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 كلية طب األسنان

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 الفرقة رابعة

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١١:١١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 

 رقن الجلىش حالة القيذ االضن م

 ٤٦٦١ هطحجذ جقذير احوذ ثروت هعيي هحىلً غٌين  ١

 ٤٦٦٢ هطحجذ جقذير العسيس عثذ الفحاحاحوذ هحوذ عثذ   ٢

 ٤٦٦٣ هطحجذ جقذير ايواى ضاهً احوذ يىضف عثذالعاطً  ٣

 ٤٦٦٤ هطحجذ جقذير ايه طاهر فؤاد احوذ اتراهين عيطه  ٤

 ٤٦٦٥ هطحجذ جقذير ضور عادل الطيذ احوذ الطيذ الٌجار  ٥

 ٤٦٦٦ هطحجذ جقذير هحوذ اتراهين اتراهين عور  ٦

 ٤٦٦٧ هطحجذ جقذير رهضاى هحوذ عور الٌجارهحوذ علً   ٧

 ٤٦٦٨ هطحجذ جقذير هحوذ هحوىد حطية هحوذ العىفً  ٨

 ٤٦٦٩ هطحجذ جقذير هها عثذهللا علً اضواعيل قرهذ  ٩

 ٤٦١٦ هطحجذ جقذير ًىرهاى عثذالرحين ضعذ علً عىيضه  ١٦

 ٤٦١١ هطحجذ جقذير هٌاء جوال الطعذي الغرية غٌذي  ١١

 ٤٦١٢ وافذ هطحجذ جقذير ًىرالذيي هحوذ حويذاى ًصارضائذ   ١٢

 ٤٦١٣ وافذ هطحجذ جقذير ضليواى عثذ الىحيذ الوثارك  ١٣

 ٤٦١٤ وافذ هطحجذ جقذير عثذ الرقية خالذ اضواعيل هحوذ حٌع  ١٤

 ٤٦١٥ وافذ هطحجذ جقذير عول تػري تٌث عذًاى تي غهيذاى  ١٥

 ٤٦١٦ وافذ هطحجذ جقذير الذييهحوذ تالل اهيي تي هحوذ تي اول   ١٦

 ٤٦١٧ وافذ هطحجذ جقذير هحوذ فالح عىاد غيال  ١٧

 ٤٦١٨ وافذ هطحجذ جقذير ًىر فحيحة تٌث يىًص تي هث يىًص  ١٨

 ٤٦١٩ هطحجذ جخلف اتراهين عثذ هللا اتراهين عثذ الرحين دهيٌه  ١٩

 ٤٦٢٦ تاق احوذ هحوذ صثري الوحىلً هحوذ  ٢٦



 

 عميد الكلية                     وكيل الكلية لشئون الطالب

  

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

 

 
 

 

 األسنانكلية طب 

 شئون الطالب

 كشف أسماء طالب

 الفرقة رابعة

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ١١:١١ ٠٢٠٢/٢٠/٠٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 

 رقن الجلىش حالة القيذ االضن م

 ٤٦٢١ تاق اضواء هصطفً هحوذ ضعيذ ضثع  ٢١

 ٤٦٢٢ تاق خالذ حطيي هحوىد هحوذ الػاهً  ٢٢

 ٤٦٢٣ تاق ًاديه عادل عطيه الػرًىتً الثيلً  ٢٣

 ٤٦٢٤ وافذ تاق ايهن ضوير ًسيه طرتىظ  ٢٤

 ٤٦٢٥ ١هي الخارج  هذير عىض عىض هحوذ الوػذ  ٢٥

 ٤٦٢٦ ٣وافذ هي الخارج  هحوذ رو األزري تي هحوذ زيوً  ٢٦

 ٤٦٢٧ فرصة تحخلف اتراهين الطيذ الػرتيًٌ الطيذ  ٢٧

 ٤٦٢٨ فرصة تحخلف عيذ هحوذ عيذ احوذ هحوذ  ٢٨

 ٤٦٢٩ فرصة تحخلف حٌاى اتراهين هحوذ عثذالىهاب ضالن  ٢٩

 ٤٦٣٦ فرصة تحخلف خالذ ضعذ فححً الىكيل  ٣٦

 ٤٦٣١ فرصة تحخلف هحوذ الطيذ الطيذ عثذ الٌثً الطيذ  ٣١

 ٤٦٣٢ فرصة تحخلف ًهً عثذ العسيس عثذ الحويذ غاهيي  ٣٢

 


