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  يعتمد ،                                                                    ...........................................................:     المرفقات عدد 
    

  العالي التعليموزارة               ............................................................................................................... -:عميد الكلية ورئيس عام االختبارات                                                                                                                               
  .........................................................   -. : لقدرات لكليات التمريض                   مسلسل الكشف اليومينتيجة اختبارات ا  مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 

  العام الطبي
النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٨٧.٥  محمود دمحم السيد عطية  ٥٢٤٠٤١  ١
                  ناجح  ٣٩٣.٥  ء السيد عراقي عيسوي حسينالشيما  ٥١٢٠٢٥  ٢
                  ناجح  ٣٩١  دمحم ايمن دمحم على  ٦٤٤٨٥٠  ٣
                  ناجح  ٣٩٣.٥  اسالم سعيد دمحم عبدالهادى الجوهري  ٥١٠٧٩٢  ٤
                  ناجح  ٣٨٦.٥  نورا السيد على شحاته  ٥٢٤٦٢٥  ٥
                  ناجح  ٣٩٢.٥  السيد دمحم السيد بدوي  ٥١٢٧٤٧  ٦
                  ناجح  ٣٩٤.٥  هويدا دمحم ابراهيم عطية  ٦٤٦٠٠٠  ٧
                  ناجح  ٣٨٧.٥  امانى فؤاد متولي دسوقي متولى  ٦٤٩٣٧٥  ٨
                  ناجح  ٣٨٩.٥  اسماء رمضان دمحم عبدالوهاب  ٥٢١٤٧٢  ٩

                  ناجح  ٣٩٠.٥  اميرة  حسن مصطفي حسن دمحم القناوى  ٥١٩٧٥٩  ١٠
                  ناجح  ٣٩١  يوسف ابراهيممايكل محفوظ كرم   ٥٢٥٠٤٦  ١١
                  ناجح  ٣٩٣.٥  جهاد على عبدالمحسن على  ٥١١٠٣٧  ١٢
                  ناجح  ٣٩٣  ياسين فهمى فاروق فهمى يوسف  ٥١١٨٦٢  ١٣
                  ناجح  ٣٨٩.٥  هاجر صبري السيد صادق  ٥٨٥١٦٦  ١٤
                  ناجح  ٣٩٢.٥  هبه مصطفي السيد عبدالمجيد حسين  ٦٤٦٦٢٩  ١٥
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  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة القومسيون   نتيجة القدرات  رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.وع ثمجم  اسم الطالب
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٨٦.٥  االء عادل فتحى دمحم فرج  ٥١٦٦٣٤  ١٦
                  ناجح  ٣٩٠  اسراء سيف الدين محفوظ العسيوى  ٥٨٥٠٧٠  ١٧
                  ناجح  ٣٩٥  ريهام السيد فؤاد شعبان  ٦٤٧٥٦٧  ١٨
                  ناجح  ٣٩٣.٥  السيد اشرف السيد سليم ربيع  ٥١٤٣٧١  ١٩
                  ناجح  ٣٩٠  فاطمة احمد جاب هللا حسن  ٥٢٠٩٤١  ٢٠
                  ناجح  ٣٩٠  دمحم السيد دمحم ابراهيم نجم  ٥٢١٦٠٨  ٢١
                  ناجح  ٣٨٧.٥  دمحم ممدوح ابراهيم دمحم غنيم  ٥١٢٧٩١  ٢٢
                  ناجح  ٣٩٥  السيد عبدالسالم على اية  ٥١٥٢٩٥  ٢٣
                  ناجح  ٣٨٧  ابراهيم احمد عبدالعزيز كيالنى  ٥٢٣٠٤١  ٢٤
                  ناجح  ٣٩١  ايمان فتوح عبدالستار عطية  ٥١٤٦٨٥  ٢٥
                  ناجح  ٣٨٦.٥  دمحم سعيد غنيمى فرج  ٥١٣٤١٥  ٢٦
                    ٣٩٤  ياسمين ممدوح لطفى عطية   ٥١٢٢٤٠  ٢٧
                  ناجح  ٣٩٥  شيماء دمحم حسن دمحم  ٥١٥٦٩٣  ٢٨
                  ناجح  ٣٨٨.٥  دمحم احمد دمحم احمد البقري  ٥١٩٦١٢  ٢٩
                  ناجح  ٣٩٠  اية جالل فهمى دمحم  ٦٥٠٣٧٣  ٣٠
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  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  هائيةالن

