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 -1-   كليه الصيدله     

  كشــــــــــــف                                          طالبشئون     

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                            
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      حات مرزوقابرار مرزوق الش 1001
      ابراهيم ابوالمعاطى إبراهيم أبوالمعاطى سليم 1001
      ابراهيم رشدى بدير عرفات المرساوى 1002
      ابراهيم عالء ابراهيم نوفل 1002
      )ق(   ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى الجعبرى 1002
      ابراهيم محمد محمد ابوضيف عسكر 1002
      كر رفعت سعد على النجارابو ب 1002
      اجالل مصطفى ابراهيم محمد هتهوت 1002
      احمد ابراهيم عبدالله محمد حسن خضر 1002
      احمد ابراهيم متولى ابراهيم عبد الله 1010
      احمد احمد عبدالباقى عبدالرحمن 1011
      )ق(        احمد اشرف عبدالعزيز طايل 1011
      احمد السيد احمد رشدي زاهر 1012
      احمد السيد محمد عاطف كساب 1012
      احمد السيد مصطفى الشنشورى 1012
      احمد ايمن عبدالرحمن ابراهيم عامر 1012
      احمد جالل الدين مصطفى القصاص 1012
      احمد جالل مصطفى العشماوى 1012
      احمد جمال احمد السيد عمرو 1012
      )ق(         احمد جمال جابر على سعفان 1010
      احمد جودت السيد مبروك عوض 1011
      احمد حافظ محمد الشناوى 1011
      )ق(            احمد حسام السيد السعدنى 1012
      احمد خالد ابو اليزيد شقير 1012
      احمد خالد زكي عبدالحميد 1012
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 -8-                                                    كليه الصيدله   

  كشــــــــــــف                                 شئون طالب                       

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   لباسم الطا          م

      احمد خالد مصطفى عبدالجواد  1012
      احمد رافت متولى زلط 1012
      احمد رافت محمد على خاطر 1012
      احمد رجب عبدالحميد عبدالسالم شرف 1012
      احمد رجب عيد احمد البيلى 1020
      اللاحمد رضا محمد ابو الخير ه 1021
      احمد رمضان السيد البطل 1021
      احمد رمضان محمد يوسف شحاتة 1022
      احمد زهير عبدالمؤمن رمضان 1022
      )ق(     احمد سمير عبداللطيف جاب الله 1022
      احمد سوران قادر محمود 1022
      احمد شحته محمد عبدالحميد 1022
      ابو شهبةاحمد شفيق شكرى  1022
      احمد صالح محمد الصفطى 1022
      احمد صبرى وفقى زهره 1020
      احمد طلب صالح قاسم 1021
      احمد عاطف رياض على عبدالله نصر 1021
      احمد عبدالرحيم ابوربع النحاس 1022
      احمد عبدالسميع عبدالعزيز على طه 1022
      محمد عبد المطلب احمد عبدالله احمد 1022
      احمد عبدالمقصود بسيونى عبدالمقصود 1022
      احمد عبدالمنعم محمد عبدالعزيز مرجان 1022
      احمد عبدالناصر عبدالرحمن الزهرى 1022
      احمد عصام سعيد السيد         )ق( 1022
      احمد عمرو شحاته محمد احمد  1020
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  -3-                                            يدلهالص كليه    

  كشــــــــــــف                                   شئون طالب                     

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      احمد فتحى محمود على سيد احمد    )ق( 1021
      احمد كمال عبدالمقصود الشيشينى 1021
      احمد مجدى ابراهيم سليمان عبدالعاطى 1022
      احمد محمد احمد صخر 1022
      (x احمد محمد الغريب محمد الفقى   ) 1022
      مندور احمد محمد بسيونى 1022
      احمد محمد عبدالفتاح حسن زايد 1022
      احمد محمد محمد شريفه 1022
      احمد محمد محمود اسماعيل     )ق(  1022
      احمد محى السيد االقور 1020
      احمد مصطفى حلمى على شحاته 1021
      احمد مصطفى عبدالحكيم البرلسى 1021
      بدالرازق محمد عجوهاحمد مصطفى ع 1022
      احمد هشام السيد ابراهيم الحوتى     )ق( 1022
      احمد ياسر حلمى أحمد عماره 1022
      ( xاسامه احمد جابر على سليمان     ) 1022
      اسراء ابراهيم السيد على المغربى 1022
      اسراء احمد عبدالرءوف عمران 1022
      محمد السطوحىاسراء احمد  1022
      اسراء احمد محمود محمد البهنسى  1020
      اسراء اشرف ابراهيم محمد حسن شلبى 1021
      اسراء اشرف بكر طه 1021
      اسراء السيد عبدالله محمد هشام 1022
      اسراء السيد فاروق قنديل 1022
      اسراء جمال الدين بغدادى القاضى 1022
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  -4-                                                   كليه الصيدله     

