
ط القبول النهائى من قبل وزاره التعليم العاىل وعىل جميع الطالب المعلن  لكليه العالج الطبيىع 2020-2019الطالب المرشح التحاقهم بالعام الجامىع  بشر
 صدد اعالن اسماء طالب جد

ى
وط االلتحاق  والجامعه ف ط من شر ه                                                                                                                اسمائهم االنتهاء من اجراء المقابالت الشخصيه والكشف الطبى كشر           د كدفعه اخير

 برجاء رسعه  الدخول عىل الرابط المعلن الستكمال اجراءات التسجيل هام وعاجل
 

 الثانوية العامه المرصية واالزهريةالحد االدئى للقبول 
ى
  %93.17 ف

 الثانوية المعادله العربية 
ى
  %96.07 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية االمريكية 
ى
  A.D 95.80%الحد االدئى للقبول ف

ية  ى  الثانوية االنجلير
ى
  I.G 91.87%الحد االدئى للقبول ف

  اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

    روان عالء عبد الغفار الساموئى  كلية العالج الطبيىع 8401

    دينا اسامة محمد عطية ابو الخير  كلية العالج الطبيىع 8512

ى ابو النون كلية العالج الطبيىع 8513     احمد محمد قطب حسير

    نوران محمد فاروق عبد الوهاب  كلية العالج الطبيىع 8395

ي بسطويسي  كلية العالج الطبيىع 8504     محمد عمر عبد الحميد عرائى

ي  كلية العالج الطبيىع 8487
    مروه شفيق محمد الرويبى

ي منصور  كلية العالج الطبيىع 8485
    روان السعيد مصطفى

    احمد امير عاشور محمود سالم  كلية العالج الطبيىع 8474

وك عبد الحميد عبد الحليم نور الدين  كلية العالج الطبيىع 7903 ى ميى     حسير

    احمد نرص صالح الدين عبد الفتاح حجازي  كلية العالج الطبيىع 8471

    محمد وائل فوزي العليمي  كلية العالج الطبيىع 8450

    محمد احمد محمد حسن زينه  كلية العالج الطبيىع 8393

ي الطحان  كلية العالج الطبيىع 8505
    االء محمد السيد عبد الغبى

    رحمه ابو اليش ابو اليش محمد النجار  كلية العالج الطبيىع 8445

ي كمال زهير  كلية العالج الطبيىع 4887
    شهد حسام مصطفى

    ايمان سمير عبد الحي عبد هللا القرموطي  كلية العالج الطبيىع 8440

    ريم جمال عمر عبد الجواد عمر  كلية العالج الطبيىع 6559

    فوزي محمد فوزي طه  كلية العالج الطبيىع 8061

    احمد ابراهيم سعد محمد العزب  كلية العالج الطبيىع 8227

ي حلمي عىلي شحاته  كلية العالج الطبيىع 8465
    نهال مصطفى

    ايه احمد عبد الحميد السيد ابو تركيه  كلية العالج الطبيىع 7435

    نادين جابر ابراهيم الشاذىلي  كلية العالج الطبيىع 8434

    عمر محمود سعد احمد عبد العال كلية العالج الطبيىع 8375

نا ربيع شحاته الصاوي  كلية العالج الطبيىع 8442     مير

    ايه سيد احمد محمد الشوره  كلية العالج الطبيىع 8174

    محمد ايمن فوزي عبد العزيز  كلية العالج الطبيىع 8355

    يارا ياش محمد السمخراطي  كلية العالج الطبيىع 8352

ى ابراهيم سلطان  كلية العالج الطبيىع 8309     روان بدر حسير

ى محمد حسن محمود محمد يوسف كلية العالج الطبيىع 4871 ى     كيى

    ضح ابراهيم محمد ابراهيم صقر كلية العالج الطبيىع 4878

    نورا ايمن حسن عبد الكريم حير  كلية العالج الطبيىع 8409

ي كلية العالج الطبيىع 8408     عبد الرحمن شاكر يونس الصيى



