
ط القبول النهائى من قبل وزاره التعليم العاىل وعىل جميع الطالب  لكليه طب االسنان 2020-2019الطالب المرشح التحاقهم بالعام الجامىع  بشر
وط االلتحاق   ط من شر  صدد اعالن اسماء طالب جدد المعلن اسمائهم االنتهاء من اجراء المقابالت الشخصيه والكشف الطبى كشر

ى
والجامعه ف

ه                                                                 برجاء رسعه  الدخول عىل الرابط المعلن الستكمال اجراءات التسجيل هام وعاجلكدفعه اخير
 

 الثانوية العامه المرصية واالزهرية
ى

  %96.10 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية المعادله العربية ا
ى

  %99.00 لحد االدئى للقبول ف

 الثانوية االمريكية 
ى

  A.D 108.57%الحد االدئى للقبول ف

ية  ى  الثانوية االنجلير
ى

  I.G 94.34%الحد االدئى للقبول ف

  اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

ى  كلية طب االسنان 4791     ابو كريمةاحمد هالل حسير

    روان احمد غريب هاشم السيد كلية طب االسنان 4823

    تقى محمد حامد بدوى النجار كلية طب االسنان 4803

    شيماء احمد شحاته منيىس كلية طب االسنان 4847

    ريم خالد محمد عبد الفتاح برغس كلية طب االسنان 4852

    الشاىمريم محمد محمد  كلية طب االسنان 6838

    فادى جرجس فهيم مسعود كلية طب االسنان 8475

    عبد هللا وحيد فصيح عبد الجليل  كلية طب االسنان 8486

ه ابراهيم محمود ابراهيم خيال  كلية طب االسنان 8488     امير

قاوي  كلية طب االسنان 8353     محمد خالد محمد سعيد الشر

    اشاء عالء عابد عبد المعطي السليط  كلية طب االسنان 8473

ي  كلية طب االسنان 8468
ه سمير عبد الرازق مصطقى     امير

    سلمي ابراهيم عبد الفتاح محمود الماظ كلية طب االسنان 8392

ي عىلي عبد الفتاح  كلية طب االسنان 8441
    عمر مصطقى

ى صفار كلية طب االسنان 8460     سالمه راشد سالمه امير

    محمد مجدي فتحي محمود طاحون  كلية طب االسنان 5666

    مريم محمد اسماعيل احمد عزام  كلية طب االسنان 8466

    محمد احمد محمد عبد القادر عوض كلية طب االسنان 8388

    مريم احمد عبد الرحمن شيمي  كلية طب االسنان 7253

    الرحمن عبد الرحمن موسي رنا ماهر عبد  كلية طب االسنان 8287

    احمد ابو زيد مرعي ابو زيد  كلية طب االسنان 8416

    احمد محمود فوزي جيى  كلية طب االسنان 8029

    محمد رضا عبد المجيد محمد عبد العليم  كلية طب االسنان 8407

ي محمود فكري عبد الستار  كلية طب االسنان 8317
    مصطقى

ي شعيب  كلية طب االسنان 8335
    ادهم احمد بسيوئى

ي  كلية طب االسنان 8306
    عبد الرحمن احمد توحه عىلي الحلوائى

ي  كلية طب االسنان 8173     عالء ابراهيم حسن ابراهيم النصير

ي  كلية طب االسنان 8314
    شيماء سالمه عزت احمد مصطقى

    الحي سالمه الديب يوسف سالمه عبد  كلية طب االسنان 8315

ي يونس كلية طب االسنان 8300
    مريم هشام عىلي مصطقى

    سميه حاتم خليفه محمد خليفه  كلية طب االسنان 4880

ي  كلية طب االسنان 8076
    مهند محمد سعيد عبد الرحمن القاضى



    احمد عادل بهي الدين عمران  كلية طب االسنان 8285

ي شحاته عبده  كلية طب االسنان 8195 ي نادر بشر
ى

    مارف

ي  كلية طب االسنان 7958
    عمرو هزاع عزت مصطقى

    محمد عصام الدين عبد العظيم زكي محمد  كلية طب االسنان 8264

ي عىلي حسن  كلية طب االسنان 8279 ي سالمه يحبر
ى

    شوف

    اسامه جمال حمدي عبد المقصود الجنادي كلية طب االسنان 6846

    مارك عاطف برنابا جرس اقالديوس  كلية طب االسنان 8225

يف ابراهيم النحاس عطيتو عبد الرحمن  كلية طب االسنان 8240     شر

