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 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥٠٠١ يغردذ ذمذٚش آّٚ عاير خالل يسًذ ػضٚضِ  ١

 ٥٠٠٢ يغردذ ذمذٚش اتشاو خٕسج ػثذ انًهك خشخظ اتشاْٛى  ٢

 ٥٠٠٣ يغردذ ذمذٚش اتشاْٛى يسًذ اتشاْٛى يسًذ عهٛى  ٣

 ٥٠٠٤ يغردذ ذمذٚش ازًذ اتشاْٛى اتشاْٛى انغٛذ طّ  ٤

 ٥٠٠٥ يغردذ ذمذٚش ازًذ انثاص انًرٕنٗ انثاص  ٥

 ٥٠٠٦ يغردذ ذمذٚش ازًذ تٓاء انذٍٚ فشج يسًٕد عاليّ ػٛغٗ  ٦

 ٥٠٠٧ يغردذ ذمذٚش ازًذ ذٕفٛك انغٛذ ازًذ انؾشتُٛٙ  ٧

 ٥٠٠٨ يغردذ ذمذٚش ازًذ خًال ؽؼثاٌ ػُثش  ٨

 ٥٠٠٩ يغردذ ذمذٚش ازًذ زاذى انغٛذ اتشاْٛى اندٛاس  ٩

 ٥٠١٠ يغردذ ذمذٚش ازًذ زًذٖ ػثذ انًدٛذ يسًذ  ١٠

 ٥٠١١ يغردذ ذمذٚش ازًذ ؽؼثاٌ يسًذ ػثذ انشزًٍ خطاتٗ  ١١

 ٥٠١٢ يغردذ ذمذٚش ازًذ ػاطف ػهٗ خادهللا ازًذ  ١٢

 ٥٠١٣ يغردذ ذمذٚش ازًذ ػاطف ػهٗ يسًذ ػهٗ  ١٣

 ٥٠١٤ يغردذ ذمذٚش ازًذ ػثذ انثاعظ عؼذ انؾشلأ٘  ١٤

 ٥٠١٥ يغردذ ذمذٚش ازًذ ػثذ انثذٚغ يسًذ يسًٕد  ١٥

 ٥٠١٦ يغردذ ذمذٚش ازًذ ػثذ انسًٛذ ػثذ انسًٛذ انثهٛٓٙ  ١٦

 ٥٠١٧ يغردذ ذمذٚش ازًذ ػثذ هللا يسًذ انغٛذ  ١٧

 ٥٠١٨ يغردذ ذمذٚش ازًذ ػثذانسًٛذ يسًذ ازًذ  ١٨

 ٥٠١٩ يغردذ ذمذٚش ازًذ ياْش ازًذ انؼذل  ١٩

 ٥٠٢٠ يغردذ ذمذٚش ازًذ يدذٖ ػثذ انثالٗ انؾساخ ػثذ انشزٛى  ٢٠

 ٥٠٢١ يغردذ ذمذٚش ازًذ يسًذ ازًذ انغٛذ انغٛذ  ٢١

 ٥٠٢٢ يغردذ ذمذٚش يسًذ زافع اتشاْٛى عؼذِازًذ   ٢٢

 ٥٠٢٣ يغردذ ذمذٚش ازًذ يسًذ عشٖ انذٍٚ اتشاْٛى عهٛى  ٢٣

 ٥٠٢٤ يغردذ ذمذٚش ازًذ يسًذ ػثذ انشؤف اتشاْٛى ازًذ  ٢٤

 ٥٠٢٥ يغردذ ذمذٚش ازًذ يسًذ فخشٖ اعًاػٛم سيضاٌ  ٢٥

 ٥٠٢٦ يغردذ ذمذٚش ازًذ يسًذ يسغٍ يسًذ ػثذانمادس  ٢٦

 ٥٠٢٧ يغردذ ذمذٚش ازًذ يسًذ يصطفٗ يرٕنٗ صانر  ٢٧

 ٥٠٢٨ يغردذ ذمذٚش ازًذ يسًٕد زغٍ يسًٕد ػاؽٕس  ٢٨

 ٥٠٢٩ يغردذ ذمذٚش ازًذ يصطفٗ ػهٗ يصطفٗ خؼفش  ٢٩

 ٥٠٣٠ يغردذ ذمذٚش ازًذ يُٛش ازًذ غشٚة ػهٙ  ٣٠
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 أ.د/ عصام السعيد الوكيل أ.د / محمد زغلول محمد عامر

 

 

 

 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥٠٣١ يغردذ ذمذٚش ازًذ َثٛم يسًٕد يسًٕد خًؼّ  ٣١

 ٥٠٣٢ يغردذ ذمذٚش ازًذ َثّٛ ػثذ انٓادٖ انؼشتٗ  ٣٢

 ٥٠٣٣ يغردذ ذمذٚش َصش سصق فشجازًذ   ٣٣

 ٥٠٣٤ يغردذ ذمذٚش اعايّ فشٚذ يصطفٗ يسًذ يٕعٗ  ٣٤

 ٥٠٣٥ يغردذ ذمذٚش اعشاء اؽشف زايذ ايٍٛ يكشو  ٣٥

 ٥٠٣٦ يغردذ ذمذٚش اعشاء انغٛذ ػثذ انٕازذ ازًذ انثهدٛٓٗ  ٣٦

 ٥٠٣٧ يغردذ ذمذٚش اعشاء خًال انؾشتُٛٗ ػثذِ انؾشتُٛٙ  ٣٧

 ٥٠٣٨ يغردذ ذمذٚش أزًذ يسًذ ؽؼثاٌ اعشاء زغُٗ  ٣٨

 ٥٠٣٩ يغردذ ذمذٚش اعشاء سضا ازًذ اتٕسّٚ انرٓايٗ  ٣٩

 ٥٠٤٠ يغردذ ذمذٚش اعشاء صثسٗ ػثذ انهطٛف ػثذ هللا اتشاْٛى  ٤٠

 ٥٠٤١ يغردذ ذمذٚش اعشاء ػادل ػثذ انشاصق ػثذ انشاصق ػرًاٌ  ٤١

 ٥٠٤٢ يغردذ ذمذٚش اعشاء ػثذ انسًٛذ انغالٖٔ يسًٕد  ٤٢

 ٥٠٤٣ يغردذ ذمذٚش اعشاء ػثذ انؼال ػثذ انٓادٖ ػثذ انؼال عهٛى  ٤٣

 ٥٠٤٤ يغردذ ذمذٚش اعشاء ػثذ انغفاس ازًذ انؼؾًأٖ  ٤٤

 ٥٠٤٥ يغردذ ذمذٚش اعشاء ػصاو ػثذانؾافٗ ػثذانغالو عٛذ ازًذ  ٤٥

 ٥٠٤٦ يغردذ ذمذٚش اعشاء يدذٖ يسًذ انظاْش يسًذ  ٤٦

 ٥٠٤٧ يغردذ ذمذٚش يسًذ دأداعشاء يسغٍ انغٛذ   ٤٧

 ٥٠٤٨ يغردذ ذمذٚش اعشاء يسًذ ازًذ يسًذ  ٤٨

 ٥٠٤٩ يغردذ ذمذٚش اعشاء يسًذ ػثذ انشزًٍ اتٕ ؽؼٛؾغ  ٤٩

 ٥٠٥٠ يغردذ ذمذٚش اعشاء يسًذ ػثذ هللا عاليّ  ٥٠

 ٥٠٥١ يغردذ ذمذٚش اعشاء َؾأخ يسًٕد ازًذ انثمش٘  ٥١

 ٥٠٥٢ يغردذ ذمذٚش زغاٍَٛ ػهٗ َٕٚظ اعشاء ٚغشٖ انمصثٗ  ٥٢

 ٥٠٥٣ يغردذ ذمذٚش اعشاء َٕٚظ انغما اتٕ انفرٕذ االنفٗ  ٥٣

 ٥٠٥٤ يغردذ ذمذٚش اعالو خهٛم اتشاْٛى فشزاخ  ٥٤

 ٥٠٥٥ يغردذ ذمذٚش اعالو نطفٗ سصق ؽٕياٌ  ٥٥

 ٥٠٥٦ يغردذ ذمذٚش اعالو يسًذ تٓٗ انذٍٚ اتشاْٛى ػٕض  ٥٦

 ٥٠٥٧ يغردذ ذمذٚش ػثذ انؼضٚض اعالو َاْم ازًذ  ٥٧

 ٥٠٥٨ يغردذ ذمذٚش اعًاء اتشاْٛى يسًذ يسًذ تذٖٔ  ٥٨

 ٥٠٥٩ يغردذ ذمذٚش اعًاء تكش عانى يسًذ اندشتاٌ  ٥٩

 ٥٠٦٠ يغردذ ذمذٚش اعًاء يسًذ اتشاْٛى يسًذ انؼٛغٕٖ  ٦٠
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 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥٠٦١ يغردذ ذمذٚش اعًاء يُٛش انغٛذ يٕعٗ  ٦١

