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Tanta_diploma2derma15.00اسماعيل حمدى هاجر

Tanta_Diploma2ophthalmology18.00الصعيدى العاطى عبد ساره

Tanta_Diploma2internal medicine14.00عرفه محمد احمد غاده

Tanta_diploma4radiology15.00السيد سمير محمد انجي

Tanta_diploma4internal medicine15.00شنودة مرقص عاطف ناردين

Tanta_diploma4derma16.00زعير محمد فوزي مها

Tanta_diploma4derma13.00فرغلي حسن محمد آية

Tanta_Diploma3obstetrics14.00احمد احمد عبدالفتاح منى

Tanta_diploma4derma14.00عجيزة مختار أحمد مجدي مروة

Tanta_Diploma2tropical12.00الحنفى عطيه دعاء

Tanta_diploma4ophthalmology14.00زيد أبو إبراهيم ماهر محمد أماني

Tanta_Diploma3radiology8.00السطيحه حسن السيد عبير

Tanta_Diploma4tropical15.00حموده محمد ابراهيم احمد

Tanta_Diploma2radiology13.00سالم عبدالقادر محمود شيماء

Tanta_Diploma3derma16.00تركى مجدى فاطمه

Tanta_Diploma2internal medicine14.00عبدالباقى محمد مجدى محمد

Tanta_diploma4derma13.00شومان محمد مهدي نعمات

Tanta_Diploma2derma12.00هارون احمد على هاجر

Tanta_diploma4derma11.00النجار العزيز عبد راجح آية

Tanta_Diploma4derma16.00حسان نجيب محمد شيرين

Tanta_Diploma2radiology16.00ابوجبه محمد حامد والء

Tanta_Diploma2derma16.00الدسوقى محمد سلسبيل

Tanta_diploma4derma14.00الغيط أبو الجيد عبد السيد أماني

Tanta_Diploma312.00عواد الشحات احمد داليا

Tanta_diploma4derma15.00الحبيبي سالمة السيد مي

Tanta_Diploma3ophthalmology16.00عمر فؤاد دنيا

Tanta_diploma4derma16.00محمد الدين مجدي محمد هدير

Tanta_diploma4derma15.00القصاص مصطفى بسيوني إيناس

Tanta_diploma3obstetrics13.00الفوى على السيد احمد

Tanta_Diploma3derma15.00حبلص محمد انور مريم

Tanta_diploma4derma13.00قاسم سيد محمد آية

Tanta_diploma4obstetrics17.00مسعد شفيق عطية عماد

Tanta_diploma4Physical medicine 13.00بليح مختار رمزي الزهراء

Tanta_diploma4obstetrics13.00خضر زكي جابر جمال الرحمن أالء

Tanta_diploma13.00الخولي محمد أحمد شيماء

Tanta_diploma4radiology14.00غبلاير بولس ميالد سارة

Tanta_diploma4obstetrics14.00دعميش احمد سيد سعيد نورا

Tanta_diploma2derma15.00جمعة أحمد جمال سالي

Tanta_diploma4obstetrics14.00شحات إبراهيم لطفي سامح

Tanta_Diploma4internal medicine14.00حطب ابو احمد محمد

Tanta_diploma4obstetrics13.00الشرقاوي محمد الرحمن عبد إبراهيم

Tanta_diploma4cardiology14.00سامي وديع مجدي جرجس
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Tanta_master6derma14.00الفتاح عبد علي حسني سالي

Tanta_Master2physical medicine 13.00الحسينى ابراهيم عبدالمنعم حنان

Tanta_Mastercardiology15.00ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا احمد

