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طب األطفال

اكتوبر2014

ورقة أولى

ورقة ثانية

اكتوبر 2012

كيمياء

ناجح امراض دم

كيمياء

ناجح امراض دم
اصابات

1

ابتسام ابراهيم راشد

2

ابتسام كمال فرج

باثولوجى اكلينكى

3

ابراهيم جمال الدين محرز

باثولوجى اكلينكى

اكتوبر 2013

4

احمد حامد سعد احمد

عظام

ابريل 2014

جراحة عظام

الخميس 2020- 8-13

األثنين 17ـ8ـ2020

السبت 22ـ 8ـ 2020
حديثى الوالدة

5

احمد رضوان ابو العطا

طب األطفال

ابريل 2011

ورقة أولى

ورقة ثانية

ناجح حديثى الوالدة

6

احمد شاكر سالم

طب األطفال

ابريل 2010

ناجح ورقة أولى

ناجح ورقة ثانية

حديثى الوالدة

7

احمد محمد السبخاوى

نفسية وعصبية

اكتوبر2017

ورقة أولى (عصبية)

ورقة أولى (نفسية)

ورقة ثانية (عصبية)

8

احمد منصور ابراهيم

طب األطفال

ابريل 2010

ورقة أولى

ورقة ثانية

ناجح حديثى الوالدة

9

ايمان عبد السالم عبد النبى

طب األطفال

ابريل 2015

ورقة أولى

ورقة ثانية

لم يتقدم حديثى الوالدة

10

ايمان فتحى محمد مهدى

نساء وتوليد

اكتوبر2014

توليد

ناجح نساء

11

ايمان محمد عبد الغنى

باثولوجى اكلينكى

اكتوبر 2011

كيمياء

لم يتقدم امراض دم

12

ايمن جمعة ابراهيم

طب األطفال

اكتوبر2010

ورقة أولى

ورقة ثانية

ناجح حديثى الوالدة

13

أحمد أبو المعاطى عبد العزيز

طب األطفال

اكتوبر2014

لم يتقدم ورقة أولى

لم يتقدم ورقة ثانية

حديثى الوالدة

14

أحمد عبد الرازق محمود

نساء وتوليد

ابريل 2014

توليد

نساء

15

أسماء ابراهيم محمد

أشعة تشيخصية

ابريل 2008

ورقة أولى (تشخيص )

ورقة ثانية (تشخيص )

16

أمانى السيد كمال الغندور

بكتريا

ابريل 2014

ورقة أولى

ورقة ثانية

االثنين  24ـ 8ـ2020

ورقة ثانية (نفسية)

ناجح تنظيم أسرة

تنظيم أسرة
ناجح باطنة وجراحة وباثولوجى

17

أمجد محمد اسماعيل

جلدية وتناسلية

اكتوبر2012

لم يتقدم ورقة أولى (جلدية )

لم يتقدم ورقة ثانية (جلدية)

ورقة أولى (تناسلية)

ورقة ثانية (تناسلية)

18

أمل سمير عبد العظيم

جلدية وتناسلية

اكتوبر2011

ورقة أولى (جلدية )

ورقة ثانية (جلدية)

ناجح ورقة أولى (تناسلية)

ناجح ورقة ثانية (تناسلية)

19

أمل عبد الحميد عبد السالم

طب األطفال

ابريل 2015

ورقة أولى

ورقة ثانية

حديثى الوالدة

20

أمنية محمد فريد خليل

طب وجراحة العين

ابريل 2013

طب العين

لم يتقدم بطلب جراحة العين

21

أميرة أبو النصر حامد

أشعة تشيخصية

اكتوبر2008

ورقة أولى (تشخيص )

ورقة ثانية (تشخيص )

باطنة وجراحة وباثولوجى

22

أميمة محمد الدهراوى

جلدية وتناسلية

ابريل 2013

ورقة أولى (جلدية )

ورقة ثانية (جلدية)

ناجح ورقة أولى (تناسلية)

23

جينا عبد العاطى عبد العاطى

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2013

ناجح كيمياء

امراض دم

باثولوجى وبكتريولوجى

ناجح ورقة ثانية (تناسلية)
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عالج األورام

اكتوبر2013

ورقة أولى

ورقة ثانية

ناجح المقرر االختيارى

ناجح الباطنة والجراحة

جلدية وتناسلية

اكتوبر2013

ورقة أولى (جلدية )

ورقة ثانية (جلدية)

ورقة أولى (تناسلية)

