
) االول زءــــــالج (م 2022 أكتوبر دور ونــــيــــــالع ةـــــراحــــج و بـــط تيرـــــــــــماجس ةــــــــنتيج 

الطالب اسمالجلوس رقم
البصريات علمالعين فسيولوجيا علمواالجنة العين تشريح علم

التقديرالتقديرالتقدير
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

DجيدDجيدDجيدالسالم عبد الباسط عبد خليل9
BممتازCجيدجداBممتازمحمد يس محمد ريم13
DجيدEمقبولEمقبول رجب السيد  والء28

الطالب اسمالجلوس رقم
) اإلختياري المقرر ( المهنة اخالقياتالعام التقديرالعامة الجراحة علمالعصبية واالمراض العامة الباطنة علم 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

AممتازD جيدDجيدCجدا جيدالسالم عبد الباسط عبد خليل9
BممتازBممتازBممتازBممتازمحمد يس محمد ريم13
BممتازD جيدCجدا جيدCجدا جيد رجب السيد  والء28

 
 



م 2022 أكتوبر دور الطبية الفسيولوجيا ماجستير نتيجة  )األول الجزء( 

رقم
االسم

) اإلختياري المقرر ( المهنة اخالقياتالعام التقدير) وثانية أولي ورقة ( الهضمي الجهاز الفسيولوجي علم مقرر

التقديرالتقديرالتقديرالجلوس
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمده نقاطمعتاد نظام

BممتازAممتازAممتازسليم الفتاح عبد محمد أماني7

 



 م 2022 أكتوبر دور والمناعة الطبية الميكروبيولوجيا ماجستير نتيجة )األول الجزء(
رقم

االسم
)االختيارى المقرر( المهنة اخالقياتالعام التقدير) واحدة ورقة ( والمناعة العدوى مكافحة أساسيات) واحدة ورقة ( العامة صحة علم

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالجلوس
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

BممتازCجدا جيدCجدا جيدCجدا جيدمحمد الخالق عبد عال19

 



م 2022 أكتوبر دور الطبية الفارماكولوجيا ماجستير نتيجة  )األول الجزء( 

رقم
االسم

) اإلختياري المقرر ( المهنة اخالقياتالعام التقدير) وثانية أولي ورقة (  الميكروبيولوجي علم و الفارماكولوجي علم  

التقديرالتقديرالتقديرالجلوس
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمده نقاطمعتاد نظام

DجيدCجدا جيدCجدا جيدمحمد حسن سيد سمر15

 



         )أول جزء( م 2022 أكتوبر دور الدموية واألوعية القلب طب  ماجستير نتيجة
الطالب اسمالجلوس رقم

العامة الباطنة علمالباثولوجي علمالحيوية والكيمياء الفسيولوجي علم التشريح علم
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام
BممتازBممتازCجدا جيدBممتازإبراهيم الفضل أبو ابراهيم أمل8

الطالب اسمالجلوس رقم
)االتختياري المقرر ( المهنة أخالقياتالعام التقديرالقلب علم أساسيات الفارماكولوجي علم

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

Cجدا جيدCجدا جيدDجيدBممتازإبراهيم الفضل أبو ابراهيم أمل8

 



     )األول الجزء( م 2022 أكتوبر دور  التخاطب أمراض قسم ماجستير نتيجة
الطالب اسمالجلوس رقم

1وحنجرة وأذن أنف أساسيات علمطبية الهندسة وعلم الفسيولوجيا علمالطبي األحصاء وعلم التشريح علم وصوتيات لسانيات علم
التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام
Cجدا جيدDجيدDجيدDجيد أحمد محمود شرين16

الطالب اسمالجلوس رقم
)االتختياري المقرر ( المهنة أخالقياتالعام التقديرالنفسي القياس وعلم النفس علم

التقديرالتقديرالتقدير
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

BممتازDجيدCجدا جيد أحمد محمود شرين16

 

 



         )األول الجزء( م 2022 أكتوبر دور والنفسية العصبية األمراض قسم ماجستير نتيجة

الطالب اسمالجلوس رقم
والخاص العام السيكولوجي علموالسيكوباثولوجي الباثولوجي علم حيوية وكيمياء الفسيولوجى علم  والوراثة العصبى والجهاز التشريح 