Tanta_master6ophthalmology13.00عبدالوهاب محمد احمد صفا

Tanta_master2cardiology12.00عبدالحليم ابراهيم ابراهيم محمد

Tanta_master2surgery16.00النور ابو ابراهيم طارق معتز

Tanta_master5obstetrics14.00الرصد محمد مازن

Tanta_master6ophthalmology15.00البهوار عبدالفتاح حمدي ايمان

Tanta_masterfinishedpediatrics13.00خيال احمد محمد ابرار

Tanta_master6radiology11.00اسماعيل محمد احمد اسماعيل الزهراء

Tanta_Master2surgery16.00خليفه عبدالمحسن حماده خالد

Tanta_master4derma15.00عماره السيد محمود بهاء

Tanta_master6ENT13.00شبكه موسى موسى اسالم

Tanta_master6ortho18.00خليل طلعت اسالم

Tanta_master6histology17.00عالم راغب عباس دعاء

Tanta_master4cardiology12.00عبدالعظيم الشوادفى محمود محمد

Tanta_master4radiology13.00نايل عبدالمحسن رفعت عبير

Tanta_master2ophthalmology14.00كسبر محمد نصر فايزه

Tanta_master4ophthalmology12.00دبور عبدالرحمن صالح ساره

Tanta_master4ophthalmology18.00الجوهرى محمد سعيد عمرو

Tanta_master6obstetrics14.00عليوه عبدالحليم محمد ميرهان

Tanta_master5forensic12.00عبدهللا أحمد جمال نيره

Tanta_master4neurosurgery15.00حمد على هشام محمد عمر

Tanta_master6neurosurgery16.00باز احمد عادل محمود

Tanta_Master6neurosurgery16.00صقر ابراهيم عادل ابراهيم

Tanta_master2audiology15.00الفقى الحسينى فوزى بسمه

Tanta_master5forensic14.00شامه السباعى سعيد وفاء

Tanta_master6derma15.00عشماوي الحميد عبد سعيد سمر

Tanta_Master2ophthalmology12.00شعت عبدالفتاح محمود ايمان

Tanta_master6ophthalmology18.00غبلاير المسيح عبد جورج بوال

Tanta_Master5histology10.00السيسى عبدالرؤف ايمان

Tanta_Master6public12.00عبدالمقصود محمد يحى فاطمه

Tanta_master6obstetrics12.00بدوى حسين حسين حاتم

Tanta_master6derma12.00االشوح الحسيني مصطفي مياده

Tanta_Master2pediatrics10.00شعيب محمد مجدى سمر

Tanta_master5Physical medicine 13.00المشد عبدالمحسن يحى محمد

Tanta_Master5ophthalmology12.00شحبر رضا هبه

Tanta_Master11.00غازى حسن جمال مياده

Tanta_Master2surgery17.00زياده طلعت محمد

Tanta_Master6chest14.00شهبه محمد على سمر

Tanta_master6neuropsych13.00الشاذلي السيد رضا اسماء

Tanta_master6anesthesia17.00شومان أحمد أحمد محمد

Tanta_Master2cardiology13.00حسن محمد سمير سمر

Tanta_Master2cardiology18.00حسن عبدالصادق زكريا احمد

Tanta_master5physiology12.00شكور عبدالباقى حامد ياسر سلمى
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Tanta_master6chest16.00راشد عبداللطيف خالد ساره

