
codeاالسم
ي    ح  تشر ال

التطبيقى

الرقابة 

الصحية 

عىل 

االلبان

امراض 

االسماك 

يات قشر وال

امراض 

باطنة

جراحة 

عامة 

وتخدير

امراض 

التناسل 

وامراض 

الذكورة

الطب 

ىع  الشر

سموم  وال

ت واالجراءا

باثولوجيا 

خاص

راهيم محمد حسن   مستجد4001 تهال اب 33.536372637342531اب

حميد محمد   مستجد4002 مد عبدال مد اح 30.5313419.5332622.526اح

راهيم عىل    منقول بمواد4003 ف محمود اب مد اشر اح

سيد جابر يونس   مستجد4004 مد ال 3429322631281736اح

خمارى   مستجد4005 سيد محمد متوىل ال مد ال اح

مد جمال عطيه بالل   مستجد4006 3333382838322338اح

وك   مستجد4007 مد سعد فوزى محمد مبر اح

موىل عىل حسن   مستجد4008 مد سمبر عبدال 26.5333525413027.533اح

قرشاوى   منقول بمواد4009 راهيم ال مد صبىح محمد اب اح

مد عادل شحاته محمد رجب   مستجد4010 21.5273122.5322417.530اح

عزيز   مستجد4011 عزيز فتىح عبدال مد عبدال 29.531402137242640اح

ن   مستجد4012 راهيم حسير مد عصام اب 18262418362419.516اح

راهيم عباس   مستجد4013 مد مجدى اب اح

مطلب   مستجد4014 مد عبدال مد محمد اح 34313521342823.534اح

دين   مستجد4015 دين صالح ال مد محمد حسام ال 30333319.532282333اح

مد محمود محمود كويله   مستجد4016 31.5363725.5383323.534اح

مد مسعد محمد محمد   مستجد4017 29.5353633363423.532اح

حفيظ   مستجد4018 قادر عبدال مد هنداوى عبدال اح

لطيف   مستجد4019 دين عبدال م ياش محمد عزال 39.5354436.5454034.542اده

26333719362926.533اسامه محمود صفوت محمود خليل   مستجد4020

سيد محمد   مستجد4021 مد ال 40.542453139373243اشاء اح

راهيم حامد   مستجد4022 نرص اب 30413826.5373125.533اشاء سيف ال

   مستجد4023
ن

منوف مجد محمد ال وال ى اب 31.536372535362936اشاء صبر

مد   مستجد4024 رحيم محمد اح 42424335.5403732.539اشاء عبدال

لطيف عىل    مستجد4025 اشاء عبدال

لطيف عيد ريشه   مستجد4026 34404030.540353142اشاء عبدال

سيد   مستجد4027 اشاء كمال محمد ناجر ال

اشاء محمد شعبان محمد   مستجد4028

ور رجب   مستجد4029 37.5373822.536342840اشاء مدحت ان

عزيز حبشر   مستجد4030 راهيم عبدال اسماء اب

راهيم كمال خلف   مستجد4031 30.5374124363227.540اسماء اب

حميد   مستجد4032 مقصود عبدال مد عبدال 37383928.536312538اسماء اح

مد محمود بركات   مستجد4033 اسماء اح

لطيف   مستجد4034 سيد عبدال 39404335.5393327.541اسماء محمود ال

35.532392435272334اسماء هشام عطيه حسن عىل   مستجد4035

قت محمد عىل دهيس   مستجد4036 37414432393934.539اشر

ن نيقوال جورج   مستجد4037 جينيا قسطنطير سان2430321528221831اف 0.51حقوق االن

26.5323419.5332424.531االء سمبر محمد محمود   مستجد4038

مد كامل    مستجد4039 26.533352028262333االء مجدى اح

وبكر محمد   مستجد4040 االء محمد اب

حافظ   مستجد4041 شيماء محمد حسن عبدال 33393424.5363223.533ال

هام رمضان صبىح محمد   مستجد4042 27.5333326.539312535ال

ن سامح فوزى فؤاد يوسف   مستجد4043 3841463338362446الير

رازق   مستجد4044 امال طه طه عبدال

راهيم غازى   مستجد4045 راهيم سعد اب ل اب 4040393440322639ام

نجيىل سعيد صالح   مستجد4046 37.5444437.5403030.543امنيه ال

34.5353523363424.536امنيه محمد محمد عىل   مستجد4047

امبر مجدى جمال محمد   منقول بمواد4048

شافىع   مستجد4049 حميد ال ه حمدى عبدال 45444537433832.545امبر

ه مجدى محمد عىل   مستجد4050 35.5413933.5413328.545امبر

راهيم   مستجد4051 مد اب ه محمد اح 36.5363724.537322339امبر

ه   مستجد4052 و حبر سالم اب راهيم عبد ال 24.5303422.534282633امينه ناجر اب

راهيم   مستجد4053 انىحر محمد فتىح اب

انىحر نارص محمد محمد   مستجد4054

 لالعادة4055
ى

درو مجدى عدىل اسكندر    باف 1616201218221117ان

وك   مستجد4056 س عصام محمود محمد مبر ان

سالم محمد   مستجد4057 صاف ياش عبدال 34.5353620.5332923.526ان

ات سعيد محمد راشد   مستجد4058 31363522.534332339اي
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سيد   مستجد4059 مد ال حكيم اح ات عبدال 40414432.538333042اي

اد طارق حسن يوسف عمر   مستجد4060 44434433.5433435.542اي

مان خميس محمد يوسف   مستجد4061 3236382937322138اي

صمد   مستجد4062 لطيف عبدال دين عبدال مان عالءال 39.5424033423628.544اي

ى   مستجد4063 مان عىل محمد عشر 36423930443832.541اي

مان محمد سميح مصطقن   مستجد4064 اي

مد   مستجد4065 ف شعبان اح ه اشر 41414136413730.542اي

حافظ   مستجد4066 ه هللا عاصم محمد عبدال 37374329353230.542اي

ن   مستجد4067 ه حمدى رمضان امير 33.5323521333123.530اي

مد   منقول بمواد4068 دين محمد مرىس اح ه شمس ال ة 18.528312024201831اي 26اساسيات مناعة29(خاص / عام  )علم األدوي

