
 مكتبه رقميه معمل الحاسب االلى 

   ص 9الساعه من  6/21 & ص 21.01الساعه من  5/21&  ص 9الساعه  من 4/21 :ايام الحضور

رالسيمست   م االسم الدرجه التخصص 

  .1 االء سمير عبد المطلب شرف ماجستير رمد 5 

  .2 االء محمد عبد التواب محمد الدمناوى ماجستير اشعه 4 

  .3 احمد صابر محمود متولى السيد بدره ماجستير انف واذن 0 

  .4 احمد عبد الباعث عبد المجيد بدك ماجستير قلب 6 

  .5 احمد عبد البديع عبد الحميد شعبان دكتوراه انف واذن 0 

 F 6 احمد عالء التهامى القاعيد دبلوم انف واذن.  

  .7 احمد عيد فهيم عبد الال ماجستير اشعه 1 

بلحه قطب احمد قطب ماجستير قلب 1   8.  

  .9 احمد كمال سند عبد الرحمن دكتوراه انف واذن 5 

  .10 احمد نجاح غازى الشوادفى ماجستير قلب 5 

  .11 اسراء فتحى فوده شلتوت ماجستير رمد 5 

  .12 اسراء فريد مأمون طوالن ماجستير  تخاطب 5 

  .13 اسراء ماجد السيد عبد السالم النجار دبلوم نسا 0 

  .14 اسراء مصطفى غازى عبد العزيز ماجستير اطفال  0 

  .15 امل ابراهيم الجندى ماجستير نسا 5 

  .16 ايمان عبد القادر ابو العزم ماجستير اشعه 0 

  .17 ايمان على استاذ االشمونى ماجستير باطنه 0 

  .18 ايمان مصطفى احمد محمد محمد ماجستير رمد 0 

  .19 ايه احمد عبد المنعم حسن خليل القيعى دبلوم رمد 0 

  .20 بسمه حامد عبد الحميد احمد ماجستير نسا 1 

 6 p.c 21 بشرى صالح على الشرقاوى ماجستير.  

  .22 تاله محمود مجمود ابو النصر ماجستير نسا 6 

  .23 جهاد احمد السيد صقر ماجستير اشعه 4 

  .24 جوزيف يسرى نصيف ابراهيم ماجستير قلب 5 

  .25 خلود عادل خليل السيد ماجستير صحه عامه 0 

  .26 دينا احمد محمد عصمت  ماجستير مناطق 4 

  .27 دينا اشرف المحمدى غريب الغريب ماجستير نسا 0 

  .28 دينا جمال عبد اللطيف الشماخى ماجستير رمد 0 

  .29 دينا محمد حميد دبلوم انف واذن 0 

  .30 رضوى محمد ضياء الدين عبد السميع السيد ماجستير اشعه 4 

فارسرنا ابراهيم عبد العظيم  ماجستير جلديه 0   31.  

  .32 الزا مجدى عبد الكريم حبيب دبلوم جلديه 1 

 1 p.c 33 ساره عاصم سيد احمد غالب دكتوراه.  

  .34 ساره غازى المحمدى عوض ماجستير رمد 1 

  .35 ساره فتح الله بركات حجازى ماجستير رمد 0 

  .36 ساره محمود طه حامد الخطيب دبلوم اشعه 0 

سالمسلمى ياسر عبد الغنى متولى  ماجستير رمد 0   37.  

  .38 سمر محمد عبد المنعم سليمان ماجستير صدر 4 



  .39 سميحه ابراهيم على ابراهيم دبلوم طب مناطق 0 

  .40 صفاء عبد الحميد متولى سيد ماجستير اشعه 0 

  .41 الطاهره محسن محمود جوده ماجستير نسا 0 

  .42 عادل محمد ابو الفتوح مرسى دكتوراه قلب 1 

قطبعبير عيسى مختار  ماجستير نسا 4   43.  

  .44 عفاف صبرى عبد القادر ماجستير نسا 0 

  .45 عالء الدين السيد على صديق ماجستير نسا 1 

  .46 علياء حمدى الغزالى ماجستير اشعه 6 

  .47 عمرو هشام السيد مصطفى ماجستير رمد 0 

  .48 فاطمه عزت محمد محمود عزب ماجستير قلب 0 

  .49 ماجده مصطفى احمد النحاس ماجستير اشعه 5 

محمد ابراهيم عبداللطيف احمد  دبلوم صدر 0   50.  

  .51 محمد احمد السيد مرسى صيام ماجستير قلب 1 

 F 52 محمد البادى محمود الشيبيشى ماجستير روماتيزم.  

  .53 محمد السيد محمد شعالن ماجستير اشعه 5 

  .54 محمد جمال محمد حمد ماجستير باطنه 4 

  .55 محمد حسن حميده عبد ربه ماجستير قلب 4 

  .56 محمد حمدى عطيه مشالى ماجستير مسالك 4 

  .57 محمد فريد توفيق محمد الهلباوى ماجستير جراحه 4 

  .58 محمد كامل عبد الرحمن عبد العال  ماجستير قلب 1 

  .59 محمد مجدى محمد على رمضان دبلوم نسا 1 

  .60 محمد يحيى عبد المحسن المشد ماجستير طب طبيعى 1 

وهيدىمحمود عبد الشافى صبحى  دكتوراه قلب 0   61.  

  .62 مرام محمد محمد العشماوى ماجستير رمد 4 

  .63 مروى محمد عبد المنصف صيام دكتوراه باطنه 5 

  .64 منى عادل عبد المقصود النعناعى ماجستير اشعه 5 

  .65 مى محمد الهادى ماجستير جلديه 4 

  .66 مى محمود بسطويسى رفاعى ماجستير اشعه 5 

الجواد عطا اللهناهد محمد عبد  ماجستير انف واذن 5   67.  

  .68 نبيل محمد الشحات احمد الشبراوى ماجستير قلب 0 

  .69 نجالء فريد حسن ابو عيطه ماجستير نسا 4 

  .70 نجوى زكريا عبد الجواد صالح ماجستير شرعى 1 

  .71 نشوى ابراهيم زكريا عبيد ماجستير اطفال 5 

  .72 هبه عبد الله ماضى دبلوم نسا 4 

فرج محمدهدير ابراهيم  دبلوم اشعه 1   73.  

