التخصص

الجزء االول

االربعاء 2022/4/20

رقم اللجنه رقم الجلوس االسم
1

1

احمد السيد ابراهيم ابوزيد

امراض قلب واوعيه دمويه

اغسطس 2018

ورقه اولي امراض قلب

1

3

احمد حمدي رشاد فرج هللا

النساء والتوليد

فبراير 2019

توليد

1

5

احمد سعيد انور عامر

الباثولوجيا االكلينيكيه

ابريل 2016

كيمياء اكلينيكيه

1

7

احمد سمير محمود الفقي

جراحة عظام

فبراير 2019

جراحة عظام

السبت 2022/4/23

السبت 2022/4/30

االربعاء 2022/4/27
ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

تنظيم اسره

نساء
امراض الدم والبيولوجيا
p

1

9

احمد شعبان احمد شعبان

النساء والتوليد

اغسطس 2017

ناجح توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

1

11

احمد شوقي طه بغاغو

النساء والتوليد

فبراير 2020

توليد

تنظيم اسره

نساء

1

13

احمد صابر محمود

انف واذن وحنجره

اغسطس 2018

ورقه اولي امراض انف واذن

ورقه تانيه جراحة رأس ورقبه

1

15

احمد عبدالوهاب محمد

جراحة عظام

اغسطس 2019

جراحة عظام

اصابات

1

17

احمد عوض فضه

طب وجراحة العين

فبراير 2019

ناجح طب العين

ناجح جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

1

19

احمد فتوح عبداللطيف دياب

جراحة المخ واالعصاب

فبراير 2019

ورقه اولي جراحة مخ واعصاب

ورقه تانيه جراحة مخ واعصاب

امراض عصبيه

1

21

احمد محمد احمد الحصري

امراض قلب واوعيه دمويه

اغسطس 2019

ورقه اولي امراض قلب

اساسيات علم الصوت

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

1

23

اسامه محمد عقاب

النساء والتوليد

فبراير 2020

توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

1

25

اسراء بدوي عماره السعدني

النساء والتوليد

اغسطس 2017

ناجح توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

1

27

اسراء محمد ماهر حتاته

النساء والتوليد

اغسطس 2017

توليد

تنظيم اسره

نساء

1

29

اسراء واصف قطب

التشريح

اغسطس 2019

ورقه اولي تشريح

ورقه تانيه تشريح

تشريح عصبي

1

31

اسالم موسي موسي موسي شبكه

انف واذن وحنجره

فبراير 2019

ورقه اولي امراض انف واذن

ورقه تانيه جراحة رأس ورقبه

1

33

اسماء ابراهيم السيد شوشه

الهستولوجي

فبراير 2019

ورقه اولي هستولوجي

ورقه تانيه هستولوجي

1

35

اسماء جمال صالح

الطب الشرعي

اغسطس 2020

ورقه اولي طب شرعي

ورقه تانيه طب شرعي

1

37

اسماء يحيي الشرقاوي

االشعه التشخيصيه

اغسطس 2017

ورقه اولي تشخيص باالشعه

ورقه تانيه تشخيص باالشعه

باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي

1

39

االء احمد محمود ليله

طب وجراحة العين

فبراير 2019

طب العين

ناجح جراحة العين

ناجح باثولوجي وبكتريولوجي عين

1

41

الزهراء اسماعيل احمد

االشعه التشخيصيه

اغسطس 2018

ورقه اولي تشخيص باالشعه

ورقه تانيه تشخيص باالشعه

باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي

ناجح اساسيات علم الصوت

سموم عامه وخاصه

التخصص

الجزء االول

االربعاء 2022/4/20

السبت 2022/4/23

االربعاء 2022/4/27

رقم اللجنه رقم الجلوس االسم
1

43

الشيماء محمود سليم

طب وجراحة العين

فبراير 2019

طب العين

لم تتقدم جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

1

45

امل السيد محمد ربيع

االشعه التشخيصيه

اغسطس 2019

لم تتقدم ورقه اولي تشخيص باالشعه

لم تتقدم ورقه تانيه تشخيص باالشعه باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي

