
  
  

 ٢٠٢٠ مايودور 

  كلية طب الفيومالفرقة الرابعة بامتحانات  مراقبينجدول 
 )١ – ١٠( ١٥/٠٧الصحة العامة وطب المجتمع األربعاء 

   5 لجنة   4 لجنة   3 لجنة  2 لجنة 1لجنة 
  ماريهام جورج لوقا يعقوب

  هيستومدرس 
  سلفيا وهيب فايق
   مدرس مساعد بارا

  أسماء محمد محمد
  مدرس بيو

  وقي إمام حسنينجمعه  دس
  مدرس بارا

  أحمد صالح عيد السيد
  مدرس مساعد شرعي

  إيمان أحمد حسين احمد
  فارمامعيد  

  أية أحمد هاشم على
  معيدة بارا

  رنا رأفت
   معيدة بيو

  اسماء جمال عبد الظاهر
  معيد فارما

  سارة محمد فاروق
  معيد تشريح

  سالم أحمد عبد الحفيظ ا
 معيد بارا

عالء حلبى أحمد 
  دمحم

  معيد باثولوجي

  شيماء  مسعود فتحى
  فارمامعيد 

  ينا السيد شاكر عبد الرحيمد
  مدرس مساعد فارما

  جيهان خالد أحمد حسين
  معيد صحة عامة

  
   10لجنة   9 لجنة   8 لجنة  7 لجنة 6لجنة 

  الشيماء  جمعة علي سالم
  مدرس مساعد ميكرو

  أحمد عبدالعليم عبدالرحمن
   باثولوجيمدرس مساعد 

  الدين محمد مقبل كمال 
  مدرس مساعد بارا

  

  ي أحمد عبد العزيز م
  مدرس مساعد شرعي

سراء  عبد المجيد محمود عبد ا
  المجيد

  مدرس مساعد تشريح
  دينا جمال السيد عبد اهللا

  معيد باثولوجي
  نورهان اسامة محمد

  معيدة باثولوجي
  سارة  حسن ربيع حسن

  معيد فارما
  محمد رجب طلب
  معيد طب شرعي

  عزوز ابراهيم جيهان
  معيدة باثولوجي

  ايه احمد عبد اهللا عبد الحليم
 معيد ميكرو

ياسمين  اسامة سعد 
  عبدالقوي

  معيد هيستو

  هبة هيكل محمود محمد
  معيدة باثولوجي

  مروة عبدالعزيز
  مدرس هيستو

  سارة محمد زغلول 
  معيد ميكرو

  
  
  
  
  
  



  
  

  
  مجدول مراقبين امتحانات الفرقة الرابعة بكلية طب الفيو 

  ) 12– ١٠( 22/٠٧طب وجراحة العيون األربعاء 
   5 لجنة   4 لجنة   3 لجنة  2 لجنة 1لجنة 

  أسماء محمد محمد
  مدرس بيو

سراء  عبد المجيد ا
  محمود عبد المجيد
  مدرس مساعد تشريح

  أحمد صالح عيد السيد
  مدرس مساعد شرعي

  ماريهام جورج لوقا يعقوب
  هيستومدرس 

  سلفيا وهيب فايق
  د بارامدرس مساع

  خالد عبدالحكيم
  معيد  بارا 

  عالء حلبى أحمد محمد
  معيد باثولوجي

  أية أحمد هاشم على
  معيدة بارا

  شيماء  مسعود فتحى
  فارمامعيد 

  سارة محمد فاروق
  معيد تشريح

  هبة هيكل محمود محمد
 معيدة باثولوجي

  دينا جمال السيد عبد اهللا
  معيد باثولوجي

  جيهان خالد أحمد حسين
  حة عامةمعيد ص

  إيمان أحمد حسين احمد
  فارمامعيد 

  سارة محمد زغلول 
  معيد ميكرو

 
   10 لجنة   9 لجنة   8 لجنة  7 لجنة 6لجنة 

  منار مصطفى بيومي محمد
  مدرس مساعد شرعي

  كمال الدين محمد مقبل 
  مدرس مساعد بارا

  نورهان اسامة محمد
  معيدة باثولوجي

  جمعه  دسوقي إمام حسنين
  مدرس بارا

  حمد عبد العزيز ي أم
  مدرس مساعد شرعي

  محمد رجب طلب
  معيد طب شرعي

  هبه عمر عبد العزيز
  معيدة بيو

  الشيماء  جمعة علي سالم
  ميكرو مدرس مساعد

  تسنيم على عبد اهللا محمد
  معيدة هيستو

  مروة عبدالعزيز
  مدرس هيستو

  امانى  كريم عبد المقصود
 مدرس مساعد هيستو

  ميران حرحش 
  معيدة بيو

سمين  اسامة سعد يا
  عبدالقوي

  معيد هيستو

  رنا رأفت
  معيدة بيو

  هبه  عصام رشاد اسماعيل
  معيدة هيستو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
 