  .74 والء عبد الغفار عبد الشكور البسيونى ماجستير نسا 5 

  .75 وليد صبحى السيد الكومى ماجستير نسا 5 

  .76 ياسمين سميح ابراهيم العماوى ماجستير جلديه 1 

  .77 ياسمين طلحه سعد زقزوق دبلوم نسا 0 

  .78 ياسمين عادل صبح ابراهيم دبلوم جلديه 1 
االمختص                             مدير ادراه الدراسات العليا                               وكيل الكليه للدراسات العلي                       

مكتبه رقميه معمل الحاسب            



ص 9ديسمبر  11&   ص 9ديسمبر  11&  ص 21.01ديسمبر  29:  ايام الحضور  

رالسيمست   م االسم الدرجه التخصص 

  .1 ابتهال محسن محمود ابو الخير ماجستير نسا 6 

  .2 ابرار محمد احمد خيال ماجستير اطفال 4 

  .3 احمد رجب عيسى درويش ماجستير قلب  4 

  .4 احمد رشاد احمد حسن تدوى دكتوراه جراحه  

  .5 احمد سامى الكتامى دكتوراه عصبيه 2 

  .6 احمد صبحى عبد الحى محمد النمر ماجستير قلب 0 

  .7 احمد عبد الباعث عبد المجيد يدك ماجستير قلب 6 

  .8 احمد عبد السالم على خطاب صقر دبلوم قلب 0 

  .9 احمد عبد الواحد على عبد الواحد ماجستير تخدير 6 

  .10 احمد عطيه عبد الله القصاص ماجستير مناطق 1 

 F 11 احمد عالء التهامى القاعيد دبلوم  انف واذن.  

البندارى الحصرىاحمد فتحى  ماجستير اسره 6   12.  

  .13 احمد محمد احمد الغمرى دكتوراه جراحه  

  .14 احمد محمد العشرى الكاشف دكتوراه تخدير 8 

 F 15 احمد محمد محمد محمد قاسم ماجستير رمد.  

  .16 اسامه ابراهيم يونس دكتوراه عصبيه 2 

  .17 اسراء بدوى عماره السعدنى ماجستير نسا 5 

 F العزيز الحلبىاميره رفعت عبد  ماجستير جلديه  18.  

  .19 بسمه صالح عبد الحميد ابراهيم ماجستير نسا 5 

  .20 بسمه محمد المهدى محمد رجب ماجستير نسا 4 

  .21 حسام الدين محمد الحسينى عبد الشافى ماجستير اشعه 6 

  .22 الحسب عبد القادر الحسب الجنيدى ماجستير تخدير 6 

  .23 حمزه حافظ سليمان خير الدين بدر م.استكمال اشعه 6 

  .24 خالد عبد الجابر ابو زيد حسين ماجستير قلب 0 

  .25 داليا جالل عبد الحكيم محمود ابو تجار ماجستير رمد 6 

  .26 دينا احمد محمد عصمت ماجستير مناطق 4 

  .27 دينا على محمد بدوى ماجستير جلديه 0 

  .28 دينا فؤاد عمر عمر ابو رزق دبلوم رمد 0 

  .29 دينا محمد حميد دبلوم نسا 0 

 6 p.c 30 رباب حمدى عبد الوهاب محمد ماجستير.  

  .31 رنا ابراهيم عبد العظيم فارس ماجستير جلديه 0 

  .32 رنا محمد السيد جمعه ابو العز دبلوم باطنه 4 

  .33 روضه الجبالى الجبالى خطاب ماجستير قلب 6 

  .34 ساره اسماعيل عبد الجليل عبد المجيد ماجستير ميكرو 5 

سعد عبد الحميدسامى رشاد  دكتوراه جراحه 8   35.  

  .36 سها سعد على محمد عويس ماجستير قلب 1 

  .37 السيد ابراهيم يوسف ابراهيم دكتوراه قلب 0 

  .38 السيد الهامى نجم دكتوراه عظام  

  .39 شروق عصام الدين عبد المحسن ماجستير تشريح 1 

  .40 شرين جابر الجبالى دكتوراه  نسا 5 

  .41 الطاهره محسن محمود جوده ماجستير نسا 0 

  .42 عادل عباس توماس عبد الشهيد دبلوم نسا 0 

  .43 عبد الرحمن عبد الحكيم عساف دكتوراه عصبيه 2 



 F 44 عبد الله محمد حافظ حسنى ماجستير كيمياء.  

  .45 عزه محمد احمد ابو المجد عيد ماجستير اشعه 5 

  .46 عفاف صبرى عبد القادر  ماجستير نسا 0 

الليسيعفت ابراهيم احمد  ماجستير انف واذن    47.  

  .48 على عطا على الحزاب ماجستير ج.تجميل  

  .49 عمرو سامح غباره دكتوراه جراحه  

  .50 عمرو عادل مكرم الله نوفل دبلوم مناطق 4 

  .51 عمرو محمد يحيى ابراهيم شهاب ماجستير قلب 0 

  .52 غاده على مبارك مضيع ماجستير باطنه 5 

العطارفتح الله ابراهيم فتح الله  دكتوراه انف واذن 5   53.  

  .54 لمياء حسنى المحالوى ماجستير طبيعى 4 

  .55 مايسه طارق السيد عز ماجستير جلديه 0 

  .56 محمد ابراهيم عبد اللطيف احمد دبلوم صدر 0 

  .57 محمد احمد محمد موسى بازيد دكتوراه جراحه  

  .58 محمد البادى محمود البشبيشى ماجستير روماتيزم 5 

  .59 محمد حسن عراقيب دكتوراه جراحه  

  .60 محمد شنيشن عبد الرحمن شنيشن دكتوراه جراحه  

  .61 محمد شوقى محمد عبد ربه ماجستير اشعه 6 

  .62 محمد عبد السالم موسى متولى ماجستير قلب 5 

 F 63 محمد عبد الله ابراهيم شرف ماجستير نسا.  