Tanta_Master2ortho14.00قاسم محمد صفوت احمد

Tanta_master6cardiology13.00المهر السيد مصطفي مها

Tanta_master12.00ابوطالب فرج احمد عبدالغفار سهام

Tanta_master2oncology16.00ميرغنى محمد علياء

Tanta_master6clinical pathology16.00اللطيف عبد يسري احمد الزهراء فاطمه

Tanta_master4cardiothoracic surg16.00الرشيدى عبدالغنى احمد سمر

Tanta_master6radiology11.00الشلقانى محمد مصطفى نورا

Tanta_master5radiology17.00السيد عبدالهادى عبدالفتاح ميرفت

Tanta_Master6cardiology15.00سمك احمد يحيى شريف

Tanta_master6obstetrics15.00عيطه ابو حسن فريد نجالء

Tanta_Master2ophthalmology15.00سيف يونس اسماء

Tanta_master2derma14.00السطوحى محمد اسراء

Tanta_Master6ophthalmology13.00الوكيل السيد صبحى هاله

Tanta_master4radiology11.00حماد عبدالهادى مصطفى دينا

Tanta_Master2cardiology15.00محمد توفيق اشرف اروى

Tanta_master6derma12.00مرعي الحميد عبد كمال يمني

Tanta_Master5audiology14.00الغندور فهمى مجدى فاتن

Tanta_master4ophthalmology15.00الجمل محمد احمد امانى

Tanta_master3forensic13.00عبدالفتاح صالح جمال اسماء

Tanta_Master2cardiology15.00ابوالمعاطى فتحى اسالم

Tanta_Master2clinical pathology16.00البربرى محمد عزت دعاء

Tanta_Master2clinical pathology16.00المزين توفيق هند

Tanta_Master2ophthalmology15.00خضير عبدالرؤف ايه

Tanta_master6cardiology15.00عزب محمود محمد عزت فاطمه

Tanta_Master4radiology16.00عالم ابراهيم السيد ايه

Tanta_Master6ophthalmology17.00متولى عبدالغنى ياسر سلمى

Tanta_master6microbiology13.00زمزم سيد محمد رواء

Tanta_master6radiology12.00عبدربه محمد شوقي محمد

Tanta_Master2derma18.00يوسف على على صفيه

Tanta_master6surgery14.00هللا عبد فهمي محمد فهمي

Tanta_master4ophthalmology14.00الصباغ مصطفى محمد هند

Tanta_master6neuropsych16.00محسن احمد السيد عالء ساره

Tanta_master4derma11.00غانم المغاورى عطيه مها

Tanta_master6ophthalmology9.00على حسن محمد محمد نسمه

Tanta_master4radiology14.00احمد الدين شمس محمد نوران

Tanta_master6ophthalmology16.00الشهاوي اسماعيل ابراهيم ساره

Tanta_master5pediatrics16.00االشقر ابراهيم طلخان نزيه غاده

Tanta_Master2ortho16.00الفقى عبدالمنعم ناجى احمد

Tanta_Master6ophthalmology14.00شرف عبدالمطلب سمير االء

Tanta_master6chest12.00شعيشع ابو العزيز عبد فرحات ندي

Tanta_Master2surgery14.00حمود عبدالرحمن العليم امه

Tanta_Master6radiology12.00محمد على عماد نجوى

Tanta_Masterfinishedinternal medicine17.00مبارك على غاده

Tanta_Master2internal medicine14.00الشرقاوى سمير محمد

3



IT-Unit

Tanta Faculty of Medicine
PostGraduate Elective course  

PRESENTATION 

COMMUNICATION SKILLS-29th June, 2020

SurnameFirst nameInstitutionDepartmentGrade/20.00