  جدول مراقبين امتحانات الفرقة الرابعة بكلية طب الفيوم
 ) 12– ١٠( 29/٠٧االنف واالذن والحنجرة األربعاء 

   5 لجنة   4 لجنة   3 لجنة  2 لجنة 1لجنة 

لحميد أالء سعد عبد ا
  مدرس مساعد باثولوجي

  كمال الدين محمد مقبل 
  مدرس مساعد بارا

سراء  عبد المجيد محمود عبد ا
  المجيد

  مدرس مساعد تشريح

  سلفيا وهيب فايق
  مدرس مساعد بارا

  شيماء علي روبي مصطفى
  مدرس مساعد تشريح

  دينا جمال السيد 
  معيد باثولوجي

  هبه عمر عبد العزيز
  معيدة بيو

  أحمد محمد عالء حلبى
  معيد باثولوجي

  هبه  عصام رشاد اسماعيل
  معيدة هيستو

  جيهان عزوز ابراهيم
  معيدة باثولوجي

جيهان خالد أحمد 
  حسين

 معيد صحة عامة

  أية أحمد هاشم على
  معيدة بارا

  نورهان اسامة محمد
  معيدة باثولوجي

  سالم أحمد عبد الحفيظ ا
  معيد بارا

  اسماء جمال عبد الظاهر
  امعيد فارم

 
   10لجنة   9 لجنة   8 لجنة  7 لجنة 6لجنة 

أسماء وجيه تحيف 
 توفيق

  تشريحمدرس مساعد 

  أحمد  عبد العليم عبد الرحمن
  مدرس مساعد باثولوجي

  ماريهام جورج لوقا يعقوب
  هيستومدرس 

  الشيماء  جمعة علي سالم
  مدرس مساعد ميكرو

  أسماء محمد محمد
  مدرس بيو

هبة هيكل محمود 
  محمد

  باثولوجي معيدة

  إسراء لملوم محمد عيد
  معيدة تشريح

  رنا رأفت
  معيدة بيو

  تسنيم على عبد اهللا محمد
  معيدة هيستو

  خالد عبدالحكيم
  معيد  بارا 

 ياسمين محمود زيدان 
 معيد ميكرو

  ياسمين  اسامة سعد عبدالقوي
  معيد هيستو

  دينا سيد عبد السالم محمد

  فارمامعيد 
  ميران حرحش 

  معيدة بيو
  رة محمد فاروقسا

  معيد تشريح

 
 

  
  
  
  



  
  

  
  
  
 

  جدول مراقبين امتحانات الفرقة الرابعة بكلية طب الفيوم
 ) 1– ١٠( 12/08طب شرعي وسموم األربعاء 