    منذر عبد الموجود شحاته عبد الموجود  كلية العالج الطبيىع 8406

    احمد محمد عبد الرحمن السيد بدر كلية العالج الطبيىع 4907

    فادي مكرم كمال عوض هللا  كلية العالج الطبيىع 8369

    مريم محمد عبد العال عباس هيكل  كلية العالج الطبيىع 8332

    احمد محمد سعد مغازي عبد العاطي  كلية العالج الطبيىع 8402

ى بدوي ابو الخير  كلية العالج الطبيىع 8422 ي امير
    سلمي مصطفى

    احمد عوض منصور مسعود شعبان  كلية العالج الطبيىع 8385

ي الصابر  كلية العالج الطبيىع 8342 نوئى
    ايمان محمد الشر

    احمد مجدي محمد محمد صفار  كلية العالج الطبيىع 8345

ي فرج الشيوي  كلية العالج الطبيىع 8337
    باسل جمال مصطفى

    ميخائيل بشاي ميخائيل سابينا ميالد  كلية العالج الطبيىع 8236

    دينا محمد جالل غريب خميس كلية العالج الطبيىع 6040

    منه مسعد عبد الرحمن كشك  كلية العالج الطبيىع 8351

ى محمد عبد العزيز حدايه كلية العالج الطبيىع 4946     ياسمير

    عبد الرحمن صبحي محمد محمد مشهور البنا  كلية العالج الطبيىع 8403

    مريم جمال حسن ابو ديغم  كلية العالج الطبيىع 5786

    هاجر حسن محمد حسان  كلية العالج الطبيىع 8340

ي  كلية العالج الطبيىع 8142
    فرج محمد فرج العوضى

ي  كلية العالج الطبيىع 8307
    محمد عمر رجب الحديبى

    المعاطي حسن ابو النرص ايه محمد ابو  كلية العالج الطبيىع 8316

    رنا رضا عىلي بدر  كلية العالج الطبيىع 8178

    رنا فتحي رجب هجرس  كلية العالج الطبيىع 8299

    ايمان نجاح احمد الشناوي هنديه  كلية العالج الطبيىع 8303

    ندى محمد المرسي محمد سعيد كلية العالج الطبيىع 8514

ى  الطبيىعكلية العالج  8516     محمد جمال محمد محمد حسير

    نو ر خالد سعفان عبد الرحمن كلية العالج الطبيىع 8296

    منار عادل محمد اسماعيل عبد ربه  كلية العالج الطبيىع 8276

ي  كلية العالج الطبيىع 8257     احمد ايمن محمد االترئى

ي باسل وليد اسماعيل  كلية العالج الطبيىع 8224     حسب النبى

    ايه عاطف سعد معوض ابو الخير  كلية العالج الطبيىع 8205

    االء رشيد السيد درباله  كلية العالج الطبيىع 8208

ى كرم احمد مصطفى كردى كلية العالج الطبيىع 8216     ياسمير

    زياد عبده عبد المنعم جيندى  كلية العالج الطبيىع 7684

    االء محمد شبل عبد الرازق  الطبيىعكلية العالج  8207

    احمد سمير احمد محمد صقر كلية العالج الطبيىع 7881

    احمد محمد فاروق رشوان منصور كلية العالج الطبيىع 4881

    رنيم احمد سعد عبد هللا كلية العالج الطبيىع 7567

    غاده صالح صابر ثابت عبد الغفار كلية العالج الطبيىع 8185

ى محمد عبد الرحمن  كلية العالج الطبيىع 8130     منه هللا صيى

    ندى السيد السعيد السيد  كلية العالج الطبيىع 8144

    ادهم محمد بسيوئى عبد المجيد كلية العالج الطبيىع 5016



يف محمد عبد الحميد الحداد كلية العالج الطبيىع 8136     محمد شر

    محمد حسن محمد ابوحمره الطبيىعكلية العالج  8162

    هند رفعت شحاته محمد  كلية العالج الطبيىع 8151

    ىم مصطفى زينهم محمود كلية العالج الطبيىع 8141

    انحى حسن عبد هللا الغندور كلية العالج الطبيىع 8116

    هادى صالح الدين عاس احمد  كلية العالج الطبيىع 8154