  .64 محمد عبد المعطى امام نصر ماجستير قلب 6 

فراجمحمد فرج عبد الرحمن  دكتوراه عصبيه 0   65.  

  .66 محمد مجدى محمد سيد احمد شحاته ماجستير قلب 0 

  .67 محمد محمود عبد العظيم بركات ماجستير قلب 4 

  .68 محمود الغنيمى عبد الصادق دكتوراه جراحه  

  .69 محمود عبد الناصر ابو العزم دكتوراه جراحه  

  .70 مروه يوسف محمود السيد دبلوم نسا 0 

التواب حشيشمريم عبد  ماجستير ج.تجميل    71.  

  .72 مصطفى عبد الستلر الباجورى ماجستير تخدير 6 

  .73 مضئ حسن بسيونى سالمه دبلوم اشعه 1 

  .74 منى حسن دويدار دكتوراه عصبيه 2 

  .75 مى عبد الله سالم ماجستير انف واذن  

 6 p.c 76 مى محمد محمد حجازى ماجستير.  

  .77 ميرهان معبد عبد العزيز سالم ماجستير نسا 5 

  .78 نانسى دياب مصباح محمد ماجستير نسا 4 

  .79 هاله محمد الصاوى ماجستير جلديه 0 

  .80 هند احمد محمد بدوى ماجستير نسا 0 

  .81 هند مصطفى عبد السالم الخولى ماجستير نفسيه 0 

  .82 وائل عالء الدين شوقى احمد دكتوراه جراحه  

  .83 وليد صبحى السيد الكومى ماجستير نسا 5 

محمد صالح يونسوهبه  دبلوم مناطق 4   84.  
مدير ادراه الدراسات العليا                               وكيل الكليه للدراسات العليا                             المختص                       

((                                   ) أ.د / عمرو زعير ) أ / احمد المصرى (                       ) أ / سوسن السعداوى            

 



 مكتبه رقميه معمل الحاسب االلى

ص9 01/21ص &  9  19/21ص &  21.01 12/21ايام الحضور:   

ترالسيمس    االسم الدرجه التخصص 

  .1 احمد ابراهيم عبد الخالق درويش ماجستير اشعه 5 

  .2 احمد صالح ابو االغا دكتوراه نسا  

  .3 احمد عبد ربه البحراوى  ماجستير نسا  

  .4 احمد كرم توفيق حسين ماجستير اشعه 5 

  .5 احمد محمد عبد المعطى نمر ماجستير قلب 0 

  .6 اسراء عبد الخالق مرزوق ماجستير نسا 5 

  .7 اسالم ابراهيم مشعل ماجستير نسا  

  .8 اسماء ابراهيم محمود ابراهيم لعج ماجستير اشعه 5 

  .9 اسماء حسن ابراهيم شلتوت ماجستير باطنه 5 

  .10 اسماء رمضان محمد الفقى ماجستير طب طبيعى 5 

  .11 اسماء صالح عبد الحليم السيد سعد ماجستير اطفال 5 

  .12 اسماء محمود عنتر نجم ماجستير اشعه 5 

  .13 امانى كمال عبد الواحد عبد الغفار ماجستير نسا 5 

  .14 امل شعبان محمد مختار ماجستير رمد 5 

  .15 امل عالء الدين حسن حماد ماجستير نسا 0 

  .16 امل نايل محمود احمد ندا ماجستير نسا 5 

  .17 اميره محمد صالح سعد ابو دالل  ماجستير اشعه 5 

  .18 ايمان ابراهيم ابو المجد ضيف ماجستير جلديه 5 

  .19 ايمان عيد فوزى عبيده ماجستير رمد 5 

محمد ابو رزقايه محمد عبد المجيد  ماجستير بكتريا 2   20.  

  .21 ايه محمد محمود البهنسى  ماجستير جلديه 5 

 5 p.c 22 بسمه عبد الغنى السعيد محمد المالكى ماجستير.  

  .23 حامد مصطفى عبد الفتاح سالم ماجستير نسا 6 

حسين بدوى حانم حسين ماجستير نسا    24.  

  .25 حسناء جمال احمد خفاجى ماجستير تخدير 6 

امامدعاء احمد  دكتوراه نسا    26.  

  .27 دعاء امين محمد خليل ماجستير باطنه 5 

  .28 دعاء عبد النبى مرعى ماجستير نسا  

  .29 دعاء مصطفى بكر بركات ماجستير نسا 5 

  .30 دينا احمد محمد عصمت محمد فهمى ماجستير مناطق 4 

  .31 رانيا طارق وليد عبده م.استكمال باطنه 5 

رمضان السيد الصاوى احمد  ماجستير انف واذن 0   32.  

  .33 رواء محمد سيد احمد زمزم ماجستير ميكرو 5 

  .34 ريهام عبد المنعم ابراهيم عبد الله دكتوراه نفسى 5 

  .35 ريهام محمد على موسى عنب ماجستير نسا 5 

 F 36 ساره حامد حامد عسكر ماجستير مناطق.  

  .37 ساره محمد محمود مبروك ماجستير اشعه 5 

  .38 سحر كمال سند عبد الرحمن ماجستير صدر 5 



  .39 سلمى سامى عبد اللطيف دكتوراه نسا  

  .40 سمر صالح سالم خليل ماجستير نسا 6 

  .41 شيماء حسام الدين عنتر عميره ماجستير قلب 1 

  .42 ضحى عبد الودود زكى ماجستير نسا  

  .43 ضحى على كمال عبد الفتاح ماجستير جلديه 5 

  .44 ضياء مصطفى اسماعيل مرعى ماجستير اشعه 5 

  .45 عزه عابدين فتوح قاسم ماجستير نسا 5 

  .46 عال محمد نجيب الغرابلى نوفل ماجستير جلديه 5 

  .47 عمرو حمامه سعيد حسين  ماجستير قلب 1 

  .48 غاده عبد الملك عبد العظيم عيد ماجستير اشعه 5 

  .49 غدى صالح فرج الشويك ماجستير رمد 5 

  .50 كوثر عطيه جاد ابو طاسه  ماجستير اشعه 5 

 1 p.c محمود فؤاد عبد العزيز لمياء دكتوراه  51.  

