
احمد عبدو ؼنوم 1617120210100254 19

احمد محمد احمد ابو العز الباز 1617120210100104 25

احمد ماهر السيد ابو مندور متولى 1617120210100135 24

1617120210100245 21

احمد فهمى مامون حسين شيحه 1617120210100047 20

احمد عبدهللا عبدالحميد محمد احمد 1617120210100316 18

احمد عبدالرحيم محمد حسن 1617120210100094 17

احمد شعبان محمد محمود ؼطاس 1617120210100065 16

احمد شحاته عبد الحميد محمد بدوى 1617120210100194 15

احمد سعيد محمد عثمان الجندى 1617120210100026 14

احمد زياد سليمان الشروخ 1617120210100239 13

احمد رجب سعد القصاص 1617120210100216 12

احمد ربيع السيد ابراهيم عبد الرازق 1617120210100183 11

احمد حامد محمد حجاج الجمال 1617120210100234 10

احمد جمعه على على عطيان 1617120210100130 9

احمد جمال فيصل سعد 1617120210100242 8

احمد جمال عبد العزيز عبد الرازق 1617120210100099 7

احمد بالل محمد محمد شهاب الدين 1617120210100223 6

احمد السعيد شوقى على محمد الصباغ 1617120210100013 5

احمد اسماعيل عبدالرازق عبدالسالم حنيفة 1617120210100283 4

ابراهيم فوزى ابراهيم الدسوقى عبد الجواد شهاب 1617120210100052 3

ابراهيم على ابراهيم الشرقاوى 1617120210100098 2

ابراهيم عبده ابراهيم عبده حسن عطا 1617120210100103 1

اسم الطالب كود الطالب م
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2014الئحه : الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

(1
) 

نة
ج
ل

احمد ماجد فتحى يونس عطيه 1617120210100217 23

احمد قطب عبدالمنعم طه موسى 1617120210100134 22

احمد فوزى الكعر

كلية طب األسنان

مركز نظم المعلومات الفصل الدراسى/ الفرقه االولى  جامعة كفرالشيخ

 



االء طاهر حسن عبد المجيد مصطفى 1617120210100160 44

امنية حلمى سالمة الحفنى 1617120210100068 50

اماسى الهادى ابكر حسن 1617120210100308 49

االء محمد فتحى عبدالعزيز خطاب 1617120210100266 46

االء عبد الحميد عطيه محمد حسنين 1617120210100157 45

الزهراء محمد محمد ابومندور البهنساوى 1617120210100279 48

الحسين محمد على محمد نعيم 1617120210100025 47

االء سامى شعبان الوكيل 1617120210100028 43

االء رجب عبدالنبى منصور قيقى 1617120210100222 42

االء خميس ابراهيم سكيك 1617120210100253 41

االء احمد محمد عبدالعزيز سالم 1617120210100238 40

اسماء حسن ابراهيم زيدان مدكور 1617120210100228 39

اسماء السعيد فاروق البنوانى 1617120210100080 38

اسلم العالم 1617120210100246 37

اسالم عاطؾ محمد كامل البساطى 1617120210100145 36

اسراء محمود متولى محمد منصور 1617120210100154 35

اسراء محمد احمد عامر 1617120210100251 34

اسامه ناصر ابو المعاطى القدرى 1617120210100110 33

اسامه عالء عبد الرازق محمد البسيونى 1617120210100037 32

اسامة مبروك سعيد ابراهيم النجار 1617120210100059 31

اسامة سعد محمد مسعود ربيع 1617120210100167 30

اسم الطالب كود الطالب م
(2

) 
نة

ج
ل

احمد محمد احمد طلب خضر 1617120210100205 27

احمد محمد احمد حسن الدعدر 1617120210100204 26

احمد هانى محمد عز الدين احمد ضرؼام 1617120210100069 29

احمد مصطفى احمد الشناوى الروينى 1617120210100240 28
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كلية طب األسنان

مركز نظم المعلومات الفصل الدراسى/ الفرقه االولى  جامعة كفرالشيخ

 



