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

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

كلية طب األسنان

مركز نظم المعلومات االداريةالفصل الدراسى/ الفرقه الثالثه  جامعة كفرالشيخ

ابراهيم بشير ابراهيم خطاب 1617120190100086 1

انصراف اسم الطالب كود الطالب م

ابراهيم فوزى عودة هللا ابوريده 1617120180100632 3

ابراهيم خالد ابراهيم محمودغازى 1617120190100089 2

ابو بكر رجب امحمد رجب 1617120190100173 5

ابراهيم محمد فتحى عفيفى 1617120190100090 4

احالم اسامه عبدالمنعم شاهين 1617120190100011 7

ابو بكر محمد عبد هللا محمود 1617120190100185 6

احمد السيد عبد الرازق احمد 1617120180100143 9

احمد ابراهيم احمد محمد برل 1617120190100169 8

احمد رمضان عبد هللا غازى حسن 1617120190100120 11

احمد رجب عبدالسالم محمد مكاوى 1617120190100068 10

احمد شوقى ابراهيم احمد احمد محمد الخطيب 1617120190100092 13

احمد سامى محمود محمد على 1617120180100270 12

احمد على السيد على 1617120190100137 15

احمد عبدالمنعم رياض فتحى يونس بدر 1617120180100439 14

احمد محب عبد المطلب عبدالعزيز عطا زيان 1617120190100087 17

احمد على على السيد ابو فرو 1617120190100159 16

احمد محمد عبدالحميد مرشدى ابو الخير 1617120190100131 19

احمد محمد عبد ربه الخليفى 1617120190100172 18

احمد نبيل الدسوقى على منصور 1617120190100183 21

احمد مصطفى ابراهيم عباس 1617120190100160 20

احمد وجيه على مصطفى الجمال 1617120190100180 23

احمد هشام كمال محمد 1617120180100499 22

احمد وهبه احمد فرحات 1617120190100181 25

احمد وليد عبدالمجيد ابو المكارم محمد 1617120190100004 24
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-2021: العــام الجامعــي 

2022
(2)كلية طب األسنان                            لجنة: الشعبـة /القسـم

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

كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثالثه  جامعة كفرالشيخ

اسراء محمود حسين يوسف 1617120190100041 26

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

اسالم حلمى حسن زيد 1617120180100089 28

اسالم اشرف عبد الحى رجب حجازى 1617120190100064 27

اسماء حمدى عبدالحليم الشاذلى المدنى 1617120190100049 30

اسالم عابد محمود عبدالواحد 1617120180100557 29

اصيلة توفيق احمد محمد 1617120180100652 32

اشرف محمد ابراهيم مصطفى قطب الصردى 1617120190100032 31

الشيماء يحى جبر حجازى الشامى 1617120190100069 34

الزهراء عونى يوسف النجار 1617120190100050 33

امجد عبد هللا احمد تيم 1617120190100156 36

الهمام يونس على ابو صبحه 1617120190100187 35

اميره ابراهيم على على نمنم 1617120190100060 38

امنيه الفرغلى الفرغلى عبد الخالق البحار 1617120190100129 37

ايمان ممدوح سعد عبدالمنعم 1617120190100070 40

ايمان ابراهيم عبد العال ابراهيم عبد العزيز 1617120190100080 39

بسمة رضا قطب محمود قطب موسى 1617120190100021 42

ايه محمد سليمان زكريا 1617120190100051 41

بشار معتز محمود عبد هللا 1617120190100140 44

بسنت ابراهيم حنفى كرسون 1617120190100074 43

حازم حسين عبد الحميد محمد بعطوش 1617120190100065 46

بوال وحيد جورج سامى جرجس 1617120190100127 45

حنين السيد عبد المنعم السيد ابراهيم اغا 1617120190100012 48

حسام محمد على السيد رضوان 1617120190100016 47

خلود خالد انور ابراهيم العربى 1617120190100119 50

خلود حسن شحاته حليم 1617120190100130 49
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-2021: العــام الجامعــي 