  .52 ليليان سامى فهمى واصف ماجستير رمد 5 

  .53 مادونا مفرح محروس غبريال دبلوم جلديه 0 

  .54 محمد احمد احمد بسيونى ماجستير اشعه 5 

  .55 محمد اسماعيل محمد عياد ماجستير نسا 5 

  .56 محمد خالد عبد الغفار الهوارى ماجستير نسا 5 

فؤاد حامد شاكر محمد طلعت دبلوم جلديه 0   57.  

  .58 محمد لطفى هانى ماجستير باطنه 4 

  .59 محمد مجدى فهمى عبد الغنى سعده ماجستير رمد 1 

  .60 محمد محمد رضا محمود زهران ماجستير طوارئ 5 

  .61 محمد نجيب التهامى فؤاد ماجستير نسا 6 

  .62 محمود عبد الشافى صبحى وهيدى دكتوراه قلب 0 

جرجس حنا مريان وجدى ماجستير جلديه 5   63.  

  .64 مصطفى احمد احمد عبد القادر والى دكتوراه رمد 5 

  .65 منى سيد احمد مصطفى داود ماجستير باطنه 5 

  .66 ميرا جرجس خليل صادق دبلوم قلب 0 

  .67 ندا السعيد حامد عبد ربه ماجستير اطفال 5 

  .68 نرمين سمير محمد المالح ماجستير اشعه 4 

البحيرىنهله عبد المعبود  ماجستير نسا    69.  

  .70 نهى حسب النبى محمد فتحى رضوان ماجستير اطفال 5 

  .71 نورا مجدى الحسينى االشوح ماجستير اشعه 5 

  .72 هاله عصام الدين صادق البندارى ماجستير جلديه 5 

  .73 هشام محمد اشرف ابو اليزيد الصغير ماجستير قلب 1 

  .74 هند حسنى السيد محمد الجابرى البر ماجستير اطفال 5 

  .75 هند صالح الدين فتحى محمود سويلم ماجستير نسا 5 

  .76 وفاء ابراهيم مصطفى كشك ماجستير مناطق 5 

  .77 يارا محمد عبد الحميد القطرى ماجستير مناطق 5 

  .78 ياسمين ابراهيم المصرى دكتوراه  نسا  

  .79 نور الهدى محمد احمد عابدين دكتوراه هستولوجى  
مدير ادراه الدراسات العليا                               وكيل الكليه للدراسات العليا                             المختص                       



         

ديسمبر 12&  16&  15مدرج التشريح    

  االسم الدرجه التخصص السيمستر 

  .1 رنا جمال السيد صقر ماجستير ب.ك  

حافظمروه عاطف منصور  ماجستير رمد    2.  

  .3 امنيه مصطفى ابراهيم زكى زيدان ماجستير صدر  

  .4 ايمان شبل على راضى دبلوم اشعه  

  .5 االء السيد مندور دكتوراه انف واذن  

  .6 االء حمدى مسلم ماجستير فسيولوجى  

  .7 االء محمد عبد التواب محمد المناوى ماجستير اشعه  

  .8 ابتهال مجدى حسنين ماجستير ج. عامه  

  .9 ابرار محمد احمد خيال ماجستير اطفال  

  .10 ابرام البير ادوارد  ماجستير عصبيه  

  .11 ابراهيم السيد هجرس ماجستير ج. عامه  

  .12 ابراهيم مصطفى السيد مصطفى دكتوراه ج. تجميل  

  .13 احمد السيد مندور ماجستير ج.قلب وصدر  

  .14 احمد جمال النواحى دكتوراه طوارئ  
  .15 احمد راتب عبده ماجستير ج. مسالك  

  .16 احمد سامى احمد حسين ماجستير عالج اورام  
  .17 احمد سامى احمد حسين ماجستير اورام  
  .18 احمد سمير المتولى بيومى غنيم ماجستير اشعه  
  .19 احمد صابر عبد الرحمن دكتوراه ج. مسالك  
  .20 احمد طارق زين العابدين عبد السالم ماجستير رمد  

  .21 احمد فتحى صالح دكتوراه ج.مخ واعصاب  
  .22 احمد فكرى ابو العز دكتوراه باطنه  
  .23 احمد فوزى ابو عجيله ماجستير قلب  

  .24 احمد محمد الحدقى ماجستير ج. عامه  
  .25 احمد محمد عبد العزيز ماجستير ج. مسالك  

  c.p 26 احمد مصطفى الجوهرى دكتوراه.  
  .27 احمد مصطفى السيد ناصف ماجستير عظام  
  .28 احمد مطاوع الصيفى دكتوراه باطنه  

  .29 احمد مفرح القليوبى دكتوراه رمد  

  .30 احمد هاشم ابراهيم سلطان ماجستير مناطق  
  .31 احمد هشام محمد حلمى نوح ماجستر اشعه  
  .32 اردهان محمود ربيع عبد الرحيم صالح دبلوم روماتيزم  

  .33 اسامه السيد حجازى ماجستير عظام  
  .34 اسراء السيد عبد السالم النوام دكتوراه نفسيه  
  .35 اسراء بدوى عماره السعدنى ماجستير نسا  
  .36 اسالم ابراهيم الوردانى دكتوراه ج. مسالك  

  .37 اسالم طلعت خليل ماجستير عظام  
  .38 اسالم عبد المطلب الطوخى دكتوراه قلب  



  .39 اسماء حمدى عقاب ابو بكر دبلوم نسا  
محروس اسماء حمدى دكتوراه كيمياء    40.  

