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 كشــــــــــــــف
 م   2222 أكتوبردور  "  الثاني الجزءمتحان الماجستير"  الالمتقدمين   بأسماء األطباء

  : التشريح األدمي وعلم األجنةقسم   -1

 د التي سيؤدي الطالب االمتحان فيياالموا تاريخ القيد االسم م

عمم "  –" ورقة ثانية   التشريح المتقدمعمم "  –" ورقة أولي متقدمال التشريحعمم )" متقدم التشريح األدمي وعمم األجنة في دى االمتحانتؤ  م 2219 أكتوبر آيو حسني محمد أحمد .1
 ( . " ورقة رابعة متقدم تشريح الجياز العصبي"  –" ورقة ثالثة  متقدم األجنة

  : الطفيليات الطبيةقسم   -2

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فييا تاريخ القيد االسم م

 –" ورقة ثالثة  حشرات طبية طفيمية"  –" ورقة ثانية   أوليات طبية طفيمية"  –" ورقة أوليديدان طبية طفيمية)" الطفيميات متقدمعمم  في دى االمتحانتؤ  م 2219 أكتوبر الشيماء عمي عبد الرحيم محمد .2
 ( . " عمم الطفيميات المعممي" ورقة خامسة – ة" ورقة رابع مناعة طفيمية" 

  قسم أمراض النساء والتوليد  :-3

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فييا القيد دور االسم م
" توليد " ورقة   –" أمراض النساء " ورقة ثانية  –اض النساء والتوليد ) " أمراض النساء " ورقة أولي يؤدى االمتحان في عمم أمر  م 2219أبريل  أحمد حمدي محمد محمد .3

 " تنظيم األسرة " ورقة خامسة ( .– -" توليد " ورقة رابعة –ثالثة 
" توليد " ورقة   –" أمراض النساء " ورقة ثانية  –النساء " ورقة أولي  يؤدى االمتحان في عمم أمراض النساء والتوليد ) " أمراض م 2219أبريل  محمد الفايز عبد العميم قاسم .4

 " تنظيم األسرة " ورقة خامسة ( .– -" توليد " ورقة رابعة –ثالثة 
" توليد " ورقة   –النساء " ورقة ثانية " أمراض  –يؤدى االمتحان في عمم أمراض النساء والتوليد ) " أمراض النساء " ورقة أولي  م 2222أبريل  مصطفي محمد أبو الحسين عطا .5

 " تنظيم األسرة " ورقة خامسة ( .– -" توليد " ورقة رابعة –ثالثة 
قة " توليد " ور   –" أمراض النساء " ورقة ثانية  –يؤدى االمتحان في عمم أمراض النساء والتوليد ) " أمراض النساء " ورقة أولي  م 2222أبريل  محمد أحمد جالل محمود .6

 " تنظيم األسرة " ورقة خامسة ( .– -" توليد " ورقة رابعة –ثالثة 
" توليد " ورقة   –" أمراض النساء " ورقة ثانية  –تؤدى االمتحان في عمم أمراض النساء والتوليد ) " أمراض النساء " ورقة أولي  م 2218أبريل  شيماء سيد عبد الرحيم عمي .7

 " تنظيم األسرة " ورقة خامسة ( .– -" توليد " ورقة رابعة –ثالثة 

  : التخدير والعناية المركزة الجراحيةقسم   -4

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فييا القيد دور االسم م
علم  التخدير والعناية المركزة "  –" ورقة أولي  لعناية المركزة الجراحيةعلم  التخدير وا)"  علم  التخدير والعناية المركزة الجراحيةدى االمتحان في تؤ  م 2217أبريل  منو اهلل أحمد حمزة عبد اهلل .8

 ( " ورقة رابعة  علم  التخدير والعناية المركزة الجراحية"  –" ورقة ثالثة   علم  التخدير والعناية المركزة الجراحية"  –" ورقة ثانية    الجراحية