   5 لجنة   4 لجنة   3 لجنة  2 لجنة 1لجنة 
  شيماء علي روبي مصطفى

  مدرس مساعد تشريح
 أسماء وجيه تحيف توفيق

  تشريحمدرس مساعد 
  علي سالم الشيماء  جمعة

  مدرس مساعد ميكرو
  كمال الدين محمد مقبل 

  مدرس مساعد بارا
  سراء  عبد المجيد محمود ا

  مدرس مساعد تشريح
  هبة هيكل محمود محمد

  معيدة باثولوجي
  عالء حلبى أحمد محمد

  معيد باثولوجي
  جيهان عزوز ابراهيم

  معيدة باثولوجي
  هبه  عصام رشاد اسماعيل

  معيدة هيستو
  السيد عبد اهللادينا جمال 

  معيد باثولوجي
  ياسمين  اسامة سعد عبدالقوي

  معيد هيستو
  إيمان  أحمد أحمد على

  معيد فسيولوجي
  سارة محمد فاروق

  معيد تشريح
  سارة  حسن ربيع حسن

  معيد فارما
  مروة عبدالعزيز
  مدرس هيستو

 
   10لجنة   9 لجنة   8 لجنة  7 لجنة 6لجنة 

مدرس أالء سعد عبد الحميد 
   د باثولوجيمساع

  أحمد  عبد العليم عبد الرحمن
  مدرس مساعد باثولوجي

  سلفيا وهيب فايق
  مدرس مساعد بارا

  جمعه  دسوقي إمام حسنين
  مدرس بارا

  عزه محمد ذكى فراج
  مدرس مساعد فسيولوجي

  سالم أحمد عبد الحفيظ ا
  معيد بارا

  دينا سيد عبد السالم محمد

  فارمامعيد 
  دتسنيم على عبد اهللا محم

  معيدة هيستو
   امانى  كريم عبد المقصود

  هيستو مدرس مساعد
  هبه عمر عبد العزيز

  معيدة بيو
  خالد عبدالحكيم

 معيد  بارا 

  إسراء لملوم محمد عيد
  معيدة تشريح

  نورهان اسامة محمد
  معيدة باثولوجي

  رنا رأفت
  معيدة بيو

  ميران حرحش 
  معيدة بيو

  
 
 
 
 
 
 



  
  

 
 
 
  
  

  بكلية طب الفيوم الخامسةلفرقة جدول مراقبين امتحانات ا
  ) 1– ١٠( 19/07األحد ) ١(طب االطفال ورقة 

   5 لجنة   4 لجنة   3 لجنة  2 لجنة 1لجنة 
أالء سعد عبد الحميد 

  محمد
  مدرس مساعد باثولوجي

  محمد سعد زغلول أحمد
  مدرس مساعد ميكرو

 أسماء وجيه تحيف توفيق

  تشريحمدرس مساعد 
  دينا جمال السيد عبد اهللا

  معيد باثولوجي

  شيماء علي روبي مصطفى
  مدرس مساعد تشريح

  امانى  كريم عبد المقصود
  هيستو مدرس مساعد

  ياسمين محمود زيدان 
  معيد ميكرو

  سارة محمد زغلول 
  معيد ميكرو

  الشيماء  جمعة علي سالم
  ميكرو مدرس مساعد

  ايه احمد عبد اهللا عبد الحليم
  معيد ميكرو

  هبه  عصام رشاد اسماعيل
 معيدة هيستو

ياسمين  اسامة سعد 
  عبدالقوي

  معيد هيستو

  تسنيم على عبد اهللا محمد
  معيدة هيستو

  هاجر  سعد عبد الرحمن جالله
  ميكرو مدرس مساعد

  هبة هيكل محمود محمد
  معيدة باثولوجي

  
   10لجنة   9 لجنة   8لجنة  7 لجنة 6لجنة 

  عزه محمد ذكى فراج
  مدرس مساعد فسيولوجي

  أحمد  عبد العليم عبد الرحمن
  مدرس مساعد باثولوجي

  كمال الدين محمد مقبل 
  مدرس مساعد بارا

  سلفيا وهيب فايق
  مدرس مساعد بارا

سراء  عبد المجيد محمود عبد ا
  المجيد

  مدرس مساعد تشريح
  عالء حلبى أحمد محمد

  معيد باثولوجي
  أية أحمد هاشم على

  معيدة بارا
  سارة محمد فاروق

  شريحمعيد ت
  إسراء لملوم محمد عيد

  معيدة تشريح
  سالم أحمد عبد الحفيظ ا

  معيد بارا
  ينا السيد شاكر عبد الرحيمد

 مدرس مساعد فارما

  دينا سيد عبد السالم محمد

  فارمامعيد 
  جيهان عزوز ابراهيم

  معيدة باثولوجي
  نورهان اسامة محمد

  معيدة باثولوجي
  إيمان  أحمد أحمد على

  معيد فسيولوجي

  
  
  
  



  
  

  
  
  
  

  
  

  بكلية طب الفيوم الخامسةجدول مراقبين امتحانات الفرقة 
  ) 12– ١٠( 20/07 االثنين) 2(طب االطفال ورقة 

