
 جامعة بني سويف
 كلية طب االسنان 

 ارقام جلوس الفرقة الثانية

 

 )الفرقه الثانيه  (اسم الطالب رقم الجلوس

 محمود محمد عبد الرحمن عويس 140074
 ابانوب وليم امين خليل 150001
 ابتسام سعد محمد عبد اللطيف 150002
 احمد احمد كامل احمد 150003
 احمد يوسف عبد الصمد عمر 150004
 اسامة ميهوب محمود 150005
 اسراء احمد سيد عبد الباقى 150006
 اسراء بدوى محمد يسين 150007
 اسراء سيد قرنى عبد العاطى 150008
 اسراء على سليمان شحاتة 150009
 اسالم طارق عزمى شاكر 150010
 اسالم عبد العزيز محمد عويس 150011
 اسالم فتحى بخيت طة 150012
 اسماء على محمد محمد مبارك 150013
 اسماء مصطفى محمد محمد 150014
 االء احمد توفيق محمد 150015
 االء عارف سيد هاشم 150016
 االء على حسن محمود 150017
 االء محمود عثمان محمود 150018
 امجد يسرى عبد الوهاب احمد 150019
 اميرة اشرف معوض 150020
 انطونيوس ماهر شحاتة حبيب 150021
 انور سامى سيد هاشم 150022
 اية احمد على حسن 150023
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 ايه احمد سالمة محمد 150024
 باسنت منتصر توفيق جمعة 150025
 بسمة عبد الحميد ذكى عبد الحميد 150026
 تسنيم محمد  سيد رمضان 150027
 تقا احمد محمد عبد الجواد 150028
 جمال معوض مصطفى معوض 150029
 حمزة يحيى حمزة العزام 150030
 داليا احمد محمد محمد 150031
 دنيا  طارق فاروق توفيق 150032
 رحاب فتحى صالح محفوظ 150033
 رفيدة محمد ابراهيم عبد الحافظ 150034
 رنا مصطفى صادق عبد المقصود 150035
 زينة حسين محمد شكرى 150036
 سارة احمد محمد منصور 150037
 سارة رمضان عبد القادر 150038
 سمر جالل شعبان عبد هللا 150040
 شروق اشرف صالح على 150041
 طاهر حسن ذكريا محمد 150042
 عائشة مقيدم حامد على 150043
 عتاب محمد احمد حسن 150045
 على رمضان على احمد 150046
 عمرو احمد حسين حسن 150047
 فاطمة الزهراء  مؤنس سالم 150048
 فاطمة طنطاوى محمد القرنى 150049
 فاطمة عبد السالم عبد الحميد 150050
 فاطمة محمد احمد ابو سيف 150051
 كيرلس اشرف لوزى ذكى 150052
 مادونا مجدى منير فؤاد 150053
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 مارينا عادل بشرى عبد الملك 150054
 مايكل جرجس ميخائيل يونان 150055
 محمد احمد محمود خليل 150056
 محمد جمال متولى محمد 150057
 محمد شعبان عبد العال قرنى 150058
 محمد عبد النبى ابراهيم عثمان 140069
 محمد على احمد عبد الجيد 150059
 محمد فرج عبد المولى راتب 150060
 محمد مجدى طه عبد العزيز 150061
 محمد نادى كامل عبد الحى 150062
 مريم عادل د ميان نسيم 150064
 مريم عاطف حسين محمود 150065
 مصطفى حسن طاهر يسن 150066
 مصطفى عيد شاكر عبد هللا 150067
 مصطفى ممدوح احمد نصر الدين 150068
 منال شحاتة سيف على 150069
 منة الرحمن يحيى حسين محمود 150070
 منة هللا خالد مصطفى محمد 150071
 منة هللا محمد عكاشة عرابى 150072
 مى حسن فهمى ابراهيم 150073
 ميار محمد محمد العميرى 150075
 نجالء طلعت ذكى تمام 150076
 نسرين عزت حسين محمد 150077
 نها عبد العظيم طة محمد 150078
 هايدى اسحق شحاتة قلينى 150079
 هدير قرنى عبد الفضيل حسن 150080
 هويدا صابر عبد البارى 150081
 يمنى محمد حسن طه 150082
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 محمود محمد عبد الرحمن عويس 140074
 ابانوب وليم امين خليل 150001
 ابتسام سعد محمد عبد اللطيف 150002
 احمد احمد كامل احمد 150003
 احمد يوسف عبد الصمد عمر 150004
 اسامة ميهوب محمود 150005
 اسراء احمد سيد عبد الباقى 150006

 


