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افظـةاملعتمدالفع األسما

ر11 رة8/11/20201/4/2021رنيم محسن شا وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

د طه ع الرواشده2 رة6/12/20201/4/2021ز وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ش سقاالئق3 ن  رة30/11/20201/4/2021ل وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ي4 س الغوثا رة19/11/20201/4/2021االء ت وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

رة23/11/20201/4/2021سدرة عماد الدين البلعا5 وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ن جمعا6 رة17/12/20201/4/2021حليمة ع حس وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ن7 رة18/10/20201/4/2021جوليا محمد ع حس وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ي حمود عزل الرو8 رة28/12/20201/4/2021ثا وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

رة30/12/20201/4/2021وضاح ع خليل9 وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ادي عباس الدجي10 رة24/12/20201/4/2021عمار عبدال وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

رة29/12/20201/4/2021امل الصديق منصور السيلي11 وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

رة7/10/20201/4/2021م وفيق سالم12 ة التعليالقا املطر

د مشعان13 رة19/10/20201/4/2021احمد ز ة التعليالقا املطر

رة30/11/20201/4/2021منتصر عبده محمد حسن14 ة التعليالقا املطر

رة5/11/20201/4/2021محمد رامي رعد ناصيف15 ة التعليالقا املطر

دي16 رة19/11/20201/4/2021ع توفيق لطيف الز ة التعليالقا املطر

رة22/11/20201/4/2021صالح الدين رضوان عداس17 ة التعليالقا املطر

رة17/12/20201/4/2021احمد محمد صا ع البدي18 الساحل التعليالقا

ي 19 ان الع د بن محمد بن كم رة22/12/20201/4/2021يز الساحل التعليالقا

رة12/11/20201/4/2021وليد مامون مصطفى عياد20 الساحل التعليالقا

رة17/11/20201/4/2021ساره خالد ابو بكر ع محمد21 الساحل التعليالقا

وري22 ة21/12/20201/4/2021اياد احمد الز ةاالسكندر شفى جامعة االسكندر مس
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ي23 ر الفشت ة23/12/20201/4/2021كنده ضا ةاالسكندر شفى جامعة االسكندر مس

رة25/1/20211/4/2021م سلطان احمد ع24 وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

رة3/1/20211/4/2021ر رزق عيد رمضان25 وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ل26 دو يم ال رة4/1/20211/4/2021محمد عمر ابرا وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ور 27 رة15/3/20211/4/2021محمد سليمان ع ال وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ى شما 28 رة1/6/20211/4/2021احمد حسن ص وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

رة13/1/20211/4/2021شام عدنان عباس29 وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ي30 رة1/3/20211/4/2021 فراس عبداملنعم عبدالرحيم ساعا وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ي31 يد الل ت سر رة30/3/20211/4/2021احمد ش وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ل سالم32 رة7/2/20211/4/2021احمد م وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

رة29/3/20211/4/2021لينا عماد احمد نور الدين33 وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

رة15/6/20211/4/2021فادي سامي باجس عوده34 وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ي35 زاع امللي رة17/1/20211/4/2021سمية احمد  وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ن محمد صا36 ه خضر حس رة15/4/20211/4/2021راو وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

س صا محمد الرواشده37 رة8/6/20211/4/2021او ة التعليالقا املطر

ع38 رة6/1/20211/4/2021سم حاتم شا ة التعليالقا املطر

ات39 د الور د طارق ز رة26/4/20211/4/2021يز ة التعليالقا املطر

امل40 رة10/1/20211/4/2021عمر احمد  ة التعليالقا املطر

ن 41 رة14/6/20211/4/2021عمران حمدهللا سليم الدو الساحل التعليالقا

رة19/4/20211/4/2021محمد يوسف محمد قشطة42 الساحل التعليالقا

ية23/2/20211/4/2021منار عبد الفتاح السيد محمد 43 ا التعليالقليو ب

يم44 لية13/4/20211/4/2021محمد ب الدين ب الدين ابرا جلدية املنصورةالدق

رة3/8/20211/10/2021امنية محمد الفاتح خلف هللا45 وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

د46 رة26/7/20211/10/2021احمد وليد احمد مز وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ي47 ا رة12/9/20211/10/2021امل احمد صادق ا وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

رة16/9/20211/10/2021سمر منصر غالب عقيل48 وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا



ي49 سه جالل محمد محمد الصنعا رة16/9/20211/10/2021ان وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

رة27/7/20211/10/2021فاطمة اسماعيل سعيد50 وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

ش51 دى احمد ع عش رة3/10/20211/10/2021نور ال وض املرصود)القا لدية (ا رة ا القا

رة4/8/20211/10/2021عبدهللا ناصر محمد عمر ع52 ة التعليالقا املطر

ن غالب العزي 53 رة2/8/20211/10/2021احمد ام ة التعليالقا املطر

رة24/8/20211/10/2021عباس حاتم ذيب عباش54 ة التعليالقا املطر

يم خضر 55 رة11/10/20211/10/2021سل فواز إبرا ن صالقا مدينة نصر تأم

الوة56 دي محمد جواد عبدالرحمن ابوا رة20/10/20211/10/2021م ن صالقا مدينة نصر تأم

ر 57 رة13/10/20211/10/2021أحمد منصور فيصل الدو ن صالقا مدينة نصر تأم

رة29/7/20211/10/2021مسعود حسن سعيد58 الساحل التعليالقا

رة26/7/20211/10/2021ندى أحمد الصا 59 الساحل التعليالقا

ة20/10/20211/10/2021أالء عبدالناصر أحمد جاسر 60 ن العاما ام املصر

ة20/10/20211/10/2021أيات عبدالناصر أحمد جاسر 61 ن العاما ام املصر

رة10/8/20211/10/2021سارة دخيل هللا حمود العر62 رةالقا شفى جامعة القا مس

ة25/11/20211/10/2021ساره محمد عبدهللا عثمان63 ن العاما ام املصر

في64 ت حسن بن ع الطر رة5/12/20211/10/2021فاطمه ب شفى الدمرداشالقا مس

ش65 ز ابوعا رة29/3/20221/4/2022نداء محمد عبدالعز ن صالقا مدينة نصر تأم

رة31/3/20221/4/2022نور احمد عوض املعاري 66 ن صالقا مدينة نصر تأم

ي67 اب ساعا رة26/6/20221/4/2022له شاكر عبدالو ن صالقا مدينة نصر تأم

ادي عبدالقادر قشطه68 رة5/1/20221/4/2022محمد عبدال ن صالقا مدينة نصر تأم

ي 69 ن املال رة10/2/20221/4/2022ن عالءالدين ام ن صالقا مدينة نصر تأم

ة13/2/20221/4/2022محمد مجدى عبدالفتاح ناصر70 ن العاما ام املصر

ز خليفه71 ية29/6/20221/4/2022ايمان جمال ع عبد العز ا التعليالقليو ب

يم72 ا محمود إبرا ية13/6/20221/4/2022دير محمد زكر ا التعليالقليو ب

ية7/2/20221/4/2022وفاء محمد عطيه الشيخ73 شفى جامعة طنطاالغر مس

ى توفيق74 قالشرقية10/2/20221/4/2022امنيه محمد ص شفى جامعة الزقاز مس



يم 75 رة22/2/20221/4/2022باكينام محمد ابرا ر التعليالقا احمد ما

ة21/3/20221/4/2022شار مسلم اذفيل القطارنه76 الشيخ زايد التخصا

االحرار التعليالشرقية10/3/20221/4/2022آيات صا محمد ع77

مع الط باالسماعيليةاالسماعيلية21/3/20221/4/2022اسراء سعيد عبد التواب عبد الرحمن78 ا

رة8/8/20221/4/2022عبدهللا يوسف عباس 79 ة املعادىالقا م

رة29/3/20221/4/2022ندي كمال وفاء محمد رضوان80 ةالقا الء الط للقوات املس مجمع ا

ية21/2/20221/4/2022ايمان مبارز منصور عبدالعاطي81 مع الط بطنطاالغر ا

لية30/5/20221/4/2022عب رضا محمد محمد ابو العال82 ميت غمر املركزي الدق

ن ص بأسيوطأسيوط20/3/20221/4/2022فاطمه محمود عبدالرحيم محمد83 ة تأم امل

رة7/7/20221/10/2022منه هللا ع السيد رجب84 ن صالقا مدينة نصر تأم

د سعيد سالم سعيد باصديق85 رة27/9/20221/10/2022نا ة املعادي القا شفي م مس

مود86 رة21/8/20221/10/2022غاليه عبدالناصر سليمه ا ن صالقا مدينة نصر تأم

د1طب األطفال2 رة26/10/20201/4/2021مصطفى عبد املبدى محمد ابو ز شية البكرى العامالقا م

س2 رة12/10/20201/4/2021حمدى السيد عطية يو شية البكرى العامالقا م

واد فتح هللا3 ة7/10/20201/4/2021دالل من عبد ا ور البح د القومى الط بدم املع

ادى عبد املقصود فرج4 ة12/10/20201/4/2021ناديه عبد ال ور البح د القومى الط بدم املع