  .41 اسماء رافت عبد الغفار ماجستير عالج اورام  
  .42 اسماء سمير يوسف دكتوراه كيمياء  
  .43 اسماء صفا عرابى ماجستير اشعه  
  .44 اسماء عبد العزيز عبد العزيز عطا الله دبلوم مناطق  
  .45 اسماء عبد المطلب غلوش دكتوراه كيمياء  
  .46 اسماء محمد على منصور دكتوراه هستولوجى  
  .47 اسماء محمود صالح بدير ماجستير اطفال  
  .48 اسماء محمود عبد العزيز دكتوراه كيمياء  
  .49 اشرف محمد داود ماجستير اشعه  

  .50 امانى ناجى عامر بركات دكتوراه اطفال  
  .51 امل السيد الشحات عطيه دبلوم جلديه  
  .52 امل السيد محمد ربيع ماجستير اشعه  
حامد امل حامد عباس دبلوم نسا    53.  

  .54 امل عالء الدين السيد ماجستير فارما  

  .55 امل محمد دويدار دكتوراه مناطق  
  .56 امل نايل محمود احمد ندا ماجستير نسا  

  .57 امنيه على حبيب المسيرى دكتوراه تخدير  
  .58 اميره احمد امين الشوره دبلوم نسا  

  .59 اميره السعيد العشرى ماجستير عصبيه  

  .60 اميره السيد الهوارى دكتوراه طب شرعى  

  .61 اميره بسيونى فتحى حموده ماجستير صحه عامه  

  .62 اميره بكر محمد اماره ماجستير تشريح  

  .63 اميره شعبان سليمان ماجستير مناطق  
  .64 اميره عبد الجليل الخولى دكتوراه صدر  

  .65 اميره فتحى الفيومى ماجستير عصبيه  
  .66 اميره محمد احمد خضر ماجستير رمد  
  .67 اميره محمد احمد خضر ماجستير رمد  

  .68 انس حسنى الجاريه ماجستير عظام  
  .69 انهار محمد كامل مسعد ماجستير رمد  

  .70 ايات اسماعيل فره دكتوراه مناطق  
  .71 ايمان احمد بسيونى عبد الحميد ماجستير باطنه  
  .72 ايمان احمد عبد الحكيم ماجستير اشعه  
السيد احمد حسانينايمان السيد  ماجستير رمد    73.  

  .74 ايمان بسيونى سرور السعدنى دكتوراه اطفال  
  .75 ايمان حسن مبروك دكتوراه قلب  

  .76 ايمان حمدى باشا دكتوراه فسيولوجى  
  .77 ايمان راوى محمد شعبان دبلوم قلب  
  .78 ايمان صالح ابراهيم عباس بسيونى ماجستير رمد  
  .79 ايمان عابدين عبد الفتاح ماجستير رمد  
  .80 ايمان عبد الحكيم ابو العينين محمد ماجستير صدر  



  .81 ايمان عبد السالم عبد اللطيف سرحان دكتوراه رمد  
  .82 ايمان عبد الغفار محمود غرابه دكتوراه نفسيه  
  .83 ايمان عبد الله ابو العينين دكتوراه باطنه  
  .84 ايمان محمد عبد الحميد سالمه ماجستير سمع واتزان  
  .85 ايمان هاشم الرفاعى دكتوراه كيمياء  
  .86 ايمن احمد السيد الشيخ ماجستير اشعه  
  .87 ايناس ماهر صالح غنيم ماجستير اطفال  
  .88 ايه جمال محمود عبد ربه ماجستير ب.ك  

  .89 ايه حمدى احمد حسن ماجستير عالج اورام  

  .90 ايه سعيد عامر دكتوراه باثولوجيا  
نصر الدين ابو خضره ايه شكرى ماجستير نسا    91.  

  c.p 92 ايه عبد العزيز الشحات ماجستير.  
  .93 ايه عبد المنعم ابو اليزيد صالح دكتوراه هستولوجى  

  .94 ايه محمد النعناعى ماجستير عصبيه  

  .95 ايه محمد ربيع عبد الغنى بخيت ماجستير صحه عامه  

  .96 ايه يحيى عزام ماجستير عصبيه  
المرشدىبسمه السعيد  دكتوراه صدر    97.  

  .98 بسمه عبد الفتاح هالل دكتوراه فسيولوجى  
  .99 بسمه محمد المهدى محمد رجب ماجستير نسا  

  .100 بسمه نبيل صابر  دكتوراه فارما  

  .101 بسنت شريف السيد محمود عوراه ماجستير جلديه  

  .102 بهجه محمد عبد الواحد الديب دبلوم اشعه  

سيدهمبوال سمير ايوب عبد الملك  ماجستير رمد    103.  

  .104 تقى خالد طلعت ماجستير عصبيه  

  .105 حسام الدين سعد صبحى خليل ماجستير نسا  

  .106 حسام الدين محمد الحسينى عبد الشافعى ماجستير اشعه  

  .107 حسن يوسف حسن زيد ماجستير باطنه  

  .108 خالد عبد الجابر ابو زيد ماجستير قلب  

  .109 خلود الشحات امين السحيتى دبلوم صدر  

  .110 خلود حمدى الشوربجى دكتوراه اشعه  

  .111 داليا محمد صالح الدين ايوب دكتوراه اطفال  

  .112 داليا محمد محمد عبد المجيد ماجستير صحه عامه  

  .113 دعاء احمد عبد الفتاح بلحه ماجستير طفيليات  

  c.p 114 دعاء السيد احمد الجيزاوى دكتوراه.  

  .115 دعاء عبد الباسط محمد يونس ماجستير رمد  

  .116 دينا جمال بسطويسى غانم ماجستير ب.ك  

  .117 دينا رضا احمد ابو عاصى ماجستير باطنه  

  .118 دينا عباس  ماجستير طب طبيعى  

  .119 دينا مصطفى حماد ماجستير اشعه  

  .120 دينا مصطفى محمد عثمان ماجستير عالج اورام  

  .121 رامى رزق حنا دكتوراه طوارئ  

  .122 رباب حمدى عبد الوهاب محمد ماجستير ب.ك  



  .123 رشا محمد البدرى عبده دبلوم باطنه  

  .124 رضوه محمد عاشور دكتوراه طوارئ  

  c.p 125 رغد عبد السالم مصطفى دكتوراه.  

  .126 رنا ايهاب دكتوراه ميكرو  

  .127 رنا عادل عبدالمنعم عطا الله دكتوراه اشعه  

  .128 رنا محمد السيد جمعه ابو العز دبلوم باطنه  

عادل خليفه رنا محمد دكتوراه باثولوجيا    129.  

