
 جامعة بنً سوٌف
 كلٌة طب االسنان 

 ارقام جلوس الفرقة الثانٌة

 

 )الفرقه الثانٌه  (اسم الطالب رقم الجلوس

 ابانوب ماجد صبحً مرقس 140001

 احمد األمٌر صالح معوض 140002

 احمد جمال عمار غانم 140003

 احمد طارق حسن سلٌمان 140004

 احمد مصطفى ناجى عبد القادر 140005

 احمد ٌونس عبد العزٌز محمد 140006

 اندرو مجدي زكى ساو ٌرس 140007

 إسراء فتحً عبد العال محمد 140008

 إسراء لطفً عبد الصمد عبد اللطٌف 140009

 إسالم خلٌفة عبد الحمٌد خلٌفة 140010

 إٌمان بدوى محمد زكى الصاوي 140012

 إٌمان سعٌد فرحات مراد 140013

 أسماء حسٌن عبد الحمٌد احمد 140014

 إبراهٌم مهرانأالء رجب  140016

 أالء عادل محمد محمد سٌد احمد 140017

 أالء محمد مصطفى ذ كً 140018

 آمال محمد محمد عبد اللطٌف 140020
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 بسمة  حسن عبد العلٌم ابو العال 140021

 بٌشوى عادل كمال إبراهٌم 140022

 جهاد ناصر محمود محمد 140023

 حسام رجب سعد سلٌمان شادى 140024

 حسناء حسٌن موسى إبراهٌم 140025

 حسناء مجدي ضاحى عبد العزٌز 140026

 رانٌا سٌد كمال صدٌق 140027

 رحاب شعبان عبد العزٌز وربى 140028

 رنا سٌد فرغلى احمد 140029

 رنا هانئ على كمال احمد الحاجرى 140030

 رٌاض عادل رٌاض سٌد 140031

 رٌم ممدوح عباس عبد المجٌد 140033

 زٌاد طارق عبد المعطى محمد 140034

 سارة رجب صابر محمد 140035

 سارة سعد مالك طلبه 140036

 سارة عادل سٌد فانوس 140037

 سارة عجمً حسن رفاعً 140038

 سارة مصطفى أمٌن محمود 140039

 سماء عبده محمود عبد السٌد أبو قرن 140040

 سمر خالد محمد نور الدٌن حسن 140041
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 سمٌة عبد الالة عبد الرحمن مسٌرب 140042

 سمٌة فرٌد عبد اللةعبد المقصود ابو اللٌل 140043

 شرٌف رجب على عبد المنعم 140045

 شرٌن منتصر عزت كردى 140046

 شٌماء عبد العزٌز عبد التواب عبد العزٌز 140047

 صموئٌل مرزوق حكٌم ولسن 140048

 عائشة عبد النبً رمضان طه 140049

 عال عصام حمدي محمود 140050

 على فرجانً عامر احمد 140052

 عماد حسن صالح احمد 140053

 عمر فتحً موسى عبد العزٌز 140054

 عمر محمود قرنً عبد المولى 140055

 عمرو زغلول سعد على 140056

 عمرو عبد هللا عبد التواب حسٌن 140057

 عمرو عز الدٌن عبد اللطٌف محمد 140058

 عمرو مصطفى حافظ محمد على 140059

 عوض عادل عوض سالمة 140060

 فاطمة  احمد محمد لصافً عثمان 140061

 كامٌلٌا على عبد هللا محمد 140062

 مارٌا بشرى نجٌب حنا 140063
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 مٌار مصطفى توفٌق على 140064

 محمد جمال مصطفى عبد هللا 140066

 محمد عاطف محمد عبد الحمٌد 140067

 محمد عبد المرضى توفٌق إسماعٌل 140068

 محمد مراد محمود رٌاض 140070

 محمد مصطفى محمد عبد البافى 140071

 محمد مؤمن على صالح 140072

 محمود طه احمد ٌسٌن 140073

 مرٌم أٌمن فتح الباب صالح 140075

 مصطفى إسماعٌل ذكى حسن 140076

 مصطفى فاٌز محمد عبد الغنى 140077

 منة هللا احمد ٌاسر احمد حسانٌن 140078

 مها فخري على متولً 140079

 مهجة احمد عبد العزٌز مصٌلحى 140080

 مونٌكا نبٌل مرقص كامل 140081

 سالمةنانسً نوناي شاكر ٌوسف  140084

 ندى نور الدٌن عبد اللطٌف طه 140085

 نورهان عبد الرحمن مصطفى محمد 140087

 نورهان محمد عبد الحمٌد محمد 140088

 هاجر مصطفى أمٌن محمود 140089
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 هاله السٌد عبد السالم عبد الحمٌد 140090

 هاٌدى عاطف محمد عبد الجواد 140091

 الدهروطىهشام على حسٌن حسن  140093

 هند محمد احمد عبد العال 140094

 ٌاسمٌن رمضان إبراهٌم على 140095

 ٌاسمٌن طه على حسن 140096

 ٌوسف رؤوف حافظ مٌخائٌل 140097

 اسماء دهشان محمد سعد 151098

 امٌره محمد عبد السالم 162098

 محمود مصطفى عبد الكرٌم على 162099

 