بسمه سامى محمد محمود باشا رزق 1617120210100274 69

حسام بدير حسن احمد عبد الوهاب 1617120210100129 75

حبيبه مصطفى محمد مصطفى الشامى 1617120210100286 74

جهاد نبيل محمد ابوطالب 1617120210100003 71

جهاد مجدى سامى محمد عبده 1617120210100207 70

حبيبه زكريا احمد محمد سلطان 1617120210100127 73

حبيبه بهاء الدين ابراهيم على خيرهللا 1617120210100287 72

بسمله محمود السيد عوض ابو فاطمه 1617120210100078 68

ايه محمود عبدالؽنى ابو الفتوح 1617120210100200 67

ايه محمد حسنى محمود سلطان 1617120210100232 66

ايه عبد الكريم الشيخ 1617120160110330 65

ايه عبد الجيد عبد الؽنى محمد زامل 1617120210100024 64

ايمن احمد محمد تاج الدين الشاذلى 1617120210100112 63

ايمان هشام سعد السيد مسعود التمامى 1617120210100172 62

ايمان مصطفى كامل حسن قمبر 1617120210100213 61

ايمان محمود عبد الباقى عبد الروؾ الجرن 1617120210100218 60

ايمان محمد انور عبدالجيد عجالن 1617120210100033 59

انس محمد رضوان بشته 1617120210100023 58

امين حسن امين حسن محمود 1617120210100032 57

اميره عالء عبد الوهاب محمد يونس 1617120210100137 56

اميرة معتصم احمد على 1617120210100313 55

اسم الطالب كود الطالب م
(3

) 
نة

ج
ل

امنيه محمد فهمى محمد القاضى 1617120210100124 52

امنيه اشرؾ محمد يونس الشخيبى 1617120210100012 51

اميرة محمد حامد حسن عبدالرحمن 1617120210100292 54

اميرة عامر عبد العزيز محمود 1617120210100058 53
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كلية طب األسنان

مركز نظم المعلومات الفصل الدراسى/ الفرقه االولى  جامعة كفرالشيخ

 



روان السيد احمد محمد همام 1617120210100162 94

ريهام ابراهيم الصافى ابراهيم الخولى 1617120210100296 100

رويدا هشام البيلى عبدالخالق عطية 1617120210100235 99

روان ربيع عبدالستار نصر الخولى 1617120210100270 96

روان امين جابر امين عاشور 1617120210100165 95

روان ماجد المرسى الدسوقى عبد ربه 1617120210100196 98

روان عادل احمد محى الدين يوسؾ 1617120210100093 97

رنيم محمد عبدالكريم عطر على 1617120210100302 93

رنا محمد احمد الصاوى 1617120210100275 92

رنا خالد مصطفى ابراهيم عامر 1617120210100288 91

رشا جمعة منصور محمود عبدالمالك 1617120210100100 90

رحمه نادر كمال محمد عيسى 1617120210100109 89

رحمة محمد زؼلول اسماعيل 1617120210100177 88

رحمة السيد محمد السيدالصيحى 1617120210100075 87

دينا على ذكى يونس 1617120210100271 86

دينا صالح الدين احمد محمود ؼازى ؼالب 1617120210100273 85

دعاء مكرم الصاوى ابراهيم 1617120210100214 84

دعاء اسامه فتحى شعبان الؽندور 1617120210100126 83

خالد محمد السيد محمود عبد الشافى 1617120210100016 82

خالد عاطؾ عبدالفتاح حسين ابوشلبى 1617120210100226 81

حنين عبد هللا فهمى عبد الخالق جاد 1617120210100051 80

اسم الطالب كود الطالب م
(4

) 
نة

ج
ل

حمدى ابراهيم الشوادفى عبدالحميد البربرى 1617120210100215 77

حسين السيد حسين زيدان 1617120210100175 76

حنين الشربينى عبد العاطى عبد الحميد 1617120210100147 79

حنين احمد ابو المعاطى محمد ؼنيمى الشامى 1617120210100004 78
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كلية طب األسنان

مركز نظم المعلومات الفصل الدراسى/ الفرقه االولى  جامعة كفرالشيخ

 