2022
(3)كلية طب األسنان                             لجنة: الشعبـة /القسـم

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

كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثالثه  جامعة كفرالشيخ

دعاء احمد على شتيوى 1617120190100174 51

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

رحمه محمد رشاد خليفه حامد 1617120190100082 53

رانيا عبد البارى عبد البارى محمد دياب 1617120190100081 52

رضوى احمد محمد عابدين 1617120180100273 55

رشاد عبد المجيد عبد الرحمن على ندا 1617120190100063 54

رفاعى احمد الرفاعى عبد العزيز غازى 1617120190100029 57

رعد جهاد محمد حسن 1617120190100141 56

روان خالد ابراهيم محمد مراد 1617120190100182 59

رنا محمود احمد متولى يوسف العتربى 1617120190100036 58

ريم ياسر السيد راضى جعوان 1617120190100061 61

روى عبد العزيز صالح عبد الحميد المنسى 1617120190100118 60

زياد ابراهيم عبد الرازق بسيونى عبده 1617120190100067 63

زهير عمر محمد زهير سليمان 1617120190100188 62

زياد حلمى عبد القادر السيد 1617120190100102 65

زياد احمد عبدالشافى محمود 1617120190100104 64

زينب اشرف ابراهيم عبد الروف حمد 1617120190100139 67

زياد على السيد السعيد 1617120190100005 66

ساره السيد ابراهيم السيد راجح 1617120190100083 69

زينب محمد ادريس ادم 1617120180100605 68

ساره عماد عبدالحليم عبدالحميد وافى 1617120190100025 71

ساره خالد حامد محمد بغدادى 1617120190100122 70

ساره محمد ابراهيم على ابراهيم 1617120190100166 73

ساره فرج عبدالمعطى السيد صحصاح 1617120190100040 72

سجى يوسف عبد اللطيف محمود مصطفى 1617120190100038 75

سامى محمود ادم ابراهيم 1617120190100186 74
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-2021: العــام الجامعــي 

2022
(4)كلية طب األسنان                            لجنة: الشعبـة /القسـم

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

كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثالثه  جامعة كفرالشيخ

سعيد محمد سعيد عبد الروف البزاوى 1617120190100132 76

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

سمير جمال ابراهيم الحاج على 1617120180100050 78

سمير التهامى التهامى التهامى ليمونه 1617120190100017 77

سهيله مصطفى محمد السيد عبد الواحد 1617120190100013 80

سهير محمد عبد المنعم محمد يوسف 1617120190100078 79

شمس عزت احمد محمد شبانه 1617120190100135 82

شروق حسن نصر ابراهيم طربيه 1617120190100039 81

شيماء حمدى حسن الجروانى 1617120190100134 84

شهد رائف ابراهيم حالحله 1617120190100145 83

صفاء حسن محمد محمود حجازى 1617120190100047 86

شيماء محمد السعيد مصطفى شاهين 1617120190100125 85

عبد الرحمن اسامه محمد محمد ابوشعيشع 1617120190100093 88

عاصم عادل عبدالحليم مصطفى بريش 1617120190100103 87

عبد الرحمن عوض كريم التوم فضل السيد 1617120190100155 90

عبد الرحمن عبد الحميد بسيونى غازى 1617120190100094 89

عبد الهادى عايد احمد عمرو 1617120190100142 92

عبد هللا مصطفى حسن على 1617120190100095 91

عبدالرحمن انور السيد احمد محمد عبدالحميد 1617120190100106 94

عبدالرحمن احمد ابو القاسم احمد حماده 1617120190100071 93

عبدالرحمن محمود احمد اسماعيل قلقيله 1617120190100096 96

عبدالرحمن صالح عبد الرحمن حمد 1617120190100072 95

عبدهللا محمد االمين خيرى 1617120190100178 98

عبدالرحمن مهيدى المحمد الهزاع 1617120180100606 97

عصام فتحى حسن السيد عالم 1617120190100075 100

عزام على عبد الهادى عبد الحليم 1617120190100171 99
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2022-2021: العــام الجامعــي  (5)كلية طب األسنان                             لجنة: الشعبـة /القسـم

