
كشف اسماء الفرقة الثانیة لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ (١)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان

شئون الطالب

االسمم

ابانوب رافت رمزى رومان١
ابراھیم حلمى محمد حسن٢
اثار سلیمان عبد الرحیم نور الدین٣
اجالل بدر حافظ محمد٤
احمد اسالم امام سلیمان٥
احمد السید محمد الطوخى٦
احمد ایمن احمد ابراھیم٧
احمد بدرى طواب عبد الراضى٨
احمد حسین عبد الجلیل محمد العلمى٩

احمد خالد محمد محمد عفیفى١٠
احمد دسوقى عبدة دسوقى محمود١١
احمد زكریا محمد على فرج١٢
احمد سعید احمد عیسى١٣
احمد طارق كمال احمد نوفل١٤ احمد طارق كمال احمد نوفل١٤
احمد عبد الجواد عبد الحفیظ حسن١٥

x احمد عثمان عمر حسن١٦
احمد على مرسى االشوح١٧
احمد عید فرحات ابو عالیة١٨

x احمد ماھر محمد رمضان١٩
احمد مجدى امین على ٢٠
احمد محسن محمود عوض الحریرى٢١
احمد محمد احمد حسن٢٢
احمد محمد باسم احمد حامد صقر٢٣
احمد محمد حامد خلف٢٤
احمد محمد عبد الرازق محمد٢٥
احمد محمد عبد الفتاح ابراھیم نوار٢٦
احمد محمد عبد الفتاح محسب حواش٢٧
احمد محمد على الفقى٢٨
احمد محمد على داود٢٩
احمد محمد مجدى عبد المعز عبد الرحیم٣٠

x31احمد محمود احمد احمد االختیار
احمد نبیل ریاض عبد العزیز٣٢



كشف اسماء الفرقة الثانیة لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ (٢)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان

شئون الطالب

ادھم محمود احمد احمد٣٣
اسامھ عادل حسین عبد الحمید٣٤
اسراء السعید السید محمد البلتاجى٣٥

x اسراء النور احمد المؤمن٣٦
اسراء عادل عبد الجواد عبد الجواد٣٧
اسراء فاروق ھاشم عبد المطلب٣٨
اسراء كمال سید احمد عثمان٣٩
اسراء محمد زغلول محمود٤٠
اسراء نشأت صادق راضى جبریل٤١
اسالم سالم محمد سعیدة٤٢
اسالم مصطفى اسماعیل مھدى اسماعیل٤٣
اسماء احمد عبد المطلب ابراھیم٤٤
اسماء عبد المنعم صابر عبد المنعم٤٥
اشرف عبد الرحیم ابراھیم حسین٤٦
اشرف عبد الرحیم عبد الھادى على٤٧ اشرف عبد الرحیم عبد الھادى على٤٧
االء دسوقي احمد مرسي عید ٤٨

x االء ذكي عبد الدایم٤٩
x االء سامي ابراھیم سالمة٥٠
االء فھد احمد عبد الرحیم عبد الرحمن٥١
االء محمد عبد المنعم عبد العاطى٥٢
السید ھانى السید عطیة المصرى٥٣

x54الشیخ ولد ابراھیم محمد سعد
x الھام مصطفى داوود حسان٥٥
امانى ابراھیم احمد محمد٥٦
امانى شاكر احمد طھ جاد٥٧
امل سعید محمد عبد القادر٥٨
امل مرسى مھدى محمد٥٩
امون سعید سیف الحاج األسودي ٦٠

x انجى عبد المسیح شحاتة بخیت٦١
انس بھاء الدین محمد جوده احمد خلیل٦٢
انسیمونا سلیم جورجى موسى٦٣
ایات السید احمد محمد٦٤
ایة عالء عبد العزیز السید٦٥



كشف اسماء الفرقة الثانیة لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ (٣)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان

شئون الطالب

x ایة مجدى عبد العال زاید٦٦
ایمان اسماعیل حسین على٦٧
ایمان دسوقي احمد مرسي عید ٦٨
ایمان رجب عبد الحافظ العمراوى٦٩
ایمان رضا عبد المعطى السید٧٠
ایمان رمزى نعیم قطب الشفوانى٧١
ایمان عادل عبد الحمید سالم٧٢
ایمان على عبد الغنى خلیفة على٧٣
ایمان مصطفى ابراھیم محمد٧٤
ایمان منتصر محمود محمود ابراھیم٧٥

x ایمن رضوان محمد رضوان٧٦
ایمن طاھر على جنة٧٧
ایناس محمد احمد الساكت٧٨
ایھاب رافع محمد الجعافرة٧٩
ایوب عبد الوھاب محمد نجاشى٨٠ ایوب عبد الوھاب محمد نجاشى٨٠
بسمة خلیفة یاسین خلیفة٨١
بسنت یوسف ابو العباس یوسف٨٢
بشایر محمد على راشد علیان٨٣
تریزة عبد السید رزق فرج٨٤
تسنیم احمد محمد بیومى٨٥
جاسر عمرو شفیق ابراھیم٨٦
جھاد رفعت حسن عمر٨٧
حاتم ابو النصر محمود توفیق ابو النصر٨٨
حاتم مجدى صالح على صالح٨٩
حبیبة محمد معتصم محمد فتوح حسنین٩٠
حسام احمد یونس محمد البنا٩١
حسام الدین احمد ابراھیم ابو ریاش٩٢
حسام محمد محمد درویش٩٣
حسام مصطفى حسن انور مصطفى٩٤
حسن البنا اسامة محمد ھارون المغربى٩٥
حسین ھانىء حسین محمد امین٩٦

x حیدر على محمد العوامى٩٧
خالد عبد الناصر مصطفى احمد محمود٩٨



كشف اسماء الفرقة الثانیة لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ (٤)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان

شئون الطالب

خدیجھ عبد هللا عبد الكریم الدیمیسى٩٩
خلود محمود ابراھیم محمود١٠٠
دالیا سمیر محمود شاكر١٠١
دالیا عصمت على حسن حماد١٠٢
دانى سمیر جاد تاوضروس١٠٣
دانییل اشرف صالح نخلة١٠٤
دنیا ایمن احمد عز الدین السید١٠٥
دنیا محمود عبد المعطى عطا جلیلة١٠٦
دیفید نبیل نمر فلتس١٠٧
دینا اسامة عبد الوھاب مجاھد عبد الوھاب١٠٨
دینا كرم جودة میخائیل١٠٩
دینا مصطفى محمد حمودة١١٠
رائد ممدوح زاخر عزیز١١١
رامى محمد صالح الدین احمد ثابت١١٢
رحاب ایمن عبد الجواد محمد ھاشم١١٣ رحاب ایمن عبد الجواد محمد ھاشم١١٣
رحاب عباس شحاتھ خضر شاھین١١٤
رشا ضیاء الدین حسن محمد سلیمان١١٥
رضوى نبیل محمد ابو ریشة١١٦
رقیة خالد السید محمد الدردیر١١٧
رنا محمد یعقوب الزیناتى١١٨
روان عبد الوھاب بھاء الدین عبد الوھاب القصاص١١٩

رومانى ھانى غبریال ابراھیم١٢٠
ریمون وحید جرجس ونیس١٢١
ریھام احمد حسین حسنین الشناوى١٢٢
ریھام مصطفى زین عبد السالم١٢٣
زھراء عبد الرازق حسین العفي١٢٤
زینب حسن عبد الظاھر محمد عامر١٢٥
سارة حامد محمد حامد١٢٦
سارة حسنى بركات محفوظ١٢٧
سارة خیرى محمود عبد هللا١٢٨
سارة زكریا مصطفى محمود١٢٩
سارة سمیر عبد الرحمن عبد الماجد١٣٠
سارة عبد الرحمن محمود عبد الرحمن١٣١



كشف اسماء الفرقة الثانیة لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ (٥)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان

شئون الطالب

سارة على عبد الحفیظ حجازى١٣٢
سارة محمد عصام السید حمادة١٣٣
سارة مصطفى عصام الدین عبد الفضیل١٣٤
سارة مصطفى مصطفى عبد المجید١٣٥
ساره نبیل بثتا بولس١٣٦

x137سالى سید حسن على
سامح دسوقى ابراھیم مصطفى١٣٨
سامیة عمر محمد على١٣٩
ساندرا موسى انور یعقوب١٤٠
ساندى سمیر سمعان عبد الشھید١٤١
ساھرة عبد هللا محمد الجیورى١٤٢
سراج الدین سعید زكى محمد عبد السالم١٤٣
سعاد محمد سید عوض١٤٤
سلمى عبد هللا حنفى عبد العزیز١٤٥
سلمى عصام جابر عثمان١٤٦ سلمى عصام جابر عثمان١٤٦
سلمى محمود بھیر محمد محمود طرابیھ١٤٧
سلوي مروان على طبواه١٤٨
سماح عبد الحفیظ احمد عبدي١٤٩

x150سمر اسامة عبد المطلب على
سمر حمدى محمد فراج١٥١
سمر فتحى فتحى الشیحى١٥٢
سمیة عالء محمد عطیة السید١٥٣
سیف هللا احمد شریف محمود نصر١٥٤
شادى مدحت ثابت شاكر١٥٥
شریف عصام السید محمد١٥٦
شریفة سالم زكریا  االغا١٥٧
شیماء احمد عبد الرحمن خالد١٥٨
شیماء سعد حسین عبد المجید١٥٩
شیماء عصام عبد المنعم ابراھیم١٦٠
صفوة عصام محمد احمد عبد الجلیل١٦١
صالح عبده حامد حسین١٦٢
صوفیا مكاریوس فوزى عازر١٦٣
ضیاء الدین محمد بسیط ابراھیم١٦٤



كشف اسماء الفرقة الثانیة لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ (٦)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان

شئون الطالب

x165عالیھ اسامھ محمد عبد الرحمن
عباده احمد عبد الغنى دالل١٦٦
عبد الرحمن خالد صالح عواد١٦٧
عبد الرحمن عاصم عبد الحلیم ابراھیم١٦٨
عبد الرحمن ممدوح محمد كمال محمود١٦٩
عبد الرحمن یوسف حسین عالم١٧٠
عبد الغنى زیاد القصیر١٧١
عبد القادر احمد عبد القادر قشطة١٧٢
عبد اللطیف صالح حسن احمد١٧٣

x عبد المنعم محمد عبد المنعم الشیوى١٧٤
عبیر ابراھیم عبد العلیم ابراھیم١٧٥
عزة السید حسین جبر١٧٦
عزیزه محمد عبد الحمید نصار١٧٧
عصام اشرف عبد المنعم على عامر١٧٨
عال عصام محمد سالم سالم١٧٩ عال عصام محمد سالم سالم١٧٩
عالء الدین خالد محمد خاتى١٨٠
عالء الدین مصطفى محمد جعفر١٨١
على احمد على مصیلحى١٨٢
عمار حمدى السید حسین١٨٣
عمار محمد محمد البلتاجى١٨٤

x185عمر احمد عمر احمد
عمر المجلى طنطاوى على طنطاوى الشریعى١٨٦

عمر خالد جمیل موسى١٨٧
عمر عالء الدین عمر شلبى١٨٨
عمر ھشام محمود صالح الدین مصطفى١٨٩
عمرو حسام الدین حسن حسین١٩٠
عمرو محمد خیرى حامد سلیمان الفروجى١٩١

x عمرو ھشام محمد عبد الرحمن١٩٢
عنان مدحت محمد عبد هللا١٩٣
غادة ابراھیم بدر عبد الحمید١٩٤
غادة احمد عبد الباسط عبد هللا١٩٥
غادة حسن احمد حسن١٩٦
غادة على قدرى حسنین محمد١٩٧



كشف اسماء الفرقة الثانیة لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ (٧)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان

شئون الطالب

غدیر عبود عبد الكریم عبود١٩٨
فادى ممدوح عشم سیف١٩٩
فادى نبیل فتحى حفظ هللا٢٠٠

x فاضل یوسف على عمران٢٠١
فاطمة احمد محمد الملقب رشدى حافظ٢٠٢

x فاطمة عبد الرحمن على عبد الرحمن٢٠٣
فاطمة عبد هللا محمد عبد المحسن الرویشد٢٠٤
فاطمة عبد الناصر عبد الرحیم ابو العاطى٢٠٥
فاطمة محى الدین عبد الحمید حامد الموجى٢٠٦
فوزى عبد هللا عیون السود٢٠٧
فیرونیا شنودى صمویل مضا٢٠٨

x فیصل عبد هللا عواد حسن حلواني٢٠٩
كریم جمال نجیب الیاس٢١٠
كریم على یحیى على الحربى٢١١
كیرلس مختار شحاتھ میخائیل٢١٢ كیرلس مختار شحاتھ میخائیل٢١٢
لمیس حنفى یس سالم٢١٣
لو بینا لؤى رفیق نزال٢١٤
لیلى ماجد كمال محمد عطیة٢١٥
مؤید سمیر عبد الرازق عبد الفتاح درابیھ٢١٦
ماثیو العبد باسیلى حبشى٢١٧
ماجى عصام سید سید العسكرى٢١٨
مارینا رسمى ناجح متیاس٢١٩
مافى بشرى ریاض بشارة٢٢٠
ماھى مصطفى احمد عبد الرحمن عبد الحلیم٢٢١
مایكل محارب شنودة عبد المالك٢٢٢
مایكل نشأت مترى عزیز٢٢٣
محمد احمد زكى الصغیر سید٢٢٤
محمد احمد شوقى محمد احمد ابو دینا٢٢٥
محمد احمد محمد عثمان٢٢٦
محمد احمد محمد مصطفى خضر٢٢٧

x محمد اسامة حلمى بسیونى٢٢٨
محمد اسماعیل محمود على٢٢٩
محمد اشرف محمد عبد البارى٢٣٠
محمد الشافعى محمد توفیق حسن٢٣١



كشف اسماء الفرقة الثانیة لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ (٨)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان

شئون الطالب

محمد براء محمد یاسر برھانى٢٣٢
محمد حسن ابو سبع حسن٢٣٣
محمد حسین عبد الجلیل محمد العلمى٢٣٤
محمد خیرى محمد تمام٢٣٥
محمد رفعت محمد على شرف٢٣٦
محمد رمضان خلف هللا محمد٢٣٧
محمد رمضان عباس عبد المجید٢٣٨
محمد سید محمد عز الدین احمد٢٣٩

x محمد صبحى والى احمد٢٤٠
محمد صفوت عبد الحمید التایة٢٤١
محمد صالح محمد على الملیجى٢٤٢
محمد طلعت محمد محمود البھواشى٢٤٣
محمد عاطف السید مرسى٢٤٤
محمد عبد السالم على ساسى٢٤٥
محمد عبد الفتاح داود عبد الفتاح٢٤٦ محمد عبد الفتاح داود عبد الفتاح٢٤٦
محمد عبد هللا السید عبد هللا٢٤٧
محمد عصام عثمان ابراھیم الغیدانى٢٤٨

x محمد عطیة محمد بیومي٢٤٩
محمد عالء الدین ابراھیم ابراھیم٢٥٠
محمد على عبده ابو بكر موسى٢٥١

x محمد على محمد عبد العزیز٢٥٢
محمد عواض على ابو العز٢٥٣
محمد عید محمد عبد الجواد على٢٥٤
محمد كمال الدین صالح محمد عوض٢٥٥
محمد مجدى محمد الشامى٢٥٦
محمد محمد عزازى عفیفى٢٥٧
محمد محمد على عارف محمد على٢٥٨
محمد محمد محمد عبد الرحمن زایر٢٥٩
محمد محمود مدبولى مصطفى٢٦٠
محمد محمود ناجى مصلیحى ٢٦١
محمد یحیى عویضة عوض٢٦٢
محمد یعقوب ابراھیم محمد حسین٢٦٣
محمود احمد عبد القادر محمد٢٦٤



