
9191-9109االرشاد االكاديًً   

 

Group 1-01 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

 قسى انًيكروتيىنىدً د/ َشىي َثيم سيد أدًد 1-10 األوني
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   عبداهلل احمد عبداهلل عبداهلل المزيف 

2 
   مريـ أشرؼ صبرى حداد 

3 
   عبدالفتاح عبدالصمد نيمو خالد 

4 
   أحمد شريؼ زكى عبدالمقصود 

5 
   اسالـ مجدى السعيد محمد زىراف 

6 
   احمد رشدى ابراىيـ محروس 

7 
   فتحى محمد فتحى عبد الرحمف سباع 

8 
   ساره مسعود رمضاف حسف الزغـ 

9 
   عبد الرحمف مشرؼ بيومى بسيونى 

11 
   صفا محمد مصميحى الشرقاوى 

11 
   ابراىيـ عبد التواب ابراىيـ عباس 

12 
   ابراىيـ عبد امنعـ ابراىيـ عثماف الموافى 

13 
   دينا ابراىيـ عبد الحميد 

14 
   االء احمد عبد المقصود سويمـ 

15 
   ساره رياض عبد السالـ الفقى 

16 
   ابتياؿ عبدالمنعـ فؤاد عبدالصمد 

17 
   ابرار ابراىيـ عبد الحميد 

18 
   ابراىيـ حماده محمد احمد عفيفى 

19 
   ابراىيـ عبدالفتاح عبدالمرضى سابؽ 

21 
   ابراىيـ محمد ابراىيـ نورالديف 
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Group 1-02 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

 قسى انًيكروتيىنىدً د/ َشىي َثيم سيد أدًد 1-19 االوني
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ سى انطانةا ىـانرلى األكاديً و

1 
   ابراهيم محمد الشحات محمد عبيد 

2 
   ابوبكر عمى عمى الميضى 

3 
   احمد ابراهيم ابراهيم دراز دراز 

4 
   احمد اسامه عبدالفتاح ابو ريشه 

5 
   احمد اسالم نوحى خميفه سموم 

6 
   احمد اشرف امين احمد عوض اهلل 

7 
   بد المحسن عمى ابوالمجداحمد اشرف ع 

8 
   احمد اشرف عبدالعظيم رميح 

9 
   احمد اشرف عبدالغنى راجح 

10 
   أحمد السيد أبو العنين عبد المجيد 

11 
   احمد السيد احمد السيد جاب اهلل 

12 
   احمد انور عبدالمجيد عبدالمطيف 

13 
   أحمد أيمن أحمد عفيفي 

14 
   محموداحمد ايهاب محمد رمضان  

15 
   احمد باسم فوقى السحمول 

16 
   احمد حاتم امام السمكاوى 

17 
   احمد حازم السيد أبو مصطفى 

18 
   احمد حامد احمد عبيد 

19 
   احمد حسام محمد عشماوي 

20 
   احمد حسن سعد محمد 
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Group 1-03 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

 قسى انًيكروتيىنىدً د/ يًُ صالح انسيد شثم  1-13 األوني
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   احمد حسف صابر عبدالمطيؼ الشرقاوى 

2 
   احمد حسف صبحى خطاب 

3 
   احمد حسف محمود السيد جاداهلل 

4 
   احمد حسنى عبدالرؤؼ جمعو 

5 
   سنيفاحمد حممى مبروؾ ح 

6 
   احمد حماده عمى دغيش 

7 
   احمد حمدى محمد عبدالواحد سميماف 

8 
   احمد خالد احمد عبد الفتاح الششتاوي 

9 
   احمد ذكى ابراىيـ ذكى فحيؿ 

11 
   احمد رأفت السيد شمبى 

11 
   احمد رجب سعيد الفرماوى 

12 
   احمد رزؽ فضؿ المظالى 

13 
   خيراهلل احمد رمضاف محمد محمود 

14 
   احمد سامح سميـ عبداهلل 

15 
   احمد سامى ابوالمعاطى عيسى 

16 
   احمد سامى نجيب جعفر 

17 
   احمد سعد احمد مصطفى 

18 
   احمد سمير فرج عبدالخير 

19 
   احمد سمير لبيب شمبى 

21 
   احمد سمير محى الديف المراكبي 
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Group 1-04 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

 قسى انًيكروتيىنىدً د/ يًُ صالح انسيد شثم  1-14 األوني
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   احمد سمير مصطفى جمعو 

2 
   احمد صبحي عبدالعميـ المؤذف  

3 
   احمد صالح ابراىيـ شاىيف 

4 
   حـراحمد طارؽ كامؿ م 

5 
   احمد عادؿ زكى رحيـ خطاب 

6 
   أحمد عاطؼ شعباف الجالد 

7 
   احمد عبدالحميـ محمد زىراف 

8 
   احمد عبدالسالـ احمد أبو خمبو 

9 
   احمد عبدالسالـ رياض عثماف 

11 
   احمد عبدالعزيز احمد عبد العزيز سالمو 

11 
   احمد عزب سعيد العبد 

12 
   مينا احمد عزت الحسينى 

13 
   احمد عزت صابر الجوده 

14 
   احمد عصاـ فتحى عرفو ابو سالـ 

15 
   احمد عمى سعد عمى الصباغ 

16 
   احمد عمى محمد خميؿ 

17 
   احمد عماد عبدالمجيد الفرماوى 

18 
   احمد عماد محمد رمضاف عبداهلل 

19 
   احمد عمرو محمد فتحى المقانى 

21 
   راجحاحمد فتوح محمد  
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Group 1-05 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

 انًيكروتيىنىجيا سارج جًال يعتًد دجازي  1-15 األوني
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   احمد فرج عمر مصيمحى عصر 

2 
   احمد فوزى عبد المولى عبد العاطى 

3 
   احمد قابيؿ محمد قابيؿ 

4 
   احمد ماىر حسيف الفقى 

5 
   احمد ماىر سعيد عبدالغفار 

6 
   احمد مبروؾ عبد العاؿ ابراىيـ جاد 

7 
   احمد مجدى عبدالرحمف البيجى 

8 
   احمد مجدى عبدالرحيـ اسماعيؿ 

9 
   احمد مجدى عبداليادى عبداهلل 

11 
   احمد محسف مميجى ديب 

11 
   مد محمد ابراىيـ سالمافاح 

12 
   احمد محمد احمد الجندي 

13 
   احمد محمد الشحات محمد عبيد 

14 
   احمد محمد بكر محمد بدوى 

15 
   احمد محمد حسف نصير 

16 
   احمد محمد صابر محمد نورالديف 

17 
   احمد محمد عبدالستار الطوخى 

18 
   احمد محمد فييـ عمي 

19 
   فوزى الشرهاحمد محمد  

21 
   احمد محمد محمود طعيمة 
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Group 1-06 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

حجازى معتمد جماؿ سارة 1-16 األوني  الميكروبيولوجيا 
 

انرلى  و

 ىـاألكاديً

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة

   احمد محمود عبدالمطمب محمود  1

   حمد محمود عطيو طوا  2

   احمد مصطفى محمد مصطفى سالـ  3

   احمد مصطفى محمود نصار  4

   احمد مصطفى مميجى القصاص  5

   احمد ممدوح شوقى محمود رمضاف  6

   احمد ناجى عبدالمنعـ كساب  7

   احمد ناجى عمى السرسى  8

   احمد ناصر عبدالمحسف شتات  9

   يؼ الجندىاحمد نبيؿ عبدالمط  11

   احمد ىانى يحيى الجماؿ  11

   احمد وائؿ عبدالعزيز صقر  12

   احمد وجدى محمد عزجولو  13

   احمد ياسر رفعت شريؼ  14

   ادىـ شكرى عبدالستار عمار  15

   اروه حسنى محمود عامر  16

   اروى ابوطالب خيراهلل نصر  17

   اروى مجدى ابراىيـ ناصر  18

   سامة عبدالباسط عبدالباسط الزرقانيا  19

   اسامو  عبدالخالؽ عبدالفتاح عبدالخالؽ شعباف  21

 



9191-9109االرشاد االكاديًً   

 

Group 1-07 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

 الطفيميات الشيف الشافي عبد القصري مروة/د 1-07 األوني
 

انرلى  و

 ىـاألكاديً

 انطانةتوليع  رلى انتهيفوٌ اسى انطانة

   اسامو الشحات صالح فرج ابراىيـ  1
   اسامو حسيف احمد الرفاعى  2
   اسامو كـر محمد السيد عسكر  3
   اسامو محمد شحاتو الديب  4
   اسامو محمد عبدالحميد حموده  5
   اسامو وائؿ فاروؽ عبد المطيؼ الرشيدى  6
   اسراء احمد عبدالظاىر احمد والى  7
   احمد عبدالموجود عبد اليادى الغباشىاسراء   8
   اسراء احمد عبدربو محمد حسيف  9
   اسراء احمد محمود االسرج  11
   اسراء احمد مندوه شرؼ  11
   اسراء اسامو فاروؽ الطحاف  12
   اسراء اشرؼ عبدالحميد مميجى محميس  13
   اسراء السيد ابراىيـ السيد  14
   عبد الرازؽ عمىاسراء السيد عمى   15
   اسراء رضا ابوالعينيف السيد  16
   اسراء رمضاف عبدالعزيز القشالف  17
   اسراء سالمو ابوزيد بكرى خالؼ  18
   اسراء سيد بحيرى سيد  19
   اسراء صبحى السيد احمد جسد  21
 



9191-9109االرشاد االكاديًً   

 

Group 1-08 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

الشيف الشافي عبد القصري مروة/د 1-08 األولي  الطفيميات 
 

 توليع انطانة وٌـرلى انتهيف اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

