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كلية طب األسنان: الشعبـة /القسـم
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المعلومات 
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ابتهال سامى عبدالحليم عبد الحليم ياسمين 1617120170100155 1

اسم الطالب كود الطالب م

(1
)  
نة
ج
ل

ابراهيم عبد الجواد محمد عبد الجواد احمد 1617120170100245 3

ابراهيم سامى محمد على الزير 1617120170100151 2

ابراهيم محمد طه ياسين 1617120170100507 5

ابراهيم عطية ابراهيم عبد اللطيف 1617120170100189 4

احسان محمد فتحى الشيخ 1617120170100355 7

ابراهيم نبيل ابراهيم خليفة 1617120170100026 6

احمد ابراهيم ابراهيم عبد العال محمد 1617120170100403 9

احالم عبدالخالق سعيد الجزار 1617120170100297 8

احمد السيد جمال عبدالغفار 1617120170100371 11

احمد السيد السيد على ابو سرحان 1617120170100465 10

احمد ايمن عبداللطيف الشبينى 1617120170100328 13

احمد السيد محمد عبد العزيز السجاعى 1617120170100401 12

احمد جهاد محمد الجبور 1617120170100493 15

احمد توفيق احمد خالف 1617120170100491 14

احمد حسن محمد حالوه 1617120170100377 17

احمد حاتم احمد الجليند 1617120170100445 16

احمد راضى اسماعيل محمد حسن الجندى 1617120170100443 19

احمد حسين يحيى غيالن 1617120170100501 18

احمد رضا فوزى المتولى ابراهيم 1617120170100106 21

احمد رشاد على سالم الجمل 1617120170100150 20

احمد سامى حسين محمد حرحش 1617120170100340 23

احمد رمضان محمد حسن محمد 1617120170100089 22

احمد سمير مصطفى غنيم 1617120170100130 25

احمد سعيد حامد احمد شحاته 1617120170100022 24
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(2

ة(
جن

ل

احمد صالح عبد السالم محمد شاميه 1617120170100256 28

احمد شلبى الباز العزازى غازى 1617120170100117 27

احمد عبدالرحمن عمر بهنساوى

احمد صالح محمد محمود سالم 1617120160100288 29

احمد شعبان حسن محمد الزرزور 1617120170100238 26

احمد عبدالغنى محمود سالم 1617120170100288 31

1616120150100216 30

احمد محمد الدسوقى متولى الدسوقى 1617120170100147 33

احمد عبدهللا عبدالوهاب شاهين 1617120170100274 32

احمد محمد سالمة انصارى مصطفى 1617120170100168 35

احمد محمد السيد عبدالسالم ابراهيم 1617120170100191 34

احمد محمد محمد مصطفى عفيفى 1617120170100169 37

احمد محمد محمد ابراهيم عبدهللا 1617120170100307 36

اروى مجدى عبده محمود ابو نار 1617120170100368 39

ادهم محمد بسيونى محمد الشرقاوى 1617120170100339 38

اسراء الغريب كامل عبد الرازق 1617120170100105 41

اسراء اشرف محمد الفقى 1617120170100346 40

اسراء رضا حامد عباس المهر 1617120170100329 43

اسراء ايمن محمد السيد احمد 1617120170100405 42

اسراء سامى محمد حسن عمرو 1617120170100028 45

اسراء رمضان محمد محمد الشريف 1617120170100252 44

اسراء عماد على ابراهيم الطنطاوى 1617120170100287 50

اسراء عبد الرحمن عبد الغفار محمد على 1617120170100091 49

اسراء عاطف على على متولى 1617120170100240 48

اسراء شادى عبدالسالم محمد الطنطاوى 1617120170100195 47

اسراء سعيد السيد عبد الغنى سالمه 1617120170100270 46
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اسم الطالب كود الطالب م

