میادة محمد محمد عبد الرازق   
  راسب شفوي مقرر اختیاري   محمود احمد كریم صالح   
  راسب أمراض باطنة   محمد الشحات النجدي قطب    
  راسب امراض باطنة   محمد صبحي عوض اهللا الھواري   
  راسب أمراض باطنة   أحمد محمد عبد القوي دنیا   
  راسب أمراض باطنة   اسالم رمضان محمد شاھین   
  ض باطنة راسب أمرا  محمد علي سعد ابو السعدات   
  شفوي مقرر اختیاري + راسب أمراض باطنة   أحمد محمد جمال الدین البزار   
  راسب جمیع  المواد  محمود صبري محمد حسن   
  شفوي مقرر اختیاري + راسب أمراض باطنة   محمد احمد السید ضیف   

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    عبد القادر الشلفا یاسر حامد   
    سھام عبد الرحمن محمد أبو غزال   



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٩

رقم 
  الجلوس

  
  م اإلس

  
  مالحظــــــــــــات

    محمد فوزي عبد الفتاح الشیخ   
    محمد محمود محمد سلیمان   
    عماد الدین محمد عبد النبي العدل   
    مني محمد الیماني النجار   
    طارق محمد احمد ظریف   

  -:ملخص النتیجة 

  ٣٨  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٣١  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ٧  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٤  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٢٧  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
     %١٢٫٩  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  التخدير والعناية املركزة وعالج األمل : ختصــــــص

م رق
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    مصطفي سعید فھیم منصور   
    فطیمة فاروق محمد أدھم   
    خالد محمد اسماعیل دنیا   
    كریم محمد محمد علي مخیمر   
    احمد محمد ابو الفضل   
  شریف محسن محمد السید   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب شفوي تخدیر ومقرر اختیاري   حسام علي عبد العظیم الغباشي   
  راسب تخدیر   غادة محمود محمد عبد العال   
  راسب جمیع المواد   أسماء محمد محمد ابراھیم   
  راسب تخدیر   عصام موسي عمر علي   
  فوي مقرر اختیاري راسب ش  مروة محمد احمد محمد طھ  
  راسب تخدیر  ھشام علي منصور الدحدوح   
  راسب جمیع المواد   اسامة زین العابدین طلبھ   

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    محمود جمال فتحي السید موسي   
    ایمان عبد الرازق السید   
    أمیرة فتحي فھیم الخولي   



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٠

م رق
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

     محمود محمد علي رانیا  

  -:ملخص النتیجة 

  ١٧  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١٣  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ٤  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٦  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٧  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
     %٤٦٫١٥  ــــــاح  النسبة المئــــویة للنجـــــ  ٦

  األمراض اجللدية والتناسلية    : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    ال یوجد   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
   جلدیة راسب أمراضمحمد فرج احمد القاصد   

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    یاسر علي محمد شبل   

  -:ملخص النتیجة 

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

  

  )    التشريح واألجنة ( العلوم الطبية األساسية : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    رشا رجب عبده سلیمة   
    سارة جمال عبد القوي طایل  



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١١

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  یوجد  ال  

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    یوجد  ال  

  -:ملخص النتیجة 

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

  طب األطفال  : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    رحاب جودة محمد عبد القادر  
    اسامة عبد الغفار الشھاوي   
    محمود محمد احمد فوزي البحیري   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   نجوي نبیل احمد غراب   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   لي محمد شیماء السید ع  
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   ھبة اهللا شكري محمد سلیمان   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   أماني ابراھیم ابراھیم محمد عبد العاطي   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   لمیاء حسین عبد الرحمن سلیم   
  راسب جمیع المواد   أحمد شوقي شعبان نایل   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   أحمد فوزي محمود المقیمي   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري أماني احمد البسیوني البنا   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   ھبھ محمد صبحي حامد الزفزاف   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   سناء منصور محمد محمد   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   انیا خضري طھ عالم ر  
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   رامي عشماوي أحمد عشماوي   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   رضا رزق أبو الغیط غنیم   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   دعاء أحمد السید غازي   



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٢

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  جح مقرر اختیاري راسب أطفال ونا  وردة أحمد أحمد عیاد  
  ناجح مقرر اختیاري + راسب أطفال   ھبھ بدیر غازي أبو العطا   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   أسماء سمیر سید احمد شرف   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   رحاب باسم محمد حسن    
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   دعاء عبد الفتاح محمد عبد الرحمن   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   منار عبد العزیز فھمي نوار   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   ابتسام محمد محمود سلیمة   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   أحمد محمد عبد الحمید عبد الكریم   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   والء محمد نبیل ابراھیم الجزیر   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   د جالل الدین عبد الفتاح عیسيدینا أحم  
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   سھا سامي محمد قشتي   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   أحمد فوزي حامد عطیة   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   مروة شریف عبد الرحیم جاد   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   بد الرازق أزھار عبد الجابر محمد احمد ع  
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   زینب سعید مصطفي عابدین   
  راسب أطفال وناجح مقرر اختیاري   ولید كمال محمد حسنین البھنسي  