حميد   مستجد4069 سيد عبدال عزيز ال ه عبدال 44424437.5433632.546اي

حميد بدر   مستجد4070 مد عبدال ه عرفه اح اي

مسلمانن   مستجد4071 فتاح ال ه فرج عبدال 3332372432302738اي

راهيم   مستجد4072 جواد اب ه محمد عبدال 29.5384326362828.536اي

ه محمد عياد جمعه   مستجد4073 35334025.5323323.532اي

مد   مستجد4074 رحمن اح ه مصطقن عبدال 3943444143373546اي

ه يوسف سليمان فرج   مستجد4075 38394033.5413626.542اي

ه يونس محمود يونس محمد   مستجد4076 33.5374333373629.543اي

مد محمد حمدان   مستجد4077 2231342336292435باسم محمد اح

 محمد توفيق   مستجد4078
ى

30.530332232302334بتول عصام محمد شوف

ى ارمانيوس   مستجد4079 38.5414430383531.544بريسكال نبيل هبن

فتاح   مستجد4080 مد عبدال 26333321.534212230بسمه جمال اح

43.5464537.546423947بسمه حسن عىل محمد   مستجد4081

43.5454430.543383343بسنت سامح محمدى غريب سيد روحه   مستجد4082

مد جابر   مستجد4083 34.5313423.5342625.533بسنت صالح اح

25.5373722.5343025.535بسنت عاطف محمد عىل   مستجد4084

34.5283825313520.537بسنت محمود عبدهللا توفيق   مستجد4085

ه سعيد محمد فضيله   مستجد4086 بشر

 لالعادة4087
ى

بشبر محمود محمد   باف

ى   مستجد4088 فتاح بحبر سالم عبدال 30323917.5322823.532بالل عبدال

حكيم   مستجد4089 مد سعيد عبدال تحيه اح

راهيم   مستجد4090 36.5333329362930.535تقى جمال محمد اب

عزيز موىس محمد   مستجد4091 37404130.540402539تقى عبدال

رحمن محمد   مستجد4092 4043454045393944تقى ماجد عبدال

شيخ   مستجد4093 لطيف عمر ال 33.5283225.5373122.534جاش عبدال

سيد محمد   مستجد4094 من ال ن اي 32394527.5403622.540جاسمير

سيد   مستجد4095 29.5364229423327.535جماالت عبده محمد ال

2634332131291835جمانه عىل محمد سليمان   مستجد4096

40434532.542372743جينا جرجس عبده   مستجد4097

من فايز بسله   مستجد4098 37374127.5333429.537حبيبه اي

جليل سليمان   مستجد4099 ف عبدال 32303716.5343329.531حسام اشر

31.5363726.536272839حسام محمد رضوان رضوان   مستجد4100

راهيم   مستجد4101 دين عبدهللا اب راهيم عالءال 2525341829292129حنان اب

وك   مستجد4102 18253215322319.526خالد عىل محمود عبدهللا مبر

عزيز محمد   مستجد4103 خالد نارص عبدال

مد   مستجد4104 مد محمد اح 29.5273221.529312936خلود اح

مد   مستجد4105 3438352538342640خلود خالد محمد سيد اح

بكساوى   مستجد4106 مد ال 35353823.533312237خلود خميس محمد اح

مد  وهيدى   مستجد4107 دعاء اح

41414036423331.539دعاء خالد حارس محمد خليل   مستجد4108

دعاء سعيد قبارى عىل   مستجد4109

سيد محمد   مستجد4110 27.5353722.5303124.530دعاء محمد فتىح ال

لبان   مستجد4111 ن ال عينير وال دنيا كمال اب

راهيم   مستجد4112 قتاح اب 36.5353527.542362840دنيا محمد عبدال

مقصود   مستجد4113 عزيز عبدال 35.5313727363825.539دنيا مصطقن عبدال

3939393444383443ديفيد بسام صبىح داود سليمان   مستجد4114

مه اسماعيل محمد اسماعيل   مستجد4115 43.543443742383448دي

عجىم   مستجد4116 راهيم ال هاب اب 24283618302517.532دينا اي
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مد حلىم محمود   مستجد4117 36.5364124.538312437دينا مسعد اح

