
كشف اسماء الفرقة االولى لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ  ١

جامعة القاھرة
كلیة طب الفم و االسنان

ادارة شئون الطالب

االسمم

اباء طاھر ھندى الشویكى                                ١

ابانوب صفوت عدلى فرج٢

احمد سمیر محمد حامد ابو یوسف٣

احمد عبد الصمد عبد النبى غلوم اكبر٤

احمد بن محسن بن سلطان المطیرى٥

احمد محمد احمد محمد٦

احمد محمد فرید ابو الفضل مصطفى٧

احمد وائل شحده حموده صیام٨

اسامة عادل شعبان السید٩

اسراء شعبان عبد العال قرنى١٠

اسرار حسن عبد الكریم عبد الرضا١١ اسرار حسن عبد الكریم عبد الرضا١١

اسالم جمال محمود السید١٢

اسماء الخضري حسن محمود١٣

اسماء قدري نور الدین مخلوف١٤

االء ابراھیم سعید الدردیرى١٥

االء حسن ابراھیم حمدونھ١٦

االء نعیم عبد الفتاح شقلھ١٧

امل خیار محمد ابراھیم١٨

امل محمد اسماعیل ابراھیم١٩

انس محمد غسان٢٠

ایمان فیصل محمد عثمان٢١

بدر طارق خالد عبد اللطیف الدھیم٢٢

بدریة فیصل محمد عبد الرحمن مندتى٢٣

تقى محمد سعد الدین ابراھیم٢٤

جھاد احمد محمد عبد الباسط٢٥

حنین عید عبد هللا محمد فرج هللا٢٦

خاتون علوى السید جواد٢٧

دالل عبد هللا محمد احمد شاھین الجالھمھ٢٨



كشف اسماء الفرقة االولى لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ  ٢

جامعة القاھرة
كلیة طب الفم و االسنان

ادارة شئون الطالب

رؤى محمد احمد على محمد٣١

راندا مراد حسن احمد٣٢

رانیا انور حسن معتوق جداوى٣٣

رحاب عبد السالم منصور على٣٤

رشا امین حسن ابو نصار٣٥

x روضھ سعید محمود السید٣٦

ریم محمود عبد الحمید ابو باشا٣٧

ریمون ثابت عوض هللا٣٨

ریھام رجب سعد حسانین صالح٣٩

ریھام عبد الصمد صالح سعود عباس٤٠

زید یوسف فخرى الخطیب٤١

ساره احمد فتحى محمد٤٢ ساره احمد فتحى محمد٤٢

ساره السید محمد عبد اللطیف٤٣

ساره خالد حمد سلیمان الصقعبیى٤٤

ساره صالح عبد التواب لیثى حسن٤٥

ساره صالح مرعى ابو زید٤٦

ساره عمرو عثمان رفاعي٤٧

سالى ابو بكر ابراھیم٤٨

x سامح محمد عواد الجمل٤٩

سعید رمضان محمود٥٠

سلمى خلفیة ھان عبد الحافظ٥١

سلیمان محمد سلیمان محمد السلیطى٥٢

سھیلھ اسامة جمال الدین حسن جاد٥٣

سیف الدین عاطف صبحي حسین٥٤

شمس عبد الناصر عبد المحسن٥٥

شیماء صبرى مختار ابو شامھ٥٦

ضارى محمد ناصر الشمرى٥٧

عبد الرحمن عصام الدین صالح محمد٥٨

عبد الكریم عبد القادر على قواسمى٥٩



كشف اسماء الفرقة االولى لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ  ٣

جامعة القاھرة
كلیة طب الفم و االسنان

ادارة شئون الطالب

على حسین حمزة عیدان عباس٦٢

على عوض على سلیمان٦٣

عمر امین سالم عصفور٦٤

عمر ریاض السالم٦٥

x عمر لقمان محمد٦٦

عمرو احمد عصام احمد على٦٧

فراس مصطفى فارس سالم٦٨

فرح سامى یاور٦٩

فرح محمود عبد المحسن البالس٧٠

فھد ضیف هللا غازى ھضبان العتبیى٧١

فیصل غازى ضیف هللا غازى العتیبى٧٢

كیرلس اشعیاء عبد هللا زكى٧٣ كیرلس اشعیاء عبد هللا زكى٧٣

لمیاء عبد هللا محفوظ شبانھ٧٤

لمیس جواد جودت الفرا٧٥

مؤمن احمد سید على عباس٧٦

ماجد سعد سعید سوس٧٧

ماریا روسالیندا بتشنج٧٨

ماریا غباث عبد القادر الداالفى٧٩

مارین اشرف صدقى٨٠

مالك محمد عبد الحى الشلبى٨١

متروك بن قعید حاسن العتیبى٨٢

محمد احمد عبد الحق بركات٨٣

محمد جمال الدین صدیق احمد٨٤

x محمد جمال فتحى احمد ابو العال٨٥

محمد حسن نصر الدین رزق٨٦

محمد طارق محمد على منصور٨٧

محمد عبد العزیز ابراھیم٨٨

محمد عبده خضر ادریس٨٩

محمد على طالل جتو٩٠



كشف اسماء الفرقة االولى لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ  ٤

جامعة القاھرة
كلیة طب الفم و االسنان

ادارة شئون الطالب

محمود عصام عبد الرحمن حموده٩٣

محمود مازن عبدو  ابو شھال٩٤

محمود مرزق محمد غالى٩٥

مرھان محمد حسن احمد رمضان٩٦

مریم رأفت جرجس فلتس٩٧

مصعب محمد جمعھ زیفان٩٨

ملوك غازى ضیف هللا غازى العتیبى٩٩

منایر كامل شریف فھد الخالدى١٠٠

مھا محمود الرفاعى محمد فرج١٠١

میادة ماھر على عبد الھادى العزب١٠٢

نانسى جوزیف یوسف سیفین١٠٣

نجوى سید حسین احمد١٠٤ نجوى سید حسین احمد١٠٤

نھر عبد هللا عیون السود١٠٥

نور عبد هللا ابراھیم حسن الفیلكاوى١٠٦

نورھان جمیل فضل هللا عطا هللا١٠٧

نورھان رافت عبد الرازق عید١٠٨

ھبھ احمد السید عبد المطلب ابو عطیھ١٠٩

ھدیر مجدى سید محمد شلبى١١٠

وسام ثروت مقار لبیب١١١

وفاء محمد ابراھیم الفى١١٢

یاسر احمد السید على ابو السعود١١٣

یاسمین محمد عبد الرحمن امام١١٤

یحیى محمد شریف ینیوى١١٥

یوسف محمد نمر قزعاط١١٦

احمد طھ عبد المعطى بدر ١١٧

حسام عبد الھادى احمد١١٨

یوستینا موزیة شاكر١١٩

لعام ٢٠١٢/٢٠١١ طالب الفرقة االولى (من الخارج)



كشف اسماء الفرقة االولى لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ  ٥

جامعة القاھرة
كلیة طب الفم و االسنان

ادارة شئون الطالب

ماجد ماھر سعد٢

نھى احمد فوزى٣