ف عبد المنعم البىه خميس كلية العالج الطبيىع 8119     نوران اشر

    رحمة محمود جاد الرب محمود كلية العالج الطبيىع 5036

    عالء الدين محمد خميس ابراهيم زغلول كلية العالج الطبيىع 6185

    عمر عصام عبد الرحيم عبد الفتاح كلية العالج الطبيىع 5782

نا هائى رشاد الطبيىعكلية العالج  8135     فير

    احمد محمود محمد عبد الظاهر كلية العالج الطبيىع 8128

    يحبر ابراهيم عبد المنصف ابراهيم كلية العالج الطبيىع 8235

    اشاء عاصم محمد الشيات كلية العالج الطبيىع 8250

    مرسي احمد مرسي احمد طرابيه كلية العالج الطبيىع 6228

    زياد اسماعيل عبد السالم محمد  كلية العالج الطبيىع 8102

ي  كلية العالج الطبيىع 8096
ي الدسوف 

    ساره سعيد عىلي عبد الغبى

    ساندرا عماد الدين عبد الحي احمد مختار ابراهيم  كلية العالج الطبيىع 8079

    دينا عزت ابراهيم عبد الحميد حجر  كلية العالج الطبيىع 8067

    ساميه محمود عبد الحميد محمود محمد الكردى كلية العالج الطبيىع 7450

ة احمد عبد هللا محمود حماد كلية العالج الطبيىع 8011     امير

ى احمد صالح الليب   كلية العالج الطبيىع 8001     رنير

    رؤى عادل كمال احمد الشيخ كلية العالج الطبيىع 7985

ف احمد عبد الغبى بىه الدين الطبيىعكلية العالج  7780     محمد اشر

    نورهان محمد نرص عبد الرحمن كلية العالج الطبيىع 7974

    كريم سعد عبد المجيد رسالن كلية العالج الطبيىع 7943

    هنا محمد ابراهيم محمد عماره كلية العالج الطبيىع 7127

    فريد عالمباسل ياش محمود  كلية العالج الطبيىع 7826

    احمد محمد مبارك سالم كلية العالج الطبيىع 7784

    احمد صابر الحسيبى توفيق كلية العالج الطبيىع 7789

    يمبى رضا عبد الاله طلبه كلية العالج الطبيىع 7913

ة ماهر عبد الحميد مرسي السيد كلية العالج الطبيىع 7908     امير

ى عبد الخاق القطب كلية العالج الطبيىع 7466     رغد صيى

    ايمان حمدى محمد عبد الكريم  كلية العالج الطبيىع 7924

    نور الهدى ياش ابراهيم احمد  كلية العالج الطبيىع 7922

    منه هللا خالد عبد السالم سعد كلية العالج الطبيىع 7785

    عبد هللا فتح محمد محمد عىل كلية العالج الطبيىع 7770

    فرح ايهاب محمد احمد السيد كلية العالج الطبيىع 7762

ي  كلية العالج الطبيىع 7894
ف محمد عبد الوهاب الكيالئى     امل اشر

    روان شاكر فؤاد النشار كلية العالج الطبيىع 7281

    نوران محمود عطوه محمد ابويدك كلية العالج الطبيىع 5103



ي  كلية العالج الطبيىع 7607
 
    رواء محمد سعيد عبد هللا حسن المرازف

    عمر عماد محمد عيسي الغزاوي  كلية العالج الطبيىع 6516

ى  كلية العالج الطبيىع 6947 ى حسن حسير     عمر احمد حسير

    ايه احمد نور الدين سالمه  كلية العالج الطبيىع 7245

    احمد خميسمنه هللا مسعد عىل  كلية العالج الطبيىع 7892

    خالد ابراهيم محمود حسن محمود  كلية العالج الطبيىع 7753

    حسام محمد عبد المجيد حسن كلية العالج الطبيىع 7624

    نورهان محمد هاشم هاشم الرفاىع كلية العالج الطبيىع 7732

    اندرو جورج حليم ويصا لوندي  كلية العالج الطبيىع 7666

ى البالح  كلية العالج الطبيىع 7721     كريم خالد عوض حسير

ى  كلية العالج الطبيىع 7011     مريم حمدي عبد العال شاهير