Tanta_master6clinical pathology9.00عميره ابو احمد الستار عبد محمد فاطمه

Tanta_Master2surgery16.00العسال موسى فوزى مصعب

Tanta_master6cardiology12.00ابوالنور علي جمال محمد

Tanta_master4ENT14.00مسعود السيد عبدالحكيم محمد

Tanta_Master2radiology13.00يوسف محمد محمود ندا

Tanta_master6anethesia9.00الصغير المجيد عبد ابراهيم هديل

Tanta_master6anethesia12.00سالم احمد محمد اسالم

Tanta_Master6pathology17.00السمالوى صبحى الشناوى مى

Tanta_master6obstetrics14.00جوده محمود محسن الطاهره

Tanta_master6obstetrics12.00دغيدي انور الرحمن عبد هاجر

Tanta_master4derma11.00عفصه ابراهيم محمد زينب

Tanta_Master6obstetrics13.00السيد محرز زهراء

Tanta_master6cardiology14.00حسين زيد ابو الجابر عبد خالد

Tanta_master4obstetrics12.00قابيل عبدالسالم جمال ايناس

Tanta_master6ophthalmology13.00غباشي سليمان محمد هبه

Tanta_master6radiology14.00جورجي العريان برسوم ناجي جانيت

Tanta_master6obstetrics12.00مصطفي القادر عبد صبري عفاف

Tanta_master6anethesia16.00سكير محمود هادي مياده

Tanta_Master4radiology16.00النحراوى عبدالرؤف مصطفى ساره

Tanta_Master6public16.00داود احمد فؤاد سعاد

Tanta_master4emergency13.00محمد دسوقى رشدى فكرى

Tanta_master3internal medicine14.00الغراب عبدالنبى على عمر

Tanta_master413.00محمد احمد اسماعيل الشيماء

Tanta_master6cardiology12.00لوقا المسيح عبد سعد المسيح عبد سعد

Tanta_Master6ENT13.00سالم مصطفى عبدهللا مى

Tanta_master6internal medicine13.00راضي السالم عبد علي ابراهيم

Tanta_master5tropical17.00االحول حمدى عبدالرازق

Tanta_master6internal medicine13.00سالم الحنفي محمد حليم هدي

Tanta_master6cardiology14.00هالل محمد عبدالفتاح دعاء

Tanta_Master6derma14.00الخياط عبدالظاهر ليلى

Tanta_master2audiology15.00بسيونى احمد احمد ندى

Tanta_master6ophthalmology14.00بدر زكي سعد سمر

Tanta_master4cardiology18.00محمد مغازى السيد حسام

Tanta_master6radiology15.00رحمه محمد نبيل محمود

Tanta_master6obstetrics16.00موسي العزيز عبد احمد اسامه

Tanta_master4Physical medicine 12.00حجازى حامد محسن مها

Tanta_Master2radiology12.00البدوى محمد محمد وفاء

Tanta_Master6ENT15.00الصاوى السيد رمضان

Tanta_master6ortho18.00محمد عامر فتحى محمد

Tanta_master4chest12.00غنيمه ابو محمد مكرم محمود

Tanta_Master3obstetrics14.00شوقى احمد مجدى هبه

Tanta_master5cardiology11.00عبدالعال عبدالرحمن كامل محمد

Tanta_master3ENT15.00يونس السيد ابراهيم احمد

Tanta_master6internal medicine15.00جنيدي السيد الدين عصام محمد

Tanta_master6ENT11.00صقر محمد المجيد عبد محمد
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Tanta_master2Physical medicine 15.00الدخاخنى عبدالمعطي سمر

