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ناجحأمراض للب األطفالهبة هللا دمحم جاد عبدالسالم137126

ناجحأمراض للب األطفالرامى احمد عبدالحكٌم الشربٌنى237035

ناجحأمراض للب األطفالٌحٌى دمحم دمحم ابراهٌم حبٌب337083

ناجحأمراض للب األطفالعلٌاء مهدي عبدالعزٌز حجران435634

ناجحأمراض للب األطفالدمحم عبدالراضً احمد عل536665ً

ناجحأمراض للب األطفالمحمود دمحم عبد المطلب دمحم الفٌومى636516

ناجحأمراض للب األطفالعبٌر السٌد اسماعٌل دمحم736591

ناجحأمراض للب األطفالسماء صبرى ابراهٌم دمحم837039

ناجحأمراض للب األطفالمرٌم حسن دمحم ٌوسف936661

ناجحأمراض للب األطفالسمر محمود دمحم صادق المالح1036556

ناجحأمراض للب األطفالمروه صالح احمد البرع1138737ً

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةاسماء دمحم عبد البالً دمحم1237418

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةمروة على دمحم زٌدان1335940

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةامٌره سكر دمحم دمحم1436005

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةجهاد نزٌه دمحم راض1534429ً

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةمصطفى النعمانى حسٌن ماضى1637794

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةبسمه السٌد دمحم عبد الرازق1735852

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةسهام انور سعٌد دمحم1835843

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةدعاء محمود ابراهٌم دمحم الوصٌف1939732

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةنورا جوده عبدالعظٌم نصار2029405

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةمروة فاروق عثمان دمحم2136107

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةسماء سعد طاهر فرح2241131

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةاٌه حسن مصطفى شولى2334440

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةاٌناس سٌد دمحم حسٌن2435627

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةاسماء دمحم محمود شكري2529400

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةهناء صبحى رمضان ابراهٌم2634971

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةدٌنا دمحم اسماعٌل عل2736680ً

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةهند دمحم دمحم عرفان السمان2839508

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةهند عٌسى العزب عٌسى ابو عٌطة2934633

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةرٌم موسً شوٌطر3037217

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةأسماء جمال أحمد عباس3142559

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةدالٌا سعٌد دمحم المصرى3235100

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةعنان عبد المنعم على ابراهٌم3335858

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةاحمد حسنً سعد زغلول3436567

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةاحمد عبدالمنعم دمحم السٌد3536848

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةدمحم احمد حسٌن دمحم3642061

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةفاطمه سمٌر ابراهٌم جلٌله3734130

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةرٌم حسن دمحم عبدالرحمن خالد3836923

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةاٌه دمحمى السٌد نصار3934226

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةالهام حسٌن دمحم دمحم4035570

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةاحمد دمحم احمد عبد الرحمن4136566

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةاسماء ثابت دمحم حفن4236832ً

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةناردٌن عونً متجلً عجٌب4341998

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةنهً ٌوسف ٌوسف دمحم علً حمزة4428375

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةكرٌمه سعد كرٌم حسن4536391

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةرشا ماهر دمحم دمحم4636920

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةهٌالنه صفوت جابر عطا هللا4741977

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةعلٌاء عثمان محمود عبدالحمٌد4834188

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةرحاب عبدالباسط محمود حسن4942614

ناجحتنظٌم األسرة والصحة اإلنجابٌةلدرٌة مصطفى رشاد ماضى5038621

ناجحاألشعة التشخٌصٌةالحسن بهاء الدٌن زكى احمد5137806

ناجحاألشعة التشخٌصٌةشٌماء نصر جمعة سلٌمان جمعة5237882

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمحمود دمحم انس عبد السالم5337697

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمحمود سامى على دمحم سراج5436569

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدعاء نادي صالح الدٌن عبد الرحمن5537878

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاسماء تاج الدٌن حسن السٌد الشاذلى5637861

ناجحاألشعة التشخٌصٌةهشام محسن محجوب دمحم محجوب5737714

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاحمد دمحم محمود سامى دمحم مصطفى5837873

ناجحاألشعة التشخٌصٌةشٌماء دمحم الغرٌب عبدالمجٌد هالل5937645

ناجحاألشعة التشخٌصٌةبولٌت الفى شفٌك اسكندر6037634
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ناجحاألشعة التشخٌصٌةنورهان صبحً محمود ابو شرخ6138562

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدٌنا اشرف سعد صبره6237715

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدالٌا السٌد مرسً عٌسى6337877

ناجحاألشعة التشخٌصٌةامٌن احمد راشد المباص6438517

ناجحاألشعة التشخٌصٌةندي  ناصر احمد مصطف6533171ً

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدمحم اشرف جٌشى الداهش6635347

ناجحاألشعة التشخٌصٌةصفاء عبدالعاطى ابراهٌم عبدالعاطى6734078

ناجحاألشعة التشخٌصٌةجهاد رزق السعٌد شوٌل6837643

ناجحاألشعة التشخٌصٌةسارة احمد عباس السٌد6938838

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاسامة تٌسٌر عبدالعال البسٌونى7036774

ناجحاألشعة التشخٌصٌةجون جمٌل نجٌب منصور7137864

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاٌمان دمحم عطٌة عطٌة ابراهٌم البلجٌه7237887ً

ناجحاألشعة التشخٌصٌةهبة عبدالرحمن عبدهللا عجالن7337894

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاسماء احمد المغازي عباس7432750

ناجحاألشعة التشخٌصٌةهدٌر عادل برهومة سٌد7536395

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاٌمان محمود عبد الستار دمحم سنبل7637858

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمرٌم مراد توفٌك ابراهٌم7734244

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدمحم عبدهللا عثمان حسن7833491

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمنار عبدالمحسن عبدالمحسن محمود نوفل7937668

ناجحاألشعة التشخٌصٌةهٌام عبدالعظٌم احمد عثمان8033470

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدمحم صدٌك عٌسى احمد8133250

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدمحم محجوب هاشم الطٌب8231805

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمٌرنا جمال عوٌس السٌد8338473

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمحمود طالل احمد ٌوسف عامر8432570

ناجحاألشعة التشخٌصٌةابراهٌم دمحم عباس دورٌش8535927

ناجحاألشعة التشخٌصٌةهدٌل دمحم حمً ابراهٌم8638617

ناجحاألشعة التشخٌصٌةالسٌد عبدهللا حسٌنً منصور8737754

ناجحاألشعة التشخٌصٌةممدام عطٌه خلف8845354

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمرٌم محسن فٌلٌب رزق8932590

ناجحاألشعة التشخٌصٌةفاطمه رشاد علً السٌد ابوالعال9037750

ناجحاألشعة التشخٌصٌةشروق رافت السٌد خشبه9137892

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاسماء دمحم دمحم دمحم احمد9234221

ناجحاألشعة التشخٌصٌةهناء حسٌن توفٌك حسن9335445

ناجحاألشعة التشخٌصٌةٌوستٌنا عماد حبٌب جاد9434756

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمرٌم سعد بدٌع دمحم9538520

ناجحاألشعة التشخٌصٌةنسرٌن احمد دمحم خفاجى9638535

ناجحاألشعة التشخٌصٌةسماء حسن عبد الممصود ابراهٌم9734738

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمنه هللا مجدي محمود  عبد الغن9838482ً

ناجحاألشعة التشخٌصٌةٌاسمٌن حسن دروٌش مصطفى عماره9937741

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمحمود ٌوسف عبده عبدربه10037800

ناجحاألشعة التشخٌصٌةٌحًٌ مصطفى دمحم على10138406

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدمحم السٌد محروس العزب10237733

ناجحاألشعة التشخٌصٌةامٌنه دمحم سٌد احمد سالم10337888

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدمحم وصفً عبد الستار خلٌل10437644

ناجحاألشعة التشخٌصٌةفاطمة نادى محمود ٌوسف10537889

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدمحم ممدوح دمحم سلٌم10637883

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمصطفى احمد حسنى جبر10738327

ناجحاألشعة التشخٌصٌةولٌد سالم عبد الحمٌد سالم الدهشان10837737

ناجحاألشعة التشخٌصٌةعبدالستار عبدهللا عبدالرازق االدهم10937897

ناجحاألشعة التشخٌصٌةرحاب ابراهٌم احمد11037637

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاٌثار مصطفى احمد الرشٌدى11137866

ناجحاألشعة التشخٌصٌةفاطمة جمال عبدالحكٌم هارون11234187

ناجحاألشعة التشخٌصٌةندا محمود دمحم دمحم ٌوسف11337797

ناجحاألشعة التشخٌصٌةفاطمة الزهراء السعٌد عثمان11437845

ناجحاألشعة التشخٌصٌةنهى عادل دمحم عبد الرحٌم11535535

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدعاء مصباح عبده سٌف النصر11637853

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمروة حسام الدٌن ابراهٌم الخشن11737893

ناجحاألشعة التشخٌصٌةفاطمه الزهراء السٌد بدر النجار11838451

ناجحاألشعة التشخٌصٌةرغدة احمد موسى احمد رزق11938547

ناجحاألشعة التشخٌصٌةندى عصام حنفى دمحم حمودة12035238

ناجحاألشعة التشخٌصٌةلمٌس عبد الرلٌب مهٌوب  دمحم12135245

ناجحاألشعة التشخٌصٌةٌارا اٌهاب محمود دمحم لمح12235419

ناجحاألشعة التشخٌصٌةساره ماهر فرج معوض فرج12332857

ناجحاألشعة التشخٌصٌةهدٌر عثمان ناجى شعراوى12432948

ناجحاألشعة التشخٌصٌةفاطمة عاطف عبد العظٌم عبد السمٌع12537872



ناجحاألشعة التشخٌصٌةاالء جمال حامد شعٌشع12633979

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدالٌا دمحم عبدالعاطً دمحم12737709

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاٌمان سعٌد محمود هنداوي الطٌر12837881

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاالمٌن حٌدر احمد عوض هللا12933405

ناجحاألشعة التشخٌصٌةرٌم بدر احمد فارع13033505

ناجحاألشعة التشخٌصٌةغاده امٌن صالح الشرلاوى13132693

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدمحم جٌاد طلعت دمحم13237692

ناجحاألشعة التشخٌصٌةهشام دمحم صالح الدٌن عثمان احمد13337805

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمنار عادل رشدي حسن13437854

ناجحاألشعة التشخٌصٌةندى السٌد احمد مصطفى13533597

ناجحاألشعة التشخٌصٌةمً ابراهٌم ابواللٌل موسى13632608

ناجحاألشعة التشخٌصٌةولٌد دمحم عبداللطٌف عل13737899ً

ناجحاألشعة التشخٌصٌةماٌكل هانى ودٌع عبده13838416

ناجحاألشعة التشخٌصٌةهدٌر دمحم عالء الدٌن احمد ابو جرونس13938498

ناجحاألشعة التشخٌصٌةسلمى وائل حسن ممدوح احمد14034372

ناجحاألشعة التشخٌصٌةبشار اسامة هاشم الحبال14136034

ناجحاألشعة التشخٌصٌةوفاء حسن عثمان فضل14231088

ناجحاألشعة التشخٌصٌةعمار دمحم دمحم العاص14332907ً

ناجحاألشعة التشخٌصٌةامانً مجدي احمد محرز14436779

ناجحاألشعة التشخٌصٌةشٌماء احمد ثابت النادى دمحم14537846

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاسماء ابراهٌم عبد الرحمن حسن عبد الوهاب14638109

ناجحاألشعة التشخٌصٌةامٌره دمحم لطفى عبدالمادر14733691

ناجحاألشعة التشخٌصٌةفاتن اٌمن دمحم دمحم شرٌف14832551

ناجحاألشعة التشخٌصٌةامٌرة عبد المنعم عبد الرؤف صالح الدٌن14936983

ناجحاألشعة التشخٌصٌةٌاسمٌن المعداوي ابراهٌم المعداوي15037811

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاٌه جمال دمحم عبدالمعطى15134051

ناجحاألشعة التشخٌصٌةامل مدحت سعٌد دمحم15232199

ناجحاألشعة التشخٌصٌةساره عبدالكرٌم متولى صالح سالم15333383

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدمحم وصفً عبدالمادر الخالدي15431565

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدمحم عبد الوهاب دمحم عبد الوهاب ابودلٌمه15537923

ناجحاألشعة التشخٌصٌةسلمً عالء احمد سعد15637698

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاحمد دمحم عبد الحمٌد دمحم عمر العبد15738729

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدمحم فاروق دمحم الفم15833929ً

ناجحاألشعة التشخٌصٌةاسراء سامى على ابراهٌم حجاج15938232

ناجحاألشعة التشخٌصٌةتمً عثمان عثمان المفاص16033109

ناجحاألشعة التشخٌصٌةامانى احمد دمحم عز طه حسٌن16133535

ناجحاألشعة التشخٌصٌةدالٌا عالم نتٌج ضبع16233580

ناجحاألشعة التشخٌصٌةعصام الدٌن حامد محمود جادو16337926

ناجحاألشعة التشخٌصٌةساره دمحم عبد العظٌم احمد16438433

ناجحاألشعة التشخٌصٌةسارة سالم حسن بارعٌده16538727

ناجحاإلرواء الملبىشادى غازى عبد الحمٌد السباخ16639303ً

ناجحاإلرواء الملبىنورا ناصر دمحم بافطٌم16739178

ناجحاإلرواء الملبىعبد ربه دمحم عبد ربع ممهوي16836741

ناجحاإلرواء الملبىاسالم احمد عبد الهادي زهٌري16937687

ناجحاألمراض الصدرٌةماهر منٌر فرج غٌٌث17027893

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةسوزان طه احمد دمحم عبدالبال17128641ً

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةدمحم ابراهٌم عبد الحمٌد على حزٌن17227898

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةوفاء دمحم عبدالرازق عبدالعزٌز17328425

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةمروه ابراهٌم احمد ابراهٌم ادم17428515

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةرحاب السٌد احمد دوٌدار17528615

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةهاٌدي بشٌر عبدهللا علٌوة17628689

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةهبه حمدي عبده دمحم17737827

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةاٌمان احمد دمحم بخٌت المراعى17838222

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةسٌلٌا دمحم السٌد سلٌم17937813

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةرٌهام راضً ابوالعزم الكردي18037826

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةامٌرة عبد السالم مصطفى خلٌل18137841

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةنورا جمال عبدالحافظ الخولى18237666

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةنورا دمحم العشري احمد الكاشف18337852

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةمروة ابراهٌم السٌد السٌد عامر18437802

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةشٌماء فاروق عبدالرحمن عزب18537825

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةدٌنا جابر محمود سٌد احمد18637828

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةاسماء زهرى كامل خاطر18737809

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةسامح سلٌمان داود ٌسى18837848

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةسمر حسنى حسن سلٌمان18937863

ناجحالتصوٌر الطبى للمرأةاٌمان دمحم زكرٌا دروٌش19037804



ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقدمحم محمود امٌن خلٌفة19137270

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقدمحم اسامة دمحم سٌد19226677

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقعبد هللا وائل مصطفً خلٌل باهى19326731

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقساندرٌن عادل ٌوسف عبدالنور19437512

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقاكرم احمد حزام المشنانه19536323

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقدمحم ناجح محمود شمٌس19628949

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقمى عٌد صالح عٌد ابراهٌم19726699

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقحسام دمحم السٌد زاٌد19826741

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقتامر حسٌن منصور الباز19937448

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقاحمد صالح السٌد الجنٌدى20037521

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقدمحم احمد زكرٌا عبدالحمٌد خلٌل20137592

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقنصر حسن سلٌمان سلٌمان حسن20224334

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقصفاء حسان دمحم حسان20326715

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقدمحم عاطف دمحم عبد العزٌز20437397

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقدمحم زكرٌا موسً عبٌد20525971

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقامٌرة فتحً ابراهٌم عثمان20626689

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقدمحم كامل ابوزٌد نصار20728731

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقسامح فوزى لطب دمحم20830140

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقدمحم منصور احمد عل20927549ً

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقفاطمة الزهراء حسنى دمحم صالح السبكى21028983

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقدمحم السٌد دمحم عبدالواحد21137496

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقلماء سمٌر دمحم مصطف21226728ً

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقاحمد عبد التواب هدٌب هدٌب21329058

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقبٌشوي ناجً جرجس21437498

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقساندرا رامى حلمى اسكندر21528913

غٌر معلنةالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقفارس موسى حمد21626372

غٌر معلنةالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقعوض راضى عوض العنزى21727842

غٌر معلنةالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقسحر النذٌر بابكر زروق21831799

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةالمعتز احمد علً حسن ابوزٌنة21935998

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةاٌمان دمحم الدسولً حسن22035997

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةشٌماء عبد الفتاح حسن بدر22135963

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةرٌهام دمحم حسن احمد22235984

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةهبه عبودي سٌف نص تمساح22335996

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةاٌمان دمحم عبد الفضٌل دمحم دمحم شوشة22435958

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةاسماء السعٌد احمد السٌد22535982

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةمرٌم احمد السٌد المهدى22635999

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةعفاف عبد الراضً توفٌك احمد22736002

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةضحً دمحم علً مطر بٌوم22837901ً

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةرٌم جمال الدٌن ناجى على22935952

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةامانى الصاوى احمد ابوشادى23035956

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةهاله ابراهٌم على حفنى23136012

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةنهى دمحم حمدى عاصى23235959

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةعزه صبحً عبدالاله الخول23335981ً

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةبٌشوى شولى زكى موسى23439159

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةدالٌا سٌد اسماعٌل امٌن23535964

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةوالء الدسولً الدسولً الكنان23635980ً