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
     تامر عبد الرحیم مصطفي ابراھیم  
    طارق فتح اهللا فتح اهللا الشامي    
    أحمد محمد فؤاد عبد المجید یوسف   

  -:ملخص النتیجة 

  ٣٦  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٣٣  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ٣  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٣  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٣٠  اسبیــــــــــــــن  عدد الطالب الر  ٥
     %٩٫٠٩  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  الطب النفسي     : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    ھند رضا السید عمارة   

  ــــــــالب راسبونطــــــــــــ: ثانيا  
  الیوجد   



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٣

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    مني ابراھیم محمود عمار  
      

  -:ملخص النتیجة 

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

  

  األمراض العصبية      : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  ـــونطــــــــــــــــــــالب ناجحـــــــــــــــــــ: أوال  
  الیوجد   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  شفوي مقرر اختیاري + راسب أمراض عصبیة   محمد زھران موسي شرشر   
شفوي + راسب شفوي وإكلینیكي أمراض عصبیة   محمد السعید رضوان ال شین   

  مقرر اختیاري 

  ـــــــونطــــــــــــــــــــالب غائبـــــــــــــــ: ثانيا  
    ال یوجد   

  -:ملخص النتیجة 

  ٢  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٢  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
  %صفر     ــــــــاح  النسبة المئــــویة للنجـــ  ٦

  جراحة التجميل واحلروق   : ختصــــــص



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٤

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    محمود احمد محمد عبد العاطي   
    محمد سعید محمد الحداد   
    حنان علي داود   
    زق الخولي ھبھ رفعت عبد الرا  
    مینا جمال حلمي جرجس   
    فاطمة الزھراء أحمد السید عبد الحمید   
    احمد ابراھیم یاسین ابراھیم سالم   
    اسماء محمد عبد الخالق المحراث   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  ناجح مقرر اختیاري + راسب جراحة تجمیل وحروق   رأفت شعبان احمد دیاب   
  ناجح مقرر اختیاري + راسب جراحة تجمیل وحروق   ھیثم شعیب شعیب النجار   
ناجح + راسب شفوي وعملیات جراحة تجمیل وحروق   محمد نعیم عبد الحمید النحاس  

  مقرر اختیاري 
  ناجح مقرر اختیاري + راسب جراحة تجمیل وحروق   أحمد سعید بسیوني سالمة   
ناجح مقرر + ینیكي جراحة تجمیل وحروق راسب إكلھیثم شاكر أحمد رزق   

  اختیاري 
  راسب جمیع المواد   محمد عادل یوسف التحفھ   

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    أحمد عبد الھادي احمد اسماعیل   

  -:ملخص النتیجة 

  ١٥  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ١٤  ب الحاضــــــــــــرین  عدد الطال  ٢
  ١  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٨  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٦  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
     %٥٧٫١٤  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  جراحة القلب والصدر : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  ــاتمالحظــــــــــ

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
  محمد احمد عزت الشیخ   ١٠٦

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٥

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  ــاتمالحظــــــــــ

  راسب جمیع المواد   عادل عبد المقصود محمد خلیفھ   ١٠٥
  لصدر إكلینیكي جراحة القلب وا+ راسب شفوي   محمد ابراھیم محمد البحیري   ١٠٧

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    ال یوجد   

  -:ملخص النتیجة 

  ٣  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٣  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٢  الب الراسبیــــــــــــــن  عدد الط  ٥
     %٣٣٫٣٣  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  عالج األورام والطب النووي       : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
  لمنعم رشا عادل محمد عبد ا  ٢٦٩
    تیسیر صابر عبد ربھ عبد الفتاح   ٢٧١

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
+  عالج بیولوجي وكیمیائي –راسب عالج اورام   ھناء احمد أحمد عبد العال   ٢٧٠

  شفوي مقرر اختیاري 

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    ال یوجد   

  -:ملخص النتیجة 

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

  

  طب احلاالت احلرجة        : ختصــــــص



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٦

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
  محمد محمود مصطفي طریح   ٢٨

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
   الحرجة راسب الحاالت  ھاني محمد اسماعیل ابراھیم   ٣٠
  راسب شفوي حاالت حرجة   ھاني أحمد وھبھ الشافعي   ٣١
  راسب حاالت حرجة   مجدي علي عبد العزیز السقا   ٣٢
  راسب حاالت حرجة    محمد فتحي عبد العزیز عطیة   ٢٩