كشف اسماء الفرقة الثانیة لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ (٩)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان

شئون الطالب

محمود احمد محمد ابو شامة٢٦٥
محمود جمال عبده محمود الصدر٢٦٦
محمود صالح الدین السید ابراھیم الفخرانى٢٦٧
محمود غریب ادم حسین٢٦٨
محمود فكرى عباس البلكیمى٢٦٩
محمود محمد محمود ابراھیم٢٧٠
محمود ممدوح على شعبان االزھرى٢٧١
مراد زیاد جواد ابو رمضان٢٧٢
مرنا بھجت سعید عبد الشھید٢٧٣
مروة سمیر عبد الظاھر محمد٢٧٤
مروة محمد حلمى  محمد المسلمى عوض٢٧٥
مروة محمود محمد عبد الرسول القلیوبى٢٧٦
مروة محمود مصطفى ابراھیم٢٧٧
مروة موسى محمد برھام٢٧٨
مریم جمال محمد عبد العلیم٢٧٩ مریم جمال محمد عبد العلیم٢٧٩
مریم صالح الدین محمد حسن٢٨٠
مریم على عباس على كرم٢٨١
مریم فھمى محمد فھمى بھاء الدین٢٨٢
مریم محمد زكى محمد نصر٢٨٣
مصطفى ثابت عبد المنصف مصطفى٢٨٤
مصطفى شوقى عبد المنعم شاھین٢٨٥
مصطفى عبد السمیع عبد الفتاح طلبھ٢٨٦
مصطفى عبد السمیع مصطفى شاھین٢٨٧
مصطفى ماجد محمد وھبة عواد٢٨٨

x مصطفى محمد محمود ابوبكر٢٨٩
مصطفى محمود محمد سعداوى٢٩٠
مصطفى محمود مصطفى محمد٢٩١
مصطفي محمد نزار األحمر٢٩٢
معاویة ماھر الدسوقى یونس عوض٢٩٣
معتز اشرف عبد السالم عبد الخالق٢٩٤
معتز خلف سلیم سلیم محمد عامر٢٩٥
معتز عبد الرحمن جار النبى عبد الرحمن٢٩٦
مكاریوس جوزیف شكرى حبشى٢٩٧



كشف اسماء الفرقة الثانیة لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ (١٠)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان

شئون الطالب

منار رمضان احمد عرابى٢٩٨
منال جمال امبارز حسین٢٩٩
منال محمد احمد مرسى٣٠٠
منھ هللا ناجى شرقاوى على ندا٣٠١
منى ابو بكر بشیر محمد٣٠٢
منى صالح احمد حسن على٣٠٣

x منى موسى ادم ابراھیم٣٠٤
مھا فوزى السید على عبد هللا٣٠٥
مھا محمد محمود عبد الحمید٣٠٦
مھاب فضل حسن بدارین٣٠٧
مھند سامى عبد الرحمن صالح عبد الرحمن٣٠٨

x مونیكا اشرف نسیم اسطفانوس٣٠٩
مى ابراھیم عبد البدیع محمد النجومى٣١٠
مى على محمد على رجب٣١١
میرا فرحات ابراھیم غبریال٣١٢ میرا فرحات ابراھیم غبریال٣١٢
میرنا جوزیف امین سالمة میخائیل٣١٣
میرنا محمد یسرى ابراھیم السید٣١٤

x میرھان عبد الخالق محمد عثمان٣١٥
میریت ماھر مجلع عطا هللا جرجس٣١٦
مینا بشرى شفیق كیرلس٣١٧
مینا رافت صبحى بسنتى٣١٨
نادیة مصطفى حافظ دسوقى٣١٩
نادین السید حسین السید مصطفى الخطیب٣٢٠
نادین حسام الدین حسنى احمد٣٢١
ناھد جمال صالح عبد العال٣٢٢
ندى حمادة احمد شھاب الدین٣٢٣
ندى عادل صادق عبد الواحد مدین٣٢٤
ندى عمر احمد محمد امام٣٢٥

x ندي محمد احمد على محمود٣٢٦
نشوى احمد فتح هللا محمد٣٢٧
نھال منصور جالل ابراھیم٣٢٨
نور محمد یونس٣٢٩
نورا السید مصطفى محمد خاطر٣٣٠