ناجحالصٌدلة اإلكلٌنٌكٌةنهله صبحً عبد الممصود الحفناوي23736224

ناجحالطب الشرعً والسمومنور عادل مبرون شحاته23836353

ناجحالطب الشرعً والسموماٌه علً دمحم كرٌم23936302

ناجحالطب الشرعً والسموماحمد دمحم احمد عثمان24036329

ناجحالعالج اإلشعاعىسارة احمد سالم بشهر24133753

ناجحالعالج اإلشعاعىرٌدا مرشد صالح سعٌد العمودي24238382

ناجحالعالج اإلشعاعىاالء محمود حسن عبده24336793

ناجحالعالج اإلشعاعىٌاسمٌن نبٌل عبدالحمٌد دمحم24434008

ناجحالعالج اإلشعاعىسهٌلة طارق احمد على العجٌزى24536773

ناجحالعالج اإلشعاعىسحر مرزوق زغلول مرزوق24634358

ناجحالعالج اإلشعاعىماجى عادل نصٌف ٌعموب24733534

ناجحالعالج اإلشعاعىشٌماء حمدى فرٌد الشاملى24835957

ناجحالعالج اإلشعاعىاسماء طارق عبدالفتاح دمحمٌن24934193

ناجحدبلوم مهنى موجات صوتٌة للملبدمحم صالح ابراهٌم محمود حجازى25036561

ناجحدبلوم مهنى موجات صوتٌة للملبولٌد جمٌل السٌد جادو25131468

ناجحدبلوم مهنى موجات صوتٌة للملباحمد السٌد مسعد عبد الرازق25236596

ناجحدبلوم مهنى موجات صوتٌة للملبمراد احمد مراد محمود الحٌن25336032ً

وفسيولوجيا القلب ومنظمات القلبدمحم حسن احمد دمحم25438802 ناجحاليكتر

25531828
ى

وفسيولوجيا القلب ومنظمات القلباحمد عبد المنعم محمود يوسف مواف ناجحاليكتر



وفسيولوجيا القلب ومنظمات القلبعىل نرص عىل مشعل25632114 ناجحاليكتر

لس كامل جاد مجلع25738809 وفسيولوجيا القلب ومنظمات القلبكتر ناجحاليكتر

وفسيولوجيا القلب ومنظمات القلباحمد رؤوف عبدالحليم نوار25838836 ناجحاليكتر

وفسيولوجيا القلب ومنظمات القلبمينا سامي عبدهللا نرصهللا25938924 ناجحاليكتر

ناجحطب نمل الدم ومشتماتههبه فهد دمحم الجوه26038394ً

ناجحطب نمل الدم ومشتماتهساره محمود أحمد عبد الرحمن شلب26139922ً

ناجحطب نمل الدم ومشتماتهدعاء دمحم ابراهٌم مصطفى26237391

ناجحطب نمل الدم ومشتماتههاجر مصطفى عبد هللا شكر26344050

ناجحطب نمل الدم ومشتماتههاجر محمود دمحم السما26443513

ناجحأمراض للب األطفالشٌماء خالد زكرٌا حسن موسى26531445

ناجحأمراض الكلىبسمة حسٌن دمحم محمود حسٌن26628433

ناجحأمراض الكلىضحً دمحم صادق متول26726705ً

ناجحأمراض الكلىسمر دمحم دمحم توتو26828410

ناجحأمراض الكلىاسالم اسامة ابراهٌم صبري حسانٌن26928412

ناجحأمراض الكلىصفاء صالح عبدالرجمن لطفى27028461

ناجحأمراض الكلىامانً منصور السٌد دمحم27128509

ناجحأمراض الكلىنسرٌن عوض خٌرى على27226367

ناجحأمراض الكلىرنا ماهر دمحم الدسول27328524ً

ناجحأمراض الكلىاسماء حسنً عبدالمحسن دمحم27441952

ناجحأمراض الكلىاسماء عبدالبالً سلٌمان دمحم27537459

ناجحأمراض الكلىساره عادل عبدالهادي عبدالحلٌم27628521

ناجحأمراض الكلىٌارا احمد طلبة عل27728531ً

ناجحأمراض الكلىامٌره اسعد ابوالفتوح خلف هللا27828635

ناجحأمراض الكلىاحمد كمال متولً بكر27928537

ناجحأمراض الكلىاحمد سعٌد احمد عبد العظٌم28026601

ناجحأمراض الكلىمحمود مامون امٌن مامون28137516

ناجحأمراض الكلىحاتم ناجً عبدالهادي دمحم28237293

ناجحأمراض الكلىعال ابراهٌم نصر عبد البالى28337526

ناجحأمراض الكلىدمحم زكرٌا عبدالحفٌظ دمحم28437328

ناجحأمراض الكلىاٌمان رفعت عبد العزٌز السٌس28537298ً

ناجحأمراض الكلىلٌلى هشام عبد الحمٌد شولى عامر28628516

ناجحأمراض الكلىعلٌاء مصطفى ابراهٌم موسى سلٌم28728552

ناجحأمراض الكلىضٌاء الدٌن دمحم على عثمان28828329

ناجحأمراض الكلىحسام احمد عبدالغنً عمران28928453

ناجحأمراض الكلىاحمد النجار احمد بصري29038549

ناجحأمراض الكلىسماح علً بدٌر رباع29123954ً

ناجحأمراض الكلىبالل دمحم صبحى عبده29228480

ناجحأمراض الكلىاحمد على عبد الشافى الطباخ29337429

ناجحأمراض الكلىسمٌة عبد هللا سر الختم دمحم29430363

ناجحأمراض الكلىرٌهام عادل على احمد ابو زٌن29537111

ناجحأمراض الكلىاٌهاب نبٌل ٌونس فرح29628473

ناجحعلم األمراضاسراء مجدى ناصف عبدالبالى مجاهد29744747

ناجحعلم األمراضاٌه دمحم فوزي الفم29840729ً

ناجحعلم األمراضساره اشرف احمد على مصطفى29941838

ناجحعلم األمراضاسراء ابراهٌم دروٌش الجندى30043721

ناجحعلم األمراضأمٌرة دمحم أمٌن الكردى30139284

ناجحعلم األمراضهبه سمٌر عبدالمادر30243994

ناجحعلم األمراضنجالء صالح الدٌن دمحم30339045

ناجحعلم األمراضهاجر فولى دمحم مندور30443937

ناجحعلم األمراضامٌن احمد سالم باكثٌر30533432

ناجحعلم األمراضرنا رفٌك كمال عبداللطٌف30640773

غٌر معلنةعلم األمراضعبدالرحمن ابراهٌم سعٌد عزونى30735097

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةرحمة جمال دمحم حسن علً الجمل30839927

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةامٌره حسٌن اسماعٌل سلٌمان30936117

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةمنه هللا حسن عبد العزٌز امام31039684

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةمروة عبد العزٌز عمر بامدهاف31141911

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةاحمد طه ابراهٌم عواد بدر31241058

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةسارة دمحم وهبً دمحم حسنً رجب31335787

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةرؤى مجدى حلمً طه31441061

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةمٌرنا نبٌل صؤائٌل حنا31543904

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةمها وائل عبد المنعم االخضر31635970

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةرحاب ٌوسف كامل احمد31739654

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةدعاء عبدالمنعم دمحم عبدالرحمن31842437

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةاالء اسماعٌل معتمد اسماعٌل غانم31942922

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةامٌرة محمود عبدالراضى احمد32043821



ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةاسراء فتحً احمد حسن شرٌف32132611

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةجاكلٌن وجٌه حناوى شنودة32243726

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةالشٌماء عونى ٌوسف النجار32335059

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةسماح حبٌب احمد بحٌري32435893

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةانشراح عبدالفتاح دمحم زعٌر32535825

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةاسراء مصباح عز الرجال32640188

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةهناء السٌد حسن عرابى32739746

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةمنال مختار شكري32840880

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةندى عبدالمجٌد عبدالحلٌم عبدالشافى32934657

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةدالٌا الشناوي عبد الفتاح الغندور33035923

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةاسراء ابراهٌم دمحم على فاٌد33145362

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةهند شرٌف حسن خمٌس33242568

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةنورهان طلعت محمود شاهٌن33334211

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةدٌنا دمحم دمحم عجٌبة33434611

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةعماد عزت فؤاد توفٌك33535910

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةرنده خالد زكرٌا على33641241

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةمرٌم اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل33742915

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةهدٌل مصطفى حسن دمحم عبده33832753

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةعزه ٌوسف الدسولً بدٌر احمد حمادة33939921

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةنوران عماد احمد على34041193

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةنورا محسن حسن حسن فضٌلة34141001

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةنفرتارى رمضان عبدالعزٌز عسكر34232420

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةاٌه على دمحم دمحم الشٌخ34343260

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةاسماء زكرٌا دمحم السٌد34434103

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةشٌماء محفوظ سعٌد دمحم34536559

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةزٌنب عبدالعظٌم عامر السٌد احمد34634125

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةاٌه رمضان ابراهٌم السٌد جامع34735397

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةبسمة دمحم دمحم دمحم مواف34835832ً

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةٌاسمٌن عبد المنعم عبد الرحمن عباس محمود34941612

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةاٌناس صبحى دمحم حسٌن35035847

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةجهاد عبداللطٌف صابر حبٌب35141161

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةنجالء فتح عبدالعزٌز35243143

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةرانا حسن متولً حسن35335826

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةرانٌا مصطفً احمد الشرٌف35434653

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة سارة فاٌز عبدالعزٌز حمٌدة35535093

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةأمٌرة أحمد دمحم الحسٌنً محمود35641578

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةمرٌم دمحم السٌد على خلٌفه35740495

ناجحالباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌةالحسٌن احمد عبدالرحمن عبدالحفٌظ35844174

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةمنار مجدى دمحم عبدالممصود35936091

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةدمحم عبدهللا خلٌفه عالم36037377

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةاحمد محمود عبدالمنعم دنٌا36131404

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةسحر متولً اسماعٌل ابوضٌف36238094

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةوالء فتحى بسٌونى دمحم36332247

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةدمحم عبد المنعم منصور ٌونس36437379

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةكرٌم جمعة محمود شحاته36534698

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةاحمد دمحم فاٌز حسن36625663

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةهشام دمحم علً ابراهٌم عل36735783ً

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةحسن سامح حسن ابراهٌم36835816

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةاحمد دمحم فتحً دمحم مخٌمر36935075

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةعمر فؤاد مرعً الكثٌري37028322

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةعبد الحمٌد دمحم السٌد محمود37134861

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةزٌاد طه السٌد عطٌه37229277

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةاالء ٌوسف حسن متول37337838ً

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةحسن دمحم حسن دمحم عل37435682ً

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةاحمد عزت موسى دمحم37533547

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةاحمد حمدى السٌد عبدالحمٌد37634189

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةدمحم عبدالعظٌم عبدالسمٌع مسعد37725985

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةعبدالرحمن محمود فهمً حجازى37831558

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةدمحم مصطفً عبدالحمٌد دمحم علً رستم37936582

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةهشام دمحم سعد عبد السالم38038097

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةمصطفى على عبدالعزٌز رحٌل38138025

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةعادل احمد ابراهٌم ٌوسف38229387

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةمصطفً جمال عبدالحمٌد شرلاوي38330857

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةدمحم ابوالعطا دمحم بسٌون38436528ً

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةمصطفى محمود السٌد دمحم38538465



ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةعالء احمد دمحم دمحم38637443

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةماركو سامى نظٌر بدٌر38728180

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةاحمد مصطفى دمحم ابولٌله38838120

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةعمرو احمد دمحم عبد المادر عٌسى38937600

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةمحمود شكري فوزي عبد الصادق39034873

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةاالء سامً نصر ابراهٌم الصواف39131507

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةهند ٌوسف احمد احمد39227106

ناجحالتخدٌر والرعاٌة الجراحٌة المركزةرٌهام احمد دمحم رمضان39334484

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةاسالم حسٌن موسى حسٌن39437154

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةرٌحاب عبد الفتاح ذكً حسن39537036

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةدٌنا عطٌة بركات حسٌن39637072

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةاٌمان انتصار عبد العزٌز احمد كاشف39737662

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةمً احمد سعد الصباغ39837037

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةتٌماء صابر السٌد عاشور39937204

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةسمر نجاتً عبدالوهاب شعبان40037706

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةنورهان حمدي دمحم محً الدٌن ابو الحسن40137022

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةحنان عبداللطٌف عبداللطٌف المنٌل40237704ً

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةامٌره ابراهٌم عبدالمولى المسلمانى40337067

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةسارة رشاد عبدالحكٌم دمحم40437071

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةهبه دمحم عبد المحسن دمحم40537175

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةهند ابراهٌم زاٌد مصلح40637070ً

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةمنى احمد دمحم المبارٌدى40736941

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةسمر سعٌد موسً عل40837170ً

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةدمحم فٌصل دمحم الشامى40937132

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةتموي دمحم احمد الخطٌب41037229

ناجحتمرٌض األطفال حدٌثى الوالدةدٌنا دمحم مبرون خلف41137191

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةاسراء محمود احمد احمد41236261

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةدعاء دمحم دمحم مصطفى41336534

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةسمر عبدالنبى صوفى حسن41437226

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةماٌسة دمحم عبد الحمٌد خرابة41538694

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةمحمود سعد زكى البنبى41637242

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةسماح جابر فتح الباب سٌف الدٌن41736597

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةمٌاده علً السٌد محمود البربري41837702

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةمرٌم دمحم عبد الحمٌد على عثمان41938695

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةاٌناس السٌد عبدالحمٌد بدوي42036301

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةسناء السٌد مجاهد فضل42136842

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةدمحم سعٌد دمحم ابراهٌم42237225

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةاحمد عبدالعال دمحم احمد42331635

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةعزٌزة علٌو عبد العزٌز علٌو42431607

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةدمحم سعٌد رمضان خالد42538134

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةدمحم طلعت دمحم هالل خلف42637240

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةولٌد عادل ابراهٌم حفن42737171ً

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةمٌرفت امٌن دمحم ابراهٌم42837708

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةدمحم ابراهٌم الدسولً عبدالعظٌم سٌد احمد42937169

ناجحتمرٌض طوارئ وحاالت حرجةرامى صابر عبد هللا بٌومى43035754

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىسناء اسماعٌل عبد السالم على43136464

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىامال علً مختار االمام43236611

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىاسماء عاطف دمحم عبد الرحمن43337766

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىماجدة جمال محمود عبد المعط43436953ً

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىفاطمه ٌادم عبد الرحمن ٌادم43536968

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىشٌماء عبد اللطٌف سٌد احمد43638648

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىعبدهللا دمحم ابراهٌم دمحم43736513

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىفاتن جمعة تمام دمحم43836557

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىامٌرة صالح عبد الحمٌد نصر43936490

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىروضة عبدالعزٌز دمحم الخطٌب44038660

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىفاٌزه احمد دمحم احمد44137771

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىحنان على دمحم على44237824

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىنادٌة الباز نعمان الباز دمحم44338642

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىدمحم صالح كامل منصور السٌد44438411

ناجحتمرٌض مكافحة العدوىمنى حامد عبدالمادر بدوى44537765

ناجحجراحة األوراملمٌاء عبدالمعز ابوالٌزٌد عبدالعزٌز ربٌع44637677ً

ناجحجراحة األورامحبٌب رٌاض حبٌب44736227

ناجحجراحة األورامساره جمعه مصطفى سالم صٌام44836204

ناجحجراحة األوراممحمود خٌري بركات عتلم44936244

ناجحجراحة األورامهشام جمٌل دمحم على45035994



ناجحجراحة األورامدمحم السٌد عبدالرحمن السحٌمى45136011

ناجحجراحة األورامدمحم صبح عبد الحمٌد سالم45235884

ناجحجراحة األورامدمحم الفاتح محسن محمود جودة45336014

ناجحجراحة األورامدمحم مصطفى حسٌن عمر45436212

ناجحجراحة األوراممحمود حامد السٌد عٌس45526736ً

ناجحجراحة األورامدمحم منٌر دمحم الجزاٌرى45636219

ناجح نظرىنظام اربع سنوات- طب األسرة اٌه فتحً احمد حافظ45731193

ناجح نظرىنظام اربع سنوات- طب األسرة دعاء رفعت دمحم الجابري45831179

ناجح نظرىنظام اربع سنوات- طب األسرة فاطمه مصطفى دمحم عبده45931474

ناجح نظرىنظام اربع سنوات- طب األسرة لٌنا عثمان على عثمان46031787

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة غاده ناصر رمزى برسوم46134380

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة منه هللا منصور عبدالنعٌم دمحم46233584

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌه دروٌش عبداللطٌف البنا46335671

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسالم المتولى مصطفى العشماوي46436432

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة االء دمحم على دمحم46533961

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة رٌهام دمحم رشدى دمحم46634179

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة االء احمد ٌالوت رضوان46735989

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة عبدهللا عبدالعزٌز احمد صالح الٌزٌدي46832401

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة صفاء لاسم عبدهللا الجٌالن46932402ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان السٌد عبدالعزٌز سلٌمان47034277

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء حسنً حسن برهومه47135675

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة الزهراء سعٌد دمحم الهادى47233960

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة هدى حمدى عبد العظٌم زوٌل47335201

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسراء فرحات سعد امٌن سلٌمان47435543

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة نرمٌن سامً دمحم السٌد حجاج47535688

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة بسمة محمود دمحم عبدالحمٌد47635949

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة السٌد بسٌونى السٌد خفاجى47735972

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة عبٌر احمد عبد المنعم عنان47835992ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة عزة مصطفً عبدالرحمن حسنٌن47936416

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان عادل توفٌك عواد48036417

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ازهار دمحم جمال الدٌن عامر دمحم48132644

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امٌرة احمد احمد علً الجمل48234215

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة احسان عالء حامد دمحم حسن48335239

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة مى على على عبد العزٌز حله48435271

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان عبدالمجٌد بخٌت محمود48535338

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ثرٌا دمحم احمد الشرلاوى48635362

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسراء دمحم السٌد سٌد احمد48735458

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء رشدي الخضري ابراهٌم48835504

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة مٌرام دمحم رضا صالح دمحم بغدادى48935693

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة مروة فرج دمحم دمحم خضر49035694

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة هاله هانى عبدالحمٌد مٌاح49135950

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة مها شكري عكاشة الصاوي49235968

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌناس حمدي الشافعً احمد49336231

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة هند سعد جالل احمد49436282

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان عبدالفتاح ابراهٌم عبدالعال49534091

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة رلٌه ناصر على على49634431

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ناردٌن نشات ودٌع عازر49735383

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء رفٌك سالم بدر49835394

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امانً دمحم الشبراوي دمحم49935955

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسراء احمد فتحً الشربٌن50035961ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة سارة رمضان عبدالمؤمن عبدالعاطى50135965

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان مدحت شحاته الشحات الشوبك50236294ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة محسن السٌد العجمً مصطفى50338294

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة عبٌر رمضان عبدالمنعم عبدالرحمن عٌسوى50432826

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة نورهان هانئ حسن عبد هللا50534090

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان عبدالعزٌز صابر محمود50635064

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة هناء مصطفى ابراهٌم سالمه50735407

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌه فوزى عباس خلٌل50835673

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة هند دمحم خلٌل ابراهٌم50935684

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة نوره مصطفً عبد اللطٌف51035987

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة سمر السٌد عبد هللا امام51136162

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء حسن احمد عل51237772ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة بدر رضا ابوالمكارم زٌد محمود51338240

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة رنا عادل حسانٌن محمود51439135

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة نها دمحم عبدالعزٌز غرٌب51534099



ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء احمد حسٌن السٌد51634216

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء دمحم علً ادرٌس51735292

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان حمدي محمود المنوف51835305ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان عبداللطٌف الباز عبداللطٌف51935672

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة مارٌان عادل عبد السٌد جرجس52035696

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسراء السٌد محمود الدسول52135941ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان عبد الخالك علً دمحم52235951

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة هانً عبد المنعم عبد العظٌم عبد المجٌد52336006

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة هبه عبدالداٌم دمحم لناوي52436639

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ساره مصطفى كمال مصطفى52538046

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة أحمد صالح السٌد عوض52638260

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة احمد السعٌد علً عٌسى52738303

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة شٌماء حامد ابراهٌم دمحم52834403

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة فٌبً فاٌز لبٌب عطاهللا52934920

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة سومة عبدالسالم فاروق محمود53035287

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان على سعد على ونٌس53135365

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسراء جمال الدٌن ٌوسف على دمحم عبد البالى53235677

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امانً سعٌد مصطفً هشهش53335948

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة شٌماء احمد محمود مصطفى53435974

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء احمد عبدالجواد محمود53536457

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء احمد بسٌونً عبدالرحمن العسكري53636744

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة االء احمد توفٌك طلعت دحٌه53736754

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ٌارا محمود على عمر53838218

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة فاطمة الزهراء متولً دمحم53938723

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء عبد هللا معوض دمحم سعٌده54034426

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة دٌنا خالد احمد فرج جرامون54134427

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة هٌام جودة موسى سلطح54234463

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة مى دمحم شحاته عابد54335208

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة هدى جمال محمود علم الدٌن بدوى54435218

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امٌرة خالد علً العطار54535291

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة فاطمه دمحمي شحاته دمحمي54635690

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسامة عبدالسالم رمضان العائب54735953

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌة عبدالرحمن دمحم حسانٌن المعظم54836225ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌه ٌحًٌ احمد دمحم المبان54936419ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة فاطمة فتحى السٌد سٌد احمد55038423

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة رنا دمحم احمد ابو النصر55138982

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امٌره حسن عبدالعاطى مصطفى55234376

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان دمحم عثمان احمد نصار55334902

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسراء عٌد دمحم عبد البال55434903ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة منار فتحً عطٌه ابراهٌم سالم55535687

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة احمد فتحً علً العنان55635947ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة مرٌم دمحم كمال حافظ55736296

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان دمحم عبدالصبور حسن السٌد55834203

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امانً عبدالمحسن دمحم عبدهللا اللهلوب55934575ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة العنود دمحم حامد صالح56035220

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة شٌرٌن دمحم كمال عمر56135499

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة حازم دمحم عبد هللا اسماعٌل56235674

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة هاجر احمد فتحً دمحم56335990

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة هبه رفاعً دمحم الخواص دراز56436234

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء سعد عبدالحكٌم عبدالسمٌع56536424

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة سماح دمحم مصطفى الششتاوى56638278

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اروى احمد دمحم احمد56734137

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امانى رضا مصطفى كمال56834198

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة رنا حازم سعد السٌد56934385

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة هند لطفى حلمى حمٌده57034439