رؤيا عىل محمد عىل    مستجد4118

مد   منقول بمواد4119 قادر اح عزيز بعدال 64سلوكيات2928341834312131رؤيه سعيد عبدال

بكرى عرفات   مستجد4120 3432362735332734راىم سمبر محمد ال

مد   مستجد4121 وهاب اح يا جمال عبدال 3029322936302539ران

عزيز محمد   مستجد4122 يا عاطف عبدال 43474536.543383547ران

رباب سليم رشدى اوالد عيش   منقول بمواد4123

د   مستجد4124 واح عزيز عبدال سيد عبدال 25293922382917.528رحمه ال

سيد عبدهللا   مستجد4125 رحمه حمدى ال

حفيظ عبود   مستجد4126 34344029403229.539رحمه سعيد عبدال

39424632.542363041رضا محمد جادو هالل   مستجد4127

سيد خليل   مستجد4128 42.5414334413828.547رضوى رمضان ال

سيد محمد مرىس   مستجد4129 رضوى محمد ال

رحيم عىل   مستجد4130 3633392838312737رقيه محمد عبدال

صباغ   مستجد4131 رنا جبر محمد جبر ال

سقا   مستجد4132 31.533383437343032رنا رضا محمد ال

طحان   مستجد4133 غنن ال 31403730.5413431.534رنا نارص معوض عبدال

28313520353017.536رنا هانن ممدوح حسن    مستجد4134

مد عوض   مستجد4135 مد محمد اح 34393527.5393425.542روان اح

سيد   مستجد4136 سيد محمد ال 29.539423938362840روان ال

راهيم   مستجد4137 33.530372737322337روان جمال محمود اب

مجيد   مستجد4138 35.5384230.5393229.540روان حسن عطيه عبدال

29.5354027.533322637روان رمضان محمد عىل   مستجد4139

قوى يونس   مستجد4140  عبدال
ى

36.5423931.5393531.544روان شوف

سعيد عىل   مستجد4141 سان20283217302118.526روان محمد ال حقوق االن

محسن   مستجد4142 مد حلىم عبدال مد اح 31383926343425.536رودينا اح

مد   مستجد4143 راهيم اح 36.537463438363343روضه محمد اب

عاىط   مستجد4144 28313623.534302035رويدا بشبر مدنن عبدال

29.5363722.5363324.537ريم امبر طلعت فؤاد   مستجد4145

دين رمضان عبدهللا   مستجد4146 36374027403229.539ريم حسام ال

راهيم عبدهللا   مستجد4147 سيد اب زياد ال

منعم محمد عىل   مستجد4148 32.536403140372841زياد عبدال

نارص محمد صديق   مستجد4149 زينب عبدال

راهيم   مستجد4150 وكيل اب راهيم عبدال ساره اب

ف بيوىم محمد   مستجد4151 34384131383825.539ساره اشر

عال   مستجد4152 مد عبدال ف محمد اح 30.5303524.5363422.533ساره اشر

رحيم   مستجد4153 ف محمد عبدال 41454334.538392944ساره اشر

31344027.537372238ساره رضا سمبر محمد   مستجد4154

26.534382538292535ساره محمد حاتم لطقن رزق   مستجد4155