   اسراء عادؿ عبدالوىاب عبد العزيز عبد اهلل  1
   اسراء عبدالعزيز عبدالجميؿ محفوظ  2
3 

 
اسراء عبدالعزيز 

  عبدالعزيزمجاىدحسيفدمحم
 

   هلل الجخةاسراء عصاـ عبد ا  4
   اسراء عطيو وحيد ضبش  5
   اسراء محمد عبدالفتاح الغنيمي  6
   اسراء محمود محمد قابؿ  7
   اسراء مصطفى سعد السيد الجزير  8
   اسالـ احمد محمد رضواف  9
   اسالـ السيد محمد عزالديف  11
   إسالـ السيد محمود محمد  11
   وإسالـ أيمف عبدالفتاح الحم  12
   اسالـ خالد فتحى الفرارجى  13
   اسالـ راضى مصطفى جمعو  14
   اسالـ صبحى مصطفى عبدالفتاح  15
   اسالـ محمد جالؿ سميماف  16
   أسماء أحمد محمد لبيب  17
   اسماء اسامو عبدالحميد النجار  18
   اسماء جابر ناصؼ شقدوفو  19
   ؿاسماء جماؿ عبدالعظيـ عمى خمي  21
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Group 1-09 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

سميماف سعد سميماف لمياء/ د 1-09 األولي العيوف جراحة   
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

   اسماء حسيف محمد شعباف  1
   اسماء حمدى صابر حميده  2
   الشامىاسماء خالد شحات   3
   اسماء عاطؼ عبدالرؤؼ الصاوى  4
   اسماء عبدالعزيز عبدالفتاح صقر  5
   اسماء عبدالقادر أبونجمو عبدالقادر  6
   اسماء عبدالمجيد عبدالعميـ الشيخ  7
   اسماء كامؿ السيد موسى  8
   اسماء محمد عبدالحميـ عمراف  9
   اسماء محمد مختار عبد الحميد حسف  11
   اسماء ياسر ابراىيـ رسالف شمبى  11
   اسمى عماد رجب عامر  12
   االء احمد عبدالرشيد جاد دياب  13
   االء احمد فرج السيد ابو شحاط  14
   االء احمد معوض الجزير  15
   االء السيد خميؿ أبو شارب  16
   االء خالد اميف احمد عوض اهلل  17
   حسفاالء سمير احمد عمى   18
   االء عبدالحكيـ فتحي عطا اهلل  19
   االء عبدالرحمف موسى عامر  21
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Group 1-10 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

سميماف سعد سميماف لمياء/ د 1-10 األولي العيوف جراحة   
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

   االء فتحى عطيو سالـ  1
   االء فوزى ابوالفتح محمد  2
   االء مجدى عبدالعاؿ زكى عبدالعاؿ  3
   االء محمد ابوالمعاطى الشريؼ  4
   االء محمد فتحى مزروع  5
   االء وائؿ مفيد لطفى رجب  6
   االء يحيى عبدالعميـ مسمـ عيطو  7
   الزىراء مصطفى ابراىيـ محمد المرسى  8
9 

 
السيد سيؼ النصر احمدعفيفى سراج 

  الديف
 

   السيد ياسر السيد سعيد حماد  11
   الشيماء شحات عبدالعزيز الوكيؿ  11
   الشيماء محمد محمد السكرى  12
   الشيماء نادى حسف شحاتو  13
   آليف عالء الديف فؤاد احمد العدؿ  14
   امانى ابراىيـ فتحى عبدربو  15
   انى اشرؼ صبرى جاد المػو ابوالنجاام  16
   امانى ايمف سعيد حبيشى أحمد  17
   امانى خيرى صابر سالـ  18
   امؿ محمد عمى محمد شبؿ  19
   امنيو اشرؼ فتحى النجار  21
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Group 1-11 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

حمدم عمي الحكـ عبد عمي/ د 1-11 األولي العيوف جراحة   
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   امنيو العرباوى حسف جابر محمود عمى 

2 
   امنيو بشير احمد محمد العزاوى 

3 
   امنيو سامى محمد بدر 

4 
   امنيو شعباف السيد عياد 

5 
   امنيو صالح سالـ احمد مكى 

6 
   شى حسانيف المراكبىامنيو عادؿ الجيو  

7 
   امنيو عادؿ عبدالفتاح محمد اليجيف 

8 
   أمنيو فتحى عبدالكريـ حسف شكينح 

9 
   امنيو فوزى احمد جاد شاميو 

11 
   امنيو محمد حممى ميره 

11 
   امنيو محمد محمد تنيتيف 

12 
   امنيو نجاح الدسوقى المبودى 

13 
   امير عبدالنبى رجب عبدالنبى 

14 
   اميرة ياسر ايوب عمى غازى 

15 
   اميره سامح عبدالمنعـ جاداهلل 

16 
   اميره سعد حمدى نبوى عمى 

17 
   اميره سعودى فيمى ابوالخير 

18 

 

اميره عبد الفتاح محمود عبد المعطى 
  سالـ

 

19 
   اميره عبداهلل عبدالعزيز محمد عبد اهلل 

21 
   اميره عصاـ رجب غانـ 
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Group 1-12 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

محمد عمي الحكـ عبد عمي/ د 1-12 األولي العيوف جراحة   
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

   اميره محمد حسانيف ىيكؿ حسانيف  1
   اميره محمد عبدالواحد ابويوسؼ  2
   بدالنبى ابو عرباميره مصطفى ع  3
   اميره وجدى احمد السيد احمد نوح  4
   اميمة محمد سميماف القط  5
   اميف عبدالموجود اميف الغنيمى  6
   امينو احمد اسماعيؿ العراقى  7
   امينة سامي محمد مصطفى   8
   امينو عمى محمد عبدالستار صومع  9
   امينو ياسر جماؿ ىدىود  11
   موف عماد اسعد سولاير بطرساناسي  11
   انجى باسـ محيى ابو جريده  12
   انجى فارس محمد سيد احمد  13
   انجى محمود عبدالعظيـ ظاظا  14
   انجيموس سمعاف محروس نقوال  15
   انس عبداهلل عيد العربى  16
   انساـ محمد حسف السمنى  17
   اىداء ابراىيـ شبؿ حبطرش  18
   فريد عمى محمد فايد اىمو  19
   ايات احمد محمد احمد  21
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Group 1-13 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

كامؿ ناجى يوستينا/ د 1-31 األولي االوراـ عالج   
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   ايات اشرؼ محمد عبدالمنعـ 

2 
   ايات جماؿ السيد محمد عبده 

3 
   ايات خالد توفيؽ عبدالجواد 

4 
   ايات وحيد مختار المال 

5 
   اياد امجد حامد عبدالرازؽ عماره 

6 
   اياد مجدى ىجرس شحاتو بدوى 

7 
   ايثار محروس عبدالعظيـ جاب اهلل 

8 
   ايماف ابراىيـ عبدالعزيز السيد 

9 
   ودايماف اشرؼ عبداهلل محم 

11 
   ايماف السيد عبدالحميد محمد 

11 
   ايماف جماؿ عبدالفتاح ابراىيـ زىراف 

12 
   ايماف خالد شوقى شتيو 

13 
   ايماف صبحى محمد مرسى عبده 

14 
   ايماف عباس حامد ثعػيػمػػب 

15 
   ايماف عزت مصطفى شرشر 

16 
   ايماف عمى عبدالعزيز عبداهلل 

17 
   سـ حنفى قاسـايماف عماد قا 

18 
   ايماف ماىر السيد مرعى 

19 
   ايماف محمد ابومندور العربى 

21 
    ايماف محمد حسف عبدالميدي 
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Group 1-14 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

عالـ اسماعيؿ طاىر عال/د 1-14 األولي تشخيصية اشعة   
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ انةاسى انط ىـانرلى األكاديً و

   ايماف محمد حسيف الفار  1
   ايماف محمد عبدالعزيز الحناوى  2
   إيماف محمد فؤاد عبد الفتاح البقمي  3
   ايماف محمد ىالؿ كامؿ  4
   ايماف مصطفى عبدالسالـ عرفو دياب  5
   ايماف مصطفى محمود محمد زايد  6
   وسى الفقىايماف موسى اسماعيؿ م  7
   ايماف وليد محمد عباس نصار  8
   ايماف ياسر ابراىيـ محمد داود  9
   ايناس محمود السيد عبد الستار عبد النبى  11
   ايو احمد السيد ابو فاطمو  11
   ايو السيد محمد عزيز  12
   ايو جماؿ محمدعمى قنصوه  13
   ايو خالد عامرعمى عامر  14
   ابراىيـ مصمحى البربرىايو سعد   15
   ايو عاصـ يوسؼ عمى صالح  16
   ايو عبدالجواد احمد حجازى شعيره  17
   ايو عالء عمى عبد الحميد حسيف  18
   ايو عمي احمد المميجي  19
   ايو فوزى السيد الفخراني  21
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Group 1-15 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

عالـ اسماعيؿ طاىر عال/د 1-15 ولياأل تشخيصية اشعة   
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

   ايو ماىر حمدى محمد عيش  1
   ايو مبروؾ محمد عبداهلل  2
   ايو محمد احمد ابراىيـ خميؿ  3
   ايو محمد انور زيد  4
   ايو محمد سعد عبده كاـر  5
   محمد سيد أحمد ضيؼ ايو  6
   ايو محمود جميؿ محفوض  7
   آية ناصر جاد محمد  8
   ايياب محمد بيومى مصطفى  9
   بدر الديف حسيف زكريا عبدالباسط  11
   بدرالديف كـر حموده عبد العاطى حسف  11
   براء احمد يوسؼ عقدة  12
   بساـ محمد حسف طبور  13
   دبسمو اميف جابر احم  14
   بسمو رمضاف عبدالغنى العباسى  15
   بسمو عصاـ السيد حسينى عالـ  16
   بسمو كـر ابواليزيد الشاعر  17
   بسمو محسف محمد نبيو نصار  18
   بسنت احمد حافظ مندور  19
   بسنت اسامو عبده عمى  21
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Group 1-16 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