  كشــــــــــــف                                     شئون طالب                     

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   لطالباسم ا          م

      اسراء جمال عبدالواجد عبدالنبى 1022
      اسراء جمال فاروق كيالني 1022
      اسراء جمال محمد رجب الحداد 1022
      اسراء حماده جابر محمود رمضان البقلى 1022
      اسراء خالد عباس البرشلى 1020
      عبدالمنعم عبدالقادر العكشة اسراء خالد 1021
      اسراء شاكر مؤمن السيد سعده 1021
      اسراء صابر مصطفى عيد 1022
      اسراء طارق عثمان حسين عثمان 1022
      اسراء عادل عبدالفتاح عبدالعظيم 1022
      اسراء عزت عبد الكريم نصار 1022
      اسراء فهمى سعد الطنطاوى على 1022
      اسراء محمد ابراهيم حسن 1022
      اسراء محمد محمد عبدالرحيم عبدالمقصود 1022
      اسراء محمد مسعود حسن 1020
      اسراء مصطفى رضوان المليجى 1021
      اسراء مصطفى نجا الششتاوى الحلو 1021
      اسراء وفيق أحمد سمك 1022
      اسالم احمد حسين الفقى 1022
      اسالم احمد عكاشة البندارى عطيه 1022
      اسالم رضا عبدالشكور رمضان 1022
      اسالم رمضان قطب ابراهيم عبيه 1022
      اسالم عالء عبدالمنعم فهيم عبد الرازق 1022
      اسالم ناصر عبدالفتاح محمد الشب 1022
      اسماء ابراهيم فتحى احمد مرعى  1100
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 -5-   كليه الصيدله   

  كشــــــــــــف                                      شئون طالب                     

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                           
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      اسماء ابوالمجد محمد محمد الدخاخني 1101
      اسماء احسان محمد احسان شوشة 1101
      اسماء احمد عبدالرحمن حرفوش 1102
      اسماء احمد عبدالستار الشهابى     )ق( 1102
      اسماء السيد عبدالجواد مصطفى الديب    )ق( 1102
      د سيد احمداسماء السيد محمد السي 1102
      اسماء حماده صالح ياسين      )ق( 1102
      اسماء خالد السيد سالم 1102
      اسماء خالد عبدالعظيم الدسوقى 1102
      اسماء سيد احمد حسين شمس الدين 1110
      اسماء طارق عبدالنبى ابراهيم 1111
      اسماء عبدالحميد عبد الاله جويده 1111
      اسماء عبدالرؤف محمد العشماوى عبد الاله 1112
      اسماء عبدالستار فتحى البربرى 1112
      اسماء عبدالعاطى عبد الظاهر سند 1112
      اسماء عبدالعظيم أبو زيد أبو خلبه 1112
      اسماء مجدى محمد سالم خليفة 1112
      اسماء محمد احمد عبدالحميد الجيزاوى 1112
      اسماء محمد عبدالحميد سرحان 1112
      اسماء محمد على قطب غالب 1110
      اسماء محمد فراج محمد ابوزيد 1111
      اسماء محمد مصطفي على الدبه 1111
      اسماء مصطفى محمد علي مبارك 1112
      اسمهان مسلم عباده النجار 1112
      اشرف احمد قطب الوكيل 1112
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 -6-   كليه الصيدله    

  كشــــــــــــف                                    شئون طالب                       

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                          
 مجموع   رىتحري  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      اشرف محمد احمد احمد العليمى 1112
      االء احمد احمد عبدالوهاب الجلمدى 1112
      االء اسامه عبده سيد احمد 1112
      االء الدسوقى السيد المسيرى 1112
      االء ايمن احمد عبد العال ابراهيم 1120
      االء ايمن على حماد 1121
      ل حسن عبد الرؤفاالء جما 1121
      االء حسين محمد على شحاتة 1122
      االء حمدى عبد المجيد عبد الال 1122
      االء سعد عبدالعزيز مسرجه 1122
      االء عباس جابر عباس جاد الله 1122
      االء عبدالباسط عبدالستار الشناوى     )ق( 1122
      لسيد الكفافياالء عبدالمنعم ابراهيم ا 1122
      االء عبده حامد السيد القالوى 1122
      االء عطيه معتمد عطيه بوش 1120
      االء ماهر احمد كامل القاضي 1121
      االء محمد السيد مصطفى الجندى 1121
      االء محمد جالل محمد العشماوى 1122
      االء محمد سليمان عبدالحافظ بدرالدين 1122
      االء محمد عبدالعزيز مصيلحى 1122
      االء محمد على محمد يوسف باغوت 1122
      االء مطاوع السباعى الصيفى 1122
      الزهراء محمد مجاهد العزب 1122
      السباعى محمد محمد السباعى عبدالوهاب الديب 1122
      السيد محمد السيد العشرى عيسى 1120
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  -7-   كليه الصيدله   