كريم   مستجد4156 سيد عبدال 34.5414234.540303137ساره محمود ال

رؤوف   مستجد4157 18323420282721.529ساره مراجع سليمان عبدال

مد   مستجد4158 ساره نشات جابر اح

 لالعادة4159
ى

ساندى جورج وهيب شاكر خليل   باف

فتاح   مستجد4160 سيد عبدال سيد ال سعد ال

سلسبيل مصطقن محمد محمد   مستجد4161

31.536402831382930سلفانا سعيد لمىع سعيد   مستجد4162

سيد   مستجد4163 مد محروس نبوى ال 32403527.537342537سلىم اح

مد   مستجد4164 مد محمد اح 28273527332622.530سلىم اح

حكيم   مستجد4165 وجود عبدال س ال 36373933383431.540سلىم حسن ان

31.5353627.535322233سلىم حسن عىل حسن   مستجد4166

سلىم حسن محمد اسعد محمد   مستجد4167

وزيد شحان   مستجد4168 27303617.5303021.526سلىم خالد محمد اب

ى محمد عيد عبده   مستجد4169 27.5293715.534292331سلىم خبر

حميد    مستجد4170 38444334.542353143سلىم رجب سالمه سالم عبدال

2727362334332733سلىم سالمان محمد سالمان   مستجد4171

33303825313226.527سلىم سميح محمد عىل   مستجد4172

رازق ربيع محمد   مستجد4173 20232512.523191817سلىم عبدال

31.5353824.536322336سلىم عمر خميس عىل   مستجد4174
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منصورى   مستجد4175 26293121312820.531سماء عزيز حسن ال

سمر عزت محمد عطاهللا   مستجد4176

30.5323621.532332635سميه حمدى محمد رمضان   مستجد4177

39.5384236.538353338سهيله سمبر ثروت محمود   مستجد4178

عزيز حامد   مستجد4179 41414235413832.542سهيله عزت عبدال

ن   مستجد4180 مد سعيد حسنير دين اح سيف ال

سيف هللا سامح سعد حافظ   مستجد4181

يال جندى   مستجد4182 46444238.5434032.545شادى سامح دان

فتاح   مستجد4183 42414435413830.547شدوه مدحت عبدال

راهيم   مستجد4184 وق خالد محمود اب 35.5394333.541372642شر

سيد محمد   مستجد4185 باسط ال دين عبدال شمس ال

مد محمد   مستجد4186 دين كامل اح شهاب ال

راهيم   منقول بمواد4187 ين رياض مصطقن اب فطريات22.5232912.5312020.524شبر وجيا وال ول 35الباثولوجيا30البكبى

دين جابر   منقول بمواد4199 رحمن عزال ة 29الطفيليات22253119.5252918.532عبدال 28(خاص / عام  )علم األدوي

رحمن عمرو حسن عىل رضوان   مستجد4200 37414238453726.543عبدال

رحمن عنبى سعد رمضان   مستجد4201 35353522373028.536عبدال

رحمن محمد صالح محمد   منقول بمواد4202 ة 24.5273817312815.537عبدال فطريات29(خاص / عام  )علم األدوي وجيا وال ول 25البكبى