دمياط التخصدمياط6/10/20201/4/2021االء فايز محمد حل احمد5

ام السيد محمود احمد املتو6 دمياط التخصدمياط6/10/20201/4/2021ر

يه عوض7 دمياط التخصدمياط7/10/20201/4/2021اية محمد ن

ه8 ق العامالشرقية29/11/20201/4/2021امل احمد ع احمد عبدر الزقاز

يا املركزى الشرقية5/10/20201/4/2021سيمون محمد عبدالسالم عبدالفتاح9

ة21/10/20201/4/2021ايمان صابر ابو سالمة عبد الفتاح عبد الاله10 ن صا ر تأم 6أكتو

ات عبده ابوالسعد11 لية28/11/20201/4/2021ضياء ال املنصورة التخصالدق

ه محمود مصطفى محمد الشناوي 12 لية7/10/20201/4/2021سم املنصورة التخصالدق

ة24/12/20201/4/2021ساره محمد مقبل محمد 13 ن العاماالسكندر رأس الت

ب ابوقمر14 ة24/11/20201/4/2021عب عادل مسعود لب ن العاماالسكندر رأس الت



ميد السيد15 ية7/10/20201/4/2021اسراء عبدالعظيم عبدا ا التخصالقليو اطفال ب

ية28/10/20201/4/2021والء حمدى شو طه16 ا التخصالقليو اطفال ب

يم السيد فرحات17 منوف العاماملنوفية8/10/20201/4/2021ايه ابرا

ابر الطو18 منوف العاماملنوفية12/10/20201/4/2021احمد عاطف عبدا

بي19 يل عطيه ا وماملنوفية26/10/20201/4/2021محمد ن ن ال حميات شب

دان طراف20 املنيا العاماملنيا29/11/20201/4/2021محمد مجدي ز

رة2/11/20201/4/2021احمد نا محمد عبد هللا21 ة العامالقا املن

يل22 رة25/11/20201/4/2021دير حسن حافظ ج الساحل التعليالقا

شفى جامعة املنوفيةاملنوفية25/3/20211/4/2021سرا عبد الن محمد السيد اسماعيل23 مس

رة25/8/20211/10/2021يارا بكر عبدالسالم ع عيد24 اطفال مصرالقا

رة22/8/20211/10/2021ندى سعيد عبد الصادق مصطفى طاحون 25 شية البكرى العامالقا م

رة26/8/20211/10/2021احمد محمد حسي رمضان قطب26 شية البكرى العامالقا م

ن27 م أحمد محمود أحمد شا ة2/8/20211/10/2021ر ور البح د القومى الط بدم املع

د محمود عبدالوارث28 سمالوط التخصاملنيا4/8/20211/10/2021اسراء مجا

ع29 يم سر سن ابرا سمالوط التخصاملنيا3/8/20211/10/2021امل ابوا

ق العامالشرقية1/8/20211/10/2021صفاء مصطفى عبداللطيف حسن عبدالفتاح30 الزقاز

يا املركزى الشرقية1/8/20211/10/2021احمد محمد حسام الدين مطيع السيد31

يم جندي32 لية5/8/20211/10/2021ساره نجاح احمد إبرا املنصورة التخصالدق

ري 33 ري ج ز ام عادل ز لية4/8/20211/10/2021ر ديدالدق املنصورة العام ا

لية5/8/20211/10/2021محمود السيد محمود السيد فرعون 34 ديدالدق املنصورة العام ا

ف35 ية15/8/20211/10/2021ايمان جمال حسن الشر شفى جامعة طنطاالغر مس

ان احمد السيد غياث 36 ناء27/7/20211/10/2021نور شرم الشيخ الدوجنوب س

لية2/8/20211/10/2021اسراء نصر رشاد حامد37 س العامالدق دكر

ناء3/8/20211/10/2021خلود خالد محمد البكرى 38 ش العامشمال س العر

ات39 ن ال مع الط باالسماعيليةاالسماعيلية5/8/20211/10/2021شيماء محمد حس ا

ن عبد املتعال حامد عبد اللطيف40 س8/8/20211/10/2021ياسم س العامالسو السو



ة1/8/20211/10/2021ندى محمد عطا سليمان41 رما ال

ض42 امل جمعه عر لية26/8/20211/10/2021احمد عمرو  االطفال بجامعة املنصورةالدق

رة29/3/20211/10/2021حليمه محمد ع سياد 43 الء التعليالقا ا

ة18/4/20211/10/2021عايد محسن زغ الكردى44 االنفواالسكندر

رة4/11/20211/10/2021احمد عمر سالم شب45 شية البكرى العامالقا م

اج30/12/20211/10/2021جميلة زغلول عبدالغ احمد 46 اج العامسو سو

ش47 رة28/12/20211/10/2021معتصم محمد فرحان مد ر التعليالقا احمد ما

رة7/6/20221/4/2022رنا صب عبدالرحمن شبانه 48 اطفال مصرالقا

ادي االحمد العطية49 رة5/6/20221/4/2022احمد عبدال اطفال مصرالقا

رة21/2/20211/4/2022به ع محمد انور ابوسيف50 اطفال مصرالقا

رة6/6/20221/4/2022نوران عبدالرحمن احمد عبدالرحمن51 اطفال مصرالقا

م صالح الدين محمد الروس52 رة27/6/20221/4/2022مر اطفال مصرالقا

رة22/6/20221/4/2022يم سيد اسماعيل سيد محمد53 اطفال مصرالقا

رة4/1/20221/4/2022عب عزالدين عبداللطيف محمد سالم 54 شية البكرى العامالقا م

رة6/2/20221/4/2022أحمد سعيد توفيق محمد النكالوي 55 شية البكرى العامالقا م

به عبداملقصود جاب هللا56 ن و رة6/2/20221/4/2022اية حس شية البكرى العامالقا م

ا الياس كديه اجو57 رة13/2/20221/4/2022قلور شية البكرى العامالقا م

نا مالك عبدهللا عبداملالك 58 رة3/1/20221/4/2022يوست شية البكرى العامالقا م

بي 59 ت اشرف عبداملطلب ا رة4/1/20221/4/2022باس شية البكرى العامالقا م

ة10/2/20221/4/2022محمد سيف الدين أحمد عقل60 ور البح د القومى الط بدم املع

ف12/6/20221/4/2022سل احمد خليل محمود السيد61 ف التخصب سو ب سو

اد ممدوح رمضان محمود62 ف31/5/20221/4/2022ج ف التخصب سو ب سو

ن63 ى حسن حس امعة بأسواناسوان9/2/20221/4/2022احمد ص شفى ا مس

امعة بأسواناسوان17/2/20221/4/2022اسامه عالء حامد ابوالسعود64 شفى ا مس

ي 65 ع جدعان الع ة6/6/20221/4/2022نوف ما ن صا ر تأم 6أكتو

افظ ع66 لية8/2/20221/4/2022ندى عماد الدين مصطفى عبد ا ديدالدق املنصورة العام ا



ي67 اته عوض كيال ة21/2/20221/4/2022رنا سيد  ن العاماالسكندر رأس الت

رة29/5/20221/4/2022ساره سراج مو عبده68 ن صالقا مدينة نصر تأم

دان69 ر بدمياطدمياط24/5/20221/4/2022آيه السيد محمد ز شفى جامعة االز مس

اب محمد 70 ف حمدى عبدالو قالشرقية16/5/20221/4/2022شر شفى جامعة الزقاز مس

يل سدراك مرقو 71 قنا العامقنا23/2/20221/4/2022أمجد ن

سوى السيد72 ة20/2/20221/4/2022احمد عبد العليم الع أم االطباءا

ية23/2/20221/4/2022اسراء اشرف مصطفى محمد بكرى 73 ن الصالقليو ا للتأم ب

م مطاوع احمد دسو 74 ن صالفيوم31/5/20221/4/2022ر الفيوم تأم

م ايمن مصطفي شيحه75 ية10/2/20221/4/2022كر ن صالغر ة طنطا تأم م

ي عوض عوض الشيخ76 حميات دمياطدمياط5/1/20221/4/2022اما

ية6/2/20221/4/2022ندا أيمن حامد الدر77 ا التعليالقليو ب

ز فتح هللا محمد القطان78 ة10/2/20221/4/2022دى عبد العز الطلبة اسبورتنجاالسكندر

مي79 ة14/2/20221/4/2022محمود أحمد محمد ا فوزى معاذ لالطفالاالسكندر

يم يونان80 ب ابرا ة30/5/20221/4/2022في ماجد حب بوالق الدكرور العاما

ب81 ة9/2/20221/4/2022احمد شو علي حب وم حمادة البح

رة5/7/20221/10/2022ايات حسن عبدالرحمن 82 اطفال مصرالقا

يم حموده 83 رة4/7/20221/10/2022سمة اشرف ابرا ن صالقا مدينة نصر تأم

ن قشطه84 ة18/8/20221/10/2022اسامه محمد حس ن صا ر تأم 6أكتو

ساء3 رة11/6/20201/4/2021محمد اشرف حسن عبد الواحد1الوالدة وأمراض ال الء التعليالقا ا

رة11/6/20201/4/2021احمد صب محمد ع ع2 الء التعليالقا ا

رة10/6/20201/4/2021محمد محمد محمد سعد3 الء التعليالقا ا

رة7/6/20201/4/2021باسم كمال رمزي عبد السيد4 الء التعليالقا ا

رة9/6/20201/4/2021ماجدة مصطفى محمد احمد حمدان5 الء التعليالقا ا

ى انور لي6 رة12/1/20201/4/2021رنا ص الء التعليالقا ا

ادى فرج7 ليم عبدال اب الدين السيد عبدا كفر الشيخ العامكفر الشيخ24/6/20201/4/2021ش