Tanta_Master6ophthalmology16.00ابراهيم السعيد محمد امل

Tanta_master4obstetrics14.00سرور معوض عبدالعزيز خلود

Tanta_Master2surgery15.00عبدالوهاب فوده طاهر احمد

Tanta_master6radiology14.00الشلق مصطفي مصطفي عال

Tanta_master6ortho18.00سالم عبدهللا فرسان مصطفى

Tanta_Master2surgery15.00سالم عبدالخالق محمد عبدالخالق

Tanta_Master4radiology12.00الكيالنى محمد ساره

Tanta_Master2pharmacology15.00عليوه عبدالمطلب محمد رضوى

Tanta_master6surgery15.00حميد جاد السيد محمد مصطفى

Tanta_Master2cardiology14.00شاهين محمود احمد محمود

Tanta_master6neuropsych16.00ابوعاليه محمد صالح نهى

Tanta_master4ENT13.00ابواليزيد احمد مصطفى محمد

Tanta_master5anethesia16.00رزق عياد مجدى بيشوى

Tanta_master6cardiology15.00حسن المعز عبد السيد طارق

Tanta_master6derma17.00الحميد عبد جوهر لطفي ريهام

Tanta_master6forensic18.00الحصرى مصطفى هللا منة

Tanta_master4Physical medicine 13.00شاهين مصطفى فرج منى

Tanta_master4cardiology14.00عبدالعال عبدالمنعم عبدالرازق محمد

Tanta_Master2cardiology18.00محمد حامد حموده احمد

Tanta_master6derma15.00حسن محمد الرحمن عبد مجدي ياسمين

Tanta_master4cardiology16.00عامر محمود سعد عبدالفتاح محمود

Tanta_Master6ortho18.00المدبوح عبدالرحيم شوقى محمد

Tanta_Master5obstetrics8.00ربيعى يحيى فيصل حسناء

Tanta_master5surgery17.00عبدالبر ابراهيم روضه

Tanta_master6cardiology16.00حبيب عبدالموجود ايمن

Tanta_master6cardiology17.00غنيم سليمان احمد هدير

Tanta_master5cardiology18.00حماده الغفار عبد السعيد محمود

Tanta_Master2cardiology16.00عوض عبدالغنى عبدالوهاب احمد

Tanta_master4obstetrics14.00الشافعى محمود عبدالعزيز ليلى

Tanta_master6derma12.00بدوي محمد علي دينا

Tanta_master5emergency16.00مسلم جاد حسين حمدى اسماء

Tanta_master5emergency16.00الشوربجي هللا عبد محمد هاله

Tanta_master4public12.00رضوان محمود خديجة

Tanta_master6derma15.00البسيوني طه الهادي محمد هاله

Tanta_master6derma13.00المهدي ابراهيم وحيد شيماء

Tanta_master6audiology18.00محمود علي ممدوح عبير

Tanta_master6cardiology14.00االبشيهي السيد محمد دينا

Tanta_master6neuropsych16.00ميخائيل حنا ادوارد البير ابرام

Tanta_master6anethesia18.00هشام ابراهيم السيد ابراهيم حسام

Tanta_Master3derma15.00قنديل محمد اسماء

Tanta_Master2public10.00قنديل عبدالغفار محمد اسماء

Tanta_master4internal medicine16.00الخطيب عبدهللا ابوالسعود مى

Tanta_master6cardiology18.00طلبه علي السعيد محمد محمود

Tanta_Master2obstetrics15.00ابوطالب امين احمد ايمان
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Tanta_master4obstetrics18.00عبدالرازق ابراهيم محمد سمر

Tanta_master4obstetrics18.00يوسف السيد هاشم هدير

Tanta_master6obstetrics13.00البحيري عزت محمد بسمه

Tanta_master4surgery18.00ابوسالمه عبدالرحيم محمد

Tanta_Master3anethesia18.00محمد الدين صالح رحاب

Tanta_master6anethesia18.00ابراهيم زكريا كيالني دعاء

Tanta_master6ophthalmology16.00شرف احمد جمال احمد

Tanta_master2neuropsych16.00الصيرى عبدالرازق يوسف منار

Tanta_Master514.00الششتاوي حسن يوسف زينب

Tanta_master4obstetrics13.00قنديل احمد زغلول منى

Tanta_Master6ophthalmology14.00الرخ محمد احمد منى

Tanta_master6cardiology14.00الباقي عبد السالم عبد محمد احمد

Tanta_masteranethesia16.00بدر على بدر محمد امانى

Tanta_master6anethesia15.00العياشي سامي محمد فاطمه

Tanta_master6anethesia15.00الجبالى محمد طلعت محمود

Tanta_master4obstetrics15.00خليل سالم السيد ساره

Tanta_master4obstetrics15.00عبدهللا احمد عبدالحكيم احمد عبدالحكيم

Tanta_master6obstetrics14.00الشامي زكي سامي محمود

Tanta_master6obstetrics18.00الراعي احمد احمد المجيد عبد سلوي

Tanta_Master2internal medicine15.00يسرى محمد عاطف سها

Tanta_master4obstetrics13.00الخالق عبد اسماعيل اسماعيل محمد

Tanta_master6emergency16.00برج السيد السيد يارا

Tanta_Master3emergency16.00شمحوط محمود محمود محمد

Tanta_master4obstetrics16.00الشيشينى الشوادفى محمد مسعد محمد

Tanta_master16.00حسن عبدالمجيد كمال هللا منه

Tanta_master3forensic14.00المسنى محمد مصطفى محمود ريهام

Tanta_master6obstetrics15.00القليبي علي محمد محمد انعام

Tanta_master6ophthalmology13.00المولي عبد محمد المصلحي شيماء

Tanta_master4obstetrics12.00خليل صبحى سعد الدين حسام

Tanta_Master6obstetrics14.00الشيخ خضر الشناوى محمد

Tanta_master17.00عبدالرحيم محمد عبدالرحيم عبداللطيف

Tanta_master6anethesia18.00مشعل عبدالحفيظ ابراهيم ايه

Tanta_Master2emergency16.00مطر محمد ابراهيم محمد

Tanta_master6radiology13.00الحميد عبد السيد سامي محمد

Tanta_Master2neuropsych18.00النوسانى عبدالمعطى على محمد

Tanta_Master6radiology11.00ابوالعزم عبدالقادر ايمان

Tanta_master2neuropsych18.00قاسم احمد طلعت ندى

Tanta_master6emergency16.00غنيم احمد محمد احمد

Tanta_master6derma16.00الفتاح عبد فاروق طارق اسماء

Tanta_master514.00عامر عادل الدين عالء

Tanta_Master14.00جراب احمد عزه

Tanta_master6obstetrics12.00محمود اسماعيل طاهر ايمان

Tanta_Master2emergency16.00انور محمد محمد ندى

Tanta_Master2emergency16.00زيدان عبدالعزيز رضا ضحى
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Tanta_MD2Physical medicine 12.00خالف الدين كمال مها