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

Cجدا جيدCجدا جيدBممتازCجدا جيد العزيز عبد بركات داليا10
Cجدا جيدCجدا جيدCجدا جيدCجدا جيد علي الشبراوي سلمي14

الطالب اسمالجلوس رقم
)االختيارى المقرر( المهنة اخالقياتالعام التقديرالفارماكولوجى علمالباطنة االمراض علم

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

AممتازCجدا جيدCجدا جيدDجيد العزيز عبد بركات داليا10
Cجدا جيدCجدا جيدCجدا جيدD جيد علي الشبراوي سلمي14

 



 )األول الجزء( م 2022 أكتوبر دور األطفال طب قسم ماجستير نتيجة

الطالب اسمالجلوس رقم
واألشعة العامة الصحة علماألطفال طب أساسيات علموالباثولوجي الفارماكولوجي علموالميكروبيولوجي الفسيولوجى علم

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

Cجدا جيدCجيدجداCجدا جيدCجدا جيدعبدالله محمد يوسف ليلي21
Cجدا جيدCجدا جيدCجدا جيدBممتازمحمود فوزى منال24
Cجدا جيدBممتازCجدا جيدCجدا جيد فوزى محمد ياسمين29

الطالب اسمالجلوس رقم
)االتختياري المقرر ( المهنة أخالقياتالعام التقدير األكلينيكي الباثولوجى علمالطبية التقارير كتابة علم

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

BممتازCجدا جيدDجيدCجدا جيدعبدالله محمد يوسف ليلي21
BممتازCجدا جيدDجيدDجيدمحمود فوزى منال24
AممتازCجدا جيدDجيدBممتاز فوزى محمد ياسمين29

 

 



)االول الجزء( م 2022أكتوبر دور يدـــــــــالتول و اءــــــــــالنس أمراض ماجستير نتيجة

 رقم
الطالب اسم

حـــــــالتشريوالعناية االكلينيكية والباثولوجيا الباطنة الحيوية ياءـوالكيم الفسيولوجىوالميكروبيولوجى الباثولوجي

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالجلوس
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

BممتازCجدا جيدBممتازابــــــــــــــــــــــيــــــــــــــغالبكري شرقاوى سلطان هدي27

 رقم
الطالب اسم

)االختياري المقرر ( المهنة اخالقياتالوالدة حديثي أطفالالبولية والمسالك عامة الجراحه
التقديرالتقديرالتقديرالجلوس

معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام
BممتازCجدا جيدEمقبولالبكري شرقاوى سلطان هدي27

 



     )االول الجزء( م 2022 أكتوبر دور التشخيصية األشعة ماجستير نتيجة

رقم
االسم

الباثولوجي و العامة الجراحة وعلم العامة الباطنة علم      األشعة وخدمات الراديوبيولوجي علم األشعاعية الفيزيا علم
التقديرالتقديرالتقديرالجلوس

معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام
Cجدا جيدDجيدCجدا جيدبغدادي عباس محمد أحمد3

Cجدا جيدEمقبولCجدا جيدطه صديق شحات عبير17
Cجدا جيدCجدا جيدBممتاز رزق غطاس صفوت مريم23
Cجدا جيدCجدا جيدBممتازأحمد نوبي حساني مي25

رقم
االسم

)االختيارى المقرر( المهنة اخالقياتالعام التقديرالراديولوجي التشريح علمالراديولوجي الفحص تكنولوجيا علم
التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالجلوس

معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام
BممتازDجيدDجيدDجيدبغدادي عباس محمد أحمد3

Cجدا جيدDجيدDجيدDجيدطه صديق شحات عبير17
ابــــــــــــــــــــــيــــــــــــــغCجدا جيدCجدا جيدDجيد رزق غطاس صفوت مريم23
Cجدا جيدCجدا جيدDجيدCجدا جيدأحمد نوبي حساني مي25

 



 م 2022أكتوبر دور الباثولوجيا ماجستير نتيجة)'األول الجزء(

رقم
االسم

) اإلختياري المقرر ( المهنة اخالقياتالعام التقديروثانية اولى ورقة الهستولوجي علم
التقديرالتقديرالتقديرالجلوس

معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمده نقاطمعتاد نظام
BممتازCجيدجداCجيدجدا سيد حسن أسراء4

 

 