كفر الشيخ العامكفر الشيخ26/6/20201/4/2021سمر سم محمد صادق8



كفر الشيخ العامكفر الشيخ30/6/20201/4/2021محمود عادل طه مصطفي قاقا9

ي عطيه10 يل ص ي ن رة11/6/20201/4/2021ص رالقا شفى جامعة االز مس

رة6/10/20201/4/2021عبد الرحمن عماد احمد محمد11 الء التعليالقا ا

رة24/11/20201/4/2021دى محمد نا ضيف هللا12 الء التعليالقا ا

رة29/7/20201/4/2021مروه عصام مصطفى محمد13 الء التعليالقا ا

ة9/11/20201/4/2021اكرام عبد الو احمد14 ن العاما ام املصر

ى 15 ة16/11/20201/4/2021شرى صا محمد الص ن العاما ام املصر

ندي16 دمياط التخصدمياط24/11/20201/4/2021فاطمة اسماعيل محمد ا

ف17 دمياط العامدمياط17/8/20201/4/2021احمد فوزي محمود السيد الشر

فيظ18 رة24/11/20201/4/2021ايناس محمد عبدالشا محمد عبدا ة التعليالقا املطر

ية29/11/20201/4/2021رحاب فؤاد احمد مو عبداملنعم19 شاوى العامالغر امل

تدى20 ة7/12/20201/4/2021سمر جابر محمد يح امل ر العاما التحر

لية24/11/20201/4/2021عب سالمه شاكر جمعه21 املنصورة التخصالدق

يم محمد فله22 ب يوسف ابر الفيوم العامالفيوم24/11/20201/4/2021ز

د طلبه23 د محمود مجا رة3/3/20211/4/2021مصطفي مجا الء التعليالقا ا

ن24 ة23/2/20211/4/2021آالء أبو القاسم سيد حس ن العاما ام املصر

نان 25 ام جمعه عببد السالم س ة6/6/20211/4/2021ال ن العاما ام املصر

رة1/3/20211/4/2021اسامة طالل االسود26 رةالقا شفى جامعة القا مس

ران 27 رة10/6/20211/4/2021أسماء عبدهللا عوض  ر التعليالقا احمد ما

ن28 يع حس ف16/2/20211/4/2021عبدالرحمن ر ف التخصب سو ب سو

د29 رة30/6/20211/4/2021احمد حامد رمضان ابو ز ة التعليالقا املطر

سمالوط التخصاملنيا8/3/20211/4/2021احمد عبدهللا احمد نجدى30

يم يوشيا داود عطا31 االيمان العاماسيوط11/3/20211/4/2021ابرا

ليل 32 رة18/8/20211/10/2021محمد محمد احمد  الء التعليالقا ا

شام عبدالفتاح عبدالعظيم 33 رة18/8/20211/10/2021به  الء التعليالقا ا

ة13/10/20211/10/2021عب محمد ناصر النجرى 34 ن العاما ام املصر



يم سليمه35 وم التعلياملنوفية4/8/20211/10/2021ايمان محمد ابرا ن ال شب

ز املر 36 كفر الشيخ العامكفر الشيخ2/8/20211/10/2021مت عصام عبدالعز

د فايز مطر37 رة19/10/20211/10/2021فايز ف رةالقا شفى جامعة القا مس

لية8/8/20211/10/2021سل رضا محمد السعيد سالم38 أجا املركزى الدق

ف39 لية2/8/20211/10/2021محمد أحمد محمد الشر أجا املركزى الدق

ميد40 نا جمال يح عبداللطيف عبدا لية2/8/20211/10/2021م ديدالدق املنصورة العام ا

رة19/12/20211/10/2021عصام محمد جالل رشاد ع41 الء التعليالقا ا

ة14/11/20211/10/2021ندى صا أحمد قايد 42 ن العاما ام املصر

دل43 رة24/11/20211/10/2021شيماء احمد احمد اال رةالقا شفى جامعة القا مس

س15/12/20211/10/2021ابو الوفا عصمت ابو الوفا شعبان غا   44 س العامالسو السو

ندى45 س29/12/20211/10/2021باسل محمود رمضان محمود محمد ا س العامالسو السو

ارم محمد السطيحة46 يم م س30/11/20211/10/2021عالء ابرا س العامالسو السو

ا مصطفى محمد السعيدي47 رة26/6/20221/4/2022م الء التعليالقا ا

يد را48 رة2/6/20221/4/2022احمد جمال احمد عبدا الء التعليالقا ا

ي 49 ية صا محمد الص ة16/3/20221/4/2022ص ن العاما ام املصر

يدي50 ة14/6/20221/4/2022سماح سعد محسن ع الز ن العاما ام املصر

وم التعلياملنوفية10/2/20221/4/2022مرام عاطف محمود جمعة51 ن ال شب

وم التعلياملنوفية13/2/20221/4/2022به محمد مصطفى سالمه 52 ن ال شب

ش53 وم التعلياملنوفية13/2/20221/4/2022بتول عبدهللا عبدالغفار  ن ال شب

وم التعلياملنوفية13/2/20221/4/2022امل السيد حسن مختار54 ن ال شب

وم التعلياملنوفية23/1/20221/4/2022احمد فت السيد زغلول 55 ن ال شب

سري عبد التواب عوض هللا56 ة  وم التعلياملنوفية16/6/20221/4/2022ام ن ال شب

ران57 اتة ز دمياط التخصدمياط13/2/20221/4/2022إسالم السيد 

يم محمد 58 دمياط التخصدمياط13/2/20221/4/2022حنان شعبان ابرا

ية1/6/20221/4/2022سماح محمد السيد احمد59 شفى جامعة طنطاالغر مس

دان60 ية25/5/20221/4/2022عال عفيفى السيد ز شفى جامعة طنطاالغر مس



مايل61 ام خالد محمود ابو ا شفى جامعة طنطاالشرقية5/6/20221/4/2022ال مس

رة26/6/20221/4/2022مرفت فضل ع محمد مساعد62 ر التعليالقا احمد ما

دمياط العامدمياط10/1/20221/4/2022نداء فت عبدالرازق النجار63

ميد عبدالنعيم مكرم هللا64 اماملنيا10/2/20221/4/2022احمد عبدا املنيا ا

يم احمد65 يع ابرا اماملنيا8/6/20221/4/2022افنان ر املنيا ا

رة14/2/20221/4/2022رانيا السيد ابو بكر الصديق محمد عبدهللا66 رالقا شفى جامعة االز مس

ان احمد احمد حسن املنياوى 67 ف3/2/20221/4/2022نور ف التخصب سو ب سو

ت راشد عبداللطيف68 ر بدمياطدمياط24/5/20221/4/2022أسماء ب شفى جامعة االز مس

رى 69 ر بدمياطدمياط29/5/20221/4/2022فاطمه السيد حمزة عباس األز شفى جامعة االز مس

لية10/2/20221/4/2022دعاء أحمد محمد رضوان عطيه70 ديدالدق املنصورة العام ا

ي 71 منوف العاماملنوفية14/6/20221/4/2022محمد اشرف صابر العش

ن جامع محمود72 ة3/2/20221/4/2022مر امبابة العاما

يد السيد73 ي السيد عبدا ية1/2/20221/4/2022اما سمنود املركزي الغر

اتة رزق غيط74 ة13/2/20221/4/2022اسراء متو  ور البح د القومى الط بدم املع

يم عطا75 يم سالمه ابرا راء ابرا ة10/2/20221/4/2022فاطمه الز ن صا ر تأم 6أكتو

س76 ا ية2/2/20221/4/2022محمد حس محمد محمود ا ى العامالغر لة الك ا

يوب محمد احمد العدي77 ة3/7/20221/10/2022لينا م ن العاما ام املصر

ر الط4 لية22/6/20201/4/2021اسماء احمد املغازي عباس1األشعة والتصو املنصورة التخصالدق