                  ناجح  ٣٩٢  دمحم خالد عبدالعزيز عبدالسميع  ٥٢٨١٨٩  ٣١
                  ناجح  ٣٨٩.٥  احمد نبيل دمحم السيد دمحم  ٥١٩٩٥٠  ٣٢
                  ناجح  ٣٩٤.٥  السيد رضا السيد عبدالمطب خليل  ٥١١٩٩٨  ٣٣
                  ناجح  ٣٩٣.٥  دمحم عبدالمجيد دمحم على  ٦٤٤٨٥٢  ٣٤
                  ناجح  ٣٨٨  دالحى يوسف المعناوىهند يوسف عب  ٥١٦٨٢٥  ٣٥
                  ناجح  ٣٩٣.٥  اسراء حسن االنور دمحم ابراهيم  ٦٤٨٨١٣  ٣٦
                  ناجح  ٣٩٤  اسراء السيد شحاته دمحم  ٦٤٥٠٤٨  ٣٧
                  ناجح  ٣٩٣.٥  احمد صالح فضل عباس عباس  ٥٢٥٠٢١  ٣٨
                  ناجح  ٣٨٨  اسماء خالد السيد عبده عرفات  ٦٤٥٠٥٦  ٣٩
                  ناجح  ٣٩٢  نجالء دمحم مصيلحى ابراهيم  ٥١٢٠٥٠  ٤٠
                  ناجح  ٣٩٠.٥  اسماء عطيه دمحم احمد حمودة  ٦٤٣٩٠٥  ٤١
                  ناجح  ٣٨٨.٥  نادية عبدالحليم عبدالفتاح عبدالحليم  ٦٤٣٩٣١  ٤٢
                  ناجح  ٣٩٣.٥  نوره جمال الدين دمحم سطوحى  ٦٤٨٨٥٨  ٤٣
                  ناجح  ٣٩١  ن فؤاد رمضانسارة رمضا  ٥١٥٦٨٨  ٤٤
                  ناجح  ٣٨٧.٥  رحاب خليل منصور عبدالعزيز سعد  ٥٢٠٠٦٦  ٤٥
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  .........................................................   -. : نتيجة اختبارات القدرات لكليات التمريض                   مسلسل الكشف اليومي  مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .................................................................. - :مسلسل الكشف العام         .............................................................................    لجنة كلية التمريض                                                              ......................................................................................................عام                                                                                                                                                                             
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  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٨٧.٥  دمحم فتحى دمحم ابراهيم  ٦٤٧٠٤٦  ٤٦
                    ٣٩٢.٥  مريم حسن حسن تهامى صالح  ٦٣٩٣٨٤  ٤٧
                  ناجح  ٣٨٧.٥  احمد رمضان ابراهيم رمضان صقر  ٦٤٣٧٦٥  ٤٨
                  ناجح  ٣٩٣  هدير عبدالمنعم سليمان سليمان سالم  ٦٤٢٨٤١  ٤٩
                  ناجح  ٣٨٦.٥  ندى جمعة سيد احمد على جمعة  ٥١٤٤٥٩  ٥٠
                  ناجح  ٣٨٦.٥  اسالم جمال دمحم منصور  ٥٢٣٤٥٦  ٥١
                  ناجح  ٣٩٣.٥  شذى متولى رمضان دمحم  ٦٤٦٥٩٨  ٥٢
                    ٣٩٣  مروة مسعد سليم احمد  ٥١٢٥١١  ٥٣
                  ناجح  ٣٩١.٥  اسراء ميمى دمحم دمحم  ٦٤٦٥٥٧  ٥٤
                  ناجح  ٣٩٢.٥  دمحم عنتر عبدهللا على  ٥٢٠٧٧٧  ٥٥
                  جحنا  ٣٩٤.٥  رضا ربيع رشاد خليل  ٥٢٠٧٧٢  ٥٦
                  ناجح  ٣٨٨.٥  دمحم خضر خضر دمحم  ٥٢٠٧٧٦  ٥٧
                  ناجح  ٣٩٥  دمحم عبدالنبي دمحم توفيق الحلوانى  ٥١٢٧٨٧  ٥٨
                  ناجح  ٣٩١.٥  ياسمين على جودة ابراهيم  ٥١٥٥٣٧  ٥٩
                  ناجح  ٣٩٠.٥  هايدى احمد عبدالجواد احمد ابو المجد  ٥١٠٠٤٣  ٦٠
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  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  تعليميةاإلدارة ال  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٩٢  دمحم ابو هاشم عبدالمولى ابراهيم  ٥٢٣٥٨٧  ٦١
                  ناجح  ٣٩٥.٥  ايمان عصمت ابو الفتوح السيد  ٥٢٠٢٠٢  ٦٢
                  جحنا  ٣٩٠.٥  ايمن احمد جابر عبدالرحمن  ٥١١٨٤٣  ٦٣
                  ناجح  ٣٩٢.٥  محمود احمد مصطفي عبدالقادر  ٥٢٤٠٣٧  ٦٤
                  ناجح  ٣٨٨  رغدة هشام حسن عبدالرحمن  ٦٤٨٥٣٣  ٦٥
                  ناجح  ٣٩٠  خليل على خليل عطية  ٦٤١٩٤٥  ٦٦
                  ناجح  ٣٩٤  منى دمحم على عبدالرحمن على  ٦٤٥٤٠٢  ٦٧
                  ناجح  ٣٨٧  لسيداحمد عبداللطيف السواح ا  ٥١١٥٧٢  ٦٨
                  ناجح  ٣٩٠.٥  نهله السيد على على البواب  ٦٤٢٨٢٠  ٦٩
                  ناجح  ٣٩٣  سارة رفيق جالل السيد دنيا  ٦٤٣٤٦١  ٧٠
                    ٣٩٤  هالة محمود احمد محمود  ٥٢٣٦٤١  ٧١
                  ناجح  ٣٨٧.٥  وسام رمضان فؤاد عبدالعزيز وهبة  ٥١٥٥٢٩  ٧٢
                  ناجح  ٣٨٧.٥  اسر دمحم طه محمودمريم ي  ٥٤٦٣٣٢  ٧٣
                  ناجح  ٣٩٣.٥  عبير فوزى ذكي على امبابى  ٥١٨٠٦٩  ٧٤
                  ناجح  ٣٩٣  اسراء عبدالمولى يوسف حسن  ٥١٤٤١١  ٧٥
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  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٩١  ايمان عبداللطيف على دمحم نوح  ٥٢٠٤٩٥  ٧٦
                  ناجح  ٣٩٣.٥  غاده عبدالهادى احمد دمحم اسماعيل  ٥٢٠٥١٨  ٧٧
                  ناجح  ٣٩١.٥  امل رشاد عبدالرشيد حافظ  ٦٤٥٠٧٦  ٧٨
                  ناجح  ٣٩٧  اية قدري الصادق عطية  ٥٢١٥٠٣  ٧٩
                  ناجح  ٣٩٠.٥  دمحماسامة عبدهللا دمحم عطية   ٦٣٧٢٤٧  ٨٠
                  ناجح  ٣٨٧  ابراهيم دمحم ابراهيم مسلم على  ٦٤٥٢٦٤  ٨١
                  ناجح  ٣٩٥.٥  هند اسامه دمحم دمحم السيد سليمان  ٥٨٧٣٥٧  ٨٢
                  ناجح  ٣٨٩.٥  سميحة بسيونى دمحم عقل دياب  ٥١٢٨٦٥  ٨٣
                  ناجح  ٣٨٧  اسماء عبدالرؤف عبدالقادر السيد  ٦٤٨٦٦٤  ٨٤
                  ناجح  ٣٨٩  ايه محمود على دمحم  ٥١٥٣٠٧  ٨٥
                  ناجح  ٣٩١  سارة عبدالواحد السيد دمحم  ٥١٥٣٧٧  ٨٦
                  ناجح  ٣٨٩.٥  سميرة دمحم السيد عبدالرحمن هزاع  ٥٨٧٨٩٥  ٨٧
                  ناجح  ٣٩٣.٥  دمحم عبدالحميد حسن عبدالحميد   ٥٢٠٣١٨  ٨٨
                  ناجح  ٣٨٩.٥  اهيم عبدالجوادمحمود ابراهيم ابر  ٥١١٥٨٤  ٨٩
                  ناجح  ٣٩٣.٥  اميرة السيد عبدالعزيز غنيم  ٥٢٠٨٠٤  ٩٠
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  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٩١.٥  رحمه محمود دمحم دمحم دمحم   ٥١٠٨٧١  ٩١
                  ناجح  ٣٩٦  اميرة السيد مصطفي الشحات وهبه  ٦٤٣٧٠٢  ٩٢
                  ناجح  ٣٨٩  مصطفي دمحم اسماعيل دمحم  ٥١٢٨٠٠  ٩٣
                  ناجح  ٣٨٩.٥  سارة دمحم حسن دمحم  ٥١٢٥٠٣  ٩٤
                  ناجح  ٣٩٢.٥  ايه ايمن عطية حبيب عطية  ٥١٧٩٦٩  ٩٥
                  حناج  ٣٩٢.٥  سمر السيد على اسماعيل  ٥٢٤٩٧٨  ٩٦
                  ناجح  ٣٩١.٥  اسماء رضا امين عبدالرحمن سليمان  ٥١٧٨٣٠  ٩٧
                  ناجح  ٣٨٧.٥  سعيد دمحم عبدالعظيم دمحم حسن  ٥١٠٧٩٩  ٩٨
                  ناجح  ٣٩١  امل احمد عباس دمحم مسعد  ٥٨٨١٦٤  ٩٩