م 2022 أكتوبر دور الهستولوجيا ماجستير نتيجة)األول الجزء(
رقم

االسم
)االختيارى المقرر( المهنة اخالقياتالعام التقدير) واحدة ورقة ( العام األمراض علم ) واحدة ورقة( 1 الهستولوجي علم

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالجلوس
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

Cجدا جيدCجدا جيدBممتازDجيدسيد خليل زكريا أسماء5

 



)األول الجزء( م 2022 أكتوبر دور  الطبية الطفيليات ماجستير نتيجة
رقم

االسم
)االختيارى المقرر( المهنة اخالقيات) واحدة ورقة ( العامة الصحة علم) واحدة ورقة (البحث طرق

التقديرالتقديرالتقديرالجلوس
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

ابــــــــــــــــــــــيــــــــــــــغابــــــــــــــــــــــيــــــــــــــغابــــــــــــــــــــــيــــــــــــــغمحمد صالح مرام22



) االول الجزء( م 2022 أكتوبر دور الذكورة وطب والتناسلية الجلدية األمراض ماجستير نتيجة
رقم

الطالب اسم
العامة الباطنة علموالفطريات والميكروبيولوجيا الحيوية ياءــــــوالكيم الفسيولوجىالباثولوجي علم

التقديرالتقديرالتقديرالجلوس
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

BممتازCجدا جيدD جيد خليل محمد صالح نورهان26

رقم
الطالب اسم

)االختياري المقرر ( المهنة اخالقياتالعام التقدير ةــــــالنفسي األمراض علموالتجميل العامة الجراحة علم

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالجلوس
  معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

BممتازCجدا جيدCجيدCجدا جيد خليل محمد صالح نورهان26

 



) االول الجزء( م 2022 أكتوبر دور الجراحية المركزة والعناية التخدير ماجستير نتيجة

رقم
الطالب اسم

  العامة الباطنة علمالفسيولوجى علم الفارماكولوجي علم
التقديرالتقديرالتقديرالجلوس

 معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام
BممتازBممتازCجدا جيدمحمود محمد خالد أحمد1
AممتازBممتازCجدا جيدمحمد حجاج محسن أحمد2
AممتازBممتازBممتازعطية محمد محمد األء6
BممتازAممتازBممتازحسانين عطيتو حمدي دعاء11
BممتازBممتازCجدا جيد محمود أحمد رحاب12

  
رقم

الطالب اسم
)االختيارى المقرر ( المهنة اخالقياتالعام التقدير األكلينيكية والقياسات الفيزياء علم التشريح علم

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالجلوس
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

Cجدا جيدBممتازCجدا جيدDجيدمحمود محمد خالد أحمد1
BممتازBممتازBممتازCجدا جيدمحمد حجاج محسن أحمد2
Cجدا جيدBممتازBممتازDجيدعطية محمد محمد األء6
Cجدا جيدBممتازAممتازCجدا جيدحسانين عطيتو حمدي دعاء11
BممتازBممتازAممتازCجيدجدا محمود أحمد رحاب12



) االول الجزء( م 2022 أكتوبر دور الطبية الحيوية الكيمياء  ماجستير نتيجة

رقم
الطالب اسم

هستوباثولوجي  الهرمونات فسيولوجي   المناعة وميكروبيولوجي الدم أمراض
التقديرالتقديرالتقديرالجلوس

معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام
DجيدBممتازDجيد  حسين شعيب عفاف18
رقم

الطالب اسم
)االختيارى المقرر ( المهنة اخالقياتالعام التقدير

التقديرالتقديرالجلوس
معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام

BممتازCجدا جيد  حسين شعيب عفاف18

 



) االول الجزء( م 2022 أكتوبر دور اإلكلينيكية والسموم الشرعي الطب  ماجستير نتيجة

رقم
الطالب اسم

العام التقديرالسموم'    الشرعية الطبية الكيمياء     الشرعية الطبية الباثولوجيا
التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالجلوس

معتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظاممعتمدة نقاطمعتاد نظام
Dجدا جيدCجدا جيدDجيدCجدا جيدحسين  محمد نصر غادة20
رقم

الطالب اسم
)االختيارى المقرر ( المهنة اخالقيات

التقديرالجلوس
معتمدة نقاطمعتاد نظام

األمتحان دخول طلب بتسجيل تقم لمحسين  محمد نصر غادة20

 