  كشــــــــــــف        شئون طالب                                                    

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                      
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      السيد مصطفى السيد محمد مشالي 1121
      الشيماء فهمى عبدالغنى باشا 1121
      الشيماء هشام على عرفان هبه 1122
      امانى حمدى صبحى االشقر 1122
      امانى سامح غمرى عبدالعال عالم 1122
      امانى سامى محمود عبد العزيز حسان 1122
      احمد عبدالجواد ابراهيم الشابورى امانى عبدالجواد 1122
      امانى عبدالجواد السيد عبدالجواد البهوتى 1122
      امانى فرج عبدالمطلب اسماعيل رزق 1122
      امانى مجدى عبدالحميد شحاته 1120
      امل جمال السيد المغربي شلبى 1121
      امل رجب عبدالفتاح الغنيمى 1121
      سمير على الجوهرىامل  1122
      امنيه اشرف لطفى عبدالعال 1122
      امنيه ايمن جابر عطيه )ق(    1122
      امنيه حمدى محمود الفوالى  1122
      امنيه رمضان فتح الباب صالح 1122
      امنيه عادل على على يوسف 1122
      امنيه مجدى محمود المصلحى ابو الروس 1122
      امنيه محمد احمد الشيخ 1120
      امنيه هشام على حسن النجار 1121
      اميره ابراهيم محمود ابراهيم عيد 1121
      اميره ابراهيم محمود الصياد 1122
      اميره احمد احمد عامر 1122
      اميره اشرف ذكى عبدالغفارسوسه 1122
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  -2-   كليه الصيدله    

   كشــــــــــــف                                        طالب                  شئون    

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      راوىاميره البدراوى محمود البد 1122
      اميره السعيد محمد شلبى 1122
      اميره السيد فؤاد الشرنوبى 1122
      اميره حاتم محمد غرابه 1122
      اميره خيرى عبدالحليم سليم 1120
      اميره عبدالرؤف عبدالرحمن الشامى 1121
      اميره عزت حسن جاد 1121
      اميره عفيفى عبد ربه السقعان 1122
      اميره عالء عبد العزيز الشورى 1122
      اميره على احمد البلونى 1122
      اميره محمد محمد السيد داود 1122
      انجى احمد احمد شحاته      )ق( 1122
      انجى بسيونى بهيج محمد الزناتى 1122
      انجى محمود زينهم حموده 1122
      يع دعيسهانس محمد عبدالسم 1120
      اهله احمد محمد حسن هاللي 1121
      ايات محمد حسن محمد 1121
      ايمان ابراهيم احمد احمد سالم 1122
      ايمان ابراهيم فؤاد ابراهيم 1122
      ايمان احمد حسين عبدالمجيد 1122
      ايمان احمد عبدالمهدى درويش الجمل 1122
      محمد ربيع زلطايمان احمد  1122
      ايمان السيد احمد عبدالله اسماعيل 1122
      ايمان السيد اسماعيل العاصى 1122
      ايمان انور مصطفى البديوى 1100
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 -2-   كليه الصيدله    

  كشــــــــــــف                                       شئون طالب                   

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ايمان ايمن نده ابراهيم نده 1101
      ايمان جالل السيد محمد عفيفى 1101
      ايمان جمال محمد عبد الحى سعد 1102
      ايمان خالد عبدالوهاب مغربي 1102
      ايمان خالد مصطفى حسين عربان 1102
      ايمان رضا عبدالمنعم العبد 1102
      ايمان رفعت عبدالجيد عبدالعال 1102
      ايمان رمضان محمد المهر 1102
      ايمان زين العابدين ابراهيم شعبان 1102
      لايمان شوقى أحمد هيك 1110
      ايمان عادل عشرى البالط 1111
      ايمان عبدالفتاح سرور الحيت 1111
      ايمان فرج على ابراهيم غنيم 1112
      ايمان مجدى محمد على 1112
      ايمان محمد ابراهيم عبد الحميد الحريرى 1112
      ايمان محمد احمد محمد الصرند 1112
      ر ابراهيم عبد العالايمان محمد صاب 1112
      ايمان محمد محمد الخولي 1112
      ايمان مصطفى حسين النحراوي 1112
      ايمان نصر قمر الدوله السيد ابو العطا 1110
      ايمان وجيه هنداوى على مازن 1111
      ايمن ابراهيم رزق ابراهيم شاهين 1111
      ايناس سامى عبد المجيد شتات 1112
      ايناس عبدالله رزق عفيفى 1112
      ايه ابراهيم اليمانى النجار 1112
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 -11-   كليه الصيدله    

  كشــــــــــــف                       شئون طالب                                    

  8112/ 8112م الجامعى للعا االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ايه احمد حسنين اليمانى العقيلى 1112
      ايه ايمن الدسوقى الشوبرى 1112
      ايه توفيق سليمان عبد الله 1112
      ايه خالد كامل االمبابى 1112
      يد عويسايه رزق فرج عبدالحم 1120
      ايه رمضان عبد اللطيف عياد 1121
      ايه شحاته حمزه احمد ابو شهبه 1121
      ايه شوكت عبد الحميد فضه 1122
      ايه صبحى محروس عبداللطيف 1122
      ايه طارق كمال محمد موسى 1122
      ايه عبدالعال عبد العال محمد مشعل 1122
      تاح عبدالوارث السيدايه عبدالف 1122
      ايه عبدالودود جالل عبدالودود 1122
      ايه عبدالوهاب محمد السيد الجندى 1122
      ايه عماد احمد بهجات 1120
      ايه فؤاد عبد العزيز القرموط 1121
      ايه محمد السيد عبد العزيزسراج 1121
      ايه محمد السيد عيسى 1122
      ايه محمد حسن باجى 1122
      ايه محمد عبد الرحمن فوده 1122
      ايه محمد مبروك شرباش 1122
      ايه محمد محمد عبد الدايم 1122
      ايه محمود فهمى محمود مصطفي الغايش 1122
      ايه مصطفى حسين عوض ابوحسين 1122
      ايه مصطفى عبدالستار عمريه 1120
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 -11-   كليه الصيدله  