1

47

امل عالء الدين حسن حماد

النساء والتوليد

فبراير 2018

توليد

تنظيم اسره

1

49

امنيه عبدالستار ابوالهوي

طب المخ واالعصاب

اغسطس 2019

طب المخ واالعصاب

الطب النفسي

2

51

امنيه مصطفي ابراهيم زكي

امراض صدريه

اغسطس 2018

ورقه اولي صدر

2

53

اميره ابوالنجا محمد علي

طب وجراحة العين

فبراير 2019

طب العين

2

55

اميره عبدالحميد عبدالمنعم

طب االطفال

فبراير 2020

امراض اطفال وطرق تغذيه

2

57

اميره عيد المغاوري حمد

طب وجراحة العين

فبراير 2020

طب العين

2

59

اميره فتحي الدسوقي عبدربه

طب االطفال

اغسطس 2019

امراض اطفال وطرق تغذيه

حديثي والده ومبتسرين

2

61

اميره محمد الشرقاوي

الباثولوجيا االكلينيكيه

اغسطس 2019

كيمياء اكلينيكيه

امراض الدم والبيولوجيا

2

63

انجي امام عوض

الباثولوجيا االكلينيكيه

اغسطس 2016

كيمياء اكلينيكيه

امراض الدم والبيولوجيا

2

65

انهار محمد كامل مسعد

طب وجراحة العين

اغسطس 2018

ناجح طب العين

2

67

ايمان احمد محمد اسماعيل

امراض الباطنه العامه

فبراير 2018

ورقه اولي باطنه

نساء
علم نفس عام وخاص
ورقه ثانيه صدر

جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين
حديثي والده ومبتسرين

لم تتقدم جراحة العين

ناجح جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

باثولوجي وبكتريولوجي عين
ورقه ثانيه باطنه

2

69

ايمان السيد السيد حسانين

طب وجراحة العين

اغسطس 2017

لم تتقدم طب العين

جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

2

71

ايمان صالح ابراهيم

طب وجراحة العين

اغسطس 2018

طب العين

لم تتقدم جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

2

73

ايمان عبدالحكيم ابوالعنين

امراض صدريه

ابريل 2018

ورقه اولي صدر

ورقه ثانيه صدر

2

75

ايمان علي عبدالسميع الرفاعي

تخدير وعناية مركزة

اغسطس 2017

تخدير

عنايه مركزة وعالج الم

2

77

ايمان عيد فوزي

طب وجراحة العين

فبراير 2018

ناجح طب العين

2

79

ايمان محمد احمد دهمه

امراض صدريه

فبراير 2019

ورقه اولي صدر

جراحة العين

السبت 2022/4/30

ناجح باثولوجي وبكتريولوجي عين
ورقه ثانيه صدر

2

81

ايمان محمد عبدالرازق سليمان

االشعه التشخيصيه

اغسطس 2020

ورقه اولي تشخيص باالشعه

ورقه تانيه تشخيص باالشعه

باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي

2

83

ايمان مصطفي احمد محمد

طب وجراحة العين

اغسطس 2018

لم تتقدم طب العين

جراحة العين

لم تتقدم باثولوجي وبكتريولوجي عين

التخصص

الجزء االول

االربعاء 2022/4/20

رقم اللجنه رقم الجلوس االسم
2

85

ايمن عبدالموجود خليل السيد

امراض قلب واوعيه دمويه

فبراير 2018

ورقه اولي امراض قلب

السبت 2022/4/23

االربعاء 2022/4/27

السبت 2022/4/30

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

2

87

ايمن محمد عبدالعزيز

النساء والتوليد

اغسطس 2021

توليد

تنظيم اسره

نساء

2

89

ايه حمدي احمد حسن