شهد جابر على احمد العباسى 1617120210100201 119

صفا عادل عبد الحميد عبد الهادى 1617120210100031 125

صباح جمعه محمد محمد عوض 1617120210100063 124

شهد هالل رشاد هالل سالمه 1617120210100285 121

شهد سمير محمد ابو حالوه 1617120210100121 120

شيرين خيرى سعد جادو حنتيره 1617120210100079 123

شهيده فارس حسين محمد الشامى 1617120210100139 122

شهد السيد ابوزيد يحيى ؼنيم 1617120210100303 118

شروق رضا ابراهيم ابراهيم زهران 1617120210100179 117

سوسن عالء محمد على ابوعجور 1617120210100072 116

سهيله ياسر عبد العظيم احمد عبد العظيم 1617120210100081 115

سهيله عبدالرووؾ محمد سالمه ابراهيم 1617120210100272 114

سهيله باشا حسين مبروك قنديل 1617120210100009 113

سهيله المؽاورى المؽاورى العزبى نور الدين 1617120210100195 112

سهيله احمد فواد محمد برعاص 1617120210100307 111

سند فرحان عبدالرحيم صوؾ 1617120210100243 110

سميه مصطفى نجاح عبدالواحد المكاوى 1617120210100281 109

سماح ابراهيم ايوب ابراهيم ايوب 1617120210100088 108

سلسبيل بسام احمد محمد 1617120210100289 107

ساره محمود نسيم محمود عبد الرازق 1617120210100206 106

سارة محمد لطفى البندارى على طايل 1617120210100045 105

اسم الطالب كود الطالب م
(5

) 
نة

ج
ل

ريهام محمد محمود بسيونى سالم 1617120210100159 102

ريهام بهجت رزق ابراهيم عبد الحافظ 1617120210100071 101

زياد محمد محمد فتحى حيدق 1617120210100116 104

زياد محمد انور اليمانى الششتاوى 1617120210100164 103
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عبدالرحمن حمدى حسن عبدالكريم 1617120210100260 144

عبدهللا على محمد على المرسى عبده 1617120210100048 150

عبدهللا عبدالماجد تاج الدين على 1617120210100276 149

عبدالرحمن طارق عبدالرازق راضى محمود 1617120210100261 146

عبدالرحمن رافت احمد ابراهيم 1617120210100224 145

عبدهللا صالح مامون عبد الصمد ابراهيم 1617120210100203 148

عبدالفتاح البسطويسى عبدالفتاح عبدهللا 1617120210100263 147

عبدالرحمن احمد محفوظ حامد السبكى 1617120210100163 143

عبد هللا شعبان احمد احمد عطا هللا 1617120210100039 142

عبد هللا ايمن عبده محمدعبده 1617120210100002 141

عبد هللا ابراهيم رياض لبده 1617120210100091 140

عبد الرحمن وهدان عطية مصطفى الجاويش 1617120210100185 139

عبد الرحمن محمود عاشور السيد 1617120210100144 138

عبد الرحمن محمد على عبد الرحمن شلبى 1617120210100174 137

عبد الرحمن محمد البسطويسى السيد البسطويسى 1617120210100142 136

عبد الرحمن عالء صبرى محمد عبده 1617120210100191 135

عبد الرحمن شريؾ محمد عيد عفيفى 1617120210100170 134

عبد الرحمن سعد الشحات محمد ابوالسيد 1617120210100086 133

عبد الرحمن سعد السيد مروان 1617120210100040 132

عبد الرحمن خالد حسين حسين عبد الرحمن 1617120210100117 131

عبد الرحمن بالل زاهى على عثمان 1617120210100187 130

اسم الطالب كود الطالب م

(6
) 

نة
ج
ل

طارق عبدالوهاب عبدالعليم عبدالوهاب 1617120210100113 127

صهيب جمال على برهم 1617120210100241 126

عبد الرحمن احمد عبدالمعطى متولى شحاته 1617120210100015 129

عبد الحميد محمد عبد الحميد الشافعى الموجى 1617120210100190 128
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فاتن ياسر الشاملى احمد محمد 1617120210100085 169