   كشــــــــــــف                                     شئون طالب                     

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                        
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ايه مصطفى محمد عبد العزيز الرفاعى 1121
      ايه ناصر الحسينى ابو الفتوح االعصر 1121
      ايه نبيل حسن محمد 1122
      ايه هشام مسعد ابراهيم 1122
      ايه يحى محمد القطب عطيه      )ق(  1122
      باسم صالح محمدى حسنين      )ق( 1122
      سن محمد احمد عيسىبثينه خالد ح 1122
      براء عوض مصطفى عبدالجليل     )ق( 1122
      بسمه اسامه حسن وهدان 1122
      بسمه حسنى عبدالشافى عبداللطيف ابوخزيمه 1120
      بسمه حسني فكري محمد حشيش 1121
      بسمه حسين محمد المتولى 1121
      بسمه عمرو احمد ابو العال محمود 1122
      بسمه محمد ابراهيم عبدالخالق قرطام 1122
      بسنت حسام محمد حجاج 1122
      بسنت على عبدالفتاح هوارى 1122
      بسنت ممدوح احمد عوض الله 1122
      بوال اندراوس عزيز اندراوس 1122
      تغريد ابراهيم حسن صابر الطويل 1122
      محمد العادولي تقوى فريد عبد السيد 1120
      تقى فايز عبدالحفيظ البرلسي 1121
      تقى محمود احمد البسطويسى احمد 1121
      تقى نبيه احمد الفقى 1122
      ثريا اشرف حسين صالح 1122
      جابر مجدى جابر محمدالفرماوى 1122
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 -18-   كليه الصيدله     

  كشــــــــــــف                                        شئون طالب                   

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      جمال محمد محمود بلتاجي عبد الدايم 1122
      ل يسرى وهبه عبدالغفار حافظ    )ق(جما 1122
      جهاد اشرف حامد شاهين 1122
      جهاد خالد توفيق عبدالجواد 1122
      جهاد عادل عبده ابراهيم الطباخ 1120
      جهاد مصطفى حسين حسين رضوان 1121
      جوبينيت اشرف فؤاد سليمان 1121
      ىجيهان ابراهيم محمد احمد بدو  1122
      حازم احمد عبدالعزيز محمد رشوان 1122
      حبيبه ايمن عبد الوهاب سليم 1122
      حسام الدين فوزى عبدالله حسن حموده 1122
      حسام رضا ربيع محمود غالب 1122
      (      xحسام محمد عبدالله احمد     ) 1122
      حسن الجيوشى حسن السيد ابو شلق 1122
      حسن سامح حسن الشنبارى    )ق( 1120
      حسن عبدالغنى حسن عبد الغنى حربى 1121
      حسناء احمد سعيد عبدالحميد نعمان 1121
      حسناء احمد على احمد حسين الفقى 1122
      حسين على احمد ابوجرز 1122
      حلمى موسى حلمى محمد الطنطاوى 1122
      محمد يونس    )ق( حمدى صبحى 1122
      حمزه فرج أحمد احمد عيسى 1122
      حنان ابراهيم محمد سالمه 1122
      حنان رضا ابو اليزيد رزق 1122
      خالد ابراهيم عبدالحميد عبدالفتاح غنيم 1200
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 -13-   كليه الصيدله    

    كشــــــــــــف                                     شئون طالب                      

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      خالد رجب عبدالسالم سالم 1201
      خالد عبدالعاطى محمد موسى 1201
      خالد محمد السعيد رقيه 1202
      خالد محمد عبدالعال عبدالرحمن  1202
      خالد يوسف يحى علوان 1202
      خلود خالد عبد الفتاح راضى 1202
      خلود سامى محمد حيدره 1202
      خيرات اشرف على متولى عبد العال 1202
      داليا جمال ذكى رمضان هالل 1202
      صالح محمد القصير    )ق( الياد 1210
      داليا طارق خالد النادري 1211
      داليا ياسر عمر ابواحمد 1211
      دعاء احمد بسيونى محمد 1212
      دعاء رضا عطيه عبد الحميد عطيه 1212
      دعاء سمير عبدالرازق شرف الدين عقل 1212
      دعاء عبدالمجيد محمد الشوربجى 1212
      دعاء مرسى عبدالعزيز الشربينى 1212
      دليله فتوح محمود عبدالواحد راضى 1212
      دنيا ابراهيم كامل محمد الدمياطى 1212
      دنيا احمد العشرى حداد 1210
      دنيا سامى محمد ادريس 1211
      دينا السعداوى عبدالكريم جبريل 1211
      رج على محمد عطيهدينا السيد ف 1212
      دينا رضا مرسى عبدالعزيز 1212
      دينا عادل حمدى ابو اليزيد محمد 1212
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 -14-   كليه الصيدله    