ي معناوي قاقا  كلية العالج الطبيىع 7458     زياد احمد االباصير

    ايه طارق الهادى احمد كلية العالج الطبيىع 7731

    بانسيه جالل محمود عبد الجليل درويش كلية العالج الطبيىع 7655

    محمد جمعه عبد العزيز سليمان غراب كلية العالج الطبيىع 7628

    اسالم حسبى ابو النرصى عبد المجيد نرص كلية العالج الطبيىع 7074

    حبيبه محمد محمد ابراهيم شعير  كلية العالج الطبيىع 7451

ى داعر كلية العالج الطبيىع 7447     محمد صالح انور حسير

ى عبد هللا عىل الغنام كلية العالج الطبيىع 7330     احمد خير

 عبدالجواد ابو عىلي  كلية العالج الطبيىع 5009
ى     ىمي محمود امير

    عبد الرحمن محمد محمد محمود الصعيدي  كلية العالج الطبيىع 7521

    خميس ابراهيم حرب منه هللا محمد  كلية العالج الطبيىع 7084

ي  كلية العالج الطبيىع 7501     رحمه حسن محمود العشر

    عمر محمد عبد المجيد البيىل جابر كلية العالج الطبيىع 7590

    ندى محمد احمد محمود محمد مدكور كلية العالج الطبيىع 7554

    احمد حسن احمد حسن القماس كلية العالج الطبيىع 6373

    نانس احمد فؤاد محمد كامل حمزة كلية العالج الطبيىع 7238

    هادى ايهاب البدراوى ابو المعاط كلية العالج الطبيىع 7358

    محمد يشي عباس محمد الحناوي  كلية العالج الطبيىع 5590

    نغم طارق احمد عبد العزيز جوهر كلية العالج الطبيىع 7334

    عنان هشام الدين محمد عبد الفتاح عبد العال الطبيىعكلية العالج  7326

ي  كلية العالج الطبيىع 5919 ي محمد يحبر     احمد منصور يحبر

    هشام ياش عبد المنعم الشاعر  كلية العالج الطبيىع 7209

    امائى صبح محمد جمال  كلية العالج الطبيىع 6866

    حسن جمال حسن عىل عاشور  كلية العالج الطبيىع 6775

    منصور السعيد  محمد ابراهيم  كلية العالج الطبيىع 5870

    ايناس احمد البدري عايد  كلية العالج الطبيىع 7095

    الحان وائل محمد وجيه محمد عبد الفتاح كلية العالج الطبيىع 5200

    منصور القرمائى نوران شعبان محمد  كلية العالج الطبيىع 5206

    عبد الرحمن احمد حمزه محمد مسلم  كلية العالج الطبيىع 6761

ي محمد عوض محمود شتيه  كلية العالج الطبيىع 6869
    امائى



ي محمد ابراهيم منصور كلية العالج الطبيىع 5696     ملك يحبر

ة كلية العالج الطبيىع 7109     هاجر رمضان محمد عشر

    روان السيد عطيه شحاته كلية العالج الطبيىع 7096

    مارىل عاطف شكرى عزيز شكيس كلية العالج الطبيىع 7092

    عمر مصطفى اسماعيل زىك ابراهيم كلية العالج الطبيىع 7047

    ملك ايمن حلم احمد  كلية العالج الطبيىع 6033

    جيدسلفانا ابراهيم صبح   كلية العالج الطبيىع 6981

    روان طه احمد عبد الدايم عسقالئى  كلية العالج الطبيىع 6855

ة وليد انور ابراهيم حسن كلية العالج الطبيىع 5182     امير

    ريم محمد حسن حسن مطر  كلية العالج الطبيىع 6830

    حسناء رمضان سعد مصطفى موسي  كلية العالج الطبيىع 5239

    تسنيم عاشور سعد سليمان سعد الطبيىعكلية العالج  6928

    عمار جمعة بنداري محمد كلية العالج الطبيىع 6913

    ايه اسالم زغلول عبد الحميد فايد كلية العالج الطبيىع 5217

    عبد المحسن محمد عيد المحسن عبد الرحيم كلية العالج الطبيىع 6887

ي السيد عبد هللا  كلية العالج الطبيىع 6646     محمود خير