رة30/11/20201/4/2021ايثار مصطفى احمد الرشيدى2 د ناصرالقا مع

رة10/8/20201/4/2021ر مامون محمد عباس3 د ناصرالقا مع

يم املعداوي 4 ن املعداوي ابرا ة30/11/20201/4/2021ياسم الشيخ زايد التخصا

سن محمود نوفل5 سن عبدا ة29/11/20201/4/2021منار عبدا الشيخ زايد التخصا

اب محمود محمد قمح6 ة21/10/20201/4/2021يارا ا ور البح مركز اورام دم

نداوي الط7 ة30/11/20201/4/2021ايمان سعيد محمود  ور البح مركز اورام دم

ليم احمد الشاعر8 ية13/10/20201/4/2021اسالم عصام عبد ا شفى جامعة طنطاالغر مس

ي محمد يوسف9 ة30/11/20201/4/2021اسماء ممدوح ص رما ال



وب10 وب محمد م االحرار التعليالشرقية29/11/20201/4/2021شام محسن م

زاع11 ر  اب طا رة23/12/20201/4/2021محمد عبدالو ر التعليالقا احمد ما

رة1/12/20201/4/2021عصام الدين حامد محمود جادو12 شية البكرى العامالقا م

ات13 مدى بر وم التعلياملنوفية29/11/20201/4/2021احمد عادل ا ن ال شب

ناء11/10/20201/4/2021ايمن محمد عبد املنعم محمد صا14 شرم الشيخ الدوجنوب س

يم15 ة16/3/20211/4/2021عمرو عاطف محمد إبرا ور البح مركز اورام دم

لية16/2/20211/4/2021احمد محمد احمد سليمان حماده16 ديدالدق املنصورة العام ا

رة10/8/20211/10/2021م احمد محمد عبداللطيف17 د ناصرالقا مع

رة10/8/20211/10/2021ض محمد فتح هللا الرسول 18 د ناصرالقا مع

واد شوشة19 رة2/8/20211/10/2021احمد عبد الرحمن عبد ا د ناصرالقا مع

ادى20 ة9/8/20211/10/2021احمد سعيد فتح هللا محمد ال الشيخ زايد التخصا

ز الشام 21 ة5/8/20211/10/2021لب  عبد العز الشيخ زايد التخصا

فيظ22 ة9/8/20211/10/2021احمد محمد اسماعيل عبد ا ور البح مركز اورام دم

لية5/8/20211/10/2021ساره محمود حسن طه سراج23 ديدالدق املنصورة العام ا

لد24 د احمد  لية8/8/20211/10/2021محمد من فر ديدالدق املنصورة العام ا

لية8/8/20211/10/2021امل محسن ابو الفتوح االلفى25 ديدالدق املنصورة العام ا

ية24/8/20211/10/2021عب عادل نصر الدين عبده26 شفى جامعة طنطاالغر مس

ية22/8/20211/10/2021شيماء محمود سامي ع داود 27 شفى جامعة طنطاالغر مس

ة16/8/20211/10/2021شروق رضا احمد محمود الشيوى 28 رما ال

ة22/8/20211/10/2021االء عالءالدين فت عبداملنعم ابوالقمصان 29 ن صا ر تأم 6أكتو

رة8/8/20211/10/2021محمد احمد قنديل متو 30 السالم التخصالقا

لية11/8/20211/10/2021امنيه احمد يوسف السعيد 31 ديدالدق املنصورة العام ا

رة3/11/20211/10/2021ي يوسف محمد32 ر التعليالقا احمد ما

رة4/11/20211/10/2021أمة الرحمن صا نا صا املنتصر33 رةالقا شفى جامعة القا مس

سرى باجرى 34 الق م رة4/11/20211/10/2021عامر عبد ا رةالقا شفى جامعة القا مس

رة9/2/20221/4/2022فاطمة محمد مصطفي كمال حامد 35 د ناصرالقا مع



يم36 م فت انور ابرا رة9/2/20221/4/2022كر د ناصرالقا مع

رة9/2/20221/4/2022محمود واعر عبد العاطى عبد الواحد 37 د ناصرالقا مع

رة31/3/20221/4/2022محمود ثامر محمد العزاوي 38 د ناصرالقا مع

ميد عبد الغ الصاوى 39 ة15/2/20221/4/2022محمد خالد عبد ا الشيخ زايد التخصا

ف عبد الرحمن رمضان40 ة26/5/20221/4/2022احمد شر الشيخ زايد التخصا

مركز الكبد والقلب بكفر الشيخكفر الشيخ9/2/20221/4/2022عمرو أحمد عن صقر41

مركز الكبد والقلب بكفر الشيخكفر الشيخ9/2/20221/4/2022محمد فوزى فت عبدالدايم42

ر محمد البق43 ة12/1/20221/4/2022سمة ما ور البح مركز اورام دم

ة9/2/20221/4/2022عبدالرحمن عبدالصادق يوسف الشم 44 ور البح مركز اورام دم

ال 45
ُ
ة9/2/20221/4/2022محمد عبدالفتاح ع امل رما ال

سوي 46 كفر الشيخ العامكفر الشيخ9/2/20221/4/2022محمد مصطفى اسماعيل محمد ع الع

كفر الشيخ العامكفر الشيخ9/2/20221/4/2022أيمن محمود سعد محمد47

يم جوده 48 االحرار التعليالشرقية10/2/20221/4/2022محمود محمد ابرا

ة12/6/20221/4/2022ايه عالءالدين حمدهللا محمود49 ن صا ر تأم 6أكتو

ة9/2/20221/4/2022حياة سامي فوزي 50 وزةا الشرطة بال

ه51 ة9/2/20221/4/2022اجر سيد سامي أبوص وزةا الشرطة بال

ب 52 نمطروح9/2/20221/4/2022احمد فوزى سعد حب العلم

ف53 نمطروح6/5/20221/4/2022به عالء محمد محمود احمد شر العلم

سن العسكر54 رة22/3/20221/4/2022خالد جواد عبدا ة التعليالقا املطر

ادى 55 يم عبدال ن طارق ابرا رة27/2/20221/4/2022ياسم ة التعليالقا املطر

لية31/5/20221/4/2022رنا محمد عطية56 املنصورة التخصالدق

ز معارك57 ة9/2/20221/4/2022علياء محمود عبد العز ن العاما ام املصر

يعه محمد عباس محمد 58 ة9/4/20221/4/2022ر امبابة العاما

ي محمد سليمان59 منوف العاماملنوفية18/5/20221/4/2022سماء ص

رة9/6/20221/4/2022رقية احمد محمد صا60 الساحل التعليالقا

ة19/5/20221/4/2022عمر محمد عبيد العكيدي61 ن صاالسكندر جمال عبد الناصر تأم



مطروح العاممطروح9/2/20221/4/2022محمد أشرف أحمد حمدي جودة62

ن احمد63 ية23/2/20221/4/2022أبرار ايمن حسن حس ن الصالقليو ا للتأم ب

ة6/1/20221/4/2022سمة احمد يوسف بالل64 شفي د.حمدي الطباخ املركزي البح مس

رة9/2/20221/4/2022علياء ناصر مسلم محمود سليمان65 الشرطة بالشروقالقا

ية9/2/20221/4/2022مصطفي جودة عبدالرازق ع66 االقليو حميات ب

رة15/5/20221/4/2022علياء مأمون عبدالباري مأمون 67 انالقا مصر للط

ي السيد ع68 رة17/7/20221/10/2022ع حازم حر اءالقا ر الك

اشم عباس بابكر69 رة17/7/20221/10/2022احمد  مركز أورام مدينة نصرالقا

ة25/11/20201/4/2021نصر هللا محمد نصر هللا ابو محفوظ1جراحة العظام5 رما ال

شة2 را ش سليمان ا ة8/11/20201/4/2021محمد  رما ال

و3 ة19/10/20201/4/2021محمد صالح مصطفى ا رما ال

ة26/10/20201/4/2021احمد تيمور فت املتو4 ن صا ر تأم 6أكتو

عيم5 اته  ة11/10/20201/4/2021احمد محمد  ن صا ر تأم 6أكتو

ة5/11/20201/4/2021رائد حسن محمد سيالن6 ن صا ر تأم 6أكتو

رة29/11/20201/4/2021محمد حامد ع يوسف عتلم7 الساحل التعليالقا

رة1/12/20201/4/2021عمر فرج عبداللطيف سلومة8 ر التعليالقا احمد ما

ادى العمرو9 ن احمد عبد ال رة1/11/20201/4/2021حازم حس اللالقا ال

ن محمد محمد عطية عبدالاله10 رة24/11/20201/4/2021حس اللالقا ال

يصه11 رة25/7/20201/4/2021اظم عايد عارف ا د ناصرالقا مع

ده12 ة29/11/20201/4/2021معتصم مف محمود الشر الشيخ زايد التخصا

رة12/9/20201/4/2021سليمان محمد سليمان باحنجه13 ة املعادىالقا م

ف14 وم التعلياملنوفية12/10/20201/4/2021عمرو احمد شو الشر ن ال شب

يم احمد محمد قناوى 15 ة21/10/20201/4/2021احمد ابرا امبابة العاما

ناء29/11/20201/4/2021عماد محمد حامد احمد16 شرم الشيخ الدوجنوب س

سن17 رة17/12/20201/4/2021محمد عماد الدين محمد ابو ا رة الفاطميةالقا القا

ة1/12/20201/4/2021يوسف السيد زغ عطيه18 ر العاما التحر



عمان احمد عبده نصاري 19 رة2/12/20201/4/2021صالح  يانالقا الشيخ زايد ال 

ة1/4/20211/4/2021محمود سم صب القصاص 20 رما ال