اسراء محمد محمود على عيد 1617120170100404 53

اسراء محمد عبد العليم مصطفى حماد 1617120170100163 52

اسراء نبيل عبدالسميع احمد محمد 1617120170100097 54

اسراء مجدى عبدالعزيز شعبان 1617120170100267 51

اسالم جمال عبدهللا محمد عطيه 1617120170100275 56

1617120170100407 اسالم احمد عبد السميع فهيم يوسف55

اسالم حمدى كامل ناموس 1617120170100343 58

اسالم حلمى احمد احمد جامع 1617120170100428 57

اسالم محمد سند الفخرانى 1617120170100292 60

اسالم صالح بدوى رمضان 1617120170100053 59

اسالم منصور محمد عطيه عبد المعطى 1617120170100408 62

اسالم محمود مصطفى محمود يوسف 1617120170100220 61

اسماء ابراهيم فتحى الجمال 1617120170100330 64

اسالم ناصر عبد الخالق على البغدادى 1617120170100337 63

اسماء احمد محمود مرسى خميس 1617120170100209 66

اسماء احمد محمد المحالوى 1617120170100006 65

اسماء عبد هللا يوسف حسن البلقاسى 1617120170100234 68

اسماء اشرف ابراهيم ابوعلى 1617120170100372 67

اسماء محمد سعيد مصطفى عالم 1617120170100370 70

اسماء عطيه مصطفى المرسى 1617120170100416 69

(3
) 

ة 
جن

ل

االء حامد بكر محمد النجار 1617120170100284 75

االء بهجت فريد محمد المستكاوى 1617120170100432 74

االء احمد شاكر ابراهيم 1617120170100154 73

اسماعيل حمدى عباس ابوزيد فراج 1617120170100221 72

اسماء مصطفى عبدربه محمود الصعيدى 1617120170100042 71
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االء محمد كامل محمد البيومى 1617120170100426 78

االء عبدالناصر محمد خليل جمعه 1617120170100196 77

الرميساء عبد الهادى على محمد

االء مختار عبدالعزيز محمد قرقش 1617120170100358 79

االء صبحى اسماعيل محمد عبيد 1617120170100043 76

السيد عبده الداودى على احمد المشد 1617120170100122 81

1616120160100148 80

امانى رزق السيد احمد حسين 1616120160100129 83

امال عصام على هللا مره 1617120170100374 82

امانى عصام عامر البهنسى الحلموشى 1617120170100395 85

امانى عبدالجواد حمد سعد موسى 1617120170100272 84

امانى محمود السيد ابراهيم 1617120170100244 87

امانى فايز محمد محمد 1617120170100098 86

امنية جمال عبدالوهاب محمد مسعود 1617120170100409 89

امانى هادى محمد الميهى 1617120170100365 88

امنيه عزيز محمود ابراهيم ابو شامه 1617120170100197 91

امنيه ايهاب يحيى يوسف سالم 1617120170100092 90

امير هنداوى منصور رمضان 1617120170100183 93

امنيه محمد عطيه محمد حسن طه 1617120170100430 92

اميره احمد فارس يس عبدالجليل ابراهيم 1617120170100359 95

اميرة حسنى محمود عبد هللا الصعيدى 1617120170100286 94

ايات جمال السيد المشد 1617120170100124 100

اهله ايهاب على الشيته 1617120170100109 99

انس عبد السالم محمود محمد منشاوى 1617120170100170 98

انجى محمد الحسينى عباده 1617120170100373 97

اميره احمد محمد حشيش 1617120170100425 96
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ايمان ابراهيم على خلف هللا 1617120170100255 103