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ٌارا شرٌف فؤاد الجروان57134630ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة الشٌماء صبحً احمد محمود سعد57235342

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة انسام سعٌد فؤاد حمام57335534

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة شٌماء دمحم المندوه حسٌن57435692

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امٌرة مرضً شعبان شامة57535698

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ثناء فوزى دمحم مصطفى دروٌش57635975

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة دالل فوزي عباس خلٌل57736256

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة االء دمحم ضٌاء الدٌن كمال عبد العزٌز57836269

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة دمحم نشات عبدالمنعم دمحم57938861

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ٌاسمٌن فرحان عبدالحمٌد دمحم58034410



ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة سمر سلٌمان مصطفً المبان58134511ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة لمٌس علً السٌد عل58235289ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة شٌماء زكرٌا دمحم موسى حسن58335943

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة وفاء سامً محمود كامل بسٌونً عمبه58435979

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة غدٌر عبدالفتاح حمودة دروٌش58535986

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان عاصم صباح سمٌه58636292

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة االء دمحم ناصر السٌد ابراهٌم58736421

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة عبد المجٌد الشربٌنى عبد المجٌد رمضان58836776

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة شفاء كمال كمال دمحم عبد العال58937460

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة آالء مصطفى محمود غازي شلب59039145ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امٌره عالءالدٌن حسنى عبدالحفٌظ59133528

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسمهان ابراهٌم حسنى السٌد59234207

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌه مختار دمحم تاج الدٌن59334585

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة الشٌماء عبد العزٌز عبد العزٌز ابورٌة59434904

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان علً صالح حجازي59535542

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسراء مصطفً حسن سبعجد59636262

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة رانٌا احمد عبدالمنعم دمحم59736426

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ٌسمٌن احمد ابراهٌم عطٌه59836439

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ساره اشرف علً عطٌه59936451

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة شٌماء فراج عوض دمحم ابراهٌم60036612

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة حمدى الحاج على عبده الشامى60136748

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة زٌنب محمود بٌبرص دمحم الشافعى60234423

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة االء سلٌمان عبد العزٌز النمس60334522

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة محمود مرسً دمحم مرس60434876ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة منار صالح عبد المنعم مصطفى60535403

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة الهام دمحم عبدالرحٌم لناوي60635425

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة منار معوض عبدالغنً عبدالحمٌد حاوٌله60736000

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة عبد المعبود تاج دمحم دمحم الدسول60836279ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة وسام دمحم عبد اللطٌف علً احمد60936321

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ندا علً دمحم عل61036425ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة نورهان مدحت احمد دمحم61136444

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة رٌهام نور الدٌن رمضان دمحم61236730

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة عبله رضا دمحم احمد61338413

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة نور الصباح علً دمحم سٌد61438865

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسمار ابراهٌم دمحم لطب حمد61532485

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة شروق خٌرى ابراهٌم دمحم الجزار61634120

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء عبد الناصر دمحم عبد الرحمن الكنانى61734341

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء احمد محمود الزنطاحى61835221

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة دعاء اسامة مصطفى ابراهٌم61935695

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء سمٌر دمحم على حمٌده62036709

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان لندٌل علً درهاب62136722

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة شهٌره بدٌر ابراهٌم سوٌلم62232328

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة على دمحم دمحم مجاهد62333849

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة رٌهام علً دمحم دمحم ابو النور62435621

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسالم سعٌد صادق دمحم ٌوسف62535679

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة دمحم فوزى عبدالسالم حسٌن62636240

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة صالح الدٌن عماد دمحم الماض62738282ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة احمد ابراهٌم دمحم مصطفى شلب62838899ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء دمحم احمد عبدالسالم لابٌل62933760

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة سمر خالد عبد السٌد عبد العال63035190

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امانً عاطف دمحم نصٌر63135255

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة فاطمه الزهراء محروس دمحم هوله63235540

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌة هللا علً احمد عٌسى ابو صمر63338295

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة عال امام عامر سلٌم63438831

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ٌاسمٌن دمحم اسماعٌل دمحم63534392

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ساره جمال على حسن63634468

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة مى ثروت محمود عبد الموى شرشر63734481

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة نجوى ابراهٌم حسن الشافعى63834638

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ندى عبد هللا توفٌك لاسم63935228

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة جهاد سمٌر على عبد العزٌز64036257

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان عٌد زكرٌا بدر64136271

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌناس ٌسرى عبد الجلٌل مهدى64232183

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امٌرة دمحم مصطفى دمحم64334117

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة هدٌر دمحم ابراهٌم عبده فرج64435683

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة رٌهام دمحم احمد مهدي64537998



ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة رلٌه شهاب الدٌن محمود محمود64638283

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة دمحم طلعت السٌد احمد عبد ربه سلٌم64738306

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة نهى نبٌل حامد عبد العزٌز64838459

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امٌره كرم عبدالفتاح زٌن الدٌن64934581

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة رحمة دمحم السعٌد عبدهللا65034875

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان جمال محمود الصعٌدى65135412

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان نعٌم عبد الفتاح فرحات65235689

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة مروه رزق عبدالشافً رمضان65336263

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ندى صالح احمد مزروع65436449

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان مجدى فتوح حسن65534424

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اٌمان جمال محٌسن احمد الشرٌف65634795

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة منة هللا فتحً لطب غانم65735152

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة سلمً نادر عبد الحمٌد ابونار65835699

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة دمحم عادل عبد هللا الصادق الرباط65936314

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة االء سعد عبد الغنى ابو ٌوسف66032051

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امٌر احمد سٌد غنٌم66134148

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة مها على السٌد على ٌوسف مرسى66236600

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة نورا ٌونس احمد عبدالغنى66332820

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة محمود صالح عبدالغن66433969ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة االء عبدالغنً دمحم عبد الغن66534574ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ساره عبدهللا علً عثمان الشرٌف66636170

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة والء حمدى عبد الحسٌب الشرلاوى66736171

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة دمحم سمٌر عبد الخالك احمد66836710

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة اسماء خمٌس عبدهللا مبرون داود66936448

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة خالد احمد دمحم السٌد الٌمان67036453ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة ضٌاء احمد دمحم احمد67136630

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة االء حسام الدٌن محمود البهائ67238309ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة امانً دمحم سالم جاب هللا67335985

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة وفاء راضً دمحم فرج الشال67436428

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة حسناء حسنى دمحم عبد الحمٌد67532373

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة نورا فؤاد مصطفً دمحم العسٌل67636438ً

ناجح نظرىنظام ثالث سنوات- طب األسرة سمر دمحم دمحم دمحم بكر67738274

ناجحطب أسنان األسرةٌاسمٌن اسماعٌل عباس دمحم67836367

ناجحطب أسنان األسرةسالً طارق حسنٌن عبد المجٌد67935846

ناجحطب أسنان األسرةندا باهً دمحم الهادي خضري68035854

ناجحطب أسنان األسرةامال حسن دمحم حسن الخول68135857ً

ناجحطب أسنان األسرةندى نبٌل السٌد سلٌمان فولً مصطف68236056ً

ناجحطب أسنان األسرةامنٌه محرم جالل محرم متولى68335841

ناجحطب أسنان األسرةاٌة السٌد اسماعٌل السٌد ٌوسف68436375

ناجحطب أسنان األسرةانغام السعٌد احمد بدوي68536022

ناجحطب أسنان األسرةسارة دمحم دمحم المراكب68636115ً

ناجحطب أسنان األسرةرٌهام فٌاض جالل سٌد احمد68735733

ناجحطب أسنان األسرةفاطمة سعٌد عبد العزٌز ابراهٌم ابورزق68835731

ناجحطب أسنان األسرةاحمد حمدي رمضان رمضان سوٌلم68935851

ناجحطب أسنان األسرةدعاء مدحت ابراهٌم عبدهللا69036075

ناجحطب أسنان األسرةسارة مدحت دمحم محمود عتمان69135831

ناجحطب أسنان األسرةاٌمان عزت محمود عفٌفً ابراهٌم69236040

ناجحطب أسنان األسرةفاطمه  السٌد عبد الرازق  احمد69336229

ناجحطب أسنان األسرةرضوى عادل دمحم مرسً رفاع69435756ً

ناجحطب أسنان األسرةساره ابراهٌم دمحم صالح الدٌن المنٌر69536054

ناجحطب أسنان األسرةحسناء على دمحم ابراهٌم69637365

ناجحطب أسنان األسرةاسراء نصر الدٌن صادق مصطف69735799ً

ناجحطب أسنان األسرةاسراء ابراهٌم حسن السٌد69835721

ناجحطب أسنان األسرةمنة هللا محمود ابراهٌم حسن69935837

ناجحطب أسنان األسرةنٌره دمحم النبوي ابراهٌم الجندي70036047

ناجحطب أسنان األسرةامانى اسماعٌل عبدالمعز احمد70136101

ناجحطب أسنان األسرةزٌنب ابراهٌم ملطاش همام70236373

ناجحطب أسنان األسرةمارٌان جمال غالً فرح70335810

ناجحطب أسنان األسرةهاجر مدحت عباس مجاهد70435822

ناجحطب أسنان األسرةاٌمان المتولً حسانٌن سالمه70536038

ناجحطب أسنان األسرةمنً فاروق محمود الدسول70638377ً

ناجحطب أسنان األسرةمنار احمد دمحم جاب هللا70735763

ناجحطب أسنان األسرةهاله عبد الخبٌر عبد الكرٌم دمحم70836392

ناجحطب أسنان األسرةمونٌكا مدحت فرج مورٌس فرج70936055

ناجحطب أسنان األسرةرٌناد بنت لابل بن رافد العمرى71038700



ناجحطب أسنان األسرةسارة اشرف كمال السٌد71135835

ناجحطب أسنان األسرةمصطفى نبٌل مصطفى عبد الحمٌد ابنا71236081

ناجحطب أسنان األسرةمنً ابراهٌم دمحم بكر71336303

ناجحطب أسنان األسرةندى عاطر حسن الزهار71435748

ناجحطب أسنان األسرةمنة هللا مجدي سٌد دمحم سالم71536378

ناجحطب أسنان األسرةهبه هللا عبدالرحمن عبدهللا عماره71635736

ناجحطب أسنان األسرةهدٌر طه دمحم جمعه71736035

ناجحطب أسنان األسرةزٌنب عالء الدٌن عبد الفتاح عل71836363ً

ناجحطب أسنان األسرةمصطفى دمحم عبد النبً السٌد71935764

ناجحطب أسنان األسرةامٌرة محمود دمحم محمود احمد فودة72036031

ناجحطب أسنان األسرةنسمه ابراهٌم عبده الحبال72135786

ناجحطب أسنان األسرةدمحم عالء دمحم غرٌب72236149

ناجحطب أسنان األسرةالشٌماء صالح السٌد بدوي72336036

ناجحطب أسنان األسرةامانً دمحم فتحً دمحم اللمان72435780ً

ناجحطب أسنان األسرةوالء حسن اسماعٌل حسن72535811

ناجحطب أسنان األسرةرضوي دمحم نبٌل رمضان عبدالرحمن72636365

ناجحطب أسنان األسرةكرٌستٌن فاٌز جندي نسٌم72735727

ناجحطب أسنان األسرةنهال دمحم ابراهٌم عباس72835774

ناجحطب أسنان األسرةهاله دمحمٌن ٌوسف72935833

ناجحطب أسنان األسرةاٌمان عبدهللا علً السٌد عبده73036362

ناجحطب أسنان األسرةدمحم احمد لندٌل محمود السٌد73136017

ناجحطب أسنان األسرةسالً سٌد دمحم رفاع73236049ً

ناجحطب أسنان األسرةاالء هانً دمحم كامل دمحم السبع73335758

ناجحطب أسنان األسرةراندا رضا عبدالوهاب ابو الغٌط73435848

ناجحطب أسنان األسرةعبد العزٌز سالم مشوط العنزي73528351

ناجحطب أسنان األسرةرضوى فتحً حسن محرز73635849

ناجحطب أسنان األسرةدمحم جمعه عبدالنبً دمحم73735827

ناجحطب أسنان األسرةكرٌم دمحم رفٌك محمود شاهٌن73835932

ناجحطب أسنان األسرةاحمد بهجت عبدالعزٌز مرسى73936397

ناجحطب أسنان األسرةدمحم مسٌب نحو الروٌل74037960ً

ناجحطب أسنان األسرةاٌمان عادل حسن عبد المحسن74135749

ناجحطب أسنان األسرةاسماء دمحم دمحم رحاب74236063

ناجحطب أسنان األسرةانسام حسٌن فوزي دمحم74336376

ناجحطب أسنان األسرةالعذراء عبدهللا عبدالمحسن الشاٌب74438610

ناجحطب أسنان األسرةعلً عبدهللا دمحم الشمران74538628ً

ناجحطب أسنان األسرةسها ناصر دمحم محمود74636160

ناجحطب أسنان األسرةحفصه دمحم حامد عبد المولى74736370

ناجحطب أسنان األسرةامانً دمحم جالل فضل74836371

غٌر معلنةطب أسنان األسرةسارة دمحم عبد هللا الدوسرى74932335

غٌر معلنةطب أسنان األسرةدمحم سعد علً دمحمٌن75038402

غٌر معلنةطب أسنان األسرةدمحم هادي ٌحً ال خمسان75138813

غٌر معلنةطب أسنان األسرةدمحم مانع دمحم الصمري75238814

غٌر معلنةطب أسنان األسرةدعاء عبدالكرٌم دمحم الخوالن75339010ً

ناجحطب األورامالفرٌد عماد صادق جرجس75428696

ناجحطب األورامدمحم احمد صالح بالٌس75527813

ناجحطب األوراماحمد على احمد عبود الوادى75627815

ناجحطب األورامكمال عصام اسكندر زخارى75726837

ناجحطب األورامساره مصطفً عبد الممصود العونٌه75828481

ناجحطب األورامعبد المنعم احمد عبد المنعم السٌد75936928

ناجحطب األوراماسامه نصحً لطفً ٌوالٌم76028476

ناجحطب األوراماحمد جمال ابراهٌم داود76124111

ناجحطب أورام األطفالمنى دمحم دمحم السٌد76235776

ناجحطب أورام األطفالسامح عبد العزٌز شلبً العمري76335824

ناجحطب أورام األطفالهند فاٌز احمد عل76435767ً

ناجحطب أورام األطفالمروه احمد عوض عبد الجلٌل76535773

ناجحطب أورام األطفالمنار محمود الخضري حسب هللا76636069

ناجحطب أورام األطفالساره عمر مصطفً طمان76735744

ناجحطب أورام األطفالفاتن عبد العزٌز فتحً عبدالعزٌز76835769

ناجحطب أورام األطفالمها دمحم السعٌد بدوي شعبان76935722

ناجحطب أورام األطفالنسرٌن سعد محى سعد77035720

ناجحطب أورام األطفالاحمد عبد المحسن المعداوي غازي الشافع77136033ً

ناجحطب أورام األطفالغاده ابراهٌم زكً عل77235765ً

ناجحطب أورام األطفالنهلة مصطفى دمحم حسن سالمة77335820

ناجحطب أورام األطفالهبه عزاز محروس عزاز77436850

ناجحطب أورام األطفالمروه دمحم محسن عبد العلٌم جاب هللا77535772



ناجحطب أورام األطفالنشوي علً عبد السمٌع الرفاع77635779ً

ناجحطب الطوارئلمٌاء رشاد دمحم السٌد77737046

ناجحطب الطوارئاسالم دمحم احمد حسٌن77836259

ناجحطب الطوارئاحمد دمحم عبدالعزٌز عفٌفى77936322

ناجحطب الطوارئمحمود ماهر عبد الهادى دمحم78037124

ناجحطب الطوارئحكمت عبدالغنً جابر ٌوسف78131792

ناجحطب الطوارئمحمود دمحم السٌد  دمحم مرسى78235942

ناجحطب الطوارئدمحم بسٌونى صابر بسٌونى وزٌر78336871

ناجحطب الطوارئرٌهام مصطفً دمحم عالم78437407

ناجحطب الطوارئاحمد عبد المجٌد عباس عل78534340ً

ناجحطب الطوارئمحمود دمحم عبدالعظٌم عوض عل78636203ً

ناجحطب الطوارئدٌنا السعٌد ابراهٌم موافى78736277

ناجحطب الطوارئاحمد رضا ابراهٌم عفٌف78836154ً

ناجحطب الطوارئاسامه سٌد احمد عبده عل78937198ً

ناجحطب الطوارئبالل الشبراوى عبد السالم دمحم79028319

ناجحطب الطوارئاحمد دمحم سامً مسعد79136190

ناجحطب الطوارئدمحم رجائً صالح عٌس79236308ً

ناجحطب الطوارئاحمد رجب طه السٌد رزق79335085

ناجحطب الطوارئمجدى نبٌل على على المزٌن79436168

ناجحطب الطوارئعبد الداٌم ربٌع مصطفى على79532374

ناجحطب الطوارئعمرو ٌوسف السٌد احمد ابوزٌد79631547

ناجحطب الطوارئاحمد عماد غنٌمً الجندي79737961

ناجحطب الطوارئدمحم حسٌن دمحم السالمون79836788ً

ناجحطب الطوارئاحمد سامً دمحم دمحم شرٌف79934342

ناجحطب الطوارئدمحم عبد المنعم السٌد السٌد80036243

ناجحطب الطوارئعبد الشافى خالد محمود دمحم80132056

ناجحطب الطوارئهانى رفعت عبدالمعطى دمحم80237088

ناجحطب الطوارئاحمد دمحم احمد حموده80338047

ناجحطب الطوارئمحمود مصطفى ربٌع محمود الصادى80436812

ناجحطب الطوارئهشام سلٌم احمد عبد العال80538453

ناجحطب الطوارئمحمود عبدالسمٌع السٌد ورده80628201

ناجحطب الطوارئأحمد عطٌه عطٌه عل80739134ً

غٌر معلنةطب الطوارئنزار عبد الهادى احمد عمر80835014

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةولٌد دمحم عبد السالم عبد الرازق80929938

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةدمحم بهاء فؤاد عبدالشاف81028723ً

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةاحمد عبد السمٌع توفٌك الهلباوي81128407

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةرفٌك نادر جندى عبد المالن81226832

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةهشام مجدي سعد عبده81328402

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةدمحم عبد التواب دمحم محمود81428646

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةهشام السعٌد دمحم الشرلاوى81528662

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةاحمد عواله جامع81630392

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةولٌد شرف العٌسوي مهنا81728398

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةهشام ابراهٌم احمد العزي81827931

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةاحمد محمود دمحم حموده81928554

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةدمحم دمحم عز الدٌن عبد المطلب درغام82028440

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةدمحم احمد نبٌل عاشور دمحم ابراهٌم82128648

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةمرٌم عربً حسن السٌد82228500

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةاحمد سامً عبدالجلٌل عبدالكرٌم فرج82328598

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةجون محروس ابراهٌم سداري82430771

ناجحمكافحة العدوىمرٌم احمد ابراهٌم حجازي82535743

ناجحمكافحة العدوىنهً احمد عباس احمد المتول82636930ً

ناجحمكافحة العدوىاٌمان فتحً عبدالتواب حسن احمد82735762

ناجحمكافحة العدوىشٌماء دمحم صالح الشوربج82835829ً

ناجحمكافحة العدوىمنً عبدهللا احمد دمحم سلٌمان82935862

ناجحمكافحة العدوىسمر طه ابراهٌم عواد83035860

ناجحمكافحة العدوىمها دمحم مختار ٌونس83135864

ناجحمكافحة العدوىسهٌلة دمحم حلمً طه83235801

ناجحمكافحة العدوىمروه احمد ابراهٌم عبد الحمٌد83335759

ناجحمكافحة العدوىنهى كمال الشحات احمد83435839

ناجحمكافحة العدوىمنى اسماعٌل شهاب الدٌن دمحم سالم83535796

ناجحمكافحة العدوىنٌرة احمد السٌد البٌومى83638657

ناجحمكافحة العدوىاٌمان احمد دمحم السٌد83736608

ناجحمكافحة العدوىاحمد ابراهٌم عبدالمجٌد ناجى الشهاوى83829565

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاالء دمحم صالح الدٌن احمد الرفاع83940166ً

