
  
 
 

 برنامج الهندسة الطبية والحيوية             كلية الهندسة                                                                                                                            

 أسماء الطلاب المقبولين لبرنامج الهندسة الطبية والحيوية

 ( 011مستوي  داخل كلية الهندسة )

 التقدير  منقول من سنة  البرنامج مــالأس م

 منقول بمادة  إعدادي  الهندسة الطبية أحمد إبراهيم فتحي المكباتي   1

 منقول بمادة  إعدادي  الهندسة الطبية إسالم نظير محمد عباس   2

 منقول بمادة  إعدادي  الهندسة الطبية أميرة عاطف عبد اللطيف سويلم   3

 جيد جدا    إعدادي  الهندسة الطبية أيمن معوض مصطفي  إيات  4

 منقول بمادة  إعدادي  الهندسة الطبية جمال عبد الرازق رزق محمود  5

 مقبول  إعدادي  الهندسة الطبية عبد الحميد حمزة عبد الحميد الصفصافي  6

 جيد  إعدادي  الهندسة الطبية عبد هللا جمال مصطفي أبو الخير   7

 منقول بمادة  إعدادي  الهندسة الطبية عمر محمد أيمن عثمان خالد   8

 غائب بغذر  إعدادي  الهندسة الطبية فاطمة رجب عبد الجواد السيد   9

 منقول بمادة  إعدادي  الهندسة الطبية محمد حسام حامد المغازي   11

 جيد  إعدادي  الهندسة الطبية محمد سمير البسيوني البسيوني   11

 مقبول  إعدادي  الهندسة الطبية محمود عبد العزيز محمد محجوب   12

 امتياز إعدادي  الهندسة الطبية يوسف مسعد إبراهيم السقعان  13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 برنامج الهندسة الطبية والحيوية             كلية الهندسة                                                                                                                            

 أسماء الطلاب المقبولين لبرنامج الهندسة الطبية والحيوية

 ( 011مستوي   -من خارج هندسة المنصورة  )

 التقدير  حالة الطالب البرنامج مــالأس م

 منقول بمادة  مستجد  الهندسة الطبية كريم محمد إبراهيم الشربيني   1

 منقول بمادة  باقي الطبيةالهندسة  مصطفي جمال شحاتة رمضان   2

 منقول بمادة  مستجد  الهندسة الطبية عادل ياسر سالمة إبراهيم   3

 GPA  3.3 مستجد  الهندسة الطبية يوسف رضا أبو اليزيد سعد  4

 جيد مستجد  الهندسة الطبية نوران عبد المنعم أمين   5

 منقول بمادة  مستجد  الهندسة الطبية عبد الرحمن مصطفي محمد الغرباوي   6

 GPA  2.58 مستجد  الهندسة الطبية أحمد منصور عبده مرعي   7

 منقول بمادة  مستجد  الهندسة الطبية نورهان السعيد مصطفي السعيد   8

 مقبول  مستجد  الهندسة الطبية ممدوح حسب هللا الشحات   9

 جيد ) أ ( مستجد  الهندسة الطبية باسم محمود محمد محمد حرز  11

 منقول بمادة  مستجد  الهندسة الطبية إسالم أنور محمود الشافعي   11

 جيد مستجد  الهندسة الطبية صالح محمد صالح عبد الفتاح   12

 جيد جدا    مستجد  الهندسة الطبية حسين رمضان حسين توفيق   13

 مقبول  مستجد  الهندسة الطبية محمد ضياء الدين محمد عيسي   14

 منقول بمادة  مستجد  الهندسة الطبية محمد أحمد محمود الفرحاتي   15

 منقول بمادة  مستجد  الهندسة الطبية أمير صابر السعيد محمد   16

 مقبول  مستجد  الهندسة الطبية أحمد هشام محمد محمود شريف   17

 مقبول  مستجد  الهندسة الطبية مصطفي أشرف مصطفي معروف   18

 مقبول  باقي الهندسة الطبية حسام حسن محمد الشيخ   19

 جيد جدا    مستجد  الهندسة الطبية محمد محمود عبد الحليم العجوري   21

 جيد مستجد  الهندسة الطبية مريم سعودي السيد إسماعيل   21

 جيد مستجد  الهندسة الطبية منار علي عبد الحكيم عبد السالم   22

 

