
كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثانيه 

المعلومات االدارية
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م

2022-2021: العــام الجامعــي  (1)كلية طب األسنان                                  لجنة : الشعبـة /القسـم

2014الئحه : الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

ابراهيم محمد ابراهيم محمد على سماحه 1617120200100061 2

ابراهيم عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد الصياد 1617120200100055 1

احمد البسيونى محمد البسيونى المشرفى 1617120200100185 4

احمد اشرف فؤاد طه عليبه 1617120200100028 3

احمد رضا احمد هالل 1617120200100063 6

احمد جمعه عبدهللا احمد 1617120200100129 5

احمد عبد هللا احمد عبد هللا على حماد 1617120200100040 8

احمد سالم طه رمضان على رمضان 1617120200100131 7

احمد عيسى احمد اسعيد 1617120200100170 10

احمد عبده عبد القادر يوسف حسن 1617120200100120 9

احمد فرحات على حجازى غانم 1617120200100133 12

احمد فراج معروف محمد على 1617120200100113 11

اسراء رضا سعيد احمد فتح هللا 1617120200100086 14

احمد مجدى لبيب محمد حسن سعده 1617120200100111 13

اسالم محمد وحيد عبد الروؤف المرسى 1617120200100135 16

اسالم عبدالمغنى السيد عبدالغنى موسى 1617120200100059 15

اسماء سامى عبدالرحمن عبدالعظيم شريف 1617120200100069 18

اسماء السعيد محمود محمد يوسف 1617120200100119 17

(1
) 

نة
ج
ل

اكرم احمد على محمد عطا 1617120200100021 23

اشرف احمد محمد احمد الخطيب 1617120200100030 22

اسماء عرفه ممدوح ابراهيم عبد الدايم 1617120200100035 21

اسماء عباس عبد السالم احمد هاويس 1617120200100017 20

اسماء عابد مبروك العتر 1617120200100075 19

االء ابراهيم متولى محمد ابو حسن 1617120200100047 25

اكرم اسامة امين محمد دراج 1617120200100174 24



كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثانيه 

المعلومات االدارية
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م

2014الئحه : الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

االء ايمن شعبان سالم الكفراوى 1617120200100136 27

االء احمد شمس الدين محمد الرمادى 1617120200100114 26

السيد غازى على غازى البالصى 1617120200100179 29

االء عباس عباس ابراهيم جاد هللا 1617120200100054 28

امنيه صابر احمد ابراهيم الشربينى 1617120200100110 31

امل رضا محمد على 1617120170100435 30

اميره محمد محمود حسين الورديانى 1617120200100121 33

اميره بكر عبد العزيز احمد عامر 1617120200100107 32

ايمان عبدالجواد فوزى خليل غريب 1617120200100029 35

ايمان ايمن محمد على عطيه 1617120200100098 34

ايمان محمد مصطفى محمد جادهللا 1617120200100022 37

ايمان محمد عبدالعزيز محمد المنسى 1617120200100080 36

ايه بدراوى السيد محمد محمد 1617120200100173 39

ايناس محمد معوض فهمى الشرنوبى 1617120200100023 38

بسمه امين محمد ماضى 1617120200100130 41

ايه عبد الغفار محمد بيومى القصاص 1617120200100084 40

حازم ابراهيم عبد الحفيظ السنباطى 1617120200100137 43

حازم ابراهيم ابراهيم ابراهيم المحالوى 1617120200100195 42

(2
) 