ناجحالتولٌد وأمراض النساءعاتكة علوي احمد بونمى84036830



ناجحالتولٌد وأمراض النساءاسراء السٌد بهجات ٌوسف84134662

ناجحالتولٌد وأمراض النساءٌاسمٌن السٌد سلٌمان احمد84240148

ناجحالتولٌد وأمراض النساءسمر انصاف على نصٌر84339491

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاسراء السٌد دمحم عبدالغنى84440199

ناجحالتولٌد وأمراض النساءإٌمان فتحً إبراهٌم دمحم أبو السعود84540527

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم أحمد دمحم الشرٌف84639928

ناجحالتولٌد وأمراض النساءهبه هشام عبدالفتاح عبدالعظٌم84742690

ناجحالتولٌد وأمراض النساءحسام حسن عبدالحمٌد البربرى84842944

ناجحالتولٌد وأمراض النساءسمٌة رمضان زكً عمار84930832

ناجحالتولٌد وأمراض النساءسمٌر بشار فهد85036974

ناجحالتولٌد وأمراض النساءشٌماء عٌسى حسٌن عبده حسٌن85139527

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاحمد شاكر عبدالسمٌع عطٌه عوض85241593

ناجحالتولٌد وأمراض النساءسهٌله عادل زغلول محمود85333848

ناجحالتولٌد وأمراض النساءطارق رضا هارون موس85439987ً

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمازن صالح عبدالغفار عبدالرسول85529846

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاٌة دمحم راشد حامد85640294

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاحمد سؤدد دمحم رسمى ابو العز85740298

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمٌاده إبراهٌم السٌد سالمه85842441

ناجحالتولٌد وأمراض النساءسلمً رضا دمحم السٌد سالم85940666

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم دمحم احمد هلٌل86042774

ناجحالتولٌد وأمراض النساءحسام حسن الشربٌنً عبد الغن86132942ً

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاٌة سعٌد عبد المجٌد عباس لورة86237937

ناجحالتولٌد وأمراض النساءأسماء عبدهللا عوض هران86339435

ناجحالتولٌد وأمراض النساءشعبان بركات عبدالعزٌز86441087

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم صالح الدٌن دمحم دمحم86541162

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدعاء السٌد دمحم شعبان86631242

ناجحالتولٌد وأمراض النساءشرٌف دمحم دمحم ابو الحسن86732280

ناجحالتولٌد وأمراض النساءساره دمحم ابو بكر خالد86832296

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمٌادة علوي دمحم عبد هللا86933371

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم عبدالمعطى دمحم عبدالرحمن شرٌف87034414

ناجحالتولٌد وأمراض النساءفهمً حسن فهمً متولً عطٌه87140005

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاحمد عبدالغنً عبداللطٌف مصطف87241179ً

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمٌرنا جمال ٌحٌى عبداللطٌف عبدالحمٌد87339894

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم دمحم علً الشٌط87430118ً

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم كمال عبد الحمٌد فكار87532090

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم رمضان علً حسن دمحم87645428

ناجحالتولٌد وأمراض النساءحامد لطفى حامد داوود87732755

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمحمود خالد محمود سلٌمان87833216

ناجحالتولٌد وأمراض النساءابرام عبدالسٌد فاٌز بسطا87933989

ناجحالتولٌد وأمراض النساءفاتن نصر حامد احمد88042851

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم سٌد ابوالحمد على88132144

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم احمد دمحم شعٌر88233774

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاسراء جمال الدٌن دمحم كامل دمحم88333976

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمصطفً مجاهد محمود مجاهد طلبه88438921

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمً سالمٌن مبارن لرض88539203ً

ناجحالتولٌد وأمراض النساءإسراء عبد العظٌم دمحم أحمد88641961

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاسراء حمدي فوزي فتوح88742812

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاحمد دمحم ابو الفتوح حجر88831567

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم جمال دمحم عبدالخالك88932453

ناجحالتولٌد وأمراض النساءعلٌاء مرسً دمحم دمحم حموده89034857

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدٌنا احمد دمحم الشوره89138837

ناجحالتولٌد وأمراض النساءبرومٌدا ٌوحنا مٌخائٌل تاوضروس89232340

ناجحالتولٌد وأمراض النساءنوران احمد صالح دمحم89333160

ناجحالتولٌد وأمراض النساءعلٌاء دمحم عبد العاطً دمحم89438486

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاحمد السٌد ابو الٌزٌد لندٌل89532032

ناجحالتولٌد وأمراض النساءعالء عبد الجواد عزت العوض89632990ً

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاحمد ماهر منشاوي مسرب89734108

ناجحالتولٌد وأمراض النساءابراهٌم دمحم هالل الكردي89834863

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمحمود على دمحم الخولى89937005

ناجحالتولٌد وأمراض النساءنورهان عدلى احمد ابو رحاب90033610

ناجحالتولٌد وأمراض النساءحسام مجدى عبد الظاهر سٌد جمعة90142373

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاسراء معوض صالح السطوحى90243713

ناجحالتولٌد وأمراض النساءامل جمال الدٌن عبد الحمٌد90332524

ناجحالتولٌد وأمراض النساءنورا سلٌمان دمحم الفم90434490ً

ناجحالتولٌد وأمراض النساءصموئٌل هانً متى مٌخائٌل90539800



ناجحالتولٌد وأمراض النساءغادة عادل السٌد احمد مواف90632105ً

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاحمد دمحم عبدهللا ابراهٌم90733161

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمهند اشرف دمحم عز الدٌن على مرسى90832358

ناجحالتولٌد وأمراض النساءخلود دمحم ابراهٌم شعبان90941223

ناجحالتولٌد وأمراض النساءبهاء هانً صلحً بساده91032126

ناجحالتولٌد وأمراض النساءناهد سمٌر جاد نصر91133261

ناجحالتولٌد وأمراض النساءزهرة سعد دمحم موسى طالب91232940

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاالء دمحم عبد العال ابراهٌم91333611

ناجحالتولٌد وأمراض النساءنادر فؤاد جان فؤاد91432368

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمحمود عادل طه مصطفً لالا91533242

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاالء ٌسرى فوزى عطٌه91633588

ناجحالتولٌد وأمراض النساءهانى احمد الصباغ91735087

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم محمود زٌدان رجب91836847

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمحمود عبد السالم علً العشماوي91932225

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم حمزة دمحم دمحم الكنانً اللبان92032998

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم احمد عبد الرحمن محمود92133229

ناجحالتولٌد وأمراض النساءبشرى حلمى احمد92232522

ناجحالتولٌد وأمراض النساءسهام نادي عبد الباسط جوده92333300

ناجحالتولٌد وأمراض النساءحفصة حسن هلولى عبدى92434956

ناجحالتولٌد وأمراض النساءنرمٌن سمٌر فتحً شحاته92540032

ناجحالتولٌد وأمراض النساءأحمد حسام الدٌن السٌد عبد العزٌز92642333

ناجحالتولٌد وأمراض النساءرضوي محمود دمحم عبد الرحٌم92733419

ناجحالتولٌد وأمراض النساءهند عالء الدٌن دمحم عبد الرحٌم92833595

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمنٌرة احمد دمحم هارون92938656

ناجحالتولٌد وأمراض النساءشروق دمحم فتحى سٌد93032112

ناجحالتولٌد وأمراض النساءدمحم حسام دمحم ناصر93132352

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمحمود وحٌد عبدالمحسن93233956

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاحمد عبدالعاطً عبدالعلٌم لطب مملد93338183

ناجحالتولٌد وأمراض النساءالهام جمعه عبد السالم سٌنان93439419

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمرٌم حسن على حسن البغدى93541136

ناجحالتولٌد وأمراض النساءرٌم عزمى احمدى حسن حبٌش93641602

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاالء احمد حامد غنٌم93731917

ناجحالتولٌد وأمراض النساءٌاسمٌن عبد البالً جمعة احمد93832345

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاحمد السعٌد ابراهٌم ابراهٌم93934603

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاسماء ممدوح ابو المجد دمحم94032025

ناجحالتولٌد وأمراض النساءالهام كمال سعد سٌف94132104

ناجحالتولٌد وأمراض النساءٌاسمٌن محمود فهمى عبد الهادى94232542

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاحمد اٌمن بشٌر السٌد94334692

ناجحالتولٌد وأمراض النساءاسالم عادل عمار ادم94432107

ناجحالتولٌد وأمراض النساءسالً عصام مصطفى زهٌر94532124

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمصطفً دمحم دمحم المتول94632285ً

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمنار عادل سالم جمعة94733843

ناجحالتولٌد وأمراض النساءمعاذ خالد مهران دمحم94838928

ناجحالتولٌد وأمراض النساءخالد شاكر دمحم متولى94939131

ناجحالتولٌد وأمراض النساءهدى دمحم إبراهٌم على95043290

ناجحالتولٌد وأمراض النساءبثٌنه دمحم ابو السعود النشار95133059

غٌر معلنةالتولٌد وأمراض النساءنسٌبه علً اسماعٌل محرم95231609

غٌر معلنةالتولٌد وأمراض النساءدمحم دمحم منذر وهدان95331817

غٌر معلنةالتولٌد وأمراض النساءاكرام عبد الولى احمد95435584

غٌر معلنةالتولٌد وأمراض النساءاسامة طالل االسود95538647

غٌر معلنةالتولٌد وأمراض النساءإشراق عبد الموى عبدهللا المحٌاء95638799

غٌر معلنةالتولٌد وأمراض النساءآالء أبو الماسم سٌد حسٌن95738847

غٌر معلنةالتولٌد وأمراض النساءهاجر سالم عمر95843030

ناجحاألمراض الجلدٌةمٌنا صفوت فاٌز عزٌز95933867

ناجحاألمراض الجلدٌةمى سعدى دمحم البلبٌسى96037654

ناجحاألمراض الجلدٌةدمحم طلعت عبد المولى محمود حمزه96139377

ناجحاألمراض الجلدٌةفادي سامً باجس عوده96239441

ناجحاألمراض الجلدٌةمحمود حاتم محمود دمحم96333705

ناجحاألمراض الجلدٌةاالء عطٌه دمحم ابو عنزة96435512

ناجحاألمراض الجلدٌةمنى عبدالكرٌم اسماعٌل الصلوي96533751

ناجحاألمراض الجلدٌةامل الصدٌك منصور السٌلٌنى96637611

ناجحاألمراض الجلدٌةسالً خالد سلمان الباروك96738633ً

ناجحاألمراض الجلدٌةسارة دخٌل هللا حمود العرف96841260ً

ناجحاألمراض الجلدٌةفاطمة اسماعٌل سعٌد96939492

ناجحاألمراض الجلدٌةدٌنا جمال الٌمانى الٌمانى البلتاجى97033692



ناجحاألمراض الجلدٌةسحر حسن عمٌل97139463

ناجحاألمراض الجلدٌةهبه عادل ابراهٌم شعٌب97235148

ناجحاألمراض الجلدٌةرنٌم محسن شاهرل97335560ً

غٌر معلنةاألمراض الجلدٌةجولٌا دمحم علً حسٌن97429970

غٌر معلنةاألمراض الجلدٌةاٌهم وهبً ابراهٌم ابوشهاب97533267

غٌر معلنةاألمراض الجلدٌةمهدي خلٌل محمود المنٌنى97633766

غٌر معلنةاألمراض الجلدٌةعمار عبدالهادي عباس الدجٌل97738571ً

غٌر معلنةاألمراض الجلدٌةسمٌر حاتم شاٌع97838662

غٌر معلنةاألمراض الجلدٌةعمر احمد كامل97938668

غٌر معلنةاألمراض الجلدٌةدمحم ٌوسف دمحم لشطة98039349

غٌر معلنةاألمراض الجلدٌةعبدهللا ناصر دمحم عمر عل98140100ً

ناجحطب الوبائٌات التطبٌمىدمحم محمود دمحم شرف98237586

ناجحطب الوبائٌات التطبٌمىامانى ابراهٌم عبدالممصود ابراهٌم98337584

ناجحطب الوبائٌات التطبٌمىزٌنب دمحم صالح الدٌن على عمر98437572

ناجحطب الوبائٌات التطبٌمىفاطمه عنتر حارس98537618

ناجحطب الوبائٌات التطبٌمىباهر بٌه السٌد الدسول98637740ً

ناجحطب الوبائٌات التطبٌمىاحمد دمحم البكرى على98737652

ناجحطب الوبائٌات التطبٌمىاٌناس شعبان دمحم الباجوري98837718

ناجحطب الوبائٌات التطبٌمىاٌهاب عمر دمحم موسى98937701

ناجحطب الوبائٌات التطبٌمىدالٌا حسن عبدالغنً دمحم خنفر99037722

ناجحطب الوبائٌات التطبٌمىرحاب دمحم عبد الحمٌد اللمانى99137729

ناجحطب الوبائٌات التطبٌمىمعالى ٌحٌى على ماضى99238079

ناجحطب الوبائٌات التطبٌمىاسراء احمد احمد زٌدان99337574

ناجحطب الوبائٌات التطبٌمىسوزان عبد الفتاح عبد النب99437716ً

ناجحطب وجراحة العٌوندمحم على شعبان عبد النبى99532461

ناجحطب وجراحة العٌونمصعب دمحم عبد المطلب الجزار99634557

ناجحطب وجراحة العٌونهاٌدى بهادر سعٌد حسن حسٌن99733482

ناجحطب وجراحة العٌوندمحم خالد عبدالغنى على99834681

ناجحطب وجراحة العٌونوسام سعد سلٌمان النجار99932465

ناجحطب وجراحة العٌوناٌمان فرج عبدالرحٌم ابراهٌم اللمان100032537ً

ناجحطب وجراحة العٌوندمحم حسنً ابراهٌم حسن100133310

ناجحطب وجراحة العٌوندمحم فضلون ابراهٌم السٌد100233478

ناجحطب وجراحة العٌوناٌه فرج عبدالرحٌم ابراهٌم اللمانى100332552

ناجحطب وجراحة العٌونٌاسمٌن مجدي حسن دمحم100435104

ناجحطب وجراحة العٌوناسامه اشرف عبد العظٌم عوٌس100536622

ناجحطب وجراحة العٌونعبده السٌد عبد الهادى حماد100632227

ناجحطب وجراحة العٌونامنٌة دمحم حامد الشرلاوى100732699

ناجحطب وجراحة العٌوناالء خالد دمحم زغلول ابراهٌم100833162

ناجحطب وجراحة العٌوندمحم طارق دمحم عبدالحمٌد100931901

ناجحطب وجراحة العٌوننورهان اٌهاب احمد رزق101033006

ناجحطب وجراحة العٌونوالء حسٌن صالح مغازى الصعٌدى101133367

ناجحطب وجراحة العٌوناسماء محمود عبدالحكٌم101233562

ناجحطب وجراحة العٌونمً رضا ٌوسف ابراهٌم101329493

ناجحطب وجراحة العٌوناسماء خٌري عباس بهنس101432228ً

ناجحطب وجراحة العٌوناٌمان رائد حسٌن دمحم101533315

ناجحطب وجراحة العٌوندمحم احمد عوض غازي101633865

ناجحطب وجراحة العٌونمً عبدالناصر عزام101733561

غٌر معلنةطب وجراحة العٌونعبد الوهاب دمحم مفتاح الٌسٌر101829415

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةمحمود السٌد ابراهٌم دمحم نصٌر101945172

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةعادل عصام الدٌن عوض102044872

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةمحمود على حسن على102144035

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةعبد هللا دمحم عبد هللا احمد102240783

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةاسالم لطفى جاد بدوي102340985

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةاحمد عٌد عزمى ٌوسف الخطٌب102440692

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةمعاذ رمضان عبدالعظٌم عباس102544775

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةمحمود سامى سعد حسن النجار102640249

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةأحمد طه عباس محمود عبٌد102742324

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةاحمد عبد الرحمن احمد على102835782

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةعبد هللا أٌمن دمحم عزازي102940042

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةعلً وحٌد علً السما103042959

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةعمر مصطفى عثمان لبٌب ابراهٌم103135576

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةابراهٌم شعبان ابراهٌم رمضان103240462

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةدمحم احمد نصر دمحم103343047

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةدمحم شحاته ابو شعٌشع شحاته103443251

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةبالل محمود دمحم العبوٌن103539580ً



ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةعبدالرحمن هشام عبداإلله ابو على103643125

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةشرٌف الشحات عبدهللا عبدالظاهر103744834

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةاحمد مصطفى عبد العزٌز المرحوم103842711ً

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةامجد دمحم عبدالسمٌع103944561

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةاحمد عبد السالم مغاورى دمحم شامٌة104042132

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةدمحم شرٌف السٌد الحسٌن104141014ً

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةدمحم حسن فتح هللا رزق104243768

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةمصطفى عادل ابراهٌم عبٌد104339445

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةعالء عٌد سٌد على104442535

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةاحمد عادل احمد عوض104544184

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةعصام على احمد سالم104644743

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةعالء صالح ابراهٌم ابوالفتوح فرج104736481

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةعمرو عبد العزٌز محمود عبد العزٌز104841850

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةدمحم عرفه حسٌن على حسٌن104943215

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةباسم روٌان الماظ نسٌم105040293

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةاحمد ابراهٌم السٌد الممحاوى105141089

ناجحجراحة المسالن البولٌةالجراحة العامةعبدالرحمن السٌد دمحم موسى105244794

ناجحجراحة األطفالالجراحة العامةخالد عمر مكرم سٌد احمد عفٌف105339883ً

ناجحجراحة األطفالالجراحة العامةأحمد دمحم الفٌتورى بن مسعود105439490

ناجحجراحة األطفالالجراحة العامةاحمد ولٌد احمد خلٌل الكٌك105544618ً

ناجحجراحة األطفالالجراحة العامةاسماء كامل عبد الباسط عل105640014ً

ناجحجراحة األطفالالجراحة العامةاحمد شعبان على صالح105742516

ناجحجراحة األطفالالجراحة العامةمٌنا صفوت حلٌم عبدالمالن105842935

ناجحجراحة األطفالالجراحة العامةسارة مصطفى نسٌم عبد العزٌز105939509

ناجحجراحة األطفالالجراحة العامةاسالم عماد دمحم مصطفى106044904

ناجحجراحة األطفالالجراحة العامةالسٌد سامى السٌد دمحم زلزوق106141541

ناجحجراحة األطفالالجراحة العامةعائشه عشرى منٌر106244896

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةدمحم محمود السٌد غراب106344620

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةعمرو عٌسً إبراهٌم إبراهٌم عٌسى106441122

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةاسالم عماد الجرابجى106544885

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةسلوى احمد الكٌالنى صابر106638578

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةولٌد ربٌع دمحم فهمى106744245

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةاحمد منصور دمحم منصور106844565

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةدمحم ٌاسر السٌد عبد المجٌد106939909

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةاسالم السعٌد سٌد احمد عرفه107040898

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةدمحم عادل فتحً المسماري107140011

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةدمحم ابراهٌم دمحم احمد107235003

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةانس عاطف امام عبد الحسٌب107345135

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةفادى بهجت مكرم تامر سعٌد107440771

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةدمحم ابراهٌم اسماعٌل علً الزعوٌل107536598ً

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةمارن جوزٌف شفٌك درٌاس107642363

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةدمحم عبد النبً محمود السٌد107736719

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةاحمد خلٌل دمحم امٌن سٌد احمد107840069

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةالحارث عثمان المساعد لٌل107931618ً

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةعبد الرحمن السٌد على دمحم عمر108041831

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةاحمد دمحم ابراهٌم السٌد108141220

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةاحمد دمحم هشام احمد بركات108241948

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةمصطفى كامل أحمد دمحم108343038

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةمحمود مسعد دمحم عبدالظاهر108443473

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةمصطفى عبد الناصر عوض عبدهللا108540323

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةمدحت رزق صالح رزق108640010

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةسمر صبحى محسن اسماعٌل جنٌدى108741048

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةحسام احمد السٌد عبدالحلٌم108843020

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةدمحم السٌد غنٌم السٌد108943205

ناجحجراحة األوعٌة الدموٌةالجراحة العامةدمحم الشناوى عطٌة الشناوى109043244

ناجحجراحة الصدرالجراحة العامةعبد هللا فاٌز محمود دٌاب109139181

ناجحجراحة الصدرالجراحة العامةولٌد محمود دمحم عبدالمؤمن109244796

ناجحجراحة الصدرالجراحة العامةجٌالن مدحت صبحً حموده109344597

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةمروة صالح بدٌر حسب النبى109443254