 ٥٠٦٢ يغردذ ذمذٚش اؽشلد ؽشٚف ػثذ انْٕاب انغٛذ فشج  ٦٢

 ٥٠٦٣ يغردذ ذمذٚش اتشاْٛى ػٕض يسًذافُاٌ عًٛش   ٦٣

 ٥٠٦٤ يغردذ ذمذٚش افُاٌ يسًذ يسًذ عؼذ انًٕافٗ  ٦٤

 ٥٠٦٥ يغردذ ذمذٚش االء ازًذ اتٕصٚذ ازًذ زايذ  ٦٥

 ٥٠٦٦ يغردذ ذمذٚش االء ازًذ زثٛة زغٍ انغٛذ  ٦٦

 ٥٠٦٧ يغردذ ذمذٚش االء ازًذ ػثذ انغُٗ ػٕض عٕٚذٖ  ٦٧

 ٥٠٦٨ يغردذ ذمذٚش ركٗ ػهٗ ػضخاالء اعًاػٛم ازًذ   ٦٨

 ٥٠٦٩ يغردذ ذمذٚش االء انغٛذ انغٛذ انغٛذ انؾافؼٗ  ٦٩

 ٥٠٧٠ يغردذ ذمذٚش االء انغٛذ ػثذهللا يسًذ ػثذهللا انطٕخٗ  ٧٠

 ٥٠٧١ يغردذ ذمذٚش االء ػادل يسًٕد يسًذ  ٧١

 ٥٠٧٢ يغردذ ذمذٚش أالء ػثذ انفراذ يسًذ أتٕ عؼذ  ٧٢

 ٥٠٧٣ يغردذ ذمذٚش ٔسدِ ػثذ انهطٛفاالء يسًذ اتٕ   ٧٣

 ٥٠٧٤ يغردذ ذمذٚش االء يسًذ سضا زايذ يسًذ ػهٗ  ٧٤

 ٥٠٧٥ يغردذ ذمذٚش انثكشٖ انغٛذ انثكشٖ انغٛذ ػٛغٗ  ٧٥

 ٥٠٧٦ يغردذ ذمذٚش انساٌ فاسط عهًٛاٌ اتشاْٛى عهًٛاٌ  ٧٦

 ٥٠٧٧ يغردذ ذمذٚش انشيٛغاء يسًذ ػثذ انشزًٍ تّٛ  ٧٧

 ٥٠٧٨ يغردذ ذمذٚش َاصش يُصٕس يسًذ اتشاْٛى انشيٛصاء  ٧٨

 ٥٠٧٩ يغردذ ذمذٚش انغٛذ اتشاْٛى انغٛذ اتٕ انؼٍُٛ  ٧٩

 ٥٠٨٠ يغردذ ذمذٚش انؾًٛاء ػضيٗ ػثذ انغالو انؾساخ انؼشالٗ  ٨٠

 ٥٠٨١ يغردذ ذمذٚش ايال فشٚذ كايم اصالٌ  ٨١

 ٥٠٨٢ يغردذ ذمذٚش ايم ػثذ انفراذ زغُٙ عهًٛاٌ  ٨٢

 ٥٠٨٣ يغردذ ذمذٚش ػٕض ػٕضٍٛ انغٛذ ايم  ٨٣

 ٥٠٨٤ يغردذ ذمذٚش ايم فٕصٖ صٚذاٌ طّ  ٨٤

 ٥٠٨٥ يغردذ ذمذٚش ايم يسًذ ػثذ اندهٛم ازًذ  ٨٥

 ٥٠٨٦ يغردذ ذمذٚش ايُّٛ يسًذ ػثذ انغراس انغٛذ اتٕ انخٛش  ٨٦

 ٥٠٨٧ يغردذ ذمذٚش ايٛش ْاَٗ ػثذ انخانك انصادق يشعٙ تكاس  ٨٧

 ٥٠٨٨ يغردذ ذمذٚش صلضٔق ػهٗ صلضٔقأيٛشج   ٨٨

 ٥٠٨٩ يغردذ ذمذٚش ايٛشج ػصاو زغٍٛ انغٛذ زغاٍَٛ  ٨٩

 ٥٠٩٠ يغردذ ذمذٚش ايٛشِ زغٍٛ يسًذ ػثذ انشاصق  ٩٠
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 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٢ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ نظبم 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥٠٩١ يغردذ ذمذٚش ايٛشِ سضا زايذ ازًذ يُصٕس  ٩١

 ٥٠٩٢ يغردذ ذمذٚش ايٛشِ سفؼد اتشاْٛى ػثذ انسهٛى عؼفاٌ  ٩٢

 ٥٠٩٣ يغردذ ذمذٚش ايٛشِ يسًٕد زافع زافع يسًذ  ٩٣

 ٥٠٩٤ يغردذ ذمذٚش يكشو ايٍٛ يسًذ اتشاْٛىايٛشِ   ٩٤

 ٥٠٩٥ يغردذ ذمذٚش ايًّٛ زايذ ػضخ يسًذ فضم  ٩٥

 ٥٠٩٦ يغردذ ذمذٚش ايُّٛ انؼضب يسًٕد ػهٗ انؼضب  ٩٦

 ٥٠٩٧ يغردذ ذمذٚش ايُّٛ سخة اتٕ انفرٕذ عهًٛاٌ ؽٕؽّ  ٩٧

 ٥٠٩٨ يغردذ ذمذٚش اَدٗ انرًًٛٗ انرًًٛٗ يسًذ صٚادِ  ٩٨

 ٥٠٩٩ يغردذ ذمذٚش ػثذانشزًٍ صكٗ زافع خهٛماَدٗ   ٩٩

 ٥١٠٠ يغردذ ذمذٚش اَظ يسًذ زغٍ ازًذ ؽؼٛة  ١٠٠

 ٥١٠١ يغردذ ذمذٚش اٚح يظٓش ازًذ يسًذ ياسٚح  ١٠١

 ٥١٠٢ يغردذ ذمذٚش اًٚاٌ اتشاْٛى ػض انشخال اعًاػٛم  ١٠٢

 ٥١٠٣ يغردذ ذمذٚش اًٚاٌ ازًذ يُصٕس يسًذ  ١٠٣

 ٥١٠٤ يغردذ ذمذٚش انًسًذٖ ازًذ انذياطٗاًٚاٌ انغٛذ   ١٠٤

 ٥١٠٥ يغردذ ذمذٚش اًٚاٌ زافع زداصٖ ازًذ اتشاْٛى  ١٠٥

 ٥١٠٦ يغردذ ذمذٚش اًٚاٌ خٛش٘ يسًذ انؼدٛض٘  ١٠٦

 ٥١٠٧ يغردذ ذمذٚش اًٚاٌ صالذ سفؼد أتٕ انؼٍُٛ  ١٠٧

 ٥١٠٨ يغردذ ذمذٚش اًٚاٌ ػثذ انْٕاب اتشاْٛى ػثذ انشاصق ػايش  ١٠٨

 ٥١٠٩ يغردذ ذمذٚش اًٚاٌ ػهٗ انؾساخ انكالٔ٘ ػثذ هللا  ١٠٩

 ٥١١٠ يغردذ ذمذٚش اًٚاٌ يسًذ انغٛذ ازًذ ػهٗ انؼذل  ١١٠

 ٥١١١ يغردذ ذمذٚش اًٚاٌ ْؾاو عؼذ ػثذ انغالو ػثذ انؼضٚض  ١١١

 ٥١١٢ يغردذ ذمذٚش اًٚاٌ ٕٚعف زايذ عٛذاالْم  ١١٢

 ٥١١٣ ذمذٚشيغردذ  اُٚاط ازًذ يسًذ ػشفّ اندُذٖ  ١١٣

 ٥١١٤ يغردذ ذمذٚش اُٚاط يغؼذ اتشاْٛى فًٓٗ ػثذ انشزًٍ انًُٛش  ١١٤

 ٥١١٥ يغردذ ذمذٚش اّٚ اتشاْٛى انغٛذ ػهٗ يسشٔط  ١١٥

 ٥١١٦ يغردذ ذمذٚش اّٚ ازًذ عايٗ زغٍ ياسٚح  ١١٦

 ٥١١٧ يغردذ ذمذٚش اّٚ ازًذ يسًذ انثكشٖ  ١١٧

 ٥١١٨ ذمذٚشيغردذ  اّٚ انغؼٛذ ػثذ انؼضٚض زغٍ  ١١٨

 ٥١١٩ يغردذ ذمذٚش اّٚ انغٛذ ػثذ هللا خًؼّ انًؾذ  ١١٩

 ٥١٢٠ يغردذ ذمذٚش اّٚ هللا يدذٖ انغٛذ ػهٗ ذٕزٛذ  ١٢٠
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 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٢ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢شئون الطالة بتبريخ  نظبم ابن الهيثم إلدارة

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥١٢١ يغردذ ذمذٚش اّٚ زايذ زايذ ٕٚعف  ١٢١