ايرينى سمير سليمان كيرلس الوردانى 1617120170100424 102

ايمان جوده شعبان ابوشريف

ايمان ابراهيم محمد ابودسوقى 1617120170100433 104

اية على على عبدالهادى الخرصاوى 1617120170100148 101

ايمان رضا نصر الداهش 1617120170100279 106

1617120170100162 105

ايمان فيصل عبدالسميع محمود 1617120170100035 108

ايمان عبد الفتاح عبد المنعم عبدالرحمن كحله 1617120170100434 107

ايمان محمود عبدالستار عثمان 1617120170100415 110

ايمان كامل محمد كامل بدر 1617120170100248 109

ايه هللا محمد حسن حسن النحاس 1617120170100137 112

ايناس محمد على عبد الجواد 1617120170100070 111

ايه سليمان عبدالرحمن عجيزه 1617120170100412 114

ايه حامد احمد محمد عبد الواحد 1617120160100284 113

ايه كامل سعد خليل عزام 1617120170100325 116

ايه عبدالمحسن انور عبدالمجيد 1617120170100110 115

ايه مصطفى ابراهيم رضوان 1617120170100417 118

ايه محمد ابوزيد الطحان 1617120170100420 117

ايه يوسف محمد يوسف الكنانى 1617120170100427 120

ايه ممدوح محمد حافظ 1617120170100044 119

بوال ايهاب عزيز اسكندر 1617120170100034 125

بهية مصطفى محمد مصطفى زغلول 1617120170100161 124

بالل رضا على السعداوى 1617120170100025 123

بالل المحمدى عبدالمنعم الجرحى 1617120170100222 122

ايهاب عادل عبدالنبى ابراهيم 1617120170100379 121
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جهاد رجب احمد محمد شاهين 1617120170100332 128

جهاد ابراهيم ابراهيم ابوقاسم 1617120170100378 127

حازم عبدالقادر متولى عزب شاهين

جيهان نصر المحمدى محمد درغام 1617120170100100 129

تقى احمد حسين خلف 1617120170100080 126

حبيبه هللا طارق محمد محمد عبد المجيد 1617120170100099 131

1617120170100276 130

حبيبه عبد الناصر احمد عوض 1617120170100348 133

حبيبه حمدى عبدالحليم العفيفى 1617120170100075 132

حسام الدين عوض عطيه عبدالرازق عطيه 1617120170100308 135

حسام الدين عماد بشرى اسماعيل باشا 1617120170100223 134

حسام على محمد المشاقبه 1617120170100456 137

حسام صالح الدين محمد ابو جازية 1617120170100375 136

حسن سعيد علوانى 1616120160100154 139

حسام محمد محمد شكرى عبد الغفار 1617120170100243 138

حسين يوسف حسين حشاد 1617120170100086 141

حسن عماد الدين محمد موسى 1617120170100134 140

حنان نميرى محمد بدر خضره 1617120170100090 143

حنان عبد الحميد عوض احمد الشرقاوى 1617120170100103 142

خالد السيد متولى موسى اسماعيل 1617120170100135 145

حنين الحسن احمد سلطان 1617120170100305 144

خالد عبد التواب عبد التواب عبدالحميد الشيخ 1617120170100338 150

خالد رضا احمد محمد الشناوى 1617120170100171 149

خالد دريد خالد خطيب 1616120160100089 148

خالد جمال ابواليزيد حيدره 1617120170100079 147

خالد العسقالنى محمد العسقالنى محمد محجوب 1617120170100114 146
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خلود ناصر مهدى سليمان عبد هللا 1617120170100232 153