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةتوماس ثروت كمٌل مرٌد109541982

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةمحمود فتحى خلٌفه حسان109643124

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةربٌع شحاته حسن جاد109732205

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةلٌلى احمد دمحم عبدالعزٌز احمد109843164

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةاحالم نبٌل فهٌم صالح السبكى109944766

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةامٌن سمٌر حبٌب عبد السٌد110034848



ناجحجراحة األورامالجراحة العامةدٌفٌد عبدالمسٌح جرجس غالب110142886

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةكرٌم هشام محمود دمحم110244873

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةاحمد ممدوح مصطفى رزق اسماعٌل110340868

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةخالد عٌد عبدالغفار دمحم دمحم110445213

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةحسام ممدوح شحاته عبد الجواد110539164

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةدمحم هشام الدمحمي سلٌمان110639923

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةعالء سٌد حسٌن احمد110739628

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةأحمد دمحم سعٌد إبراهٌم حسنٌن110842221

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةأحمد رمضان عبدالمنعم علً الفم110938927ً

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةهشام دمحم ابو الفضل111044863

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةمنى عبد المنعم حسن عبد الرحمن111140121

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةاحمد حسنى عثمان ابو المجد111244860

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةساره طارق فتحى حسٌن111341515

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةاحمد شعبان  احمد عز الدٌن111441623

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةاحمد حسن دمحم دمحم111543050

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةاحمد دمحم فؤاد االلفى الخولى111640914

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةدمحم محمود دمحم دمحم أبوسبع111740037

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةمصطفى محمود خلٌفة111843222

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةاحمد جمال جاد هللا احمد111933428

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةاحمد صبحى سٌد احمد راغب مندور112041439

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةنورا رضا دمحم دمحم سالم112135503

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةاٌه شعبان سالمه عبدالغنى العسٌلى112241649

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةأحمد ممدوح حسن دمحم منصور112339753

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةاحمد حماده عبد الرؤف عبد هللا112441843

ناجحجراحة األورامالجراحة العامةحازم دمحم على على حسٌن112543885

ناجح-الجراحة العامةاحمد عالء رافت احمد112640002

ناجح-الجراحة العامةاحمد عاطف احمد عل112741433ً

ناجح-الجراحة العامةاحمد ابراهٌم عبد الونٌس  حسن112841417

ناجح-الجراحة العامةدمحم عادل فرج سالم112943437

ناجح-الجراحة العامةشرٌف بدر عبدالعزٌز البركى113041937

ناجح-الجراحة العامةمٌنا رافت عوض هللا مٌخائٌل113140057

ناجح-الجراحة العامةطه احمد طه مسعود113242587

ناجح-الجراحة العامةدمحم على دمحم فهمى113343146

ناجح-الجراحة العامةاحمد رمضان عبدالرحمن دمحم113442839

ناجح-الجراحة العامةهبه سراج الدٌن سٌد113541313

ناجح-الجراحة العامةاحمد سلٌمان دمحم سلٌمان ابراهٌم113643431

ناجح-الجراحة العامةهدٌر محمود صادق عبدالمادر113743675

ناجح-الجراحة العامةامال حسن رشدى منصور113842477

ناجح-الجراحة العامةاحمد جمال السٌد دمحم متول113939610ً

ناجح-الجراحة العامةأحمد دمحم المهدي الحسٌنً سرحان114039939

ناجح-الجراحة العامةتسنٌم حسن كمال الدٌن احمد التهامى114143942

ناجح-الجراحة العامةاحمد اٌمن على احمد114244900

ناجح-الجراحة العامةمحمود بدران هالل الرغى114342421

ناجح-الجراحة العامةدمحم صالح عبد السمٌع دمحم114443480

ناجح-الجراحة العامةمصطفى محمود فتحى صدٌك114539026

ناجح-الجراحة العامةسمر عاطف دمحم حسن114643518

ناجح-الجراحة العامةاالمام السعٌد البٌومى على السمنودى114741694

ناجح-الجراحة العامةرنا عبد الباسط الساٌح عبد الباسط114841118

ناجح-الجراحة العامةتمى محمود دمحم دمحم نجم114942330

ناجح-الجراحة العامةحماده موسً علً عبدالممصود115041580

ناجح-الجراحة العامةشٌماء دمحم دمحم النعناعى115139888

ناجح-الجراحة العامةعبدالرحمن دمحم عبدالرحمن دمحم عبد الرحمن115242075

ناجح-الجراحة العامةدمحم عبد النبى دمحم دمحم خلف هللا115342460

ناجح-الجراحة العامةاحمد عالء عبدالعزٌز عبدالجلٌل115439648

ناجح-الجراحة العامةمحمود شرٌف بسٌونً دمحم البنهاوي115542896

ناجح-الجراحة العامةمٌنا نشأت عازر زكى115640770

ناجح-الجراحة العامةدمحم عبدالحلٌم عطٌه دمحم115742035

ناجح-الجراحة العامةبولس دبوس بولس115842411

ناجح-الجراحة العامةدمحم طارق السٌد احمد دمحم115945219

ناجح-الجراحة العامةمارٌو صلٌب تودري جرجس116039230

ناجح-الجراحة العامةالسٌد جمال السٌد عبد الهادي116141527

ناجح-الجراحة العامةاحمد كمال عبدالحمٌد الكاشف116242189

ناجح-الجراحة العامةاحمد مجدى احمد السٌد116342476

ناجح-الجراحة العامةمحمود دمحم شولى رجب116443641

ناجح-الجراحة العامةدمحم شرٌف ٌوسف عبدالعزٌز116543868



ناجح-الجراحة العامةعلً مصطفى عثمان116647115

ناجح-الجراحة العامةمارٌو اٌمن زغلول جٌد116741613

ناجح-الجراحة العامةكٌرلس مجدى مسٌحه اسحك116842016

ناجح-الجراحة العامةدمحم عبدالمادر عباس شلبى116942475

ناجح-الجراحة العامةتمى محمود سلٌمان دمحم117041858

ناجح-الجراحة العامةابراهٌم موسى على دمحم117142956

ناجح-الجراحة العامةمصطفى محمود السٌد المطب117243852

ناجح-الجراحة العامةعمرو ابو المعاطى ابو المعاطى عبد الممصود117338414

ناجح-الجراحة العامةدمحم اسماعٌل سالم الدٌب117441349

ناجح-الجراحة العامةدمحم عبد المعز احمد دمحم117541692

ناجح-الجراحة العامةاحمد عزمى دمحم الخلٌفه117644383

ناجح-الجراحة العامةأحمد دمحم دمحم المنس117740529ً

ناجح-الجراحة العامةسمٌره باسم دمحم على117840615

ناجح-الجراحة العامةعبدالعزٌز عصام عبدالعزٌز مصطفى117942617

ناجح-الجراحة العامةدمحم مجدى عبدالرؤف حنون118043027

ناجح-الجراحة العامةحسٌن مفرح محفوظ لرنى118143062

ناجح-الجراحة العامةامنٌة اسامه دمحم وزٌرى118239968

ناجح-الجراحة العامةاحمد دمٌن احمد سعد118340068

ناجح-الجراحة العامةاحمد دمحم دمحم على118444011

ناجح-الجراحة العامةدمحم رضا دمحم محمود الشٌخ118538280

ناجح-الجراحة العامةحذٌفه عبد الحمٌد عزت اسماعٌل118640930

ناجح-الجراحة العامةمنصور سٌد منصور سٌد118741574

ناجح-الجراحة العامةاٌه عبد الحمٌد عبدالحمٌد السٌد118841677

ناجح-الجراحة العامةاحمد سٌد زوام على118942640

ناجح-الجراحة العامةدمحم رجب سٌد احمد119042682

ناجح-الجراحة العامةامٌرة دمحم مجدى دمحم دمحم شطا119140355

ناجح-الجراحة العامةدمحم جمال احمد الدسول119240475ً

ناجح-الجراحة العامةدمحم زهران زغلول دمحم شاهٌن119342167

ناجح-الجراحة العامةٌمنى ماهر السباعى عبد الوهاب هالل119443368

ناجح-الجراحة العامةشولى السٌد شولى السٌد الدسولى119543688

ناجح-الجراحة العامةاحسان عاطف احمد عبده الشناوى119641856

ناجح-الجراحة العامةدمحم طه سٌد احمد عبدالوهاب119742790

ناجح-الجراحة العامةحمدى ابراهٌم حسن مغازى119844912

ناجح-الجراحة العامةعماد دمحم عبدالسالم دمحم شعوط119939559

ناجح-الجراحة العامةعمرو على مسعود عمارة120040792

ناجح-الجراحة العامةأكرم دمحم دمحم المغاوري توفٌك120141095

ناجح-الجراحة العامةمارٌو طارق بخٌت120243228

ناجح-الجراحة العامةمصطفً دمحم فٌصل محمود120343455

غٌر معلنة-الجراحة العامةعبد السالم سعٌد حسان العمرى120439638

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةماجد حمٌد دمحم سالم120539706

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةسامً اسماعٌل علً عبدالوهاب120643897

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةاحمد سامً دمحم عل120739631ً

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةشرٌف دمحم دمحم الرفاعى120842456

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةعبدهللا عبدالكرٌم عبدهللا الدعٌس120939478

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم اٌمن احمد جمال الدٌن الصباغ121041342

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم لاسم سالم نعمان121135509

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم على دمحم ابو العز121242777

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةاحمد نعٌم رٌاض المرسى عطا هللا121342137

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةمحمود سعٌد رمضان الشنشوري121442436

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةعبد الرحمن مصطفى عبدهللا محمود121541147

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةعرفات دمحم علً حسٌن الوداد121634808

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةاحمد حسن ربٌع حسن121739629

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم الحسٌنً دمحم حسن121840842

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم صبري عبد السالم عبد السمٌع علً الرفاع121941830ً

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةعلً  صبرى  فرٌد  الفخران122041986ً

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةاحمد جمعه علً سالم122139605

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةٌوسف دمحم السٌد السباع122239956ً

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةصالح ابراهٌم رمضان سٌد122340232

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم احمد عرابً جبر خلف122440931

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةعمرو دمحم السٌد ٌوسف122543130

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم احمد سٌد عبدالرسول122644483

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم عبد اللطٌف احمد احمد122740194

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةاحمد عبدالباسط عثمان عبدالعلٌم122840951

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةعبدالرحمن ابوبكر حسن دمحم122941211

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم سٌد فاروق محمود123041857



ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم سالمه احمد السباع123141776ً

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةاحمد عبد التواب احمد التحمودى123241292

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةاحمد طارق عبد الظاهر إبراهٌم123342393

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةمحمود عبد العزٌز احمد سلطان123443355

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةاحمد فٌصل فهمى ادم123532145

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةحازم حسٌن احمد عبد الهادى العمروسى123635429

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةاحمد كمال احمد دمحم123732003

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم صالح مصطفى الخول123834582ً

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم عبد الظاهر توفٌك123940754

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةعبد الحلٌم سعٌد عبد الحلٌم دمحم الروٌنى124042269

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةعصام الدٌن دمحم الفاتح124131652

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةبٌشوى كمال لبٌب توما124240455

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم عثمان علً علً طه124341997

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم عبد الباسط دمحم السٌد شرف الدٌن124435230

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم احمد حمدى احمد بندق124540233

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم صبحً ابراهٌم غنٌم124642674

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةعالء محمود عبد هللا فخري124731675

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةكرٌم دمحم عبد العاطى رزق124842357

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةاحمد سامى  عبدهللا مشعل124942703

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةابراهٌم مهدى على دمحم ٌوسف125040310

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةدمحم حاتم حسن لطفى السٌد125141744

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةاحمد السعٌد العوضً فوده125243479

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةاحمد حسٌن دٌاب مصطفى125334232

ناجحجراحة العظامالجراحة العامةعبد هللا عادل جٌوشى عطٌه125435473

غٌر معلنةجراحة العظامالجراحة العامةدمحم عبدهللا دمحم باناعمة125534885

غٌر معلنةجراحة العظامالجراحة العامةعبد الرؤوف علً احمد125638936

غٌر معلنةجراحة العظامالجراحة العامةمحمود سمٌر صبحى المصاص125739194

غٌر معلنةجراحة العظامالجراحة العامةابراهٌم دمحم سمٌر الٌوسف125839428

ناجحجراحة الملبالجراحة العامةمؤمن محمود سلٌم125941453

ناجحجراحة الملبالجراحة العامةعبد هللا دمحم عبد الرؤوف الجٌزاوي126042904

ناجحجراحة الملبالجراحة العامةحسام وحٌد سعٌد احمد126140658

ناجحجراحة الملبالجراحة العامةشرٌف سامً هالل  حسن126232306

غٌر معلنةجراحة الملبالجراحة العامةهدٌل دمحم األحمد126339453

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةنشات رضا السٌد سلٌم126441849

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةمى احمد عبد الحلٌم السٌد126542482

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةأشرلت دمحم عادل ابراهٌم على126641786

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةنرفانا نبٌل عبد الرؤوف زهران126739158

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةدمحم محمود دمحم الفم126842890ً

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةسلمى طه بدر دمحم بدر126940575

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةاحمد فتحى زكى السروى127040089

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةمحمود المندوه احمد127141423

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةخالد حسام الدٌن صالح الحسانٌن الحدٌدي127241629

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةاكرم سامً دانٌال وٌصا127343269

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةدمحم السٌد شاكر إبراهٌم127441437

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةدمحم مصطفى دمحم السٌد سمن127539914

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةمها دمحم صالح الدٌن دمحم نصر127643242

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةدمحم شعبان عبد العظٌم الحاط127740663ً

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةندي سالم فرٌد سالم127841505

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةساره عبدهللا دمحم عبدالمجٌد127943737

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةحفصه دمحم صالح دمحم128039305

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةروان دمحم صدٌك الخولى128140128

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةدمحم كمال عبده حسن سلطان128241812

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةاسماء دمحم الصافى عبدالحفٌظ عبد الرحمن عجالن128341923

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةمً عبد السالم دمحم منصور128441142

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةاسماء حسنٌن عبد الكرٌم سالم128541630

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةسالى دمحم امام محمود128643497

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةاجالل عباس ابراهٌم على العزله128739575

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةاسماء سعٌد عبدالفتاح عبدالحفٌظ128841978

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةعبدالرحمن صالح دمحم عبداللطٌف128943046

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةهنوف سمٌر دمحم السٌد129042210

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةعبدالرحمن طارق صبحً عبد الرحمن129139351

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةاروى عبدالحمٌد السٌد حسنٌن129242852

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةمنه هللا دمحم عبدالخالك مرع129332494ً

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةاسماء عبدالرحمن احمد الجندى129441909

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةعبد المادر وجٌه عبد المادر عبد الرازق129542071



ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةولٌد صابر مصطفى محمود129640714

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةاحمد حسنً فرج عبدالخالك الغمري129742096

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةاالء محمود على الحو129843042

ناجحالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةاحمد السٌد شعبان السٌد طه129944025

غٌر معلنةالجراحة التكمٌلٌة وجراحة الحروقالجراحة العامةعمار علً العان130030430ً

ناجحجراحة المخ واألعصابالجراحة العامةمً دمحم دمحم ابو سعده130143442

ناجحجراحة المخ واألعصابالجراحة العامةحسٌن عمر شرٌف نزال130233531

ناجحجراحة المخ واألعصابالجراحة العامةعبدهللا شحاتة محمود ٌوسف الذلم130342193

ناجحجراحة المخ واألعصابالجراحة العامةاحمد كمال عبدالسالم منصور130444485

ناجحجراحة المخ واألعصابالجراحة العامةدمحم جمال الباز امام130542315

ناجحجراحة المخ واألعصابالجراحة العامةاحمد خٌرى فرٌد دمحم مبرون130644482

ناجحجراحة المخ واألعصابالجراحة العامةاحمد رفعت فهمى دمحم130744566

ناجحجراحة المخ واألعصابالجراحة العامةدمحم حسن عثمان احمد130831094

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةسٌف اإلسالم حسن دمحم محمود130939848

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةعمرو سالمه حسن لش131041942

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةدمحم عبد الفتاح عبدالعزٌز131143806

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةٌاسر خالد عبد الواحد حجازي131237320

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةنورهان اٌمن دمحم جابر131340106

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةأحمد دمحم عبدالفتاح عبده حجازى131442202

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةهند دمحم متولى لندٌل131544037

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةعلوى احمد علوى  السماف131634004

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةراندا وجدي فتحً دمحم الدسول131740531ً

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةاالء خالد خٌرت الفمى131842059

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةتسنٌم دمحم ناصر زٌن العابدٌن دمحم131937731

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةسعاد عبد المادر محمود عبد المادر132042466

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةمصطفً عدلً دمحم دمحم132141579

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةدمحم مصطفى دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم132243219

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةساره المرسً شحاته السري132340120

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةدمحم عالء الدٌن عبد العظٌم السٌد132439917

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةروفان احمد محمود السٌد132541635

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةكٌرلس سمٌر رٌاض حنٌن132642428

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةمرٌم مالن رزق هللا منصور132743655

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةعبدالفتاح انور عبدالفتاح السٌوف132835643ً

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةمرٌم عبدهللا دمحم دمحم على صالح132942141

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةدمحم احمد حامد ابو الخٌر بدوى133042809

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةامٌرة دمحم عادل مصٌلحى دمحم133143524

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةٌوسف شعبان عثمان السٌد حسن133240472

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةاالء خالد سٌد كامل الخول133340088ً

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةماجد  زكرٌا احمد عماره133443031

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةهناء ناصر على خلٌل133543807

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةدمحم طارق مجاهد مهدي مجاهد133641401

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةأسماء نعٌم سعد حسونه133741466

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةاٌمن ناصر محمود عبد هللا133835469

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةسعد سعد عبد المنعم النادي133940307

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةمهاد عبدالعزٌز مصطفى شافعى134042198

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةامنٌه اسماعٌل عبدالفتاح سعفان134139824

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةاحمد رزق ٌونس هالل134240959

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةمرٌم دمحم عبدالمعطى فتح هللا134343633

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةعبدهللا عزت عبدالحمٌد منصور134444127

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةاحمد دمحم المهدى السٌد134541143

ناجحاألمراض العصبٌةالباطنة العامةمنى مصطفى عبدالرازق مراد134643858

غٌر معلنةاألمراض العصبٌةالباطنة العامةاسماء فوزى حسن دمحم حجى134735417

غٌر معلنةاألمراض العصبٌةالباطنة العامةدمحم علً صالح المنصوب134836539

غٌر معلنةاألمراض العصبٌةالباطنة العامةرشاد عمر سالم الغرابى134939347

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد دمحم ٌوسف شرٌف135040345

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةمحمود عبدهللا مصطفى الشناوي135135240

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةمحمود احمد سٌد سلٌمان135238231

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةعمر ٌوسف علً الصافى لرٌطم135341730

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم اسامه سعدعبدالهادى135433740

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاٌمان دمحم احمد الخول135535502ً

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةمدحت عوض الصافً فرج135637110

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد صابر على احمد مراد135742618

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةمعتصم باهلل غالب عزات الهباش135839480

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاسالم سمٌر دٌاب احمد135936936

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةشرٌف نصر عاونى على احمد136042057



ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد شاكر دمحم عطٌة سٌد احمد136144607

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةمحمود رجب احمد الفحار136237339

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاٌمن احمد نجٌب بٌومى136342947

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد مجدى محمودى بٌومى136444216

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةعالء طارق ابراهٌم السٌد الحادق136542372

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم طارق مصطفى سلٌمان136642637

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد جٌوشى دمحم الخلٌفى136743752

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةعبد هللا دمحم عبد الحمٌد حاوٌل136838347

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم صالح ابراهٌم لرطام136936982

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد الحدٌدى عبد الجواد الحدٌدى137040327

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةمحمود على متولى السٌد صفن137140525

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم رضا دمحم علٌوه137241178

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد رجب دمحم الماضى137338243

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةحمدي السٌد عبدالرحمن مصطف137434443ً