 ٥١٢٢ يغردذ ذمذٚش اّٚ زغٍ انثُا طّ انغٛذ عهًٛاٌ  ١٢٢

 ٥١٢٣ يغردذ ذمذٚش اّٚ سضا ازًذ ػٕض ؽساذّ  ١٢٣

 ٥١٢٤ يغردذ ذمذٚش اّٚ سفؼد تذٚش ػثذِ  ١٢٤

 ٥١٢٥ يغردذ ذمذٚش اّٚ عًٛش ػثذ انؼضٚض انًغاصٖ  ١٢٥

 ٥١٢٦ يغردذ ذمذٚش اّٚ عًٛش يسفٕظ يسًذ انغٛذ  ١٢٦

 ٥١٢٧ يغردذ ذمذٚش اّٚ ػثذ انؾافٗ ػثذ انهطٛف ػثذ انؾافٗ  ١٢٧

 ٥١٢٨ يغردذ ذمذٚش اّٚ ػثذانمادس يسًٕد يسًذ  ١٢٨

 ٥١٢٩ يغردذ ذمذٚش اّٚ ػصًد ايٍٛ يسًذ ازًذ  ١٢٩

 ٥١٣٠ يغردذ ذمذٚش اّٚ ػًاد ػثذ انشزًٍ ازًذ يسًذ  ١٣٠

 ٥١٣١ يغردذ ذمذٚش اّٚ ػًش يسًذ يسًذ انُاغٙ  ١٣١

 ٥١٣٢ يغردذ ذمذٚش اّٚ يسًذ اتشاْٛى انؾٕتكٙ  ١٣٢

 ٥١٣٣ يغردذ ذمذٚش اّٚ يسًذ يرٕنٗ يسًذ صانر  ١٣٣

 ٥١٣٤ يغردذ ذمذٚش اّٚ يْٕٕب أزًذ يسًذ ػهٗ  ١٣٤

 ٥١٣٥ يغردذ ذمذٚش تاعم عًٛش ازًذ يسًذ انغٛغٗ  ١٣٥

 ٥١٣٦ يغردذ ذمذٚش تاْٗ يسًذ ػثذ انشاصق ػثذ انؼضٚض  ١٣٦

 ٥١٣٧ يغردذ ذمذٚش تغًح زايذ ػثذ انؼضٚض زايذ تسٛش٘  ١٣٧

 ٥١٣٨ يغردذ ذمذٚش تغًّ ازًذ انغٛذ ػثذ انشزًٍ ػثذ انهطٛف  ١٣٨

 ٥١٣٩ يغردذ ذمذٚش تغُد ازًذ يصطفٗ ْٕاػ  ١٣٩

 ٥١٤٠ يغردذ ذمذٚش تغُد ْاَٗ يسًذ انغٛذ صمش  ١٤٠

 ٥١٤١ يغردذ ذمذٚش تؾشٖ يسًٕد يصطفٗ يسًٕد ضٛف  ١٤١

 ٥١٤٢ يغردذ ذمذٚش ذغُٛى عهًٛاٌ ػهٗ ازًذ زدش  ١٤٢

 ٥١٤٣ يغردذ ذمذٚش ذغُٛى ػًش ػثذ انسًٛذ اتشاْٛى زًاد  ١٤٣

 ٥١٤٤ يغردذ ذمذٚش ذغُٛى َؾاخ ازًذ زداصٖ  ١٤٤

 ٥١٤٥ يغردذ ذمذٚش ذمٗ َداذ صذٚك فشج  ١٤٥

 ٥١٤٦ يغردذ ذمذٚش ذمٗ ْؾاو انغٛذ انغٛذ زداصٖ  ١٤٦

 ٥١٤٧ يغردذ ذمذٚش زاصو زغاو انذٍٚ يسًذ ػطّٛ انؾٛخ  ١٤٧

 ٥١٤٨ يغردذ ذمذٚش زاصو فإاد صغهٕل زغٍ انؼشالٗ  ١٤٨

 ٥١٤٩ يغردذ ذمذٚش زغُاء زغٍ يُصٕس انؾشٚف  ١٤٩

 ٥١٥٠ يغردذ ذمذٚش يصطفٗ انغؼٛذ فشج سيضاٌزغُاء   ١٥٠



 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية لشئون الطالب

  

 أ.د/ عصام السعيد الوكيل أ.د / محمد زغلول محمد عامر

 

 

 

 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٦ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥١٥١ يغردذ ذمذٚش زغُٛٗ يسغٍ زايذ يسًذ دَٛا  ١٥١

 ٥١٥٢ يغردذ ذمذٚش خانذ اتشاْٛى اَٛظ ازًذ يداْذ  ١٥٢

 ٥١٥٣ يغردذ ذمذٚش خانذ ازًذ يسًذ يسًذ ػثذ انفراذ  ١٥٣

 ٥١٥٤ يغردذ ذمذٚش خانذ ازًذ يسًذ يشصٔق يسًذ زداصٖ  ١٥٤

 ٥١٥٥ يغردذ ذمذٚش خانذ انغٛذ يسًٕد انغٛذ انفالزدٗ  ١٥٥

 ٥١٥٦ يغردذ ذمذٚش خانذ عاير يسًذ يسًٕد انذٚة  ١٥٦

 ٥١٥٧ يغردذ ذمذٚش خانذ يصطفٗ يسًذ أزًذ عهٛى  ١٥٧

 ٥١٥٨ يغردذ ذمذٚش خهٕد اؽشف زغٍٛ ػٕض ػثذ انؼال  ١٥٨

 ٥١٥٩ يغردذ ذمذٚش دانٛا يداْذ ػثذ انسًٛذ يداْذ انثسمٛشٖ  ١٥٩

 ٥١٦٠ يغردذ ذمذٚش دانٛا يسًٕد ازًذ ػثذ انسافع يسًٕد  ١٦٠

 ٥١٦١ يغردذ ذمذٚش دانٛا َاٚم ازًذ انغٛذ انراتؼٗ  ١٦١

 ٥١٦٢ يغردذ ذمذٚش دانٛا َظًٗ ٕٚعف انًؼذأٖ  ١٦٢

 ٥١٦٣ يغردذ ذمذٚش دػاء ازًذ زغٍ زغٍ ػطّٛ  ١٦٣

 ٥١٦٤ يغردذ ذمذٚش دػاء انغٛذ أزًذ ازًذ تذٔ٘ كاؽف  ١٦٤

 ٥١٦٥ يغردذ ذمذٚش دػاء انغٛذ ػثذ انشؤف يسًذ لؾطّ  ١٦٥

 ٥١٦٦ يغردذ ذمذٚش دػاء يسغٍ ػثذ انٓادٖ يسًذ انخضشخٗ  ١٦٦

 ٥١٦٧ يغردذ ذمذٚش دٔنهٙ زغُٙ فٕص٘ ػثذهللا  ١٦٧

 ٥١٦٨ يغردذ ذمذٚش دُٚا ازًذ يسًذ اعًاػٛم عٛذ ازًذ  ١٦٨

 ٥١٦٩ يغردذ ذمذٚش دُٚا انؾشلأٖ يسًذ انؾشلأٖ سفاػٗ  ١٦٩

 ٥١٧٠ يغردذ ذمذٚش انسًٛذ ػثذ انغفاسدُٚا تٓاء ػثذ   ١٧٠

 ٥١٧١ يغردذ ذمذٚش دُٚا سصق اتشاْٛى يسًذ ػثذ هللا  ١٧١

 ٥١٧٢ يغردذ ذمذٚش دُٚا كًال صكشٚا يسًذ زغٍ  ١٧٢

 ٥١٧٣ يغردذ ذمذٚش دُٚا يسًذ ازًذ يصطفٗ انمصاؿ  ١٧٣

 ٥١٧٤ يغردذ ذمذٚش دُٚا يسًذ يسًذ اتشاْٛى ػثذ انؼاطٗ  ١٧٤

 ٥١٧٥ يغردذ ذمذٚش سضا إَس يسًٕد ؽساذّ ساَٛا  ١٧٥

 ٥١٧٦ يغردذ ذمذٚش ستاب يسًذ ئتشاْٛى يسًذ أتٕؽٕؽح  ١٧٦

 ٥١٧٧ يغردذ ذمذٚش سؽا طاسق فٕصٖ فًٓٗ  ١٧٧

 ٥١٧٨ يغردذ ذمذٚش سضٕٖ خانذ ػثذ انشؽٛذ ازًذ صَفم  ١٧٨

 ٥١٧٩ يغردذ ذمذٚش سَا سيضاٌ ػهٙ ؽساذّ  ١٧٩

 ٥١٨٠ يغردذ ذمذٚش انؼٛغٕٖ إٚبسَا َثٛم يصطفٗ   ١٨٠
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 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٧ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥١٨١ يغردذ ذمذٚش سَا ٔنٛذ انغٛذ انغٛذ ػالو  ١٨١