  .130 ريم ايمن سيد راشد ماجستير قلب  

  .131 ريم محمد عبد الوهاب ابراهيم جاهين ماجستير اطفال  

  .132 ريهام بسيونى موسى مخلوف دبلوم نسا  

  .133 ريهام سامى شتا ماجستير اشعه  

  .134 ريهام لطفى جوهر عبد الحميد ماجستير جلديه  

  .135 ريهام مصطفى الجمال دكتوراه قلب  

عامهصحه      .136 ريهام منير عبد الحميد عامر ماجستير 

  .137 الزهراء احمد احمد احمد ماجستير طب طبيعى  

  .138 زهره الوادى محمد صالح الدين دكتوراه تخدير  

  .139 زينب محمد رمضان الغمرى ماجستير صحه عامه  

  .140 زينب يوسف حسن الششتاوى االبيض دبلوم نسا  

الشال ساره ابراهيم دسوقى دكتوراه اطفال    141.  

  .142 ساره احمد نعيم ماجستير سمعيات  

  .143 ساره اسماعيل عبد الجليل ماجستير ميكرو  

  .144 ساره اشرف عبد الله ماجستير قلب  

  .145 ساره حمدى عبد المنعم سليمان دكتوراه جلديه  

  .146 ساره زكريا الرمادى ماجستير عصبيه  

  .147 ساره عادل عبد المنعم ماجستير رمد  

  .148 ساره عبد البديع عبد الستار حسن ماجستير صدر  

  c.p 149 ساره عبد الرازق حبسه ماجستير.  

  .150 ساره محمد ابراهيم العشرى دكتوراه اطفال  

  .151 ساره محمد الجنزورى ماجستير صدر  

  .152 ساره محمد عبد القادر ايوب ماجستير عالج اورام  

ساره محمد فريد   دكتوراه اورام    153.  

  .154 ساره مصطفى نصر البغدادى دبلوم جلديه  

  .155 سالى محمد الصواف دكتوراه قلب  

  .156 سامى رشاد سعد عبد الحميد دكتوراه ج.اوعيه  

  .157 سلمى جمال حمدى ابو زيد ماجستير عالج اورام  

  .158 سماح احمد ابراهيم الضلع ماجستير جلديه  

  .159 سمر حافظ سعد حافظ ماجستير جراحه  

  .160 سمر سمير عبد الخالق النمله ماجستير صحه عامه  

  .161 سمر شعبان حسن ماجستير فسيولوجى  

  .162 سمر صالح سالم خليل ماجستير نسا  

  .163 سوزان السيد ابو النصر امامو دكتوراه هستولوجى  

  .164 شروق جمال احمد بدر الدين ماجستير عالج اورام  



  .165 شريف شوقى العبد دكتوراه طوارئ  

السعيد شعبانشيماء  دكتوراه تخدير    166.  

  .167 شيماء حسام فاروق محمد حافظ ماجستير اشعه  

  .168 شيماء عبد اللطيف رجب عبد اللطيف ماجستير صدر  

  .169 شيماء عبد المنعم مشعل دكتوراه مناطق  

  .170 الشيماء فتحى الدسوقى ماجستير مناطق  

  .171 الشيماء محمد عبد الفتاح دكتوراه اطفال  

  .172 شيماء محمد فتوح حموده ماجستير مناطق  

  .173 الشيماء محمود عبد الخالق المرسى سليم ماجستير رمد  

  .174 شيماء ممدوح حسي مطاوع دكتوراه تشريح  

  .175 شيماء منير احمد محمد تمراز نوح ماجستير رمد  

  .176 طارق عبد الحى عبد اللطيف دكتوراه تخدير  

  .177 طارق عبد الرحمن زغلول دكتوراه ج. مسالك  

  .178 طارق عفيفى صحصاح دكتوراه جراحه  

  .179 طلعت محمد ابو ريه زغلول دكتوراه ج. مسالك  

  .180 طه احمد طه الشافعى  دبلوم قلب  

  .181 عادل محمد سالم دكتوراه عظام  

  .182 عائشه عماد الميهى دكتوراه طب شرعى  

  .183 عبد الرحمن سليمان عبد الفتاح هارون ماجستير عظام  

العزيز السيد رضا عبد العزيزعبد  دبلوم انف واذن    184.  

  .185 عبد الله احمد خالد ماجستير عظام  

  .186 عبد الله محمد حافظ حسن ماجستير كيمياء  

  .187 عبير عيسى مختار قطب ماجستير نسا  

  c.p 188 عزه ابراهيم رسالن دكتوراه.  

  .189 عزه مصطفى محمد ابو شنادى دكتوراه تشريح  

  .190 عصام محمد الشاذلى ماجستير عصبيه  

  .191 عال احمد محمد سلطان ماجستير سمعيات  

  .192 على احمد صالح الدين على طرخان ماجستير عالج اورام  

  .193 على عطا على ماجستير ج. تجميل  

  .194 على فهمى شهاب ماجستير ج. عامه  

  .195 على ماهر فايد دكتوراه عظام  

  .196 علياء محمد بالل المليجى دكتوراه تخدير  

محمد عبد الرحيمعلياء  دكتوراه تخدير    197.  

  .198 علياء مرزوق محمد ماجستير مناطق  

  .199 عمر محمد هشام ماجستير ج. مخ  

  .200 عمر مصطفى فراج دكتوراه ج.مخ واعصاب  

  .201 عمرو السيد فتوح ماجستير ج. عامه  

  .202 عمرو عادل مكرم الله نوفل دبلوم مناطق  

  .203 عمرو على صادق خطاب ماجستير مناطق  

  .204 عمرو فؤاد زيدان دكتوراه فارما  

  .205 عمرو محمد المحالوى دكتوراه ج. اوعيه  

  .206 غاده جمال سعد ماجستير سمعيات  



  .207 غاده سالم المرسى  ماجستير عالج اورام  

  c.p 208 غاده شوقى خالد  ماجستير.  