  كشــــــــــــف                                     شئون طالب                     

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      دينا عبدالله عبد المحسن عزيزه 1212
      دينا عبدالله محمد ابو الفضل 1212
      دينا مجدى مسعد حدايه 1212
      دينا هالل السيد شوربه 1212
      طارق مصطفى الزيات ذياد 1220
      رؤى ابو اليزيد محمد ابو عيد 1221
      راجيه عبدالهادى عبدالمجيد السيد 1221
      رامه خالد محمد توفيق امين شريف   )ق ( 1222
      رانا اشرف احمد الشيخ 1222
      رانيا السيد احمد محمد خليفة 1222
      رانيا رزق السيد الشاذلى 1222
      ربا صبحى محمد عمران 1222
      رجب عبدالوهاب رجب جعفر 1222
      رحاب احمد رفعت عبد اللطيف شيحه 1222
      رحاب صبرى محمد ابراهيم محمد 1220
      رحمه ثروت عيد محمد شكرى 1221
      رحمه خالد بدوى على الدين 1221
      رحمه محمد عبدالوهاب ادريس 1222
      رضا السيد حموده عبدالسالم 1222
      رضوى ابراهيم إبراهيم الفقي 1222
      رضوى احمد السيد بيومي الصواف 1222
      رضوى خالد محى الدين زكي جاد 1222
      رضوى سامي محمد احمد الشلبي 1222
      رقيه جمال عبدالمحسن مندور 1222
      بدالحليم على   )ق (رميصاء صالح فتحى ع 1220
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  -15-                                                كليه الصيدله    

    كشــــــــــــف                               شئون طالب                       

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      رنا ابراهيم الدسوقى عبدالوهاب بده 1221
      رنا اسامه محمد احمد موسي 1221
      رنا توكل الشحات محمدعلى 1222
      رنا حامد يونس عبدالمجيد  1222
      ولىرنا عبدالمنعم عبد الخالق الخ 1222
      رهف عبدالسالم على الجناينى  1222
      روان احمد فتح الله محمد رحاب 1222
      روان عبدالسيد عبدالسالم مرعى 1222
      روان على عزت رجب 1222
      روان كمال محمد متولى منصور 1220
      روان مجدى محمد علي علي عبدالله 1221
      عبدالشافى السيد صفاروان محمد رضا  1221
      رودينه هشام فتحى شمس الدين 1222
      روضه احمد محمد سيد  محمود 1222
      روال هانى عبدالحميد سليم 1222
      روميساء رضا على محمود البخ 1222
      ريم خالد عبد التواب هواش 1222
      ريم صالح السيد ماجد 1222
      الحفنى السيد سالمريم ماهر  1222
      ريم ياسر عبد العظيم القزاز 1220
      ريناده احمد على احمد مرعى 1221
      ريهام احمد محمد احمد 1221
      ريهام جمال البسيونى الفرارجى  )ق ( 1222
      ريهام صابر احمد الصفتى 1222
      ريهام صبحى محمد جبر 1222
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 -16-   لصيدلهكليه ا    

   كشــــــــــــف                                    شئون طالب                    

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ه مصطفى عبدالرازقريهام ط 1222
      ريهام عيد محمد القللي 1222
      ريهام محمد محمد احمد سعدون 1222
      ريهام وجيه عبد المجيد العكروتى 1222
      زياد خيرى حجازى حجازى علي 1220
      زياد عبد الله سعيد عبدالهادى جعفر 1221
      زينب سمير السيد سحلوب 1221
      زينب عبدالقادر السيد حسانين 1222
      زينب عصام رياض ابراهيم عيد 1222
      زينب محمد زكريا ابوعبده 1222
      زينب محمد عبده محمد خليفه 1222
      ساره ابراهيم عمر الخولى 1222
      ساره ابراهيم مصلحى عطيه وهدان 1222
      ساره احمد البسطويسي حرحش 1222
      ساره السيد على محمد الخطيب 1220
      ساره ايمن عبدربه المراكبي 1221
      ساره جمال محمد خليل النجار 1221
      ساره رافت محمد عبدالعاطى 1222
      ساره سعيد رشاد عبد العزيز سالمة 1222
      ساره طارق محمد الرفاعى مرعى حسين 1222
      ب ابراهيم السعدنىساره عادل العز  1222
      ساره عبدالحى صفى الدين العراقى 1222
      ساره عبدالواحد على احمد المرسى 1222
      ساره عالء محمد كامل سليمان 1222
      ساره ماهر الزينى المنسى 1200
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 -17-   كليه الصيدله   