فرح محمد عبد الحميد رفعت ابو شعرة 1617120210100161 175

فرح ايهاب حسن مصطفى زيدان 1617120210100044 174

فارس محمد محمد عبدالعزيز عبدالال 1617120210100046 171

فادى امير زكريا جورجى 1617120210100236 170

فتحى محمد فتحى عبد الفتاح مرجان 1617120210100219 173

فاطمة حسام الدين محمد رشاد الصايػ 1617120210100180 172

فاتن جمال محمد على جلو 1617120210100022 168

ؼادة عبد اللطيؾ فواد عبداللطيؾ نصار 1617120210100128 167

عمرو محمد محمود يوسؾ الجوهرى 1617120210100258 166

عمرو شادى امين محمد الشامى 1617120210100061 165

عمر فواد عبدالسالم حمدته عمار 1617120210100290 164

عمر عبد الحى شفيق عبد الحى محمد يوسؾ 1617120210100148 163

عمر انور عبدالمنعم عبدالسالم 1617120210100156 162

عمار عادل محمد ابراهيم حسن 1617120210100209 161

عمار سالمه عبدالمولى مروان حجازى 1617120210100221 160

علياء عبد الكريم عبد هللا رمضان عامر 1617120210100125 159

علياء سامى ابراهيم محمد ابوزيد 1617120210100158 158

على وليد على سليمان ابوشنب 1617120210100014 157

على هانى على محمد دبوس 1617120210100278 156

عصام عالء عبد الرازق ابو احمد 1617120210100074 155

اسم الطالب كود الطالب م
(7

) 
نة

ج
ل

عبير اسامه على العقدة 1617120210100198 152

عبدالمومن بشير عبدالمومن سعيد 1617120210100301 151

عبير محمود محمد ابو القمصان الباجورى 1617120210100284 154

عبير عصام محمد محمد عليبه 1617120210100029 153
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محمد السيد السيد عيسى عطيه 1617120210100280 194

محمد حمدى سالمه محمد ابو الهدى 1617120210100182 200

محمد جابر احمد ابوجبل 1617120210100132 199

محمد الوليد فضل المولى محمد 1617120210100304 196

محمد السيد محمد فريد سويلم 1617120210100041 195

محمد ثروت محمد على الجمال 1617120210100092 198

محمد بدى 1617120210100294 197

محمد الحاج جابر محمد الربيعى 1617120210100005 193

محمد االمين مختار 1617120210100300 192

محمد اشرؾ على عبد الحميد رضوان 1617120210100211 191

محمد احمد محمد عبده حامد 1617120210100169 190

محمد احمد فرحات احمد بريش 1617120210100131 189

محمد احمد ارحيم ابولبده 1617120210100293 188

محمد احمد احمد ابراهيم كحله 1617120210100210 187

محمد ابوالعنين ابوالعنين على السيد جلهوم 1617120210100034 186

محمد ابراهيم محمد طه دسوقى ابوسالم 1617120210100067 185

محمد ابراهيم محمد حسين الشريؾ 1617120210100083 184

مايكل شريؾ شفيق عزيز سركيس 1617120210100151 183

ماهيتاب رضا ابراهيم امين سالم 1617120210100197 182

مارتن تامر بديع نظمى عريان 1617120210100043 181

كمال محمد كمال محمد عويضه 1617120210100136 180

اسم الطالب كود الطالب م
(8

) 
نة

ج
ل

كريم اشرؾ محمد حامد عثمان 1617120210100255 177

كريم احمد ابراهيم الدسوقى عبد الحليم القحافى 1617120210100146 176

كريم فواد عبدالمولى محمد سيد احمد 1617120210100259 179

كريم ايهاب السيد على محمد يوسؾ 1617120210100152 178
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محمد ناصر السيد محمد خطاب 1617120210100060 219