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    ایناس عبد المحسن سلیمان شاھین   ٣٣

  -:ملخص النتیجة 

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

  السمعيات         : صــــــصخت

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
  الیوجد   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب جمیع المواد   محمد عبد الفتاح عبد الرحمن   ٢٤
  راسب أنف وأذن وحنجرة   د الحيغادة محمد وجبھ عب  ٢٥
  االلكترونیات+ التأھیل + راسب أمرض السمع   أمل علي عبد العزیز علي عمر   ٢٦

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    ال یوجد   
      

  -:ملخص النتیجة 

  ٣  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٣  حاضــــــــــــرین  عدد الطالب ال  ٢



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٧

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

  األمراض الصدرية والتدرن          : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  ـــــــــاتمالحظـــ

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
  الیوجد   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب جمیع المواد  محمد محروس عبد القادر علي   ١٩٨
  راسب جمیع المواد  رحاب حلمي أمام الھلباوي   ١٩٩

  ب غائبــــــــــــــــــــــونطــــــــــــــــــــال: ثانيا  
    ال یوجد   

  -:ملخص النتیجة 

  ٢  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٢  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  -  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٢  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
  %صفر     بة المئــــویة للنجـــــــــــاح  النس  ٦

  التخاطب           : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
  یوجد  ال  

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب األنف واألذن والحنجرة   شیماء مصطفي عبد السالم  
  راسب األنف واألذن والحنجرة  ناصر لبیب محمد النقیب   

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    ال یوجد   

  -:ملخص النتیجة 



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٨

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

  التوليد وأمراض النساء            : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  ـــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــونطـــ: أوال  
  محمد حسین عبد المنعم حافظ   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب تولید وأمراض نساء وناجح مقرر اختیاري   ایمان سعید عثمان بدر   
  اري ناجح مقرر اختی+ إكلینیكي تولید +راسب نسا  نھي فتحي محمود سید احمد   
  ناجح نسا+راسب مقرر اختیاري +راسب تولید   بھاء الدین توفیق عبد الغني عامر   
ناجح  + راسب  مقرر اختیاري + راسب إكلینیكي نسا   ایمان السید حسین بدر   

  تولید
  راسب جمیع المواد   یاسمین لطفي عبد الرحمن الشیخ   
  راسب جمیع المواد   أحمد كمال محمد ابراھیم   

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ا  ثاني
    محمد علي احمد عبد الحافظ   
    محمد عبد المنعم حسن ابو احمد  

  -:ملخص النتیجة 

  ٩  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٧  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ٢  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١   النــــــاجحیــــــــن  عدد الطالب  ٤
  ٦  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
     %١٤٫٢٨  النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح    ٦

  جراحة املسالك البولية             : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  ـــــــــــــونطــــــــــــــــــــالب ناجحـــــــــ: أوال  
  محمد ابراھیم أبو زید   



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

١٩

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

    عالء علي موسي أبو دقیق   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  شفوي وعملي مقرر اختیاري + راسب مسالك   حافظ محمود محمد اسماعیل المناع   
  راسب مسالك   فایز أحمد محمد مصطفي العسكري   
  راسب شفوي وإكلینیكي مسالك بولیة   خالد محمد مجدي زین العابدین   

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    أحمد فؤاد ابراھیم محمد   

  -:ملخص النتیجة 

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

  الباثولوجيا اإلكلينيكية              : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  ــــــــــــــــــونطــــــــــــــــــــالب ناجحــــ: أوال  
  سالي سعد مندور عیسیوي   
    رانیا توفیق ھالل جبھ   
    مریم عادل فؤاد عبد الملك   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب أمراض الدم   ایزیس سامي المرسي بدیرة   
      

  طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون: ثانيا  
    ال یوجد   

  -:ملخص النتیجة 

  ٤  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    ١
  ٤  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  -  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ٣  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ١  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٢٠

     %٧٥   النسبة المئــــویة للنجـــــــــــاح   ٦

  طب املناطق احلارة وصحتها              : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  
  اإلسم 

  
  مالحظــــــــــــات

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
   ال یوجد   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  یع المواد راسب جم  محمد السید عبد العزیز عیاد   
  راسب جمیع المواد   خالد عبد المنعم جابر ابو ریشھ   
  راسب جمیع المواد   احمد طلعت اسماعیل خیر اهللا   
  راسب جمیع المواد   أماني عباس محمد السید عامر   
  راسب جمیع المواد   شیرین عبد العزیز بیومي القشاش    
  راسب جمیع المواد   محمد السید عنیز   

   طــــــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــون:ثانيا  
    ال یوجد   

  -:ملخص النتیجة 

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

  

