
كشف الفرقة الرابعة ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ رقم (١)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان 

شئون الطالب

االسمم

ابرام عماد موریس میساك١
ابراھیم عبد الرحمن ابراھیم الشریدة٢
ابراھیم فتحى ابراھیم السید شحاتة٣
ابراھیم محمود ابراھیم عبد العزیز٤
احمد ابراھیم احمد خلف٥
احمد ابراھیم متولي ابراھیم٦

x احمد السید ابو الفتوح الشین٧
احمد تیسیر محمد غلیط٨
احمد حسن محمد خلیفة٩

احمد حنفى حمدان رضوان١٠
احمد رافت عبد العطى سید١١
احمد رجب عبد الباسط محمد١٢

x احمد سعید احمد محمد ھمام١٣
احمد سعید عبد هللا عطیة١٤
احمد سمیر یوسف ضاھر١٥
احمد شاذلى عبد الحمید ابراھیم١٦
احمد سمیر یوسف ضاھر١٥
احمد شاذلى عبد الحمید ابراھیم١٦
احمد عادل عبد هللا على سلیمان١٧
احمد عاشور سعد برمة١٨
احمد عبد الحمید محمد جالل الجوینى١٩
احمد عبد الخالق عبد السمیع محمد٢٠
احمد عبد الفتاح فتحى الجزارة٢١
احمد عبد اللطیف عبد القوى موسى٢٢
احمد عطیة نصر عبد الحمید٢٣
احمد عالء الدین محمود جمال الدین٢٤
احمد على محمد محمد٢٥
احمد فایز محمود اسماعیل٢٦

x احمد فكرى محمد عارف٢٧
احمد متولى محمد متولى رمضان٢٨
احمد مجدى محمد صبرة٢٩
احمد محمد امین زھران البیلى٣٠
احمد محمد حسین حسانین٣١
احمد محمد سعید رزیق٣٢
احمد محمد عثمان یوسف٣٣

x احمد محمود عبده محمد٣٤
احمد مصطفى احمد عبد الوھاب٣٥
احمد مصطفى احمد محمد البطریق٣٦
احمد مصطفى حسن حنفى٣٧



كشف الفرقة الرابعة ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ رقم (٢)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان 

شئون الطالب

احمد مصطفى فھمى محمد ابراھیم٣٨
احمد ھشام محمد عتیبة٣٩
احمد وفیق اسماعیل محمد حلمى٤٠
احمد وھیب العلمى٤١
احمد یونس لبیب بالل٤٢
ادھم عمر عثمان الغمرى٤٣

x44ارشى اسكندر صبحى عطیة
اسامة محمد زكریا محمد سلیمان٤٥
اسراء خیرى مرسى عبد الدایم٤٦
اسراء عادل امین عبد الرازق٤٧
اسراء مجدى محمد عبد القادر٤٨
اسالم التابعى التابعى مصطفى بحیرى٤٩
اسالم السید كامل زھرة٥٠
اسالم جمیل محمد حسن٥١
اسالم حسن على فھمى٥٢
اسالم عبد الغفار على محمد العقده٥٣
اسماء رفقى راشد لطیف٥٤ اسماء رفقى راشد لطیف٥٤
اسماء صادق سعد حزین٥٥
اسماء یسرى عبدة توفیق٥٦
افنان محمد معوض یوسف٥٧
االء بیومى احمد محمد٥٨
االء سامي عبد الصمد ناصف٥٩
االء طالل برھم قدیح٦٠
االء عبد التواب رمضان جودة٦١
االء فتحى محمود عبد الغفار٦٢
االء محمود عبد القادر حافظ ندا٦٣
االء مصطفى حسن النجار٦٤
الحسیني فاروق محمد عبد اللطیف٦٥
الشیماء طھ محمد حسین٦٦
الشیماء عماد الدین محمد خلیل بدوى٦٧
الشیماء یسرى عبد الحمید محمد٦٨
الھندى احمد الفاضل٦٩
امانى محمد طھ عبده عیاد٧٠
امل حساني عباس على٧١
امل صابر السید حسن السید٧٢
امل ناجى عبد العزیز معوض٧٣
امنیة عبد المنعم محمد عبد المنعم٧٤
امنیة عبد الوھاب محمد عبد الوھاب٧٥