عالج االورام

فبراير 2019

عالج اورام باالشعاع

عالج اورام بالعقاقير

اسس جراحه وباطنه

2

91

ايه شكري نصر الدين

النساء والتوليد

اغسطس 2017

توليد

تنظيم اسره

نساء

2

93

ايه محمد شلش

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2017

لم تتقدم ورقه اولي جلديه

لم تتقدم ورقه تانيه جلديه

ورقه اولي تناسليه

2

95

ايه مدحت محمد ابوعوف

النساء والتوليد

اغسطس 2018

ناجح توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

2

97

آن البير عزيز حنا

طب االطفال

اغسطس 2016

امراض اطفال وطرق تغذيه

تكنولوجيا العالج االشعاعي

ورقه تانيه تناسليه

حديثي والده ومبتسرين

2

99

بسمه توفيق احمد محمود

النساء والتوليد

اغسطس 2017

ناجح توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

3

101

بسمه محمد المهدي محمد

النساء والتوليد

فبراير 2019

توليد

تنظيم اسره

نساء

3

103

بسمه محمد غنيم

النساء والتوليد

يناير 2015

ناجح توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

3

105

بسنت شريف السيد محمود

االمراض الجلديه والتناسليه

فبراير 2019

لم تتقدم ورقه اولي جلديه

لم تتقدم ورقه تانيه جلديه

ورقه اولي تناسليه

3

107

بوال جورج عبدالمسيح

طب وجراحة العين

اغسطس 2018

طب العين

جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

3

109

جهاد عماد محمد حسن

النساء والتوليد

اغسطس 2016

توليد

تنظيم اسره

نساء

3

111

حسام دياب عيد دياب

امراض قلب واوعيه دمويه

اغسطس 2018

ورقه اولي امراض قلب

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

3

113

حسن ابوبكر الرويني

النساء والتوليد

اغسطس 2019

ناجح توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

3

115

حسناء محمد محمد مصباح

النساء والتوليد

اغسطس 2018

ناجح توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

3

117

خالد احمد محمد حسين

النساء والتوليد

فبراير 2019

توليد

تنظيم اسره

نساء

3

119

دعاء السيد سعد موسي

الباثولوجيا االكلينيكيه

اغسطس 2017

لم تتقدم كيمياء اكلينيكيه

3

121

دعاء عباس رضوان

االشعه التشخيصيه

اغسطس 2016

ورقه اولي تشخيص باالشعه

3

123

دينا جمال بسطويسي غانم

الباثولوجيا االكلينيكيه

اغسطس 2018

كيمياء اكلينيكيه

ناجح امراض الدم والبيولوجيا

3

125

دينا سعيد عبدالفتاح الميهي

الباثولوجي

اغسطس 2017

ورقه اولي باثولوجي

ورقه تانيه باثولوجي

امراض الدم والبيولوجيا
ورقه تانيه تشخيص باالشعه

ناجح باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي

ورقه تانيه تناسليه

رقم اللجنه رقم الجلوس االسم

االربعاء 2022/4/27

التخصص

الجزء االول

االربعاء 2022/4/20

السبت 2022/4/23

3

127

دينا شعبان اسماعيل عطيه

االشعه التشخيصيه

اغسطس 2018

لم تتقدم ورقه اولي تشخيص باالشعه

لم تتقدم ورقه تانيه تشخيص باالشعه باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي

السبت 2022/4/30

3

129

دينا علي محمد علي بدوي

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2018

ورقه اولي جلديه

ورقه تانيه جلديه

ورقه اولي تناسليه

ورقه تانيه تناسليه

3

131

دينا محمد احمد جبران

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2016

ورقه اولي جلديه

ورقه تانيه جلديه

ناجح ورقه اولي تناسليه

ناجح ورقه تانيه تناسليه

3

133

دينا مصطفي عبدالهادي حماد

االشعه التشخيصيه

اغسطس 2020

ورقه اولي تشخيص باالشعه

ورقه تانيه تشخيص باالشعه

باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي

3

135

دينا مصطفي محمد عثمان

عالج االورام

اغسطس 2017

عالج اورام باالشعاع

عالج اورام بالعقاقير

ناجح اسس جراحه وباطنه

تكنولوجيا العالج االشعاعي

3

137

رانيا محمود راجح

االمراض الجلديه والتناسليه

ابريل 2016

ورقه اولي جلديه

ورقه تانيه جلديه

ناجح ورقه اولي تناسليه

ناجح ورقه تانيه تناسليه

3

139

رباب العزب السيد سليمان

البكتريا

اغسطس 2018

ورقه اولي بكتريا

ورقه تانيه بكتريا

3

141

رباب حمدي عبدالوهاب

الباثولوجيا االكلينيكيه

اكتوبر 2016

كيمياء اكلينيكيه

امراض الدم والبيولوجيا

3

143

رحاب رمضان حمزه بسيوني

االمراض الجلديه والتناسليه

فبراير 2019

ورقه اولي جلديه

3

145

رنا جمال السيد صقر

الباثولوجيا االكلينيكيه

اغسطس 2018

كيمياء اكلينيكيه

ناجح امراض الدم والبيولوجيا

3

147

رندا عبدالستار السيد الحواله

طب االطفال

اغسطس 2017

امراض اطفال وطرق تغذيه

حديثي والده ومبتسرين

ورقه تانيه جلديه

ناجح ورقه اولي تناسليه

3

149

ريم طه محمد الشرقاوي

النساء والتوليد

اغسطس 2019

توليد

تنظيم اسره

نساء

4

151

ريم محمد الضوي محمد

النساء والتوليد

فبراير 2019

توليد

تنظيم اسره

نساء

4

153

ريهام جاب هللا محمود الجبالي

امراض قلب واوعيه دمويه

فبراير 2017

ورقه اولي امراض قلب

ناجح ورقه تانيه تناسليه

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

4

155

زهراء محرز لطفي

النساء والتوليد

اغسطس 2018

توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

4

157

ساره السيد سالم

النساء والتوليد

اغسطس 2019

توليد

تنظيم اسره

نساء

4

159

ساره حامد محمود البسيوني

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2019

لم تتقدم ورقه اولي جلديه

لم تتقدم ورقه تانيه جلديه

ورقه اولي تناسليه

4

161

ساره خالد عبداللطيف راشد

امراض صدريه

فبراير 2019

ورقه اولي صدر

ورقه ثانيه صدر

4

163

ساره زغلول عبدالحميد المنشاوي

الباثولوجيا االكلينيكيه

اكتوبر 2016

كيمياء اكلينيكيه

ناجح امراض الدم والبيولوجيا

4

165

ساره صالح جعفر

طب المخ واالعصاب

اغسطس 2018

لم تتقدم طب المخ واالعصاب

الطب النفسي

4

167

ساره عبدالرحمن حسين انور

النساء والتوليد

اغسطس 2018

توليد

تنظيم اسره

ورقه تانيه تناسليه

علم نفس عام وخاص
نساء

التخصص

الجزء االول

االربعاء 2022/4/20

السبت 2022/4/23

االربعاء 2022/4/27

السبت 2022/4/30

رقم اللجنه رقم الجلوس االسم
4

169

ساره عزت عبدالعاطي الغباشي

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2018

لم تتقدم ورقه اولي جلديه

لم تتقدم ورقه تانيه جلديه

ورقه اولي تناسليه

ورقه تانيه تناسليه

4

171

ساره محمد احمد جبران

امراض قلب واوعيه دمويه

اغسطس 2018

ورقه اولي امراض قلب

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

4

173

سالي السعيد شعالن

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2016

ورقه اولي جلديه

ورقه تانيه جلديه

ناجح ورقه اولي تناسليه

ناجح ورقه تانيه تناسليه

4

175

سالي حسني علي عبدالفتاح

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2018

ورقه اولي جلديه

ورقه تانيه جلديه

ناجح ورقه اولي تناسليه

ناجح ورقه تانيه تناسليه

4

177

سالي حمدي السيد عبدالباري

عالج االورام

اكتوبر 2015

عالج اورام باالشعاع

عالج اورام بالعقاقير

ناجح اسس جراحه وباطنه

تكنولوجيا العالج االشعاعي

4

179

سالي خير الدين احمد النجار

الباثولوجيا االكلينيكيه

اكتوبر 2017

كيمياء اكلينيكيه

ناجح امراض الدم والبيولوجيا

4

181

سحر شكري عبد الحليم

طب المناطق الحاره

فبراير 2018

ورقه اولي طب مناطق

ورقه تانيه طب مناطق

4

183

سحر مصطفي عمر

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2019

لم تتقدم ورقه اولي جلديه

لم تتقدم ورقه تانيه جلديه

ورقه اولي تناسليه

ورقه تانيه تناسليه