                  ناجح  ٣٨٩  ايه دمحم خليل احمد  ٦٤٧٨٩٧  ١٠٠
                  ناجح  ٣٨٩.٥  د دمحم عبدالحميدهناء عبدالحمي  ٥١٩٥٧٤  ١٠١
                  ناجح  ٣٩١  اسماء السيد عبدالباسط ابراهيم سالمه  ٦٤٣٢١٣  ١٠٢
                  ناجح  ٣٩٣  دمحم مصطفي السيد دمحم  ٥٢٠٧٨٠  ١٠٣
                  ناجح  ٣٩٠.٥  عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن محمود  ٥١٤٣٨١  ١٠٤
                  جحنا  ٣٩٢  دمحم على دمحم دمحم مرسي  ٥١٤٣٩٧  ١٠٥



 
  

  يعتمد ،                                                                    ...........................................................:     عدد المرفقات 
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  .........................................................   -. : اليومي نتيجة اختبارات القدرات لكليات التمريض                   مسلسل الكشف  مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
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  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  لطالباسم ا
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٨٨.٥  ايه اشرف صابر ابو العال العزونى  ٥١٢٨٣٨  ١٠٦
                  ناجح  ٣٩٣.٥  سهير زين صادق دمحم مصطفي  ٥١٨٠٥٢  ١٠٧
                  ناجح  ٣٩٣.٥  السيد احمد ابراهيم ماجدة  ٥٢٠٠٧١  ١٠٨
                  ناجح  ٣٨٨  نورهان السيد ابراهيم احمد دهشان  ٦٤٨٢٠٣  ١٠٩
                  ناجح  ٣٨٦.٥  حنان دمحم مصطفي احمد  ٥٢٠٩٥٠  ١١٠
                  ناجح  ٣٩٣.٥  هبه السيد دمحم دمحم  ٥٢٢٠٣٤  ١١١
                  ناجح  ٣٩٦.٥  فاطمة عبدالرازق عبدالحميد دمحم  ٥٢١٩٦٣  ١١٢
                  ناجح  ٣٨٩  انشاد السيد صادق السيد سليم  ٥١٨٥٩٣  ١١٣
                  ناجح  ٣٨٧  دعاء السيد سالم محمود  ٦٤٥٥٨١  ١١٤
                  ناجح  ٣٨٨  منى محمود السيد دمحم حسين  ٦٤٧٦٣٩  ١١٥
                  ناجح  ٣٩١  امانى دمحم شوقي دمحم  ٥١٥٦٦٨  ١١٦
                  ناجح  ٣٩١  يم فرجهبة فوزى اسماعيل ابراه  ٦٤٥٤١٥  ١١٧
                  ناجح  ٣٨٩.٥  رانيا التهامى عبدالفتاح عبدالحليم  ٥١١٠٤٠  ١١٨
                  ناجح  ٣٩٤  غادة ايهاب السيد دمحم خليل عرابي  ٦٥٠٥٠٤  ١١٩
                  ناجح  ٣٩٠  تهانى عنان عبدالرازق حسن عنان  ٦٤٢٧٢٨  ١٢٠

  رقم جلوس الطالب  م
النتيجة نتيجة نتيجة   راترقم بطاقة اختبارات القد  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالبفي امتحان الثانوية 
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القومسيون   القدرات  العامة
  الطبي العام

  النهائية
                  ناجح  ٣٨٦  االء عبدالعزيز السيد احمد بكري  ٦٣٨٠٣٩  ١٢١
                  ناجح  ٣٨٧  دمحم عبدالجواد عبدالعزيز عبدالجواد  ٥١١٥٨١  ١٢٢
                  ناجح  ٣٨٨  االء محمود اسماعيل حسانين  ٥١٥٢٥٦  ١٢٣
                  ناجح  ٣٨٩.٥  ير يحي عبدالرحمن عبدالحميدهد  ٥٢١٥٦٨  ١٢٤
                  ناجح  ٣٩٤  السيده عبدالسالم عبدالرحمن عبدالباقي  ٥١٤٤١٧  ١٢٥
                  ناجح  ٣٨٧.٥  على الشحات دمحم دمحم مصطفي  ٥٢٥٠٣٦  ١٢٦
                  ناجح  ٣٩٤  على دمحم عبدهللا دمحم مصطفي  ٥٢٥٠٣٧  ١٢٧
                  ناجح  ٣٨٦.٥  ايمان ايمن امين دمحم  ٥١٢١١٨  ١٢٨
                  ناجح  ٣٩٠.٥  ايمان عادل دمحم محمود  ٦٤٥٥٧٠  ١٢٩
                  ناجح  ٣٨٧.٥  اشواق خالد السيد عطية السيد  ٥٨٧٦١١  ١٣٠
                  ناجح  ٣٩٠  اسراء حامد دمحم معروف  ٥١١٨٦٤  ١٣١
                  ناجح  ٣٨٦  دنيا هانى عابد دمحم  ٥١٤٤٣٥  ١٣٢
                  ناجح  ٣٩٤.٥  السيد علىمنى جمال   ٦٤٥١٧١  ١٣٣
                  ناجح  ٣٨٦.٥  عالء عبدهللا ابو وردة محمود  ٥١٨٨٠٦  ١٣٤
                  ناجح  ٣٨٩  سامية صبري دمحم اسماعيل  ٥٢٣٠٥٦  ١٣٥

  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية
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                  ناجح  ٣٩١  دمحم سامى ابراهيم عطا هللا  ٦٤٥٧١٩  ١٣٦
                  ناجح  ٣٩٠.٥  ياسمين دمحم عبدالعزيز ابراهيم  ٥١٥٥٤٠  ١٣٧
                  ناجح  ٣٨٩.٥  ندا سعيد عبدهللا حسونه  ٦٤٦٣٨٥  ١٣٨
                  ناجح  ٣٩٠.٥  دمحم عزت عبدالجليل احمد  ٥٢٥٣٠٠  ١٣٩
                  ناجح  ٣٩١.٥  جليلروضة عبدالستار دمحم عبدال  ٥١٥٣٦٣  ١٤٠
                  ناجح  ٣٩٢.٥  امل محمود السيد احمد صالح  ٥٢٤٤١٧  ١٤١
                  ناجح  ٣٩٢.٥  ريهام رزق السيد المكاوى  ٥٢٥٣٠٦  ١٤٢
                  ناجح  ٣٨٧  عماد عبداللطيف محمود عبداللطيف  ٥٢٢٤٩٩  ١٤٣
                  ناجح  ٣٩١  ذكري حامد لطفي عطية  ٥١٢٢١٥  ١٤٤
                  ناجح  ٣٨٩.٥  ايه رضا دمحم نجيب عبدالعال  ٦٤٣٢٢٩  ١٤٥
                  ناجح  ٣٩٢.٥  سميرة احمد ابراهيم دمحم محمود  ٥٢٣٠٥٧  ١٤٦
                  ناجح  ٣٨٨.٥  بسمة السيد دمحم مرسي  ٦٤٧٨٩٨  ١٤٧
                  ناجح  ٣٩٢.٥  امنية السيد عبدالجليل سالم  ٦٤٧٤٦٢  ١٤٨
                  ناجح  ٣٩٢  هدير السيد دمحم السيد  ٥١٨٦٢٢  ١٤٩
                  ناجح  ٣٩٦  ياسمين صفوت طايع عبدالمجيد  ٥٢١٣٦٩  ١٥٠