كشف اسماء الفرقة الثانیة لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ (١١)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان

شئون الطالب

نوران خلف عبد العظیم سید٣٣١
نورھان زكى حلمى زكى خلیل٣٣٢
نیره محمد مھاب الدین حسنین خلیفھ٣٣٣
ھاجر محمود احمد محمد٣٣٤
ھالھ سید سید سالم صدیق٣٣٥
ھبھ هللا ھارون عمر عثمان٣٣٦

x ھبھ حسن سید حسبو٣٣٧
ھبھ عبدة مبارك محمد٣٣٨
ھدى عبد العاطى عبد العظیم مصطفى الساوى٣٣٩

ھدیر احمد على حسن٣٤٠
ھدیل احمد محمد احمد الصفتى٣٤١
ھشام جمال عبد الوھاب سالم٣٤٢
ھشام عماد الدین حسن مكاوى٣٤٣
ھال احمد عبد المجید محمد جلبانة٣٤٤

x ھال عبد السالم محمود محمد٣٤٥ x ھال عبد السالم محمود محمد٣٤٥
ھمسة اشرف عبد المنعم محمد احمد٣٤٦
ھناوي إسماعیل احمد ابراھیم ٣٤٧

x348ھند ابو الحسن عبد الراضى
ھند مطراوى فتحى عبد العزیز٣٤٩
ھیثم محمد احمد ابراھیم٣٥٠
وسام عبد المحسن السید محمد٣٥١

x والء محمود محمد عبد الغنى٣٥٢
یارا احمد ابراھیم عبد اللطیف٣٥٣
یارا حبیب بطرس حبیب٣٥٤
یارا طارق محمد محفوظ٣٥٥
یاسمین حسام الدین سعد محمد فھمى٣٥٦
یاسمین عبد القادر محمد عادل شنون ٣٥٧
یاسمین محسن كمال محمد الشورى٣٥٨
یاسمین محمد عبد المنعم عبد الحافظ٣٥٩
یاسمین ممدوح خلیفة احمد٣٦٠
یوسف ابراھیم یوسف٣٦١
یوسف اندروس كمال االلفى روفانیل٣٦٢
یوسف حسن یوسف حسن دیاب٣٦٣
یوسف محمد الھادى الشریف٣٦٤



كشف اسماء الفرقة الثانیة لعام ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ (١٢)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان

شئون الطالب

x365امجد محمد مناور خمیس
x366جیرا جمال ابراھیم عبد المطلب
x رحمة اسالم فاضل عمر٣٦٧
x زكریا على محمد یحیي٣٦٨
x نور محمد رضا احمد مصطفى٣٦٩

ایمان مصطفى محمد احمد١
بسمة حسن سید زاید٢
حسناء عابد عوض بطى الرشیدى٣
طھ ھالل طھ سرور٤
عبد الرحمن محمد السید متولى٥
عبد الرحمن مصطفى بكرى ربیع٦
امیرة ادم مبارز محمد٧

امل محمد شعراوى١
محمد ھاشم عبد هللا طھ٢

طالب الفرقة الثانیة من الخارج (فرصھ اولى)

(فرصھ ثانیة)

(فرصھ ثالثة)
محمد ھاشم عبد هللا طھ٢

عاصم عز العرب احمد عبد الحمید١
عمرو على عبد الحمید محمد على٢
محمود مختار مسعود٣
صفاء محمد عبد الفتاح عبد الوھاب٤

(فرصھ ثالثة)