احمد حسنى محمد دعاء/ د 1-31 األولي تشخيصية أشعة   
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

   بسنت عمى ايوب سيد احمد  1
   بيشوى غبلاير اسحاؽ عوض اهلل  2
   بيشوى فتحى سميماف عبدالممؾ  3
   تسنيـ احمد السيد سعد  4
   شتيحىتسنيـ ايمف فيمى ال  5
   تسنيـ حاتـ عبدالحكيـ النعمانى احمد  6
   تسنيـ رأفت زكى محمد عمى  7
   تسنيـ عمادالديف عوض اهلل االماـ  8
   تغريد أحمد عاطؼ عبدالعظيـ الشيمي  9
   تقى احمد فتحى شتات  11
   ثروت فوزى حسف الصباغ  11
   جماؿ عموانى عبدالنبى العربى  12
   تـ محمد جاد مرعىجنو حا  13
   جياد السيد سعد الخولى  14
   جياد حماده السيد مكاوى  15
   جياد سامى خالد النحراوى  16
   جياد سعيد كامؿ محروس راشد  17
   حامد اسامو حامد عرب  18
   حبيبو اشرؼ محمد زكى السيد  19
   حبيبو حامد ابراىيـ شمبيو  21
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Group 1-17 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

 تشخيصيح أشعح  ادًذ دسُى يذًذ دعاء/ د 1-17 األوني

 
 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   حبيبو محمد عباس عدلى 

2 
   حساـ ابراىيـ السيد عثماف راضى 

3 
   حساـ أحمد سيد أحمد محمد 

4 
   بدالفتاح عبدالرسوؿ األحوؿحساـ ع 

5 
   حسف ناصر محمد عموش 

6 
   حسناء حساـ السيد عثماف 

7 
   حسيف حمدي حسيف شاىيف 

8 
   حسيف شعباف عبدالعزيز عطيو 

9 
   حمدى شعباف عبدالرؤؼ زيد 

11 
   حمدى عبدالعزيز عبدالعزيز عطيو تايب 

11 
   حمزه ناصر مصطفى المخمصاوى 

12 
   احمد عمى ابواليناحناف  

13 
   حناف بيومى حامد عفيفى 

14 
   حناف زكريا حافظ عبد البارى زليمو 

15 
   حناف عادؿ عبدالقادر سميـ 

16 
   حنيف عمرو عبد العميـ يحيى 

17 
   حنيف محمد عبده شرويد 

18 
   خالد اسامة شفيؽ  احمد 

19 
   خالد خيرى عزيز احمد سعد 

21 
   لحميد محمد السيد فتح اهللخالد عبدا 
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Group 1-18 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

لاتيم يذًود دسٍ أييرج/ د 1-18 األوني االطفال لسى   

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   خمود السيد السيد مسعود 

2 
   خمود صبحى عمى السبكى 

3 
   خمود عبد الفتاح الغوصى 

4 
   داليا اسامو  عبدالعزيز 

5 
   داليا خيرى السعداوى ابو زور 

6 
   دعاء السيد عبدالعزيز مصيمحي السيد 

7 
   دعاء رضا احمد محمد ابوسميـ 

8 
   دعاء عاطؼ محمد شمبى 

9 
   دعاء عبدالعظيـ جابر محمد مصطفى 

11 
   دعاء محمد يونس طعيمة 

11 

 

دعاء مصطفى احمد كماؿ الديف محمد 
  عطا اهلل

 

12 
   دعاء نصر عبدالقادر حامد 

13 
   دنيا أشرؼ طايؿ طايؿ طوطح 

14 
   دينا ايمف طمبو القزعو 

15 
   دينا طارؽ مميجى ابوسعيده 

16 
   دينا عبداهلل سميماف محمد جاد 

17 
   دينا محمد السيد احمد خفاجى 

18 
   صطفى محمد عرفو سرحافراشد م 

19 
   رانيا جماؿ ابوالعنيف عتماف 

21 
   رانيا عالء محمد خطاب 
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Group 1-19 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

1-19 األوني االطفال لسى  لاتيم يذًود دسٍ أييرج/ د   

 
ىـانرلى األكاديً و نةتوليع انطا رلى انتهيفوٌ اسى انطانة   

1 
   رجاء تامر نبيؿ درويش 

2 
   رحاب خيرى احمد ندا 

3 
   رحاب محمد سيد احمد عبدالغفار 

4 
   رحمو ابراىيـ فرج محمد 

5 
   رحمو ايياب عبدالستار توفيؽ ياسيف 

6 
   رحمة شريؼ حسيف متولي 

7 
   رحمو محمد محمد الشقشى 

8 
   رسيؿ اسماعيؿ عبدالحميـ محمود 

9 
   حمود سالـ المواتىرشا م 

11 
   رشاد رفعت محمد رشاد ماضي 

11 
   رفيدة أسامة أحمد الشاعر 

12 
   رفيده حساـ الديف السيد عيسى مرعى 

13 
   رفيده محمد احمد عجور 

14 
   رقيو يسرى ابراىيـ خميفو 

15 
   رمضاف مبروؾ محمد المحالوى 

16 
   رنا حامد حامد الحمموشي 

17 
   ب السيد محمودرنا رج 

18 
   رنا سميماف عبدالمقصود سميماف 

19 
   رنا صفوت احمد حفناوى الفقى 

21 
   رنا طمعت حممى المصري 
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Group 1-20 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

1-21 األوني االطفال لسى  يذًذ صثذى أياَى/ د   

 
ىـانرلى األكاديً و ةاسى انطان   توليع انطانة رلى انتهيفوٌ 

1 
   رنا فتوح محمد ابراىيـ البمبي 

2 
   رنا محمد محمد راشد عمى 

3 
   رنا مصباح عبدالموجود عبدالحافظ 

4 
   رواف احمد مميجى غانـ 

5 
   رواف ايياب جماؿ الديف النجار 

6 
   رواف حمدي سعيد حسنيف شمتوت 

7 
   رواف سعد ابراىيـ بكر 

8 
   واف سمير صبحى عبدالعاؿر  

9 
   رواف صالح فيمى خميفو 

11 
   رواف طارؽ محمد لبيب شندى 

11 
   رواف عماد فتحى عباس ورد 

12 
   روضو  ابراىيـ غريب عامر 

13 
   روضو جماؿ عبدالستار الحداد 

14 
   روضو عادؿ شبؿ محمد فايد 

15 
   روضو عبدالواحد محمد الشرقاوى 

16 
   ناجى سعد صادؽ احمد روضو 

17 
   روال احمد شعباف محمد حموه 

18 
   روميساء حمدى يوسؼ سالـ سالـ 

19 
   رويدا  ياسر متولى عبد الرءوؼ 

21 
   رويدا سامى عبد الفتاح زكى البمشى 
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Group 1-21 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

1-21 األوني األطفال لسى  عهي دسٍ انذيٍ الحص راَيا/ د    

 
ىـانرلى األكاديً و  توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة 

1 
   رؤى طارؽ مصطفى زاىر عبد المطمب 

2 
   رؤى محمد رشدى محمد موسى 

3 
   ريـ جماؿ عبدالرؤؼ بدير 

4 
   ريـ صالح عبدالرازؽ عمـ الديف 

5 
   ريـ عبدالحميد عبداهلل ابو عوؼ 

6 
   ريـ عبداهلل عيد خميؿ 

7 
   ريـ ناصر عبد الحميد الغرباوي 

8 
   ريياـ عصاـ عبدالحميد عبدالغنى 

9 
   زياد احمد كامؿ احمد عمى 

11 
   زياد احمد محمد محمد 

11 
   زياد اسامو محمد السيد الجمبو 

12 
   زياد السيد احمد اليوارى 

13 
   زياد أكثـ إسماعيؿ اإلماـ 

14 
   زياد خالد ىالؿ عبدالمجيد 

15 
   زياد شريؼ سالـ السيد ابوسالـ 

16 
   زياد عبدالفتاح زايد صقر 

17 
   زياد عبدالفضيؿ عبدالعظيـ عبدالفضيؿ 

18 
   زياد عصاـ عمى سيؼ النصر 

19 
   زينب احمد عبدالعزيز التمب 

21 
   زينب حمدى محمد اسماعيؿ مطر 
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Group 1-22 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـرلانف

عهي دسٍ انذيٍ صالح راَيا/ د 1-22 األوني األطفال لسى   

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   زينب عمى محمد سالمو 

2 
   زينب محمد حسف احمد عبد العاؿ 

3 

 

 زينب مصطفى عبدالحميد عبد المجيد
  عثماف

 

4 
   زينب يحيى محمد ابراىيـ طو 

5 
   ساره ابراىيـ عمى حسيف شمبى 

6 
   ساره احمد عبدالحميـ الفيشاوى 

7 
   ساره اشرؼ شبؿ الفايدى 

8 
   ساره السيد محمد ىيبو 

9 
   ساره خالد السيد خضر 

11 
   ساره زىير عبدالرشيد ابو اليزيد اسماعيؿ 

11 
   عبدالغنى يوسؼساره سعيد محمد  

12 
   ساره طارؽ سعد خميؿ 

13 
   ساره عبدالعزيز فتح اهلل عبدالحميد 

14 
   ساره عبدالعزيز محمد عبد العزيز فايد 

15 
   ساره عزت عبدالمنعـ محمد عبد الوىاب 

16 
   ساره عصاـ محروس سالـ 

17 
   ساره عمى عبد القادر احمد رزؽ 

18 
   طاحوفساره عمى عبدالرسوؿ  

19 
   سارة محمد عبد المالؾ حسف الفيومي 

21 
   ساره محمود محمد زالبيو 

Group 1-23 
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 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