كشف الفرقة الرابعة ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ رقم (٣)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان 

شئون الطالب

امیرة صقر محمد على المصري٧٧
امیرة على عبد الحمید على٧٨
امیرة یونس محمد یونس٧٩
امیمة محمود إبراھیم حسیبة٨٠
امینة سالمة رشیدى عبد الحلیم٨١
اندرو رءوف سمیر عزیز٨٢
ایات السید القاسم عبد المنعم محسن٨٣
ایة احمد جابر محمد كشتوح٨٤
ایة هللا احمد محمود على٨٥
ایة هللا محمود عبد الفتاح محمود٨٦
ایة بسیونى محمد بسیونى٨٧
ایة حمدي بخیت قندیل٨٨
ایة حمدي سعد محمد حسین٨٩
ایة صالح الدین عبد الحمید أبو القمصان٩٠
ایة صالح الدین على حسن یوسف٩١
ایة عماد الدین محمد یونس٩٢
ایة محمد عبد العزیز عبد هللا الطنانى٩٣ ایة محمد عبد العزیز عبد هللا الطنانى٩٣
ایة محمود احمد على٩٤
ایمان إبراھیم عبد المقصود خلیل٩٥
ایمان إبراھیم محمد الھندي٩٦
ایمان بالل البدوى منصور٩٧
ایمان رمضان سعید محمد٩٨
ایمان محمد إبراھیم مصطفى عثمان٩٩

ایناس رأفت احمد القزاز١٠٠
باھى ثروت عبد الرحمن محمد١٠١
بسنت خالد احمد طایع١٠٢
بسنت خالد توفیق عبد الرحمن١٠٣
بالل احمد محمد محمد عبد الكریم١٠٤
بھاء ناجى سالم سالمة١٠٥
بولس شكرى حبیب ویصا١٠٦
بیشوى رفعت سمري مسدارى١٠٧
بیشوى محسن میالد دریاس١٠٨
بیشوى ولیم عزیز اسكندر١٠٩
تامر اسامة محمد السید مرزوق١١٠
تسنیم توفیق على عبد الواحد الرخاوى١١١
تقى ھشام فتحى مصطفى١١٢

x توفیق جمال كلش١١٣
جرجس اسعد ابراھیم غطاس١١٤



كشف الفرقة الرابعة ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ رقم (٤)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان 

شئون الطالب

حاتم عربى عبد الھادى منصور١١٦
حسام الدین احمد حسن زكى١١٧
حسام محمد السید أبو شیعشع١١٨
حسام محمد على ابو العنیین١١٩
حسین عامر حسن القاضى١٢٠
حصة سلمان عبد الرسول سلیمان المطرود١٢١
حمادة احمد محمد عقل١٢٢
ختام فتحى محمد الغرباوى١٢٣
خدیجة العربى بن محمد بن الشیخ١٢٤
خلود رفعت احمد حسن١٢٥
خلود محمد محمود حسنى احمد١٢٦
خلود مصطفى فراج حافظ١٢٧
دالیا عبد البدیع عبد الغنى حسن١٢٨
دالیا محمد صفوت محمد عبد الغنى محمد الجندى١٢٩

