
 

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                                                         المعلن اسمائهم االنتهاء من اجراء المقابالت الشخصيه والكشف الطبى كشر

 برجاء رسعه  الدخول عىل الرابط المعلن الستكمال اجراءات التسجيل هام وعاجل

 الثانوية العامه المرصية واالزهرية
ى
 %95.85 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية المعادله العربية 
ى
 %99.00 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية االمريكية 
ى
 A.D 107.33%الحد االدئى للقبول ف

ية  ى  الثانوية االنجلي 
ى
 I.G 94.34%الحد االدئى للقبول ف

 اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

   عبد الرحمن عىل احمد عىل كلية طب االسنان 4964

   زياد عصام عبد المنعم الطواب كلية طب االسنان 9392

   شادي السيد احمد السيد محمود حجازي كلية طب االسنان 8958

   ايالف سامي محمد عبد الرسول الوكيل كلية طب االسنان 8819

   احمد محمد الغريب سالمه كلية طب االسنان 8490

   غاده صالح صابر ثابت عبد الغفار كلية طب االسنان 8185

   محمد شعي  ندى طارق السيد  كلية طب االسنان 4893

ى عمارة كلية طب االسنان 8049  حسي 
   نهال هائى

   محمد عصام عبد الحميد البسطويس كلية طب االسنان 7961

ى مرسي  كلية طب االسنان 7772    مريم خالد امي 

   احمد نوار صالح الدين خي  هللا كلية طب االسنان 7471

   عمر عبد الفتاح محمود  كلية طب االسنان 7658

   هبه هللا طاهر ابراهيم وهبه  كلية طب االسنان 6319

   ندي عبد الرحمن السيد عبد الرحمن عىلي  كلية طب االسنان 7002

   احمد محمد محمود محمد البيىلي  كلية طب االسنان 6961

ي محمد مرعي  كلية طب االسنان 7006
   محمد عصام بسيوئى

   احمد سباقعبد الرحمن محمد  كلية طب االسنان 6987

   عىلي السيد عىلي محمود بالل كلية طب االسنان 5868

وق ياش محمد منصور كلية طب االسنان 5145    شر

   محمد هشام حسن الكنائى  كلية طب االسنان 9498

   محمود مني  محمود عبد العال كلية طب االسنان 8946

 عبدالجواد ابو عىلي  كلية طب االسنان 5009
ى     مي محمود امي 

ي عاشور  كلية طب االسنان 7349
   عبد الرحمن محمد دسوف 

   يارا محمد محمود ادم عمر كلية طب االسنان 5902

 