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

كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثالثه  جامعة كفرالشيخ

عالء عز الدين طاهر النتشه 1617120190100177 101

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

على عبد الحليم على حسن ابو العنين 1617120190100019 103

على طارق احمد على ابراهيم العسكرى 1617120190100018 102

على محمد سعد جاد ابراهيم 1617120190100164 105

على فايز نور الدين عبده 1617120190100007 104

علياء عيد عوض زكى ابراهيم 1617120190100110 107

علياء عونى غريب شعبان السيد 1617120190100026 106

عمر على عبد الجواد عصر 1617120190100008 109

عمر ابراهيم محمد ابراهيم البديوى 1617120190100030 108

عمر مختار محمد غازى عبد القادر رحيم 1617120190100101 111

عمر عماد الدين احمد زايد صبح 1617120190100031 110

غاده محمد عبدالخالق سلطان 1617120190100014 113

عمرو محمد على عبد الغنى العدل 1617120180100212 112

فاطمة بدير ابراهيم بدير الحايس 1617120190100052 115

فارس ابراهيم محمد ابراهيم الجماجمونى 1617120190100020 114

فداء محمد السيد عبد الرحمن ابو زيد 1617120190100048 117

فاطمه عبد الرحمن احمد حامد حلمى 1617120190100043 116

فوزى اشرف فوزى مخيمر ابوشادى 1617120180100477 119

فرح تامر محمد فتحى محمد عاشور 1617120190100053 118

كريم سعد السعيد احمد على الشحات 1617120190100001 121

كرستينا كيرلس عبدالمالك سيف 1617120190100128 120

محمد ابراهيم عبد العزيز احمد االختيار 1617120190100111 123

مارينا فواد فواد ناشد 1617120190100126 122

محمد احمد ابراهيم السيد 1617120180100141 125

محمد ابراهيم ممدوح ابراهيم 1617120190100097 124
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2022-2021: العــام الجامعــي  (6)كلية طب األسنان                               لجنة: الشعبـة /القسـم

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

كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثالثه  جامعة كفرالشيخ

محمد احمد محمد عبدالوهاب بكر 1617120190100133 126

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

محمد اشرف حسن سيد احمد علوش 1617120190100073 128

محمد اشرف حبشى سعد 1617120180100647 127

محمد شوقى شعبان عمارة 1617120190100161 130

محمد حسين محمد الحبروك 1617120180100037 129

محمد عبد الرحمن محمد سالم ابليلة 1617120190100179 132

محمد عابدين عبدالمولى احمد شعوط 1617120190100010 131

محمد عبدالنبى على عبدالرازق 1617120190100033 134

محمد عبدالمنعم السيد عبداللطيف 1617120180100478 133

محمد عزت زكريا احمد احمد شلبى 1617120190100105 136

محمد عبده عبد القادر السيد زهران 1617120180100293 135

محمد مبروك محمد رجب الحوفى 1617120190100024 138

محمد عيد عبد السيد عبد العاطى جناح 1617120190100002 137

محمد يسرى محمد سالمه 1617120180100289 140

محمد محمد السيد عبد المجيد بطاح 1617120190100066 139

مرام منيرالمهدى احمد بسيونى الخطيب 1617120190100054 142

محمود رشاد محمد على قنيبر 1617120190100099 141

مريم عبد الوهاب احمد عبد الوهاب 1617120190100079 144

مروان جمال عبدالرازق ابراهيم الفرماوى 1617120190100138 143

مريم محمد يوسف حامد القن 1617120190100055 146

مريم عبدالحميد عبدهللا عبدالحميد خطاب 1617120190100022 145

مصطفى محمد عماد الدين المرسى 1617120190100088 148

مصطفى محمد عبدالهادى احمد القاضى 1617120180100533 147

منةهللا عبدالهادى عبدالمقصود صالح 1617120190100056 150

منار هانى ناجى سيد احمد دوير 1617120190100084 149
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2022-2021: العــام الجامعــي  (7)كلية طب األسنان                             لجنة: الشعبـة /القسـم