دالیا یعقوب جرجس جید١٣٠
دعاء عبد الرحمن مھدي سید١٣١
دعاء محمود نجم الدین محمود١٣٢ دعاء محمود نجم الدین محمود١٣٢
دعاء نبیل عبد الحمید الشاذلي١٣٣
دینا عادل على الدین تعلب١٣٤
دینا عبد الحلیم إبراھیم أبو شحاتة١٣٥
دینا عصام الدین مامون عبد المجید شنب١٣٦
دینا كمال احمد محمد١٣٧
رامي محمد احمد زاید١٣٨
رحاب أیمن محمد عبد السالم١٣٩
رحاب عبد هللا صابر خلیفة١٤٠
رحمة على صابر على١٤١
رحمة محمد یحیى بحیرى١٤٢
رشا عطا هللا فایز الشمالى١٤٣
رضوى احمد عبد الو نیس على شتا١٤٤
رقیة ربیع سعد عیسي قطب١٤٥
رنا جمال فھمى محمد١٤٦
رنا عبد الستار عمر رمضان١٤٧
رنا عبد الوھاب محمد وھب هللا١٤٨
رنا محى الدین محمد عارف١٤٩
روان السید حسین مصطفى الخطیب١٥٠
روان موسى خلیل حمدان ابو دقة١٥١
ریم محمد حسین احمد العداوى١٥٢
ریھام محمود ابراھیم خلیل١٥٣



كشف الفرقة الرابعة ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ رقم (٥)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان 

شئون الطالب

زینب خلیل محمد ابو زكیة١٥٥
زینب عباس احمد ابراھیم١٥٦
سارة احمد سامح محمد احمد ابراھیم١٥٧
سارة احمد سعید زكى سباعى الجمل١٥٨
سارة عادل محمد عبد هللا١٥٩
سارة مصطفى عبد القادر محمد١٦٠
سارة ناجى سید حنفى على١٦١

x سارة ھشام رزق١٦٢
سالى مصطفى كامل محمود صالح مصطفى١٦٣
سامح غانم محمد عبد العظیم١٦٤
سامح محمد عالء الدین حنفى محمود١٦٥
سامى سمیر عبد الحفیظ وھاب١٦٦
ساندرا طاینوس خلیل طاینوس١٦٧
سعیدة صابر عبد هللا حسن منصور١٦٨
سلمى خالد محمد احمد رزق١٦٩
سلمى على حسن احمد فرج١٧٠
سلمى محمد سید عثمان عطا١٧١ سلمى محمد سید عثمان عطا١٧١
سلمى محمد محمود ابراھیم١٧٢
سلوى شاذلى محمد ابراھیم١٧٣
سلوى عماد عبد الواحد محمد والى١٧٤
سماء احمد محمد احمد عبد الرحیم١٧٥
سمر السید محمد الشربینى احمد١٧٦
سمر عرفات رجب عرفات١٧٧
سمر محمد مصطفى محمد١٧٨
سمیة عبد هللا عبده مصطفى١٧٩
سھام رمضان ھنداوى محمد١٨٠
سھر جمال احمد مرسى مرزوق١٨١
سوران سلیمان عبد الرحیم سلیمان١٨٢
سوزان ابراھیم الششتاوى حسن١٨٣
شادى ابراھیم سعید محمد بحیرى١٨٤
شادى لبان اسعد جاد السید١٨٥
شادى محمد اكرم احمد متولى١٨٦
شرف الدین محمد فضل هللا عباس على١٨٧
شروق محمد محمد كامل ابراھیم عبد العال١٨٨
شنودة نبیل نصحى عبد الشھید١٨٩
شیماء أبو بكر سید١٩٠
شیماء عبد الفتاح عبد السمیع شرف الدین١٩١
صافى إبراھیم احمد صیام١٩٢



كشف الفرقة الرابعة ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ رقم (٦)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان 