ة4/3/20211/4/2021عبد الرؤوف ع احمد 21 ن صا ر تأم 6أكتو

رة28/2/20211/4/2021يوسف داود ميخائيل داود22 الساحل التعليالقا

يم محمد سم اليوسف 23 رة8/6/20211/4/2021ابرا الساحل التعليالقا

رة22/4/20211/4/2021محمد احمد احمد نبوى مرة24 اللالقا ال

ايد احمد صليح25 ة10/8/20211/10/2021محمد  رما ال

يم عليان26 ة27/7/20211/10/2021احمد عبدالرحمن ابرا رما ال

ة14/10/20211/10/2021سعيد محمد عمر بن عمر بن ع27 ن صا ر تأم 6أكتو

رة26/8/20211/10/2021احمد السيد يوسف محمد محمد عيله28 الساحل التعليالقا

يم رمضان سيد29 رة3/8/20211/10/2021صالح ابرا اللالقا ال

سان30 ة7/9/20211/10/2021ماجد أحمد صا الرو ن العاما ام املصر

وم التعلياملنوفية8/8/20211/10/2021عبد الرحمن مصطفى عبدهللا محمود31 ن ال شب

ة29/11/20211/10/2021محمد حسام خليل الصوص 32 ن صاالسكندر جمال عبد الناصر تأم

رة16/11/20211/10/2021خليل يح عبدهللا عالية 33 رةالقا شفى جامعة القا مس

ن صالفيوم2/8/20211/10/2021احمد سامي محمد ع34 الفيوم تأم

يم 35 كفر الشيخ العامكفر الشيخ2/8/20211/10/2021محمد رمضان حل ابرا

ف محمد محمد الرفا 36 رة17/8/20211/10/2021شر ة التعليالقا املطر

لية3/8/20211/10/2021محمد عبد اللطيف احمد احمد37 ديدالدق املنصورة العام ا

رة22/8/20211/10/2021عمرو محمد السيد يوسف 38 وى العام بالعباسيةالقا شفى ا املس

رة5/12/20211/10/2021عبداالله عمر سعيد بن مخاشن39 النصر بحلوانالقا

ي 40 رة2/11/20211/10/2021احمد عبداملنعم ص شفي سكك حديد مصرالقا مس

ة3/1/20221/4/2022فؤاد جواد فؤاد القدرة41 رما ال

يم رفا42 ة6/2/20221/4/2022محمد السيد احمد ابرا رما ال

ة3/3/20221/4/2022احمد محمد مر سعيد التمي43 ن صا ر تأم 6أكتو

يم44 م ابرا رة15/2/20221/4/2022رأفت سامي عبدالكر ر التعليالقا احمد ما



د45 ن مجا رة15/2/20221/4/2022اسالم رضا حسن ر التعليالقا احمد ما

رة15/2/20221/4/2022محمود مأمون محمد توفبق46 ر التعليالقا احمد ما

ة24/2/20221/4/2022مصطفي عبد الرحمن السيد ابو العال 47 ن العاما ام املصر

رة20/6/20221/4/2022محمود عبدالرزاق جامع48 د ناصرالقا مع

يمش49 ة29/3/20221/4/2022احمد عبدالسالم د الشيخ زايد التخصا

رة13/2/20221/4/2022رضوان عبدهللا محمد احمد50 ة املعادىالقا م

ة12/6/20221/4/2022عمر خالد محمد منصر الضبا51 امبابة العاما

ة21/2/20221/4/2022نايف ناصر منصور حبتور 52 ن صاالسكندر جمال عبد الناصر تأم

ه53 ة24/7/20221/10/2022مصطفي محمد مف الد ن العاما ام املصر

اب السيد دبدوب 54 رة7/20221/10/2022//5محمد عدل عبدالو د ناصرالقا مع

ن 55 رة3/7/20221/10/2022اسالم محمد احمد ام ن شمسالقا شفى جامعة ع مس

رة16/8/20221/10/2022محمد طلعت محمد ع الدين الصياد 56 الساحل التعليالقا

رة18/8/20221/10/2022اصيل محمد سعيد بافضل57 ة املعادىالقا م

ـا6 رة14/1/20201/4/2021عمر حامد محمود محمود1طب العيون وجراح د ناصرالقا مع

اد قاسم الواديه2 ة27/12/20201/4/2021فادي ز ارى ا د الرمد التذ مع

س3 ون يو ة24/11/20201/4/2021محمد سرحان مز ارى ا د الرمد التذ مع

عقوب اغا4 ة25/10/20201/4/2021نديم ايمن  ارى ا د الرمد التذ مع

س عبدالرسول با أبكر5 ة26/8/20201/4/2021ت ارى ا د الرمد التذ مع

رة18/8/20201/4/2021روضه محمدج احمد محمد عبداملقصود6 ة التعليالقا املطر

س 7 س أحمد أدع رة7/12/20201/4/2021شادى ت ة التعليالقا املطر

طيب8 يم صادق نا ا رة6/12/20201/4/2021ابرا ة التعليالقا املطر

رة17/12/20201/4/2021ندى محمد عبد هللا بابح9 د ناصرالقا مع

ة1/6/20211/4/2021عصام محمد احمد املعل10 ارى ا د الرمد التذ مع

ز ف 11 يم عبد العز وماملنوفية10/3/20211/4/2021محمد ف ن ال رمد شب

رة10/8/20211/10/2021دعاء عزت عبدهللا محمود12 رمد قالوونالقا

رة21/9/20211/10/2021اياد طراد طعمه13 رمد قالوونالقا



رة5/7/20211/10/2021ضياء الدين خالد عبدالقادر القراله14 رمد قالوونالقا

م مصطفى الدمرادش عبدالعاطى15 ية30/8/20211/10/2021كر رمد طنطاالغر

ن نا شبل محمود16 ية22/8/20211/10/2021ياسم رمد طنطاالغر

يار محمد الشور17 ة3/8/20211/10/2021مى م رما ال

عيدى18 رة17/8/20211/10/2021اسراء محمد طه ا ة باملعادىالقا القوات املس

مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخكفر الشيخ2/8/20211/10/2021ايه مصطفى السيد عبدالغ ابوالسعود19

س 20 يل محمد السا رمد اسيوطاسيوط16/8/20211/10/2021بالل ن

ي 21 رة2/11/20211/10/2021محمد عبداملنعم ص د ناصرالقا مع

م وحيد عبدالسالم عبداللطيف22 ية19/12/20211/10/2021كر رمد طنطاالغر

رة22/11/20211/10/2021ع ناظم الزرزور 23 ن صالقا مدينة نصر تأم

م24 رة25/11/20211/10/2021مادونا نادر ميخائيل ام شية البكرى العامالقا م

ن مسعد مرشد25 ة22/12/20211/10/2021صفوان ياس ر ا شفي 6 اكتو مس

ن26 س مكرم صا العمار ة10/1/20221/4/2022ا ارى ا د الرمد التذ مع

يم الشورى27 ش ابرا ة6/2/20221/4/2022ود  ارى ا د الرمد التذ مع

ن امجد عزت صديق28 ة24/2/20221/4/2022اتر ارى ا د الرمد التذ مع

ة15/2/20221/4/2022ايناس اسماعيل عبد املنعم عبد املنعم مراد 29 ارى ا د الرمد التذ مع

يم30 ة24/2/20221/4/2022سيف اإلسالم حسن السيد ع د ارى ا د الرمد التذ مع

ة23/2/20221/4/2022ي حسن السيد ع31 ارى ا د الرمد التذ مع

ن عبدالرزاق حافظ32 ة9/6/20221/4/2022ام ارى ا د الرمد التذ مع

يمن بكر33 رة21/2/20221/4/2022يوسف اشرف عبد امل ة التعليالقا املطر

رة23/3/20221/4/2022رضا فا جادر34 ة التعليالقا املطر

رة12/6/20221/4/2022عمار عبد مطر مطر35 ة التعليالقا املطر

ي36 وا رة24/4/20221/4/2022وميض عبداالله محمد الش رمد قالوونالقا

رة31/3/20221/4/2022امجد محمد توفيق سالمه37 رمد قالوونالقا

سن 38 يع مصطفى ابو ا رة9/1/20221/4/2022احمد ر رمد قالوونالقا

يم عابد يوسف محمد 39 رة15/2/20221/4/2022ابرا د ناصرالقا مع



ية3/3/20221/4/2022عمر عد اسماعيل عد رسالن40 رمد طنطاالغر

رة7/2/20221/4/2022اسراء خالد احمد عبدالفتاح 41 ن صالقا مدينة نصر تأم

ماطي42 رة13/2/20221/4/2022عبدهللا صا محمد ا ن صالقا مدينة نصر تأم

ة17/2/20221/4/2022محمد ع محسن عقبل43 رما ال

رة16/6/20221/4/2022محمد ايمن عثمان نايف االزعر44 انالقا مصر للط

ي45 اماملنيا30/5/20221/4/2022فادى عادل صموئيل ز املنيا ا

ن بيومي46 رة15/2/20221/4/2022سارة بيومي حسن دار الشفاءالقا

وشان 47 ة4/9/20221/10/2022لينا خلف عبدالفتاح  ارى ا د الرمد التذ مع

ل48 رة16/8/20221/10/2022محمد مبارك احمد باطو ة التعليالقا املطر

رة17/8/20221/10/2022اكرم محمد سعيد بافضل49 ة التعليالقا املطر

اب50 رة25/8/20221/10/2022ناديه ساجد يوسف ش ة التعليالقا املطر

رة25/8/20221/10/2022احمد ع عدنان يوسف51 ة التعليالقا املطر

راحة العامة7 رة6/6/20201/4/2021محمد حسن عبد الرحمن صبح1ا رةالقا شفى جامعة القا مس