  .209 غاده عطيه صاجه دكتوراه طب شرعى  

  .210 غاده على مبارك مضيع ماجستير باطنه  

  .211 غاده محمد احمد عبد السالم ماجستير باطنه  

  .212 فاطمه ابراهيم صالح عميره ماجستير رمد  

  .213 فاطمه السيد اسماعيل دكتوراه تخدير  

  .214 فاطمه جابر احمد صبيح دكتوراه طب شرعى  

  .215 فاطمه سمير شحاته ماجستير باطنه  

  .216 فاطمه عبد السالم عبد الله دكتوراه طوارئ  

الناصر عبد القادر حمودفاطمه عبد  ماجستير باطنه    217.  

  .218 فتح الله ابراهيم فتح الله العطار دكتوراه انف واذن  

  .219 فهمى محمد فهمى ماجستير ج. عامه  

  .220 كريم احمد محمد نصار ماجستير رمد  

  .221 كريم مجدى عثمان زغلول ماجستير اشعه  

  .222 كريمان حلمى القصراوى دكتوراه مناطق  

  .223 لبنى عبد العزيز محمد عبد العزيز شكبان ماجستير اشعه  

  .224 لبنى عبد العزيز مصطفى يسن حماده ماجستير اشعه  

  .225 لمياء احمد البتانونى دكتوراه قلب  

  .226 لمياء حسن المحالوى ماجستير طب طبيعى  

  .227 لمياء خالد عبد القوى زيدان دكتوراه اطفال  

  .228 لميس محمد غيث دكتوراه اشعه   

  .229 ماروال فتحى وهبه حنا دبلوم اشعه  

  .230 مارينا عادل مرقص ماجستير طب طبيعى  

  .231 محمد ابراهيم جاد الله شرف ماجستير انف واذن  

  .232 محمد اسامه خليفه  ماجستير عظام  

  .233 محمد السيد الشريف دكتوراه باطنه  

  .234 محمد انور احمد خلف دبلوم قلب  

  .235 محمد جمال عبد الفتاح دكتوراه ج. مسالك  

  .236 محمد جمال عبد الواحد دكتوراه عظام  

  .237 محمد جمال على ابو النور ماجستير قلب  

  .238 محمد حسين عماره دكتوراه باطنه  

  .239 محمد حمدى عبد الرازق الغزالى دكتوراه ج. تجميل  

  .240 محمد رمضان انور عباس ماجستير باطنه  

  .241 محمد سامى محمود ترك دكتوراه صدر  

شوقى محمد عبد ربهمحمد  ماجستير اشعه    242.  

  .243 محمد صبحى عبد الحميد عامر ماجستير قلب  

  .244 محمد صالح قاسم دكتوراه قلب  

  .245 محمد عبد المجيد محمد صقر ماجستير انف واذن  

  .246 محمد عبد المعطى امام نصر ماجستير قلب  

  .247 محمد عصام الدين السيد جنيدى ماجستير باطنه  

  .248 محمد عصام الدين محمد الخليفى ماجستير مسالك  



  .249 محمد على محمود  دكتوراه ج.قلب وصدر  

  .250 محمد عليوه احمد دكتوراه ج. اوعيه  

  .251 محمد فاتح احمد شوشه ماجستير قلب  

  .252 محمد مجدى لطفى حافظ ماجستير عظام  

  .253 محمد مجدى محمد سيد ماجستير قلب  

  .254 محمد محمود الشيخ دكتوراه طوارئ  

  .255 محمد محمود رمضان ماجستير قلب  

  .256 محمد محمود عبد العظيم بركات ماجستير قلب  

  .257 محمد محمود عبد الغنى محمد هجرس دكتوراه انف واذن  

  .258 محمد مدحت الخشاب دكتوراه ج. مسالك  

  .259 محمد نبيل محروس عبد الخالق دكتوراه قلب  

  .260 محمود حسن صبرى عبد النبى حسن ماجستير عظام  

عامهج.      .261 محمود خيرى بركات ماجستير 

  .262 محمود شفيق عبد الحميد شرف ماجستير طفيليات  

  .263 محمود طلعت عالم ماجستير عظام  

  .264 محمود عبد الحميد الجاويش دكتوراه باطنه  

  .265 محمود عبد الفتاح سعد ماجستير قلب  

  .266 محمود فهمى سليمان دكتوراه عظام  

  .267 محمود محمد ابو العينين الرفاعى دكتوراه ج. مسالك  

  .268 محمود محمد السعيد على طلبه  قلب  

  .269 مرام محمد التباع دكتوراه فسيولوجى  

  .270 مرام مفرح محروس غبريال دكتوراه تشريح  

  .271 مروه اسامه زكى البرلسى دبلوم اطفال  

  .272 مروه جمال دكتوراه ميكرو  

  .273 مروه دسوقى ابو حمر دكتوراه قلب  

  .274 مروه طاهر شرشر ماجستير صدر  

  .275 مروه محمد ابو نار ماجستير هستولوجى  

  c.p 276 مروه محمد سعيد الحداد دكتوراه.  

  .277 مروه مسعد الجوهرى دكتوراه تخدير  

  .278 مريم عبد التواب حشيش ماجستير ج. تجميل  

  .279 مريهان عادل محمد عبد الله دبلوم باطنه  

شحاتهمصطفى احمد ابو  ماجستير ج. مخ    280.  

  .281 مصطفى احمد محمد شبك ماجستير قلب  

  .282 مصطفى اسامه عوض السيد شيته ماجستير قلب  

  .283 مصطفى اسماعيل ابو زيد شرف دكتوراه تخدير  

  .284 مصطفى الرفاعى ماجستير سمعيات  

  .285 مصطفى حسن راضى  ماجستير ج.قلب وصدر  

  .286 مصطفى خليل محمد الدرس ماجستير طب طبيعى  

اورامعالج      .287 مصطفى سمير محمد الشحات ماجستير 

  .288 مصطفى فاروق عطيه ماجستير عظام  

  .289 مصطفى محمد حامد شاهين دكتوراه تخدير  

  .290 مصطفى محمد نجيب ماجستير عظام  



  .291 مصطفى محمود عيسى ماجستير ج. مخ  

  .292 منار يوسف محمد موسى زياده ماجستير صدر  

السميع القديممنال زكى عبد  دكتوراه اطفال    293.  

