
 

 

ط القبول النهائى من قبل وزاره التعليم العاىل وعىل جميع الطالب المعلن  لكليه العالج الطبيىع 2020-2019الطالب المرشح التحاقهم بالعام الجامىع  بشر
ط  وط االلتحاق                                                                                                             اسمائهم االنتهاء من اجراء المقابالت الشخصيه والكشف الطبى كشر                          من شر

 برجاء رسعه  الدخول عىل الرابط المعلن الستكمال اجراءات التسجيل هام وعاجل
 

 الثانوية العامه المرصية واالزهريةالحد االدئى للقبول 
ى
  %92.80 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 االنجلي 
ى
  I.G 91.87%الحد االدئى للقبول ف

  اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

     روان محمد احمد فؤاد صابر عبد الىح كلية العالج الطبيىع 8950

ي  كلية العالج الطبيىع 8354      اندرو لطيف عبده عجايبى

     هاجر محمد احمد متوىلي ابراهيم  كلية العالج الطبيىع 8256

     هاجر المهدى عبد البارى المهدى كلية العالج الطبيىع 7909

     احمد محمد عبد الهادى الباسىط كلية العالج الطبيىع 5710

     رحمه عزت احمد البوص  كلية العالج الطبيىع 6251

     مصطفى محمد سالمه محمد عطيه  كلية العالج الطبيىع 7372

ت حمد  كلية العالج الطبيىع 7266 ي محمد خي 
     رؤي هائى

ي  كلية العالج الطبيىع 7233 ي اكرم محمد ابوزيد خرصى
     مصطفى

     حسن عىلي حسن احمد محمد محسن  كلية العالج الطبيىع 7159

     احمد مفيد يوسف احمد اسماعيل جوده  كلية العالج الطبيىع 6673

     يوسف هشام فتىح عبد هللا ايوب  كلية العالج الطبيىع 6487

ي السيد عبد  كلية العالج الطبيىع 6238
     الحكيم عالم  مصطفى

     تسنيم مجدى عبد الحميد موىس كلية العالج الطبيىع 6386

     عىل حسن ابو الفضل هريدى عطاى كلية العالج الطبيىع 5957

     ابراهيم ايهاب ابراهيم سالم كلية العالج الطبيىع 5358

 منح   محمود محمد ابراهيم محمد  كلية العالج الطبيىع 9529

 منح   هبه عبد هللا سليمان عبد هللا كلية العالج الطبيىع 9523

ى احمد  كلية العالج الطبيىع 9530  منح   ندي سعيد حسي 

 منح   محمد ابراهيم محمد يوسف  كلية العالج الطبيىع 9525

ي ابراهيم محمد  كلية العالج الطبيىع 9532
 منح   احمد البدي الصافى

 منح   االء رزق حمدان المنصوري  كلية العالج الطبيىع 9527

 منح   اهداء عدىل صادق صديق كلية العالج الطبيىع 9524

وك محمد  كلية العالج الطبيىع 9528  منح   محمود عىل ميى

 منح   عبد هللا سمي  مصطفى كامل  كلية العالج الطبيىع 9526

 منح   ندي جمال محمود عبد الباري  كلية العالج الطبيىع 9531

 منح   عمر سمي  السيد عبد الجليل رشوان كلية العالج الطبيىع  

 منح   مؤمن دياب احمد ابراهيم كلية العالج الطبيىع 9533



 

 

 