خلود حمدى راغب المهدى البسره 1617120170100107 152

داليا عبدهللا محمد عبد الرازق عثمان

داليا عبد الخالق رمزى زايد 1617120170100024 154

خالد محمد صالح محمد السباعى 1617120170100131 151

دعاء جمعه عبدالجواد يوسف الطايع 1617120170100047 156

1617120170100045 155

دعاء نبيل على محمد شهاب 1617120170100048 158

دعاء محمد ابراهيم عبد الحميد الشامى 1617120170100262 157

رانيا عبد الحافظ السيد دراز 1617120170100063 160

دينا ايهاب عبدالكريم عبدالمقصود 1617120170100203 159

رغد هشام محمد عيد حماده 1616120160100149 162

رحاب محمد محمد ابوزيد سالم 1617120170100013 161

رنا سمير عبدالفتاح على محمد 1617120170100214 164

رفيق جمال احمد عامر احمد البنا 1617120170100029 163

رنا عزت محمد كمال طمان 1617120170100298 166

رنا عاطف محمد ندا الشاعر 1617120170100204 165

روان على محمد على على حسن 1617120170100381 168

رنيم طارق عبدالحى محمد السعودى 1617120170100193 167

رويدا رافت فوزى عبد القادر خلف 1617120170100144 170

روضه ايمن محمد العوضى العتر 1617120170100440 169

زهراء محمد عوض محمد حسن عامر 1617120170100108 175

ريهام محمد ابراهيم بهنسى 1617120170100046 174

ريهام السيد احمد السيد خليل 1617120170100139 173

ريم محمد عبدالوهاب عبدالعزيز ابواسماعيل 1617120170100263 172

ريان حاجى منور الدين قريشى 1617120170100457 171
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سارة عصام ابراهيم شلباية 1617120170100007 178

زينب عبدالحميد دبركى عبدالحميد 1617120170100376 177

ساره احمد عوض البيلى البيلى

ساره احمد عبدالمطلب عطا هللا 1617120170100074 179

زياد محمد شفيق عبد الجواد عليوه 1617120170100164 176

ساره جمال محمد على الزرقا 1617120170100283 181

1617120170100121 180

ساره صالح بسيونى احمد الدقله 1617120170100101 183

ساره رضا مصطفى محمد مراد 1617120170100333 182

ساره طارق سمير عبد اللطيف ابوسيد احمد 1617120160100283 185

ساره صالح عبدالرحمن عبدهللا حمد 1617120170100205 184

ساره عاصم على على مغازى البطاط 1617120170100142 187

ساره طارق فتحى احمد عيطه 1617120170100213 186

سامح عاطف جمعه سيد احمد على 1617120170100120 189

ساره عبد الغنى عبد هللا محمد االمام 1617120170100242 188

ساميه عصام فواد عضام 1617120170100393 191

سامح فايز عبدالجواد كليب 1617120170100326 190

سحر عوض عوض ابراهيم سالم 1617120170100466 193

سبيله سعيد محمد حسن جويلى 1617120170100040 192

سلمى جمال الشناوى مرسى حسنين 1617120170100206 195

سعيد ايمن القصار 1617120160100281 194

سمية محمد اسماعيل مفتاح 1617120170100149 200

سمر عبده محمد الحصافى عبده الشعيته 1617120170100464 199

سماح احمد اسماعيل محمد زيان 1617120170100253 198

سماح احمد ابراهيم احمد الجروانى 1617120170100041 197

سلمى على حسن نوار 1617120170100281 196
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 سهيله عبدالمقصود عبدالحكم عبدالمقصود

صمول
1617120170100126 203

سمير محمد ابراهيم موسى رحاب 1617120170100383 202

شاهنده محمد غريب ابراهيم عريبى

سهيله محمد المعداوى على 1617120170100295 204

سمير انور الكود 1617120160100282 201

شبل عاطف شبل ابوحلوه 1617120170100439 206

1617120170100076 205

شروق ابراهيم احمد الزيات 1617120170100085 208

شذا رضا احمد محمد الصفائى 1617120170100269 207

شيماء ابراهيم التهامى موسى القرضاوى 1617120170100250 210

شيرين الكحالوى محمود السعيد شميس 1617120170100113 209

صبرى محمد محمد محمد عبد الهادى 1617120170100118 212

شيماء موسى محمد محمود الصاوى 1617120170100056 211

ضحى حسين محمد حسين سالمه 1617120170100360 214

صفاء رجب مبروك السيدااللفى 1617120170100065 213

طارق عبد العظيم عبد الحافظ عبد المنعم 1617120160100272 216

ضياء محمد مصطفى الصياد 1617120170100128 215

طيبة محمد صبرى عبد السميع حجازى 1617120170100072 218

طارق عماد احمد محمود العطار 1617120170100321 217

عبد الرحمن سمير جميل مخيمر عبد الهادى 1617120170100057 220

عبد الحكيم حامد سالم ابو عمرة 1617120170100487 219

عبدالرحمن كمال عبد المجيد عسكر 1617120170100184 225

عبدالرحمن سعيد عبدالسالم ابو بكر 1617120170100314 224

عبدالرحمن حسام المصرى 1617120160100274 223

عبدالحليم رافت عبدالحليم عبدالعزيز سعودى 1617120170100302 222

عبد الرحمن شعبان عبد الفتاح طه اسماعيل 1617120170100406 221

  
 