نا صالح فتح يوسف محمد  كلية العالج الطبيىع 6792     مير

    روان احمد رمضان سعد كلية العالج الطبيىع 5760

    حبيبه مصطفى احمد عطيه قضيب كلية العالج الطبيىع 5210

    تسبيح اسماعيل محمد اسماعيل زيتون كلية العالج الطبيىع 6546

    والء عىل احمد عبد العزيز حجازى كلية العالج الطبيىع 6829

    احمد عصام عبد هللا محمد ابو سعديه كلية العالج الطبيىع 5269

    احمد محمد احمد الخوالقه كلية العالج الطبيىع 6713

ىىه كلية العالج الطبيىع 6682     مازن احمد السيد اليى

    محمد سعد عبد هللا حامد  كلية العالج الطبيىع 5953

    محمود عصام السعيد محمود  كلية العالج الطبيىع 6660

    هشام محمود نرص الدين محمد الجيار كلية العالج الطبيىع 5353

    حسن عىلي حسن الدسونس كلية العالج الطبيىع 6654

    عمر رافت نجيب عبد الحكيم كلية العالج الطبيىع 5286

    فاروق ايهاب محمود سالم كلية العالج الطبيىع 6645

    عهد عىلي عبد العزيز  كلية العالج الطبيىع 6291

 رجب ربيع غازي متوىلي  كلية العالج الطبيىع 5491
ى     ياسمير

    ندي ايمن فتحي داود كلية العالج الطبيىع 6118

ي  كلية العالج الطبيىع 6603
يف عىلي عىلي محمد الفشبى      نورهان شر

    امل مامون عبد الرحمن الزقم  كلية العالج الطبيىع 6032

    عمر عالء حسن عىلي قمره كلية العالج الطبيىع 6605

    هند عوض قاسم زيدان كلية العالج الطبيىع 5298

لس عدىلي بخيت فرج هللا  كلية العالج الطبيىع 6507     كير

ي شكر كلية العالج الطبيىع 6409
    نورهان محمد عبد المنعم عبد الباف 

    منار مجدي رشاد قطب عىلي العسال كلية العالج الطبيىع 6457

    عال هشام عبد الواحد ابراهيم غانم  كلية العالج الطبيىع 6493



 محمد عىلي فهمي شمه  كلية العالج الطبيىع 5726
ى     حنير

    ايمان محمود محمد دقينش كلية العالج الطبيىع 6475

    عىلي السيد عىلي محمود بالل كلية العالج الطبيىع 5868

  كلية العالج الطبيىع 6308
ى
    محمود حسام حماده الحوف

    ردينه عثمان عبد هللا عثمان محمود كلية العالج الطبيىع 5322

    ايه ساىم ابو الفتح العبد كلية العالج الطبيىع 6451

    احمد مصطفى محمد البوليبى  كلية العالج الطبيىع 5873

    مريم احمد محمد ابو زيتحار كلية العالج الطبيىع 6468

    ايه عالء الدين عبد البديع عبيد  كلية العالج الطبيىع 5692

ف جان ذىكي  كلية العالج الطبيىع 6368
    كالرا اشر

    محمد جواىلايه هللا عمرو  كلية العالج الطبيىع 6358

    عبد الرحمن محمد السيد مصطفى صالح كلية العالج الطبيىع 5359

    زياد مازن محمد يوسف رجب كلية العالج الطبيىع 6292

    احمد عادل فوزي محمود الهربيطي  كلية العالج الطبيىع 4892

نا عمرو محمود محمد ابراهيم  كلية العالج الطبيىع 5758     مير

    يمبى يحبر احمد عبد الحميد سليم كلية العالج الطبيىع 6210

    اشاء محمود رجب ابراهيم كرد كلية العالج الطبيىع 4830

ى  كلية العالج الطبيىع 5775 ى عمر حسنير     حبيبه محمد حسير

يف ممدوح او زيد كلية العالج الطبيىع 5343     محمد شر

    عبد الرحمن محمد سعد محمود عىلي سعد  كلية العالج الطبيىع 5439

    ايثار اسماعيل فؤاد سيد احمد عىل كلية العالج الطبيىع 5449

ي  كلية العالج الطبيىع 4954 ائى
    الشيماء اسعد عبد الحي شر