راهيم   مستجد4203 فاضل اب رحمن نارص عبدال 33.5303625.5383424.536عبدال

رحيم    مستجد4204 رحيم رمضان عبدال 43.5434533.5423329.543عبدال

سيد   مستجد4205 مد ال سيد اح 3240413641352740عبدهللا ال

28.5293519322921.536عبدهللا محمد عبدهللا بهنش   مستجد4206

22.5283323342419.534عبدهللا محمد عبدهللا فاضل   مستجد4207

راهيم   مستجد4208 عبدهللا محمود عبدهللا اب

حميد سعيد   مستجد4209 33.5353329.540292736عبدهللا ناجح عبدال

سيد   مستجد4210 عاىط ال سيد عبدال عببر ال

راهيم   مستجد4211 فتاح اب دين عصام عبدال 41464636454033.547عزال

صباغ   مستجد4212 عزه محمد منصور ال

مد   مستجد4213 3133362129292128عزيزه سعيد صبىح اح

عىل حسن عىل محمد   مستجد4214

رحمن   مستجد4215 29263517.530272130علياء عىل اسماعيل عىل عبدال

فتاح   مستجد4216 27.5374124.5343421.539عمر رجب عيد عبدال

نجار   مستجد4217 22272720.5282521.531عمر فوزى حافظ موىس ال

عمر محمد فوزى جابر فرج هللا   منقول بمواد4218

3336443039342740كارين خالد محمد جمعه   مستجد4238

3232372334232634كريم محمود بكرى محمد   مستجد4239

34.5423833.542302642كريم يشى خميس عىل حسن   مستجد4240

 يوسف   مستجد4241
ى

لس سمبر شوف 25.5203116242215.524كبر

لس ماجد ريمون نظىم   مستجد4242 30333623.5352925.535كبر

ى حليم نصبر   مستجد4243 لس نبيل خبر 36.5333522.5323024.532كبر

بغدادى   مستجد4244 30383723333025.536لجينه عماد محمد ال

راهيم محمد محمود   مستجد4245 26313621.534252231ليىل طارق اب

مد جابر   مستجد4246 سيد اح راهيم ال 39394534443130.540ليندا اب

عزب   مستجد4247 فتوح ال وال جيوىسر اب من ال 24283620.531201931مؤمن اي

27.5343728.5353125.533مؤمن محمد محمد محمد   مستجد4248

فطريات20الطفيليات2727321528252127مارتينا وجيه مسعود حنا   منقول بمواد4249 وجيا وال ول 24البكبى

اظه   مستجد4250 26283214.5312918.520مارسيل سالمه مختار اب

ى حنا   مستجد4251 43.542423843403746ماركوس رفيق ببى

3741433738392644ماريان خالد عدىل اسكندروس   مستجد4252

39.542453142372840مارينا ثروت فتىح لطقن   مستجد4253

36424430.5453731.543مارينا ميالد محبوب ميخائيل   مستجد4254

وجيا21الطفيليات27223815.520211824مازن محمد حسن محمد   منقول بمواد4255 ول فبر 27ال

39.5394131.5353926.542ماهيتاب خالد مسعد يوسف   مستجد4256

صباغ   مستجد4257 مد ال مد اح محمد اح

42414031413327.544محمد كامل محمد سالمه عرفه   مستجد4278

ه   منقول بمواد4279 يشر ة 30الطفيليات2426351830271831محمد محمود محمد شر 27(خاص / عام  )علم األدوي

مد   مستجد4280 39.543433542353543محمد مدحت سالمه اح

دمياىط   مستجد4281 2831362033282137محمد مصطقن مجاهد ال

جواد   مستجد4282 30.5263818.536302637محمود توفيق توفيق عبدال
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وهاب   مستجد4283 سيد عبدال 25282821.535242936محمود جمال ال