4

185

سلمي مسعد احمد بطه

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2017

ورقه اولي جلديه

ورقه تانيه جلديه

ناجح ورقه اولي تناسليه

ناجح ورقه تانيه تناسليه

4

187

سلوي عبدالمجيد احمد الراعي

النساء والتوليد

اغسطس 2018

ناجح توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

4

189

سلوي مجدي السيد محمد

عالج االورام

اغسطس 2016

عالج اورام باالشعاع

عالج اورام بالعقاقير

ناجح اسس جراحه وباطنه

4

191

سماح مرزوق السيد ابوالعز

امراض الباطنه العامه

ابريل 2019

ورقه اولي باطنه

ورقه ثانيه باطنه

4

193

سمر حافظ سعد حافظ

جراحه عامه

اغسطس 2018

ورقه اولي جراحه

ورقه تانيه جراحه

4

195

سمر درويش مصطفي الهلبي

امراض الباطنه العامه

اغسطس 2020

ورقه اولي باطنه

ورقه ثانيه باطنه

4

197

سمر رياض العشماوي

النساء والتوليد

اغسطس 2016

توليد

4

199

سمر سامي عبدالحميد الصعيدي

امراض صدريه

اغسطس 2017

ورقه اولي صدر

ناجح تنظيم اسره

تكنولوجيا العالج االشعاعي

نساء
ورقه ثانيه صدر

5

201

سمر سعد زكي بدر

طب وجراحة العين

اغسطس 2017

لم تتقدم طب العين

جراحة العين

لم تتقدم باثولوجي وبكتريولوجي عين

5

203

سمر سعيد عشماوي

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2019

لم تتقدم ورقه اولي جلديه

لم تتقدم ورقه تانيه جلديه

ورقه اولي تناسليه

5

205

سمر سمير السيد عطيه

طب وجراحة العين

فبراير 2019

ناجح طب العين

جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

5

207

سمر محمد ابراهيم عبدالرازق

النساء والتوليد

اغسطس 2019

توليد

تنظيم اسره

نساء

5

209

سهام عبدالغفار احمد ابوطالب

النساء والتوليد

اغسطس 2019

توليد

تنظيم اسره

نساء

ورقه تانيه تناسليه

التخصص

الجزء االول

االربعاء 2022/4/20

السبت 2022/4/23

االربعاء 2022/4/27

رقم اللجنه رقم الجلوس االسم
5

211

شاهنده حسين علي باشا

النساء والتوليد

اغسطس 2018

توليد

تنظيم اسره

نساء

5

213

شريف عزت خورشيد

امراض الباطنه العامه

اغسطس 2016

ورقه اولي باطنه

5

215

شرين صالح ممدوح عبدالمولي

النساء والتوليد

اغسطس 2019

توليد

5

217

شيرين نبيه سرحان

امراض الباطنه العامه

اغسطس 2017

ورقه اولي باطنه

ورقه ثانيه باطنه

5

219

شيماء عادل رمضان ابوالقاسم

امراض قلب واوعيه دمويه

اغسطس 2015

ورقه اولي امراض قلب

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

السبت 2022/4/30

ورقه ثانيه باطنه
تنظيم اسره

نساء

5

221

صباح عيد محمد سالم

النساء والتوليد

اغسطس 2018

ناجح توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

5

223

ضياء مصطفي مرعي

االشعه التشخيصيه

فبراير 2018

ورقه اولي تشخيص باالشعه

ورقه تانيه تشخيص باالشعه

ناجح باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي

5

225

عبدالحكيم احمد عبدالحكيم

النساء والتوليد

فبراير 2020

توليد

تنظيم اسره

نساء

5

227

عبدالرحمن سالمه علي سالمه

جراحه عامه

اغسطس 2019

ورقه اولي جراحه

ورقه تانيه جراحه

5

229

امراض قلب واوعيه دمويه
عبدالرحمن مصطفي عبدالرحمن الذهبي

اغسطس 2018

ورقه اولي امراض قلب

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

5

231

عبير عيسي مختار قطب

النساء والتوليد

اغسطس 2018

توليد

5

233

علي عطا علي الحزاب

جراحه عامه

فبراير 2019

ورقه اولي جراحه

5

235

علي فرج سند

النساء والتوليد

اغسطس 2019

توليد

5

237

علي نجيب محمد

جراحة عظام

اكتوبر

جراحة عظام

اصابات

5

239

عمر علي الغراب

امراض الباطنه العامه

فبراير 2021

ورقه اولي باطنه

ورقه ثانيه باطنه

5

241

عمرو السيد علي محمد تاج الدين

طب المخ واالعصاب

اغسطس

طب المخ واالعصاب

5

243

عمرو حمامه سعيد حسين

امراض قلب واوعيه دمويه

اغسطس 2018

ورقه اولي امراض قلب

5

245

غاده سعد عبدالعزيز وهيبه

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2017

ورقه اولي جلديه

5

247

غاده محمد احمد عبدالسالم

امراض الباطنه العامه

اكتوبر 2019

ورقه اولي باطنه

ورقه ثانيه باطنه

5

249

غاده معروف الفقي

الطب الطبيعي

اغسطس 2019

الطب الطبيعي

االمراض الروماتيزميه

6

251

غاده نزيه طلخان االشقر

طب االطفال

فبراير 2019

امراض اطفال وطرق تغذيه

حديثي والده ومبتسرين

تنظيم اسره

نساء
ورقه تانيه جراحه

ناجح تنظيم اسره

نساء

علم نفس عام وخاص

الطب النفسي
ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه
ورقه تانيه جلديه