2022-2021: العــام الجامعــي  كلية طب األسنان: الشعبـة /القسـم

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

كلية طب األسنان

الفصل الدراسى/ الفرقه الخامسه 
مركز نظم 

المعلومات 
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م
(1

0
ة(

جن
ل

عبدالرحمن وجيه على مصطفى الجمال 1617120170100127 228

عبدالرحمن محمود الزيات 1617120160100277 227

عبدهللا ابراهيم رزق ابراهيم دويدار

عبداللطيف محمد عبداللطيف حسن عوض 1617120170100506 229

عبدالرحمن محمد عبدالرازق جاب هللا كريم 1617120170100309 226

عبدهللا عزمى حمود محمد الرميحى 1617120170100421 231

1617120170100319 230

عبدهللا محمود محمد عيد قدور 1616120150100219 233

عبدهللا ماهر احمد احمد عرب 1616120160100081 232

عبير سعيد عبدالعزيز سرحان 1617120170100347 235

عبدالناصر اسامه احمد محمد عفيفى 1617120170100136 234

عالء طارق بسيونى عبدالحميد غازى 1617120170100172 237

عالء الدين محمد الشلهوب 1616120150100171 236

عماد رشاد عبد السالم محمود البيهى 1617120170100322 239

عالء عماد مصطفى سعد اللبيدى 1617120170100386 238

عماد ميالد مرقص خليل جرجس 1617120170100015 241

عماد محمد محمد عماره 1617120170100311 240

عمر سمير عمر التاره 1616120150100157 243

عمار محمد عبدالمنعم عبدالعظيم 1617120170100315 242

عمر عالء عبد الرحمن يونس رخا 1617120170100224 245

عمر عبد الرحيم ناصف االمام فارس 1617120170100498 244

عمرو عبد المعبود الشافعى مهنا 1617120170100392 250

عمرو احمد اسماعيل احمد خضر 1617120170100173 249

عمر وائل محمد قاسم مصطفى المالح 1617120170100429 248

عمر محمد فواز الحسينى 1617120160100278 247

عمر محمد على محمد الجندى 1617120170100259 246

  
 



2022-2021: العــام الجامعــي  كلية طب األسنان: الشعبـة /القسـم

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

كلية طب األسنان

الفصل الدراسى/ الفرقه الخامسه 
مركز نظم 

المعلومات 
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م
(1

1
ة(

جن
ل

فاطمه السيد العوضى راغب محمد 1617120170100066 253

غسان رافت مرشد القاضى 1616120150100217 252

فاطمه يسرى عوض ابو صالح البط

فاطمه السيد محمد الشبراوى 1617120170100032 254

عمرو عالء رزق شهاب 1617120170100133 251

فبرونيا فيكتور حنا رزق 1617120170100016 256

1617120170100361 255

فرج عبدالشافى محمد عبدالرسول محمد 1617120170100310 258

فتوح رضا فتوح الشافعى 1617120170100084 257

فواد احمد فواد برعاص 1617120170100437 260

فرح محمد حماد عبد الواحد حماد 1617120170100349 259

قمر عصام عيد شعبان احمد 1617120170100067 262

قصى حسن الحسن 1616120160100090 261

كريم احمد عبد المحسن الدمنهورى 1617120170100351 264

كرم رياض على القطراوى 1617120170100484 263

ماجده امين محمد على امين المتولى 1617120170100356 266

كريم حمدى عبدالموجود غزالن 1617120170100273 265

مازن سيف الدين عثمان النور 1617120160100144 268

مارينا ثروت بولس سيحه 1617120170100012 267

محسن محمد قاسم ابو بكر 1617120170100496 270

ماهر على محمود حسن جادهللا 1617120170100017 269

محمد اشرف محمد الجرايحى يوسف الديب 1617120170100123 275

محمد احمد محمد يحيى على 1617120170100261 274

محمد ابوشعيشع عبدالعزيز محمد يوسف 1617120170100145 273

محمد ابراهيم محمد سالمه حسانين الصعيدى 1617120170100246 272

محمد ابراهيم الدسوقى حامد الرفاعى شحاته 1617120170100225 271

  
 