1-23 األوني وانعصثيح انُفسيح لسى  عهي دسيٍ انذيٍ صالح يروِ/د   

 
ىـانرلى األكاديً و نطانةتوليع ا رلى انتهيفوٌ اسى انطانة   

1 
   ساره يوسؼ احمد محمد يوسؼ 

2 
   سالي أمجد عبد المجيد السيد البنا 

3 
   سامى محمد محمود سامى الغمباف 

4 
   سممى محمود سامي محمد المصيمحى أحمد رمضاف 

5 
   سجده ناصر حسف الضبعاوي 

6 
   سراج محمود يوسؼ احمد عبد المنعـ 

7 
   يفسعاد محمد عبدالحميد ابوالعن 

8 
   سعاد وليد عبدالحميد حامد جبريؿ 

9 
   سعد شريؼ سعد المغاورى محمد 

11 
   سعيد امجد سعيد مطاوع 

11 
   سعيد ربيع محمود محمد عيسى 

12 
   سعيد طارؽ سعيد سالـ المعاز 

13 
   سعيد عمى سعيد عمى 

14 
   سممى اسامو فتحى قنديؿ 

15 
   سممى حسف بدوى ابو حسيف 

16 
   سممى حسف عبدالستار عبدالسالـ فودة 

17 
   سممى شحاتو السباعى عاشور 

18 
   سممى صالح جيوشى عبد الفتاح الشناوى 

19 
   سممى محمد سعد ابوضاوى 

21 
   سممى محمد فيمى عمار 
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Group 1-24 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

1-24 األوني يهيك يذًذ صانخ ييصطف/ د  وانعصثيح انُفسيح لسى   

 
ىـانرلى األكاديً و  توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة 

1 
     

2 
   سممي  حاـز سعيد محسف 

3 
   سميماف محمد سميماف محمد رزؽ 

4 
   سما اسامو محمود عبد الرحمف الخضرى 

5 
   سما مصطفى حسف عامر 

6 
   ضيؼسماء احمد أحمد سميماف  

7 
   سماح ماىر السيد اسماعيؿ عبدالجميؿ 

8 
   سمر ابراىيـ محمد منصور 

9 
   سمر احمد عبدالفتاح عطيو الميدى 

11 
   سميحو احمد محمد النحاس 

11 
   سميو احمد محمد ابراىيـ ابوالسعود 

12 
   سميو حسف عبده محمد خميفو 

13 
   سندس عمى محمود عمى عالـ 

14 
   ف محمود فييـ نجـسيا حس 

15 
   سييا محسف عبدالسالـ عبدالسالـ اليباب 

16 
   سييمو احمد عبدالحميد الحضري 

17 
   سييمو تيسير سعيد محمد الشيشينى 

18 
   سييمو حمدى عبدالمؤمف المشد 

19 
   سييمو عفيفى بيومى مدكور 

21 
   سييمو محمد جماؿ محمد عبدالقادر 
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Group 1-25 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـفرلان

1-25 األوني يهيك يذًذ صانخ يصطفي/ د  وانعصثيح انُفسيح لسى   

 
ىـانرلى األكاديً و  توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة 

1 
   سييمو محمد عبدالحميد سعد 

2 
   سيؼ الديف حسف عبدالحميد االبجر 

3 
   د عبدربوسيؼ محمود محمد محم 

4 
   شادى طارؽ محمد صبرى عمواف 

5 
   شروؽ ابراىيـ عبد العزيز ابراىيـ السيد 

6 
   شروؽ ابراىيـ محمد عامر 

7 
   شروؽ اكـر عبدالمولى الشناوي 

8 
   شروؽ عبدالقوى عمر قابؿ 

9 
   شروؽ مسعد شكرى محمد 

11 
   شروؽ ياسر مرتضى فرحات خمؼ 

11 
   الرحيـ شريف مجدي عبد 

12 
   شعباف مصطفى شعباف ابراىيـ 

13 
   شمس شريؼ عبدالمحسف الحبشى 

14 
   شيد احمد السيد عبد الحميـ عبد السالـ 

15 
   شيد شعباف حسف الشيالى 

16 
   شوقى جورج شوقى مرقص 

17 
   شوقى عالء شوقى محمود عالـ 

18 
   شيريف احمد حممى شعباف 

19 
   دالحميد غانـشيريف احمد عب 

21 
   شيريف حمدى السيد شرشر 
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Group 1-26 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

1-26 األوني وانعصثيح انُفسيح لسى  عفيفي يعروف داتى خانذ/ د    

 
ىـانرلى األكاديً و  توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة 

1 
   شيريف حمدي الشنواني 

2 
   شيماء ابراىيـ ابراىيـ الفقى 

3 
   شيماء رضا محمد عبد اهلل القف 

4 
   شيماء سامى محمود جبر شعباف 

5 
   شيماء عبداهلل محروس دياب 

6 
   شيماء عبدالمنعـ عبدالحميد 

7 
   شيماء عمى عبدالعزيز اليوارى 

8 
   شيماء كامؿ عبدالعظيـ سكرمة 

9 
   حمد الشاذلىشيماء محمد الشاذلى م 

11 
   شيماء محمد عيد بحيرى 

11 
   شيماء مدحت أحمد عبد الغفار 

12 
   صابر محمد صابر النمر 

13 
   صابريف السيد عبدالفتاح الشريرى 

14 
   صفا فرج متولى محمد 

15 
   صفاء سعيد احمد محميس 

16 
   صفيو عبداهلل عبدالمنعـ الجندى 

17 
   رب سمطافعابد ابراىيـ عزالع 

18 
   عادؿ محمد محمد عسكرى 

19 
   عاليو عاشور احمد شريؼ 

21 
   عبدالرحمف ابراىيـ عبدالعزيز الجوىرى 
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Group 1-27 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

1-27 األوني وانعصثيح انُفسيح لسى  عفيفي يعروف داتى خانذ/ د    

 
ىـًانرلى األكادي و  توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة 

1 
   عبدالرحمف احمد عطيو حامد عبد الرحيـ 

2 
   عبد الرحمف السيد عمى العفيفى 

3 
   عبدالرحمف ايمف محمد محمد حسانيف 

4 
   عبدالرحمف حسف صالح ابوضمع 

5 
   عبدالرحمف حمدى احمد شطيو 

6 
   عبدالرحمف خالد محمود فايد 

7 
   بدالرحمف جماؿ حامد عمرافع 

8 
   عبدالرحمف سالمو عبدالستار جاد إبراىيـ 

9 
   عبدالرحمف صالح مصطفى الدسوقى 

11 
   عبدالرحمف طارؽ عبدالحميد محمد مسعود 

11 
   عبدالرحمف عوض كماؿ الشاذلى 

12 
   عبدالرحمف كامؿ عبدالنبى ابوالفتوح 

13 
   ىيـ عبد العاؿعبدالرحمف مجدى عبداهلل ابرا 

14 
   عبدالرحمف مجدى عبدالمطمب السيد عمر 

15 
   عبدالرحمف محمد ابراىيـ ابوالنصر 

16 
   عبدالرحمف محمد عاطؼ ابراىيـ نايؿ 

17 
   عبدالرحمف محمد محمود محمد 

18 
   عبدالرحمف محمد يونس مرعى 

19 
   عبدالرحمف مسعد عبد العاطى مرسى الشاعر 

21 
   لرحمف مصطفى اسماعيؿ النحاسعبدا 
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Group 1-28 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

انعايح انثاطُح لسى  انصًذ عثذ يذًذ دعاء/ د 1-28 األوني   

 
ىـانرلى األكاديً و  توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة 

1 

 

عبػػػػدالرحمف مصػػػػطفى  سػػػػعيد مصػػػػطفى 
  الجزار

 

2 
   عبدالرحمف نجيب نورالديف مساور 

3 
   عبدالحميـ ابوالمكاـر عبدالحميـ بكر 

4 
   عبدالحميد ابراىيـ عبدالمقصود ابوسيداحمد 

5 
   عبدالحميد رأفت عبدالحميد الصغير 

6 
   عبدالعزيز سامى عبدالعزيز محمود عيسى 

7 
   عبدالعميـ احمد عبدالعميـ محراث 

8 
   بدالغفار السيدعبدالغفار محسف ع 

9 
   عبدالفتاح سامح عبدالفتاح المشاط 

11 
   عبدالفتاح مجدى عبدالنبى صالح 

11 
   عبداهلل خيرى خميس عبدالحميد 

12 
   عبداهلل شريؼ محمد غرابو 

13 
   عبداهلل شريؼ محمود ابوابراىيـ 

14 
   عبداهلل عبدالحى جابر النعمانى 

15 
   سؼ محمد الجيزاوىعبداهلل عبدالغفار يو  

16 
   عبداهلل عبدالقادر توفيؽ نصار 

17 
   عبداهلل عماد عبدالصادؽ الضميؿ 

18 
   عبداهلل فوزى رشاد حسانيف فياز 

19 
   عبداهلل محمد سعيد محمود عطا اهلل 

21 
   عبداهلل محمد عبدالحميد احمد شكر 
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Group 1-29 