    مازن احمد محمد مهدي بدار  كلية طب االسنان 8260

    محمد احمد عبده الدليل كلية طب االسنان 8186

    محمد الرشيدىندى عبد الونيس  كلية طب االسنان 4969

    عبد الرحمن عادل محمد محمود عامر كلية طب االسنان 8210

    سلم محمد مسعد محمد محمود جاد كلية طب االسنان 8219

    محمد ابراهيم الشحات محمود البدوى كلية طب االسنان 8143

    مروه محمد عبد هللا عرائى  كلية طب االسنان 8190

    عمر عبد الحميد صبح محمد اباهيم كلية طب االسنان 8180

ى برسوم  كلية طب االسنان 8189 لس حازم بشر     كير

    زياد اسامه احمد ابراهيم ابو زيد  كلية طب االسنان 5685

    زياد احمد كامل احمد العطار  كلية طب االسنان 8132

    محسن محمد محمود عطا هللا كلية طب االسنان 7994

    نورا عيد محمد عوض عوض الصباغ كلية طب االسنان 8118

    رامز جورج وليم عوض كلية طب االسنان 6563

    زهوة را السعيد عبد الحليم غانم كلية طب االسنان 8098

    طه محمد سعيد محمدموس كلية طب االسنان 8065

ف صبح عبد المالك كلية طب االسنان 8120     ابانوب اشر

    ياسمينا ابراهيم السيد محمد الرفاع كلية طب االسنان 8289

ف محمود عوض كلية طب االسنان 8231     احمد اشر

    محمد زك محمود منيىس كلية طب االسنان 8107

    محمد عمرو عبد القادر عقده كلية طب االسنان 8113

    محمد رضا فكري عبد الصمد عطيه  كلية طب االسنان 8097

    عادل عبد الفتاح محمد هالىلي  كلية طب االسنان 7717

    سلمي احمد حمده حسن طه  كلية طب االسنان 8094

    محمد خالد ابراهيم محمود  كلية طب االسنان 6976

ى ياش محمد جابر احمد سالم كلية طب االسنان 6827     ياسمير

    عىل محمد نمنمحسام عصام السيد  كلية طب االسنان 7987

    فرح احمد السيد   محمد المتيم كلية طب االسنان 8006

    احمد بسيوئى عبد الرحيم فرحات كلية طب االسنان 8008

    احمد مهبى حسن حسن كلية طب االسنان 7988

    محمد عطية محمد عطية كلية طب االسنان 7989

    محي الدين عبد الكريمعبد الرحمن حسن  كلية طب االسنان 7981

    جوليا جورج سعدى شكرى كلية طب االسنان 6042



    اسماء سالمه احمد محمد كلية طب االسنان 7920

    ايه احمد عثمان محمود كلية طب االسنان 7523

    روان ابراهيم عبد هللا عىل كلية طب االسنان 6781

    زكي محمد نوران عمران محمود  كلية طب االسنان 6265

    نورهان شعبان عبد الهادى عبد الكريم كلية طب االسنان 5060

    يوانا رضا معوض خليل جرجس  كلية طب االسنان 7845

    سميحه صالح سالم محمد  كلية طب االسنان 7736

    عمر شادي عىلي حسن بركات  كلية طب االسنان 7288

    احمد اسماعيل  اري    ج احمد محمد  كلية طب االسنان 7737

    اياد باسل حسن عىل السيد كلية طب االسنان 7726

    مريم احمد خليل سعد خليل رمضان كلية طب االسنان 7574

    عبد الرحمن فتح عبد الرحمن الشافىع كلية طب االسنان 7365

    مؤمن محمد ربيع طه عىل زهير  كلية طب االسنان 5072

    امنيه عادل ابراهيم محمد النكالوي  كلية طب االسنان 7665

    الرا شهاب محم عبد الموجود هارون  كلية طب االسنان 7179

ي حمدي عبد العزيز كارم  كلية طب االسنان 7473
    احمد شوفى

    نورهان رضا عبد المحسن عبد االحميد عماره  كلية طب االسنان 6116

    الرازق محمد السنوسي احمد عمرو عبد  كلية طب االسنان 6022

    احمد باهي الدين السيد البهنساوي  كلية طب االسنان 7611

وق عالء معروف سليمان زيتون كلية طب االسنان 7646     شر

    نوران خالد حلم محمد الشنجاوى كلية طب االسنان 7659