2022-2021: العــام الجامعــي  كلية طب األسنان: الشعبـة /القسـم

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

كلية طب األسنان

الفصل الدراسى/ الفرقه الخامسه 
مركز نظم 

المعلومات 
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م
(1

2
) 

نة
ج
ل

محمد امجد فهمى عبد الجليل 1617120170100488 278

محمد السيد محمد محمود على 1617120170100303 277

محمد جمال محمد حجاج

محمد جمال محمد ابو المعاطى السيد حسن 1617120170100226 279

محمد السيد طلبه احمد ابراهيم سماحه 1617120170100157 276

محمد جمال محمد محمود الرجبى 1617120170100402 281

1617120170100327 280

محمد حمدى عبده ملطان 1617120170100505 283

محمد حسن عبد الغنى عمر 1617120170100186 282

محمد سعد راغب اسماعيل 1617120170100504 285

محمد رضا محمد ناجى 1617120170100068 284

محمد سعيد السيد السقا 1617120170100289 287

محمد سعد عبد الهادى السيد 1617120170100115 286

محمد شريف احمد مختارمحمد عبد الدايم 1617120170100002 289

محمد سعيد محمد محمود االودن 1617120170100400 288

محمد شوقى محمد كساب 1617120170100387 291

محمد شفيق محمد فهمى الرفاعى 1617120170100394 290

محمد طلعت صالح محمد ابراهيم 1617120170100500 293

محمد صادق محمد الغمرى عبد القادر 1617120170100174 292

محمد عبدالرحيم محمد شريف 1617120170100471 295

محمد عادل يوسف رزق يوسف 1617120170100104 294

محمد على سعيد سليمان بركات 1617120170100175 300

محمد عالء على عكر 1617120170100352 299

محمد عالء الدين على محمد ابو يدك 1617120170100166 298

محمد عصام طه عبده خليفه 1617120170100165 297

محمد عبدهللا عبد الحكيم الحمايده 1617120170100492 296

  
 



2022-2021: العــام الجامعــي  كلية طب األسنان: الشعبـة /القسـم

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

كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الخامسه 

المعلومات 
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م
(1

3
ة(

جن
ل

محمد فتحى تامر محمد فتحى عاشور 1617120170100167 303

محمد غالب رمضان يوسف 1617120170100312 302

محمد ماهر السيد ابو مندور

محمد فوزى الكعر 1617120170100458 304

محمد عمر ابراهيم الزعارير 1616120140100091 301

محمد مصبح الشحات السيد ابو السعود 1617120170100477 306

1617120170100187 305

محمد مصطفى محمد عبد العاطى ابو طريه 1617120170100384 308

محمد مصطفى كامل عبد العزيز على 1617120170100247 307

محمود ابراهيم عبد الحليم منصور 1617120170100008 310

محمد مهنا ابو اليزيد احمد داود 1617120170100004 309

محمود سعيد عبدالشهيد محمد كامل 1617120170100342 312

محمود سامى عابد الكيالنى 1617120170100398 311

محمود صالح محمد اسماعيل دهين 1617120170100336 314

محمود شوقى محيى الدين ابوالجدايل 1617120170100260 313

محمود عبده عبد الوهاب عبده 1617120170100217 316

محمود طلعت عبد المنعم محمد متولى 1617120170100176 315

محمود محمد عبد الغنى سالم 1617120170100019 318

محمود محسن عطية على عبدة 1617120170100188 317

محمود محمد عبده عبد هللا خليفه 1617120170100300 320

محمود محمد عبدهللا عبدالحميد عفيفى 1617120170100294 319

مريم احمد كمال الجوجرى 1617120170100180 325

مروه السعيد السباعى الكالوى محمود 1617120170100399 324

محمود معتز محمد السيد 1616120160100030 323

محمود محمد فوزى رضوان 1617120170100227 322

محمود محمد عيسى زواهره 1617120170100486 321

  
 