علم  التخدير والعناية المركزة "  –" ورقة أولي  علم  التخدير والعناية المركزة الجراحية)"  علم  التخدير والعناية المركزة الجراحيةمتحان في دى االيؤ  م 2219أبريل  محمد محمود أحمد محمد .9

 ( " ورقة رابعة  حيةعلم  التخدير والعناية المركزة الجرا"  –" ورقة ثالثة   علم  التخدير والعناية المركزة الجراحية"  –" ورقة ثانية    الجراحية

علم  التخدير والعناية المركزة "  –" ورقة أولي  علم  التخدير والعناية المركزة الجراحية)"  علم  التخدير والعناية المركزة الجراحيةدى االمتحان في يؤ  م 2219أبريل  محمد األمير صديق مدكور .12

 ( " ورقة رابعة  علم  التخدير والعناية المركزة الجراحية"  –" ورقة ثالثة   لمركزة الجراحيةعلم  التخدير والعناية ا"  –" ورقة ثانية    الجراحية

  قسم األمراض الباطنة : - 5
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فييا القيد دور االسم م
"  –" أمراض الباطنة متقدم " ورقة ثانية   –تقدم )"أمراض الباطنة متقدم " ورقة أوليؤدى االمتحان في عمم األمراض الباطنة مي م 2219 أبريل محمد عبده عبد الراضي أحمد .11

 " مناقشة حاالت واختبار من متعدد " ورقة رابعة ( . –أمراض الباطنة متقدم " ورقة ثالثة 

  قسم طب القـلب واألوعية الدموية : -6

 ياالمواد التي سيؤدي الطالب االمتحان في القيد دور االسم م 
" طب القمب واالوعية الدموية " ورقة  –يؤدى االمتحان في طب القمب واالوعية الدموية )"طب القمب واالوعية الدموية " ورقة أولي م 2219أكتوبر  مصطفي محمد محمد فريد محمد جاد .12

 +اختيار من متعدد " ورقة رابعة ( . " طب القمب واالوعية الدموية حاالت –" طب القمب واالوعية الدموية " ورقة ثالثة  –ثانية  
" طب القمب واالوعية الدموية " ورقة  –ؤدى االمتحان في طب القمب واالوعية الدموية )"طب القمب واالوعية الدموية " ورقة أوليت م 2219 أبريل أمنية عمر أحمد منصور .13

 واالوعية الدموية حاالت +اختيار من متعدد " ورقة رابعة ( ." طب القمب  –" طب القمب واالوعية الدموية " ورقة ثالثة  –ثانية  

  قسم طب وجراحة العيون : -7

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فييا القيد دور االسم م
" باثولوجيا العين " ورقة  –ين " ورقة ثانية  " جراحة الع –تؤدى االمتحان في طب وجراحة العيون متقدم )" طب العين " ورقة أولي م 2219 أبريل شيماء حمدي محمد عمي .14

 . اختيار من متعدد " ورقة رابعة (  " مناقشة حاالت& –ثالثة 
ة " باثولوجيا العين " ورق –" جراحة العين " ورقة ثانية   –تؤدى االمتحان في طب وجراحة العيون متقدم )" طب العين " ورقة أولي م 2217 أكتوبر ميا سيد سيد كامل .15

 . اختيار من متعدد " ورقة رابعة (  " مناقشة حاالت& –ثالثة 
" باثولوجيا العين " ورقة  –" جراحة العين " ورقة ثانية   –تؤدى االمتحان في طب وجراحة العيون متقدم )" طب العين " ورقة أولي م 2217 أكتوبر ماريان فريد كامل عوض .16

 . عدد " ورقة رابعة ( اختيار من مت " مناقشة حاالت& –ثالثة 

  : طب األطفـالقسم   -8

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فييا القيد دور االسم م
 عمم"  –" ورقة ثانية   طب األطفال متقدمعمم "  –" ورقة أولي طب األطفال متقدمعمم )" طب األطفال متقدميؤدى االمتحان في عمم  م 2219 أبريل أحمد منير عمي عبده .17