    كشــــــــــــف                                     شئون طالب                    

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ساره محمود فؤاد محمود المجاعص 1201
      ساره مصطفى احمد نجم 1201
      ساندى نبيل نجيب عطاالله وهبه 1202
      سعيد فتحى ناصف الحنفى ابراهيم 1202
      سعيده مبروك بسيونى ابو هجم 1202
      سلمى احمد ذكى مراد 1202
      سلمى امام محمد الحداد 1202
      سلمى حازم محمد ابراهيم 1202
      سلمى سامى عبدالفتاح حسب النبى 1202
      سلمى شفيق غريب عبدربه الصعيدى 1210
      سلمى طلعت محمد المكاوى 1211
      سلمى طه كمال صدقه 1211
      سلمى على فؤاد عسكر 1212
      سلمى عماد سعيد السيد سالمه 1212
      سلمى محمد ابراهيم اسماعيل الشامية 1212
      سلمى محمد احمد خالد طه 1212
      سلمى محمد عبدالستار يوسف 1212
      سلمى محمد محمد السمادوني 1212
      سلمى محمود فوزى محمود محيسن 1212
      سلوى سمير فريد المصرى 1210
      سلوى شفيق غريب عبدربه الصعيدى 1211
      سليمان سمير سليمان جعفر 1211
      سماح خالد ابراهيم خليفه 1212
      سماح عيسوى شاهين المر 1212
      سميره حامد محمد رشوان ابو العنين 1212
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  -12-   كليه الصيدله    

   كشــــــــــــف                                       شئون طالب                     

  8112/ 8112معى للعام الجا االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      سميره صالح عبدالفتاح السعيد صالح 1212
      سناء ابراهيم فتح الله فايد 1212
      سناء احمد عبداللطيف احمد 1212
      سناء سمير عبد الظاهر الجدى 1212
      سسناء محمد عطيه خمي 1220
      سهام اسامه سليمان عبدالعال 1221
      سهير على فريد محمد 1221
      سهيله فهمى محمد البدرى فهمى محمد 1222
      سوسن محمد على محمد شملة 1222
      شذى رضا عبدالخالق رجب  1222
      شروق ابو المجد عثمان ابو المجد 1222
      شروق السيد محمود السيد خلف 1222
      شروق ناجح اسماعيل عماشه 1222
      شريف على شحاته عبد الخالق يوسف 1222
      شفاء علي عبدالعزيز عياد 1220
      شهنده محمود عبدالغنى هطل 1221
      شيماء ابراهيم محمد عبد الله العجان 1221
      يد سالمشيماء احمد عبدالغفار الس 1222
      شيماء السيد محمد رضوان 1222
      شيماء رضا احمد محمد جعفر 1222
      شيماء شوقى عبدالونيس العربى منصور حسن 1222
      شيماء عبدالجواد عبدالرحمن العيص 1222
      شيماء عبدالله عبدالعظيم ابو عوف 1222
      شيماء محمد احمد عبد الغنى 1222
      شيماء ممدوح غانم احمد السيد 1220
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 -12-   كليه الصيدله    

    كشــــــــــــف                                    شئون طالب                      

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   طالباسم ال          م

      شيماء يحى محمد خيرى ابراهيم 1221
      صابرين غباشى احمد عيشه 1221
      صباح محمود محمد ابراهيم 1222
      ضحى احمد مصطفى السيد البيلى 1222
      ضحى عماد الدين عبد الحليم عبد الرحمن الجناينى 1222
      محمد اسماعيل عبد الهادى ضحى 1222
      ضحى محمد طه الشناوى العدوى 1222
      ضى حسين احمد احمد الصعيدى 1222
      طارق عبدالنبى مبروك شرباش 1222
      طاهر قطب زكى شاهين 1220
      طه حسن طه جاب الله 1221
      طه عبدالباسط احمد عطيه 1221
      مجاور غالب عادل محمد سعد  1222
      عامر مصطفى عامر خليل الخولى 1222
      عبدالحليم محمود محمد حامد  1222
      عبدالحميد احمد عبد الحميد عيد 1222
      عبدالرحمن اشرف جالل الفرعوني 1222
      عبدالرحمن انس احمد شحاته 1222
      عبدالرحمن جابر حامد خضر  1222
      الرحمن جمال مرزوق نصرعبد 1220
      عبدالرحمن محمد على مصطفى الننى 1221
      عبدالرحمن محمود عبدالمقصود محمد الجندى 1221
      عبدالرحمن نبيه عبد الرحمن قطب عالم 1222
      عبدالعزيز السيد السيد محمود الدرعه 1222
      عبدالفتاح حسن عبد الفتاح الروينى 1222
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 -81-   كليه الصيدله   