شئون الطالب

x صالح الدین سید حنفى سعد١٩٤
صموئیل طلعت ایوب ارماینوس١٩٥
ضحى محمد عفیفي إبراھیم١٩٦
عائشة عادل بدر الدین بدر الدین١٩٧

x عاصم اسماعیل احمد ابراھیم١٩٨
عالیة طاھر محمد عید١٩٩

x عبد الحمید فؤاد عبد الحمیدیونس٢٠٠
عبد الرحمن ابو المجد ابو رحاب ابراھیم٢٠١
عبد الرحمن صبرى محمود صالح٢٠٢
عبد الرحمن فراج السید محمد٢٠٣
عبد الرحمن محمد الجمل حسن محمد٢٠٤
عبد الرحمن محمد محمد القرموط٢٠٥

x206عبد الفتاح حسن عبد الفتاح ھالل
عبد القادر عبد الحفیظ عبد القادر٢٠٧
عبد الكریم فلفل عبد الكریم عبد الرحیم٢٠٨
عبد هللا احمد محمود امام ابراھیم٢٠٩
عبد هللا حسین حافظ قناوى٢١٠ عبد هللا حسین حافظ قناوى٢١٠
عبد هللا عمر محمود عمر٢١١

x عبد هللا محمد فتحى عبد اللطیف٢١٢
عبد هللا مختار السید عبد القوى داود٢١٣
عصام محمد الكامل احمد٢١٤
عال عبد المجید عبد الغنى عبد المجید٢١٥

x216على حسن حسین ھمام
على طھ سلیمان ناشي٢١٧
على محمد حسن عثمان٢١٨
علیاء كمال على جاد الرب٢١٩
عمر احمد محمود عاشور٢٢٠
عمر حمد هللا ابو الفتوح عمر٢٢١
عمر خالد محمد مطر٢٢٢
عمر شریف احمد ابو العباس٢٢٣
عمرو ایمن ابو العنین احمد٢٢٤
عمرو عالء الدین اسماعیل احمد سعید٢٢٥
عمرو مجدى ابراھیم عبد العزیز٢٢٦
عمرو محمد مجدى كامل عبد الرحمن٢٢٧
عمرو مصطفى كامل منسى عشرى٢٢٨
عمرو ھشام محمد السید عودة٢٢٩
غادة ایھاب محمد احمد٢٣٠
غادة بشرى مصطفى حشیش٢٣١



كشف الفرقة الرابعة ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ رقم (٧)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان 

شئون الطالب

غادة محمد السید محمد٢٣٣
غدى عبد المجید محمد محمد عبد السالم٢٣٤
فاتن صالح عبد المنعم عبد اللطیف سكوت٢٣٥
فارس معین حافظ عمر٢٣٦
فاطمة احمد عبد المقصود زھران٢٣٧
فاطمة الزھراء محمد احمد درغام٢٣٨
فاطمة صالح الدین محمد احمد٢٣٩
فاطمة محمود سید عبد الحمید٢٤٠
فتحى ابو بكر سیف النصر عامر٢٤١
فھمى عبد العزیز فھمى عبد العزیز٢٤٢
فیرونیا منیر جرجس حنا سلیمان٢٤٣
فیفیان ابراھیم شحاتة صبح٢٤٤
قاسم حسن زكریا محمد٢٤٥
كارولین امیل محفوظ قریاقص٢٤٦
كریم اسامة محمد ابراھیم غراب٢٤٧
كریم عبد الرحمن محمد محمد سالم٢٤٨
كریم محمد السید ابو احمد٢٤٩ كریم محمد السید ابو احمد٢٤٩
كیرلس ولسن اسامى قلیني٢٥٠
لبنى صالح الدین محمد احمد٢٥١
لبنى محمد صالح الدین عبد اللطیف خلیل٢٥٢
لمیاء حسن كمال الدین احمد التھامى٢٥٣
لمیاء محمد عبد الوھاب احمد عبد العال٢٥٤
لمیس عبد الفتاح سنوسى عبد الفتاح٢٥٥
لیلى زكریا اسماعیل عبد الحمید٢٥٦
مؤمن احمد عبد الرازق محمد٢٥٧
ماجد محمد محمد عیسوى٢٥٨
مادونا اسحق یواقیم یوسف٢٥٩
مارفى عادل رمزى جرجس٢٦٠
مارك مخلص فكرى تاضروس٢٦١
مارینا جرجس عزمى جرجس٢٦٢
مارینا مطیع جاد هللا دمیان٢٦٣
مایكل عماد زغلول مشرقى٢٦٤
مایكل كمیل فایز حكیم متى٢٦٥
محمد ابو بكر ابو الفتوح محمد فاضل٢٦٦
محمد احمد احمد صالح الفقى٢٦٧
محمد احمد حسانین عبد العزیز رجب٢٦٨
محمد اسامة محمد ابراھیم غراب٢٦٩
محمد السید محمد بیومى سلطان٢٧٠