 

 



  
 
 

 برنامج الهندسة الطبية والحيوية             كلية الهندسة                                                                                                                            

 والحيوية أسماء الطلاب المقبولين لبرنامج الهندسة الطبية

 ( 111 مستوي -من خارج هندسة المنصورة  )
 

 البرنامج الكلية  مــالأس م  البرنامج الكلية مــالأس م

 الهندسة الطبية المنيا  أحمد ياسر محمد السعيد  31 الهندسة الطبية إلكترونية منوف أحمد محمد حسن محمد   1

 الهندسة الطبية أسيوط محمد الباز علييحيي   32 الهندسة الطبية أسيوط محمود ياسر محمد عطية   2

 الهندسة الطبية الفيوم جيالن السيد عبد الفتاح   33 الهندسة الطبية أسوان محمود عبد القادر عبد الغفار  3

 الهندسة الطبية كفر الشيخ زينب محمد خيري ذكي   34 الهندسة الطبية إلكترونية منوف نورة طاهر أبو زيد أبو زيد  4

 الهندسة الطبية أسيوط راجي عبد هللا محمد عبد المعطي   35 الهندسة الطبية بورسعيد ياسمين مهني حلمي أحمد   5

 الهندسة الطبية المنيا  محمود حمدي محمود أبو المجد  36 الهندسة الطبية إلكترونية منوف أحمد السعيد الباز شريف  6

 الهندسة الطبية حلوان  حسام جمال الدين أحمد طنطاوي  37 الهندسة الطبية طنطا  زياد وائل أبو زيد إبراهيم  7

 الهندسة الطبية أسوان  سامح محمد نبيه السيد  38 الهندسة الطبية أسيوط أحمد طارق األلفي إبراهيم   8

 الهندسة الطبية أسيوط أية خالد رشاد مصطفي حسين  39 الهندسة الطبية الفيوم داليا علي محمد نيازي   9

 الهندسة الطبية الزقازيق عمر محمد السيد حافظ  41 الهندسة الطبية الفيوم محمود إبراهيم السيد   11

 الهندسة الطبية إلكترونية منوف يوسف هاني عبد المطلب محمد   41 الهندسة الطبية كفر الشيخ روان عادل الزكي النجار   11

 الهندسة الطبية بورسعيد  كريم محمد كمال محمد   42 الهندسة الطبية بورسعيد ياسمين راغب مصطفي   12

 الهندسة الطبية كفر الشيخ مروة خالد محب محمد   43 الهندسة الطبية إلكترونية منوف أحمد أيمن فاروق علي  13

 الهندسة الطبية بورسعيد مختار محمد حسن أبو الوفا  44 الهندسة الطبية المطرية ندي مصطفي السيد عباس   14