نة
ج
ل

حنين محمد حلمى محمد مرسى 1617120200100108 48

حمزه ياسر رافت علوش 1617120200100134 47

حسام محى الدين محى الدين حموده شهاب الدين 1617120200100048 46

حسام احمد كمال محمد ابو صقر 1617120200100010 45

حامد نصر محمد محمود حامد 1617120200100104 44

خلود عوض حسين سيد احمد مرسى 1617120200100140 50

خالد رضا عبدالعال ابراهيم على 1617120200100118 49



كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثانيه 

المعلومات االدارية
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م

2014الئحه : الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

راندا عالء عبدالرازق محمد الماريه 1617120200100067 52

رؤى عبد الناصر عبد العاطى عبدالعزيز مدين 1617120200100049 51

رغد ناصف عبدالسالم بشته 1617120200100097 54

رحمه محمود محمد محمود البشبيشى 1617120200100058 53

روان عاطف علوانى كريم 1617120200100141 56

رمضان عصام عبد البديع عبد الرحمن سالم 1617120200100105 55

ريان اسامة سليمان جادهللا 1617120200100166 58

روان عباس ابراهيم عباس المرسى 1617120200100099 57

ريم باهر عبد العزيزمحمد الفار 1617120200100094 60

ريان عبدالعزيز محمد حامد 1617120200100189 59

ريم عماد الدين سامى رزق 1617120200100050 62

ريم عبدالسالم اسماعيل عبدالسالم النجار 1617120200100079 61

ريهام فتحى محمد ابراهيم نصار 1617120200100039 64

ريهام عبد الخالق احمد السعيد محمد عليبه 1617120200100034 63

زياد اشرف عبد الحميد خليل سالم 1617120200100144 66

زكريا احمد محمد على نصر الدين 1617120200100012 65

ساره ابو القاسم عبد الرحمن بقره 1617120200100100 68

زياد رجب االمام محمد المسيرى 1617120200100147 67

(3
ة(

جن
ل

سالمه فتوح عبد السالم محمد حسين 1617120200100077 73

سعد محمدسعد محمد منصور 1617120200100082 72

سعد عبدهللا محمد على ادريس 1617120200100183 71

سامى السيد سامى مجاهد 1617120200100088 70

ساره حمدى عبدالواحد مخلوف الغفلول 1617120200100066 69

سلمى ابراهيم عبدالصمد ابراهيم ودن 1617120200100015 75

سلطان ماجد وليد الجاجة 1617120200100125 74



كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثانيه 

المعلومات االدارية
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م

2014الئحه : الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

سلمى عادل ابراهيم عبد المقصود 1617120200100106 77

سلمى خيرى محمد ابو شعيب 1617120190100157 76

سما عالء السيد احمد جلو 1617120200100096 79

سلمى ياسر محمد مبروك العافرى 1617120200100062 78

سهيلة ابو الفتوح عبد النبى زكى حميده 1617120200100149 81

سميه محمد عبد السالم اسماعيل 1617120200100148 80

سهيله فايز فؤاد حسن عبد هللا 1617120200100083 83

سهيله حافظ صبحى حافظ بركات 1617120200100053 82

شريف محمد السعيد حسين ابراهبم 1617120200100102 85

سوزان حلمى محمد على مرسى سالم 1617120200100070 84

شيماء عبيد محمد عبدالفتاح 1617120200100004 87

شهد ابراهيم سعد خطاب المالح 1617120200100031 86

صبحى شريف محمد صبحى فاخورى 1617120200100138 89

شيماء محمد رضا المغازى محمد العشرى 1617120200100150 88

ضحى هاشم الصادق يوسف 1617120200100164 91

صفيه عبد الرحمن على غازى قريطنه 1617120200100073 90

عبد السالم سالم عوض حترش 1617120200100188 93

عاصم محمد السيد عبد اللطيف االنه 1617120200100112 92

(4
ة(

جن
ل

عبدهللا السيد مرسى عبد الوهاب مرسى 1617120200100043 98

عبدالرحمن ناصر بسيونى على عيسى 1617120200100151 97

عبد الهادى امين احمد خالد 1617120200100182 96

عبد هللا عماد الدين حماد محمد 1617120200100143 95

عبد العزيز خالد عواد العيسى 1617120200100127 94

عال شريف رمضان محمد حويله 1617120200100027 100

عبير حماده سعدالسيد حماده 1617120200100092 99



كلية طب األسنان

الفصل الدراسى/ الفرقه الثانيه 
مركز نظم 

المعلومات االدارية
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م

2014الئحه : الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

على احمد عبدهللا السيد محمد ابو الوفا 1617120200100172 102

عالء عيسى محمد عبد المنعم الدياسطى 1617120200100085 101

على عادل على عبد الوهاب سعيد 1617120200100153 104

على خيرى على عبد الهادى الخرصاوى 1617120200100036 103

عمر نبيل محمد ابو الحسن البربرى 1617120200100020 106

عماد مدحت جورجى غبلاير عبد الملك 1617120200100154 105

عمرو نصر عبد الفتاح محمد مرجان 1617120200100093 108

عمرو طه على عبد الحميد غانم 1617120200100056 107

كريم احمد حسن على الدين الناغى 1617120200100156 110

فايز عالء محمود خليفه 1617120200100052 109

لقاء السيد عزت عبد العاطى عرفه 1617120200100018 112

كريم محمود موسى اسماعيل ابراهيم 1617120200100065 111

محمد اشرف عبدالنبى عامر 1617120200100071 114

مارى مجدى فؤاد فهيم مرقص 1617120200100032 113

محمد الشربينى السعيد ابراهيم عبده 1617120200100095 116

محمد االمين جمال ولد اكاط 1617120200100191 115

محمد عادل احمد الحيطى 1617120200100013 118

محمد حسين فتحى حسانين 1617120200100078 117

(5
) 

