
               
 كلية الطب     
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 كشــــــــــــــف
 م   2222 أكتوبردور  " األول   الجزءمتحان الماجستير"  الالمتقدمين   بأسماء األطباء

 : قسم الباثولوجيا -1
 متاان ييااالمواد التي سيؤدي الطالب اال القيد دور االسم م
 تؤدى االمتاان يي مقررات : ) عمم الاستولوجي ورقة أولي وثانية ( & ) أخالقيات المانة ( . م 2221 أكتوبر إسراء حسن سيد شحات  .1

 : الهستولوجياقسم   -2
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
عمم التقنية الدقيقة ,عمم كيمياء االنسجة ,عمم الخاليا (" ورقة واادة " & )عمم  1اان يي مقررات ) عمم الاستولوجي تؤدى االمت م 2221أكتوبر  أسماء زكريا خليل سيد  .2

 االمراض العام ( " ورقة واادة " & ) أخالقيات المانة(.

 قسم الكيمياء الحيوية الطبية : -3
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
 تؤدى االمتاان يي مقررات)أمراض الدم وميكروبيولوجي والمناعة( & )يسيولوجي الارمونات( & )هستوباثولوجي( & ) أخالقيات المانة(. م 2221أكتوبر  شعيب حسين حسن عفاف  .3

 قسم الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية : -4
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
  تؤدى االمتاان يي مقررات )الباثولوجيا الطبية الشرعية( & )الكيمياء الطبية الشرعية ويشمل التزيف والتزوير( &)السموم ( م 2221أكتوبر  محمد حسين غادة نصر  .4

 قسم الفـارماكولوجيا الطبية : -5
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
 يؤدى االمتاان يي مقرر ) أساسيات الفارماكولوجي وعمم الميكروبيولوجي ورقة أولي وثانية ( & ) أخالقيات المانة ( . م 2221 أكتوبر سمر سيد حسن محمد  .5

 قسم الفسيولوجيا الطبية : -6
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
 قرر ) عمم يسيولوجيا الجااز الاضمي ورقة أولي وثانية ( & ) أخالقيات المانة ( .تؤدى االمتاان يي م م 2221 أكتوبر سليم محمد عبد الفتاح أماني  .6

 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة : -7
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
 ائيات وااصاء طبي ( " ورقة واادة " & )أسمسيات مكاياة عدوي والمناعة(" ورقة واادة" & ) أخالقيات المانة(.تؤدى االمتاان يي مقررات )عمم صاة عامة " وب م 2221 أكتوبر عال عبد الخالق محمد محمد  .7

 قسم الطفيليات الطبية : -8
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
 ( " ورقة واادة " & ) أخالقيات المانة(. صاة عامة" ورقة واادة " & )عمم  تؤدى االمتاان يي مقررات ) طرق باث ( م 2221 أكتوبر مرام صالح محمد مصطفي   .8

 : أمراض التخاطبقسم   -9
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
 ( .علم لسائيات وصوتياتتؤدى االمتاان يي مقرر ) م 2221أبريل  شيرين محمود أحمد محمد  .9

 قسم طب االطفـال  : -12
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور سماال م
الصاة العامة ؤدى االمتاان يي مقررات : )يارماكولوجي وباثولوجي( & )يسيولوجي وميكروبيولوجي( & )أساسيات طب االطفال( & )ت م 2221أبريل  ياسمين محمد فوزي محمد أحمد  .12

 & )أخالقيات المانة( .( جيا االكمينيكيةواالشعة( & )كتابة التقارير الطبية( & )الباثولو 

الصاة العامة تؤدى االمتاان يي مقررات : )يارماكولوجي وباثولوجي( & )يسيولوجي وميكروبيولوجي( & )أساسيات طب االطفال( & ) م 2221أبريل  منال فوزي محمود مكي  .11
 أخالقيات المانة( .& )االكمينيكية( واالشعة( & )كتابة التقارير الطبية( & )الباثولوجيا 

الصاة العامة تؤدى االمتاان يي مقررات : )يارماكولوجي وباثولوجي( & )يسيولوجي وميكروبيولوجي( & )أساسيات طب االطفال( & ) م 2221أبريل  ليلي يوسف محمد عبد هللا  .12
 . & )أخالقيات المانة(االكمينيكية( واالشعة( & )كتابة التقارير الطبية( & )الباثولوجيا 

 :  طب القـلب واألوعية الدمويةقسم   -11
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
ة( & )عمم ( & )أساسيات عمم القمب( & )عمم الباطنة العاميتؤدى االمتاان يي مقررات : )يسيولوجي وكيمياء ايوية( & )عمم الفارماكولوج م 2221 أكتوبر أمل إبراهيم أبو الفضل إبراهيم  .13

 ( & )أخالقيات المانة( .الباثولوجيالتشريح( & )عمم 
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 كشــــــــــــــفتابع  
 م   2222 أكتوبردور  " األول   الجزءمتحان الماجستير"  الالمتقدمين   بأسماء األطباء

 : قسم األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة -12
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
( & )عمم األمراض الباثولوجيتؤدى االمتاان يي مقررات )الفسيولوجي والكيمياء الايوية والميكروبيولوجيا والفطريات( & ) م 2221 أكتوبر نورهان صالح محمد خليل  .14

 . & )اخالقيات المانة( )لنفسية( & )الجرااة العامة والتجميل( & )الباطنة العامةا

 : قسم طب وجراحة العيون -13
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
االمتاان يي مقررات : )تشريح العين واالجنة( & )يسيولوجيا العين( & )البصريات( & )الجرااة العامة ( & )الباطنة العامة  تؤدي م 2221أبريل  ريم محمد يسن محمد  .15

 واألمراض العصبية( & )اخالقيات المانة( .