2022-2021: العــام الجامعــي  كلية طب األسنان: الشعبـة /القسـم

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

كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الخامسه 

المعلومات 
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م
(1

4
ة(

جن
ل

مريم محسن فتحى مصطفى الشهابى 1617120170100301 328

مريم سمير ابراهيم سعد عطا 1616120160100151 327

مصطفى السيد محمد عبدالحميد االعصر

مريم محمد سيد احمد شرف 1617120170100215 329

مريم رمضان عوض سعد حمزه 1617120170100282 326

مصطفى السيد محمد عبدالسالم 1617120170100095 331

1617120170100152 330

مصطفى عبد الوهاب شمس الدين محمد عمر 1617120170100219 333

مصطفى صبرى حميده ادريس 1617120170100313 332

مصطفى محمد عطيه احمد زينه 1617120170100228 335

مصطفى ماجد على محمود النجار 1617120170100182 334

منار عادل رجب رزق هندام 1617120170100418 337

مصطفى يوسف مصطفى السيد 1617120170100476 336

منار يحى عوض ابراهيم شاهين 1617120170100055 339

منار عصام نصر حسن محمد 1617120170100334 338

منه هللا ايمن محمد عبد السميع الصياد 1617120170100198 341

منال محمد محمدى دومه 1617120170100037 340

منى السيد محمد عبد الرحيم زغلول 1617120170100064 343

منى احمد عبد هللا محمد الدبه 1617120170100451 342

منى محمد سويسرى محمد محمد 1617120170100293 345

منى جالل محمد جالل ابوحليمه 1617120170100366 344

نادين محمد رضا المغازى محمد العشرى 1617120170100216 350

نادين عصام محمود ناصف 1617120170100357 349

نادر عبدالعال ابراهيم عبد العال 1617120170100344 348

مياده مصطفى جمعه مصطفى المنياوى 1617120170100251 347

مى منصور الهجرسى عبدالقادر 1617120170100119 346

  
 



2022-2021: العــام الجامعــي  كلية طب األسنان: الشعبـة /القسـم

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

كلية طب األسنان

الفصل الدراسى/ الفرقه الخامسه 
مركز نظم 

المعلومات 
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م

(1
5
ة(

جن
ل

ندى اشرف طاهر سيد احمد شيحه 1617120170100031 353

ندى احمد مصطفى احمد مصطفى امين 1617120170100194 352

ندى رضا محمود بركات الشامى

ندى السيد على السعدنى 1617120170100087 354

ناهد االمير ابراهيم احمد 1617120170100463 351

ندى رفعت حسن حسن البحيرى 1617120170100207 356

1617120170100264 355

ندى عادل مصطفى العشرى 1617120170100153 358

ندى صبرى اسماعيل محمد 1617120170100447 357

ندى عربى محمد السيد 1617120170100036 360

ندى عبدالعزيز مصطفى البسيونى ابو شعيشع 1617120170100233 359

ندى عيد سعد سعيد السقا 1617120170100448 362

ندى عالء عزالعرب صابر الغبارى 1617120170100362 361

ندى محمد محمد السعيد محمد 1617120170100116 364

ندى محمد فوزى الموجى 1617120170100306 363

ندى نبيل محمود عبد الخالق 1617120170100033 366

ندى ممدوح سليمان احمد سليمان 1617120170100112 365

نرمين على محمد خضير 1617120170100020 368

نرمين السعيد محمد احمد فايد 1617120170100254 367

نهال سامى على حسن سعد 1617120170100125 370

نشوى عبدالمنعم محمود عبدهللا بهنسى 1617120170100050 369

نور الهدى نوفل ربيع عبد السيد 1617120170100285 375

نهى سمير فواد احمد 1617120170100140 374

نهال محمد السيد فوده 1617120170100389 373

نهال كمال محمود عبد المطلب 1617120170100210 372

نهال عبد هللا محمد ابو طالب 1617120170100391 371

  
 