   5 لجنة   4 لجنة   3 لجنة  2 لجنة 1لجنة 
  عزه محمد ذكى فراج

  مدرس مساعد فسيولوجي
  كريستينا  صبرى يعقوب
  مدرس مساعد فسيولوجي

  سارة وهيب فايق جاد
  ارمامدرس مساعد ف

  ينا السيد شاكر عبد الرحيمد
  مدرس مساعد فارما

  إيمان  أحمد أحمد على
  معيد فسيولوجي

  إيمان أحمد حسين احمد
  فارمامعيد 

  دينا سيد عبد السالم محمد

  فارمامعيد 
  ميران حرحش

  معيد بيو
  اسماء جمال عبد الظاهر

  معيد فارما
  سارة  حسن ربيع حسن

  معيد فارما
  محمد تسنيم على عبد اهللا
 معيدة هيستو

  هبه  عصام رشاد اسماعيل
  معيدة هيستو

  سارة محمد زغلول
  معيد ميكرو 

  إسراء لملوم محمد عيد
  معيدة تشريح

  منار مصطفى بيومي محمد
  مدرس مساعد شرعي

  
   10 لجنة   9 لجنة   8 لجنة  7 لجنة 6لجنة 

 أسماء وجيه تحيف توفيق

  تشريحمدرس مساعد 
  االء سعد عبدالحميد

  باثولوجيمساعد  مدرس
  أحمد صالح عيد السيد
  مدرس مساعد شرعي

  ي أحمد عبد العزيز م
   مدرس مساعد شرعي

  شيماء علي روبي مصطفى
  مدرس مساعد تشريح

  شيماء  مسعود فتحى
   فارمامعيد 

  خالد عبدالحكيم
  معيد  بارا 

  سالم أحمد عبد الحفيظ ا
  معيد بارا

  أية أحمد هاشم على
  معيدة بارا

  امة محمدنورهان اس
  معيدة باثولوجي

  محمد رجب طلب
 معيد طب شرعي

معيد  ياسمين محمود زيدان 
  ميكرو

  سارة محمد فاروق
  معيد تشريح

  جيهان عزوز ابراهيم
  معيدة باثولوجي

  هبة هيكل محمود محمد
  معيدة باثولوجي

  
  
  
  



  
  

  
  
  
  

  
  

  بكلية طب الفيوم الخامسةجدول مراقبين امتحانات الفرقة 
  ) 1– ١٠( 9/08 األحد) 1(رقة أمراض النساء و 

   5 لجنة   4 لجنة   3 لجنة  2 لجنة 1لجنة 
  أالء سعد عبد الحميد 
  مدرس مساعد باثولوجي

  عزه محمد ذكى فراج
  مدرس مساعد فسيولوجي

  محمد سعد زغلول أحمد
  مدرس مساعد ميكرو

  أحمد  عبد العليم عبد الرحمن
  مدرس مساعد باثولوجي

  مينا السيد شاكر عبد الرحيد
  مدرس مساعد فارما

  ياسمين محمود زيدان 
  معيد ميكرو

  إيمان  أحمد أحمد على
  معيد فسيولوجي

  امانى  كريم عبد المقصود
  هيستو مدرس مساعد

  هبه  عصام رشاد اسماعيل
  معيدة هيستو

  ايه احمد عبد اهللا عبد الحليم
  معيد ميكرو

دينا سيد عبد السالم 
  محمد

 فارمامعيد 

  احمدإيمان أحمد حسين 
  فارمامعيد 

  سارة محمد زغلول 
  معيد ميكرو

  هاجر  سعد عبد الرحمن جالله
  ميكرو مدرس مساعد

  خالد عبدالحكيم
 معيد  بارا 

  
   10 لجنة   9 لجنة   8 لجنة  7 لجنة 6لجنة 

 أسماء وجيه تحيف توفيق

  تشريحمدرس مساعد 
  أحمد صالح عيد السيد
  مدرس مساعد شرعي

  منار مصطفى بيومي محمد
  رس مساعد شرعيمد

  كريستينا  صبرى يعقوب
  مدرس مساعد فسيولوجي

  ي أحمد عبد العزيز م
  مدرس مساعد شرعي

  هبه عمر عبد العزيز
  معيدة بيو

  رنا رأفت
  معيدة بيو

  ميران حرحش 
  معيدة بيو

  اسماء جمال عبد الظاهر
  معيد فارما

  محمد رجب طلب
  معيد طب شرعي

سالم أحمد عبد ا
  الحفيظ 
 معيد بارا

  يماء  مسعود فتحىش
  فارمامعيد 

  سارة  حسن ربيع حسن
  معيد فارما

  إسراء لملوم محمد عيد
  معيدة تشريح

  شيماء علي روبي مصطفى
  مدرس مساعد تشريح

  
  
  



  
  

  
  
  
  

 
 
 
  

  بكلية طب الفيوم الخامسةجدول مراقبين امتحانات الفرقة 
  ) 12– ١٠( 10/08 االثنين) 2(ورقة  أمراض النساء