ين( & )البصريات( & )الجرااة العامة ( & )الباطنة العامة االمتاان يي مقررات : )تشريح العين واالجنة( & )يسيولوجيا الع تؤدي م 2221أكتوبر  والء السيد رجب السيد  .16
 واألمراض العصبية( & )اخالقيات المانة( .

عامة االمتاان يي مقررات : )تشريح العين واالجنة( & )يسيولوجيا العين( & )البصريات( & )الجرااة العامة ( & )الباطنة ال ؤديي م 2221أكتوبر  خليل عبد الباسط عبد السالم علي  .17
 واألمراض العصبية( & )اخالقيات المانة( .

 قسم األمراض العصبية والنفسية  : -14
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
لعامة( & )عمم تشريح الجااز تؤدي االمتاان يي مقررات )يسيولوجي وكيمياء ايوية( & )يارماكولوجي( & )الباطنة ا م 2221أبريل   داليا بركات عبد العزيز محمد  .18

 العصبي والوراثة( & )عمم الباثولوجي والسيكوباثولوجي( & )عمم السيكولوجي العام والخاص( & )اخالقيات المانة(
)عمم تشريح الجااز  تؤدي االمتاان يي مقررات )يسيولوجي وكيمياء ايوية( & )يارماكولوجي( & )الباطنة العامة( & م 2221أبريل  سلمي الشبراوي علي النوبي  .19

 العصبي والوراثة( & )عمم الباثولوجي والسيكوباثولوجي( & )عمم السيكولوجي العام والخاص( & )اخالقيات المانة(

 : قسم أمراض النساء والتوليد -15

 :  كزة الجراحيةالتخدير والعناية المر قسم   -16
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
& )عمم الباطنة العامة( ( & الفيزياء والقياسات االكمينيكيةتشريح( & )عمم اليؤدي االمتاان يي مقررات )يارماكولوجي( & )يسيولوجي( & ) م 2221أبريل  أحمد محسن حجاج محمد  .21

 )اخالقيات المانة(

& يؤدي االمتاان يي مقررات )يارماكولوجي( & )يسيولوجي( & )التشريح( & )عمم الفيزياء والقياسات االكمينيكية( & )عمم الباطنة العامة(  م 2221أبريل  حمد خالد محمد محمودأ  .22
 )اخالقيات المانة(

يولوجي( & )التشريح( & )عمم الفيزياء والقياسات االكمينيكية( & )عمم الباطنة العامة( & تؤدي االمتاان يي مقررات )يارماكولوجي( & )يس م 2221أبريل  أالء محمد محمد عطية  .23
 )اخالقيات المانة(

العامة( &  تؤدي االمتاان يي مقررات )يارماكولوجي( & )يسيولوجي( & )التشريح( & )عمم الفيزياء والقياسات االكمينيكية( & )عمم الباطنة م 2221أبريل  دعاء حمدي عطيتو حسانين  .24
 )اخالقيات المانة(

& تؤدي االمتاان يي مقررات )يارماكولوجي( & )يسيولوجي( & )التشريح( & )عمم الفيزياء والقياسات االكمينيكية( & )عمم الباطنة العامة(  م 2221أبريل  رحاب أحمد محمود قاسم  .25
 )اخالقيات المانة(

 قسم األشعة التشخيصية  : -17
 واد التي سيؤدي الطالب االمتاان ييااالم القيد دور االسم م
يؤدى االمتاان يي مقررات ) عمم الفيزياء االشعاعية (& ) عمم تكنولوجيا الفاص الراديولوجي (& )  عمم التشريح الراديولوجي (  م 2221أبريل  أحمد محمد عباس بغدادي  .26

 اة العامة وعمم الباثولوجي( & )اخالقيات المانة(&)عمم الراديوبيولوجي وخدمات االشعة (& ) عمم الباطنة العامة والجرا

تؤدى االمتاان يي مقررات ) عمم الفيزياء االشعاعية (& ) عمم تكنولوجيا الفاص الراديولوجي (& )  عمم التشريح الراديولوجي (  م 2221أبريل  عبير شحات صديق طه  .27
 والجرااة العامة وعمم الباثولوجي( & )اخالقيات المانة( &)عمم الراديوبيولوجي وخدمات االشعة (& ) عمم الباطنة العامة

تؤدى االمتاان يي مقررات ) عمم الفيزياء االشعاعية (& ) عمم تكنولوجيا الفاص الراديولوجي (& )  عمم التشريح الراديولوجي (  م 2221أبريل  مي حساني نوبي أحمد   .28
 نة العامة والجرااة العامة وعمم الباثولوجي( & )اخالقيات المانة(&)عمم الراديوبيولوجي وخدمات االشعة (& ) عمم الباط

تؤدى االمتاان يي مقررات ) عمم الفيزياء االشعاعية (& ) عمم تكنولوجيا الفاص الراديولوجي (& )  عمم التشريح الراديولوجي (  م 2221أبريل  مريم صفوت غطاس رزق هللا  .29
 & ) عمم الباطنة العامة والجرااة العامة وعمم الباثولوجي( & )اخالقيات المانة(&)عمم الراديوبيولوجي وخدمات االشعة (

 
 " بالنجاح والتوييق اتلالمتاانلكل المتقدمين  الدراسات العليامع تمنيات " 

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتاان يياا القيد دور االسم م
والميكروبيولوجي (&)عمم الجرااة العامة والمسالك  الباثولوجي(& )عمم  متاان يي مقررات )عمم التشريح(& )عمم الفسيولوجياال تؤدي م 2221 أكتوبر هدي سلطان شرقاوي البكري  .22

 البولية(&)عمم أمراض الباطنة والباثولوجيا االكمينيكية والعناية المركزة(& )عمم أطفال اديث الوالدة(& )اخالقيات المانة(