سي2 لية6/10/20201/4/2021احمد السيد البدوي يوسف ا ن صالدق املنصورة تأم

ناء12/10/20201/4/2021يوسف ممدوح عبد الرحمن3 شرم الشيخ الدوجنوب س

شام محمد محمود4 ناء26/10/20201/4/2021محمد  شرم الشيخ الدوجنوب س

ليم عبدالغ عبيد5 ن صكفر الشيخ20/10/20201/4/2021معاذ عبدا العبور تأم

يم عسل6 ة18/11/20201/4/2021عبدهللا اشرف مسعد ابرا شرق املدينةاالسكندر

اض7 رة26/9/20201/4/2021عمرو سعيد مسلم ر ة املعادىالقا م

ف8 ز شر ة9/3/20211/4/2021محمد متو عبد العز الشيخ زايد التخصا

ازي 9 ادي صا  ة8/3/20211/4/2021صالح عبد ال الشيخ زايد التخصا

شلمون 10 ة30/3/20211/4/2021اسيد محمد جميل محمد فت ال امبابة العاما

اب 11 رة18/8/20211/10/2021محمد طه سيد احمد عبدالو رةالقا شفى جامعة القا مس

ب 12 رة12/9/20211/10/2021محمد حسن الدسو غر رةالقا شفى جامعة القا مس

لية11/8/20211/10/2021االمام السعيد البيومى ع السمنودى13 ن صالدق املنصورة تأم

يا14 لية11/8/20211/10/2021جون فيليب معزوز طو ن صالدق املنصورة تأم



ن صكفر الشيخ5/8/20211/10/2021عمر محمد محمد رشدى محمد نافع15 العبور تأم

قالشرقية10/8/20211/10/2021عمر رضا سليمان محمود16 شفى جامعة الزقاز مس

ة7/9/20211/10/2021خالد محمد شعبان الرفا غلوش17 ن الصاالسكندر كرموز للتأم

ية11/8/20211/10/2021منصور سيد منصور سيد18 ن الصالقليو ا للتأم ب

الباجور املنوفية3/8/20211/10/2021أية هللا شفيق مصطفي نوار 19

ميد ع جمعه20 ميد عادل عبدا ابوحماد املركزى الشرقية8/8/20211/10/2021عبدا

دسوق العامكفر الشيخ18/8/20211/10/2021محمود حمدى محمد غازى 21

كر محمد عبدالرحمن عبداملعطى22 قنا العامقنا18/11/20211/10/2021ابو

س ناعم 23 س يو ة15/12/20211/10/2021او ن العاما ام املصر

رة5/12/20211/10/2021يوسف اشرف يوسف نصرهللا24 شية البكرى العامالقا م

ن جمال25 رة12/6/20221/4/2022به عادل حس رةالقا شفى جامعة القا مس

يد بدران 26 رة15/2/20221/4/2022االء محمد عبد ا رةالقا شفى جامعة القا مس

لية8/2/20221/4/2022محمد احمد احمد عرفه27 وه املركزى الدق ن

كيم عبد الرحمن28 ة4/1/20221/4/2022عمرو   عثمان عبد ا الوراق املركزى ا

ة8/2/20221/4/2022لؤي محمد نجيب محمد محمد فكري 29 بوالق الدكرور العاما

ة3/3/20221/4/2022وضاح عبد الواحد محمد احمد السمي30 ن صا ر تأم 6أكتو

ى1جراحة التجميل8 ة9/11/20201/4/2021شمس كيالن قاسم البيا الشيخ زايد التخصا

رة26/11/20201/4/2021مصطفى محمد احمد عطيه بدوى 2 السالم التخصالقا

ة14/1/20211/4/2021وليد خالد محمد ماردي3 بوالق الدكرور العاما

رة11/8/20211/10/2021محمود املندوه احمد4 الساحل التعليالقا

س5 س السيد بي لية5/8/20211/10/2021ندا عو ن صالدق املنصورة تأم

ة15/9/20211/10/2021م صالح عبود ثابت6 ن صا ر تأم 6أكتو

الق الغمري 7 رة16/8/20211/10/2021احمد حس فرج عبدا ة التعليالقا املطر

د سالم8 رة11/8/20211/10/2021ندي سالم فر السالم التخصالقا

م محمد السعدي9 رة9/9/20211/10/2021فرقان عبدالكر د ناصرالقا مع

يد10 ن صالفيوم25/8/20211/10/2021ساره عبدهللا محمد عبدا الفيوم تأم



ن صكفر الشيخ8/8/20211/10/2021وليد صابر مصطفى محمود11 العبور تأم

ية10/8/20211/10/2021محمود وائل محمد شعبان12 زف العامالغر

ة17/11/20211/10/2021محمد حامد عبد هللا سعيد 13 ن صا ر تأم 6أكتو

ة8/2/20221/4/2022آيه محمد أحمد البدرى 14 ن العاما ام املصر

ة30/3/20221/4/2022احمد محمود محمد البطوش15 ن العاما ام املصر

ة28/2/20221/4/2022اسماعيل محمد  اسماعيل خطاب 16 ن العاما ام املصر

ة1/3/20221/4/2022محمد رضوان جمعه العبد هللا17 الشيخ زايد التخصا

يم النعيمات18 ة20/1/20221/4/2022محمد جمال ابرا الشيخ زايد التخصا

رة15/2/20221/4/2022اشم عمر محمد عياصرة19 الساحل التعليالقا

لية8/2/20221/4/2022اسامه رضوان محمد رضوان سعيد20 ن صالدق املنصورة تأم

اع21 يع عمر بار رة8/8/20221/4/2022محمد ر ة التعليالقا املطر

ة14/6/20221/4/2022اسماء سيد خليل خليل 22 ةاالسكندر شفى جامعة االسكندر مس

ة6/4/20221/4/2022شام سليمان شعبان الصعيدي 23 ةاالسكندر شفى جامعة االسكندر مس

ا ابو الفتوح24 رة23/6/20221/4/2022اسراء ي زكر وى العام بالعباسيةالقا شفى ا املس

رة26/6/20221/4/2022ن احمد السيد العدوى 25 وى العام بالعباسيةالقا شفى ا املس

رة2/6/20221/4/2022محمد ن احمد السيد26 البنك االالقا

ة7/6/20221/4/2022محمد خالد محمد عثمان27 رما ال

رة13/3/20221/4/2022احمد حامد سم حامد 28 رة الفاطميةالقا القا

ميد غنيم 29 رة15/6/20221/4/2022ايه اسماعيل فرج عبدا ديدة املركزى القا رة ا القا

يم محمد91 ة13/10/20201/4/2021محمد الشواد ابرا د السمع والكالما مع

سلم العوش2 س احمد  ة20/12/20201/4/2021ان د السمع والكالما مع

فيظ3 رة30/11/20201/4/2021شادي اسامة محمد ع عبد ا ة التعليالقا املطر

اب مصطفى الشرقاوي 4 رة30/11/20201/4/2021محمود عبد الو ة التعليالقا املطر

رة30/11/20201/4/2021حسام عبدهللا السيد مصطفى5 ة التعليالقا املطر

نيدي6 ه احمد ع ا ة15/11/20201/4/2021احمد عبدر ن صا ر تأم 6أكتو

يم7 رة26/11/20201/4/2021م احمد السيد ابرا ن شمس العامالقا ع

نجرة  األذن واألنف وا

ـا والرأس والعنق وجراح



رة14/2/20211/4/2021وصفي عالء وصفي البنا8 ر التعليالقا احمد ما

ميد مسعود9 ة15/3/20211/4/2021محمد ممدوح عبد ا د السمع والكالما مع

ة3/1/20211/4/2021عبدالسالم عبدهللا صا القعود10 ن صا ر تأم 6أكتو

ر عدنان عز الدين11 ة13/1/20211/4/2021محمد زا ن العاما ام املصر

شلمون 12 رة29/3/20211/4/2021يزن محمد جميل محمد فت ال الساحل التعليالقا

فيظ ع 13 رة15/8/20211/10/2021محمد سالم عبد ا د ناصرالقا مع

كفر الشيخ العامكفر الشيخ2/8/20211/10/2021سدره محمد عبدالرحمن احمد14

رة16/11/20211/10/2021محمد عمر عبده ع15 ر التعليالقا احمد ما

رة11/11/20211/10/2021ادم فيصل احمد سنان16 ر التعليالقا احمد ما

م البدوي 17 ة4/11/20211/10/2021محمد ي عوض الكر ن العاما ام املصر

د سليم18 ن ابوز لية17/11/20211/10/2021محمد رمضان حس ن صالدق املنصورة تأم

ز السيد ال19 رة28/11/20211/10/2021سارة احمد عبد العز د ناصرالقا مع

كيم عوض20 دمياط العامدمياط14/2/20221/4/2022عمرو عبد ا

م21 ميد عبدالكر االقصر الدواالقصر18/6/20221/4/2022منه هللا احمد عبدا

ياة ببور فؤادبورسعيد13/6/20221/4/2022أحمد محمد شو محمد 22 ا

ة28/12/20201/4/2021عامر عبده راشد العزي 1جراحة املسالك البولية10 ن صا ر تأم 6أكتو