 حــانوظيف ى ـكاديًذ األـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

1-29 األوني انعايح انثاطُح لسى  انصًذ عثذ يذًذ دعاء/ د    

 
ىـانرلى األكاديً و  توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة 

1 
   عبداهلل محمد عبداهلل محمدى 

2 
   عبداهلل محمد محى الديف خطاب 

3 
   عبداهلل محمود بسيونى العميمى 

4 
   ى محمد درازعبداهلل مسعود عم 

5 
   عبداهلل مصطفى محمد النحاس 

6 
   عبداهلل نادى عبدالمؤمف محجوب 

7 
   عبداهلل ياسر محمد يس 

8 
   عبدالمنعـ خالد عبدالمنعـ اسماعيؿ 

9 
   عبدالوىاب عمى عبدالوىاب الطمى 

11 
   عبدربو جماؿ عبدالعاطى محمود كامؿ 

11 
   عبير عطوه احمد عطوه 

12 
   ثماف ابراىيـ عثماف الغنيمىع 

13 
   عثماف نصر عثماف جادو 

14 
   عصماء السيد السباعى السيد شحاتو 

15 
   عال عبد الحميد خميفو عبد الحميد 

16 
   عال كـر محمد عبدالقادر 

17 
   عالء المرسى مصمحى بكر 

18 
   عالء حمدى ابو المجد مرسي ابو المجد مصطفى 

19 
   السيد موسى عالء عباس 

21 
   عالء محمد مصطفى متولى 
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Group 1-30 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

يذًذ سهيى صالح يذًذ/ د 1-31 األوني وانتونيذ انُساء   

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   عمى ايمف فوزى حريزه 

2 
   ف عمى ضوهعمى حس 

3 
   عمى حسيف مغاورى عمى الجزير 

4 
   عمى حمدى احمد عمى سموـ 

5 
   عمى رجب ابراىيـ ابراىيـ 

6 
   عمى كـر عبدالستار أبو عياد 

7 
   عمى محمد عمى محمد زىراف 

8 
   عمي عبداهلل سعيد عيسي 

9 
   عمياء السيد السباعى السيد شحاتو 

11 
   ميمى شبايؾعمياء عميمى شكرى ع 

11 
   عمياء فتحى سميـ محمد سميـ 

12 
   عمياء مجدى محمود عبدالباقى 

13 
   عمار احمد محمد ابوالسعود 

14 
   عمر ابراىيـ ابراىيـ عباس عبد الرحيـ 

15 
   عمر احمد فتحى حسف 

16 
   عمر ايمف عبدالحكيـ عمى جعفر 

17 
   عمر خالد رجب شحاتو دياب 

18 
   أفت صالح غنيـعمر ر  

19 
   عمر شريؼ عادؿ اسماعيؿ الشاؿ 

21 
   عمر طارؽ محمود حفني عبدالعظيـ 
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Group 1-31 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

يذًذ سهيى صالح يذًذ/ د 1-31 األوني وانتونيذ انُساء   

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   عمر عبدالحميـ عبدالفتاح محمد فرج 

2 
   عمر عبدالعزيز محمد فتحى العاصى 

3 
   عمر عالء حميده حميده 

4 
   عمر فايز خميؿ ابراىيـ 

5 
   عمر فيصؿ عبدالغفار أميف المحروؽ 

6 
   عمر محمد فتحى شكر 

7 
   عمر محمد محمد زيف الديف 

8 
   مد حجازيعمر مفرح محمد اح 

9 
   عمر ناصر عبدالعزيز رجب 

11 
   عمرو ابوالخير عطيو النحاس 

11 
   عمرو احمد سعيد سعيد أحمد خشالة 

12 
   عمرو صالح ابوالعنيف الحطيـ 

13 
   عمرو طمعت طاىر الجمؿ 

14 
   عمرو عادؿ عبدالحميـ شمو 

15 
   عمرو فوزى احمد عبدالرحمف تاج 

16 
   بوالفتوح عاصىعمرو محمد ا 

17 
   عمرو محمود عبدالستار يوسؼ 

18 
   عمرو موسى عبداهلل الشيشينى 

19 
   عمرو وائؿ عمى عمى ابراىيـ البركى 

21 
   عيد خاطر السيد الشافعى 
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Group 1-32 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

ىانسثاع انسيذ فايك تاْى/ د 1-32 األوني وانتونيذ انُساء لسى   

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   غاده ابراىيـ عبداهلل الزىار 

2 

 

غاده امجد عبد الحفيظ مصطفى 
  البحراوى

 

3 
   غادة رجب دسوقي حسف 

4 
   غاده رجب محمد الجوىرى 

5 
   غاده سمير محمود المشطاوى 

6 
   ى احمد الحوالوغاده عبدالغن 

7 
   غاده كماؿ ابوسريع عرفو 

8 
   غاده ناصر عبدالمطيؼ عطيو النادى 

9 
   غادة وجيو حامد فرج 

11 
   غنيـ خيرى عبدالعزيز غنيـ 

11 
   فادي محمد عبد القادر عبد الغفار 

12 
   فاطمو احمد عبدالقادر عمرو 

13 
   فاطمو احمد ميدى الضميؿ 

14 
   سيد ناجى عميوه خطابفاطمو ال 

15 
   فاطمو ايياب فتحى ابوشويتو 

16 
   فاطمو جماؿ حافظ محمد عوض 

17 
   فاطمو خالد عبد المنعـ عبد اليادى قنديؿ 

18 
   فاطمو خالد محمد احمد راشد 

19 
   فاطمو سامى بدراف ابو عمى 

21 
   فاطمو عادؿ الدسوقى محمد مشرؼ 
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Group 1-33 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـود انًجًوعك حـانفرل

انسثاعى انسيذ فايك تاْى/ د 1-33 األوني وانتونيذ انُساء لسى   

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   فاطمو عاطؼ عبدالرؤؼ الصاوى 

2 
   فاطمو عبدالعزيز محمود عبدالعميـ 

3 
   هلل رضواففاطمو عبدالفتاح عبدا 

4 
   فاطمو محمود احمد عبد الواحد حساف 

5 
   فاطمو مختار السيد العدوى 

6 
   فاطمو ىاشـ ابراىيـ محمود رىيؼ 

7 
   فاطمو ىانى عواد عبد الرحمف عمى سميماف 

8 
   فايزه محمد مصيمحى عمراف 

9 
   فداء رائد محمد محفوظ 

11 
   فرح عبدالفتاح محمد عبده الشاعر 

11 
   فرح عزمى عبدالعزيز عبد اهلل مصطفى 

12 
   فرح مصطفى صالح حجازى 

13 
   فرحة خالد ابراىيـ عمي المغربي 

14 
   فريده عماد فتحى الخولى 

15 
   فؤاد محمود فؤاد محمد البرقي 

16 
   فيرينا القس بيسنتى نجاتى يوسؼ 

17 
   كانزي رمضاف صالح محمد تعميب 

18 
   اده عبدالحميد محمدكريـ حم 

19 
   كريـ حمدي السيد شرشر 

21 
   كريـ سمير خطاب جمبط 
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Group 1-34 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

 وانذُجرج واالرٌ األَف لسى  لُذيم رشاد انذسولى أسًاء/د 1-34 األوني

 
 ليع انطانةتو رلى انتهيفوٌ اسى انطانة ىـانرلى األكاديً و

1 
   كريـ عبدالخالؽ عاشورعبدالخالؽ سعفاف 

2 
   كريـ عبداهلل فريد السيد عبدالرحمف 

3 
   كريـ محمد عبدالعظيـ البرديني 

4 
   كريـ مصطفي عبد المؤمف البكراوي 

5 
   كريـ ميدى السيد فتيح 

6 
   كريـ ىشاـ احمد ىشيش 

7 
   كريـ وليد سامى سحمو 

8 
   ح كماؿ عبد اهللكماؿ صال 

9 
   كنزي  ىشاـ حسف اسماعيؿ 

11 
   الرا محمد سعيد محمد سموـ فرج 

11 
   لمياء صابر عمى الدعباس 

12 
   ليمى احمد ابراىيـ احمد الشرقاوى 

13 
   ليمى ياسر عبدالحى المسموت 

14 
   مادونا رمزي اسعد بسطوروس 

15 
   مارؾ صفوت عاطؼ صميب 

16 
   اطؼ محفوظ حنا قالدهماريا ع 

17 
   مازف عاطؼ عبدالعاطى الفقي 

18 
   مالؾ اسماعيؿ كماؿ محمود 

19 
   ماىيتاب ابو ىيبو محمد ىيبو الفخراني 

21 
   محسف حامد محمد أحمد عبد المطيؼ 
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Group 1-35 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

 والحنجرة واالذن األنف قسم  قنديل رشاد لدسوقىا أسماء/د 1-35 األوني

 
 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   محمد ابراىيـ فوقى ابراىيـ بشار 

2 
   محمد ابراىيـ محمد محمد الوراقى 

3 
   محمد ابوالمجد عبداهلل ابو المجد حبيب 

4 
   محمد أبومندور محمد الصعيدي 

5 
   محمد احمد السيد البدوى 

6 
   محمد احمد المنشاوى عيد ىجرس 

7 
   محمد احمد رفعت عبدالعزيز 

8 
   محمد احمد شحاتو اليدىد 

9 
   محمد احمد شحاتو منصور 

11 
   محمد احمد عمى حسف ىيكؿ 

11 
   محمد احمد محمد السيد رزؽ 

12 
   محمد احمد محمد شعباف احمد دياب 

13 
   د احمد محمد عبدالستار أبويوسؼمحم 

14 
   محمد أحمد محمد عبد اهلل 

15 
   محمد أحمد محمد عماره 

16 
   محمد اسامو سميماف الخفيؼ 

17 
   محمد اسامو عبدالمعبود طو 

18 
   محمد أشرؼ أبوالحسف عبدالمطيؼ 

19 
   محمد اشرؼ عبد الغنى موسى حسيف 

21 
   محمد اشرؼ عمى الحفناوى 
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Group 1-36 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