 ٥١٨٢ يغردذ ذمذٚش سٔاٌ اؽشف انغؼٛذ يسًٕد انٕكٛم  ١٨٢

 ٥١٨٣ يغردذ ذمذٚش سٔضّ انغٛذ زايذ يسًذ انضكٗ  ١٨٣

 ٥١٨٤ يغردذ ذمذٚش سٔٚذا خًال يسًذ ػهِٕٛ انؾٕٖٛ  ١٨٤

 ٥١٨٥ يغردذ ذمذٚش سٚى يسًذ تذٚش انشخثٗ  ١٨٥

 ٥١٨٦ يغردذ ذمذٚش سٚى يسًذ ػُاَٗ ػثذ انْٕاب  ١٨٦

 ٥١٨٧ يغردذ ذمذٚش سٚٓاو يسًذ انغٛذ اتٕنٛهّ  ١٨٧

 ٥١٨٨ يغردذ ذمذٚش صتٛذِ انغؼٛذ انْٕٛذٖ ػثذ انًدٛذ  ١٨٨

 ٥١٨٩ يغردذ ذمذٚش صْشاء ٚاعش ازًذ انثذٖٔ يسًذ اتٕ انُدا  ١٨٩

 ٥١٩٠ يغردذ ذمذٚش صٚاد اؽشف يسًذ يسًذ ؽشف  ١٩٠

 ٥١٩١ يغردذ ذمذٚش صٚاد انغٛذ فرر انذٍٚ ػثذ ستّ  ١٩١

 ٥١٩٢ يغردذ ذمذٚش صٚاد زغٍٛ اتشاْٛى يسًذ انؾشتُٛٗ  ١٩٢

 ٥١٩٣ يغردذ ذمذٚش صُٚة ػالء زغٍ ػثذ انٓادٖ فٕدِ  ١٩٣

 ٥١٩٤ يغردذ ذمذٚش عاسج ٔخّٛ ػٛذ اتشاْٛى  ١٩٤

 ٥١٩٥ يغردذ ذمذٚش عاسِ اؽشف ساغة ػثذ انُثٗ  ١٩٥

 ٥١٩٦ يغردذ ذمذٚش عاسِ اكشو انًرٕنٗ انًرٕنٗ اتشاْٛى  ١٩٦

 ٥١٩٧ يغردذ ذمذٚش عاسِ ؽؼثاٌ ٕٚعف يسًذ يشػٗ  ١٩٧

 ٥١٩٨ يغردذ ذمذٚش عاسِ ػثذ انًُؼى ازًذ يصطفٗ  ١٩٨

 ٥١٩٩ يغردذ ذمذٚش عاسِ ػهٗ ػثذ انؼضٚض يسًٕد انسشاٚشٖ  ١٩٩

 ٥٢٠٠ يغردذ ذمذٚش عاسِ ػهٗ ػهٗ يسًذ صثٛر  ٢٠٠

 ٥٢٠١ يغردذ ذمذٚش عاسِ ػًاد انذٍٚ يُصٕس انًشذضٗ  ٢٠١

 ٥٢٠٢ يغردذ ذمذٚش عاسِ فإاد عٛذ ازًذ ػطّٛ  ٢٠٢

 ٥٢٠٣ يغردذ ذمذٚش عاسِ يصطفٗ يصطفٗ انٓدشعٗ  ٢٠٣

 ٥٢٠٤ يغردذ ذمذٚش عاسِ ْاَٗ ػثذ انًُؼى ازًذ انمطأٖ  ٢٠٤

 ٥٢٠٥ يغردذ ذمذٚش عاسِ ٚسٗ يسًذ ػٕض ػًش  ٢٠٥

 ٥٢٠٦ يغردذ ذمذٚش عاسِ ٕٚعف تذٚش ػشفاخ غٛث  ٢٠٦

 ٥٢٠٧ يغردذ ذمذٚش عانى يسًذ ػهٗ ػثذ انشزًٍ ػهٗ  ٢٠٧

 ٥٢٠٨ يغردذ ذمذٚش عانٗ ازًذ يسًذ زغٍٛ  ٢٠٨

 ٥٢٠٩ يغردذ ذمذٚش عانٗ طاْش ػثاط ػثذ انٓادٖ صغشٔخ  ٢٠٩

 ٥٢١٠ يغردذ ذمذٚش عسش خًال فرٕذ زغاٌ  ٢١٠
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 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٨ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥٢١١ يغردذ ذمذٚش عؼاد زغٍ يسًذ يسًذ انؼُاَٗ  ٢١١

 ٥٢١٢ يغردذ ذمذٚش عؼاد خانذ يسًذ فرسٗ انذانٗ  ٢١٢

 ٥٢١٣ يغردذ ذمذٚش عهًٗ اتشاْٛى خهٛم اتشاْٛى  ٢١٣

 ٥٢١٤ يغردذ ذمذٚش عهًٗ انغٛذ االياو ػهٗ  ٢١٤

 ٥٢١٥ يغردذ ذمذٚش عهًٗ يُصٕس اتشاْٛى انؼذل اتٕ انخٛش  ٢١٥

 ٥٢١٦ يغردذ ذمذٚش عهٕٖ انًرٕنٗ ازًذ اتشاْٛى  ٢١٦

 ٥٢١٧ يغردذ ذمذٚش عًٛش يسًذ ازًذ دسٔٚؼ عًاذ  ٢١٧

 ٥٢١٨ يغردذ ذمذٚش عًٛشِ زًادِ يسًذ ػثٛذ  ٢١٨

 ٥٢١٩ يغردذ ذمذٚش عًّٛ اتشاْٛى انغٛذ ػثذ انُثٗ ػثذ انكشٚى  ٢١٩

 ٥٢٢٠ يغردذ ذمذٚش عًّٛ ػثذ انًُؼى خًؼّ انسذٚذٖ  ٢٢٠

 ٥٢٢١ يغردذ ذمذٚش عٓش انؼذل خًؼّ يسًذ ازًذ انؼذل  ٢٢١

 ٥٢٢٢ يغردذ ذمذٚش ؽزٖ خانذ فٕصٖ زغٍ يٕعٗ  ٢٢٢

 ٥٢٢٣ يغردذ ذمذٚش ؽشٔق انغٛذ يسًذ صْٛشٖ  ٢٢٣

 ٥٢٢٤ يغردذ ذمذٚش ؽشٔق ثشٔخ يسًذ ازًذ انؼضب  ٢٢٤

 ٥٢٢٥ يغردذ ذمذٚش ؽشٔق يسًذ َاخٗ فشٚذ انثاص  ٢٢٥

 ٥٢٢٦ يغردذ ذمذٚش ؽشٔق يسًٕد ػثذ انؼظٛى يسًذ ازًذ  ٢٢٦

 ٥٢٢٧ يغردذ ذمذٚش ازًذ فاسٔق زغٍ دَٛاؽٛشٍٚ   ٢٢٧

 ٥٢٢٨ يغردذ ذمذٚش ؽًٛاء انغؼٛذ يسًذ ازًذ اعًاػٛم  ٢٢٨

 ٥٢٢٩ يغردذ ذمذٚش صفّٛ لذسٖ عايٗ صكٗ ػثذ انشزًٍ  ٢٢٩

 ٥٢٣٠ يغردذ ذمذٚش طاسق ذايش عًٛش اتٕ انغؼذ  ٢٣٠

 ٥٢٣١ يغردذ ذمذٚش ػاطف ػثذ انُاصش يسًذ ازًذ  ٢٣١

 ٥٢٣٢ يغردذ ذمذٚش انشزًٍ اتشاْٛى فٓٛى اتشاْٛىػثذ   ٢٣٢

 ٥٢٣٣ يغردذ ذمذٚش ػثذ انشزًٍ اتشاْٛى يسًذ يسًٕد صٚادِ  ٢٣٣

 ٥٢٣٤ يغردذ ذمذٚش ػثذ انشزًٍ ازًذ يًذٔذ ؽٕيّ  ٢٣٤

 ٥٢٣٥ يغردذ ذمذٚش ػثذ انشزًٍ انغٛذ طّ انؼٕضٙ  ٢٣٥

 ٥٢٣٦ يغردذ ذمذٚش انؾهرأٖػثذ انشزًٍ يسًذ زغُٗ ػثذ هللا ػثذ هللا   ٢٣٦

 ٥٢٣٧ يغردذ ذمذٚش ػثذ انشزًٍ يسًذ ٚسٛٗ ػثذ انهطٛف ػثذ انسًٛذ  ٢٣٧

 ٥٢٣٨ يغردذ ذمذٚش ػثذ انشزًٍ يسًذ ٕٚعف يسًذ انًرٕنٗ  ٢٣٨

 ٥٢٣٩ يغردذ ذمذٚش ػثذ هللا خًال ػثاط ػثذ انؼال  ٢٣٩

 ٥٢٤٠ يغردذ ذمذٚش ػثذ هللا فرسٗ انؾساخ ػهٗ انثٕٛيٗ  ٢٤٠
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 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥٢٤١ يغردذ ذمذٚش ػثذ هللا يسًذ ػثذِ يسًذ غٛظ  ٢٤١