ناجح ورقه اولي تناسليه

ناجح ورقه تانيه تناسليه

رقم اللجنه رقم الجلوس االسم

السبت 2022/4/23

التخصص

الجزء االول

االربعاء 2022/4/20

6

253

فاطمه السيد محمد سودان

الباثولوجيا االكلينيكيه

اغسطس 2017

كيمياء اكلينيكيه

ناجح امراض الدم والبيولوجيا

6

255

فاطمه عبدالقادر عبدالناصر

امراض الباطنه العامه

فبراير 2019

ورقه اولي باطنه

ورقه ثانيه باطنه

6

257

فاطمه علي محمد عبيد

النساء والتوليد

اغسطس 2019

توليد

6

259

فاطمه محمد عبدالستار

الباثولوجيا االكلينيكيه

اغسطس 2019

كيمياء اكلينيكيه

ناجح امراض الدم والبيولوجيا

6

261

قمر عثمان زكريا

فارماكولوجي

فبراير 2020

ورقه اولي فارما

ورقه تانيه فارما

6

263

كوثر عادل عبدالسالم حجازي

الهستولوجي

فبراير 2019

ورقه اولي هستولوجي

ورقه تانيه هستولوجي

6

265

لبني عبدالعزيز حماده

االشعه التشخيصيه

اغسطس 2017

ناجح ورقه اولي تشخيص باالشعه

6

267

لمياء فؤاد محمد

طب االسره

اغسطس 2017

ورقه اولي طب االسره

ورقه تانيه طب االسره

6

269

ليلي طاهر سلطان

البكتريا

فبراير 2020

ورقه اولي بكتريا

ورقه تانيه بكتريا

6

271

ليليان سامي فهمي واصف

طب وجراحة العين

فبراير 2018

ناجح طب العين

6

273

ماريان عادل مرقص

الطب الطبيعي

اغسطس 2019

الطب الطبيعي

تنظيم اسره

ناجح ورقه تانيه تشخيص باالشعه

ناجح جراحة العين

االربعاء 2022/4/27

السبت 2022/4/30

نساء

باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي

باثولوجي وبكتريولوجي عين
االمراض الروماتيزميه

6

275

مارينا شريف فؤاد

االشعه التشخيصيه

اغسطس 2019

ورقه اولي تشخيص باالشعه

ورقه تانيه تشخيص باالشعه

باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي

6

277

مازن محمد ابراهيم الرصد

النساء والتوليد

فبراير 2019

ناجح توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

6

279

ماهر السيد محمد الديب

امراض قلب واوعيه دمويه

ابريل 2019

ورقه اولي امراض قلب

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

6

281

محسن ممدوح جبر

تخدير وعناية مركزة

فبراير 2019

تخدير

عنايه مركزة وعالج الم

6

283

محمد ابراهيم جاد هللا شرف

انف واذن وحنجره

فبراير 2018

ورقه اولي امراض انف واذن

ورقه تانيه جراحة رأس ورقبه

6

285

محمد زكريا محمد ناصف

امراض قلب واوعيه دمويه

اغسطس 2017

ورقه اولي امراض قلب

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

6

287

محمد عبدالرازق عبدالممنعم عبدالعال امراض قلب واوعيه دمويه

اغسطس 2019

ورقه اولي امراض قلب

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

6

289

محمد عبدالرحيم عبدالحميد

جراحه عامه

اغسطس 2018

ورقه اولي جراحه

ورقه تانيه جراحه

6

291

محمد عبدهللا شرف

النساء والتوليد

اغسطس 2016

ناجح توليد

6

293

محمد عبدالمولي عبداللطيف

امراض الباطنه العامه

ابريل 2016

ورقه اولي باطنه

ناجح تنظيم اسره

نساء
ورقه ثانيه باطنه

اساسيات علم الصوت

رقم اللجنه رقم الجلوس االسم

السبت 2022/4/23

التخصص

الجزء االول

االربعاء 2022/4/20

6

295

محمد مأمون مأمون سرور

امراض قلب واوعيه دمويه

فبراير 2018

ورقه اولي امراض قلب

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

6

297

محمد محمود عبدالعظيم بركات

امراض قلب واوعيه دمويه

اغسطس 2018

ورقه اولي امراض قلب

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

6

299

محمد مسعد الشوادفي

النساء والتوليد

اغسطس 2019

ناجح توليد

7

301

محمد مصطفي ابواليزيد

انف واذن وحنجره

اغسطس 2019

ورقه اولي امراض انف واذن

ورقه تانيه جراحة رأس ورقبه

7

303

محمود السعيد عبدالغفار حماده

امراض قلب واوعيه دمويه

فبراير 2019

ورقه اولي امراض قلب

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

7

305

محمود عبدالرازق درغام

جراحه عامه

اغسطس 2020

ورقه اولي جراحه

ورقه تانيه جراحه

7

307

محمود محمد عبدالقوي عايد

امراض قلب واوعيه دمويه

اغسطس 2019

ورقه اولي امراض قلب

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

7

309

محمود نبيل محمد

االشعه التشخيصيه

فبراير 2018

ورقه اولي تشخيص باالشعه

7

311

مرتضي محمد عبدالرازق

امراض الباطنه العامه

اغسطس 2017

ورقه اولي باطنه

7

313

مروه بهجات الشربيني

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2019

ورقه اولي جلديه

7

315

مروه عبدالمنصف ابوالعال درويش

امراض قلب واوعيه دمويه

فبراير 2018

ورقه اولي امراض قلب

ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

7

317

مروه محمد نبيل

طب االطفال

فبراير 2020

امراض اطفال وطرق تغذيه

حديثي والده ومبتسرين

7

319

مروه محمود الحبشي

فارماكولوجي

فبراير 2020

ورقه اولي فارما

ورقه تانيه فارما

7

321

مروه مصطفي زكي حراز

الطب الطبيعي

فبراير 2017

الطب الطبيعي وفروعه

االمراض الروماتيزميه

7

323

مصطفي حسين عبدالمجيد الشيخ

االشعه التشخيصيه

ابريل 2016

ورقه اولي تشخيص باالشعه

7

325

معتز رجب السيد صالح

امراض قلب واوعيه دمويه

اغسطس 2018

ورقه اولي امراض قلب

ناجح تنظيم اسره

ورقه تانيه تشخيص باالشعه

ورقه تانيه جلديه

ورقه تانيه تشخيص باالشعه

االربعاء 2022/4/27

السبت 2022/4/30

نساء
اساسيات علم الصوت

باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي
ورقه ثانيه باطنه

يراجع

ورقه اولي تناسليه

ورقه تانيه تناسليه

ناجح باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي
ورقه تانيه طرق التشخيص الكهربائيه