Tanta_MD2clinical pathology13.00قاسم صفوت بسنت

Tanta_MD7pediatrics15.00مراد الحميد عبد محمود المية

Tanta_MD8vascular surgery18.00المحالوي العزيز عبد محمد عمرو

Tanta_MD7pediatrics14.00شمحوط إبراهيم محمد هند

Tanta_MD7oncology16.00الساهي السيد سليمان فاطمة

Tanta_MD4anatomy14.00شنادي ابو محمد مصطفى عزة

Tanta_MD4anathesia14.00هرجة ابو اسماعيل السيد فاطمة

Tanta_MD3Physical medicine 15.00السعيد محمد السعيد مى

Tanta_MD5pathology17.00الحفنى شاهيناز

Tanta_MD6cardiology15.00عدس ابراهيم نانسي

Tanta_MD8clinical pathology16.00هللا عبد علي الدين سراج دعاء

Tanta_MD5internal medicine16.00العينين ابو فتحي احمد هللا عبد ايمان

Tanta_MD2Physical medicine 12.00سعد خليفه احسان

Tanta_MD8clinical pathology14.00الجيزاوي أحمد السيد دعاء

Tanta_MD7ophthalmology18.00ابوالعطا محمد محمد دينا

Tanta_MD5radiology12.00الصفتي بيومي جالل هند

Tanta_MD5pediatrics17.00الغول محمد مبروك سارة

Tanta_MD6internal medicine13.00عمار رضا سمر

Tanta_MD4histology15.00منصور على محمد اسماء

Tanta_MD5anatomy15.00مطاوع حسين ممدوح شيماء

Tanta_MD3obstetrics14.00الشرنوبى محمد السعيد رشا

Tanta_MD7clinical pathology12.00فرغل إبراهيم إيمان

Tanta_MD4emergency13.00هللا عبد السالم عبد فاطمة

Tanta_MD7radiology11.00السعدنى مختار هبه

Tanta_MD3cardiology16.00شاهين سعد جمال احمد

Tanta_MD5cardiology17.00عجمى قطب عبدالسالم ابراهيم الدين صالح

Tanta_MD5cardiology16.00الشقفي محمد السيد محمد سلمى

Tanta_MD5cardiology15.00السطيحة فتحي الهادي عبد ايمان

Tanta_MD3cardiology14.00الشافعي حمدي محمد حمدي رنين

Tanta_MD5tropical15.00عالم العال عبد عالم فاطمة

Tanta_MD6Physical medicine 14.00فرج ممدوح علياء

Tanta_MD3cardiology14.00الشيخ ناصر محمد عمرو

Tanta_MD4radiology16.00هدية علي صبحي اسراء

Tanta_MD5radiology16.00محمود الرحيم عبد الدين جمال شيماء

Tanta_MD5radiology12.00سلطان كامل رفعت كامل ايمان

Tanta_MD8radiology17.00حسبي عصام ساره

Tanta_MD2Physical medicine 14.00عبيد حسين عبدالمنعم صباح

Tanta_MD3parasitology15.00الجندي سامي أحمد دينا

Tanta_MD4emergency14.00ابراهيم حسبي عصام هند

Tanta_MD15.00فاضل احمد زكى اسماء

Tanta_MD2ENT15.00قاسم محمد صفوت محمد

Tanta_MD3cardiology16.00الدن محمد السيد نداء

Tanta_MD4anethesia16.00السيد اللطيف عبد عزام مصطفى

Tanta_MD416.00شرف زيد ابو اسماعيل مصطفى
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Tanta_MD6cardiology14.00عبدالرؤوف حسن ايمان