كشف الفرقة الرابعة ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ رقم (٨)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان 

شئون الطالب

محمد جمال عبد السالم عبد العلیم٢٧٢
محمد جمعة عبد الوھاب٢٧٣
محمد حازم شھدى مصطفى الخطیب٢٧٤
محمد حسب النبى عبد الجید عبد الاله٢٧٥
محمد حسن سلیمان یوسف النجار٢٧٦
محمد حسن عوض حسن٢٧٧
محمد حسن محمد جاد محمد٢٧٨
محمد زیدان محمد سالم٢٧٩
محمد سرحان عبد الغنى عبد العزیز٢٨٠
محمد شریف محمد فوید السحرتى٢٨١
محمد صالح محمد قاسم٢٨٢
محمد عاطف عبد الرحمن حمودة٢٨٣
محمد عبد الحمید على نصیر٢٨٤
محمد عبد الرحمن مھدى عابد٢٨٥
محمد عصام محمد عبد الفتاح السید٢٨٦
محمد عالء الدین ذكي محمد خلیل٢٨٧
محمد على امام عبد الكریم٢٨٨ محمد على امام عبد الكریم٢٨٨
محمد على زین العابدین عبد الوھاب احمد حسن٢٨٩

محمد فرج عبد الخالق كیالنى٢٩٠
محمد فرید على محمد عبد هللا شوشة٢٩١
محمد لطفى احمد عبد الحكیم٢٩٢
محمد ماھر علیان احمد ھاشم خضیر٢٩٣
محمد محمد صبرى محمد مصطفى خطاب٢٩٤
محمد محمد كمال محمد دسوقى احمد  البارودى٢٩٥
محمد محمود احمد رضوان٢٩٦
محمد محمود سلیمان اسماعیل ابو طعیمة٢٩٧
محمد محمود عبد الحمید خلیل عاشور٢٩٨
محمد محمود محمد محرم٢٩٩
محمد محمود محمد ناجى٣٠٠
محمد مختار محمود محمد٣٠١
محمد مفتاح محمد ربیع٣٠٢
محمود احمد عبد العزیز فتح الباب٣٠٣
محمود احمد مصطفى احمد مصطفى٣٠٤

x محمود أحمد أحمد على٣٠٥
محمود بھاء الدین محمد جودة احمد خلیل٣٠٦
محمود جمال محمود حسن الجد٣٠٧
محمود حسام الدین محمود محمد الكومى٣٠٨

x309محمود رمضان محمد على



كشف الفرقة الرابعة ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ رقم (٩)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان 

شئون الطالب

محمود محسن فھمى درویش ابراھیم  الصعیدى٣١١
محمود مختار محمد حسین الفقي٣١٢
محمود نبوى عبد الرحمن محمد  مطاوع٣١٣
مرام ریاض محمد محمد ابو عودة٣١٤
مروة احمد احمد زغلول٣١٥
مروة احمد سید جبر٣١٦
مروة عصام الدین محمد محمد٣١٧

x مروه یسن حسن محى الدین٣١٨
مریم احمد عصام عبد السالم ابو النجا٣١٩
مریم صالح عبد الكریم رزق٣٢٠
مریم محمد رشدى عبد العزیز٣٢١
مصطفى جمال عبد القوى ابو العنین٣٢٢