7

327

منار محمود مجدي احمد مزروع

طب وجراحة العين

فبراير 2020

طب العين

جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

7

329

منار يوسف محمد موسي

االمراض الجلديه والتناسليه

فبراير 2019

لم تتقدم ورقه اولي جلديه

لم تتقدم ورقه تانيه جلديه

ورقه اولي تناسليه

7

331

منة هللا كمال عبدالمجيد حسن

النساء والتوليد

اغسطس 2019

توليد

تنظيم اسره

نساء

7

333

مني احمد محمد الرخ

طب وجراحة العين

فبراير 2019

طب العين

ناجح جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

7

335

مني جمال باز محمد باز

طفيليات

فبراير 2020

ورقه اولي طفيليات

ورقه ثانيه طفيليات

ورقه تانيه تناسليه

رقم اللجنه رقم الجلوس االسم

السبت 2022/4/23

االربعاء 2022/4/27

التخصص

الجزء االول

االربعاء 2022/4/20

7

337

مني سيد احمد داود

امراض الباطنه العامه

اغسطس 2017

ورقه اولي باطنه

7

339

مني عبدالغني مصطفي بالل

النساء والتوليد

اغسطس 2017

توليد

7

341

مني فرج شاهين

الطب الطبيعي

اغسطس 2019

الطب الطبيعي وفروعه

7

343

مني مجدي ابوالفضل

االشعه التشخيصيه

اكتوبر 2019

ورقه اولي تشخيص باالشعه

7

345

مني مجدي مسعد الجمسي

امراض الباطنه العامه

فبراير 2019

ورقه اولي باطنه

7

347

مها السيد محمود مبروك

طب وجراحة العين

فبراير 2019

طب العين

7

349

مهاب اسامه حميده

جراحة عظام

ابريل 2016

جراحة عظام

اصابات

8

351

مي عارف عبدهللا عبدالكريم

البكتريا

فبراير 2018

ورقه اولي بكتريا

ورقه تانيه بكتريا

8

353

مي محمد الغرابلي

انف واذن وحنجره

اغسطس 2020

ورقه اولي امراض انف واذن

ورقه تانيه جراحة رأس ورقبه

8

355

مي محمد محمد حجازي

الباثولوجيا االكلينيكيه

اغسطس 2016

كيمياء اكلينيكيه

ناجح امراض الدم والبيولوجيا

السبت 2022/4/30

ورقه ثانيه باطنه
تنظيم اسره

نساء
االمراض الروماتيزميه

ورقه تانيه تشخيص باالشعه

باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي
ورقه ثانيه باطنه

جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

8

357

مي محمود بسطويسي

االشعه التشخيصيه

اغسطس 2017

ورقه اولي تشخيص باالشعه

ورقه تانيه تشخيص باالشعه

باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي

8

359

مي هاشم فايد

عالج االورام

فبراير 2019

عالج اورام باالشعاع

عالج اورام بالعقاقير

ناجح اسس جراحه وباطنه

8

361

نادره السعيد محمد

النساء والتوليد

فبراير 2020

لم تتقدم توليد

تنظيم اسره

نساء

8

363

نانسي دياب مصباح محمد

النساء والتوليد

اغسطس 2018

ناجح توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

8

365

نبيله احمد مأمون الشوربجي

النساء والتوليد

اغسطس 2019

توليد

تنظيم اسره

نساء

8

367

ندا عاطف شوبير

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2017

لم تتقدم ورقه اولي جلديه

لم تتقدم ورقه تانيه جلديه

ورقه اولي تناسليه

8

369

ندي سعد عبدالفتاح

النساء والتوليد

اغسطس 2017

توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

8

371

ندي شاكر يوسف عبدالعليم

النساء والتوليد

فبراير 2019

لم تتقدم توليد

تنظيم اسره

لم تتقدم نساء

8

373

ندي مدحت الميداني

سمعيات

اغسطس 2018

ورقه اولي امراض سمع

ورقه تانيه انف واذن وتخاطب

اختبارات سمع االطفال وسماعات

8

375

نسمه فتحي علي رضوان

النساء والتوليد

اغسطس 2018

ناجح توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

8

377

نشوي ابراهيم زكرا عبيد