  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٩٠.٥  دمحم محمود دمحم السعدنى  ٥١٣٢٤٩  ١٥١
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  .........................................................   -. : نتيجة اختبارات القدرات لكليات التمريض                   مسلسل الكشف اليومي  المعاهدمكتب تنسيق القبول بالجامعات و
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                  ناجح  ٣٩٣.٥  مد عبدالمقصوداحمد طارق اح  ٥٢٣٦٧٧  ١٥٢
                  ناجح  ٣٨٩.٥  شيماء عبدالغفار السيد عبدالغفار الحنفي  ٥١٩٧٩٣  ١٥٣
                  ناجح  ٣٩٥.٥  فاطمة باهر دمحم محمود  ٥١٥٤١٢  ١٥٤
                  ناجح  ٣٨٦.٥  نورا دمحم سيد احمد مهدى  ٦٤٦٣٩٥  ١٥٥
                  ناجح  ٣٩٢.٥  خلود فرحات السيد فرحات  ٥١٦٦٦٩  ١٥٦
                  ناجح  ٣٨٦.٥  اسماء سعيد رشاد عبدالحميد  ٦٣٧٦٥٢  ١٥٧
                  ناجح  ٣٩٢  السيد الشاذلي السيد عبدالعال شحاته  ٥١٢٧٤٦  ١٥٨
                  ناجح  ٣٩٣  ياسمين جمال العرباوى المغاوري العشري  ٥٩٧٢٤٧  ١٥٩
                  ناجح  ٣٨٦.٥  االء عبدالهادى عبدهللا ابراهيم خليل  ٦٤٩٩٥٧  ١٦٠
                  ناجح  ٣٩٠.٥  وفاء دمحم حسينى على  ٥١٢٩١٥  ١٦١
                  ناجح  ٣٩٤  نيرة عبدالمعطى دمحم على  ٦٤٩٠٤٦  ١٦٢
                  ناجح  ٣٩٠.٥  عزيزة احمد حامد المرسي عوض هللا  ٥٨٨١٩٠  ١٦٣
                  ناجح  ٣٩١.٥  سارة دمحم ابراهيم السيد مصطفي  ٥٢١٥٢٦  ١٦٤
                  ناجح  ٣٩٣  ف على محمودفاطمه عاط  ٥١١٠٥٧  ١٦٥

  رقم جلوس الطالب  م
انوية في امتحان الث   العامة

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٨٩  دمحم ابراهيم حسن دمحم  ٥١٥٦٥٣  ١٦٦
                  ناجح  ٣٩٣  اسماء السيد حسن عبدالغفار  ٥٢٠١٢١  ١٦٧
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                  ناجح  ٣٩٥.٥  اسراء حمدى الحنفي عبدالعال  ٦٤٩٥٨٥  ١٦٨
                  ناجح  ٣٩٢  اميرة شحاته على دمحم عطية  ٥١٥٦٦٩  ١٦٩
                  ناجح  ٣٩١.٥  نهال عبدالعال حسن عبدالعال  ٦٤٧٦٧١  ١٧٠
                  ناجح  ٣٨٧  امنية رأفت حسين حسن  ٥١٤٩٠٩  ١٧١
                  ناجح  ٣٩١.٥  احمد سميح امين دمحم  ٥١٩٩٤٧  ١٧٢
                  ناجح  ٣٩٠.٥  فاطمة طة عواد السيد عيسي  ٦٤٤٤٢١  ١٧٣
                  ناجح  ٣٨٩  ايه بالل دمحم محمود سراج الدين  ٦٤٤٣٧٢  ١٧٤
                  ناجح  ٣٩٢.٥  ريهام رأفت عبدالرحيم اسماعيل سالم  ٥٢٤٨٠٧  ١٧٥
                  ناجح  ٣٨٩.٥  السيده رجب على الصادق  ٦٤٥٠٧١  ١٧٦
                  ناجح  ٣٨٦  هر عطيه سالممؤمن ما  ٥١٢٠٠٦  ١٧٧
                  ناجح  ٣٨٩  دمحم احمد عبدالعاطى سيد احمد حماد  ٦٤٤١٧١  ١٧٨
                  ناجح  ٣٩٠  وليد على دمحم ابراهيم  ٥١٢١٨٦  ١٧٩
                  ناجح  ٣٨٦  ايه سليمان دمحم دمحم  ٦٤٧٤٩٧  ١٨٠

  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٩٢.٥  ايه صبحى دمحم عزب سابق  ٦٤٤٣٧٥  ١٨١
                  ناجح  ٣٨٩.٥  ايمان احمد حسن ابراهيم خشبة  ٦٤٤٣٦٩  ١٨٢
                  ناجح  ٣٨٦.٥  هناء دمحم احمد دمحم عوض  ٦٤٥٩٢٥  ١٨٣



 

  يعتمد ،                                                                    ...........................................................:     عدد المرفقات   
    

  ............................................................................................................... -:عميد الكلية ورئيس عام االختبارات                                                                                                                               
  العالي التعليموزارة   

  .........................................................   -. : نتيجة اختبارات القدرات لكليات التمريض                   مسلسل الكشف اليومي  مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .................................................................. - :العام  مسلسل الكشف        .............................................................................    لجنة كلية التمريض                                                              ......................................................................................................عام                                                                                                                                                                             
  

  