ابريل 2015

لم يتقدم ورقة أولى

لم يتقدم ورقة ثانية

حديثى الوالدة

ورقة أولى

ورقة ثانية

ناجح حديثى الوالدة

ورقة ثانية (تشخيص )

ناجح باطنة وجراحة وباثولوجى
ناجح حديثى الوالدة

24

داليا أحمد عبد المنصف

25

داليا محمد كساب

26

دعاء السيد محمد فرج

طب األطفال

27

دعاء محمد عبد الجواد

طب األطفال

ابريل 2014

28

دينا مسعد على المهدى

أشعة تشيخصية

اكتوبر2013

ورقة أولى (تشخيص )

29

دينا مصطفى محمد الششتاوى

طب األطفال

ابريل 2015

ورقة أولى

ورقة ثانية

30

رحاب حامد عبد الوهاب

باثولوجى اكلينكى

اكتوبر 2015

كيمياء

ناجح امراض دم

31

رضا رجب راضى قطوش

التخدير والعناية

اكتوبر2013

ورقة أولى

ورقة ثانية

االثنين  24ـ 8ـ2020
ناجح تكنولوجيا العالج
ورقة ثانية (تناسلية)

32

رويدا عبد الفتاح شتا

جلدية وتناسلية

اكتوبر2013

ورقة أولى (جلدية )

ورقة ثانية (جلدية)

ناجح ورقة أولى (تناسلية)

ناجح ورقة ثانية (تناسلية)

33

زيزى مصطفى ابوصالح

جلدية وتناسلية

ابريل 2013

ورقة أولى (جلدية )

ورقة ثانية (جلدية)

ناجح ورقة أولى (تناسلية)

ناجح ورقة ثانية (تناسلية)

34

سارة عمر الشباسى

نفسية وعصبية

اكتوبر2013

ورقة أولى (عصبية)

35

سماح السيد محمد نجم

باثولوجى اكلينكى

اكتوبر 2012

كيمياء

ناجح امراض دم

36

سمر على على القطرى

نساء وتوليد

ابريل 2015

ناجح توليد

نساء

37

سوزان محمد ذكى عامر

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2013

لم يتقدم كيمياء

امراض دم

ناجح ورقة أولى (نفسية)

ورقة ثانية (عصبية)

ناجح ورقة ثانية (نفسية)

ناجح تنظيم أسرة

38

شيماء رجب الحداد

جلدية وتناسلية

اكتوبر2012

ورقة أولى (جلدية )

ورقة ثانية (جلدية)

ورقة أولى (تناسلية)

ورقة ثانية (تناسلية)

39

شيماء شفيق نعيم

جلدية وتناسلية

اكتوبر2011

ورقة أولى (جلدية )

ورقة ثانية (جلدية)

ناجح ورقة أولى (تناسلية)

ناجح ورقة ثانية (تناسلية)

40

شيماء محمد المرسى

طب األطفال

اكتوبر2013

ورقة أولى

ورقة ثانية

حديثى الوالدة

41

عبير عبد التواب شريف

نساء وتوليد

ابريل 2016

توليد

نساء

42

عزة عبد القادر دعدور

طب وجراحة العين

ابريل 2012

طب العين

جراحة العين

43

فاتن احمد جودة

طب األطفال

اكتوبر2014

ورقة أولى

ورقة ثانية

44

فاطمة احمد حامد

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2014

كيمياء

ناجح امراض دم

45

فاطمة عبد الجليل أبو الحسن

طب األطفال

ابريل 2012

ورقة أولى

ورقة ثانية

ناجح حديثى الوالدة

46

فاطمة عبد الفتاح عامر

طب األطفال

ابريل 2014

ورقة أولى

ورقة ثانية

ناجح حديثى الوالدة

ناجح تنظيم أسرة
باثولوجى وبكتريولوجى
حديثى الوالدة
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لم يتقدم حديثى الوالدة

47

محاسن عبد الرافع احمد

طب األطفال

ابريل 2013

ورقة أولى

ورقة ثانية

48

محمد احمد سليمان

طب األطفال

ابريل 2013

لم يتقدم ورقة أولى

لم يتقدم ورقة ثانية

حديثى الوالدة

49

محمد الحسينى على الحسينى

جلدية وتناسلية

اكتوبر2012

ورقة أولى (جلدية )

ورقة ثانية (جلدية)

ناجح ورقة أولى (تناسلية)