محمود خالد السعيد عبدالمنعم 1617120210100155 225

محمود حبشى جمعه عوض حجازى 1617120210100264 224

محمد هانى فهمى محمد منصور 1617120210100038 221

محمد هاشم على يوسؾ هاشم 1617120210100027 220

محمد يوسؾ محمد برخ 1617120210100249 223

محمد يحى عبدالقهار 1617120210100305 222

محمد ممدوح على على محمد 1617120210100269 218

محمد مصطفى الشناوى على كلبوش 1617120210100233 217

محمد محمود احمد سامى السيد المرسى 1617120210100227 216

محمد فوزى سمير فهمى جاد ابو عماه 1617120210100006 215

محمد عيسى السيد عيسى ؼانم 1617120210100089 214

محمد عليوه محمد على الفجال 1617120210100208 213

محمد على خطاب على الدبابى 1617120210100055 212

محمد على السعيد السيد على يونس عبدالرسول 1617120210100267 211

محمد عثمان عبد المحسن عطيه فرج 1617120210100035 210

محمد عبدالهادى الشولى 1617120210100244 209

محمد عبد العزيز عبد العزيز معوض جمعه 1617120210100193 208

محمد عادل عطية عبد الحليم 1617120210100096 207

محمد طلب السعيد عطيه حمزه 1617120210100042 206

محمد طارق محمد ابراهيم عياد 1617120210100008 205

اسم الطالب كود الطالب م
(9

) 
نة

ج
ل

محمد رضا محمد عبد الروؾ حطب 1617120210100050 202

محمد ربيع ابراهيم عبدالقادر 1617120210100090 201

محمد زيد احمد شمسان 1617120210100247 204

محمد رمزى محمود ابراهيم الطراوى 1617120210100199 203
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مصطفى عوض هللا محمد احمد 1617120210100277 244

منار رخا رخا رضوان 1617120210100107 250

ملكه رشدى شمس الدين محمد البحيرى 1617120210100019 249

مصطفى محمود عبد الرحمن احمد حمدنا هللا 1617120210100105 246

مصطفى محمد شعبان اسماعيل الؽرباوى 1617120210100076 245

ملكة محمد عبد المنعم عبد الفتاح الجريدى 1617120210100141 248

معن عبدالحميد الجنادى 1617120210100315 247

مصطفى عالء عبد الرازق محمد البسيونى 1617120210100036 243

مصطفى عبدربه مصطفى عبد الفتاح عبد العال 1617120210100189 242

مصطفى جمعه محمد جمعه 1617120210100095 241

مريم يوسؾ موسى يوسؾ مرقص 1617120210100120 240

مريم محمد محمد السرته 1617120210100106 239

مريم محمد طه عبدالحميد صالح 1617120210100212 238

مريم فواد سليم فواد اسكندر 1617120210100030 237

مريم عصام سمير يس جرجس 1617120210100018 236

مريم حسن حسن السيد احمد 1617120210100118 235

مريم ابراهيم على ابراهيم على 1617120210100017 234

مروان اكمل حسن حسين 1617120210100168 233

مروان ابراهيم حسنى جمعه على محمد 1617120210100262 232

محمود محمد مصطفى 1617120210100312 231

محمود فتحى احمد حسون 1617120210100282 230

اسم الطالب كود الطالب م
(1

0
) 

نة
ج
ل

محمود عبدالفتاح محمود عبدالفتاح حميده 1617120210100056 227

محمود صابر سعد سعد بارومه 1617120210100149 226

محمود عوض محمد الجاويش 1617120210100231 229

محمود على جابر درويش الشرخ 1617120210100001 228
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ندا والء يسرى وهبه مجد 1617120210100184 269

نشوى منتصر احمد كامل ؼنيم 1617120210100082 275

نرمين كمال سعد عبد المجيد بسطويسى 1617120210100140 274

ندى بهجات عبدهللا هالل الكومى 1617120210100011 271

ندى اشرؾ ربيع الوكيل 1617120210100114 270

ندى عالء السباعى عبد المنصؾ مشالى 1617120210100119 273

ندى عادل عبدالسالم السيد شلبى 1617120210100073 272

ندا عبد الحليم عبد الحافظ االتربى 1617120210100108 268

نجوى عبد النبى يونس متولى طاحون 1617120210100020 267

نادر جالل محمد محمد على يوسؾ 1617120210100237 266

ميمونه عبدهللا عبدالمالك 1617120210100310 265

ميرنا مامون محمد حامد السيد عبدالنبى 1617120210100153 264

مى وليد محمد عثمان رزق 1617120210100122 263

مى محمد جابر محمود حافظ 1617120210100070 262

مى مجدى محمد حسين حسن 1617120210100049 261

مى عطية عبد الاله عطيه ؼانم 1617120210100123 260

مى سعيد سعيد المسمارى 1617120210100115 259

مى زيان فتوح زيان ابوبكر 1617120210100202 258

مهاب وائل السعيد عبيد الشهاوى 1617120210100220 257

مها فيصل عبدالعظيم محمد صالح 1617120210100309 256

منى رضا عبدالحليم مصطفى مصطفى 1617120210100102 255

اسم الطالب كود الطالب م
(1

1
) 