رة26/11/20201/4/2021احمد ابوالوفا حف احمد2 ر التعليالقا احمد ما

دة3 ة29/11/20201/4/2021محمد مف محمود الشر الشيخ زايد التخصا

ة18/3/20211/4/2021ماجد احمد ع الفق 4 ن صا ر تأم 6أكتو

ة26/4/20211/4/2021مراد احمد صا بابصيل 5 ن صا ر تأم 6أكتو

رة2/8/20211/10/2021بالل محمود محمد العبو6 ر التعليالقا احمد ما

يم رمضان 7 يم شعبان ابرا رة5/8/20211/10/2021ابرا ر التعليالقا احمد ما

مع الط باالسماعيليةاالسماعيلية3/8/20211/10/2021ع محمد احمد محمود8 ا

ز9 ز محمود عبد العز ة15/8/20211/10/2021عمرو عبد العز رما ال

ن صكفر الشيخ16/8/20211/10/2021احمد عبد السالم مغاورى محمد شامية10 العبور تأم

يم محمد نص11 رة19/8/20211/10/2021محمود السيد ابرا ن صالقا مدينة نصر تأم



ة15/5/20221/4/2022خالد مسعود عبد هللا شعيب12 ن صا ر تأم 6أكتو

اري 13 ة6/2/20221/4/2022سعيد حسن  ن صا ر تأم 6أكتو

رة24/1/20221/4/2022عبدالنور يوسف حسن14 ر التعليالقا احمد ما

يم محمد ع 15 مع الط باالسماعيليةاالسماعيلية9/2/20221/4/2022محمد إبرا ا

ة17/3/20221/4/2022عبد هللا محمد حا صو حوش16 امبابة العاما

ة6/2/20221/4/2022عبد الرحمن ع محمد17 امبابة العاما

رة12/6/20221/4/2022عمر صا عمر باسالسل18 ة املعادىالقا م

ساوى 19 ة30/3/20221/4/2022محمد عصام يوسف ال ر العاما التحر

رة31/3/20221/4/2022عمار عبده محمد سعد العلوي 20 ة التعليالقا املطر

ية8/2/20221/4/2022أحمد عبد هللا محمد ع الفيومي21 ن الصالقليو النيل للتأم

ي22 رة17/7/20221/10/2022سامح عبدهللا صا اليما ة املعادىالقا م

يم البل1طب األسرة11 رة21/11/20201/4/2021شام احمد نوح ابرا مركز ص سراى القبةالقا

مركز ص طنبدىاملنوفية5/10/20201/4/2021ايمان حمدي محمود املنو2

مركز طب اسرة محمد مشابورسعيد14/8/20201/4/2021اسراء عالء محمود السيد ابو املعاطى عالم3

ة8/8/20201/4/2021آالء جمال سليمان محمد4 مركز ص أبو قاالسكندر

رة18/3/20211/4/2021عماد مختار سالم مبخوت 5 مركز ص سراى القبةالقا

ة17/3/20211/4/2021محمد عبد الفتاح  محمود السفار6 يفانواالسكندر مركز ص سان إس

ن عبد الفتاح محمود السفار7 ة17/3/20211/4/2021نيف يفانواالسكندر مركز ص سان إس

رة1/2/20211/4/2021دينا رضا محفوظ محمد عبد هللا8 مركز ص ال السادسالقا

وماملنوفية21/2/20211/4/2021اجر محمد مو محمد نصر الدين 9 ن ال مركز ص شب

ن رفعت حامد احمد 10 ة26/8/20211/10/2021ياسم مركز ص املندرةاالسكندر

ة22/8/20211/10/2021به أحمد نظ عبداملالك 11 مركز ص املندرةاالسكندر

رة3/4/20221/4/2022محمد عوض محمد احمد12 مركز ص سراى القبةالقا

رة29/6/20221/4/2022عادل احمد عبدهللا باحميد13 مركز ص سراى القبةالقا

يم محمد البحراوى 14 ة30/5/20221/4/2022اسراء محمد ابرا يفانواالسكندر مركز ص سان إس

رة1/2/20221/4/2022أسماء محمد مجدي أبوالفتوح العدوي 15 مركز ط ال 70 فدان القا



نداوى محمود حراز16 به محمد  رة1/2/20221/4/2022حب مركز ط ال 70 فدان القا

ة1/2/20221/4/2022رانيا سعد ع سعدالدين 17 مركز ص السيوفاالسكندر

رة9/2/20221/4/2022ن اشرف رشاد عبدالفتاح 18 امسالقا مركز ص التجمع ا

ب دياب 19 رة1/2/20221/4/2022محمد سم لب امسالقا ع التجمع ا مركز ص ال الرا

ز اسماعيل 20 مركز ص الباجور املنوفية27/3/20221/4/2022عبدهللا امجد عبد العز

ة1/2/20221/4/2022ايه السيد محمد ع21 را املركز الط بحدائق اكتو

ز22 ة22/2/20221/4/2022احمد اشرف احمد عبد العز تكا امسة اب ب مركز ص املنطقة ا

ب حسن عبد السالم عبد الفتاح1الطب النف12 رة21/10/20201/4/2021ز ة النفسيةالقا العباسية لل

يم محمد املسل2 رة18/11/20201/4/2021عبدهللا محمد ابرا ة النفسيةالقا العباسية لل

يم3 امل ابرا رة18/11/20201/4/2021به احمد  ة النفسيةالقا العباسية لل

ع4 يم الصا رة19/11/20201/4/2021سمة محمود ابرا ة النفسيةالقا العباسية لل

ى 5 ى محمد بح رة14/11/20201/4/2021امنية محمود زا ة النفسيةالقا العباسية لل

ة النفسية باسيوطاسيوط8/9/20201/4/2021لده احمد جالل مصطفي6 ال

ة9/7/20201/4/2021الشيماء محمد محمد خضر7 ة النفسيةاالسكندر املعمورة لل

ة25/10/20201/4/2021ندى احمد احمد متو ابو النجا8 ة النفسيةاالسكندر املعمورة لل

رة9/8/20211/10/2021ملياء عصام حامد احمد9 ة النفسيةالقا العباسية لل

ة محمد احمد سليمان 10 رة16/8/20211/10/2021ام ة النفسيةالقا العباسية لل

ة النفسية باسيوطاسيوط4/8/20211/10/2021محمد بدوي محمد مسعود11 ال

ز12 رة8/8/20211/10/2021مى احمد حسن احمد عبدالعز رةالقا شفى جامعة القا مس

رة27/12/20211/10/2021شام محمد حسن محمد13 ة النفسيةالقا العباسية لل

رة9/2/20221/4/2022آالء محمد مصطفى 14 ة النفسيةالقا العباسية لل

رة18/4/20221/4/2022احمد سم انور احمد محمد15 ة النفسيةالقا العباسية لل

صر16 كيم عبد الغفار نو ة النفسية باسيوطاسيوط9/2/20221/4/2022احمد عبد ا ال

ي17 ة النفسية باسيوطاسيوط15/2/20221/4/2022أحمد محمد محمود ف محمود السعد ال

ة30/5/20221/4/2022اسراء محمود عبدالرحمن النجو18 ة النفسيةاالسكندر املعمورة لل

ي حامد محمد1أمراض الباطنــة13 لية14/10/20201/4/2021داليا طلعت الشر املنصورة التخصالدق



واد2 املنيا العاماملنيا24/11/20201/4/2021سعيد عيد عبد اللطيف عبد ا

ية25/11/20201/4/2021االء عبد الرحمن ع السيد3 ا التعليالقليو ب

لية15/10/20201/4/2021محمود محمد نجاح محمود احمد4 ضالدق از ال الباطنة التخص للكبد وا

ق العامالشرقية10/8/20211/10/2021عبدالرحمن محسن جميل ابوطالب5 الزقاز

ن6 يم حس ق العامالشرقية3/8/20211/10/2021رنا حمدى حس ابرا الزقاز

ز خلف هللا7 ة18/8/20211/10/2021نورا ياسر عبد العز رما ال

رة18/8/20211/10/2021ايمان حمدى ع سعيد 8 دار الشفاءالقا

فاقوس املركزى الشرقية10/8/20211/10/2021محمود احمد نصر بندارى 9

اج4/8/20211/10/2021اسالم احمد محمد ع 10 اجسو ن ص سو الل تأم ال

س11 ة18/4/20221/4/2022محمود محمد نصر محمد خم ر العاما التحر

وم التعلياملنوفية2/2/20221/4/2022ايناس محمود حسن السيد12 ن ال شب

ي 13 ع جدعان الع ة6/6/20221/4/2022نور ما ن صا ر تأم 6أكتو

قالشرقية7/2/20221/4/2022أحمد صالح سالم حسن 14 شفيات جامعة الزقاز مس

يد محمد الفقي15 سيدي سالم املركزى كفر الشيخ8/2/20221/4/2022أمجد سم عبد ا

مع الط باالسماعيليةاالسماعيلية3/7/20221/10/2022ن محمد خ اكباز16 ا

ري 14 اج16/11/20201/4/2021عماد عزت فؤاد توفيق1علم األمراض السر اجسو ن ص سو الل تأم ال