نة
ج
ل

محمد محمد ابو الفتوح محمد رجب 1617120200100007 123

محمد كامل عبدالغفار عبده محمد 1617120200100090 122

محمد عالء عبد الحكيم مصطفى شرف 1617120200100109 121

محمد عبد اللطيف السيد الرمسيسى 1617120200100009 120

محمد عبد الجليل عبد الجليل معوض سليمان 1617120200100041 119

محمد محمود السيد على عبدالوهاب 1617120200100117 125

محمد محمد رشاد محمد سخسوخ 1617120200100158 124



كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثانيه 

المعلومات االدارية
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م

2014الئحه : الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

محمود جابر مرشدى حسينى الكحيلى 1617120200100014 127

محمود اشرف محمود محمود السمنجى 1617120200100024 126

محمود عبدالناصر محمدى سند 1617120200100002 129

محمود عاشور السيد الدسوقى 1617120200100176 128

محمود يسرى عبدالعزيز محمد ناصر 1617120200100016 131

محمود محمد عبد الفتاح محمد ابراهيم 1617120200100068 130

مريم عبدالكريم بركات عبدالسالم 1617120200100076 133

مريم ابراهيم سعيد رمان 1617120200100008 132

مصطفى احمد حامد عبد الرحمن االطير 1617120200100116 135

مريم ممدوح محمد المغازى الخواجة 1617120200100123 134

مصعب حمدى احمد حالحلة 1617120200100169 137

مصطفى كامل ابراهيم احمد سالم 1617120200100019 136

مهند محمد عبدالحميد امين صالحه 1617120200100003 139

مطر يحيى سعيد عقيل 1617120200100184 138

مى مراد فتحى عبده غالب 1617120200100025 141

مى محمود محمد الحبشى القاضى 1617120200100167 140

ميسون سمير محمد طه 1617120200100145 143

ميريهان اشرف سعد غازى محمد عبدالرحيم 1617120200100087 142

(6
ة(

جن
ل

ندى صفوت محمود نعمان صالح 1617120200100159 148

ندى خالد محمد موسى 1617120200100001 147

نجالء محمد فرج الشاملى خطاب 1617120200100044 146

نانسى ممدوح على فرج البهيتى 1617120200100046 145

نانسى لطفى ابوالحسن محمد حشاد 1617120200100037 144

نرمين جمال احمد عبد الفتاح 1617120200100089 150

ندى محمد عبدالفتاح محمد متولى 1617120200100006 149



مستجد: حالة الطالب

نغم فتحى محمد محمد نوار 1617120200100011 151

كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثانيه 

المعلومات االدارية
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م

2014الئحه : الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة 

نور الدين ايهاب يحيى على خليل 1617120200100160 153

نهى عيد عبدالاله احمد زايد 1617120200100064 152

نوره السيد فتحى شحاته 1617120200100060 155

نوران عبدالنبى السيد سند 1617120200100072 154

نيره السيد غريب القلشى 1617120200100091 157

نورهان اشرف عدلى عبدالقوى بسطويسى 1617120200100074 156

هاجر عبد الحليم عبد الجليل عبد المجيد 1617120200100051 159

هاجر احمد عبدالقادر محمد حسن 1617120200100045 158

همام احمد ابراهيم ابو الشيخ 1617120200100126 161