ي سعد محمود عثمان  كلية العالج الطبيىع 8364
    محمود مصطفى

    عبد الونيس الخواجه سمر عماد السيد  كلية العالج الطبيىع 8304

    احمد سعد عبد المنعم يوسف ابو زهو  كلية العالج الطبيىع 8350

    منه هللا محمد عبد الحكيم ابراهيم كلية العالج الطبيىع 5177

ى  كلية العالج الطبيىع 8159  شاهير
ه مصطفى لطفى مصطفى     نير

ى يمبى عبد الفتاح  كلية العالج الطبيىع 7044     عبد الصابر حسير

    خالد رضا التابىع عبد السالم عثمان كلية العالج الطبيىع 8073

    حازم عاشور عثمان الشطورى كلية العالج الطبيىع 7923

    احمد عنائى فوده الزيات كلية العالج الطبيىع 7930

    مؤمن منير محمد عكاشه زيادى كلية العالج الطبيىع 7177

    مروه محمد عبد الاله ابو  عسل كلية العالج الطبيىع 5970

يف محمد شفيق الغرباوي  كلية العالج الطبيىع 6160     احمد شر

    هدي محمود سعد الدين احمد حسن الشابوري  كلية العالج الطبيىع 6254

    تبارك ابراهيم احمد ابراهيم العنائى  كلية العالج الطبيىع 6740

    عبد الرحمن طارق جامع كامل الصعيدي كلية العالج الطبيىع 5241

    سليمان سليمان ابراهيم عرفه  كلية العالج الطبيىع 5890

ي  كلية العالج الطبيىع 6432
    ساره محمود محمد مرسي البكاتوسر

    الهام فهيم جودة الشيخ كلية العالج الطبيىع 6275

ي  كلية العالج الطبيىع 8984
ي هشام محمد ابراهيم كيالئى

    يمبى



    ندي وائل محمد صالح الدين عبد الحميد عبيد كلية العالج الطبيىع 8908

    رنا محمد عىلي احمد محمد احمد  كلية العالج الطبيىع 4809

    سيمون عماد رشدى كامل كلية العالج الطبيىع 8706

    حامدمحمود مراد محمود  كلية العالج الطبيىع 6925

ف ابراهيم محمد عبد اللطيف  كلية العالج الطبيىع 8608     بسام اشر

    رفيده سعيد السيد محمد عمر  كلية العالج الطبيىع 7129

    محمد عبد المنصف ابراهيم محمد ابو شادي  كلية العالج الطبيىع 8336

    دينا محمد سعد الدين عبد الستار  كلية العالج الطبيىع 8326

ف جورج نخله  كلية العالج الطبيىع 8312     مريم اشر

    حبيبه عاطف عبد المنعم سيد احمد  كلية العالج الطبيىع 7767

ي محمد  كلية العالج الطبيىع 7459
 
    رنا السيد ابراهيم الدسوف

    سارة عادل عبد المسيح نرص هللا كلية العالج الطبيىع 7618

    تف  طارق انور ابراهيم فرج الطبيىعكلية العالج  8212

ى  كلية العالج الطبيىع 4966     هبه هللا ابو بكر عمر حسير

    فاطمه الزهراء ايمن ابراهيم نبيه الدعدع كلية العالج الطبيىع 8140

    راىم نارص عاشور محمد عبد هللا كلية العالج الطبيىع 5006

ى  كلية العالج الطبيىع 7749     روان حسن ابراهيم حسير

ي  كلية العالج الطبيىع 7910
    حور محمد ابراهيم ابراهيم القاضى

ي  كلية العالج الطبيىع 8087 ف راغب عبد النبى     زهراء اشر

    احمد حسن عبد هللا حسن النجار  كلية العالج الطبيىع 7532

    عبد الاله محمد شيماء محمود السيد  كلية العالج الطبيىع 8045

    هشام صالح رشدى سيد كلية العالج الطبيىع 8038

    االء جمال ابراهيم ابو سالم كلية العالج الطبيىع 8000

ه محمد حسن المدئى  كلية العالج الطبيىع 7781     نير

    نوران خالد خليل ابراهيم كلية العالج الطبيىع 7966

    محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز مطر كلية العالج الطبيىع 7925