50

محمد شريف برغوت

مسالك بولية

اكتوبر2015

ورقة اولى

ورقة ثانية

51

محمد شوقى مباشر

عظام

ابريل 2012

جراحة عظام

52

محمد عرفة محمد نافع

طب األطفال

ابريل 2013

ورقة أولى

53

محمد عنان فتحى شفيق

عظام

اكتوبر2012

جراحة عظام

اصابات

54

محمود صابر محمود عيسى

عظام

اكتوبر2012

جراحة عظام

ناجح اصابات

55

مروة احمد عشره

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2015

كيمياء

ناجح امراض دم

56

منى ماجد عبد الحليم رمضان

طب األطفال

ابريل 2015

ورقة أولى

ورقة ثانية

57

منى متولى محمد اجمد

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2014

كيمياء

ناجح امراض دم

58

مها منصور محرم

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2015

كيمياء

ناجح امراض دم

59

مؤمن محمد عبد العزيز

نفسية وعصبية

اكتوبر2014

ورقة أولى (عصبية)

60

ناهد السيد عقل

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2014

كيمياء

لم يتقدم امراض دم

61

نسرين مجاهد شعيب

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2014

كيمياء

ناجح امراض دم

62

نهى محمد رفعت

جلدية وتناسلية

اكتوبر2012

ورقة أولى (جلدية )

ورقة ثانية (جلدية)

ناجح ورقة أولى (تناسلية)

63

نورا سليمان حماد

طب األطفال

ابريل 2014

ورقة أولى

ورقة ثانية

ناجح حديثى الوالدة

64

هاجر السيد احمد سعد

الطب الطبيعى

اكتوبر2014

طب طبيعى وتأهيل

كهرباء طبية

65

هبة عبد الرحمن عمران

جلدية وتناسلية

ابريل 2014

ناجح ورقة أولى (جلدية )

ناجح ورقة ثانية (جلدية)

66

هبه هللا فرحات يوسف

باثولوجى اكلينكى

اكتوبر 2013

ناجح كيمياء

امراض دم

67

هبه ماهر طوالن

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2017

كيمياء

لم يتقدم امراض دم

68

هبه مصطفى عبد العال

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2014

كيمياء

ناجح امراض دم

69

هدى صالح عبد الستار

طب األطفال

ابريل 2014

ورقة أولى

ورقة ثانية

االثنين  24ـ 8ـ2020

ناجح ورقة ثانية (تناسلية)

اصابات
ورقة ثانية

ورقة ثانية (عصبية)

ناجح حديثى الوالدة

ناجح حديثى الوالدة

ناجح ورقة أولى (نفسية)

ورقة أولى (تناسلية)

ناجح حديثى الوالدة

ناجح ورقة ثانية (نفسية)

ناجح ورقة ثانية (تناسلية)

ورقة ثانية (تناسلية)
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حديثى الوالدة

70

هدى محمد اسماعيل رخا

طب األطفال

ابريل 2015

ورقة أولى

ورقة ثانية

71

هدى يحيى عبد هللا الجندى

جلدية وتناسلية

اكتوبر2014

ورقة أولى (جلدية )

ورقة ثانية (جلدية)

ناجح ورقة أولى (تناسلية)

72

هناء جمال السيد محمد

أشعة تشيخصية

اكتوبر2011

ورقة أولى (تشخيص )

ورقة ثانية (تشخيص )

لم يتقدم باطنة وجراحة وباثولوجى

73

هيام محمود الشناوى

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2014

كيمياء

لم يتقدم امراض دم

74

وسام شعبان قناوى

نفسية وعصبية

ابريل 2011

ورقة أولى (عصبية)

75

والء محمود صبره

أمراض باطنة

ابريل 2015

ورقة أولى

ورقة ثانية

76

يارا محمد رأفت

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2011

كيمياء

ناجح امراض دم

77

ياسمين جمال الشين

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2015

كيمياء

ناجح امراض دم

78

احمد محمد محمود حسب هللا

عظام

ابريل 2014

جراحة العظام

االصابات

79

لميس محمود ابو النصر

طب وجراحة العين

ابريل 2010

طب العين

جراحة العين

80

احمد جمال توفيق

انف واذن وحنجرة

اكتوبر2014

ورقة اولى

ورقة ثانية

81

وائل شبل رمضان

باثولوجى اكلينكى

ابريل 2011

كيمياء

ناجح امراض دم

ناجح ورقة أولى (نفسية)

ورقة ثانية (عصبية)

االثنين  24ـ 8ـ2020

ناجح ورقة ثانية (تناسلية)

ناجح ورقة ثانية (نفسية)

باثولوجى وبكتريولوجى
سمعيات