    كشــــــــــــف                                    شئون طالب                       

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 موعمج   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      عبدالفتاح صالح عبد الفتاح برهام 1222
      عبدالكريم احمد عبد الكريم احمد سالم 1222
      عبدالله اشرف غازى بسيونى عيسوى 1222
      عبدالله ايهاب عبدالله السيد 1222
      ( xعبدالله مصطفى احمد البيش    ) 1220
      يخعبدالله مصطفى اسماعيل محمود الش 1221
      عبير بليغ حمدى محمد عصفور 1221
      عصماء نادر أحمد محمد المكاوي 1222
      عصمت عمر عيد سالمة الحشاش 1222
      عفاف محمود محمد حامد ابوصرة 1222
      عال سعيد حسين سيد احمد شمس الدين 1222
      عال عادل محمد شوقى عبدالحليم رضوان 1222
      عال عباده احمد عباده 1222
      عال محمد صبحى محمد عبد المجيد 1222
      على خالد على رحمه 1220
      على خالد محمد الخواص 1221
      على طارق محمد الخضرى الصواف 1221
      علياء على فرج على الصباغ 1222
      علياء هشام على محمد احمد 1222
      سعد حنا سعدعماد فوزى  1222
      عمار سالم ابومسلم عصر 1222
      عمر ابراهيم على سعد عبد العال 1222
      عمر احمد احمد بهلول 1222
      عمر خالد محمد توفيق عبدالباعث شداد 1222
      عمر سالم شريف وزه 1200
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 -81-   كليه الصيدله    

    كشــــــــــــف                                       شئون طالب                    

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      عمر سامح السيد السيد الساكت   ) ق ( 1201
      عمر صبرى مسعد حسن مشعل 1201
      عمر عادل عبدالحميد عباس النحاس   )ق ( 1202
      عمر فوزى ابراهيم سليمان على 1202
      عمر هانى فاروق محمد المدبوح 1202
      عمرو محمد بالل العبد 1202
      عمرو مصطفى محمد عبد الله بكتوت 1202
      ابو زهره  )ق (عنان ثروت السيد محمد  1202
      غاده رمضان عبد العاطي مصطفى ساس 1202
      غاده شوقى اسماعيل حسن 1210
      غاده وحيد ابراهيم عبد الغني عطاالله 1211
      فؤاد محمد فؤاد توفيق الصياد 1211
      فارس السيد صديق احمد التالوى 1212
      النفارس ايمن عبدالقوى احمد القش 1212
      فارس عبدالحميد فوزى الديب 1212
      فاطمه احمد عبدالمعطى عبدالحليم 1212
      فاطمه السيد عبد الرحيم صقر موسى 1212
      فاطمه ايمن عبدالحميد رزق 1212
      فاطمه توفيق محمد احمد سالم 1212
      فاطمه حسن مساعد القصاص 1210
      عبد الستار محمد راضىفاطمه حسين  1211
      فاطمه خالد عبدالمجيد طايل 1211
      فاطمه سعيد السيد ابو اسماعيل 1212
      فاطمه عبدالله المحمدى بوادى 1212
      فاطمه عبدالمتعال عبد المجيد شاهين 1212
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  -88-   كليه الصيدله     

   كشــــــــــــف                                     شئون طالب                     

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      فاطمه مجدى محروس محمود الزين 1212
      جمال الدين فاطمه محمد حماده احمد 1212
      فاطمه محمد مسعود أبو رمان 1212
      فاطمه نجاح الوردانى غريب النحاس 1212
      فايز محمد محمود ابراهيم حميد 1220
      فتحى محمد فتحى احمد المهدى 1221
      فرح فتوح سرور عبدالحميد عيسى 1221
      موسى   )ق (فرح محمود ايمن عبدالبارى محمود ابو  1222
      فريال محمد نعيم العشرى 1222
      كريم اسامه السيد خالد الجندي 1222
      كريم عادل السيد مرسي 1222
      كوثر السيد مهدي العاصي 1222
      كيرلس اسامه اميل عزيز حنا 1222
      الرا كرم فارس عزيز 1222
      لميس حسن محمد حسن درويش 1220
      مؤمن طارق ابواليزيد موسى العكل 1221
      ماجد محمد يوسف ابراهيم عصر 1221
      مارتينا جمال سعيد عبد المسيح بشاي 1222
      مارفن امير فتحى عوض 1222
      مارك ممدوح حسنى برسوم 1222
      مارينا ماجد ميخائيل صليب 1222
      مارينا مجدى جرجس ناشد 1222
      مالك رفاعى عبدالرحيم سكون     )ق ( 1222
      مجد ايمن حسين      )ق ( 1222
      مجدى محمد احمد محمد سليم 1220
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 -83-   كليه الصيدله    

    كشــــــــــــف                                    شئون طالب                      

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      محمد ابراهيم مصطفى عماره 1221
      محمد ابو زيد سعد محمد ابوزيد 1221
      محمد احمد السعيد ابراهيم 1222
      عبد الجواد محمد احمد على 1222
      محمد السعيد عبد الفتاح يحى 1222
      محمد السيد عبد الفتاح سحلوب 1222
      محمد السيد محمد ابو حدايه 1222
      محمد ايمن محمود السودانى 1222
      محمد ايهاب أبواليزيد بيومى 1222
      محمد باشا ايهاب سعد 1220
      فوزي الجزار محمد ثروت محمد 1221
      محمد جابر احمد على ضبيع 1221
      محمد جابر فتحى عليوة سالم 1222
      محمد جالل محمد الجمال 1222
      محمد جمال ابراهيم هنداوي االحول 1222
      محمد جمال احمد محمد المنايلى 1222
      محمد خالد احمد يوسف 1222
      د عبد الله الصعيدىمحمد خالد حام 1222
      محمد خالد رشاد السيد على 1222
      محمد خالد عبدالمنعم حجازى زيادة 1220
      محمد خيرت ابراهيم على سعد 1221
      محمد ربيع سيداحمد الشامي 1221
      محمد رجب محمد العضاض 1222
      محمد رضا عبد العزيز شحاتة 1222
      رمضان على غطاسمحمد  1222
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  -84-   كليه الصيدله    