    ندى نبيل السيد محمد مصطفى  كلية العالج الطبيىع 4838

    روان خالد فتح محمد شحاته كلية العالج الطبيىع 5918

    سلمي خالد مسعود الشعراوي  كلية العالج الطبيىع 7150

 احمد الخوىلي ضحي محمود ابو  كلية العالج الطبيىع 7246
ى     العنير

    عبد هللا خميس احمد يوسف الجندى  كلية العالج الطبيىع 6658

ى ايهاب محمد احمد الفف   كلية العالج الطبيىع 5152 ى     كيى

اى محمد احمد عبده ابوعنيمة كلية العالج الطبيىع 5141     مير

    الجواد عىل الخشابسناء محمد عبد  كلية العالج الطبيىع 7428

    ساره صالح الدين محمود عبد الحميد المحص كلية العالج الطبيىع 7575

    زينب عاطف حمدي الطنطاوي  كلية العالج الطبيىع 7355

    ميار احمد غانم طايع كلية العالج الطبيىع 5155

    االء احمد سعد الطنطاوي كلية العالج الطبيىع 6181

    محمود عاشور قاسم احمد ماضى  كلية العالج الطبيىع 6391

    ندى عادل الشحات محمد السهيب   كلية العالج الطبيىع 7560

    روان السعيد محمد محمد ابو حسن  كلية العالج الطبيىع 6279



    االء انور محمود محمد الخابيه  كلية العالج الطبيىع 7210

    احمد رمضان محمد االمير السيد خطاب  كلية العالج الطبيىع 7230

    محمد صالح زكريا عاطف  كلية العالج الطبيىع 7168

    دينا نبيل رجب محمد داود  كلية العالج الطبيىع 6176

    ندى طه محمد رمضان كلية العالج الطبيىع 7193

    جيليان احمد صالح الدين احمد عىل سيف كلية العالج الطبيىع 5877

ى فرحات كلية العالج الطبيىع 6958 ى رمضان حسير     فاطمة الزهراء حسير

    جنا ايمن عىلي احمد الكيكي  كلية العالج الطبيىع 6151

    محمد ايمن محمد محروس عبد الحافظ  كلية العالج الطبيىع 6998

ي  كلية العالج الطبيىع 6455     سلفانا ايمن كامل شلبى

    علياء عصام السيد خليل عىلي  الطبيىعكلية العالج  6984

ف ابراهيم عبد العال حسن كلية العالج الطبيىع 7091     االء اشر

    ىم سليمان حمزة فراج عبد السالم  كلية العالج الطبيىع 6679

    روان محمد ابراهيم النجار كلية العالج الطبيىع 6944

    فرح نبيل محمد عبد الرحمن محجوب كلية العالج الطبيىع 6747

ي ابراهيم محمد شتا كلية العالج الطبيىع 6734     بسنت صيى

نا جورج نبيه تادرس خليل  كلية العالج الطبيىع 6723     مير

    سمية محمود السيد ابو دنيا كلية العالج الطبيىع 5967

    الرحمن سالمىمي عبد الهادي عبد  كلية العالج الطبيىع 6680

    عبد الرحمن محمد السيد عبد الفتاح الدفراوي كلية العالج الطبيىع 6932

ي ابادير كلية العالج الطبيىع 6862     مينا وجدي ناجى

    يوسف خالد يوسف احمد عبد الستار  كلية العالج الطبيىع 6336

    مريم عبد الحميد عبد الفتاح كلية العالج الطبيىع 6564

    مريم احمد محمد الشهاوي كلية العالج الطبيىع 5272

ي القسطاوي كلية العالج الطبيىع 5279
    غادة مصطفى حسبى

    مريم صابر عىلي محمد النجار كلية العالج الطبيىع 6588

    فارس محمد حسن مرسي حسن  كلية العالج الطبيىع 5985

    عىلي محمد عىلي ساره حسام الدين  كلية العالج الطبيىع 6555

    اسالم فتحي محمد عىلي  كلية العالج الطبيىع 6141

وق احمد فتحي عبد الحميد  كلية العالج الطبيىع 6521     شر

    عاليه محمد عبد المنعم توفيق زهران  كلية العالج الطبيىع 6090

ى سامح عامر ابراهيم كلية العالج الطبيىع 5302     ياسمير

    داليا محمد عبد العظيم الشملول كلية العالج الطبيىع 6430

    ايه عصام محمد عبد الحميد جيى  كلية العالج الطبيىع 5733

    رحمه السيد مصطفى  كلية العالج الطبيىع 6479

    منه هللا حسام عبد المجيد وهبه كلية العالج الطبيىع 4947

    جرجس يؤنا نبيل راشد  كلية العالج الطبيىع 5842

ف محمد عبد الحليم بدر  كلية العالج الطبيىع 5678     االء اشر

ي موسي عيسي  كلية العالج الطبيىع 9338
    احمد محمد مصطفى

    نوران محمد عبد الظاهر محمد الجزيرى كلية العالج الطبيىع 9116

ى محمد احمد عبد الجليل كلية العالج الطبيىع 8814     ياسير



 