نة
ج
ل

منه هللا حسن المرسى يوسؾ سيد احمد 1617120210100256 252

منار عيد عبدهللا عبدالمجيد الشايب 1617120210100291 251

منى انور عبدالمنعم محمد حسين 1617120210100268 254

منى احمد محمد محمود الحلو 1617120210100143 253
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يارا ياسر عبد المنعم اسماعيل الحفناوى 1617120210100087 294

يوسؾ حمدى سامى سالمه مهران 1617120210100133 300

يزيد محمود محمد على احمد الروينى 1617120210100101 299

ياسمين عيد عبد الؽنى يونس صالح 1617120210100062 296

ياسمين اسامة عبدالمولى يوسؾ السيد 1617120210100138 295

ياسمين محمد احمد مختار محمد السماحى 1617120210100053 298

ياسمين محمد ابراهيم ابراهيم فايد 1617120210100225 297

والء حسن بشير عبدهللا 1617120210100314 293

وفاء عائد محمد المهدى 1617120210100311 292

وصفى رشيد وصفى حسين 1617120210100250 291

هنا خالد على توفيق السعودى 1617120210100257 290

هشام عبد المنعم عبد الروؾ صالح الدين 1617120210100150 289

هشام اسامه محمد عبيد 1617120210100229 288

هدير خميس عطيه محمد 1617120210100097 287

هاجر خميس عبد السالم مراد 1617120210100066 286

هاجر ايمن على محمد على اسماعيل 1617120210100166 285

هاجر اشرؾ على محمد الجويلى 1617120210100111 284

نورهان محمد محمد عبدالعظيم القبانى 1617120210100054 283

نورهان محمد محمد بريش 1617120210100010 282

نورهان عالء حسين ابراهيم 1617120210100021 281

نورهان عادل محمد محمد مصطفى 1617120210100007 280

اسم الطالب كود الطالب م
(1

2
) 

نة
ج
ل

نوال اسحق ادم عثمان 1617120210100295 277

نهلة مجدى عوض محمد التلبانى 1617120210100077 276

نوران نظمى زكريا محمد ابوهراس 1617120210100298 279

نوران حسن عبدالوهاب طه 1617120210100297 278
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اسم الطالب كود الطالب م

(1
3

) 
نة

ج
ل

يوسؾ محمد ناجى كشك 1617120210100230 303

يوسؾ على ابراهيم عجالن 1617120210100064 302

يوسؾ شهاب الدين محمد حسن ابراهيم 1617120210100057 301
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هبه صالح مصطفى محمد موسى 1617120200100146 319

(1
3
) 

نة
ج
ل

نصر احمد نصر عبد هللا 1617120200100139 318

مومن مصطفى احمد الشعراوى 1617120200100157 317

محمد يوسؾ قنبس 1617120200100187 316

محمد على محمد االمير 1617120200100168 315

فضل حسن عبد الكريم حسن 1617120200100171 314

عمر اشرؾ عبد العزيز محمد االسكندرانى 1617120200100155 313

عثمان محمد عبد الرحمن سليمان 1617120200100180 312

عبدهللا محمد وردقو صالح 1617120200100190 311

عبدالرحمن البيلى محمود ابراهيم خليل 1617120200100152 310

عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد محمد احمد 1617120200100186 309

سليمان ابكر على بيمى 1617120200100165 308

زياد محمد ابراهيم السيد الطنطاوى 1617120200100081 307

خالد ابراهيم التوم بابكر 1617120200100192 306

حامد ابوبكر محمد على 1617120200100128 305

احمد عوض الكريم التوم فضل السيد 1617120200100142 304

اسم الطالب كود الطالب م
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