طب االطفال

اغسطس 2017

امراض اطفال وطرق تغذيه

حديثي والده ومبتسرين

ناجح اساسيات علم الصوت

تكنولوجيا العالج االشعاعي

ورقه تانيه تناسليه

التخصص

الجزء االول

االربعاء 2022/4/20

السبت 2022/4/23

االربعاء 2022/4/27

رقم اللجنه رقم الجلوس االسم
8

379

نهاد ماهر نصر مطيط

النساء والتوليد

اغسطس 2019

توليد

تنظيم اسره

نساء

8

381

نهله عبدهللا ابوخضير

طب المخ واالعصاب

اغسطس 2017

طب المخ واالعصاب

الطب النفسي

8

383

نور الهدي جمال انور

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2018

لم تتقدم ورقه اولي جلديه

لم تتقدم ورقه تانيه جلديه

8

385

نورهان بهاء الدين عبدالستار

طفيليات

فبراير 2020

ورقه اولي طفيليات

السبت 2022/4/30

علم نفس عام وخاص
ورقه اولي تناسليه

ورقه تانيه تناسليه

ورقه ثانيه طفيليات

8

387

نورهان شعبان عبدهللا علي

النساء والتوليد

اغسطس 2016

توليد

تنظيم اسره

نساء

8

389

هاجر ياسر شاهين

االشعه التشخيصيه

فبراير 2018

ورقه اولي تشخيص باالشعه

ورقه تانيه تشخيص باالشعه

باطنه ـ جراحه ـ باثولوجي

8

391

هاله عصام الدين البنداري

االمراض الجلديه والتناسليه

اغسطس 2017

لم تتقدم ورقه اولي جلديه

لم تتقدم ورقه تانيه جلديه

ورقه اولي تناسليه

8

393

هبه حمدي القرضاوي

طب االطفال

فبراير 2019

امراض اطفال وطرق تغذيه

حديثي والده ومبتسرين

8

395

هبه رضا عبدالحميد

طب وجراحة العين

فبراير 2019

طب العين

جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

8

397

هبه محمد سليمان غباشي

طب وجراحة العين

فبراير 2019

طب العين

جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

8

399

هدي شهدي شعير

الباثولوجيا االكلينيكيه

اغسطس 2016

كيمياء اكلينيكيه

امراض الدم والبيولوجيا

9

401

هشام جمال مطاوع مطاوع

جراحة عظام

اكتوبر 2017

جراحة عظام

اصابات

9

403

هناء محمد عبدربه

الباثولوجيا االكلينيكيه

اغسطس 2016

كيمياء اكلينيكيه

ناجح امراض الدم والبيولوجيا

9

405

هند جمال السادات

الباثولوجيا االكلينيكيه

اكتوبر 2016

كيمياء اكلينيكيه

ناجح امراض الدم والبيولوجيا

9

407

هند عطيه عبدالخالق عبدربه

طب المناطق الحاره

اغسطس 2017

ورقه اولي طب مناطق

ورقه تانيه طب مناطق

9

409

وائل حماده نور خلف

طب االسره

فبراير 2018

ورقه اولي طب االسره

ورقه تانيه طب االسره

9

411

وفاء احمد كمال محمد

سمعيات

فبراير 2019

ورقه اولي امراض سمع

ورقه تانيه انف واذن وتخاطب

اختبارات سمع االطفال وسماعات

9

413

والء عبدالعظيم الدسوقي

طب وجراحة العين

اغسطس 2018

طب العين

جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

9

415

وليد سامي فتحي

جراحة عظام

فبراير 2020

ناجح جراحة عظام

اصابات

9

417

وليد صبحي السيد الكومي

النساء والتوليد

اغسطس 2017

ناجح توليد

ناجح تنظيم اسره

نساء

9

419

يارا ابراهيم محمد

طب وجراحة العين

فبراير 2017

ناجح طب العين

ناجح جراحة العين

باثولوجي وبكتريولوجي عين

ورقه تانيه تناسليه

التخصص

الجزء االول

االربعاء 2022/4/20

السبت 2022/4/23

االربعاء 2022/4/27

رقم اللجنه رقم الجلوس االسم
9

421

ياسمين جمال محمود صقر

النساء والتوليد

اغسطس 2019

توليد

تنظيم اسره

نساء

9

423

ياسمين صبري مدكور

الباثولوجيا االكلينيكيه

اغسطس 2017

كيمياء اكلينيكيه

9

425

محمود سامي زكي الشامي

النساء والتوليد

ناجح توليد

ناجح امراض الدم والبيولوجيا
ناجح تنظيم اسره

نساء

السبت 2022/4/30