x مصطفى جمال محمد مصطفى جبر٣٢٣
مصطفى عبد الوارث محمد خلف هللا٣٢٤
مصطفى مدحت حلمى غمرى خالف٣٢٥
مصطفى منصور حسن احمد على٣٢٦
مصعب اسماعیل عبد هللا عبد المطلب٣٢٧ مصعب اسماعیل عبد هللا عبد المطلب٣٢٧
معتز جمال على عبد المقصود٣٢٨
معتز خالد محمد محمود درویش٣٢٩
منار حمودة محمد فتح هللا٣٣٠
منار سعید عبد الحفیظ محمد الشریف٣٣١
منار عبد المجید احمد المقنن٣٣٢
منة هللا احمد محمد احمد٣٣٣
منة هللا عبد العزیز على احمد٣٣٤
منة هللا محمد مصطفى السید شلبى٣٣٥
منة هللا مسعد السید حسن ابو عمو٣٣٦
منھ هللا عبد المنعم محمد ابو زید٣٣٧
منھ هللا محمد حمزة اسماعیل الحداد٣٣٨
منى عادل بكرى عبد المجید٣٣٩
منى عماد الدین فتحى یوسف٣٤٠
منى محمود عرفات محمد مصطفى عواجھ٣٤١
مني إبراھیم سلیمان شحاتھ ٣٤٢
مھا سید محمد شاذلى٣٤٣
مھا عبد العزیز محمد محمد فرج٣٤٤
مھا عزت احمد خلیل٣٤٥
مھا محمد عبد الحفیظ على٣٤٦
مھا محمد محمود السنھوتى٣٤٧
مھا محمود فھمى بیومى احمد٣٤٨



كشف الفرقة الرابعة ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ رقم (١٠)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان 

شئون الطالب

مى ھشام عمر على السواح٣٥٠
میشیل كرم عیسى الیاس٣٥١
میشیل وجیھ جمیل یس٣٥٢
مینا حنا ثابت غبلایر٣٥٣
مینا درویش نجیب الیاس٣٥٤
مینا فؤاد سمیر عوض٣٥٥
مینا وجیھ جمیل یس٣٥٦
مینا وصفى حبیب فرج٣٥٧
نادر كریم فوزى الملقباوى٣٥٨
نادین سعود محمد خلیل أبو جبارة٣٥٩
ناریمان احمد صالح عمر الخطیب٣٦٠
نجد عبد القادراسود٣٦١
نجالء حجازى ابراھیم الشاذلى٣٦٢
ندا محمد على العزازى٣٦٣
ندى احمد فرید زكى توفیق شھاب٣٦٤
ندى عبد الستار محمد قطب شلبى٣٦٥
نرمین احمد حسن احمد حسن٣٦٦ نرمین احمد حسن احمد حسن٣٦٦
نسمة اسامة حسن حامد المسلمى٣٦٧
نسمة نبیل محمد محروس٣٦٨
نسمھ محمد نبیل محمد الصادق على٣٦٩
نصرة بشندى منصور محمد٣٧٠
نھال صالح محمد مرسى٣٧١
نھى ھانى حسن خلیل٣٧٢
نورھان عبد الغنى شعبان عبد العظیم٣٧٣
نورھان محمد السعد عبد السالم الرفاعى٣٧٤
نورھان محمد سید محمد على٣٧٥
نورھان محمد فاضل محمد السعدنى٣٧٦
نورھان محمد مختار ابراھیم محمد العتر٣٧٧
نیرة احمد ایھاب فتح هللا رفعت محمد٣٧٨
ھاجر الشافعى محمد الشافعى الزغل٣٧٩

x ھاشم احمد الصدیق عبده٣٨٠
ھالة متولى محمود برسیم٣٨١
ھانى كمال محمد محمد٣٨٢
ھبة السید كامل عقل٣٨٣
ھبة حنفى محمود لطفى اللقانى٣٨٤
ھبة صالح سید عبد هللا٣٨٥
ھبة محمد عبد المؤمن فضل٣٨٦
ھبھ هللا احمد محمد احمد٣٨٧