 

    ميار ايهاب السيد كامل حماد  كلية العالج الطبيىع 8756

    عمر تامر يوسف سعد الشاعر كلية العالج الطبيىع 8707

ي  كلية العالج الطبيىع 8591
ى
    عمرو حسام الدين محمد سعد المواف

نا ايهاب محمد السيد بدر كلية العالج الطبيىع 8571     مير

    روان ساىمي محمد سيد احمد عمار كلية العالج الطبيىع 8500

    محمد جالل عبد السالم عبد العزيز  كلية العالج الطبيىع 7926

    يارا احمد سالم عوض محمد  كلية العالج الطبيىع 8431

    فرح بهاء الدين محمد ابراهيم احمد كلية العالج الطبيىع 6561

    الجليل الدقاقمصطفى احمد عبد  كلية العالج الطبيىع 8019

    اشاء عادل السيد زيد  كلية العالج الطبيىع 7818

    محمد هائى محمد القاضى  كلية العالج الطبيىع 7927

    انوار رضا كامل عيد جوهر كلية العالج الطبيىع 7775

    دنيا نارص فاروق ابراهيم الحاويش كلية العالج الطبيىع 7733

وك الجروائى  الطبيىعكلية العالج  7427 ى محمد ميى     نرمير

    رنا محمد السيد محمد صقر كلية العالج الطبيىع 4811

    فاطمه احمد فتوح رضوان كلية العالج الطبيىع 7758

    كريم محمد ابراهيم عطيه بدر ضيف كلية العالج الطبيىع 7763

ي وجدي محمد محمد  كلية العالج الطبيىع 7497
    بسنت هائى

ي ابراهيم شحاته عثمان  كلية العالج الطبيىع 7257
    هبه هللا مصطفى

    محمد احمد زىك عبد الحليم الخوىل كلية العالج الطبيىع 5151

ي رفاىعي محمد رفاىعي  كلية العالج الطبيىع 6956     زياد صيى

    رحاب ايمن فتحي ابو محمود  كلية العالج الطبيىع 6953

    فيلوباتير انسي صليب برسوم عبد الملك  الطبيىعكلية العالج  6960

    محمد رزق حامد رزق عطا هللا كلية العالج الطبيىع 6005

    احمد سعد صبحي نافع كلية العالج الطبيىع 6709

بيبى  كلية العالج الطبيىع 5238     رحمه ممدوح سعيد الشر

    عبد العاطي اشاء جمال محمد  كلية العالج الطبيىع 6130

    ايهاب صالح ابو زيد محمود دبور كلية العالج الطبيىع 5191

    الرا مجدي محمود ابو قمر كلية العالج الطبيىع 5756

    عمرو سعيد ابراهيم محمد عىل كلية العالج الطبيىع 6694

    رئال عبد الجليل محمد عوض الخوىل كلية العالج الطبيىع 5686

    مريم محمد عبد الكريم احمد قناوى كلية العالج الطبيىع 5882

ي  كلية العالج الطبيىع 5615
    محمد محسن عىلي محسن الجلجموئى

    ندى محمد السيد عبد الحميد  كلية العالج الطبيىع 6062

    نىهي عبد الفتاح محمد عىلي احمد  كلية العالج الطبيىع 6018

 محول   عصام هشام نجيب عبد الحميد كلية العالج الطبيىع 5296

 محول   اشاء السعيد محمد ابراهيم ابراهيم كلية العالج الطبيىع 5635

 وافد   محمد ابراهيم ماهر ابراهيم عيسي  كلية العالج الطبيىع 8787

 وافد   فى ساىم احمد عيس احمد عبد الجواد كلية العالج الطبيىع 5048



 