Tanta_MD6anethesia14.00محرم احمد سعد

Tanta_MD4ophthalmology14.00فايد علي العزيز عبد رضوى

Tanta_MD5pediatrics13.00السعود ابو ميمي سمير

Tanta_MD5pharmacology16.00محمد العظيم عبد يوسف حسين االء

Tanta_MD2internal medicine15.00بيومى عماره منير اسماء

Tanta_MD5internal medicine14.00الحبيبي محمد الحليم عبد هللا هبة

Tanta_MD6internal medicine13.00كشك الدين عالء رباب

Tanta_MD4anethesia14.00الشاذلي حسن منيب محمود هند

Tanta_MD715.00الكوة حسن إبراهيم عمرو

Tanta_MD6pathology16.00الحلبي عصام رفيده

Tanta_MD2cardiology16.00ابوعجيله فوزى محمد احمد

Tanta_MD7cardiothoracic surg16.00الخولي عامر جمال محمد أحمد

Tanta_MD4pharmacology15.00زيدان ابراهيم فؤاد عمرو

Tanta_MD4pharmacology15.00خليفه ابراهيم صابر نبيل بسمه

Tanta_MD6obstetrics14.00امام احمد دعاء

Tanta_MD5radiology17.00الرويني طه الصادق عبد ايمان

Tanta_MD6cardiology17.00الصواف عيد محمد سالي

Tanta_MD6biochemistry14.00غلوش عبدالمطلب اسماء

Tanta_MD4radiology17.00شوقي الدين عالء مها

Tanta_MD8clinical pathology14.00الجوهرى محمد ابراهيم مصطفى احمد

Tanta_MD6physiology14.00الحصنى محمد صالح هيثم

Tanta_MD2pharmacology16.00المحمدى السيد ايمان

Tanta_MD6microbiology15.00جبر طه مصطفى بسنت

Tanta_MD3pediatrics17.00القشالن هاشم الحميد عبد عيد محمد

Tanta_MD7.00مصطفى ابو ابراهيم اسماعيل امير

Tanta_MD6biochemistry15.00محروس حمدي اسماء

Tanta_MD5neurosurgery16.00الغنام عبدالفتاح رياض يسن امين

Tanta_MD6forensic18.00الدايم عبد بهلول يارا

Tanta_MD2forensic15.00مبارك عبدالرحمن احمد مروه

Tanta_MD2forensic16.00غيط مصطفى صالح حفصه

Tanta_MD6forensic17.00الميهي عماد عائشه

Tanta_MD6derma15.00العماوي سعيد هبه

Tanta_MD6emergency17.00عاشور محمد رضوه

Tanta_MD4emergency16.00النواجي محمود جمال احمد

Tanta_MD8ENT16.00الشيخ فؤاد محمد ايمن

Tanta_MD6anethesia15.00حمامه محمد خالد

Tanta_MD2psychiatry16.00الخولى جمال محمد مصطفى

Tanta_MD6anethesia16.00الرحيم عبد محمد علياء

Tanta_MD4neurology14.00البدالي محمد هبة

Tanta_MD2urology15.00الضنين محمد صبحى محمد

Tanta_MD7pediatrics16.00عمارة محمود حلمي محمد

Tanta_MD7emergency14.00مهران محمد محمد مي

Tanta_MD7emergency17.00حسن فؤاد سهير

Tanta_MD5radiology15.00جبر أحمد ممدوح أحمد
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Tanta_MD6anethesia15.00رحاب عيسى عطيه محمد اسامه

Tanta_MD7surgery14.00الششتاوي مصطفى مؤنس شريهان

Tanta_MD2ophthalmology15.00الشيخ محمد عبدالخالق دعاء

Tanta_MD6anethesia15.00ابوالخير ناصف البيومى احمد

Tanta_MD3chest13.00يونس هالل حمدى عماد

Tanta_MD7pediatrics13.00الخرخيسي عطية محمود منال

Tanta_MD2pediatrics15.00محمد عبدالسالم محمد

Tanta_MD5ENT16.00ميخائيل يواقيم شكري شيري

Tanta_MD5plastic surgery11.00الغزالي الرازق عبد حمدي محمد

Tanta_MD3chest16.00الجزار النجا ابو طه السالم عبد منى

Tanta_MD4obstetrics15.00اللطيف عبد احمد سامي سلمى

Tanta_MD7pediatrics12.00الوكيل محمود هاشم منى

Overall average14.54
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