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

كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثالثه  جامعة كفرالشيخ

منه هللا السيد عبد الحميد على سالم 1617120190100044 151

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

منى مسعود خليفة محمد محمود 1617120190100034 153

منه هللا السيد محمد ابراهيم السباعى 1617120190100057 152

موسى محمود احمد شريتح 1617120180100570 155

منير محمد محمود لعناية 1617120190100189 154

ندا عاطف عبد المولى مطاوع 1617120190100109 157

مى محمد فراج محمد زهير 1617120190100076 156

ندى جمال بيومى بيومى الشرقاوى 1617120190100108 159

ندا عبد العظيم احمد راشد احمد االجرود 1617120190100062 158

ندى سليمان عبدالستار يوسف 1617120190100116 161

ندى سامح السيد محمد عمر 1617120190100121 160

نورهان ايهاب عبد الحميد بدوى الحايس 1617120190100162 163

نرمين قطب على قطب موسى 1617120190100085 162

نيره خالد عبد العزيز محمود بهلول 1617120190100113 165

نورهان وليد سعيد شلبى 1617120190100035 164

هاجر عبدالحميد محمد محمود بلتاجى 1617120190100058 167

نيفين فتوح محمد السيد فرج السامولى 1617120190100027 166

هاجر محمد احمد السيد مصطفى 1617120190100114 169

هاجر فخر الدين المتولى المغازى 1617120190100163 168

هاجر نبيل فتحى شحاته زيدان 1617120190100046 171

هاجر مدحت وديع محمد درويش هيكل 1617120190100042 170

همسة عبدالفتاح عبدالرازق احمد ابراهيم 1617120190100059 173

هشام محمد دياب علوان 1617120190100167 172

هند محمد محمد الجمال 1617120190100015 175

هند طارق السيد ابراهيم فليه 1617120190100123 174
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كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثالثه  جامعة كفرالشيخ

: العــام الجامعــي 

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

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

انصراف

ح

ض

ور

اسم الطالب كود الطالب م

وسيم عزمى عبد الكريم حماد 1617120190100146 176

وفاء عالء سعادة احمد عكاشه 1617120190100117 177

ومضه عاطف محمد يوسف 1617120190100150 178

ياسمين عادل زكى موسى ورشل 1617120190100077 179

ياسمين فراج السيد محمد فراج 1617120190100023 180

ياسمين مسعد على البيلى 1617120190100124 181

يزن محمد محمود الحروب 1617120190100175 182

يسرا محمد عبد الفتاح السيد على 1617120190100028 183
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كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الثالثه  جامعة كفرالشيخ

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

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

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

احمد عصام شفيق بسطويسى 1616120150100104 184

احمد محمد غانم عوض غانم 1617120180100366 185

احمد مصطفى محمد ابراهيم صوان 1617120180100475 186

السيد محمد محمد ناصف 1617120180100030 187

سماح مفيد صبحى العقاد 1616120160100035 188

عبد االله عبد هللا البازى 1616120150100221 189

كبرياء ايمن عبد هللا 1617120170100482 190

محمد ابراهيم عبد الفتاح الكريونى 1617120180100013 191

محمد محمد فتح هللا محمد ترجم 1617120180100377 192

ميس جهاد احمد الجنادا 1617120180100602 193

نرمين محمد محمود عبد العال 1617120180100261 194

هناء عثمان بابكر عثمان 1617120170100472 195
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