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةهاجد بهاء الدٌن فؤاد137547312

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد نصر عبدهللا دمحم137639539

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاسماء دمحم حسن فاضل137741082

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةجهاد عماد الدٌن مصطفى دمحم137842381

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد دمحم سمٌر كمال شتا137928597

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم حمدى اسماعٌل دمحم االخطابى138036917

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةمحمود احمد عطٌة دمحم138138379

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم شعبان سعد مصباح138240003

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةعبد الرحمن دمحم دمحم عبد البالى عفٌفى138343866

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد مصطفى عبدالعزٌز عبدالمحسن138432651

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةصالح الدٌن فائز حسن حنفى138536912

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد عرفه رشٌدى مصطفى138639123

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدٌنا السٌد عبد هلل محمود بكر138739701

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةعلى محمود السٌد على سباق138841063

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاٌة دمحم صبري على138934625

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد عبدالفتاح عبدالهادى139043138

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد عادل متولً برٌمع139143376

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةكرٌم رضا ابراهٌم سعٌد139236861

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد عبد الرحمن ٌوسف منصور139337305

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةالمصطفى دمحم عبد الرحمن حامد ابو حجازى139437616

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةساره احمد دمحم مرشدى البٌضا139538996

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةبسنت دمحم عبدالغنى الوكٌل139642399

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم رضا على دمحم139731851

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم صبحى على عبد الرحمن139834650

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةشرٌف خالد دمحم حسٌن139940641

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةابراهٌم عبد الرؤوف ابراهٌم140032288

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةعاصم محمود برعً جالل140137752

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد صالح الدٌن حامد عبد الفتاح140238118

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةنهال أحمد حمودة المسلمانى140339717

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةرامى عبد المنعم دمحم العجوزة140441530

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةابراهٌم دمحم سعٌد احمد عبدالعزٌز140542623

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد على عبدالعزٌز140642897

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاٌمن رجب الصادق سالمة140732796

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةارسانً زكرٌا ولٌم بساده140837277

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةحمزة حمدي حسٌن ٌوسف ابوطالب140937744

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاروى سامح عبدالمهٌمن عبدالغنى141040454

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةعبدالهادى سالمه سعد عبدالهادى141142719

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم عبدالرازق دمحم عبدالجابر141237107

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةإسالم طاهر ابراهٌم عبد الحمٌد141341789

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم مجدى دمحم ابوالمعاطى الهاللى141442503

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاٌمان حافظ عامر حافظ141542620

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةٌاسر هاشم كامل عبادي141644558

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم عادل دمحم دمحم شلبى141744606

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةسعٌد سامً سعٌد صالح سالم141834652

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةمحمود ٌسرى كمال على141937942

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةسارة صالح عبد العظٌم على علٌبة142040772

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةعالء عبدالحفٌظ احمد الشٌخ142142139

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم هشام عبدالغنى ابوالحمد142234420

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم فرٌد دمحم الصفتى142334831

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم رفعت احمد ابوجلٌله142437405

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم حسن دمحم حسن على142541005



ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاسالم حامد محمود جعفر142643015

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم عبد العظٌم عبد الحك عبد النافع142732084

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةعمر طه عبدالفتاح مصطفً جوهر142833196

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةفاطمة رفٌك مرسى142936155

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةمحمود دمحم عبد العاطً عنبر143037180

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد منصور سلٌمان ٌونس143137707

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم السٌد سالم حسن العطار143239911

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةآٌه عبده محمود جاد أبوحسن143340447

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم عبدالناصر ابوالٌزٌد143442749

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةنها جمال ملٌجً رجب143543273

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةخالد مسعد اسماعٌل شرف143634746

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةرنا خمٌس على جبر143737021

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد عبد الكرٌم لمحاوى عبد الشافى143839898

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةسامى مجدى منصور دمحم143940677

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةأٌة دمحم متولً شلب144041167ً

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةحسناء عادل دمحم شكر144141484

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةسعد دمحم سعد ابوالسعود144237219

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةعبدالرحمن رضا عبد السالم144341486

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد دمحم دمحم حسن الناٌح144443389

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةهند رجب دمحم حسن144543773

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةطارق صالح فوزى حسٌن عٌطة144634114

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم ممدوح عبدالمطلب دمحم144737045

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةهبة هللا منٌر أحمد عبد المجٌد دمحم144842589

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةهشام سعٌد محمود على مرسى144934477

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد جمال كامل الحصرى145034969

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد الشاذلً عبدالعاطً سبلة145137008

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةإبراهٌم مصطفى إبراهٌم الدسولً دمحم الصعٌدي145240674

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد عبدالعزٌز مصطفى دمحم145342254

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةرمزي جمال غزال145442565

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم اٌمن حسن سالم145543493

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةمحمود فتحً دسولً دمحم145632289

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاسامه عماد بشري اسماعٌل145738959

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةهدٌر راغب ابراهٌم ابو سعده145842262

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد دمحم فوزي مطاوع145943591

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةعبدهللا محًٌ عبدربه عون هللا146035537

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم عامر عشماوي مرس146137090ً

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةاحمد انور عٌد علٌوه البلبٌسى146237621

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةمرٌم هانى تمام حمدهللا146340030

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةممدوح حامد حامد ٌوسف146439068

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةأحمد ٌوسف منصور حسانٌن146539723

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةعبدهللا رضا محمود مرسى146640015

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةمحمود جمال عبدالعال اابو مندور146740431

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدعاء عبد الفتاح دمحم الستري146840577

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةدمحم حامد دمحم السٌد ابوسلٌمان146941500

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةجهاد خالد دمحم موس147042218ً

ناجحالرعاٌة المركزةالباطنة العامةشادٌة مبرون عبدالجلٌل نصار147145145

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةامانً رمزي سالمه الفم147236967ً

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةشفك عبد المعبود حسٌنى دمحم147340392

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةٌاسمٌن سمٌر دمحم عمر147441194

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةفدوي حسن مدبولً خلٌل147542780

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةاروي ممدوح العزب عبد المادر147639971

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةاٌمان دمحم السٌد دمحم مصطفى فراج147741645

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةامٌره حمدى محمود نصر147842845

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةسمر عادل اسماعٌل شعبان147944066

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةبسمة سمٌر السٌد عبد الكرٌم148039007

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةهدٌر دمحم فتح هللا عبدالحمٌد148143226

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةمنار اسامه لطفى السٌد148242479

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةمنى جمال نصر الدٌن دمحم148342534

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةمصطفً جالل مصطفً علً عامر148436933

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةاالء سمٌر جناب بحٌري148539591

ناجحالروماتٌزم والتأهٌل والطب الطبٌعىالباطنة العامةحنٌن سعد ابراهٌم دمحم جاب هللا148642730

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةاحمد سمٌر عطٌه ابراهٌم148737239

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةجمال عبد الناصر كرامه التمٌم148839310ً

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةكٌرلس رسمً عدلى بخٌت148941050

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةعمر محمود ورسمة149034643



ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةداود مصطفً داود حامد149138682

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةاحمد عبدهللا علوي البٌت149238050ً

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةمٌالد منٌر بركات ساٌح149341941

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةخالد دمحم علً البصٌر149438812

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةصالح عوض صالح جراد149539384

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةفؤاد مصطفً عبد الصمد ابراهٌم149635842

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةدمحم صالح عبدالفتاح السٌد149742327

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةمحمود السٌد عبد الجلٌل ابو حادش149838143

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةعاطف احمد عاطف احمد ابوالنور149939566

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةشٌماء دمحم دمحم مصطفى هندام150040757

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةسندس ٌوسف صبري عبد هللا الشحات150138354

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةطارق دمحم احمد امٌن زغلول150240933

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةدمحم الشربٌنً دمحم دٌاسطً احمد150341312

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةدمحم سمٌر عبدالمنعم دمحم150431900

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةمصطفى احمد دمحم الحبشى150538107

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةمازن دمحم غزوان الحلوانى150639464

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةسامح اسامه عٌداروس النجار150742010

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةماجد دمحم عبد الرحٌم شودف150833507

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةماهٌتاب مرسً عبدالحمٌد فرحات150937278

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةأحمد دمحم شمس الدٌن حسن151039234

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةاحمد المتولً عبدالمعاطً طه سوٌلم151142493

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةدمحم طالل دمحم عبد المنعم151241641

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةعبدالعزٌز حسان دمحم الفمٌه151344387

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةامل فرح وٌصا مجل151438226ً

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةخلود السٌد جوده الكامل151542875

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةاٌهاب رفعت حسب هللا احمد151637211

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةاٌة رشاد التهامى المراكب151741150ً

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةدمحم عاطف محمود طه حسن151842673

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةدمحم السٌد عباس هالل151933334

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةاسماء السٌد رزق الجعفرى152039777

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةشروق دمحم علً شلش152137679

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةأمٌر بٌومً على حسن شرشر152240873

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةاحمد دمحم طلبة دمحم152332761

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةعال منصور فؤاد إبراهٌم152440636

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةدمحم عبدالناصر حسن عبدالنعٌم152541374

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةهال اسامه ابوالعنٌن الخولى152642098

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةرانٌا جمال جمعة عبد المجٌد152737747

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةهاله منصور عبد اللطٌف احمد مصطفى152841746

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةأمٌمة عصام الدٌن عبدهللا152944203

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةحسام حامد على الغرٌب153033150

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةسمر سامى عبدالوهاب بطه153137159

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةمرٌم عاصم عباس الحضري153238973

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةدمحم جمال عمر سٌد احمد البنا153342689

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةعبدالحمٌد أحمد عبدالحمٌد دمحم153443701

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةامنٌه عبدالفتاح عبدالرازق153539268

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةمحمود شحات خضاري ٌونس153637655

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةمحمود دمحم عبدالعال عبدالحمٌد153737713

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةاحمد رمضان حمدي عبدالمول153839394ً

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةامنٌه رافت محمود دمحم حسن153935136

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةأسماء جمال عبد الحمٌد عثمان154039502

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةمروه احمد عبده دمحم معٌط154139620

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةاحمد نبٌل جوده العزب الصٌفى154240556

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةاحمد دمحم عبدالحلٌم دمحم154341591

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةساره السٌد عبدالمنعم السالوسى154442151

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةصبحى حسانٌن صبحى النوٌهى154542489

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةارٌج خالد خٌرت الفم154638043ً

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةعبدالمحسن ابراهٌم دمحم الحاج حامد154738968

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةمحمود دمحم السٌد السعٌد154839719

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةعلٌاء ابو الفتوح عبد الرازق ابو الفتوح154942244

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةامنٌه ٌس عبد هللا عجالن155039552

ناجحأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةآٌة دمحم أحمد أحمد بدر155140819

غٌر معلنةأمراض الجهاز الهضمى والكبدالباطنة العامةأمجد محً الدٌن زٌنٌه155239423

ناجحطب األورامالباطنة العامةاسراء محمود شمس الدٌن شلب155336897ً

ناجحطب األورامالباطنة العامةعبد هللا عبد الغفار احمد الفرت155443954

ناجحطب األورامالباطنة العامةسارة دمحم سعد دمحم الشناوى155535000



ناجحطب األورامالباطنة العامةمحمود عادل عبدالفتاح زهره155635357

ناجحطب األورامالباطنة العامةمصطفى دمحم صبحى حافظ155739269

ناجحطب األورامالباطنة العامةنورٌن على السعٌد دمحم على155843725

ناجحطب األورامالباطنة العامةمونٌكا صفوت توفٌك عوض هللا155931882

ناجحطب األورامالباطنة العامةإسراء دمحم جودة دمحم ابو المعاط156041622ً

ناجحطب األورامالباطنة العامةدٌنا نعمان موسى أبو العنٌن156139520

ناجحطب األورامالباطنة العامةسماء عمر دمحم ابوطوٌط156239562

ناجحطب األورامالباطنة العامةحسناء اسامه مصطفى حمدى156340173

ناجحطب األورامالباطنة العامةإٌناس أحمد عمار السٌد دمحم156439718

ناجحطب األورامالباطنة العامةاٌمان نبٌل دمحم عوض حسٌن156540932

ناجحطب األورامالباطنة العامةمروه مطٌع خالد عز الدٌن156642396

ناجحطب األورامالباطنة العامةمى دمحم عبد المنعم احمد النمر156743172

ناجحطب األورامالباطنة العامةأمانً جمال محمود حسن دمحم156841877

ناجحطب األورامالباطنة العامةهبة هللا حسن صالح الدٌن سوٌلم156935649

ناجحطب األورامالباطنة العامةاٌة دمحم عبد البدٌع عبد الحمٌد157042347

ناجحطب األورامالباطنة العامةهند احمد السٌد احمد حسن157140992

ناجحطب األورامالباطنة العامةاسراء حسن امٌن العالم157243621

ناجحطب األورامالباطنة العامةاٌه السٌد السٌد فرج157344481

ناجحطب األورامالباطنة العامةروبرت خٌري عجٌب لبٌب157436785

ناجحطب األورامالباطنة العامةساره فتحى محمود جمعه157540150

ناجحطب األورامالباطنة العامةاٌمان ابراهٌم زكً السٌد حجر157641325

ناجحطب األورامالباطنة العامةساره عبد هللا الكالوى حافظ مرع157742164ً

ناجحطب األورامالباطنة العامةفاطمه دمحم سالم كٌالنى157833959

ناجحطب األورامالباطنة العامةاسماء نادي عبدالفتاح حسن157935871

ناجحطب األورامالباطنة العامةاسماء صالح على حسن جعدر158040673

ناجحطب األورامالباطنة العامةٌمنى أحمد مبرون الحوف158143248ً

ناجحطب األورامالباطنة العامةاٌثار حسن دمحم حسن158238902

ناجحطب األورامالباطنة العامةإٌمان جادالرب حسن احمد158341873

ناجحطب األورامالباطنة العامةنورهان ثابت عبدة دمحم158443665

ناجحطب األورامالباطنة العامةبسنت السٌد فرج عبدالسالم158541028

ناجحطب األورامالباطنة العامةاسماء عبدالغفار كامل غانم158642178

ناجحطب األورامالباطنة العامةهبه هللا عاطف عبدالحمٌد فتح هللا158743775

ناجحطب األورامالباطنة العامةهدٌر دمحم على هاشم158843692

ناجحطب األورامالباطنة العامةاسراء عبد الوهاب عات158928373ً

ناجحطب األورامالباطنة العامةمادونا ممدوح شكري دٌاب خلٌل159040625

ناجحطب األورامالباطنة العامةشٌرٌن مصطفى محمود حافظ159141317

ناجحطب األورامالباطنة العامةآالء احمد دمحم عطٌه159242200

ناجحطب األورامالباطنة العامةهدٌر عبدالسمٌع عبدالحمٌد دمحم159343625

ناجحطب األورامالباطنة العامةهانً المتولً ابو الفتوح لابٌل159436796

ناجحطب األورامالباطنة العامةبسمه دمحمرزق الخمٌس159540915ً

ناجحطب األورامالباطنة العامةرٌم رجب حامد المصاص159641535

ناجحطب األورامالباطنة العامةفوزٌة ابو العزم نصر عبد الباسط159742754

ناجحطب األورامالباطنة العامةنهال دمحم السٌد حسن159836008

ناجحطب األورامالباطنة العامةدٌنا دمحم نجٌب عبد الغنً دمحم159942999

ناجحطب األورامالباطنة العامةشدوه عصام الدٌن سعٌد هالل سعٌد160043732

ناجحطب األورامالباطنة العامةتمى رمضان دمحم ابراهٌم160143749

ناجحطب األورامالباطنة العامةنورهان صالح مصطفى عبدالرحمن160242919

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم امام فؤاد محمود160332407

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم أحمد دمحم فرحان160439768

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاسالم عماد توفٌك عبد الرازق160539422

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم على محمود دمحم ندا160642179

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدٌنا دمحم عبدالفتاح الدسول160742866ً

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةنورٌن اسامه عبدالرحمن الحدٌدى160839604

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةحلٌمه حسن عبد المادر حسن الكمٌم160939479

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةحسام ابراهٌم عبد اللطٌف161041263

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةٌارا حازم دمحم فرٌد ذكى161141864

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةأحمد السعٌد عبدالحمٌد عل161239837ً

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةنوران رضا عبد الحمٌد محمود161340526

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةهامٌس اٌهاب بدوى عبدالهادى بدوى161442920

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم نور موفك عبد الداٌم161536409

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةهدٌر عطوه ٌسن حسن161641981

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاحمد مصطفى عبد اللطٌف مصطفى الجزار161738001

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاحمد علً لاسم احمد161842379

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاسالم دمحم طلبه دمحم161932398

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم عبد المنعم عبد الرحمن نجم162034676



ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةسام على احمد المنتصر162135656

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم السٌد ناجى أحمد جدٌانه162239224

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةهدٌر خلٌل فوزى جوهر162341275

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةندى ناصر السعٌد الشوتى162439600

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةنهاد عاطف السٌد عبدالعزٌز162543154

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةسلٌمان احمد امام دمحم162636688

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةعمرو دمحم أحمد أحمد عامر162741112

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم عبد الخالك162838832

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاٌه جابر عطٌه ابوعٌادة162933462

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةشرٌف كمال مصطف163041245ً

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةمحمود دمحم جبر دمحم الحاج163141779

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةسلمى احمد محمود ٌوسف دمحم سالم163240028

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةعبدالعلٌم عبدالحفٌظ عبدالعزٌز حشٌش163341064

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةامٌره على ابراهٌم السٌد163442110

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةٌوسف عبد المنعم ٌوسف ٌوسف163542340

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةأمٌر عماد وفائً جرجس163642737

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةماتٌو كٌرلس ٌوسف عبدالنور163743646

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاحمد دمحم سلٌمان عبداللطٌف غانم163840530

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم احمد حسانٌن احمد دمحم163941395

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةعالء أحمد على دمحم164040183

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةمحمود عبد المولى دمحم164140777

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم موسى عبدالعظٌم عبد الغنى سلطح164242185

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةرضوى اسامه حسن الفار164342339

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةنرمٌن محسن ابراهٌم فاٌد164442367

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم حسن دمحم نصر164530395

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاحمد جمال مختار سامون164634459

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةخالد دمحم عبد النعٌم جاد علً حماد164741564

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةمعتز ازهري امٌن دردمه164831588

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةسعٌد مبارن عٌسى الحامدي164933299

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم عادل حسن ابراهٌم دره165040995

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاسامة نسٌم حمدي دمحم165141124

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةعادل جمال المرسى المرسى الطنطاوى165243761

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدٌنا جمٌل سٌف فرحان الشرعبى165338035

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاٌمان صالح عثمان عل165440361ً

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم احمد حلمى احمد دمحم165540600

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم سلٌمان احمد سلٌمان165642177

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةخلٌل ابراهٌم خلٌل ابو حمٌد165739195

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاٌمان صالح محمود احمد ربٌع165842420

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاحمد عادل احمد على165932083

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةعبدهللا عبدالمنعم بنداري ابراهٌم166038322

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدٌفٌد صفوت امبارن فرج166140566

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاحمد عبد الفتاح عبد العلٌم عبد الفتاح166240283

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةسلمى دمحم عبد هللا على166331657

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم مجدي سعٌد الصاوي ناصف166436065

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةهدى رافت موسً على166539694

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم السٌد السٌد مصطفى166636663

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاسراء عاطف فوزي ابراهٌم166740708

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةمحمود ابراهٌم كمال ابراهٌم حسن166841920

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاحمد ممدوح محمود السٌد166942417

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم احمد دمحم كٌالنى167043731

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةعالء المتولى على دمحم167131896

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةحنان ٌحًٌ مسعد الجالل167235010

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةفتحى عزت دمحمى مصطفى167338955

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم صبحً عبدالحمٌد حسٌن167443096

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةمصطفى دمحم الصاوى السعداوى167542498

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةحسٌنً دمحم طلعت السٌد حسٌن167643958ً

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةاسراء احمد دمحم الحلوجى167739677

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةدمحم جمال الصاوي ابوشوشه167839890

ناجحالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةهبة عبد هللا احمد دمحم167942529

غٌر معلنةالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةعصام فٌصل احمد سعٌد مدد الفهد168036571

غٌر معلنةالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةحنان صالح احمد صالح العروسى168139116

غٌر معلنةالملب واألوعٌة الدموٌةالباطنة العامةفؤاد لائد دمحم168239174

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةتمً مدحت دمحم حٌدر168340646

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةدعاء احمد دمحم الخروٌلى168437091

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاسماء عبد المنعم ابراهٌم عبد هللا علٌوه168537434



ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةانور طه عثمان طه168639475

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةالشٌماء نصحى فرحات عبدالشافى زاٌد168742313

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةأحمد فكري ابراهٌم سٌد لناوي168838992

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةحنان حمدى فوزى محمود168928470

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاٌه خٌري السعٌد السٌد169037094

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةرغده دمحم عٌسى غانم169137763

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةمروة ابراهٌم عطٌة ابراهٌم169244941

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةبسمة دمحم عبد المطلب حسن شلب169337384ً

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةمروة اشرف احمد سٌد ابو طالب169442810

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةمارٌنا بهاء عٌاد شنودة169544120

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةابراهٌم ٌحًٌ المتولى محمود داود169639873

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاحمد عبدالخالك فرج عبدالممصود169733886

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاحمد سعد عبدالسالم بخٌت عبدهللا169842976

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةهدى رافت نبٌة شنٌشن169931891

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةامنٌه مصطفى دمحم اسماعٌل170040086

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةنهله عبدهللا خلٌفه شحات170140349

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةمنة هللا مجدي سالمة البهنساوي170233151

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاٌمان رضا فهمً الشرباجً عبدالمحسن170338967

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاالء دمحم بابكر عبد الماجد170439413

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاحمد انور على عثمان170541322

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةزٌنب موسى عبد الفتاح احمد170636335

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةحنان عبدهللا جمال دمحم عبدهللا زغاوة170737117

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاحمد السٌد عبد الرحمن المغربل170837392

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاحمد حسٌن احمد ابراهٌم السٌد170941248

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاحمد اشرف نبٌل دغٌدى171038990

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاحمد مصطفً صالح عبدربه171139260

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاٌمان السٌد متولً عبدالاله الحكٌم171240056ً

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةمونٌكا صبرى فهمى متى171342369

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةلمٌا ء صالح عبد الرازق فرج دبور171442769

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةنجوي دمحم حمد عل171530409ً

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاٌمان نعٌم الشبراوي السٌد احمد171632767

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةسالم حسٌن دمحم الجروى171738683

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاٌمان احمد عبد الحمٌد عبد النب171835266ً

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةحسام الدٌن مصطفً محمود احمد171937952

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةعماد الدٌن نمر على دمحم العجلة172032198

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةسارة عزت منصور البٌلى172140830

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةشروق سلٌمان صادق ابو محمود172244788

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةدالٌا عبادة بهى سالم172334127

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاٌه السٌد عبد الجواد عبد هللا172435121

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةالمنتصر باهلل عبدالفتاح عبدالمعطً احمد مطاوع172537995

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةمحمود السٌد مصطفى السٌد172632585

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةمونٌكا عازر شاكر داود الممص باسلٌوس172737528

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةنورهان الداودى دمحم دمحم172842196

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاالء دمحم دمحم ادرٌس172937445

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاالء اشرف سٌف النصر احمد173039685

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاسماء رجب عموله خلٌفه173139865

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةمحمود فكرى عوض الفمى173240311

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةندى دمحم تٌسٌر دمحم صادق ابو العال173334111

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةمروان احمد سعٌد المنصوب173434998

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةنورهان أشرف صالح صالح جمعه173539936

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةحازم هشام شاكر على الشرلاوى173642914

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةرضا مجدى عزٌز173743224

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةنورهان جمال عبد الحمٌد السٌد173845562

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةامٌنة عالء الدٌن عبدالرازق محمود173932451

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةهالة ابراهٌم عبد الرحمن األمام174042527

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةشولار زكرٌا عثمان خصر174130365

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةهدٌر احمد دمحم زغلول174237509

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاسراء دمحم بدر دمحم ابراهٌم174339561

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةنها صفه دمحم دمحم طه ابو الخٌر174440943

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةهٌالنه عٌاد اسكندر دادو174539221

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةبسام ابو الماسم سٌد حسٌن174639262

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةمنه هللا خلٌل محمود عبد الحمٌد المداح174740724

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةاسراء احمد حسن علً حسن البمري174835323

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةعبدالرحمن على عبدالرحمن على البنا174933046

ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةدمحم احمد ابو الحدٌد175042323



ناجحأمراض الكلىالباطنة العامةمارٌنا بشاره عطٌة بسله175142371

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةعمر فتحى على عبد الموى175234263

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةعمر دمحم محسن عبدالغفار175343225

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةخالد صبرى على اسماعٌل بوادى175437051

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةزٌنب دمحم محروس طمٌشم175539551

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةاٌه خٌري حسنً محمود175641681

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةفاطمه سالم سلٌم سلٌمان175741739

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةاٌمان لطفً دمحم صالح175840927

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةاٌه على حسن دمحم عبدالبالى175940903

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةحنان حمدى على حافظ176044006

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةدعاء دمحم محمود الدماط176141068ً

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةامانً البٌر ادٌب جوهر176240052

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةاٌمان عادل عبد الحلٌم عبد الوهاب عٌس176340852ً

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةمحمود دمحم عبد الصمد هالل176440862

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةأمٌرة لطب عبد الستار عثمان176540983

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةهبه حمدى دمحم خلٌفة176636358

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةرضوى دمحم اوسامه حسن176741242

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةإسراء سلٌمان مصطفً السطوحً سٌد أحمد176840519

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةاسراء خالد سٌد اسماعٌل جبل176941169

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةاسراء سلٌمان مختار العطار177040490

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةاٌه سامى دمحم السٌد177143367

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةهدٌر سعد أبو مندور سعد177240319

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةمرثا عادل حبٌب تادر177342528

ناجحاألمراض المعدٌة اإلكلٌنٌكٌةالباطنة العامةدالٌا احمد عبد الصبور احمد عبد الرحمن177439585

ناجح-الباطنة العامةكرٌم سامى محمود عوض177543649

ناجح-الباطنة العامةدمحم راضى ابراهٌم امٌن177633998

ناجح-الباطنة العامةاالء عبد الرحمن علً السٌد177737017

ناجح-الباطنة العامةهند علً فخر دمحم بكار177841687

ناجح-الباطنة العامةاسراء ربٌع عوض ابو زٌد177935005

ناجح-الباطنة العامةنورا رجائً عبد العظٌم احمد178041678

ناجح-الباطنة العامةدعاء السٌد عبد الستار عرب178137020

ناجح-الباطنة العامةخالد عصام عطٌة ٌونس178241104

ناجح-الباطنة العامةدمحم عطٌه دمحم عامر178334627

ناجح-الباطنة العامةمصطفً دمحم مصطفً مصطف178437015ً

ناجح-الباطنة العامةٌاسمٌن عامر على دمحم على عامر178540912

ناجح-الباطنة العامةسلمى صبرى عبدالعزٌز دمحم178642631

ناجح-الباطنة العامةلطفى خٌرى حبٌب مٌخائٌل178742444

ناجح-الباطنة العامةهانً سمٌر دمحم البرع178845698ً

ناجح-الباطنة العامةعبدالرحمن على سلٌمان على178942038

ناجح-الباطنة العامةهاجر بشٌر خلٌل على ملكة179039816

ناجح-الباطنة العامةاسراء طاهر الحسٌنى فرج179140657

ناجح-الباطنة العامةحسناء ابراهٌم عطٌه ابراهٌم179241589

ناجح-الباطنة العامةمنة هللا نصر فرج مصطف179339583ً

ناجح-الباطنة العامةاسماء فرٌد اسماعٌل عبدالفتاح179442036

ناجح-الباطنة العامةنورا ٌاسر عبد العزٌز خلف هللا179542784

ناجح-الباطنة العامةروان دمحم عبداللطٌف ابراهٌم ٌوسف179644091

ناجح-الباطنة العامةدمحم رمضان عوض امٌن179739271

ناجح-الباطنة العامةهدٌر محمود طه السٌد179839809

ناجح-الباطنة العامةعلٌاء احمد محمود حسن179939930

ناجح-الباطنة العامةعبد الرحمن صالح دمحم مهدى180043592

ناجح-الباطنة العامةمحمود دمحم نجاح محمود احمد180134497

ناجح-الباطنة العامةسونٌا دمحم التابعى على عبد الحمٌد180240146

ناجح-الباطنة العامةاحمد حمدى مصطفى عامر180340302

ناجح-الباطنة العامةاسراء دمحم ابو المجد احمد180442693

ناجح-الباطنة العامةكرستٌن فرنسٌس رزق امٌر180534561

ناجح-الباطنة العامةشٌرٌن رضا شحاتة احمد مصطفى180640851

ناجح-الباطنة العامةرٌهام دمحم دمحم فاضل180742590

ناجح-الباطنة العامةشٌماء محمود احمد عكاشه180834406

ناجح-الباطنة العامةبٌان صالح الدٌن على السٌد حسن180939601

ناجح-الباطنة العامةعبدهللا دمحم راشد دمحم خلٌل181042125

ناجح-الباطنة العامةحٌاة خالد حنفى محمود181142696

ناجح-الباطنة العامةمصطفى دمحم ابو هشٌمه عبداللطٌف181242143

ناجح-الباطنة العامةمٌنا حنا ابراهٌم حنا توما181336855

ناجح-الباطنة العامةحامد على على عبد اللطٌف181440993

ناجح-الباطنة العامةاحمد دمحم احمد حسنً منصور181541688



ناجح-الباطنة العامةبافلى رووف لبٌب جبران181644012

ناجح-الباطنة العامةاالء نصر دمحم حسن181734192

ناجح-الباطنة العامةاحمد فهٌم لبٌب دمحم181841522

ناجح-الباطنة العامةعال ماهر أبو السعود عبد الرحمن181942272

ناجح-الباطنة العامةامٌرة ٌحٌا عبد الغفار فرج ابو نصر182042358

ناجح-الباطنة العامةمرٌم رضا حسٌن بط182143606

ناجح-الباطنة العامةرامً بهنان وهٌب اسرائٌل182237950

ناجح-الباطنة العامةدٌنا عادل برعً بنداوى182340058

ناجح-الباطنة العامةدمحم عماد الدٌن عبد النبى مطر182440436

ناجح-الباطنة العامةامٌرة جمال غانم عبدالمادر182544779

ناجح-الباطنة العامةكرٌم ابراهٌم دمحم السعٌد النباصى182634728

ناجح-الباطنة العامةسحر عبد هللا رمضان احمد السٌد182739831

ناجح-الباطنة العامةهاجر سمٌر عبداللطٌف عطٌة182842602

ناجح-الباطنة العامةٌاسمٌن محمود ابراهٌم عبد الجواد182934242

ناجح-الباطنة العامةشٌرٌن حسن سٌد183044880

ناجح-الباطنة العامةهمام مصطفى البارودى183130464

ناجح-الباطنة العامةاالء ابراهٌم عبد البالً جودة183233788

ناجح-الباطنة العامةرنا حمدى حسنى ابراهٌم حسٌن183340237

ناجح-الباطنة العامةأمٌرة سعٌد حسٌن سلطان183440872

ناجح-الباطنة العامةهبه صالح امٌن السٌد183541638

ناجح-الباطنة العامةلمٌاء عبدالجلٌل حافظ عبدالجلٌل183642642

ناجح-الباطنة العامةاسماعٌل ابراهٌم دمحم لطب منٌس183743085ً

ناجح-الباطنة العامةمها مجدى دمحم فرج183843517

ناجح-الباطنة العامةاالء وائل احمد فؤاد183935151

ناجح-الباطنة العامةأروى أحمد عبد الحلٌم عمر أحمد زاهر184040372

ناجح-الباطنة العامةامٌره محمود دروٌش دمحم ابراهٌم نوفل184135185

ناجح-الباطنة العامةماجده محمود فتوحه دمحم الجٌار184239130

ناجح-الباطنة العامةشٌرٌن فؤاد احمد احمد الجندى184339887

ناجح-الباطنة العامةاٌمان حامد احمد المتولى حلوه184440213

ناجح-الباطنة العامةدمحم مصباح خلٌفة فضل الفاضلى184540251

ناجح-الباطنة العامةوفاء رمضان دمحم السٌد ابراهٌم حسن184640970

ناجح-الباطنة العامةسهام دمحم فاروق184734132

ناجح-الباطنة العامةجهاد جابر خلٌل فتح هللا حمد184839876

ناجح-الباطنة العامةنهى سعٌد شعبان محمود المحالوى184939882

ناجح-الباطنة العامةفاطمه احمد دمحم محمود185042828

ناجح-الباطنة العامةاٌه دمحم السٌد شمس الدٌن185135315

ناجح-الباطنة العامةروٌدا دمحم عثمان رمضان185239613

ناجح-الباطنة العامةآالء جمال السٌد الشحات185339724

ناجح-الباطنة العامةاٌمان احمد اسماعٌل اسماعٌل185439959

ناجح-الباطنة العامةدمحم عبد الجواد حافظ عبد الجواد185540752

ناجح-الباطنة العامةمارتٌنا ٌوسف شولً عزٌز185641633

ناجح-الباطنة العامةدعاء محمود عبد المنعم رزق185741834

ناجح-الباطنة العامةحسن ابراهٌم عبدالعاطى185842454

ناجح-الباطنة العامةعبدالرحمن سعد معوض بٌومى185943537

ناجح-الباطنة العامةالمنتصرباهلل دمحم دمحم على186037089

ناجح-الباطنة العامةإسراء فوزي عبد العظٌم دمحم186140489

ناجح-الباطنة العامةمنةهللا السٌد عبدالعلٌم186243695

ناجح-الباطنة العامةاحمد عوض عبد الهادى ٌعموب186343950

ناجح-الباطنة العامةاٌه عادل على حسٌن خلٌفة186439989

ناجح-الباطنة العامةامانى رفعت عبداللطٌف حسٌن رحومه186540892

ناجح-الباطنة العامةاحمد هانئ احمد فؤاد186640894

ناجح-الباطنة العامةاٌه دمحم فرج رزق186741680

ناجح-الباطنة العامةٌاسمٌن وائل محى الدٌن186841865

ناجح-الباطنة العامةمً سامح حسٌن بنداري186943193

ناجح-الباطنة العامةاٌناس دمحم على دمحم187034626

ناجح-الباطنة العامةحماس مراد فؤاد عبد الباري187139132

ناجح-الباطنة العامةنورهان اسالم ٌحٌى ابراهٌم187239937

ناجح-الباطنة العامةأسماء حامد السٌد األبحر187340709

ناجح-الباطنة العامةدمحم احمد الصاوى السٌد187441562

ناجح-الباطنة العامةرحاب عثمان فرج محمود187541774

ناجح-الباطنة العامةغادة دمحم احمد احمد اسماعٌل187630593

ناجح-الباطنة العامةاسماء ٌحٌى دمحم السباعى المتولى187740320

ناجح-الباطنة العامةاٌمان دمحم عبدالغنً محجوب187841226

ناجح-الباطنة العامةمرام مجدي محمود الغنٌم187941323ً

ناجح-الباطنة العامةآٌة السٌد السٌد أحمد غزالة188041529



ناجح-الباطنة العامةساندرا سمٌر خلٌل ابراهٌم188141900

ناجح-الباطنة العامةهبه فوزى عٌد خلٌفه نوفل188243676

ناجح-الباطنة العامةدٌنا سعد دمحم فتح هللا188334449

ناجح-الباطنة العامةاٌمان جمال علً حسٌنً حسن188436679

ناجح-الباطنة العامةأحمد أشرف فؤاد عبد البارى188541113

ناجح-الباطنة العامةمٌروال سامح امٌن حنا188642215

ناجح-الباطنة العامةمٌرنا كامل عدلً لبٌب188742270

ناجح-الباطنة العامةدمحم السٌد دمحم ابو شعٌشع188842645

ناجح-الباطنة العامةسارة ٌاسر السٌد السٌد ابوالحسن188944060

ناجح-الباطنة العامةاحمد فٌصل عبدالرحمن189047524

ناجح-الباطنة العامةرٌهام احمد دمحم عبدالعزٌز عبدالمجٌد189131972

ناجح-الباطنة العامةعلٌاء عفٌفً علً عفٌفً رجب189234514

ناجح-الباطنة العامةسندس اسماعٌل دمحم شحاتة شكر189341191

ناجح-الباطنة العامةمً دمحم محمود شرٌف189441712

ناجح-الباطنة العامةدالٌا طلعت الشربٌنً حامد دمحم189534752

ناجح-الباطنة العامةاحمد عبدالملن دمحم مصطفى فرحات189644084

ناجح-الباطنة العامةدمحم عبد الناصر عسران خمٌس189734495

ناجح-الباطنة العامةامٌره حسن سلٌمان عبد المعز189836651

ناجح-الباطنة العامةاحمد رفعت دمحم احمد كمال الدٌن189937087

ناجح-الباطنة العامةربا سعد الدٌن عبد الصبور احمد190043347

ناجح-الباطنة العامةاسماء رضا السٌد الجوهري190134453

ناجح-الباطنة العامةدمحم رجب على الخولى190240065

ناجح-الباطنة العامةدمحم نبٌل دمحم مصباح دمحم190343832

ناجح-الباطنة العامةمنار عبده منصور عبد الجواد190433347

ناجح-الباطنة العامةسالً سعٌد عبد العظٌم مرزوق190533369

ناجح-الباطنة العامةاحمد اٌمن عبد الشافً عبدهللا190639013

ناجح-الباطنة العامةٌاسمٌن عبدالمنعم صبحى ابودنٌا190739565

ناجح-الباطنة العامةهانم عاطف رمضان على190843454

ناجح-الباطنة العامةدمحم عادل عبدالعظٌم190943693

غٌر معلنة-الباطنة العامةدمحم ابراهٌم دمحم ابو زهري191038040

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةامٌره دمحم غباشً ابو شوشه191141003

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةدمحم مصطفى دمحم حبٌبه191235655

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةبٌتر ممدوح واصف شحاته191341872

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةباسل دمحم على191440883

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةاسماء السٌد ابراهٌم على191543007

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةالسٌد دمحم السٌد باز191638829

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةالهام همام عبدالممصود191741047

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةاالء ناصف سالم مرس191841173ً

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةمحمود سالم عبدالفتاح محمود191933166

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةاٌمان دمحم عبدالرؤوف192042512

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةفاطمة مصطفً عبد الغنً عباد هللا192142191

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةاٌه علً ابراهٌم السبد عالم192240493

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةاٌة اٌمن سعد دمحم192340645

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةاٌمان علوي عبد الفتاح بٌوم192443271ً

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةهاله عالء الدٌن مختار عبدالهادى192544827

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةامٌرة عبد الباسط هرٌدي الزهري192643074

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةدمحم سمٌر عبدالعزٌز حسٌن192741215

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةحسٌن دمحم شرٌف مصطفى192842058

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةخلود حسن دمحم الجٌوشى192942135

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةالسٌد جمٌل معوض ٌونس ابو السعود193040690

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةهبه صالح عبد الهادى عبد الجواد193140911

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةاسماء لحمد عبدالرحمن ابودلٌمة193242242

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةاسالم كمال السٌد عبدالهادى193343909

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةلمٌاء ابراهٌم احمد دمحم سلٌمان193437097

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةدمحم احمد حسٌن مصطف193538359ً

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةحسام حسن دمحم الجٌوشى احمد193638911

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةمصطفى احمد حجازى راٌة193740048

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةعال محمود مصٌلحً احمد سالم193841748

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةاٌمن كمال حجازي عبد الحلٌم193939157

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةمنى دمحم مصطفى الماضى194039846

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةاسامه ابراهٌم دمحم ابراهٌم لبن194142429

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةدمحم ابراهٌم ابراهٌم اسماعٌل194240446

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةامل دمحم سعد الدٌن ابو العنٌن على194341128

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةاحمد جمال عبدالمطلب صالح194441928