هبه السيد محمد بسيونى يونس 1617120200100161 160

وسام عبد السالم عبد العزيز ابراهيم عتاقى 1617120200100042 163

ورده احمد منسى فريد صقر 1617120200100115 162

ياسر ابراهيم عبدهللا ابراهيم عامر 1617120200100175 165

وشاح محمد على الخبير 1617120200100122 164

يسرا لطفى محمد عبد الغنى بركات 1617120200100101 167

يحيى محمد عبد الفتاح محمد عليان 1617120200100026 166

(7
) 

نة
ج
ل

احمد توفيق ابراهيم على احمد 1617120190100091 171

احمد خليل مخلف الجعبر الصالح 1617120180100561 172

169

احمد اشرف ابو الفتوح السيد موسى 1617120180100660 170

يوسف رضا السيد يوسف 1617120200100162

يمنى عزمى السيد جلبط 1617120200100163 168

اسماء شاهين عبد العزيز محمد 1617120190100148 175

احمد ناجى احمد السيد محمد 1617120180100277 173

اسامه هاشم احمد الزيود 1617120190100153 174



رانيه اسامه حسين عمر 1617120180100651 178

انس مصطفى عبد المجيد تعلب 1617120180100661 177

2022-2021:       العــام الجامعــي  (8)     لجنة كلية طب األسنان                        : الشعبـة /القسـم

2014الئحه : الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  باقى: حالة الطالب

اسماء مسعد عبدالسالم الميهى 1617120180100555 176

اسم الطالب كود الطالب م

كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثانيه 

المعلومات االدارية
جامعة كفرالشيخ

عمر نادر على الزيود 1617120190100152 183

180

روان عبد الرازق مصطفى الدسوقى القصاص 1617120190100045 179

عبدهللا محمد محمود زاكى محمود 1617120180100445 182

عبد الرحمن عالء الدين مسعد عبد الفتاح قريطنه 1617120190100165 181

سامى عماد سعيد طياره 1617120190100151

لولوه فرح ابوبكر على 1617120180100569 185

عمرو محمد احمد السقا ندا 1617120180100211 184

(8
ة(

جن
ل

محمد محمود محمد الزاغة 1617120180100568 190

محمد محمد عبد الرازق ابراهيم 1617120190100006 189

محمد عبد الماجد الجزولى عثمان 1617120190100143 188

محمد عبد الغفار محمد العزه 1617120190100144 187

محمد جمال قسم السيد طه نور 1617120190100176 186

محمد يسرى نبيه كامل مسلم 1617120190100003 192

محمد هشام السيد حسن محمد االتربى 1617120180100294 191

معاذ محمد فوزى مختار محمد 1617120190100136 194

محمود السيد بدوى محمد 1617120180100450 193

يوسف محمد موسى السيد االطير 1617120180100479 195



كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثانيه 

المعلومات االدارية
جامعة كفرالشيخ

2022-2021: العــام الجامعــي  (8)كلية طب األسنان                          تابع لجنة : الشعبـة /القسـم

2014الئحه : الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  1من الخارج : حالة الطالب

وئام تيسير احمد الحروب 1617120180100628 199

(8
) 

نة
ج
ل

محمد خليل عبدالهادى ابو عمير 1617120180100625 198

على فضل على السلول 1617120180100595 197

بهاء فتحى محمد شحاده 1617120180100643 196

اسم الطالب كود الطالب م