 " مناقشة حاالت واختبار من متعدد " ورقة رابعة ( . –" ورقة ثالثة  طب األطفال متقدم
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 كشــــــــــــــفتابع  
 م   2222 أكتوبردور  "  ثانيال الجزءمتحان الماجستير"  الالمتقدمين   بأسماء األطباء

  : األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورةقسم   -9 

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فييا القيد دور االسم م
" عمم األمراض الجمدية متقدم " ورقة  –لجمدية متقدم" ورقة أوليؤدى االمتحان في عمم األمراض الجمدية والتناسمية وطب الذكوره متقدم )"عمم األمراض اي م 2218أكتوبر  الحسن محسن منصور محمود .18

 .  " أمراض ذكورة متقدم " ورقة خامسة ( –" أمراض تناسمية متقدم " ورقة رابعة  –" عمم األمراض الجمدية متقدم " ورقة ثالثة  –ثانية  

" عمم األمراض الجمدية متقدم " ورقة  –الجمدية والتناسمية وطب الذكوره متقدم )"عمم األمراض الجمدية متقدم" ورقة أولي تؤدى االمتحان في عمم األمراض م 2215أكتوبر  ىبو عرفو إبراىيم حامد .19
 .  " أمراض ذكورة متقدم " ورقة خامسة ( –" أمراض تناسمية متقدم " ورقة رابعة  –" عمم األمراض الجمدية متقدم " ورقة ثالثة  –ثانية  

" عمم األمراض الجمدية متقدم " ورقة  –تؤدى االمتحان في عمم األمراض الجمدية والتناسمية وطب الذكوره متقدم )"عمم األمراض الجمدية متقدم" ورقة أولي م 2214 يلبر أ ئيل لوقا المشيور ظريفمريانا ميخا .22
 .  " أمراض ذكورة متقدم " ورقة خامسة ( –رابعة  " أمراض تناسمية متقدم " ورقة –" عمم األمراض الجمدية متقدم " ورقة ثالثة  –ثانية  

  :قسم الجراحة العامة   -12

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فييا القيد دور االسم م
" عمم الجراحة  –قدم " ورقة ثانية  " عمم الجراحة مت –متقدم )"عمم الجراحة متقدم " ورقة أولي2يؤدى االمتحان في عمم الجراحة  م 2219أبريل  محمد خميفة محمود محمد .21

 " مناقشة حاالت واختبار من متعدد " ورقة رابعة ( . –متقدم " ورقة ثالثة 

  : األشعة التشخيصيةقسم   -11

 

 " بالنجاح والتوفيق اتلالمتحانلكل المتقدمين  الدراسات العليامع تمنيات " 

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فييا تاريخ القيد االسم م

"  –" ورقة ثانية  شعة التشخيصية األ" عمم  –" ورقة أوليالتشخيصية  شعةاأل)"عمم شعة التشخيصية يؤدى االمتحان في عمم األ م 2219أبريل  محمد عاطف فاضل إبراىيم .22
 " مناقشة حاالت واختبار من متعدد " ورقة رابعة ( . –" ورقة ثالثة شعة التشخيصية األعمم 

"  –" ورقة ثانية  شعة التشخيصية " عمم األ –قة أولي" ور شعة التشخيصية )"عمم األشعة التشخيصية يؤدى االمتحان في عمم األ م 2219أبريل  أحمد فيمي أبو دوح راضي .23
 " مناقشة حاالت واختبار من متعدد " ورقة رابعة ( . –" ورقة ثالثة شعة التشخيصية عمم األ

"  –" ورقة ثانية  شعة التشخيصية " عمم األ –" ورقة أوليشعة التشخيصية )"عمم األشعة التشخيصية ؤدى االمتحان في عمم األت م 2219أبريل  عبير محمد حريزي ميمل .24
 " مناقشة حاالت واختبار من متعدد " ورقة رابعة ( . –" ورقة ثالثة شعة التشخيصية عمم األ