 ٥٢٤٢ يغردذ ذمذٚش ػثٛش انغٛذ زايذ لشايٛظ  ٢٤٢

 ٥٢٤٣ يغردذ ذمذٚش ػضِ يسًذ كًال اياو زايذ ػثًاٌ  ٢٤٣

 ٥٢٤٤ يغردذ ذمذٚش ػصاو ازًذ يسًذ ػثذ انًدٛذ تاؽا  ٢٤٤

 ٥٢٤٥ يغردذ ذمذٚش ػال زغٍ يسًذ زغٍ ؽشٚف  ٢٤٥

 ٥٢٤٦ يغردذ ذمذٚش ػال زغٍ يصطفٗ ػهٗ عؼذ  ٢٤٦

 ٥٢٤٧ يغردذ ذمذٚش ػال ػثذ انًدٛذ ػثذ انًدٛذ ازًذ يؾؼم  ٢٤٧

 ٥٢٤٨ يغردذ ذمذٚش ػهٗ ازًذ ػهٗ يسًٕد زًٕدِ  ٢٤٨

 ٥٢٤٩ يغردذ ذمذٚش ػهٗ يسًذ اؽشف يسًذ ازًذ فٕدِ  ٢٤٩

 ٥٢٥٠ يغردذ ذمذٚش ػهٗ يسًذ ػهٗ اتٕانفرٕذ انًضٍٚ  ٢٥٠

 ٥٢٥١ يغردذ ذمذٚش ػهٗ يسًذ ػهٗ يسًذ انضياس  ٢٥١

 ٥٢٥٢ يغردذ ذمذٚش ػهٛاء عؼذ ػهٗ ازًذ خًؼّ  ٢٥٢

 ٥٢٥٣ يغردذ ذمذٚش ػًاد صالذ عانى ػطِٕ  ٢٥٣

 ٥٢٥٤ يغردذ ذمذٚش ػًشٔ ػًاد انغٛذ ازًذ انؼذل انثهمُٛٗ  ٢٥٤

 ٥٢٥٥ يغردذ ذمذٚش غادِ انؾُأٖ صانر ػٕض  ٢٥٥

 ٥٢٥٦ يغردذ ذمذٚش غادِ زغٍ زغٍ زغٍ  ٢٥٦

 ٥٢٥٧ يغردذ ذمذٚش انمادس ازًذ غادِ ستٛغ صكٗ ػثذ  ٢٥٧

 ٥٢٥٨ يغردذ ذمذٚش فاسط ازًذ ازًذ ازًذ ػثذ انغُٗ انؾٕٚخ  ٢٥٨

 ٥٢٥٩ يغردذ ذمذٚش فاطًّ اتشاْٛى زغٍ اتشاْٛى ػثذ انغفٕس  ٢٥٩

 ٥٢٦٠ يغردذ ذمذٚش فاطًّ ازًذ انغٛذ ػثذ انشاصق ؽؼٛش  ٢٦٠

 ٥٢٦١ يغردذ ذمذٚش فاطًّ ازًذ انؾشتُٛٗ ػٛغٗ  ٢٦١

 ٥٢٦٢ يغردذ ذمذٚش فاطًّ عؼذ يسًٕد يسًٕد يطأع  ٢٦٢

 ٥٢٦٣ يغردذ ذمذٚش كشٚى اًٍٚ ػثذ انًُؼى يسًذ اتشاْٛى  ٢٦٣

 ٥٢٦٤ يغردذ ذمذٚش كشٚى يسًذ ازًذ االياو  ٢٦٤

 ٥٢٦٥ يغردذ ذمذٚش كشٚى يسًٕد يسًذ يسًذ يسغة  ٢٦٥

 ٥٢٦٦ يغردذ ذمذٚش كٛشنظ ؽشٚف دأد صخاسٖ انؼذٖٔ  ٢٦٦

 ٥٢٦٧ يغردذ ذمذٚش كٛشنظ َادس كًال نثٛة ٕٚعف  ٢٦٧

 ٥٢٦٨ يغردذ ذمذٚش نًٗ زاذى يسًذ كًال تالل ػثذ اندٕاد  ٢٦٨

 ٥٢٦٩ يغردذ ذمذٚش نُٛذا ازًذ كايم اتٕ ؽشٚسح  ٢٦٩

 ٥٢٧٠ يغردذ ذمذٚش ياخذ يدذٖ يسًذ يسًذ اتشاْٛى تذساٌ  ٢٧٠



 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية لشئون الطالب

  

 أ.د/ عصام السعيد الوكيل أ.د / محمد زغلول محمد عامر

 

 

 

 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 طالبكشف أسماء 

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٠١ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥٢٧١ يغردذ ذمذٚش يدذٖ يسًذ اتشاْٛى اتشاْٛى صغهٗ  ٢٧١

 ٥٢٧٢ يغردذ ذمذٚش يسًذ اتشاْٛى ازًذ زهًٗ يسًٕد  ٢٧٢

 ٥٢٧٣ يغردذ ذمذٚش يسًذ ازًذ ازًذ اتشاْٛى ػثذ هللا  ٢٧٣

 ٥٢٧٤ يغردذ ذمذٚش يسًذ ازًذ زغٍ انغٛذ اندًٛهٗ  ٢٧٤

 ٥٢٧٥ يغردذ ذمذٚش يسًذ ازًذ ػثذ انًدٛذ ػهٗ ػطِٕ  ٢٧٥

 ٥٢٧٦ يغردذ ذمذٚش يسًذ اعايّ يسًذ ٔخذٖ يسًٕد انؼذٖٔ  ٢٧٦

 ٥٢٧٧ يغردذ ذمذٚش انغٛذ اتٕ ؽُة يسًذ انغٛذ انغٛذ  ٢٧٧

 ٥٢٧٨ يغردذ ذمذٚش يسًذ انغٛذ يكشو يغهى  ٢٧٨

 ٥٢٧٩ يغردذ ذمذٚش يسًذ انغٛذ يُصٕس ػهٗ ازًذ  ٢٧٩

 ٥٢٨٠ يغردذ ذمذٚش يسًذ اَٛظ ايٍٛ ازًذ ؽطا  ٢٨٠

 ٥٢٨١ يغردذ ذمذٚش يسًذ اًٍٚ زافع زافع ػثذ انمادس  ٢٨١

 ٥٢٨٢ يغردذ ذمذٚش ذٕٚح يسًذ اًٍٚ يسًذ انذسُٚٗ  ٢٨٢

 ٥٢٨٣ يغردذ ذمذٚش يسًذ زًذاٌ زغٍ اتشاْٛى  ٢٨٣

 ٥٢٨٤ يغردذ ذمذٚش يسًذ خانذ يسًذ ػثذ انسفٛع  ٢٨٤

 ٥٢٨٥ يغردذ ذمذٚش يسًذ خهف ػثذ انشزٛى يسًذ زغاٌ  ٢٨٥

 ٥٢٨٦ يغردذ ذمذٚش يسًذ خٛش٘ ازًذ اعًاػٛم  ٢٨٦

 ٥٢٨٧ يغردذ ذمذٚش يسًذ سضا ػثذ انشزٛى انثؾثٛؾٗ  ٢٨٧

 ٥٢٨٨ يغردذ ذمذٚش يسًذ عايٗ ػهٗ يسًذ يُصٕس  ٢٨٨

 ٥٢٨٩ يغردذ ذمذٚش يسًذ عًٛش يسًذ يسًذ اتشاْٛى  ٢٨٩

 ٥٢٩٠ يغردذ ذمذٚش يسًذ ؽشٚف انغٛذ تذساٌ  ٢٩٠

 ٥٢٩١ يغردذ ذمذٚش يسًذ ػادل يصطفٗ ْالل  ٢٩١

 ٥٢٩٢ يغردذ ذمذٚش يسًذ ػثذ انشاصق زًضِ انؾشتُٛٙ  ٢٩٢

 ٥٢٩٣ يغردذ ذمذٚش يسًذ ػثذ انؼال يسًذ ػثذ انؼال  ٢٩٣

 ٥٢٩٤ يغردذ ذمذٚش يسًذ ػهًٗ يصطفٗ ػثذ انؼال  ٢٩٤

 ٥٢٩٥ يغردذ ذمذٚش يسًذ ػًش سيضاٌ يسًذ  ٢٩٥

 ٥٢٩٦ يغردذ ذمذٚش يسًذ فرسٗ ػهٗ دٚاب  ٢٩٦

 ٥٢٩٧ يغردذ ذمذٚش يسًذ فرسٗ كًال َاصف  ٢٩٧

 ٥٢٩٨ يغردذ ذمذٚش صاٚذ يسًذ فًٓٗ عاليّ  ٢٩٨

 ٥٢٩٩ يغردذ ذمذٚش يسًذ فٛصم ػثذ انشؤف ئتشاْٛى ؽؼٛة  ٢٩٩

 ٥٣٠٠ يغردذ ذمذٚش يسًذ يرٕنٗ ازًذ انثذٖٔ  ٣٠٠



 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية لشئون الطالب

  

 أ.د/ عصام السعيد الوكيل أ.د / محمد زغلول محمد عامر

 

 

 

 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٠٠ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ نظبم ابن 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥٣٠١ يغردذ ذمذٚش يسًذ يسًذ ازًذ عٛذ ازًذ ػهٗ ؽشٚف  ٣٠١