2022-2021: العــام الجامعــي  كلية طب األسنان: الشعبـة /القسـم

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

كلية طب األسنان

الفصل الدراسى/ الفرقه الخامسه 
مركز نظم 

المعلومات 
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م
(1

6
ة(

جن
ل

نوران عبدربه عبدربه عبد القادر موسى 1617120170100446 378

نورا صالح عبد المجيد السباعى غنيم 1617120170100014 377

نورهان تاج الدين زكريا محمد خورشيد

نورهان السيد محمد السيد زهران 1617120170100009 379

نور محمد فتحى محمد حجازى 1617120170100438 376

نورهان حمدى عبد الرحمن محمد الجناينى 1617120170100318 381

1617120170100010 380

نورهان محمود نجيب عبدالحكيم سيد 1617120170100199 383

نورهان رضا السعيد السيد حسن 1617120170100146 382

هاجر احمد السيد عبد الحميد ابراهيم 1617120170100237 385

نيره محمد محمد رشاد محمد السيد ابو العزم 1617120170100397 384

هاجر عز الدين بدير محمد كبشه 1617120170100200 387

هاجر عثمان محمد مطاوع فرج 1617120170100005 386

هاجر ماهر محمد محمد السيد 1617120170100265 389

هاجر قطب عبد اللطيف على موسى 1617120170100141 388

هانيه عماد طه السيد زرد 1617120170100054 391

هاجر نبيل محمد محمد عيد 1617120170100143 390

هبه ابراهيم احمد عبد الرحمن على 1617120170100249 393

هايدى ابراهيم عاطف على السواح 1617120170100335 392

هدير صابر عبد العزيز عباس محمد 1617120170100208 395

هبه هللا شعبان عبدالسالم احمد عبدالسالم 1617120170100266 394

وفاء داوود مرزوق امين 1617120170100452 400

وسام هيثم السعدى 1617120170100481 399

وسام عبدالروف محمد سالمه 1617120170100277 398

هشام رافت عماد على غازى 1617120170100177 397

هدير محمد احمد صبرى 1617120170100218 396

  
 



كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الخامسه 

المعلومات 
جامعة كفرالشيخ

اسم الطالب كود الطالب م

2022-2021: العــام الجامعــي  كلية طب األسنان: الشعبـة /القسـم

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

يارا اشرف رمضان الشرقاوى 1617120170100278 401

(1
7
ة(

جن
ل

ياسر عاشور محمد محمد احمد 1616120150100156 402

ياسمين طه سالمه شاهين 1617120170100364 403

ياسمين فارس مختار الزواوى 1617120170100023 404

يمنى ممدوح محمود عبد الوهاب 1617120170100201 405

يوسف اسماعيل ابراهيم محمد النجار 1617120170100229 406

يوسف اشرف مصطفى محمد 1617120170100478 407

يوسف نور الدين عبدالزين الجالى بريك 1617120170100316 412

يوسف عبدهللا حسن العايدى 1617120170100475 410

يوسف محمد يوسف محمود عبد السالم 1617120170100422 411

يوسف رضا ابراهيم الدقرنى 1617120170100350 408

يوسف صالح بخاطره ابو الخير 1617120170100497 409

  
 



كلية طب األسنان

مركز نظم الفصل الدراسى/ الفرقه الخامسه 

المعلومات 
جامعة كفرالشيخ

كوثر وليد ماضى ابو معيلق 1616120150100173 416

2022-2021: العــام الجامعــي  كلية طب األسنان: الشعبـة /القسـم

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

سعيده دعيج منصر حسين التميمى 1616120150100208 414

كريم طايل عبدالعزيز محمد مصطفى 1616120160100074 415

نيره ماهر عبدالحميد مرسى 1616120160100080 419

(1
7

ة(
جن

ل

محمد صادق صالح حسن جبل 1616120140100070 417

محمد محسن على غازى 1616120160100028 418

اسم الطالب كود الطالب م

رنا شكرى محمد ابوشمة 1616120160100145 413

  
 