33.5413629.5403124.539محمود سعيد محمد محمود بخيت   مستجد4284

35.5384237.544373144محمود محمد سعد متوىل   مستجد4285

عاىط غنيم   مستجد4286 26253418.530242029محمود مصطقن عبدال

مد    مستجد4287  اح
ى

باف 2425272132281630محمود يوسف عبدال

ش رحال   مستجد4288 عزيز يوسف دروي 27.5423628.5353218.541مروان عبدال

25263524.532281834مروان محمد اسماعيل حجازى   مستجد4289

3538422740362642مروه صالح خميس رفيق   مستجد4290

 لالعادة4291
ى

5051732030251725مروه محمد عباس محمد صديق   باف

43.546463946393748مريم اسامه حسن يوسف   مستجد4292

وزياده   مستجد4293 فتاح اب ف عبدال 3039392838332338مريم اشر

ف فيليب شملول   مستجد4294 41.5454738.542392849مريم اشر

43.544473745373146مريم بكر عبدهللا محمد هارون   مستجد4295

مد بخيت   مستجد4296 30.5313928.537332137مريم عدنان اح

ى   مستجد4297 43.545443645363446مريم كامل بباوى مبى

منه هللا محمد عىل اسماعيل   مستجد4318

منه هللا محمود ثابت صديق   مستجد4319

مد   مستجد4320 22.5263119282517.526منه هللا محمود سليمان اح

صادق   مستجد4321 36.5404128362727.534منه هللا محمود محمد عبدال

قاضن   مستجد4322 مد محمود ال 40.5414334443729.543منه هللا مصطقن اح

ن يوسف محمود محمد   مستجد4323 40364431.540332742منه هللا معبى

ش طبور   مستجد4324 38.5384131.540352939مها عادل محمد دروي

322439غياب33.5384329.5مها محمد محمد حسن   مستجد4325

ن    مستجد4326 عال حسير مهيتاب حماده عبدال

بانونر   مستجد4327 سعيد ال 28374025.535312541مونديال محمد ال

39.542413039383042مونيكا سمبر رفيق عطيه   مستجد4328

ىم مؤمن مرىس جمعه مرىس   مستجد4329

36.5374428393128.537ىم محمود عباس محمود   مستجد4330

يف محمد عواض   مستجد4331 ميار شر

فتاح محمد   مستجد4332 4648464245403249ميار محمد عبدال

30374025.534332637ميار محمد كامل عىل   مستجد4333

جليل   مستجد4334 منعم محمد عبدال 24.5303322342520.529ميار محمود عبدال

مالك   مستجد4335 ى بشاره روبيل عبدال اى بشر 39384127.542363136مبر

نا اسكندر سعيد اسكندر   مستجد4336 31.5343826.539322737مبر

قادر   مستجد4337 نا محمد نبيل عبدال 3636422940352942مبر

يت نارص نجيب مرقص   مستجد4338 3736373036342841مبر

ف حمزه عبدهللا   مستجد4358 41464737.543393348هاجر اشر

38.5424331.5403527.539هاجر عىل خليل  محمود   مستجد4359

عز   مستجد4360 وال راهيم معوض اب 28363323403224.534هاجر محمد اب

لطيف   مستجد4361 عظيم عبدال 22263517252225.520هاجر محمد عبدال

38444234.542373643هاجر محمد عبدهللا حبيب   مستجد4362

سالم تليمه   مستجد4363 هاجر مسعد رزق عبدال

ن محفوظ   مستجد4364 35.5394027.537312636هاجر مصطقن حسير

رحمن   مستجد4365 42.5464438.541403442هاجر وجدى محمد عبدال

من حامد رزق   منقول بمواد4366 31الباثولوجيا32الطفيليات27.528341330221520هانيا اي

3642463441362945هايدى عادل امام محمد   مستجد4367

 حامد   مستجد4368
ن

شاف سيد عبدال 41.543464040393745هبه ال

مد   مستجد4369 26.5373229353221.535هبه حسنن رياض اح

هبه رمضان هالل عوض   مستجد4370

31343424.537312335هبه نادر محمد عيد عبده   مستجد4371

ن27الطفيليات29.5354019323226.532هدى كامل عطيه عىل   منقول بمواد4372 دواج تاج ال 35تربية وان

مد عامر   مستجد4373 3536412835282136هدى يوسف اح

ه   مستجد4374 م منصف الشر هشام محمد عبدال

سيد حسن   مستجد4375 32.533352129322628هناء محمد ال

زهار   مستجد4376 مد محمود ال 34404226.541322937هند خالد اح

تلبانن   مستجد4377 فتاح ال هند محمد عبدال

منعم محمود   مستجد4378 هيثم اسامه عبدال

codename
ي    ح التطبيقى تشر ياتالرقابة الصحية عىل االلبانال قشر تامراض التناسل وامراض الذكورةجراحة عامة وتخديرامراض باطنةامراض االسماك وال سموم واالجراءا ىع وال 0000باثولوجيا خاصالطب الشر
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وضيف عىل   مستجد4188 سيد محمد اب 23273213312624.525شيماء ال

32.5384328.5384225.539شيماء جمال سالم محمد   مستجد4189

مرىس   منقول بمواد4190 عليىم ال 26الباثولوجيا31الطفيليات22.524301122151421صهيب فتىح ال