 ٥٣٠٢ يغردذ ذمذٚش يسًذ يسًٕد انغٛذ ازًذ يسًذ تذٖٔ ؽشؽٛشِ  ٣٠٢

 ٥٣٠٣ يغردذ ذمذٚش يسًذ يصطفٗ يسًذ يصطفٗ  ٣٠٣

 ٥٣٠٤ يغردذ ذمذٚش يسًذ ْؾاو يسًذ يسًذ انٕصٛف  ٣٠٤

 ٥٣٠٥ يغردذ ذمذٚش يسًذ ٔائم يسًذ اعًاػٛم انذٔس  ٣٠٥

 ٥٣٠٦ يغردذ ذمذٚش يسًٕد انشفاػٗ ػطّٛ انغٛذ انشفاػٗ  ٣٠٦

 ٥٣٠٧ يغردذ ذمذٚش يسًٕد ايدذ ػهٗ انغٛذ ػهٙ  ٣٠٧

 ٥٣٠٨ يغردذ ذمذٚش يسًٕد زًذٖ اعًاػٛم انغٛذ انؼذل  ٣٠٨

 ٥٣٠٩ يغردذ ذمذٚش يسًٕد خانذ يسًٕد انغُٕٓذٗ  ٣٠٩

 ٥٣١٠ يغردذ ذمذٚش يسًٕد عايٗ اتشاْٛى انذعٕلٗ نٛهح  ٣١٠

 ٥٣١١ يغردذ ذمذٚش يسًٕد صثشٖ انغٛذ ػثذ انكشٚى  ٣١١

 ٥٣١٢ يغردذ ذمذٚش يسًٕد يسًذ ػطّٛ انؾُأ٘  ٣١٢

 ٥٣١٣ يغردذ ذمذٚش يسًٕد ٚسٛٗ انغٛذ يسًذ يُصٕس  ٣١٣

 ٥٣١٤ يغردذ ذمذٚش يشَا ٔنٛذ صثسٗ ٔدٚغ خشخظ  ٣١٤

 ٥٣١٥ يغردذ ذمذٚش يشٔاٌ ػًش ػطّٛ انًرٕنٗ انمشػ  ٣١٥

 ٥٣١٦ يغردذ ذمذٚش يشِٔ ازًذ ازًذ انًؼصشأ٘  ٣١٦

 ٥٣١٧ يغردذ ذمذٚش يشِٔ ازًذ تّٛ ػثذ هللا  ٣١٧

 ٥٣١٨ يغردذ ذمذٚش يشِٔ اؽشف ػثذ انمادس انفالل  ٣١٨

 ٥٣١٩ يغردذ ذمذٚش ازًذ زغٍ تاصيشِٔ تاص   ٣١٩

 ٥٣٢٠ يغردذ ذمذٚش يشِٔ فٕصٖ ساذة ػثذ انًُؼى اتٕ انفرٕذ  ٣٢٠

 ٥٣٢١ يغردذ ذمذٚش يشِٔ كًال يسًذ صادق ػثذ اندٕاد  ٣٢١

 ٥٣٢٢ يغردذ ذمذٚش يشِٔ يصطفٗ سخة يسًذ  ٣٢٢

 ٥٣٢٣ يغردذ ذمذٚش يشِٔ َداذ ازًذ اتشاْٛى خُذٖ  ٣٢٣

 ٥٣٢٤ يغردذ ذمذٚش َصٛف ػطا هللا صانريشٚاو َادس   ٣٢٤

 ٥٣٢٥ يغردذ ذمذٚش يشٚى أزًذ َٕٚظ ؽٓاب  ٣٢٥

 ٥٣٢٦ يغردذ ذمذٚش يشٚى زغاو اعًاػٛم يؾانٗ  ٣٢٦

 ٥٣٢٧ يغردذ ذمذٚش يشٚى طاْش يسًذ سصق خًؼّ  ٣٢٧

 ٥٣٢٨ يغردذ ذمذٚش يشٚى ػثذ اندٕاد ػهٗ ػثذ اندٕاد ؽؼٛؾغ  ٣٢٨

 ٥٣٢٩ يغردذ ذمذٚش انغٛذيشٚى ٔعاو ياْش   ٣٢٩

 ٥٣٣٠ يغردذ ذمذٚش يصطفٗ خالل يسًذ يداْذ اتٕانفرٕذ انساٚظ  ٣٣٠
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 أ.د/ عصام السعيد الوكيل أ.د / محمد زغلول محمد عامر

 

 

 

 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٠٤ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥٣٣١ يغردذ ذمذٚش يصطفٗ خًال يسًذ انمطة انًؼذأٖ  ٣٣١

 ٥٣٣٢ يغردذ ذمذٚش يصطفٗ طّ يسًذ ٕٚعف لاعى  ٣٣٢

 ٥٣٣٣ يغردذ ذمذٚش يصطفٗ ػاطف اتٕ انفرٕذ ػثذ انٓادٖ  ٣٣٣

 ٥٣٣٤ يغردذ ذمذٚش يصطفٗ نطفٗ يسًذ انغٛذ ػهٗ  ٣٣٤

 ٥٣٣٥ يغردذ ذمذٚش يصطفٗ يسًٕد عايٗ ػثذانؼضٚض ػثذانهطٛف  ٣٣٥

 ٥٣٣٦ يغردذ ذمذٚش يصطفٗ يسًٕد يسًذ يصطفٗ كؾك  ٣٣٦

 ٥٣٣٧ يغردذ ذمذٚش يصطفٙ يدذ٘ يسًٕد يسًذ ػثذ انشاصق  ٣٣٧

 ٥٣٣٨ يغردذ ذمذٚش يؼار صالذ انغؼٛذ ػهٗ انؾُأٖ  ٣٣٨

 ٥٣٣٩ ذمذٚشيغردذ  يؼار ػادل انغٛذ اتشاْٛى انغٛذ  ٣٣٩

 ٥٣٤٠ يغردذ ذمذٚش يؼرض يغؼذ فٕصٖ انطٕٚم  ٣٤٠

 ٥٣٤١ يغردذ ذمذٚش يُاس طاسق ػثذ االنٓٗ عؼٛذ َصٛشٖ  ٣٤١

 ٥٣٤٢ يغردذ ذمذٚش يُحهللا صالذ ػثذ انؼضٚض ػطِٕ  ٣٤٢

 ٥٣٤٣ يغردذ ذمذٚش يُّ هللا ػثذ انغفاس ػهٗ ػثذ انغفاس اتٕ انؼٍُٛ  ٣٤٣

 ٥٣٤٤ يغردذ ذمذٚش انؼثٛذٖ انثٛثّيُّ هللا يسًذ   ٣٤٤

 ٥٣٤٥ يغردذ ذمذٚش يُّ هللا يسًذ ػفٛفٗ يسًٕد اعًاػٛم  ٣٤٥

 ٥٣٤٦ يغردذ ذمذٚش يُٗ انذعٕلٗ انصأٖ ازًذ ٔانٗ  ٣٤٦

 ٥٣٤٧ يغردذ ذمذٚش يُٗ انغٛذ ػثاط ْالل  ٣٤٧

 ٥٣٤٨ يغردذ ذمذٚش يُٗ خانذ انغٛذ ػثذ انثالٗ ػثذ انهطٛف  ٣٤٨

 ٥٣٤٩ يغردذ ذمذٚش يُٗ يسًذ يسًذ صكٗ يصطفٗ  ٣٤٩

 ٥٣٥٠ يغردذ ذمذٚش يٓا يسًذ انغٛذ انسذٚذٖ  ٣٥٠

 ٥٣٥١ يغردذ ذمذٚش يٗ زغٍٛ ػثذ انؼضٚض انثٓٗ ازًذ  ٣٥١

 ٥٣٥٢ يغردذ ذمذٚش يٗ يصطفٗ ػهٗ انًشعٗ عُذ  ٣٥٢

 ٥٣٥٣ يغردذ ذمذٚش يٛاس ػثذ انثاسٖ عًٛر ػثذ انهطٛف  ٣٥٣

 ٥٣٥٤ يغردذ ذمذٚش يٛاس يصطفٗ ػثذ انخانك انسًالٗ  ٣٥٤

 ٥٣٥٥ يغردذ ذمذٚش يٛشَا خانذ يسًٕد ػثذ انسًٛذ انؾشلأ٘  ٣٥٥

 ٥٣٥٦ يغردذ ذمذٚش يٛشَا ػهٗ ساؽذ ػطّٛ تذس  ٣٥٦

 ٥٣٥٧ يغردذ ذمذٚش يٛشَا كًال انذٍٚ ػثذ انًسغٍ اتٕ سّٚ  ٣٥٧

 ٥٣٥٨ يغردذ ذمذٚش يٛشَا َاصش يسًذ يصطفٗ اتشاْٛى انُساط  ٣٥٨

 ٥٣٥٩ يغردذ ذمذٚش يٛشَا ْؾاو يسًذ يسًذ ػٛغٗ  ٣٥٩

 ٥٣٦٠ يغردذ ذمذٚش َادٍٚ ازًذ ازًذ فإاد انؼطاس  ٣٦٠
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 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٠٣ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢إلدارة شئون الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥٣٦١ يغردذ ذمذٚش َادٍٚ زغٍ زغٍٛ يسًذ َٕس  ٣٦١