انذهيى عثذ انجواد عثذ يذًذ/ د 1-36 األوني انثونيح انًسانك   

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   محمد أشرؼ محمد الصعيدي 

2 
   محمد السيد ابراىيـ الشايب 

3 
   السيد ابوالفتوح المييىمحمد  

4 
   محمد السيد السيد احمد البدوي 

5 
   محمد السيد عبد اهلل الحداد 

6 
   محمد السيد فوزى احمد عامر 

7 
   محمد الصفطى ابراىيـ عاصى 

8 
   محمد الناصر جماؿ الديف احمد سالـ 

9 
   محمد ايياب احمد مرسي فايد 

11 
   محمد ايياب زىراف عامر 

11 
   محمد جاد عبدالعزيز عباس المزيف 

12 
   محمد  جماؿ ورداني منصور 

13 
   محمد جميؿ ماىر اميف حماد 

14 
   محمد حاتـ محمود جوده 

15 
   محمد حسف عبد الحميـ حسف  حمده 

16 
   محمد حسف عبدالغنى زالبيو 

17 
   محمد خالد محمد صقر 

18 
   لمطيؼمحمد ذكريا حامد محمود عبد ا 

19 
   محمد رزؽ احمد بمعو 

21 
   محمد رضا السعداوي دياب الزغبي 
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Group 1-37 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

انذهيى عثذ انجواد عثذ يذًذ/ د 1-37 األوني انثونيح انًسانك   

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   محمد رفيؽ مصطفى طو 

2 
   محمد رمضاف عبدالرؤؼ العطار 

3 
   محمد رمضاف عبدالسالـ الديب 

4 
   محمد رياض عبدالسيد الديب 

5 
   محمد سالـ محمد محمود دراز 

6 
   محمد سامى عمى رزؽ عرفو 

7 
   محمد سامى عمى محمد عيسى 

8 
   محمد سامي احمد حرب 

9 
   يـ الجزارمحمد سامي عبدالرح 

11 
   محمد سعيد مظار عبدالشافى 

11 
   محمد سميماف جمعو سميماف 

12 
   محمد سمير بدر وىبو 

13 
   محمد سمير محمد خميفة 

14 
   محمد سيد أحمد أميف ضيؼ 

15 
   محمد شبؿ لطفي السيد أحمد 

16 
   محمد شريؼ شوقت عبدالسميع 

17 
   محمد شريؼ محمد طبور 

18 
   حمد شوقى حسف حتحوتم 

19 
   محمد صبحي جالؿ موسى 

21 
   محمد صبحي محمود شعباف 
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Group 1-38 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

فرج أدًذ سًير أدًذ/د 1-38 األوني انتجًيم جرادح لسى   

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   محمد صبرى حفناوى عماره 

2 
   محمد صبرى محمد محمد أبوزلط 

3 

 

محمد صفوت عبدالعميـ احمد ابو 
  السعود

 

4 
   محمد صالح المحمدى اإلبشييى 

5 
   محمد صالح مصطفى احمدى 

6 
   محمد طارؽ  صالح 

7 
   محمد طارؽ محمد الفيشاوى 

8 
   محمد عادؿ فوزى عبده 

9 
   د شاويشمحمد عادؿ محم 

11 
   محمد عاشور مبروؾ المجدوب 

11 
   محمد عبد المجيد فكري عبد المجيد 

12 
   محمد عبدالحميد محمود الجندى 

13 
   محمد عبدالعاطى فيمى غانـ الشناوى 

14 
   محمد عبدالعزيز عمى حماد 

15 
   محمد عبداهلل صبحى عبدالحكيـ زىره 

16 
   رزوؽمحمد عبداهلل عبدالحميـ م 

17 
   محمد عبدالمجيد عبدالمقصود أبوسيدأحمد 

18 
   محمد عبدالناصر عبدالكريـ ابراىيـ 

19 
   محمد عبداليادى عبدالقوى يونس 

21 
   محمد عبدالواحد عبدالحميد البخ 
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Group 1-39 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

فرج ًذأد سًير أدًذ/د 1-39 األوني انتجًيم جرادح لسى   

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   محمد عبده عبداهلل حمد 

2 
   محمد عبده محمد نبوى عبده تاج 

3 
   محمد عربى حمزه محمد 

4 
   محمد عزت عبداليادى عبدالمعطى 

5 
   حمد عماد ابراىيـ اماـم 

6 
   محمد عماد توفيؽ احمد المراكبى 

7 
   محمد عماد محمد جعفر 

8 
   محمد عماد محمدي غانـ 

9 
   محمد عمادالديف محمد الغزالى 

11 
   محمد فتحى ابراىيـ الشايب 

11 
   تحي محمد راضيمحمد ف 

12 
   محمد كماؿ السيد الشحات 

13 
   محمد ماجد محمد خميفو 

14 
   محمد مجدى السجاعى مرسى 

15 
   محمد مجدى السيد جعفر 

16 
   محمد مجدى عمى محمود بحيرى 

17 
   محمد محروس حمداف محمديف الشيف 

18 
   محمد محسف محمد صابر عبد الفتاح 

19 
   محمد محفوظ سالـ متولى محمد 

21 
   محمد محمد سعيد ميتدى 
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Group 1-40 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

شهثيّ دسٍ أدًذ طارق/ د 1-41 األوني انتجًيم جرادح   

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   محمد محمد عبد الفتاح مصطفى سيؼ 

2 
   محمد محمد محي الديف اميف عبده 

3 
   محمد محمود أحمد السيد قنصوة 

4 
   محمد محي الديف فتحي نجيب 

5 
   نصر السودانى محمد مصطفى السيد 

6 
   محمد مصطفى محمد عوده 

7 
   محمد ممدوح محمود احمد حسيف 

8 
   محمد ناجى عبدالمرضى الفقس 

9 
   محمد وجدى يوسؼ محمد السيد 

11 
   محمد وليد عبدالسميع عبدالجميؿ 

11 
   مد عبداليادى عبدالرحيـمحمود اح 

12 
   محمود احمد محمود الطمالوى 

13 
   محمود السيد محروس عمار 

14 
   محمود السيد محمد عفصو 

15 
   محمود ايمف جماؿ الديف محمود نصر 

16 
   محمود ايياب محمود محمد 

17 
   محمود بيومى عفيفى محمد سقيط 

18 
   محمود جماؿ محيى نواره 

19 
   محمود حسف ابراىيـ حسف 

21 
   محمود خالد محمود القفؿ 
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Group 1-41 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

شهثيّ دسٍ أدًذ طارق/ د 1-41 األوني انتجًيم رادحج   

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   محمود خالد محمود عبده القاضى 

2 
   محمود خميس عبد الفتاح البكري 

3 
   محمود رضا صبحى النفيمى 

4 
   محمود سعيد عبدالعزيز بكري نورالديف 

5 
   محمود سمير اسماعيؿ عطيو 

6 
   محمود عادؿ عبدالعزيز عامر 

7 
   محمود عبدالحميد احمد الدناصورى 

8 
   محمود عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح جاد 

9 
   محمود عبداهلل سميماف ابراىيـ حشيش 

11 
   حمود صبرى عبدالمجيدمحمود عبدالمجيد م 

11 
   محمود عماد عبد الغنى شبؿ العدؿ 

12 
   محمود مجدى عمى الصباغ 

13 
   محمود محمد السيد صقر 

14 
   محمود محمد سعد أبوزيد عوض اهلل 

15 
   محمود محمد طو عبدالمنعـ السرسى 

16 
   محمود مدحت احمد عثماف 

17 
   محمود مصطفى محمد احمد دياب 

18 
   محمود مصطفى محمود رمضاف 

19 
   محمود ناصر عمى اليمداف 
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21 
   محمود ىشاـ عبد الحميد محمد عثماف 
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Group 1-42 

 حــانوظيف ى ـكاديًذ األـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

انُجار أدًذ يذًذ/ د 1-42 األوني واالعصاب انًخ لسى   

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   محمود ىشاـ قطب جاد 

2 
   محى مجدى محى الديف طبانو 

3 
   محيي عبدالمطيؼ محمد موسى 

4 
   تار محمد الدحفمختار ناصر مخ 

5 
   مراـ خالد عبداهلل نصر 

6 
   مراـ محمد ىانى فريد بيجت 

7 
   مراـ مسعد عبدالرازؽ عبدالسالـ 

8 
   مروه احمد محمد صالح الديف محمود حسيف 

9 
   مروه توفيؽ عبدالرحمف خمؼ اهلل 

11 
   مروه حسيف خطاب عمى خطاب 

11 
   مروه صبرى حسيف جعفر 

12 
   مروه عاطؼ عبدالجواد كميب 

13 
   مريـ ابراىيـ عبد الباسط عبد الحميد بيومى 

14 
   مريـ احمد متولى العميمى صقر 

15 
   دالعزيزمريـ احمد محمد محمد عب 

16 
   مريـ  أسامو شحاتو التيامي 

17 
   مريـ اسامو محمد عوض الجندى 

18 
   مريـ أشرؼ سعيد عطا النجار 

19 
   مريـ السيد محمد السيد الخطيب 

21 
   مريـ جورج ميخائيؿ ميالد 
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Group 1-43 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

 واالعصاب المخ قسم  النجار أحمد محمد/ د 1-43 األوني

 
 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   مريـ خالد زكى المنشاوى 

2 
   مريـ خالد عبدالحميد كامؿ خربوش 

3 
   يـ رضا ابراىيـ العادلىمر  

4 
   مريـ طارؽ عبدالنبى عمى عبد الصمد 

5 
   مريـ عاطؼ محمد الشاعر 

6 
   مريـ عمى محمد المتولى يوسؼ 

7 
   مريـ كماؿ عبدالمولى الفقى 

8 
   مريـ محمد جماؿ الديف الجندى 

9 
   مريـ محمد حمدى عبدالحميـ موسى 

11 
   مريـ محمود عبدالسالـ محمود باظو 

11 
   مريـ محمود محمد الطحاف 

12 
   مريـ مصطفى مصطفى محمد غنيـ 

13 
   مريـ  ىشاـ حمدي محمد 

14 
   صودمصطفى ابراىيـ كيرماف عبدالمق 

15 
   مصطفى احمد عباس احمد 

16 
   مصطفى احمد عبدالحميد سعد 

17 
   مصطفى احمد عبدالحميد غانـ 

18 
   مصطفى اشرؼ محمود ىاشـ 

19 
   مصطفى السيد محمد السيد عمى 

21 
   يبمصطفى بسيونى مبروؾ النق 
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Group 1-44 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