  .294 منال محمود عطيه  دكتوراه اطفال  

  .295 منه  عبد الله القاضى ماجستير فارما  

  .296 منه الله الحصرى ماجستير طب شرعى  

  .297 منى احمد عبد الفتاح ماجستير قلب  

  .298 منى السيد احمد ابراهيم ابو هالل ماجستير نسا  

  .299 منى عرفه ناصف دكتوراه مناطق  

  c.p 300 مى اسماعيل الشرقاوى دكتوراه.  

  .301 مى عبد الله مصطفى ماجستير سمعيات  

  .302 مى محمد صالح الدين شوقى ماجستير باثولوجيا  

  .303 مى محمد محمد حجازى  ماجستير ب.ك  

  .304 مى هاشم محمد صالح الدين فايد ماجستير عالج اورام  

  .305 مياده الدسوقى عبد الوهاب الحسينى دكتوراه هستولوجى  

  .306 ميرنا محمد ابو بكر رمضان ماجستير تشريح  

  .307 نانسى دياب مصباح محمد ماجستير نسا  

  .308 نجاه محمد عبده غالب  ماجستير رمد  

  .309 نجالء هشام الحنفى محمد ماجستير نسا  

  .310 نجالء يوسف حسن جاب الله ماجستير طب اسره  

  .311 نجوى زكريا عبد الجواد صالح ماجستير طب شرعى  

  c.p 312 ندى السيد طه  ماجستير.  

  .313 ندى عاطف عبد العزيز شوبير ماجستير جلديه  

  .314 ندى عبد الفتاح صدقه دكتوراه تخدير  

  .315 نسرين صفوت عبد الرحمن الفيل دكتوراه اطفال  

  .316 نشوى ابراهيم حموده دكتوراه تخدير  

  .317 نهال عبد الغفار هيبه دكتوراه باثولوجيا  

المنسىنهال عوض محمد طه  دبلوم نفسيه    318.  

  .319 نهال محمد حسن الشبينى ماجستير جلديه  

  .320 نهال مصطفى جبر ماجستير فسيولوجى  

  .321 نهله انس بشير دكتوراه كيمياء  

  .322 نهله رفعت امام خليل حجازى ماجستير رمد  

  .323 نهى شبل محمد كمال ماجستير ب.ك  

  .324 نهى عادل بيومى ابراهيم ابو طور دبلوم جلديه  

  .325 نهى عصام الدين عبد الرحيم شلبى ماجستير طفيليات  

  .326 نورا ابراهيم حسينى عبده دكتوراه اطفال  

  .327 نورا مجدى حلمى احمد صنقر ماجستير نسا  

  .328 نورا محمد عبد المقصود شحاته ماجستير باطنه  

  .329 نورا يوسف زخارى سمعان ماجستير جراحه  

  .330 نوران ابراهيم السيد دكتوراه قلب  

  .331 نوران عبد العزيز االسود دكتوراه اشعه  

  .332 نورهان احمد دكتوراه ميكرو  



  .333 نورهان حسام الدين احمد ماجستير قلب  

  .334 نيره محمد محمدعلى مصطفى دبلوم اشعه  

  .335 نيهال مدحت عبد الغفار ماجستير سمعيات  

  .336 هاجر محمد احمد فوزى ماجستير عالج اورام  

  .337 هاجر ناصر عبد الوهاب الشاذلى ماجستير باطنه  

  .338 هاجر ياسر محمد شاهين ماجستير اشعه  

  .339 الهام عوض رزق عماره ماجستير طب طبيعى  

  .340 هانى حامد هالل ماجستير عصبيه  

  .341 هبه احمد مصطفى جمال احمد عبد الهادى ماجستير ب.ك  

  .342 هبه الله احمد عبد العزيز محمد خليل دبلوم جلديه  

  .343 هبه الله عبد الحليم الحبيبى دكتوراه باطنه  

  .344 هبه حمدى زايد دكتوراه باطنه  

  .345 هبه عبد القادر عبد القادر النجار ماجستير نسا  

  .346 هبه على مبروك دكتوراه طب شرعى  

  .347 هبه محمد سمير دكتوراه اشعه  

  .348 هبه محمد عزت دكتوراه طوارئ  

  .349 هدى عبد اللطيف الوكيل ماجستير عصبيه  

  .350 هشام محمد العشرى دكتوراه ج. اوعيه  

  .351 هناء جاد عطيه التالوى دبلوم صحه عامه  

  .352 هند احمد محمود غنيم دكتوراه تخدير  

  .353 هند جالل الصفطى دكتوراه اشعه  

  c.p 354 هند سمير الشويخ ماجستير.  

  .355 هند عصام حسبى دكتوراه طوارئ  

  .356 وسام محمود شمس دكتوراه رمد  

  .357 وفاء احمد كمال محمد عمر ماجستير سمعيات  

  .358 وفاء مسعود ماجستير طب شرعى  

  .359 وليد صبحى السيد الكومى ماجستير نسا  

  .360 وليد عبد الله رشدى دكتوراه قلب  

  .361 وليد مسعد طه ماجستير طوارئ  

  .362 وئام احمد محمد كامل سلطان دكتوراه تشريح  

  .363 يارا انيس ابراهيم مشعل  دبلوم اشعه  

  .364 يارا بهلول عبد الدايم دكتوراه طب شرعى  

  .365 يارا نبيل فهمى القناوى  ماجستير باطنه  

  .366 ياسمين سالمه عبد الوهاب حماد ماجستير باطنه  

  .367 ياسمين صبرى عبد القادر مدكور ماجستير ب.ك  

  .368 ياسمين محمد الحارتى دكتوراه فسيولوجى  

  .369 ياسمين محمد عيد ماجستير فسيولوجى  

  .370 يسرا هشام ابو العينين دكتوراه قلب  
مدير ادراه الدراسات العليا                               وكيل الكليه للدراسات العليا                             المختص                       
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