   5 لجنة   4 لجنة   3 نةلج  2 لجنة 1لجنة 
  عزه محمد ذكى فراج

  مدرس مساعد فسيولوجي
  منار مصطفى بيومي محمد

  مدرس مساعد شرعي
 امانى  كريم عبد المقصود

  مدرس مساعد هيستو
  كريستينا  صبرى يعقوب
  مدرس مساعد فسيولوجي

   محمد سعد زغلول أحمد
  مدرس مساعد ميكرو 

  سارة  حسن ربيع حسن
  معيد فارما

سيد عبد السالم دينا 
  محمد

  فارمامعيد 

  إيمان أحمد حسين احمد
  فارمامعيد 

  اسماء جمال عبد الظاهر
  معيد فارما

  شيماء  مسعود فتحى
  فارمامعيد 

  إسراء لملوم محمد عيد
 معيدة تشريح

  سارة محمد فاروق
  معيد تشريح

  خالد عبدالحكيم
  معيد  بارا 

  سارة محمد زغلول
  معيد ميكرو 

  يدان ياسمين محمود ز 
  معيد ميكرو 

  
   10 لجنة   9 لجنة   8 لجنة  7 لجنة 6لجنة 

  ي أحمد عبد العزيز م
  مدرس مساعد شرعي

  أحمد صالح عيد السيد
  مدرس مساعد شرعي

مدرس  أالء سعد عبد الحميد 
  مساعد باثولوجي

  سارة وهيب فايق جاد
  مدرس مساعد فارما

  ينا السيد شاكر عبد الرحيمد
  مدرس مساعد فارما

  ران حرحشمي
  معيد بيو

  هبة عمر
  معيد بيو

  رنا رأفت
  معيد بيو

  أية أحمد هاشم على
  معيدة بارا

  عالء حلبى أحمد محمد
  معيد باثولوجي

  جيهان عزوز ابراهيم
 معيدة باثولوجي

  إيمان  أحمد أحمد على
  معيد فسيولوجي

  دينا جمال السيد عبد اهللا
  معيد باثولوجي

  محمد رجب طلب
  معيد طب شرعي

  حمد عبد اهللا عبد الحليمايه ا
  معيد ميكرو

  
  



  
  

  
  
 
 
 

  
  
  
  

  كلية طب الفيومب السادسةامتحانات الفرقة  مراقبينجدول 
  المراقبون  الوقت  التاريخ  اليوم   المادة

الباطنة العامة ورقة 
)١(  

  ١ - ١٠  ١٩/٠٧/٢٠٢٠  االحد
  مدرس مساعد فسيولوجي كريستينا  صبرى يعقوب

  فارمايد مع إيمان أحمد حسين احمد
  معيد فارما اسماء جمال عبد الظاهر

الباطنة العامة ورقة 
)٢(  

  ١ -  ١٠   ٢٢/٠٧/٢٠٢٠  االربعاء
  مدرس مساعد ميكرو محمد سعد زغلول أحمد

  معيد فسيولوجي إيمان  أحمد أحمد على
  معيد ميكرو ايه احمد عبد اهللا عبد الحليم

الباطنة العامة ورقة 
)٣(  

  ١٢ - ١٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  االحد
  مدرس مساعد فارما سارة وهيب فايق جاد

  معيدة بيوهبة عمر عبدالعزيز 
  ميكرو مدرس مساعد هاجر  سعد عبد الرحمن جالله

جراحة عامة ورقة 
)١(  

  ١ - ١٠  ٠٩/٠٨/٢٠٢٠  االحد
  مدرس مساعد فارما سارة وهيب فايق جاد

  معيدة هيستو تسنيم على عبد اهللا حممد

  معيد هيستو ياسمين  اسامة سعد عبدالقوي

جراحة عامة ورقة 
)٢(  

  ١ - ١٠  ١٢/٠٨/٢٠٢٠  االربعاء
  مدرس مساعد شرعي منار مصطفى بيومي محمد

  معيد ميكروسارة محمد زغلول 
  معيد ميكرو ياسمين محمود زيدان 

  مدرس مساعد فسيولوجي ى يعقوبكريستينا  صبر   ١٢ - ١٠  ١٦/٠٨/٢٠٢٠  االحدجراحة عامة ورقة 
  مدرس مساعد فارما سارة وهيب فايق جاد



  
  

  مدرس مساعد ميكرو  محمد سعد زغلول أحمد  )٣(

  ١١ – ١٠  ١٩/٠٨/٢٠٢٠  االربعاء  حقوق انسان
  رنا رأفت معيدة بيو
  معيد ميكرو ايه احمد عبد اهللا عبد الحليم

  ميكرو عدمدرس مسا هاجر  سعد عبد الرحمن جالله

 .سوف تعقد جميع االمتحانات التحريرية بمقر الكلية  .١

 . صباحا  ٩.٣٠علي جميع الطالب التواجد داخل لجان االمتحانات الساعة  .٢

 .   اتممنوع دخول التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان .٣

 سوف تعقد امتحانات الشفوى بعد التحريرى مباشرة .٤
  