انًهدي فىزي أدًد/د 1-44 األوني واالعصاب انًخ قسى   

 

 تىقيع انطانة رقى انتهيفىٌ اسى انطانة انرقى األكاديًـً و

1 
   مصطفى حسف محمد زيف الديف 

2 
   سوقي السيد سميمافمصطفى خالد سعيد الد 

3 
   مصطفى ربيع محمد عبيد 

4 
   مصطفى رضا عبدالجابر رمضاف 

5 
   مصطفى رضا عبدالنبى محمد موسى البرقي 

6 
   مصطفى سعد مصطفى النشار 

7 
   مصطفى سالمو حسف عبدالقوى 

8 
   طارؽ مصطفى حامد مصطفى 

9 
   مصطفى عاشور محمد الغيتى 

11 
   مصطفي عبد الناصر أحمد بغداد 

11 
   مصطفى عماد فتحى صالح 

12 
   مصطفى فتحى سميماف محمد شكر 

13 
   مصطفى كماؿ سعيد عبدالعظيـ 

14 
   اىر الشيخمصطفى م 

15 
   مصطفى مجدى عبدالعميـ عبدالشافى 

16 
   مصطفى محمد عبدالحفيظ ابوالحسف 

17 
   مصطفى محمود ابراىيـ المغاورى الحفناوى 

18 
   معاذ احمد ميدى ىدىود 

19 
   معاذ اشرؼ صالح الديف ابو حسيف 

21 
   سعد ىالؿمعاذ محمد  

 



9191-9109االرشاد االكاديًً   

 

Group 1-45 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

انًهدي فىزي أدًد/د 1-45 األوني واالعصاب انًخ قسى   
 

 تىقيع انطانة رقى انتهيفىٌ اسى انطانة انرقى األكاديًـً و

1 
   معاذ مؤمف عبدالحفيظ احمد ندا 

2 
   هلل اميف  شمتوتمعتصـ  عبدا 

3 
   ممؾ عالء الدمرداش احمد 

4 
   منار احمد عبدالحميـ ابراىيـ بدوى 

5 
   منار ربيع سميماف الغوؿ 

6 
   منار فتحي متولي حسب اهلل 

7 
   منار محمد ابراىيـ قمر 

8 
   شرؼ منار محمد سيد احمد عامر 

9 
   منار محمد محمد اماـ 

11 
   منار محمد محمد سميماف زىراف 

11 
   منار مختار محمد وىبو 

12 
   منار موسى عبدالمعطى عبدالبر الخولى 

13 
   منار ياسر احمد االسرج 

14 
   منة عماد عبده القاضي 

15 
   نو اهلل انور صالح البرىم 

16 
   منو اهلل خالد محمد مأموف محمودالنجار 

17 
   منو اهلل عصاـ عبدالغنى حسيف 

18 
   منو اهلل عمي عبدالمجيد محمد الحميوى 

19 
   منو اهلل فتحي محمد محمد ابوعيسي 

21 
   محمد فييـ صالحمنو اهلل  
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Group 1-46 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

 وانصدر انقهة جرادح  انصثىر عثد يصيهذً يذًد/ د 1-46 األوني

 
 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   منو اهلل مصطفى محمد عبدالرحيـ منصور 

2 
   منو اهلل نبيؿ عطيو الحبيبى 

3 
   منى محمود فتحي زياف 

4 
   ميا عدناف احمد الكردى 

5 
   ميند وائؿ سعيد ناشى 

6 
   موريف ميالد فيمى رزؽ اهلل 

7 
   موناز وائؿ محمد طبانو 

8 
   الفمى باسـ فيمى عج 

9 
   مي صالح محمود السيد 

11 
   مى محب فتحى النعا 

11 
   مى محمد محمد عمي شيحو 

12 
   مّي محمود السيد عبدالرازؽ 

13 
   مي نجدي عبد الحكيـ قنصوة 

14 
   مياده زكريا محمود ابو شوشو 

15 
   ميادة محمد مصطفى 

16 
   ميار حماده محمد ابوحشيش 

17 
   مينا اميف لطفى جرجس 

18 
   مينا رضا ابراىيـ ابراىيـ 

19 
   مينا عماد موسى شنوده موسى 

21 
   مينا كامؿ منير كامؿ داود 
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Group 1-47 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـنفرلا

 وانصدر انقهة جرادح  انصثىر عثد يصيهذً يذًد/ د 1-47 األوني

 
 تىقيع انطانة رقى انتهيفىٌ اسى انطانة انرقى األكاديًـً و

1 
   ناديف احمد محمد اسعد مصطفى مرسى 

2 
   نانسى السيد عمى رزؽ جابر 

3 
   نانسى بياء محمد حشيش 

4 
   نانسى صبحى عبدالموجود قابيؿ 

5 
   نانسى عزت محمد محمد ابراىيـ 

6 
   ندا اشرؼ ماىر جالؿ 

7 
   ندا حسف بسيونى حسف مصطفى 

8 
   ندا رفعت محمد محمد القاضى 

9 
   ندا عبدالرحيـ محمد محمد 

11 
   ندا فتحى عبدالعزيز الفرماوى 

11 
   ندى احمد عبدالمحسف العبد 

12 
   ندى احمد مصطفى رجب 

13 
   ندى السيد حسف البيواش 

14 
   ندى ايمف عبدالمنعـ بدر 

15 
   يسيف صقرندى جابر ابراىيـ  

16 
   ندى جمعو السيد حسيف 

17 
   ندى خالد عبدالحكيـ عبدالجواد 

18 
   ندى زيف احمد صفى الديف عواد 

19 
   ندى سعيد عبدالعظيـ ابراىيـ 

21 
   ندى طاىر احمد عبدالجواد ابوالمجد 
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Group 1-48 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـفرلان

أَس دسيٍ داتى أدًد/ د 1-48 األوني وانصدر انقهة جرادح   

 

 تىقيع انطانة رقى انتهيفىٌ اسى انطانة انرقى األكاديًـً و

1 
   ندى كريـ سعد عبدالجيد يونس 

2 
   ندى محمد اسماعيؿ عبدالغنى 

3 
   محمد سعد أبو زيد عوض اهلل ندى 

4 
   ندى محمد شريؼ الزالؿ 

5 
   ندى محمد عمى جاب اهلل 

6 
   ندى محمود احمد عبدالحميد 

7 
   ندي مجدي السيد مرسي 

8 
   ندى وائؿ محمد الطوخى 

9 
   ندى ياسر  عبد الرحمف البجاوى 

11 
   ندى ياسر السيد يوسؼ عيد 

11 
   ندى ياسر محمد رشاد عطيو بيومى 

12 
   نرميف طو محمود صبرى عبد الرحمف 

13 
   نرميف موسى فريد منصور 

14 
   نسريف سعيد عبدالعزيز صادؽ خمؼ 

15 
   سالمو محمد ىشاـنسمو اشرؼ  

16 
   نعمو فوزى اميف رضواف 

17 
   نياد سعيد احمد غنيـ 

18 
   نياد محمد مبروؾ التموانى 

19 
   نياؿ جياد محمد مدبولى سيد احمد 

21 
   نياؿ فوزى محمد ىيكؿ 
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Group 1-49 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـوعكود انًجً حـانفرل

أَس دسيٍ داتى أدًد/ د 1-49 األوني وانصدر انقهة جرادح   

 

 تىقيع انطانة رقى انتهيفىٌ اسى انطانة انرقى األكاديًـً و

1 
   نياؿ محمد حامد رضواف 

2 
   نياؿ  محمد عبدالحكيـ  الشافعي 

3 
   ابراىيـ نياؿ ناجى حامد متولى 

4 
   نياؿ وائؿ حسينى سميماف بكير 

5 
   نورا السيد ابوالسعود نوفؿ 

6 
   نورا محمد عبدالستار محمد احمد 

7 
   نورالديف مصعب محمد ناصر 

8 
   نوراليدى مجدى سعد احمد العدؿ 

9 
   ى بريؾنوراف عماد محمد حسن 

11 
   نوراف مجدى سعيد نصار 

11 
   نورىاف ابراىيـ محمد عبد الفتاح مرعى 

12 
   نورىاف اسامو عطيو جبر 

13 
   نورىاف اسر عبدالحميد معوض 

14 
   نورىاف السيد عبدالعاطى الشاؿ 

15 
   ايمف مختار زىرافنورىاف  

16 
   نورىاف جماؿ عبدالشافى الدمياطى 

17 
   نورىاف جمعو فوزى سميـ 

18 
   نورىاف رأفت مصطفى عبدالشافي 

19 
   نورىاف عبدالحميد محمد عيد 

21 
   نورىاف عبدالعزيز محمد جمعو 
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Group 1-50 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـًجًوعكود ان حـانفرل

الشيٍ فكري آثار/ د 1-51 األوني عايح جرادح   

 