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةمنى حسن فوزى حرز194542186



ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةسماح رضا مصطفً عطٌه هالل194640827

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةمٌرفت دمحم سٌد احمد194741010

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةنانسً ناجً جمال سالم194842720

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةامٌرة دمحم عبد الحمٌد الزهٌرى194940775

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةاٌة عبد الحمٌد على اسماعٌل عٌاد195039608

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةدمحم أحمد السٌد إبراهٌم195143182

ناجحاألمراض الصدرٌةالباطنة العامةساره مجدي زكرٌا دمحم195240576

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةاٌمان دمحم ابراهٌم عبدالحلٌم195341318

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةمنٌرفا دمحم عبدالمنعم دمحم195440613

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةمنه هللا دمحم المتولى دمحم195540354

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةابراهٌم عبدالحك السٌد دمحم195640443

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةسندس حمدي محمود حامد ابوشلٌب195742975

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةنورهان عالء الدٌن درغام حمادة195841519

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةمٌرٌام رامز نبٌل رمزى195944749

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةمنال عاطف السٌد ابوالمجد196040609

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةاٌه ممتاز برهام صابر196141773

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةاٌمان همام دمحم احمد المصٌر196242775

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةدمحم شاكر عبدالعزٌز فلفلة196340701

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةرانٌا دمحم احمد صالح196441281

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةٌارا دمحم سعد االشمون196534905ً

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةامٌرة دمحم حسن حجازي196640450

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةمرٌم السٌد دمحم فاخر196742145

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةٌارا عماد عبد الجلٌل المنٌاوى196842472

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةاٌة عبدالحكٌم عوض ابراهٌم منصور196941310

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةأمٌرة احمد مصٌلحً احمد197042564

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةاالء سعد على اسماعٌل197139655

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةاٌمان عمر ابراهٌم دمحم خضر197235352

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةنرمٌن ممدوح صالح امٌن197342387

ناجحامراض الدم االكلٌنكٌهالباطنة العامةدمحم صالح الدٌن محمود عبدالغن197441268ً

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةاٌمن دمحم كامل على197536071

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةامل نبٌل سٌد عٌسى197635752

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةعال حربى دمحم بخٌت197736068

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةاسماء محمود دمحم فارس197836077

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةعالء ربٌع عبد الباسط محمود197936331

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةمً دمحم صابر اسماعٌل198035729

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةحنان طلعت عبدالعزٌز شعبان198136097

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةمصطفً ممدوح عبدهللا دمحم198236079

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةزمزم عوض احمد رشٌد198336132

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةعفاف ناصر احمد سعد198436016

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةدمحم عبد الناصر ابراهٌم محمود198536021

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةطاهر على عبده حسٌن الجاوٌش198635742

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةامنه دمحم مصطفً احمد198735781

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةاحمد صدلً علً ابراهٌم198836026

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةطارق ناجً دمحم عبد الفتاح198936030

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةدٌنا دمحم عبدالمنعم البسٌون199035725ً

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةمنجدة مصطفى ابراهٌم متولى199135747

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةسعٌد صبحى سعٌد اسماعٌل199236028

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةنانسً شفٌك تاوضروس واصف199336023

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةعبدالرحٌم عبدالوارث ابوالنجا عل199436059ً

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةدٌنا شحاتة فهمً شالطة199535728

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةدعاء رشدي احمد دمحم199636027

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةالهام عبد المنصف دمحم سلطان199736088

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةهبه حسن ابو زٌد طرابٌة199835726

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةغاده دمحم النبوى عبد المحسن زهو199936018

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةشهٌرة السٌد احمد دمحم السٌد200036102

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةوالء مصطفى احمد على200135723

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةابراهٌم جمال الدٌن عوض زالبٌة200236029

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةعائشة عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد200336042

ناجحاألطفال حدٌثى الوالدةوالء جمٌل دمحم دمحم200436894

ناجحطب األطفالوفاء ابراهٌم دمحم عبدالمجٌد بٌضون200540043

ناجحطب األطفاللوله دبد موسى200636064

ناجحطب األطفالدمحم صالح دمحم جعفر200736150

ناجحطب األطفالاالء السٌد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن200844602

ناجحطب األطفالخلود ناجى على200942510

ناجحطب األطفالمنً احمد عبدالفتاح جبرٌل201035235



ناجحطب األطفالامنٌه حامد احمد حامد201139749

ناجحطب األطفالهند عبدالعظٌم عبدالرحمن احمد201232584

ناجحطب األطفالمصطفً محمود دمحم جودة إبراهٌم201339966

ناجحطب األطفالرٌم أحمد محمود أحمد شاهٌن201439596

ناجحطب األطفالهناء محمود عرفة مصطفى201539665

ناجحطب األطفالتسنٌم عبدهللا أبومشهور أبومشهور عوض201640520

ناجحطب األطفالمروة معوض احمد السٌد ورد201741461

ناجحطب األطفالاسراء ٌاسر السٌد على النجدى201843023

ناجحطب األطفالهشام معوض محمود احمد201941691

ناجحطب األطفالامٌنة دمحم غازي اسماعٌل202032972

ناجحطب األطفالالشٌماء ابراهٌم على الجنٌدى202135028

ناجحطب األطفالٌمنى احمد زغلول حسن202240072

ناجحطب األطفالأمانً رفعت عبدربه دمحم غازي202340416

ناجحطب األطفالهدى شفٌك متولً مصطفى202441108

ناجحطب األطفالمى السٌد دمحم سوٌلم202541351

ناجحطب األطفالعزٌزه مصطفى عبدالعزٌز مرزوق202641391

ناجحطب األطفالامل شحاته توفٌك اسماعٌل202744488

ناجحطب األطفالرامى عادل عبد المسٌح اسعد202826378

ناجحطب األطفالدمحم خالد عبدالعظٌم اسماعٌل202933169

ناجحطب األطفالاسامه فتحً احمد زهري203033217

ناجحطب األطفالإٌمان جالل السٌد أبوالسدات203139931

ناجحطب األطفالمحمود عثمان حسٌن عبدالعاطى203240144

ناجحطب األطفالمحمود السٌد محمود السٌد فرعون203340332

ناجحطب األطفالاحمد دمحم محمود عبدربه203440397

ناجحطب األطفالاسراء صالح امٌن جمعه حماد203540547

ناجحطب األطفالفاتن عرفه دمحم عبدالعظٌم203640748

ناجحطب األطفالاٌه عبد السالم دمحم عٌس203741468ً

ناجحطب األطفالمرٌم جمال دمحم دمحم شلبى203842706

ناجحطب األطفالاحمد دمحم حسٌن رمضان203943774

ناجحطب األطفالاسماء دمحم اسماعٌل عبد العزٌز204031860

ناجحطب األطفالسهام مارش لحطان سعٌد204135035

ناجحطب األطفالاٌه صبرى مرتضى الدمرداش204239516

ناجحطب األطفالامٌره فرغلى على فرغلى204339664

ناجحطب األطفالعال على ابراهٌم احمد على204440130

ناجحطب األطفالأمنٌة ماجد دمحم فرٌد المتول204540218ً

ناجحطب األطفالنورهان دمحم فؤاد عبد الجلٌل204640403

ناجحطب األطفالحسام ابراهٌم السعٌد مصطفى ابراهٌم204740528

ناجحطب األطفالشٌماء حسن كمال النباصى204841177

ناجحطب األطفالهدٌر فوزى سعٌد شحات204943278

ناجحطب األطفالرحاب السٌد دمحم ابوالسعود205035009

ناجحطب األطفالفاتن حسن عبدالستار حسن205138750

ناجحطب األطفالتٌسٌر دمحم حسن عبدالمتجلى205239657

ناجحطب األطفالندى عماد الدٌن مصطفى عبد الحافظ على205339726

ناجحطب األطفالسارة إبراهٌم عبد الفتاح دمحم شهاب205439833

ناجحطب األطفالأحمد إبراهٌم أحمد دمحم لناوي205540155

ناجحطب األطفالساره نجاح احمد إبراهٌم جندي205640348

ناجحطب األطفالاسماء جمعة شرٌف دخٌل205740406

ناجحطب األطفالرٌهام عادل زهري جبر زهري205840499

ناجحطب األطفالوالء احمد توفٌك ابراهٌم دمحم205940553

ناجحطب األطفالاالء دمحم عبدهللا محمود اسماعٌل206041558

ناجحطب األطفالامٌرة دسولى مشرف على206141581

ناجحطب األطفالسهام احمد حسن ابراهٌم206241640

ناجحطب األطفالبسنت محسن طاهر رجب عل206342224ً

ناجحطب األطفالاٌمان شكرى كمال الدٌن دمحم امام206442860

ناجحطب األطفالسهام شعبان عطٌة سلٌم206543040

ناجحطب األطفالنرمٌن دمحم دمحم حامد206632424

ناجحطب األطفالهدٌر دمحم فتحى علوان206734374

ناجحطب األطفالفوزٌه دمحم دمحم عباس206839532

ناجحطب األطفالسندس على عبده لضٌب206939687

ناجحطب األطفالامل ابوالحسن ابراهٌم سرٌع207039851

ناجحطب األطفالإٌمان خالد علً إبراهٌم207140054

ناجحطب األطفالدٌنا السعٌد المتولً عبده207240209

ناجحطب األطفالاسراء مجاهد محمود عبدالوارث207340210

ناجحطب األطفالٌاسمٌن محمود صالح نصر207440494

ناجحطب األطفالرانٌا دمحم احمد دمحم حسن الغرباوى207540538



ناجحطب األطفالنوران ابراهٌم عبد الفتاح عبد الممصود207640849

ناجحطب األطفالكرٌمان عبدالرحٌم عبد الحمٌد عبدالرحٌم207740885

ناجحطب األطفالدٌنا نبوى عبدالمنعم احمد ابوبٌه207843055

ناجحطب األطفالندى سعٌد عبد الصادق مصطفى طاحون207943178

ناجحطب األطفالاٌمان عبد الصمد السعٌد مخلوف208043607

ناجحطب األطفالخلود عاطف حسن عبدالعزٌز208143905

ناجحطب األطفالسلمى كامل سعد208244771

ناجحطب األطفالكرٌم طارق صابر دمحم المال208344861

ناجحطب األطفالاسالم ابراهٌم عبد المادر جالل208433840

ناجحطب األطفالدعاء رجب عبدهللا دمحم208539642

ناجحطب األطفالاحمد اسامه عوض االبحر208639801

ناجحطب األطفالاالء مجدى عبدالهادى على208739854

ناجحطب األطفالرباب عماد احمد دمحم شهاب208839904

ناجحطب األطفالرٌهام جمال لرنً ابراهٌم208940039

ناجحطب األطفالامانى دمحم الصغٌر حسن عارف209040408

ناجحطب األطفالاسماء مراد فتحى غالب209140743

ناجحطب األطفالإٌمان صالحٌن دمحم209240755

ناجحطب األطفالاسماء دمحم منصور دمحم محفوظ209340846

ناجحطب األطفالمرٌم ممتاز رمزى تامر209442121

ناجحطب األطفالاسراء دمحم مصطفً دمحم رمضان209542794

ناجحطب األطفالدمحم فوزى عبد العزٌز دمحم209642855

ناجحطب األطفالدعاء حسن احمد حسٌن209743061

ناجحطب األطفالمنال خالد حسن عبدالسالم209843708

ناجحطب األطفالزٌنب السٌد السٌد جبر209943844

ناجحطب األطفالتغرٌد دمحم صالح الدٌن أبوحامد دمحم210044197

ناجحطب األطفالوهٌبه محمود سعد على الهجٌن210133921

ناجحطب األطفالمى احمد عبدالفتاح احمد سلٌم210234121

ناجحطب األطفالعال صالح محمود عبدهللا210334254

ناجحطب األطفالامٌرة اشرف عشماوى اسماعٌل210438100

ناجحطب األطفالمنه هللا رشاد عبدالسالم عبدالحمٌد210539576

ناجحطب األطفالهاجر عادل عبد الحمٌد توفٌك ٌحٌى210639963

ناجحطب األطفالباسنت عادل احمد عبدالعزٌز علً عوٌضه210740096

ناجحطب األطفالأٌة الحسٌنى دمحم على عسل210840584

ناجحطب األطفالٌمنى عادل مأمون السعٌد شلب210940644ً

ناجحطب األطفالاالء نبٌل فرج حسن211040721

ناجحطب األطفالأمل على الوصال عبد المادر حسٌن211141015

ناجحطب األطفالنورا رمضان ذكى المخرط211241282

ناجحطب األطفالاٌة أشرف دمحم صهوان211341918

ناجحطب األطفالاالء السٌد عبدالوارث عٌد211441959

ناجحطب األطفالدعاء انور مفرح دمحم مكاوى211542180

ناجحطب األطفالندى كرم محرم عبدالرحٌم211642962

ناجحطب األطفالنوران مصطفى عبد المنعم الساٌس211734967

ناجحطب األطفالرجاء احمد على حافظ عماره211834968

ناجحطب األطفالاٌه احمد السٌد احمد محجوب211935428

ناجحطب األطفالسمر اسماعٌل احمد دمحم212038800

ناجحطب األطفالرٌهام عٌد خالد دمحم ابوالعز212139609

ناجحطب األطفالاحمد دمحم حسام الدٌن مطٌع السٌد212239740

ناجحطب األطفالهاجر سمٌر دمحم عبد الغنى ٌونس212339871

ناجحطب األطفالماٌسه على عبدهللا دمحم212440341

ناجحطب األطفالأمنٌة عالء أحمد وصفً حسن212540356

ناجحطب األطفالامٌرة عبدالمجلى مصطفى عبدالمجلى212640627

ناجحطب األطفالنوران دمحم صبرى على احمد212741298

ناجحطب األطفالدمحم عبدالراضً دمحم دمحم212841324

ناجحطب األطفالاحمد دمحم فرحات عبدالمعطى212941363

ناجحطب األطفالعبد اللطٌف رشدى عبد اللطٌف حمادة213041517

ناجحطب األطفالنهال دمحم امٌن على دمحم الحنفى213142309

ناجحطب األطفالندى عادل منصور عبدالسٌد213242522

ناجحطب األطفالحازم عبد الهادى سالم ناصف213343530

ناجحطب األطفالرنا محمود ٌوسف دمحم213443759

ناجحطب األطفالاالء عمر السٌد حافظ زعٌر213544028

ناجحطب األطفالكالرا اشرف انور حبش213644104ً

ناجحطب األطفالنانسً مجدي علً عل213733786ً

ناجحطب األطفالمها عبدالسالم احمد ابراهٌم عبدهللا213839517

ناجحطب األطفالاٌمان عبد العظٌم عبد الشافى عفٌفى شاهٌن213939651

ناجحطب األطفالاٌه احمد فتحى احمد214039662



ناجحطب األطفالٌاسمٌن عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز214139698

ناجحطب األطفالمها دمحم عبداللطٌف محمود214239752

ناجحطب األطفالنهال جمال عبدالعزٌز لندٌل214340103

ناجحطب األطفالاسماء ربٌع عثمان العوضى214440176

ناجحطب األطفالزهراء عبدالرؤف السٌد المبٌصى214540776

ناجحطب األطفالمحمود حامد دمحم دمحم214641240

ناجحطب األطفالهاجر محمود عبد الستار على214742045

ناجحطب األطفالعال احمد دمحم حسن214842536

ناجحطب األطفالبسنت عبد الباسط دمحم احمد214942595

ناجحطب األطفالدٌنا اٌمن دمحم طنطاوى215042958

ناجحطب األطفالٌاسمٌن مصطفى زكى شبانه215143796

ناجحطب األطفالإسراء صابر فرٌد احمد على215243957

ناجحطب األطفالنسمة بسٌونً دمحم زاٌد ابوالخٌر215332121

ناجحطب األطفالشٌماء نبٌه دمحم احمد راشد215432496

ناجحطب األطفالرائد محمود حامد احمد الحسٌنى215532965

ناجحطب األطفالسلسبٌل مجدى مصطفى ٌالوت215634589

ناجحطب األطفالدمحم رمضان مصطفى اسماعٌل215736615

ناجحطب األطفالمنه هللا وجدي دمحم دمحم خٌال215838942

ناجحطب األطفالسمٌه عبد المنعم حسن215938970

ناجحطب األطفالاشرف ربٌع عبد الوكٌل البنا216039127

ناجحطب األطفالفاطمة ٌسرى احمد دمحم جمل216139760

ناجحطب األطفالاسماء عالء الدٌن ابراهٌم احمد216240386

ناجحطب األطفالهاجر سٌد دمحم احمد216340717

ناجحطب األطفالٌاسمٌن عبد المتعال حامد عبد اللطٌف216440836

ناجحطب األطفالدعاء عبدالناصر عبدهللا بكر216541203

ناجحطب األطفالاسماء ممدوح عبد المادر حسن216641479

ناجحطب األطفالماٌكل رومانً ٌوسف اٌوب216741594

ناجحطب األطفالمٌادة حسن أحمد حسن عفٌفً سلٌم216841618

ناجحطب األطفالحنٌن دمحم ابراهٌم شالطه216942332

ناجحطب األطفالاٌه دمحم عبدهللا دمحم217042838

ناجحطب األطفالاحمد خضر حامد وفا217143599

ناجحطب األطفالالبدراوى الشحات البدراوى ٌحٌى217244089

ناجحطب األطفالاٌمان رمضان دمحم دمحم زغلول217344131

ناجحطب األطفالسمر علً حامد عل217444195ً

ناجحطب األطفالآٌة مجدى دمحم الصفراوى217544299

ناجحطب األطفالراشً اشرف نصٌف مالن217633602

ناجحطب األطفالالحسن دمحم حسن عل217734960ً

ناجحطب األطفالعبدالرحمن فكرى دمحم عبدالرحمن عٌطه217835524

ناجحطب األطفالطارق سعد عبد الممصود سعد217936898

ناجحطب األطفالدعاء مجدي دمحم حسٌن دمحم درهوس218039514

ناجحطب األطفالرٌهام حامد عبدالعلٌم دمحم218140537

ناجحطب األطفالسهام نجاح دمحم زٌدان218240621

ناجحطب األطفالرضوى مصطفى فاروق ابراهٌم218341352

ناجحطب األطفالهالة السٌد عبد المولى عٌسى218441410

ناجحطب األطفالعبدالحمٌد عطٌة عبدالحمٌد عطٌة احمد218541414

ناجحطب األطفالمٌرا ماهر سلٌمان حلمى توفٌك218641445

ناجحطب األطفالاٌمان احمد ابراهٌم احمد المزاحى218741614

ناجحطب األطفالفاطمة جمال سعٌد دمحم جالل218842533

ناجحطب األطفالٌوسف محمود ٌوسف سعٌد218942650

ناجحطب األطفالٌارا بكر عبدالسالم على عٌد219043724

ناجحطب األطفالنٌفٌن دمحم بهجت زغلول219144090

ناجحطب األطفالاسراء دمحم عبد الرازق جمعة219244600

ناجحطب األطفالندا محمود احمد محمود219333619

ناجحطب األطفالاٌمان عبدالحمٌد عبدهللا عبدالجواد219435050

ناجحطب األطفالابراهٌم محمود عبد الحمٌد ابراهٌم شاهٌن219536046

ناجحطب األطفالامنٌة حسام الدٌن فرغلً طه219637663

ناجحطب األطفالاٌمان حسن السٌد على219739933

ناجحطب األطفالالشٌماء شرٌف دمحم عبد الفتاح ٌح219840018ً

ناجحطب األطفالهانى صالح دمحم عبدالمنعم219940104

ناجحطب األطفالمنه هللا دمحم حسٌن حلبى220040926

ناجحطب األطفالنرمٌن شعبان تهامى غرٌب مصطفى220141326

ناجحطب األطفالخلود خالد دمحم البكرى220241547

ناجحطب األطفالمارلٌن داود سمٌر داود220342107

ناجحطب األطفالسالى عبد الوهاب دمحم عبد الوهاب ابراهٌم220442638

ناجحطب األطفالمنى ٌسرى محمود عبدالجواد220542671



ناجحطب األطفالوالء ماهر دمحم علوان220643815

ناجحطب األطفالتغرٌد جاب هللا دمحم جاب هللا220744300

غٌر معلنةطب األطفالكرٌمة عبدالستار منصور مرعى220845161