                  جحنا  ٣٨٧.٥  نورا حسن دمحم ابو بكر  ٦٤٨٦٨٤  ١٨٤
                  ناجح  ٣٩٥.٥  فاطمة يوسف دمحم كيالنى  ٥١٨٠٨٢  ١٨٥
                  ناجح  ٣٩٣.٥  ابراهيم سيد احمد ابراهيم سيد احمد  ٥١٧٣٤٦  ١٨٦
                  ناجح  ٣٩٠.٥  اسالم دمحم دمحم اسماعيل عالم  ٥٨٥٠٧٦  ١٨٧
                  ناجح  ٣٩٠.٥  ندى على حامد امام عليوة  ٥٨٧٦٨٦  ١٨٨
                  ناجح  ٣٩٤.٥  امانى دمحم عبداللطبف السعيد الشيخ  ٥٨٨١٦٣  ١٨٩
                  ناجح  ٣٨٦  ايه عزت محمود رمزى السيد   ٥٨٦٢٨٨  ١٩٠
                  ناجح  ٣٨٦  بسمه عطية دمحم السيد  ٦٤٥١٠٣  ١٩١
                  ناجح  ٣٨٩.٥  منار مرسي دمحم مرسي عروج  ٦٤٣٣٦٢  ١٩٢
                  ناجح  ٣٩٣  عالء احمد رمضان عطية دمحم  ٥٢٠٤٧٤  ١٩٣
                  ناجح  ٣٨٧  اسراء السيد عبدالعزيز دمحم نعمان  ٦٤٤٣٥٠  ١٩٤
                  ناجح  ٣٩٢  مريم عبدالعظيم على سعيد على شاهين  ٥١٠٨٨٧  ١٩٥

  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٩١  رباب اشرف الشحات عبدالرحمن  ٥١١٧٢٤  ١٩٦
                  ناجح  ٣٩٠  دمحم اسامه فوزى التهامى  ٥١٢٠١٠  ١٩٧
                    ٣٩٥  غاده شاكر دمحم سعادة سويلم  ٦٤٧٦١١  ١٩٨
                  ناجح  ٣٩١  نهال على طلبة السيد موسي  ٦٤٦٦٢٠  ١٩٩



 

  يعتمد ،                                                                    ...........................................................:     عدد المرفقات   
    

  ............................................................................................................... -:عميد الكلية ورئيس عام االختبارات                                                                                                                               
  العالي التعليموزارة   

  .........................................................   -. : نتيجة اختبارات القدرات لكليات التمريض                   مسلسل الكشف اليومي  ب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهدمكت
  .................................................................. - :مسلسل الكشف العام         .............................................................................    لجنة كلية التمريض                                                              ......................................................................................................عام                                                                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
  

                  ناجح  ٣٩٣  امانى جمال دمحم عبدالباسط  ٥١٧٩١٦  ٢٠٠
                 ناجح  ٣٨٨  الزهراء جمال عبدالعزيز عليوة  ٦٤٦٣٤٢  ٢٠١
                 ناجح  ٣٩١.٥  احمد دمحم دمحم عبدالكريم دمحم  ٥٢٠٩٨٥  ٢٠٢
                 ناجح  ٣٩١.٥  اميرة دمحم دمحم حسن  ٥٢٠٠٥٣  ٢٠٣
                 ناجح  ٣٩٠  محمود دمحم دمحم ابراهيم  ٦٤٥٧٣١  ٢٠٤
                 ناجح  ٣٨٧  السالم عبدالعزيزانشراح نزية عبد  ٦٤٨٨٧١  ٢٠٥
                 ناجح  ٣٨٩.٥  اسالم ابراهيم السيد ابراهيم  ٥٢٨٤٥٤  ٢٠٦
                 ناجح  ٣٨٦  اميرة عبدالوهاب السيد محمود  ٦٤٣٢٢٢  ٢٠٧
                    ٣٨٩.٥  محمود عثمان دمحم دمحم سليمان  ٦٤٦٩٨٦  ٢٠٨
                 ناجح  ٣٩٤.٥  اية حامد دمحم السيد    ٥٢٠٨١٢  ٢٠٩
                 ناجح  ٣٨٨.٥  وفاء دمحم دمحم السيد  ٥٢٤٦٦٤  ٢١٠

  جلوس الطالب رقم  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                 ناجح  ٣٩٣.٥  اسماء عادل محمود عبده  ٥٢٤٨٩٠  ٢١١
                 ناجح  ٣٩٠  الرحمنالشيماء نظمى عبدالمقصود عبد  ٥١١٠٢٥  ٢١٢
                 ناجح  ٣٨٩  نهى السيد رمضان عبدهللا عيد  ٦٣٨٢٠٩  ٢١٣
                 ناجح  ٣٨٦  عبدالوهاب منصور عبدالوهاب السيد   ٥٢٣٧٠٠  ٢١٤
                 ناجح  ٣٩١.٥  احمد هيثم احمد عبدالسالم عبدالمحسن  ٥٢٣٦٨٩  ٢١٥



 

  يعتمد ،                                                                    ...........................................................:     ات عدد المرفق  
    

  ............................................................................................................... -:عميد الكلية ورئيس عام االختبارات                                                                                                                               
  العالي التعليموزارة   

  .........................................................   -. : مريض                   مسلسل الكشف اليومينتيجة اختبارات القدرات لكليات الت  مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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                 جحنا  ٣٩١  امينه السيد احمد دمحم سليمان  ٦٤٥٣٧٠  ٢١٦
                 ناجح  ٣٨٩.٥  مى السيد دمحم ابراهيم  ٥٢١٥٤٧  ٢١٧
                 ناجح  ٣٨٩  علياء خضر على متولى  ٥١٨٠٧٤  ٢١٨
                 ناجح  ٣٩٤  ياسمين ممدوح لطفي عطية  ٥١٢٢٤٠  ٢١٩
                 ناجح  ٣٩٤.٥  عبير دمحم احمد هاشم دمحم  ٦٤٦٦٠٦  ٢٢٠
                 ناجح  ٣٨٨  وىوئام اسعد على على الطحال  ٦٤٦٦٣٣  ٢٢١
                 ناجح  ٣٨٧  دمحم جمال شريف دمحم عبدالعال  ٥١٢٧٧٧  ٢٢٢
                 ناجح  ٣٨٩.٥  رانيا عمرو فتحى السيد السيد  ٥١٤٧١٠  ٢٢٣
                 ناجح  ٣٩٤.٥  محمود سمير قرنى خليل  ٦٤٤٨٦٢  ٢٢٤
                 ناجح  ٣٨٦  ايمن صبحى السيد مسلم على  ٦٤٥٢٧٤  ٢٢٥

  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  التعليمية اإلدارة  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                 ناجح  ٣٨٧.٥  احمد رضا دمحم عبدالرحمن  ٦٤٦٠٢٣  ٢٢٦
                 ناجح  ٣٩٢  هاجر عبده احمد السعيد خيال  ٥٨٨٢٠٢  ٢٢٧
                 ناجح  ٣٩٣  احمد السيد دمحم منصور  ٦٧٢٨٠٢  ٢٢٨
                 ناجح  ٣٨٩.٥  محمود كريم دمحم سليمان  ٦٧٢٨٠٣  ٢٢٩
                 ناجح  ٣٨٨.٥  دمحم رضا غريب عبدالعال  ٦٤٦٩٤٩  ٢٣٠
                 ناجح  ٣٨٩.٥  اسامه دمحم دمحم عبده  ٦٧٠٩٤١  ٢٣١