    رويدا صالح ابو المجد محمد سنجاب  كلية طب االسنان 6235

ي عمرو محمد محمدي الجارحي  كلية طب االسنان 7348
    مبى

    زياد عزت عبد المجيد خليل يوسف كلية طب االسنان 5089

ى كلية طب االسنان 7513     بالل صالح عبد اللطيف العشر

    مراد ماهر محمد مراد القمحاوى كلية طب االسنان 6766

    توئى ماجد زك خليل حبىسر  كلية طب االسنان 7530

    ابراهيم يوسف عبد الحميد يوسف صباح كلية طب االسنان 7386

    احمد طلحه سعد عبد الفتاح كلية طب االسنان 7518

    االء ابراهيم عىل ابراهيم عبد ربه كلية طب االسنان 7511

ى جمعه  كلية طب االسنان 7102     عال رضا امير

    مساعد محمد محمداحمد المنصور  كلية طب االسنان 7359

    محمد محمد حسن ابو زيد شمس كلية طب االسنان 6663

ي  كلية طب االسنان 7300
ي الفخرائى

ي ايمن مصطقى
    يمبى

    احمد ساىمي عبد العزيز موسي  كلية طب االسنان 7198

    ساره عادل نصيف ابراهيم حنا  كلية طب االسنان 5830

ى خميس  كلية طب االسنان 7157     محمد السيد حسير

    السيد محمد عىلي محمد احمد  كلية طب االسنان 7162

ف سعد مرسي  كلية طب االسنان 5767     محمد اشر

ى احمد السيد محمود غنيم  كلية طب االسنان 7301     ياسير

    زياد ياش محمود محمد مرع كلية طب االسنان 6063



ى ثروت صادق عبد الملك كلية طب االسنان 5080     ستيفير

    محمود السيد محمد حسن محمد  كلية طب االسنان 6935

    عادل رجب عبد السالم حموده كلية طب االسنان 7156

    منه محمد السيد محمد كلية طب االسنان 7147

    شهد محمود عبد الرحمن عبد الجليل ابو حمر كلية طب االسنان 5869

    احمد محمد بالل عبد الباري عطيه  كلية طب االسنان 7027

    محمد احمد محمود اسماعيل سعد  كلية طب االسنان 7015

ي  كلية طب االسنان 6836
ي محمد مصطقى

    مريم محمد مصطقى

ي  كلية طب االسنان 6449
ى

ف     احمد عالء عبد العزيز اليى

ف  كلية طب االسنان 6236 ي عبد هللا اشر
ى

    حافظ ابراهيم دسوف

    نورهان محمد محمود شحاته البطيحى  كلية طب االسنان 4894

ى ممدوح ابراهيم احمد خرصى  كلية طب االسنان 6812     ياسمير

    اسالم ايمن صابر السيد عبده  كلية طب االسنان 6084

    محمد رضا ابراهيم احمد السبىك كلية طب االسنان 6579

    رحمه مسعود عوض عطيه محمد يوسف كلية طب االسنان 6327

    اشاء محمود مختار عيىس كلية طب االسنان 6763

    محمد محسن محمد ناصف كلية طب االسنان 5900

    خالد محمد عوض نرص بدر كلية طب االسنان 6770

    صالح ايمن صالح محمد حسام الدين كلية طب االسنان 6801

ي  كلية طب االسنان 4822
    عمرو احمد عىلي السيد حسن السباحى

ى زوير كلية طب االسنان 6703     امنية صالح صابر حسير

    مصطقى مسعود مصطقى مسعود كلية طب االسنان 6930

    كريم محمد محمود نمر كلية طب االسنان 6357

    احمد عمرو عبد الحميد ششتاوى كلية طب االسنان 6772

    رزان ضياء فكرى عبد الدايم كلية طب االسنان 6839

    ندى عبد النارص محمد محمد حمد هللا كلية طب االسنان 5146

    احمد فتح محمد عبد المنعم خليل كلية طب االسنان 6804

وك عبده  كلية طب االسنان 6647     شهد ياش ميى

    الوهاب منصور نورمنار محمد عبد  كلية طب االسنان 5772

    احمد عرفة ابراهيم حامد كلية طب االسنان 5157

ى بشاره جرجس بشاره كلية طب االسنان 6284     كريم هائى

    رودينا جمال عىلي عبد السالم كلية طب االسنان 6259

    ندي محمود عىلي محمود زهران  كلية طب االسنان 6540

    يوسف جمال درويش عبد المجيد محمد  كلية طب االسنان 5438

    ماريا ايمن سند جرجس كلية طب االسنان 6511