 الهندسة الطبية الفيوم أحمد مصطفيكريم مراد   15

 الهندسة الطبية بورسعيد محمود محمد العدل صالح  16

 الهندسة الطبية أسوان مريم سمير محمد البرعي  17

 الهندسة الطبية المنيا  أحمد ماهر عبد المحسن  18

 الهندسة الطبية بورسعيد  عال سالم سليمان محمد   19

 الهندسة الطبية الشيخكفر  فاطمة عاطف عبد الهادي  21

 الهندسة الطبية إلكترونية منوف شهيرة محمد سالم السيد  21

 الهندسة الطبية أسيوط معاذ رماح السيد عبد الرؤف  22

 الهندسة الطبية الزقازيق أميرة حسام محروس   23

 الهندسة الطبية حاسبات ومعلومات أحمد حسن بدوي   24

 الهندسة الطبية كفر الشيخ أحمد حسام عبد المطلب   25

 الهندسة الطبية كفر الشيخ يوسف السيد أحمد   26

 الهندسة الطبية حلوان عمرو محمد إسماعيل ذكي   27

 الهندسة الطبية طنطا  محمد عبد الناصر محمد  28

 الهندسة الطبية المنيا  ء عادل محمد رزقفدا  29

 الهندسة الطبية المنيا حسني مصطفي إبراهيم   31
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 برنامج الهندسة الطبية والحيوية             كلية الهندسة                                                                                                                            

 الطلاب المقبولين لبرنامج الهندسة الطبية والحيويةأسماء 

 ( 111 مستوي -هندسة المنصورة  داخلمن  )
 

 البرنامج  المجموع مــالأس م  البرنامج المجموع مــالأس م

 الهندسة الطبية 41105 معاذ عبد الهادي حسين محمد   31 الهندسة الطبية 41605 إبراهيم شعبان إبراهيم حامد  1

 الهندسة الطبية 39605 منه هللا عالء حسن محمد   32 الهندسة الطبية 39305 السيد فتحي السيدأحمد   2

 الهندسة الطبية 39605 مينا أميل عدني فريد  33 الهندسة الطبية 39205 أحمد محمد نهاد حسن نبيل  3

نادين حسام الدين صالح   34 الهندسة الطبية 392 أسامة ياسر يونس محمد   4
 مصطفي

 الهندسة الطبية 41105

 الهندسة الطبية 389 نجالء السيد محمد محمد سمرة  35 الهندسة الطبية 417 إسراء أشرف عبد الرحمن   5

 الهندسة الطبية 387 نهي هشام أحمد أحمد رزق  36 الهندسة الطبية 391 السيد إيهاب السيد عبدالكريم  6

 الهندسة الطبية 38705 هنا هاني علي السيد   37 الهندسة الطبية 391 أنس محمد محمد المصلحي  7

 الهندسة الطبية 391 يوسف أحمد محمود بليد   38 الهندسة الطبية 38905 باسل أشرف حمدي أحمد   8

 الهندسة الطبية 39105 تسنيم مصطفي عبيد  9

 الهندسة الطبية 397 حبيبة خالد محمد عبدالمعبود  11

 الهندسة الطبية 394 حجاج علي رجب فرج  11

 الهندسة الطبية 391 حسناء مجدي فتحي الزالقي  12

 الهندسة الطبية 39705 حمزة مصطفي محمود علي   13

 الهندسة الطبية 391 روان عبد السالم محمد عارف  14

 الهندسة الطبية 41105 زياد محمد السباعي شحاتة  15

 الهندسة الطبية 389 سلمي حسام الدين السيد  16

 الهندسة الطبية 391 الجوادعبد الجواد أحمد عبد   17

 الهندسة الطبية 391 عبد الرحمن أيمن فرج الشامي  18

 الهندسة الطبية 39405 عمرو السيد محمد البسطويسي  19

 الهندسة الطبية 39105 فرح أحمد محمد أحمد   21

 الهندسة الطبية 39605 مازن حسين حسام الدين حسين  21

 الهندسة الطبية 392 محمد السيد العزيزي إبراهيم   22

 الهندسة الطبية 39605 محمد أيمن عبد المعطي الششتاوي  23

 الهندسة الطبية 39805 محمد خضر وهبة عبد الغني  24

 الهندسة الطبية 41105 محمد رزق حسن حبيبة  25

 الهندسة الطبية 39605 محمد فيصل علي عالم  26

 الهندسة الطبية 411 محمود شاكر شبانة   27

 الهندسة الطبية 39505 محمود عادل محمد محمود   28

 الهندسة الطبية 398 محمود عباس السيد   29

 الهندسة الطبية 39705 محمود عبد العزيز أحمد األميري   31

 

 

 