صادق   مستجد4191 ف محمد ال 43394542443633.545ضىح اشر

مد   مستجد4192 33.537402637302836ضىح منترص محمود اح

نرص   مستجد4193 3639393343332344عائشه خالد محمد وليد ال

سنهورى   مستجد4194 عاصم رمضان عبده رمضان ال

ن شومان   مستجد4195 25.532342735282333عاصم يحنر حسير

سيد زىك   مستجد4196 مد ال رحمن اح 2324371624251931عبدال

عال   مستج4197 وال فتاح اب منعم عبدال مد عبدال رحمن اح عبدال

ف محمد عىل   مستجد4198 رحمن اشر سان27.5293623342716.532عبدال 0.6حقوق االن

مد عىل   مستجد4219 عمرو ساىم عىل اح

25333421362924.532عمرو طارق حامد مصطقن   مستجد4220

عزيز عىل   مستجد4221 31403533.539342848عمرو طارق عبدال

26.532342030352031يوسف هشام عىل حسن   مستجد4398

 لالعادة4399
ى

و علو   باف حازم عىل محمد اب

 لالعادة4400
ى

اوى   باف ق عاىط محمود الشر محمد عبد ال

باش   مستجد4401 دين محمد محمود محمد شر 39.544453844253247شهاب ال

راهيم حسن   مستجد4222 40383932.5423932.535عمرو عماد اب

2727321729231827عمرو محمد اسعد عبده   مستجد4223

سيد نرص حجازى   مستجد4224 عهد ال

ف محمد عىل   مستجد4225 23312815.5302023.535فارس اشر

فاطمه ثابت عىل ثابت   مستجد4226

راىع حسن   مستجد4227 وى ال 36.5404334433229.539فاطمه خدي

عال   مستجد4228 فاطمه عاطف محمد عبدال

رب   مستجد4229 فاطمه محمد جاد ال

33384136433732.542فاطمه محمد حسن محمود   مستجد4230

رازق خميس   مستجد4231 43.5454434.542413146فجر محمد عبدال

فرحه حسن حسن محمد بدر   مستجد4232

وسليم   مستجد4233 سيد محمد محمد اب 33.5394235423329.543فريده ال

راهيم حميدو   مستجد4234 يف اب 36424431383528.539فريده شر

ينا ثروت سعد محروص   مستجد4235 32373626.534312334فبر

به   مستجد4236 فيوال عادل جمال شر

وهاب محمد   مستجد4237 كارم حسن عبدال

مد محمد   مستجد4258 مد اح 29303523.533302035محمد اح

مد محمد محمود   مستجد4259 محمد اح

عابدين صابر غزال   مستجد4260 سيد زين ال 43.541444047403444محمد ال

سيد محمد خبر   مستجد4261 محمد ال

ننر   مستجد4262 هاب محمد نرص عبدال 2424321630191827محمد اي

حافظ   منقول بمواد4263 محمد حافظ محمد سمبر عبدال

راهيم   مستجد4264 سميع اب 26253418.525191730محمد حسن عبدال

محمد خميس محمد عطا   منقول بمواد4265

صباغ   مستجد4266 ت عزت ال 32373930363322.530محمد راف

دين   مستجد4267 محمد رجب مىح ال

ن شيخ روحه   مستجد4268 محمد رشاد امير

21.5313421332822.531محمد رمضان محمد محمد   مستجد4269

يف بركات   مستجد4270 حميد شر يف عبدال 21222615301817.524محمد شر

ى محمد عىل   مستجد4271 34.5424239413832.547محمد صبر

26.526301231252230محمد طارق عيش محمد   مستجد4272

28.5263217252217.524محمد طارق فكرى محمد   مستجد4273

حكيم عامر محمد حافظ   مستجد4274 4345464345373747محمد عبدال

م   مستجد4275 داي خالق جمعه عبدال 42464543.546404149محمد عبدال

لطيف   مستجد4276 لطيف محمد عبدال محمد عبدال

سان40.5414636454130.546محمد عصام مصطقن محمد   مستجد4277 حقوق االن

لطيف   مستجد4298 عرنر عبدال 39.5454637.5443832.544مريم محمد ال

36.5423731.540322943مريم محمد جالل محمود حمدى   مستجد4299

مد   مستجد4300 ن اح 3737413639362942مريم محمد حسير

44.547464144413644مريم محمد فتىح محمد   مستجد4301
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مد محمد   مستجد4302 19.5323522.5272625.526مريم منترص اح