 ٥٣٦٢ يغردذ ذمذٚش َادٍٚ ػثذِ ػثذِ انغٛذ انسثال  ٣٦٢

 ٥٣٦٣ يغردذ ذمذٚش َاْذ سخة ايٍٛ ازًذ ػهٗ  ٣٦٣

 ٥٣٦٤ يغردذ ذمذٚش َثٛم عاير يسًذ ازًذ ػضاصٖ  ٣٦٤

 ٥٣٦٥ يغردذ ذمذٚش َدالء عًٛش يسًذ يصطفٗ ػثذ انشزًٍ  ٣٦٥

 ٥٣٦٦ يغردذ ذمذٚش َذا انسغُٛٙ عؼذ يشاد  ٣٦٦

 ٥٣٦٧ يغردذ ذمذٚش َذٖ اتشاْٛى ازًذ زغٍ ػرًاٌ  ٣٦٧

 ٥٣٦٨ يغردذ ذمذٚش َذٖ ازًذ ػثذ انٓادٖ ػثذِ  ٣٦٨

 ٥٣٦٩ ذمذٚشيغردذ  َذٖ خًال ازًذ يسًٕد انثاص  ٣٦٩

 ٥٣٧٠ يغردذ ذمذٚش َذٖ خًال يسًذ يسًذ ػهٗ  ٣٧٠

 ٥٣٧١ يغردذ ذمذٚش َذٖ سخة يسًذ ؽؼٛؾغ  ٣٧١

 ٥٣٧٢ يغردذ ذمذٚش َذٖ عانى ػٕدج غاَى ػٕدِ  ٣٧٢

 ٥٣٧٣ يغردذ ذمذٚش َذٖ صالذ اتشاْٛى يسًذ عهًٛاٌ  ٣٧٣

 ٥٣٧٤ يغردذ ذمذٚش َشيٍٛ انغٛذ ػهٗ ػهٗ انؼضب  ٣٧٤

 ٥٣٧٥ يغردذ ذمذٚش َشيٍٛ انؼذل انُٓذأٖ يسًذ يٕعٗ ػًشاٌ  ٣٧٥

 ٥٣٧٦ يغردذ ذمذٚش َشيٍٛ خًال زغٍ ػثذانفراذ  ٣٧٦

 ٥٣٧٧ يغردذ ذمذٚش َشيٍٛ يسًٕد زغٍٛ ٕٚعف  ٣٧٧

 ٥٣٧٨ يغردذ ذمذٚش َشيٍٛ يسًٕد يسًٕد ػثذ انًدٛذ ػٕض  ٣٧٨

 ٥٣٧٩ يغردذ ذمذٚش َغًّ ػالء ػثذ هللا يسًٕد ػدٛض  ٣٧٩

 ٥٣٨٠ يغردذ ذمذٚش َغًّ يسًذ يٕعٗ ؽثم  ٣٨٠

 ٥٣٨١ يغردذ ذمذٚش َغًّ يسًٕد يسًٕد يسًذ عؼذ  ٣٨١

 ٥٣٨٢ يغردذ ذمذٚش َؼًاٌ صالذ َؼًاٌ َؼًاٌ زًٕدِ  ٣٨٢

 ٥٣٨٣ يغردذ ذمذٚش َؼًد َؼًاٌ يسًٕد صٛاو  ٣٨٣

 ٥٣٨٤ يغردذ ذمذٚش َٓٗ اتشاْٛى يسًذ انغؼٛذ ازًذ ػثذ انشزًٍ  ٣٨٤

 ٥٣٨٥ يغردذ ذمذٚش َٕال انؾساخ ػهٗ ازًذ انُاغٗ  ٣٨٥

 ٥٣٨٦ يغردذ ذمذٚش َٕسا ػثذ انًُؼى يُصٕس يسًذ  ٣٨٦

 ٥٣٨٧ يغردذ ذمذٚش َٕسا يسًٕد انًرٕنٗ ازًذ زغٕب  ٣٨٧

 ٥٣٨٨ يغردذ ذمذٚش َٕساٌ عايٗ يسًذ ػضخ يسًذ  ٣٨٨

 ٥٣٨٩ يغردذ ذمذٚش َٕسْاٌ ؽشٚف انغؼٛذ ػثذ انٓادٖ  ٣٨٩

 ٥٣٩٠ يغردذ ذمذٚش َٕسْاٌ ػثذ انهطٛف يرٕنٗ ػثذ انهطٛف يصطفٗ  ٣٩٠



 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية لشئون الطالب

  

 أ.د/ عصام السعيد الوكيل أ.د / محمد زغلول محمد عامر

 

 

 

 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٠٢ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 

 سلى اندهٕط انمٛذزانح  االعى و

 ٥٣٩١ يغردذ ذمذٚش َٕسْاٌ يسًذ ازًذ انذعٕلٗ  ٣٩١

 ٥٣٩٢ يغردذ ذمذٚش َٕسْاٌ يسًذ ذٕفٛك ازًذ ؽؼثاٌ  ٣٩٢

 ٥٣٩٣ يغردذ ذمذٚش َٕسْاٌ يسًذ زايذ ػثذ هللا غاصٖ  ٣٩٣

 ٥٣٩٤ يغردذ ذمذٚش َٕسْاٌ يسًذ ػهٗ زغٍ َذا  ٣٩٤

 ٥٣٩٥ ذمذٚشيغردذ  َٕسْاٌ يسًذ نطفٗ ػهٗ يسًذ  ٣٩٥

 ٥٣٩٦ يغردذ ذمذٚش َٛشج ػثذ انًدٛذ كًال انُٕعاَٗ  ٣٩٦

 ٥٣٩٧ يغردذ ذمذٚش َٛفٍٛ ػثذ انغالو ػثذ انغالو ازًذ انغرٕسٖ  ٣٩٧

 ٥٣٩٨ يغردذ ذمذٚش ْاخش اتشاْٛى انغٛذ يسًذ يسًذ ؽساذّ  ٣٩٨

 ٥٣٩٩ يغردذ ذمذٚش ْانّ اتشاْٛى ازًذ ػثذ انسًٛذ  ٣٩٩

 ٥٤٠٠ يغردذ ذمذٚش ػثذ انًُؼى عانىْانّ عاير   ٤٠٠

 ٥٤٠١ يغردذ ذمذٚش ْاٚذٖ اتشاْٛى فإاد اتشاْٛى يكٗ  ٤٠١

 ٥٤٠٢ يغردذ ذمذٚش ْاٚذٖ يسًذ سيضاٌ ػثذِ انًٕخٗ  ٤٠٢

 ٥٤٠٣ يغردذ ذمذٚش ْثح يصطفٗ انًسًذٖ انثٛهٗ  ٤٠٣

 ٥٤٠٤ يغردذ ذمذٚش ْثّ اؽشف انغٛذ ازًذ يسًذ زغٍ  ٤٠٤

 ٥٤٠٥ يغردذ ذمذٚش ْثّ هللا يدذٖ عاليّ انغٛذ انثُٓغأٖ  ٤٠٥

 ٥٤٠٦ يغردذ ذمذٚش ْثّ هللا يسًٕد صانر صانر انسذٚذٖ  ٤٠٦

 ٥٤٠٧ يغردذ ذمذٚش ْذٖ زايذ ػثذ انُثٗ زايذ عهًٛاٌ  ٤٠٧

 ٥٤٠٨ يغردذ ذمذٚش ْذٖ صاتش ػثذ انٕازذ ػثذ هللا  ٤٠٨

 ٥٤٠٩ ذمذٚشيغردذ  ْذٖ يسًذ ػهٗ ػهٗ انؾٕتشٖ  ٤٠٩

 ٥٤١٠ يغردذ ذمذٚش ْذٚش ازًذ اتٕ انًؼاطٗ ازًذ ؽؼثاٌ  ٤١٠

 ٥٤١١ يغردذ ذمذٚش ْذٚش انثؾٛش زايذ سضٕاٌ  ٤١١

 ٥٤١٢ يغردذ ذمذٚش ْذٚش اًٍٚ عؼذ اتشاْٛى اندًم  ٤١٢

 ٥٤١٣ يغردذ ذمذٚش ْذٚش ػهٗ تذس انغًُٕدٖ  ٤١٣

 ٥٤١٤ يغردذ ذمذٚش ْؾاو ػثذ انخانك فشج فٌُٕ  ٤١٤

 ٥٤١٥ يغردذ ذمذٚش ًْغّ فٕصٖ ػثذ هللا زغٍ ػضب ػثًاٌ  ٤١٥

 ٥٤١٦ يغردذ ذمذٚش ُْاء انغٛذ يسًذ انسًضٖ انًرٕنٙ  ٤١٦

 ٥٤١٧ يغردذ ذمذٚش ُْذ كايم عؼٛذ انذيشداػ  ٤١٧

 ٥٤١٨ يغردذ ذمذٚش ٔسد ػثذ انغفاس ػثذ انغفاس زايذ خفاخّ  ٤١٨

 ٥٤١٩ ذمذٚش يغردذ ٔفاء ػهٗ اتٕ انغؼٕد انذعٕلٗ  ٤١٩

 ٥٤٢٠ يغردذ ذمذٚش ٚاسا يسًٕد فرسٗ يسًٕد ػثذ انؼال  ٤٢٠



 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية لشئون الطالب

  