    محمد ياش محمد كشك  كلية طب االسنان 6463

    سلمي عدالن محمود جيى ابوجليله  كلية طب االسنان 6310

    بسنت عبد القادر محمد متوىل شتا كلية طب االسنان 6644

    هايدى طارق عىل مسامير  كلية طب االسنان 5813

    حسن خالد حسن بدوى سعفان كلية طب االسنان 6520

    رنا احمد محمد الطراوى كلية طب االسنان 5975



    عمر محمود محمد محمد ابراهيم  كلية طب االسنان 6027

ي السيد  كلية طب االسنان 6360
    نوران رمضان مصطقى

ى  كلية طب االسنان 6293 ى السيد شاهير     زياد هيثم احمد شاهير

    محمد ممدوح عبد الحميد محمد حجازى  كلية طب االسنان 5729

    ىمي خالد السيد عيىسي  كلية طب االسنان 6250

    امنيه محمود عبد العزيز عبيد كلية طب االسنان 5800

ى هلبهحبيبه فهم السعيد  كلية طب االسنان 5131     الحسانير

    ندى مصطقى عىل عبد هللا كلية طب االسنان 5606

    دينا االمير فوزى صديق نرص كلية طب االسنان 5461

    اروى رضا محمد سعيد محمد الفقى  كلية طب االسنان 5501

    محمود محمد سيد احمد عيىسي  كلية طب االسنان 5460

    مصطقى عمرو عىل خليفة نويحى  كلية طب االسنان 5197

    هدير محمد احمد محمد منير  كلية طب االسنان 5420

    افنان محمد سعيد الرحمائى  كلية طب االسنان 5314

    معاذ ايمن محمد منير محمد كامل موس كلية طب االسنان 5274

    احمد محمد محمود البوليبى  كلية طب االسنان 5245

    عىلي سعد عىلي عبد الرحيم روتان  كلية طب االسنان 8301

    محمد مجدى كمال درويش كلية طب االسنان 6840

ف سعد محمود غزاىلي  كلية طب االسنان 9055     ايه اشر

ي عالء الدين محمد احمد صفوت كلية طب االسنان 8653
    مصطقى

    احمد عزت محمد رجب كلية طب االسنان 8842

ى السنوس احمد كلية طب االسنان 8875     امنيه صيى

    احمد عمرو عبد المنعم احمد عىل كلية طب االسنان 5209

    يوسف محمد كمال محمود ابراهيم كلية طب االسنان 8824

    رانيا جمال طه كلية طب االسنان 8804

    لوردانا حبيب حلمي حبيب كلية طب االسنان 8719

    رؤيه احمد عبد هللا حسن كلية طب االسنان 8705

ى عبد الفتاح عبد المقصود  كلية طب االسنان 5524     مازن محمد امير

    هدي محمد صالح الدين عبد العزيز محمد  كلية طب االسنان 4915

    فاتن حسن ابراهيم حسن عطية كلية طب االسنان 8568

    فؤاد تركي مريم عمرو احمد  كلية طب االسنان 8372

ى  كلية طب االسنان 4831     ريم حازم عطية حسير

    غادة عال محمد محمد غاضل كلية طب االسنان 8272

    ساره بهاء محمد نعيم ابو المجد كلية طب االسنان 5244

    ديفيد مقبل يوسف صديق كلية طب االسنان 8204

    المنعم ابو عبدهامنيه جمال عبد  كلية طب االسنان 8214

    محمد نجيب محمد حشاد كلية طب االسنان 5031

    انحى مصطقى عبد المحسن مىك كلية طب االسنان 4869

    امنية موس محمد محمد موسي  كلية طب االسنان 7965

    رحمة محمد عبد الحميد عىل عثمان كلية طب االسنان 7967

    محمد سليمان السيد سليمان كلية طب االسنان 7952



    ملك وائل محمود حساب كلية طب االسنان 7901

    مصطقى ساىم احمد دنيور كلية طب االسنان 7899

    بالل رباح عبد اللطيف عبده حميده كلية طب االسنان 5045

    عبد المنعم محمود محمد محمود المتيم  كلية طب االسنان 7877

    احمد السيد احمد بسيوئى عبد الحميد كلية طب االسنان 7885

وس كلية طب االسنان 7483     مينا ماجد جميل فرنسيس غيى

ى  كلية طب االسنان 4827 ى سعد حنير ى رشدى حنير     كريستير

    االء تامر نرص عبد المقصود كلية طب االسنان 4789

    عبد الرحمن تامر يوسف  كلية طب االسنان 5495