ل مختار قطب   مستجد4303 34.5383931.542363139مريم وائ

لطيف   مستجد4304 ت محمد عبدال 24303722.5311918.531مصطقن راف

جابر عثمان   مستجد4305 36333625.5333023.534مصطقن محمد عبدال

عاىط   منقول بمواد4306 مصطقن محمد مصطقن عبدال

فتاح محمد   مستجد4307 25313318.531241931مصطقن محمود عبدال

33363732363421.534مصطقن نبيل مصطقن نرصت   مستجد4308

مقصود   مستجد4309 حكيم عبدال 40444338.5444033.548مصطقن يوسف عبدال

مد سالم   مستجد4310 مد عىل اح 38.5464437.545373047منار اح

ف محمد محمد   مستجد4311 41.541423742332642منار اشر

33.523351933292132منار جمال صديق    مستجد4312

دين   مستجد4313 منار سمبر شحاته محمد تاج ال

راهيم   مستجد4314 راهيم عطاهلل اب 33.5393630.536323037منه هللا اب

مد   مستجد4315 مد محمود اح 40.5464336453632.546منه هللا اح

من محمد حمدى   مستجد4316 36.5414534.543362942منه هللا اي

سيد   مستجد4317 سان30334426332824.530منه هللا عادل محمد ال 0.64حقوق االن

مد محمد   مستجد4339 راهيم اح 35.537422736312937ندى اب

حميد   مستجد4340 مد فؤاد عبدال ندى اح

منعم حسن   مستجد4341 41.5424536423727.542ندى تامر عبدال

28313420343124.529ندى حماده محمد حامد   مستجد4342

يف حمدى محمد   مستجد4343 ندى شر

32اساسيات مناعة26الطفيليات20233417.5301917.525ندى عبدهللا محروس غريب   منقول بمواد4344

42.542463741353246ندى محمد رمضان مصطقن    مستجد4345

مسيح   مستجد4346 29.534321936282431نردين وجيه اراد عبدال

جمش   مستجد4347 ن فتىح محمد شبل ال 3936383141372842نرمير

مد   مستجد4348 مجد اح وال نعمه شعبان اب

مد محمد   مستجد4349 32.531332536302537نهال مصطقن اح

هاب عىل سليمان   مستجد4350 26.5303817.532252129نور اي

عزيز محمد خاطر   مستجد4351 3538423540332942نور عالء عبدال

هاب رمضان رزق   مستجد4352 23.5253416.5302619.523نورا اي

4545453740413348نوران محسن سنوىس صادق   مستجد4353

نورهان حسن محمد محارم   منقول بمواد4354

واسماعيل   مستجد4355 نورهان سعد محمد اب

قرمانن   مستجد4356 32343928.5343623.535نورهان شعبان محمد منصور ال

جواد عثمان   مستجد4357 34354032393328.537نورهان عبدال

هيالنه سعد هللا جرجس كريم   مستجد4379

يف جالل اسماعيل   مستجد4380 24.5333722332922.533وسام شر

جزار   مستجد4381 39.5394132402927.541وسام عزت جبر ال

مد سيد   مستجد4382 والء عامر جمال اح

ن   مستجد4383 هادى حسانير 35.5353828.542332533يارا ماجد عبدال

حميد   مستجد4384 مد رشدى عبدال ن اح 31.534363138312738ياسمير

رازق اسماعيل   مستجد4385 ن اسماعيل عبدال 4041443239362842ياسمير

ن سمبر عىل عىل   مستجد4386 4141454143383247ياسمير

ن محمد حسن محمد   مستجد4387 34.5374025.5363329.537ياسمير

منعم صالح   منقول بمواد4388 ب وليد عبدال 32اساسيات مناعة21الطفيليات23263511272429.528يبر

مد   مستجد4389 ور محمد اح 3942433841343142يمنن ان

وب   مستجد4390 30403929.537332837يمنن خالد عىل اي

40.5424333383733.542يمنن مهدى حامد عوض   مستجد4391

ف محمد   مستجد4392 مد اشر يوسف اح

فخرانن   مستجد4393 منعم ال يوسف حسام عبدال

ت فؤاد محمود   منقول بمواد4394 ة 20الطفيليات29.5273817342521.525يوسف راف 28(خاص / عام  )علم األدوي

يوسف شعبان محمد حموده   مستجد4395

 شنوده شهدى   مستجد4396
ى

2628381928292228يوسف شوف

قوى   مستجد4397 يوسف محمود محمد عبدال