 أ.د/ عصام السعيد الوكيل أ.د / محمد زغلول محمد عامر

 

 

 

 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٠٢ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥٤٢١ يغردذ ذمذٚش ٚاسا يسًٕد يسًٕد انؼٕضٗ انغما  ٤٢١

 ٥٤٢٢ يغردذ ذمذٚش ٚاعًٍٛ انٓادٖ ازًذ انغٛذ  ٤٢٢

 ٥٤٢٣ يغردذ ذمذٚش ٚاعًٍٛ صذٚك فًٓٗ خانذ  ٤٢٣

 ٥٤٢٤ يغردذ ذمذٚش ٚاعًٍٛ يسًذ طّ ازًذ ػًش  ٤٢٤

 ٥٤٢٥ ذمذٚش يغردذ ٚاعًٍٛ يسًذ يصطفٗ ػهٗ انغثٛؼٙ  ٤٢٥

 ٥٤٢٦ يغردذ ذمذٚش ٚاعًُٛا اتشاْٛى انسغُٛٗ اتشاْٛى يسًٕد  ٤٢٦

 ٥٤٢٧ يغردذ ذمذٚش ٚسٛٗ يسًذ يسًذ ػطّٛ  ٤٢٧

 ٥٤٢٨ يغردذ ذمذٚش ٕٚعرُٛا خًال عايٗ ػثذ هللا  ٤٢٨

 ٥٤٢٩ ٔافذ يغردذ ذمذٚش اتشاْٛى َدٛة يسًٕد انؼثٕد  ٤٢٩

 ٥٤٣٠ يغردذ ذمذٚشٔافذ  ازًذ خًال عهٛى انكسهٕخ  ٤٣٠

 ٥٤٣١ ٔافذ يغردذ ذمذٚش ازًذ ػذَاٌ عهٛى انُاطٕس  ٤٣١

 ٥٤٣٢ ٔافذ يغردذ ذمذٚش افٛك ٔافٗ تٍ يسًذ ٕٚعفٗ  ٤٣٢

 ٥٤٣٣ ٔافذ يغردذ ذمذٚش انًُٓذ اتشاْٛى سزٛى ؽٛخ زغٍ  ٤٣٣

 ٥٤٣٤ ٔافذ يغردذ ذمذٚش ايٛش انًغهًٍٛٛ تٍ ػثذ انسًٛذٖ  ٤٣٤

 ٥٤٣٥ ٔافذ يغردذ ذمذٚش اَٛظ يكٗاَٛظ يسًذ سفؼد   ٤٣٥

 ٥٤٣٦ ٔافذ يغردذ ذمذٚش اٚاد يسًذ صانر يسًذ زكٛى انؼشب  ٤٣٦

 ٥٤٣٧ ٔافذ يغردذ ذمذٚش تشاء يسًذ زاج زغٍٛ  ٤٣٧

 ٥٤٣٨ ٔافذ يغردذ ذمذٚش ذايش ياخذ زًذ انذٚة  ٤٣٨

 ٥٤٣٩ ٔافذ يغردذ ذمذٚش ذًٛا ػًش ازًذ َضال  ٤٣٩

 ٥٤٤٠ ٔافذ يغردذ ذمذٚش خانذ يسًذ خهٛم ػثذانمادس انؾٕيهٗ  ٤٤٠

 ٥٤٤١ ٔافذ يغردذ ذمذٚش سأّٚ ػثذ انثاسٖ عؼٛذ انذسدٚشٖ  ٤٤١

 ٥٤٤٢ ٔافذ يغردذ ذمذٚش صٚاد ػٕض هللا يسًٕد صلٕل  ٤٤٢

 ٥٤٤٣ ٔافذ يغردذ ذمذٚش صُٚة خؼفش يسًذ ػهٗ  ٤٤٣

 ٥٤٤٤ ٔافذ يغردذ ذمذٚش عسش ػهٗ لاعى صانر  ٤٤٤

 ٥٤٤٥ ٔافذ يغردذ ذمذٚش عٛرٗ َٕس اَٛغا تُد سٔصٖ  ٤٤٥

 ٥٤٤٦ ٔافذ يغردذ ذمذٚش ؽشٚفّ فشزح ػطٛشج تُد عٛذ ػثذ انسهٛى تٍ عٛذ صٍٚ  ٤٤٦

 ٥٤٤٧ ٔافذ يغردذ ذمذٚش ؽفاء ٚسٛٗ ٕٚعف انفشٔذ  ٤٤٧

 ٥٤٤٨ ٔافذ يغردذ ذمذٚش ؽٓذ يصطفٗ خهٛم انؼثٛذ  ٤٤٨

 ٥٤٤٩ ٔافذ يغردذ ذمذٚش ؽُٓاص ػثذانسًٛذ ػثذانكشٚى عهًٛاٌ انؼُضٖ  ٤٤٩

 ٥٤٥٠ ٔافذ يغردذ ذمذٚش طاسق صٚاد ٕٚعف انؼطّٛ  ٤٥٠



 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية لشئون الطالب

  

 أ.د/ عصام السعيد الوكيل أ.د / محمد زغلول محمد عامر

 

 

 

 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 ٤١٠٢-٤١٠٢الئحة  -الفرقة خامسة 

 ( ٤١٤١ - ٤١٠٩للعام االكاديمي )

 (٠٦ ) 

 ص ١٢:٠١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢شئون الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة 

 سلى اندهٕط زانح انمٛذ االعى و

 ٥٤٥١ ٔافذ يغردذ ذمذٚش ػثذ انكشٚى ازًذ زغٍٛ زغٍ انطٕخٗ  ٤٥١

 ٥٤٥٢ ٔافذ يغردذ ذمذٚش ػضِ تُد خٛش االَٕاس  ٤٥٢

 ٥٤٥٣ ٔافذ يغردذ ذمذٚش ػصاو ٕٚعف يسًٕد انسغُٛاخ  ٤٥٣

 ٥٤٥٤ ٔافذ يغردذ ذمذٚش يسًذ خطثاػًاس ػثذ انسهٛى   ٤٥٤

 ٥٤٥٥ ٔافذ يغردذ ذمذٚش ػُٛا َٕس ُْاَٗ تُد يٕٛس ؽٓشٍٚ  ٤٥٥

 ٥٤٥٦ ٔافذ يغردذ ذمذٚش فضهٗ تُد اعساق تُد أاَح  ٤٥٦

 ٥٤٥٧ ٔافذ يغردذ ذمذٚش ياْش صْٛش ٕٚعف انشفاػٗ  ٤٥٧

 ٥٤٥٨ ٔافذ يغردذ ذمذٚش يثشٔكح خًال صانر زًذٖ  ٤٥٨

 ٥٤٥٩ ٔافذ يغردذ ذمذٚش سٚاض ازًذ ػمهّيدذ   ٤٥٩

 ٥٤٦٠ ٔافذ يغردذ ذمذٚش يسًذ ياْش ػثذ هللا انؾهٛاٌ  ٤٦٠

 ٥٤٦١ ٔافذ يغردذ ذمذٚش يسًذ ْاَٙ سؽٛذ انذٔدِ  ٤٦١

 ٥٤٦٢ ٔافذ يغردذ ذمذٚش يسًٕد زغُٗ ػثذ انًؼطٗ ػثٛغٗ  ٤٦٢

 ٥٤٦٣ ٔافذ يغردذ ذمذٚش يشٚى اتشاْٛى خهٛم اتشاْٛى صٚذ  ٤٦٣

 ٥٤٦٤ ٔافذ يغردذ ذمذٚش يشٚى ػذَاٌ ازًذ انضػثٗ  ٤٦٤

 ٥٤٦٥ ٔافذ يغردذ ذمذٚش َٕس ػُٛا يشضّٛ تُد تخاسٖ  ٤٦٥

 ٥٤٦٦ ٔافذ يغردذ ذمذٚش َٕس نٛذٚا ؽاسٚا تُد ؽًظ االَٕاس  ٤٦٦

 ٥٤٦٧ ٔافذ يغردذ ذمذٚش َٕس يضٚح تُد ياْد تٍ ْاؽى  ٤٦٧

 ٥٤٦٨ يغردذ ذمذٚشٔافذ  ٔعٛى ػضاو ػثذ انْٕاب ظاظا  ٤٦٨

 ٥٤٦٩ يغردذ ذخهف دػاء زًٕدِ ػثذ انسًٛذ ٕٚعف زًٕدِ  ٤٦٩

 ٥٤٧٠ يغردذ ذخهف عؼذ اتشاْٛى عؼذ يسًذ عاليّ  ٤٧٠

 ٥٤٧١ يغردذ ذخهف فاطًّ خانذ ػثذ انؼظٛى يسًذ ػثذ انًؼطٗ  ٤٧١

 ٥٤٧٢ يغردذ ذخهف نُٛا ػالء يسًذ ٕٚعف  ٤٧٢

 ٥٤٧٣ يغردذ ذخهف َذٖ ػهٗ ؽساذّ ػثذِ فشزاخ  ٤٧٣

 ٥٤٧٤ تاق ُْذ ستٛغ ػثذ انفراذ اتشاْٛى زغاٍَٛ  ٤٧٤

 