شراح عبدالفتاح محمد زع2 وماملنوفية15/11/20201/4/2021ا ن ال حميات شب

ش3 يم محمد درو ة15/11/20201/4/2021ايات ابرا ن صا ر تأم 6أكتو

ن4 ان طلعت محمود شا ية11/10/20201/4/2021نور ا التعليالقليو ب

ليم عبدالشا5 يد عبدا ية20/10/20201/4/2021ندى عبدا ا التخصالقليو اطفال ب

ا وائل عبد املنعم االخضر6 ية16/11/20201/4/2021م ى العامالغر لة الك ا

رة10/8/20211/10/2021به اسامه مصطفى سليمان محمد7 مركز أورام دار السالمالقا

اف 8 ز عمر بامد رة15/8/20211/10/2021مروة عبد العز مركز أورام دار السالمالقا

يم عواد بدر 9 رة9/8/20211/10/2021احمد طه ابرا د ناصرالقا مع

رة9/8/20211/10/2021رؤى مجدى حل طه10 د ناصرالقا مع

ا ع11 رة10/8/20211/10/2021رنده خالد زكر ديدة املركزى القا رة ا القا



ية18/8/20211/10/2021االء اسماعيل معتمد اسماعيل غانم12 حميات طنطاالغر

د محمود يوسف محمود13 اج28/9/20211/10/2021نا اجسو مركز اورام سو

لية8/8/20211/10/2021رضوى مدحت املر14 املنصورة التخصالدق

ليله15 ميد  ب عاطف عبد ا ية29/8/20211/10/2021ز شاوى العامالغر امل

رة15/11/20201/4/2021محمود مصطفى عبد العظيم محمد1التخدير والعناية املركزة15 ة التعليالقا املطر

ميد خليفة2 رة6/12/20201/4/2021احمد محمد عبد ا ة التعليالقا املطر

ليم سيداحمد الس3 اشم عبدا ليم  رة23/11/20201/4/2021عبدا ة التعليالقا املطر

رة23/11/20201/4/2021احمد اسامة صا محمود4 ة التعليالقا املطر

رة29/11/20201/4/2021عمرو احمد محمد عبد القادر ع5 د ناصرالقا مع

رة25/11/20201/4/2021احمد جمال عباس ف6 الساحل التعليالقا

ميد محمد ع رستم7 رة22/11/20201/4/2021محمد مصطفي عبدا الساحل التعليالقا

رة23/11/20201/4/2021مؤمن محمد محمد عماره8 الساحل التعليالقا

نطى9 ة24/2/20211/4/2021احمد عبد الباسط عبد اللطيف ال امبابة العاما

رة10/8/20211/10/2021عبدهللا محمد احمد رفا10 د ناصرالقا مع

ى محمد مقبل 11 رة18/8/20211/10/2021االء ص اطفال مصرالقا

ري 12 و لية12/9/20211/10/2021عبدالرحمن يح محمد أحمد ا ن صالدق املنصورة تأم

سري 13 رة6/12/20211/10/2021عيدروس عبدهللا احمد امل د ناصرالقا مع

ي الدسو السيد طباله14 رة4/11/20211/10/2021يثم خ الساحل التعليالقا

شاوي 15 لية9/6/20221/4/2022غيداء السيد السيد امل ن صالدق املنصورة تأم

يم السيد161 يم عرا ابرا رة16/11/20201/4/2021ابرا الساحل التعليالقا

ة25/11/20201/4/2021محمود سعد حمد محمود2 رما ال

لية16/11/20201/4/2021فاطمه رامي احمد محمد3 ديدالدق املنصورة العام ا

رة9/12/20201/4/2021سماح عمر عوض احمد معدان4 ر التعليالقا احمد ما

ن5 د حامد حس ة13/9/20211/10/2021ز الشيخ زايد التخصا

ة6/9/20211/10/2021ياسر محمد ع غالب 6 الشيخ زايد التخصا

رة11/7/20211/10/2021فادى خالد واكد 7 د ناصرالقا مع

جراحة الفم والوجه 

ن والفك



رة22/11/20211/10/2021محمد أحمد محمد دراج8 ن صالقا مدينة نصر تأم

مدي9 يم ا ة24/2/20221/4/2022محمد خليل ابرا الشيخ زايد التخصا

ب10 ة13/6/20221/4/2022محمد صا محمد صا الص الشيخ زايد التخصا

رة28/3/20221/4/2022مصطفى محسن مث ثابت11 الساحل التعليالقا

اب خالد احمد عبدالفتاح12 رة5/2/20221/4/2022ا الساحل التعليالقا

ن محمد سالم العطاس13 رة13/2/20221/4/2022حس ن صالقا مدينة نصر تأم

س الزع14 رة23/6/20221/4/2022عبدالرحمن ثائر ان د ناصرالقا مع

رة5/2/20221/4/2022محمود الدكروري عبد الستار الدكروري 15 شفي الساحل التعلي القا مس

ي16 رة5/2/20221/4/2022يوسف محمد املغر شفي الساحل التعلي القا مس

رة5/2/20221/4/2022محمد مصطفي يوسف الدمرداش17 شفي الساحل التعلي القا مس

رة5/2/20221/4/2022أحمد عزت محمود ع مو18 شفي الساحل التعلي القا مس

رة29/11/20201/4/2021يثم جمعه منضور عثمان1جراحة األطفال17 البنك االالقا

ن عبدهللا احمد غزا2 ة21/2/20211/4/2021ياسم اماالسكندر الشاط ا

ابوحماد املركزى الشرقية9/8/20211/10/2021السيد سامى السيد محمد زقزوق3

ة27/2/20221/4/2022محمد فت يوسف ابو حميدة4 ةاالسكندر شفى جامعة االسكندر مس

ش5 ادي ال ئ عبدال ا ناء26/1/20221/4/2022عمر  شرم الشيخ الدوجنوب س

ى ع عبدالقدوس6 قالشرقية9/2/20221/4/2022محمد خ شفى جامعة الزقاز مس

رة10/2/20221/4/2022محمد محمود محمد عبده الصغ7 ة العامالقا املن

ا ع عبيد عوض عبد هللا8 ة6/6/20221/4/2022ل ن صا ر تأم 6أكتو

ن9 عمان حس د ع  ة30/1/20221/4/2022مجا وزةا ال

س10 رة8/8/20221/10/2022عبدالناصر عمر عوض باع ة التعليالقا املطر

س181 ن صكفر الشيخ19/11/20201/4/2021محمود عباس عوض السا العبور تأم

ند عادل مصطفى صابر2 ف14/3/20211/4/2021م ف التخصب سو ب سو

اج3 يل عبد الرحمن  لية10/8/20211/10/2021محمد ن ديدالدق املنصورة العام ا

ه4 ة8/6/20221/4/2022محمد محسن محمد عبدر الشيخ زايد التخصا

رة19/6/20221/4/2022عبدهللا ع عبدهللا االشول 5 د ناصرالقا مع

ملة  جراحة ا وا

يـة العص



ي6 ا ة21/6/20221/4/2022كمال ع نا احمد ال ن العاما ام املصر

يع محمود الصادى1طب الطوارئ 19 لية24/11/20201/4/2021محمود مصطفى ر ن العامالدق بالو الس

رة7/6/20211/4/2021محمد عبدهللا علوى العولقى2 رةالقا شفى جامعة القا مس

يم احمد محمد العمودي3 رة1/3/20221/4/2022إبرا رةالقا شفى جامعة القا مس

اته السيد سليمان4 ة2/2/20221/4/2022وليد السيد  الشيخ زايد التخصا

امل حامد محمد حسن 5 ة3/2/20221/4/2022ايمن  الشيخ زايد التخصا

ميد6 ة3/2/20221/4/2022محمود مصطفى عبدالن عبدا الشيخ زايد التخصا

ية9/2/20221/4/2022خالد احمد السيد العدوى 7 سمنود املركزي الغر

رة4/8/20221/10/2022محمد م الدين سعد عبده8 رةالقا شفى جامعة القا مس

رة20/6/20211/4/2021ديل محمد األحمد1جراحة القلب20 د ناصرالقا مع

يل 2 رة25/8/20211/10/2021احمد محمد ع ج ة التعليالقا املطر

رة24/8/20211/10/2021محمد طالب احمد باحكم3 ة املعادىالقا م

ى4 ض بدمياطدمياط10/2/20221/4/2022والء عبوده ع ع محمد املعلوا از ال مركز القلب وا

رة18/7/20221/10/2022ع الدين محمد السنو الغزا5 د ناصرالقا مع

شر21 رة12/6/20221/4/2022مروه فاروق محمد صا 1علم األمراض ال د ناصرالقا مع

ة30/5/20221/4/2022اسماء السيد سالم عامر2 ةاالسكندر شفى جامعة االسكندر مس

ـة22 ى عبده مسلم1أمراض القلب واألوعية الدمو مع الط باالسماعيليةاالسماعيلية12/6/20221/4/2022محسن محمد سم خ ا

د خلف جيار1 ة10/10/20221/10/2022احمد ف الشيخ زايد التخصا

ا 2 يع س ة6/9/20221/10/2022احمد مسعود ر ن العاماالسكندر رأس الت

رة16/10/20221/10/2022محمد خالد عكرمه3 البنك االالقا

ة19/9/20221/10/2022عبدالفتاح محمد عبدالفتاح نصرهللا4 ةاالسكندر شفى جامعة االسكندر مس

ن سعد5 رة7/9/20221/10/2022منذر احمد حس البنك االالقا جراحة املسالك البولية

يل ة القانونيـة لل م ضمن الف خ بدء تدر األطبـاء الذين تار

ـا نجرة والرأس والعنق وجراح األذن واألنف وا

جراحة التجميل

راحة العامة ا

جراحة العظام



د و ةع صا نا ال الشيخ زايد التخصا

ي لس العر ب عدم وجود االختصاص  ا س يل  اليمكن ال

ة جراحة األوعية الدمو


