
 

 

ط القبول النهائى من قبل وزاره التعليم العاىل  لكليه العلوم الطبية المساعده )قسم اجهزة طبيه( 2020-2019الطالب المرشح التحاقهم بالعام الجامىع  بشر
وط االلتحاق  والجامعه ط من شر  صدد اعالن اسماء طالب  وعىل جميع الطالب المعلن اسمائهم االنتهاء من اجراء المقابالت الشخصيه والكشف الطبى كشر
ى
ف

ه                                                                                      برجاء رسعه  الدخول عىل الرابط المعلن الستكمال اجراءات التسجيل هام جدد كدفعه اخير
 وعاجل

 الثانوية العامه المرصية واالزهرية
ى
 %70.27 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية المعادله العربية 
ى
 %80.48 الحد االدئى للقبول ف

 اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

   ماريو محسن نبيل مرقوىل   كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه( 9079

   محمد حسام عبد الغبى عبد الفتاح كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه( 9075

   اسماء سيف النرص عبد الح  محمد  كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه( 9017

 كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه( 9020
احمد محمد عبد الرحيم عبد الوهاب 

   عثمان

   محمد عطيه اسماعيل محمد عوض الجهزة الطبيه(كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم ا 9000

   خالد ابراهيم احمد عبد العال كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه( 8993

   احمد ابوحسيبه فضل عبد المجيد حسن كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه( 8930

   وسيم وليد فاروق طه خفاجى  الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه(كلية العلوم  8931

   عمرو رجب فتح عبد المعىط قابل كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه( 8857

   روالن احمد عبد الحميد منصور كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه( 8176

   جمال عبد النارص ابراهيم سالمة الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه(كلية العلوم  7609

   صفيه السيد ابراهيم محمد سلمان  كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه( 7632

   محمد مصطفى اسماعيل السيد  كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه( 6306

ى احمد  م الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه(كلية العلو  9285    معاذ خالد حسنير

   محمود السيد عىل عبد السالم حسب هللا كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه( 9236

   اشاء محمد السيد عبد الغبى  كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه( 9195

   رحمة مح  احمد العواد كلية العلوم الطبيه المساعدة )قسم االجهزة الطبيه( 9170

 