 تىقيع انطانة رقى انتهيفىٌ اسى انطانة انرقى األكاديًـً و

1 
   نورىاف عبداهلل فريد فييـ جمعو 

2 
   نورىاف عبدالمقصود احمد عمى كروش 

3 
   اماـ اليمباوىنورىاف عالء محمد  

4 
   نورىاف محمد الشحات احمد الكومى 

5 
   نورىاف محمد طمعت محمد عبد المطيؼ 

6 
   نورىاف محمد عبد اليادي مرسي 

7 
   نورىاف محمود عمى الكتعو 

8 
   نورىاف محمود فتوح سعدات 

9 
   نورىاف مدحت احمد عبدالغفار نوار 

11 
   نورىاف ممدوح السباعى حمد 

11 
   نورىاف ياسر سامى منصور 

12 
   نورىاف ياسر شعباف محمد محمد 

13 
   نيرة عبد الفتاح عبد المقصود محمد عيسى 

14 
   محمد نيرة محمد عبد المجيد 

15 
   نيره ايياب طمبو شعيب 

16 
   نيره عاطؼ محمد حسينى 

17 
   نيره عصاـ السيد صياـ 

18 
   نيره محمد  مسعد  عبدالباقي الجمؿ 

19 
   نيره محمد عبداهلل حواطو 

21 
   نيره محمد عوض السقا 
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Group 1-51 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

الشيٍ فكري آثار/ د 1-50 األوني عايح جرادح   

 

 تىقيع انطانة رقى انتهيفىٌ اسى انطانة انرقى األكاديًـً و

1 
   نيره محمد محمد حسيف بزه 

2 
   ىاجر ابوبكر محمد السيد الجمبو 

3 
   ىاجر بالؿ خميؿ السيد الدبدوب 

4 
   ىاجر ثروت عبدالرازؽ عبدالحكيـ 

5 
   ىاجر حمدى محمد خمؼ 

6 
   ىاجر خالد محمد سيد احمد عبد العزيز 

7 
   ىاجر رمضاف السيد عبدالمعطى 

8 
   ىاجر سامح محى الديف سميـ 

9 
   د شعباف عمىىاجر سع 

11 
   ىاجر صافى صالح شحاتة الحبشى 

11 
   ىاجر عاطؼ عبدالرحيـ أبو زيد سالـ 

12 
   ىاجر عبدالباسط عبدالصمد عيسى 

13 
   ىاجر عبدالعاطى سميماف تركى 

14 
   ىاجر فارس ابراىيـ حسف شيحو 

15 
   ىاجر فتحى عمى قايد 

16 
    ىاجر فريد سعيد عمي الخولي 

17 
   ىاجر محمود عبدالحؽ الشيخ 

18 
   ىاجر منير ابوالفتح ممطاف 

19 
   ىاجر يحيى حسف احمد يحيى 

21 
   ىالو اميف حسف درويش 
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Group 1-52 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـانًجًوع كود حـانفرل

خهيم هللا عثد دعاء/ د 1-59 األوني عايح جرادح   

 

 تىقيع انطانة رقى انتهيفىٌ اسى انطانة انرقى األكاديًـً و

1 
   ىالو عمرو عبدالعظيـ اسماعيؿ 

2 
   ىايدى حامد محمود عمى جمعو 

3 
   ىايدي احمد سيد مرسي 

4 
   ىبو اهلل نزيو مختار حامد الدسوقى عطا 

5 
   ىبو ايمف فؤاد متولى سالـ 

6 
   ىبو رضا عوض احمد الشيخ 

7 
   ىبو عبدالنبى احمد الشامى 

8 
   ىبو مصطفى زكى شيحو 

9 
   د فرجىبو نبيؿ عبد السعيد السي 

11 
   ىدى طارؽ عبدالجيد شحاتو 

11 
   ىدى عبدالخالؽ السيد حبيب 

12 
   ىدير احمد صالح عبدالجواد 

13 
   ىدير السيد عبدالقوى جاداهلل 

14 
   ىدير حساـ الديف محمد العزبو 

15 
   اعىدير خيرى عبدالخالؽ ىز  

16 
   ىدير شعباف عبداهلل العباسى 

17 
   ىدير طاىر عبدالرحمف صالح 

18 
   ىدير عالء احمد عبد الحميد اسماعيؿ 

19 
   ىشاـ اسامو عبيد 

21 
   ىشاـ اسماعيؿ محمد شاىيف 
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Group 1-53 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

  عامة جراحة  خليل هللا عبد دعاء/ د 1-53 األوني

 
 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   ىشاـ عصاـ إبراىيـ الميداف 

2 
   ىشاـ محـر فؤاد كورانى 

3 
   ىناء اسامو فتحى ابوشويتو 

4 
   ىنادى جماؿ احمد غباشى مبارؾ 

5 
   ىند حمدى محمد مشعاؿ 

6 
   ىند عبدالمنعـ محمد الصياد 

7 
   ىند عماد عبدالستار الخولى 

8 
   ىند يحى عيد حمد 

9 
   ىياـ فتحى عبدالعزيز عبدالمطيؼ 

11 
   حمد حسنيف احمدىيماء ا 

11 
   وائؿ اشرؼ ابراىيـ سالمو 

12 
   ورده عمادالديف حممى محمد 

13 
   وعد محمد عبدالحميـ شودؼ 

14 
   وفاء جابر عبدالعاطى الدعوسى 

15 
   وفاء سعيد ابو الفتوح محمد عبدالرحمف 

16 
   وفاء شكرى حامد ابراىيـ 

17 
   وفاء محمد حسف عمى حسف 

18 
   يارا سمير نبيو كامؿ 

19 
   يارا نبيؿ محمد سيد احمد 

21 
   ياسميف احمد البدوى عبد العزيز عالـ 
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Group 1-54 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

 انًيكروتيونوجى د/ اسرار انسيذ عثذ انًمصود 1-54 األوني

 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   ياسميف ايمف عبدالمنعـ المشطاوى 

2 
   ياسميف خالد فوزى محمد الضعنى 

3 
   عبد الجميؿ ياسميف شريؼ محمد ماىر 

4 
   ياسميف محمد عبداليادى عبدالحميد 

5 
   ياسميف محمود يوسؼ كفافى 

6 
   ياسميف نشأت محمد قطب خضر 

7 
   ياسميف ىانى اسماعيؿ سالـ 

8 
   ياسمينا اسامة عبدالحميد 

9 
   يد يوسؼيامف عصاـ ميدى محمد الس 

11 
   يسرا السيد مختار السيد شبانو 

11 
   يمنى ابراىيـ مصطفى شريؼ 

12 
   يمنى احمد عبدالعظيـ محمد البشبيشى 

13 
   يمنى سمير عبد الحميد محمد صالح 

14 
   يمنى طارؽ فوزى عبدالال 

15 
   هلل قطب رجبيمنى عبدا 

16 
   يمنى محمد السيد ابو دنيا 

17 
   يوسؼ ابراىيـ محمد عبد ربو حرحش 

18 
   يوسؼ احمد محمد الصعيدي 

19 
   يوسؼ اسامو محمد العطار 

21 
   يوسؼ السيد محمد السدودي 
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Group 1-55 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـانًجًوعكود  حـانفرل

 الميكروبيولوجى المقصود عبد السيد اسرار/ د 1-55 األوني

 
 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   يوسؼ امير محمد بازيد 

2 
   يوسؼ ايمف السيد زايد 

3 
   حمد المبودييوسؼ ايياب عبد الفتاح م 

4 
   يوسؼ حراجي خضري سعيد 

5 
   يوسؼ حسف شوقى محمود 

6 
   يوسؼ سعد مرسى سعد شاىيف 

7 
   يوسؼ سعيد احمد سميماف العبساوى 

8 
   يوسؼ طارؽ سعيد الموزى 

9 
   عيد يوسؼ محفوظ الشافعى العزب 

11 
   يوسؼ محمد الميدى متولى الشتيحى 

11 
   يوسؼ محمد عمي ابراىيـ الصعيدي 

12 
   يوسؼ محمدالنبوى بريشو بالؿ 

13 
   يوسؼ ممدوح شاكر شياب الديف 

14 
   يوسؼ وساـ ارميا برسـو 

15 
   يوسؼ ياسر بيومى عبدالحى 

16 
   يوسؼ ياسر كماؿ عمار 

17     
18 

    

19 
    

21 
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Group 1-56 

 حــانوظيف ى ـذ األكاديًـانًرش حـكود انًجًوع حـانفرل

 يدرس يساعد قسى انتشريخ د/يروج عثد انرسىل يصطفً عًر 1-56 األوني
 

 توليع انطانة رلى انتهيفوٌ اسى انطانة انرلى األكاديًـى و

1 
   أحمد عامر محمد عبد الرحيـ صولو 

2 
   احمد مجدى عبدالصمد احمد حسف 

3 
   اسامو مصطفى اميف مصطفى مصطفى 

4 
   الشيماء سالمو عبدالنبى محمد غنيـ 

5 
   رائد عصاـ محمد المشيراوى 

6 
   سيػيمة محمد محمود عبد الواحد 

7 
   شيماء رمضاف سميماف عطا اهلل 

8 
   عمر ىانىء محمد يوسؼ 

9 
    فتحى ايمف فتحى الحاجو 

11 
    كريـ جماؿ حسف عواد 

11 
    لورا يحيى عبدالجواد عبد العاؿ عالـ 

12 
   محمد خالد فتحى منصور 

13 
   محمد عادؿ بسيونى كشؾ 

14 
   حمد عمرو محمد عبدالحميـم 

15 
   مصطفى محمد صالح ابو عاشور 

16 
   مصطفى محمود محمد محمد سالـ 

17 
   موسى أحمد موسى خميفو 

18 
   ىدير غازى  عبد العميـ نعمة اهلل 

19 
   أحمد سامح عبدالجواد الجندى 

21 
   أبو راضىفؤاد محمد فؤاد  

   زياد يوسؼ يوسؼ محمد خميؿ  

   أحمد ماجد أحمد محمد الخولى  

   أنس أحمد عبداهلل انعيرات   
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