 

  يعتمد ،                                                                    ...........................................................:     عدد المرفقات   
    

  ............................................................................................................... -:عميد الكلية ورئيس عام االختبارات                                                                                                                               
  العالي التعليموزارة       

  .........................................................   -. : نتيجة اختبارات القدرات لكليات التمريض                   مسلسل الكشف اليومي  مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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                 ناجح  ٣٨٧  اسراء عماد دمحم عبدهللا سالم  ٦٣٨٠٢٧  ٢٣٢
                 ناجح  ٣٩٢   السيد جهاد دمحم عبدالعاطى دمحم  ٦٤١١٧١  ٢٣٣
                 ناجح  ٣٩٠  ايه خالد عبدالهادى عبدالغنى  ٥١٩٤٨٤  ٢٣٤
                 ناجح  ٣٨٧  منال دمحم دمحم على غريب  ٥٢٠٥٢٤  ٢٣٥
                 ناجح  ٣٩٤.٥  اسالم مصطفي دمحمى احمد  ٦٤٢٢٦٨  ٢٣٦
                 ناجح  ٣٨٨  كريم اشرف امجد احمد السيد  ٥٠٩٦٤٥  ٢٣٧
                 ناجح  ٣٩٢.٥  صفاء عبدالكريم حسن دمحم المهدى  ٦٤٦٦٠٣  ٢٣٨
                 ناجح  ٣٨٩.٥  اسالم دمحم فتحى السيد بيومى  ٥٢٠١٠٣  ٢٣٩
                 ناجح  ٣٩٣.٥  مي دمحم ريان عبدالجواد  ٥٢٤٥٩٨  ٢٤٠

  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 

  مالطبي العا
النتيجة 
  النهائية

                 ناجح  ٣٩٠.٥  هاجر عبدالمنعم السيد دمحم االلفى  ٦٤٤٤٣٧  ٢٤١
                 ناجح  ٣٩١  اميرة احمد عبدهللا عبدالوهاب الزق  ٥١٢٤٧١  ٢٤٢
                 ناجح  ٣٩١.٥  امانى سعيد عبدهللا دمحم عطية  ٥١٢٤٦٨  ٢٤٣
                 ناجح  ٣٨٦.٥  سارة جمال دمحم دمحم حسن  ٦٤٨٨٣٤  ٢٤٤
                 ناجح  ٣٩٢.٥  الشيماء دمحم عبداللطيف عبدالنبي   ٥٨٧٨٥٨  ٢٤٥
                    ٣٨٨  محمود دمحم عبدالعزيز دمحم الشافعى  ٥٢٤٠٤٢  ٢٤٦



 

  يعتمد ،                                                                    ...........................................................:     عدد المرفقات 
    

  ............................................................................................................... -:عميد الكلية ورئيس عام االختبارات                                                                                                                               

                  ناجح  ٣٩٤.٥  هويدا احمد دمحم موسي احمد  ٥٨٧٩٢٤  ٢٤٧
٢٤٨                          
                  اجحن  ٣٨٧.٥  نجاة احمد عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب  ٥١٩٨٠٣  ٢٤٩
                  ناجح  ٣٩٠  نعمة خيري عبدالجليل سالمة محمود  ٥٩٧٢٧٩  ٢٥٠
                  ناجح  ٣٩٠  اسماء عاطف السيد دمحم  ٦٤٧٤٣٢  ٢٥١
                    ٣٩٣  احمد عبدالحميد دمحم عطية زهرة  ٥٢٠٤٦٤  ٢٥٢
                  ناجح  ٣٩١.٥  هاحمد دمحم السيد دمحم عليو  ٦٤٠٤٠٢  ٢٥٣
                  ناجح  ٣٩٦  مد صابر عبدالمقصودسارة اح  ٥١١٤٩٤  ٢٥٤
                  ناجح  ٣٨٦.٥  بالل جمال احمد دمحم النجار  ٥٢٨٧١٧  ٢٥٥



  العالي التعليموزارة  
  .........................................................   -. : نتيجة اختبارات القدرات لكليات التمريض                   مسلسل الكشف اليومي  مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  يعتمد ،                                                                    ...........................................................:     مرفقات عدد ال
    

  ............................................................................................................... -:عميد الكلية ورئيس عام االختبارات                                                                                                                               

  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٩٢.٥  نرمين دمحم عبدالعزيز محمود  ٥٢٠٨٦٠  ٢٥٦
                  ناجح  ٣٩٥  ريهام ساهر على السعدنى  ٥١١٤٩٣  ٢٥٧
                  ناجح  ٣٨٧  دمحم متولي توفيق عبدالمحسن متولى  ٥٨٧٤٧٠  ٢٥٨
                  ناجح  ٣٩٤  دمحم صالح جمعة سالم  ٥٢٣٨٥٨  ٢٥٩
                  ناجح  ٣٩٣  دمحم على السيد على  ٦٤٦٩٦٧  ٢٦٠
                  حناج  ٣٨٦  مريانا ايمن وفقى رياض  ٥١٤٧٥٣  ٢٦١
                  ناجح  ٣٩٥.٥  اسماء عبده على احمد  ٥٢٣٠٥٠  ٢٦٢
                  ناجح  ٣٩٣.٥  دمحم فتحى دمحم غانم  ٥١٨٦٧٢  ٢٦٣
                  ناجح  ٣٩١.٥  بسمة دمحم عبدالحميد ابراهيم  ٦٤٧٥١٣  ٢٦٤
                  ناجح  ٣٩٣  ندا رشدى عابدين عبدالسالم  ٦٤٧٦٥٥  ٢٦٥
                  ناجح  ٣٨٧  ى مصطفي دمحم مجدى عبدالهاد  ٥٨٧٤٧١  ٢٦٦
                    ٣٩١  محى الدين مجدى دمحم ابراهيم صالح  ٥١٢٧٩٨  ٢٦٧
                  ناجح  ٣٩٢.٥  ايمن طلعت دمحم دمحم عمران  ٥٢٠١٨٤  ٢٦٨
                    ٣٩٣  دمحم عثمان عبدهللا دمحم على  ٥٢٤٠٢٧  ٢٦٩
                    ٣٨٨.٥  سارة محمود عبدالرسول مصطفي  ٦٤٢٩٦٦  ٢٧٠



 
  العالي التعليموزارة   

  .........................................................   -. : ت التمريض                   مسلسل الكشف اليومينتيجة اختبارات القدرات لكليا  مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  يعتمد ،                                                                    ...........................................................:     عدد المرفقات 
    

  ............................................................................................................... -:عميد الكلية ورئيس عام االختبارات                                                                                                                               