  أمراض القلب واألوعية الدموية : ختصــــــص

رقم 
  الجلوس

  مالحظــــــــــــات  اإلسم 

  طــــــــــــــــــــالب ناجحــــــــــــــــــــــون: أوال  
    سوزي صالح ال شین   
    بد حسان عبد ربھ عبد الحكیم عا  
    احمد فاروق محمد عبد الحمید   
    محمد محمد احمد ھجرس   
    عبد العزیز علي بسیوني   
  أحمد محمود حمزة سید   
    محمد السید احمد شومان   



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٢١

رقم 
  الجلوس

  مالحظــــــــــــات  اإلسم 

    اسالم محمود علي عبید   
    ھیثم محمد سعدان   
    أحمد سعید عبد المنعم   

  طــــــــــــــــــــالب راسبون: ثانيا  
  راسب شفوي وإكلینیكي أمراض القلب وشفوي وعملي مقرر اختیاري   صطفي عطیة فارس الدجوي م  
  راسب أمراض القلب واألوعیة الدمویة   شریف محمد الدسوقي زغلول   
  راسب أمراض القلب وشفوي وعملي مقرر اختیاري   أحمد محمد سعید سلیم   
  ض القلبراسب شفوي أمرا  محمد احمد الرفاعي عطوة مغاوري   
  راسب أمراض القلب وشفوي وعملي مقرر اختیاري   احمد حمدي عبد العظیم   
  راسب أمراض القلب وشفوي مقرر اختیاري   محمد توفیق یوسف قندیل   
  راسب شفوي وإكلینیكي أمراض القلب وشفوي وعملي مقرر اختیاري   أحمد علي رحیم الغلبان   
  قلب وعملي مقرر اختیاري راسب أمراض ال  مرسي مصطفي مرسي علي   
  راسب جمیع المواد   سامیة محمد طھ تقي الدین   
  راسب شفوي أمراض القلب   رائد أحمد فؤاد محمد   
  راسب أمراض القلب  مني فكري فتحي احمد سید   
  راسب شفوي أمراض القلب   عاصم عبد اهللا عبد الحلیم   
  راسب شفوي أمراض القلب   محمد لطفي محمد خمیس    
  راسب شفوي أمراض القلب وشفوي مقرر اختیاري   بسام محمد عبد الحي السرجاني   
  راسب شفوي وإكلینیكي أمراض القلب   أحمد حسن جمال الدین زاید  
  راسب جمیع المواد   ابراھیم علي محمد شاھین   
  راسب أمراض القلب  ناھد محمد ممتاز حامد عوض   
   المواد راسب جمیع  محمد احمد صبري سلیمان   
  راسب أمراض القلب  ولید محمد عبد المنعم بشندي   
  راسب أمراض القلب وشفوي وعملي مقرر اختیاري   احمد نظمي أمین ابراھیم   
  راسب أمراض القلب وشفوي وعملي مقرر اختیاري   توني محمد ریاض توني   
  راسب جمیع المواد   عاطف عبد الحلیم ابو طالب   
  راسب أمراض القلب  محمود عكر محمود أبو الیزید   
  راسب شفوي أمراض القلب وشفوي وعملي مقرر اختیاري   ھسام محمد سعد طایل   
  راسب أمراض القلب وشفوي مقرر اختیاري   ھاني عبد المنعم الحفني   
  راسب أمراض قلب   ایمان أحمد محمد سلیم   
  راسب أمراض قلب   أحمد محمد ھاللي مصطفي   

  ـــــــــــــــــالب غائبــــــــــــــــــــــونطـــ: ثانيا  
    محمد مصطفي ابراھیم جاب اهللا   
    محمود رجب عیسي درویش   
    وجدي عبد الغفار عبد الواحد  
    حلمي احمد احمد عبد الرحمن    
    احمد عبد الفتاح عبد السالم   
    محمود فرج عبد الوھاب حشیش   



  
كنرتول الدراسات العليا 

  ٢٠١٨ أكتوبر ساعات معتمدة دور الثانيوراه اجلزء الدكتة نتيج

ا ور   ا ول  راا ر    ،ا   
اا      

ا ا  ا ا     د . أ /ل ا أ  

٢٢

رقم 
  الجلوس

  مالحظــــــــــــات  اإلسم 

    رط أحمد عبد الحمید متولي الق  
    محمد علي عبد المعطي أحمد  

  -:ملخص النتیجة 

  ٤٥  عدد الطالب المتقـــــــــــدمیـــن    
  ٣٧  عدد الطالب الحاضــــــــــــرین    ٢
  ٨  عدد الطالب الغائبین   ٣
  ١٠  عدد الطالب النــــــاجحیــــــــن    ٤
  ٢٧  عدد الطالب الراسبیــــــــــــــن    ٥
  %٢٢  ــــویة للنجـــــــــــاح  النسبة المئ  ٦

  