ى  كلية طب االسنان 6331     روضه نبيل محمد ابو العنير

    محمد صالح انور السيد صالح كلية طب االسنان 4903

    ري  هام حسام الدين داود مرسي ايوب كلية طب االسنان 4842

ي محمد  كلية طب االسنان 5844
ى

    االء عصام ابراهيم الدسوف

    الرازق عىلرضوى عصام عبد  كلية طب االسنان 5661

    نور الدين حسن حامد عبد الرحمن كلية طب االسنان 5198

    عبد الرحمن احمد محمد محمد غانم كلية طب االسنان 5437

    روان كامل فتح هللا عبد العاطي الشيخ  كلية طب االسنان 5375

    مرام احمد ابراهيم احمد عيىسي  كلية طب االسنان 5187

    زياد محمد قطب محمد االبيض كلية طب االسنان 5214

ى محروس كلية طب االسنان 5227 ى مصطقى فهمي امير     ياسمير

    نداء الرحمن احمد عبد السالم عىلي  كلية طب االسنان 5231

ي ابو عياشه  كلية طب االسنان 4991
    يوسف محمد الحصافى

    السالم محمد السيد ندي عمرو عبد  كلية طب االسنان 8982

    ماهينور تامر عبد المنعم محمد الشخاوي كلية طب االسنان 5160

    منه هللا عىل احمد مصطقى محمد اسماعيل موراىل كلية طب االسنان 8919

    نجاة تامر نرص محمد  كلية طب االسنان 8871

ى عبد الحميد رستم كلية طب االسنان 4981     تسنيم خير

    احمد هشام جابر عبد الهادي رمضان كلية طب االسنان 8808

ف احمد احمد النحاس كلية طب االسنان 5305 وق اشر     شر

    محمد محمود سيد احمد عاشور كلية طب االسنان 8774

    عمر احمد محمود عبد الرحمن  كلية طب االسنان 8615

ي  كلية طب االسنان 8590
ه حسام الدين محمد الموافى     نير

    امل اسامه عبد الحميد  محمد زيتون كلية طب االسنان 8612

    مريم هائى عبد الفتاح الخواجه كلية طب االسنان 8576

    روان السيد عبد هللا السيد عرائى  كلية طب االسنان 5416

    ثيؤدورا ماجد شكرى كامل كلية طب االسنان 7978

وق ماهر فوزى حسن ابراهيم كلية طب االسنان 5046     شر

    إلهام محمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل كلية طب االسنان 5856

    احمد محمد محمود الطاهر معوض كلية طب االسنان 4941

    مروان محمد عيىسي محمد سعيد  كلية طب االسنان 5435

 محول   محمد عزت محمد ابراهيم احمد  كلية طب االسنان 9057



 

 

 

ى  كلية طب االسنان 7262  محول   امنية اسماعيل محمد محمد رفاع شاهير

 محول   فاطمة ياش محمد صالح الدين دعبيس كلية طب االسنان 8852

 محول   علياء محمد فراج محمد محمود  كلية طب االسنان 8769

 محول   تسنيم حاتم كمال عبد العال كلية طب االسنان 4992

 محول   حبيبه خالد ابراهيم احمد محمد كلية طب االسنان 4982

 محول   روان ايهاب اسماعيل محمد العدل كلية طب االسنان 5062

 محول   السيد محمد السيد محمد كلية طب االسنان 7645

 محول   محمود مصطقى مصطقى محمد احمد كلية طب االسنان 5078

 محول   حكيم سامر ماهر عازر  كلية طب االسنان 5663

 محول   نورهان محمود احمد عبد هللا السيد كلية طب االسنان 5630

 محول   كريم عىل محمد عمر القاضى  كلية طب االسنان 5459

 محول   مصطقى طاهر محمد عبد الوهاب عبد ربه كلية طب االسنان 5429

ى الطاهر كلية طب االسنان 5415  محول   ريناد ممدوح عبد الستار حسنير

 محول   روان محمد حسن محمد السخاوي  كلية طب االسنان 5400

ي العيسوي  كلية طب االسنان 5032
 محول   احمد عالء حسن مصطقى

 محول   ايمن حمدى محمد ابو العزم كلية طب االسنان 5218

 وافد   عبد هللا محمد عبد هللا عصافره كلية طب االسنان 9070

 وافد   ندى ايمن جيى ابو شنب كلية طب االسنان 8725

 وافد   كريم حازم زهدي اديب كلية طب االسنان 6505