  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  دارة التعليميةاإل  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٨٦.٥  تغريد صالح مصطفي احمد  ٥٢٤٧٢٥  ٢٧١
                 ناجح  ٣٩٠  دالل السيد عبداللطيف كامل  ٥٢٤٧٢٦  ٢٧٢
                  ناجح  ٣٨٨  نيرة وجية دمحم على عبدربه  ٥٢٢٠٣٢  ٢٧٣
                  ناجح  ٣٩٢.٥  احمد جمال السيد اسماعيل التينى  ٦٤٤١٥٥  ٢٧٤
                  ناجح  ٣٩٤.٥  عبدهللا حمادة محروس على  ٥١١٤٨٥  ٢٧٥
                    ٣٩٤.٥  حمدى سالم حسن دمحم حسن  ٥٢٤٨٦٤  ٢٧٦
                  ناجح  ٣٩٢.٥  اسماء السيد عوض هللا احمد دياب  ٥٨٧٢٨١  ٢٧٧
                  ناجح  ٣٨٨.٥  حمود ياسين بيومىهاله م  ٦٤٣٤٧٢  ٢٧٨
                  ناجح  ٣٩٣  رنيا دمحم رجب دمحم عبدربه  ٦٤٦٥٩١  ٢٧٩
                  ناجح  ٣٩٤  احمد صالح دمحم حسن حسين  ٥١٦٩٩٠  ٢٨٠
                  ناجح  ٣٨٩.٥  محمود السيد دمحم حسينى  ٥٢٠٤٨٣  ٢٨١
                  ناجح  ٣٨٩.٥  احمد عمر الطاهر دمحم على  ٥٢٨٨٨٥  ٢٨٢
                  ناجح  ٣٨٩  عصام يوسف رضوان محمود حسين  ٥٨٧٧٤٧  ٢٨٣
                  ناجح  ٣٨٦  صفوة نعمة هللا على مرسي  ٦٤٥١٦١  ٢٨٤
                  ناجح  ٣٩٤.٥  نيرة احمد السيد دمحم نجم  ٦٤٣٦٠٤  ٢٨٥
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  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

لنتيجة ا
  النهائية

                  ناجح  ٣٩٣.٥  احمد صالح عبدالحميد احمد عبدهللا  ٥١٤٣٦٣  ٢٨٦
                 ناجح  ٣٩٤.٥  جيهان سعيد دمحم دمحم عبدهللا  ٥٢٣١٥١  ٢٨٧
                  ناجح  ٣٩٣  امانى دمحم عبدالقادر مكى  ٦٤٣٤٤٦  ٢٨٨
                  ناجح  ٣٨٩  مي وليد السيد عبدالمطلب  ٥١٤٧٦٠  ٢٨٩
                  ناجح  ٣٩١.٥  عمر سليمان السيد عوض هللا رشوان  ٥٨٧١٧٢  ٢٩٠
                  ناجح  ٣٩١.٥  امانى السيد دمحم علي بيومى  ٥٢٠٤١١  ٢٩١
                  ناجح  ٣٩٠.٥  نجالء احمد دمحم السيد   ٥١٩٦٢٨  ٢٩٢
                  ناجح  ٣٩١.٥  نيرة محمود صالح احمد  ٥٢٨٩٥٦  ٢٩٣
                  ناجح  ٣٩٣  ندى دمحم رمضان دمحم فرغلى  ٥٢٢٠١٣  ٢٩٤
                 ناجح  ٣٩٥  شيرين متولى عبدهللا دمحم  ٥٢٣٢٥٠  ٢٩٥
                 ناجح  ٣٩٣.٥  مريانه كمال يوسف عبيد  ٥٢٤٨٢٦  ٢٩٦
                 ناجح  ٣٩  دمحم سعدى احمدى سالم  ٦٤٨٦٣٠  ٢٩٧
                 ناجح  ٣٨٧.٥  عبدهللا حمدى احمد عبدالباري  ٥٨٦٠٤٨  ٢٩٨
                 ناجح  ٣٩١.٥   خليلزينب محمود دمحم  ٥٢٠٤٢١  ٢٩٩
                 ناجح  ٣٩٣  احمد عطية فتحى عطية  ٥٢٠٠٣٧  ٣٠٠
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  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٩٣  نهال حمدى عبدالعظيم عبداللطيف  ٦٤٣٩٣٣  ٣٠١
                  ناجح  ٣٩٠  ايمان يحيي محمود دمحم  ٦٤٢٧١٣  ٣٠٢
                  ناجح  ٣٨٧.٥  حسناء فوزى محمود عبدالرازق  ٥٢١٥٠٨  ٣٠٣
                  ناجح  ٣٨٧.٥  هاجر يسري دمحم ابراهيم غمري  ٦٣٨٤١٦  ٣٠٤
                  ناجح  ٣٩٤  اسماء رجب السيد عبدالدايم  ٥٢٠١٢٢  ٣٠٥
                  ناجح  ٣٨٧  اسراء السيد على اسماعيل عثمان  ٦٤٧٤٠٧  ٣٠٦
                  ناجح  ٣٩٢.٥  رغدة دمحم السيد محمود  ٦٤٥٥٨٦  ٣٠٧
                  ناجح  ٣٨٦.٥  ايه دمحم عبدالدايم عبدالتواب  ٦٤٠٠٨٤  ٣٠٨
                  ناجح  ٣٩٣  سارة السيد اسماعيل توفيق  ٥٢٣٨٧٩  ٣٠٩
                  ناجح  ٣٩٢  اسماء عبداللطيف كامل عبدالوهاب  ٥٢١٢٣٣  ٣١٠
                  ناجح  ٣٩٢  حر المرسي دمحم المرسي شاهينس  ٥٨٦٣١١  ٣١١
                  ناجح  ٣٩٤.٥  سحر اسامة عطية محمود عطية  ٥٨٥١٢٣  ٣١٢
                  ناجح  ٣٩٢  ايه عادل دمحم دمحم جاد  ٦٤٣٤٥٤  ٣١٣
                  ناجح  ٣٩٤.٥  اسماء ابراهيم سليم احمد  ٦٤٥٨٣٨  ٣١٤
                  ناجح  ٣٩٠  اميرة دمحم السيد عبدالعزيز  ٥١٧٩٤٣  ٣١٥
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  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  الباسم الط
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٩١  رانا مسلم سليم عبدالحميد السيد  ٥٠٩٩٧٠  ٣١٦
                  ناجح  ٣٩٣.٥  مي سمير عبدهللا على العبيط  ٥٨٨٠٩١  ٣١٧
                  ناجح  ٣٩١.٥  ر احمد احمد جاويشسلمى بشي  ٦٤٥٨٨٨  ٣١٨
                  ناجح  ٣٨٧.٥  اسماء دمحم دمحم دمحم بهنساوى  ٥١٦٢٥٦  ٣١٩
                  ناجح  ٣٩١  شيماء الهادى سعيد الهادى  ٥٢١٩٥٥  ٣٢٠
                  ناجح  ٣٩١.٥  احمد هيثم احمد عبدالسالم عبدالمحسن  ٥٢٣٦٨٩  ٣٢١
                  ناجح  ٣٨٧  محمود دمحم دمحم على خليل  ٥٨٦٠٦٢  ٣٢٢
                  ناجح  ٣٩٣  سمر سعد دمحم يوسف سمري  ٥١٦١٢٣  ٣٢٣
                  ناجح  ٣٩٠.٥  عبدهللا السيد السيد دمحم شحاته  ٦٤٤١٦٥  ٣٢٤
                  ناجح  ٣٩٣.٥  منى هانى صبري دمحم ابراهيم  ٥١٨١١٣  ٣٢٥
                  ناجح  ٣٨٧.٥  عبدالهادى دمحم دمحم عبدالخالق  ٥٨٦٠٥٠  ٣٢٦
                  ناجح  ٣٩١.٥  مصطفي احمد عفيفي حسانين  ٦٤٤٦٤٩  ٣٢٧
                  ناجح  ٣٩٣.٥  احمد اسامة سعيد السيد موسي  ٦٤٢٢٢٨  ٣٢٨
                  ناجح  ٣٩٤  احمد رضا عبدالرؤف صالح المرسي  ٥٢٥٠١٧  ٣٢٩
                  ناجح  ٣٨٩  رضوى دمحم عزت احمد عبدالعال  ٦٤٤٣٩٥  ٣٣٠