كشف الفرقة الرابعة ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ رقم (١١)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان 

شئون الطالب

ھدیر ابراھیم احمد عبد الرحمن٣٨٩
ھدیر اشرف حسن رشدى على٣٩٠
ھدیر طارق جمال الدین عزت محمد٣٩١
ھدیر عبد الھادى عبد الحمید احمد٣٩٢
ھدیر محمد ابو الفتوح بركات٣٩٣
ھدیر محمود احمد جاد٣٩٤
ھدیر مصطفى المحمدى الفقى٣٩٥
ھشام اشرف عبد المنعم على عامر٣٩٦
ھشام السید ابو العنین السید بان٣٩٧
ھشام صالح محمد عبد الحق محمود٣٩٨
ھشام عبد العلیم یوسف غنیم٣٩٩
ھشام عبده احمد محمد نصر٤٠٠
ھشام محمد احمد على سالمة٤٠١
ھناء جمعة صابر عباس٤٠٢
ھناء ناصر شحدة المحروق٤٠٣
ھند مجدى محمد عبد الرحمن المنطاوى٤٠٤
ھویدا فخرى فؤاد حلمى سعید٤٠٥ ھویدا فخرى فؤاد حلمى سعید٤٠٥
ھیام محمد احمد ابراھیم عبد هللا٤٠٦
ھیثم محمد طلعت احمد بغدادى٤٠٧
وائل ربیع رجب حسین سالم شاھین٤٠٨
وسام ماھر جمعة تاج الدین عبد الرحمن٤٠٩
وسام محمود عبد الغنى محمد٤١٠
وفاء عبد المعطى محمد حسن یونس٤١١
والء ابراھیم محمد االكبر٤١٢
والء فرحات محمد محمود٤١٣
یارا سامى سعید الملیجى٤١٤
یارا محمد نبیل السید محمد طبل٤١٥
یاسمین حسن یوسف حسین٤١٦
یاسمین سعید عبد الرحمن محمد شریف٤١٧
یاسمین عمرو عبد الللطیف عبد الحمید٤١٨
یاسمین فایز اسماعیل محمد احمد٤١٩
یاسمین محمد السید حنفى٤٢٠
یحیى زكریا نجم الدین عبد الرحیم٤٢١
یمنى سامى فتوح مصطفى٤٢٢
یوسف جمیل میالد دریاس٤٢٣
یوسف عماد زغلول مشرقى٤٢٤

x425احمد حسنى على محمد البخومى
x على رستم احمد حشمت رستم٤٢٦



كشف الفرقة الرابعة ٢٠١٢/٢٠١١
مجموعھ رقم (١٢)

جامعة القاھرة 
كلیة طب الفم واالسنان 

شئون الطالب

احمد حسن عبد هللا على ١
حسن عادل حسن خشبة٢
دالیا حنفى محمد احمد خلیفة٣
عماد حسن حسن ابو المعاطى٤
محمد عبد الحمید رزق ابو الدھب٥
محمد على عبد ربھ العباس٦
مصطفى نشات عشماوى٧
منى محمود احمد یوسف٨
ھیثم خمیس محمود احمد٩

ریم محمد فتحى عبد الحلیم الفیشاوى١
عبد الرحمن مبارك عبد العظیم٢
محمد حمدى محمد سلیمان الوكیل٣

ایھاب عونى لمعى توماس١
نسرین سعید عبد المنعم٢

فرصة اولى من الخارج

فرصھ ثانیھ من الخارج

فرصة ثالثة من الخارج

نسرین سعید عبد المنعم٢
سامح فوكیة حزقیال یوسف٣