  العالي التعليموزارة  
  .........................................................   -. : مسلسل الكشف اليومينتيجة اختبارات القدرات لكليات التمريض                     مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .................................................................. - :مسلسل الكشف العام         .............................................................................    لجنة كلية التمريض                                                              ......................................................................................................عام                                                                                                                                                                             

  
  

  يعتمد ،                                                                    ...........................................................:     عدد المرفقات 
  ............................................................................................................... -:عميد الكلية ورئيس عام االختبارات                                                                                                                               

  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   تبارات القدراترقم بطاقة اخ  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                  ناجح  ٣٩٥  رانيا جميل امين عمر دمحم  ٥٨٧٣١٤  ٣٣١
                  ناجح  ٣٨٨.٥  عمرو دمحم عبدالمتعال دمحم عبدالدايم  ٦٣٨٤٣٩  ٣٣٢
                  ناجح  ٣٩٤.٥  جيهان سعيد دمحم دمحم عبدهللا  ٥٢٣١٥١  ٣٣٣
                  ناجح  ٣٩١  اسراء احمد حامد سيد احمد  ٥٢٠٧٨٦  ٣٣٤
                  ناجح  ٣٩٤  االء عبدالرحمن دمحم مقبل على  ٥٢٥١٥٩  ٣٣٥
                  ناجح  ٣٩١  هناء حسن كمال عبدالعزيز  ٥٢٤٦٥٨  ٣٣٦
                  ناجح  ٣٨٦.٥  هدى ناصر صابر جودة  ٥١١٦١٤  ٣٣٧
                  حناج  ٣٨٩  اميرة اسماعسل طلبة عوض  ٥٢٤٤٢٣  ٣٣٨
                  ناجح  ٣٩٤  حسام دمحم دمحم دمحم السيد السبع  ٥٨٦٠٤٣  ٣٣٩
                  ناجح  ٣٩٣  ايمان حمدى فوزى هالل ابراهيم  ٥١٧٩٤٧  ٣٤٠
                  ناجح  ٣٨٧  يحيي السيد السيد عاى النجار  ٥٨٦٠٦٩  ٣٤١
                  ناجح  ٣٩٠  دالل السيد عبداللطيف كامل  ٥٢٤٧٢٦  ٣٤٢
                  ناجح  ٣٨٦.٥  مصطفي دمحم الشتري اية  ٥١٥٣٠٥  ٣٤٣
                  ناجح  ٣٩٢.٥  زينب حجازى حجازى سعد سويلم  ٦٣٩٣٦٧  ٣٤٤
                  ناجح  ٣٩٤.٥  امنية جمال دمحم هالل عوض هللا  ٥٨٧٢٩٢  ٣٤٥
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  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  نهائيةال

                  ناجح  ٣٩٧.٥  وسام عبداللطيف عبدالعزيز حماد  ٦٤٧٧١٩  ٣٤٦
                  ناجح  ٣٨٨.٥  دمحم السيد عبدالحميد منصور دمحم  ٦٤٩٢٢٣  ٣٤٧
                  ناجح  ٣٨٦.٥  هانم محمود دمحم الشرنوبي دمحم  ٥٨٥١٦٨  ٣٤٨
                  ناجح  ٣٨٦  شروق فتحى عزت المصري  ٥٨٥٩٢٠  ٣٤٩
                  ناجح  ٣٩٣  مد جمعة السيد سليم علىاح  ٥٢٥٠١٤  ٣٥٠
                  ناجح  ٣٩٠  هدير صبحى عبدربه عطية  ٥١٥٧١٠  ٣٥١
                  ناجح  ٣٩٣.٥  دمحم حسام السيد الفره  ٦٤٥٧١٥  ٣٥٢
                  ناجح  ٣٨٦  دمحم رضا دمحم مصطفي عبدالعال  ٥٨٤٨٧٩  ٣٥٣
                  ناجح  ٣٩٣  والء دمحم صدقي احمد  ٥١٦٣٠٦  ٣٥٤
                  ناجح  ٣٩٢  ميران السيد احمد ابراهيم  ٥١٢٨٨٥  ٣٥٥
                 ناجح  ٣٩٢.٥  اسماء عبدالهادى عبدالرءوف عبدالخالق  ٦٤٣٩٠٣  ٣٥٦
                 ناجح  ٣٩١.٥  ايهاب عبدالرؤف احمد دمحم  ٥٢٠٧٦٩  ٣٥٧
                 ناجح  ٣٩٠.٥  امانى صالح على احمد  ٥١٨٥٨٥  ٣٥٨
                 ناجح  ٣٨٩  اسراء عصام جودة مرسي  ٦٤٣٥٨٥  ٣٥٩
                 ناجح  ٣٩٧  اسراء سالمه دمحم السيد صالح  ٦٤٣٥٨٤  ٣٦٠



  العالي التعليم وزارة 
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  رقم جلوس الطالب  م
  العامةفي امتحان الثانوية 

نتيجة   رقم بطاقة اختبارات القدرات  اإلدارة التعليمية  م.مجموع ث  اسم الطالب
  القدرات

نتيجة 
القومسيون 
  الطبي العام

النتيجة 
  النهائية

                 ناجح  ٣٩٦  نهال شحاته عبدهللا ابراهيم  ٥١٥٧٠٣  ٣٦١
                 ناجح  ٣٩١  بدالقادر عبداللطيف احمدايه ع  ٦٥٠٢٧٠  ٣٦٢

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                         
                         
                         
                         
                         