    كشــــــــــــف                                       شئون طالب                    

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                          
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      محمد رمضان محمود رمضان 1222
      محمد زيد حامد زيد  1222
      محمد شبل السيد عزام  1222
      محمد شريف محمد فرحات 1222
      محمد شعبان خليل محمد هالل 1220
      محمد صابر ابراهيم مسلم 1221
      اشمحمد صابر جابر القرو  1221
      محمد صالح السيد جاب الله )ق(     1222
      محمد صبحى عبدالمولى بركات 1222
      محمد صالح الدين احمد حبيب 1222
      محمد طارق شاكر السباعى 1222
      محمد طلعت السيد بسيوني 1222
      محمد عادل ابراهيم محمد 1222
      محمد عادل طه احمد فاخر 1222
      محمد عبداالعلى محمد بدوى المسلمانى 1220
      محمد عبدالرازق بالل مليجى 1221
      محمد عبدالستار عبدالجواد ابراهيم المغربي 1221
      محمد عبدالغفار محمد جاد 1222
      (x محمد عبدالفتاح محمد وهبه     )  1222
      لطيف جبرمحمد عبداللطيف الرفاعى عبدال 1222
      محمد عبدالله أبو الفتح خطاب 1222
      (x محمد عبدالله محمد بدر        )  1222
      محمد عبدالله محمد صادومه 1222
      محمد عبدالوهاب حامد عبد الوهاب الشرقاوى 1222
      محمد عزت محمد عبد الرحيم السايس 1200
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  -85-   كليه الصيدله     

    كشــــــــــــف                                     شئون طالب                    

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                          
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      م الدين محمد ابراهيم الدكماويمحمد عصا 1201
      محمد عقل حامد عقل الشرقاوى 1201
      محمد عالء عبدالعزيز عبد الجواد سالم 1202
      محمد عماد محمد احمد حفنى 1202
      محمد عوض عبدالحميد الدرس  1202
      محمد فرج مفرح محمود الشاملى 1202
      فمحمد فريج محمد خلي 1202
      محمد فوزى ابو الحسن احمد محمد 1202
      محمد كمال عيد عتيم 1202
      محمد مجدى محمد ابوالنصر 1210
      محمد مجدى محمد صديق  1211
      محمد محمد السيد عرفه 1211
      محمد محمد عبدالعدل عبد الحميد الحفناوى 1212
      محمد محمد عطيه ابراهيم 1212
      محمد محمود سالم الشحات سيد احمد 1212
      محمد محمود عبدالعزيز المحروق 1212
      محمد محمود محمد سليمان حموده 1212
      محمد مصطفى عزت الغزولى 1212
      محمد مصطفى محمد الدن 1212
      محمد هالل محمد محمد بركات 1210
      يوسف     )ق( محمد يوسف عبدالجليل 1211
      محمود ابراهيم محمد ضبش 1211
      محمود ابو بكر محمد االبجر      )ق( 1212
      محمود احمد عبدالسميع ابراهيم مكرم 1212
      محمود السيد حامد أحمد نصر 1212
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  -86-   كليه الصيدله     

    كشــــــــــــف                                       شئون طالب                    

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      محمود السيد عبدالله الشاعر 1212
      حمحمود جهاد محروس عبد الفتا  1212
      محمود رجب سعد فرج محمد سعاده 1212
      محمود سعيد العزب حسن عامر المرجاوى 1212
      محمود عبدالعزيز محمود محمود الجزار 1220
      محمود فتح الله احمد المتولى      )ق( 1221
      محمود مجدى محمد شاهين      )ق( 1221
      جلهوم محمود محمد مصطفى محمد 1222
      محمود مصطفى عبدربه عيد 1222
      مرام عمرو مصطفى عبدالمجيد 1222
      مروه احمد محمود محمد الفار 1222
      مروه رضا محمد على االقرع 1222
      مروه شريف محمد االنصاري مصطفي بدر 1222
      مروه محمد محمود غنيم 1222
      فتاح أبو علىمروه محمود عبدال 1220
      مروه هشام سعد زغلول صديق العشرى 1221
      مريم السيد حامد على شلبى 1221
      مريم ايهاب صابر مكارى 1222
      مريم زغلول مختار فارس واصف 1222
      مريم عماد محمود احمد المرسي 1222
      مريم كرم صليب لطفى 1222
      مد امبابى  )ق(  مصطفى احمد مح 1222
      مصطفى السيد السيد بالل 1222
      مصطفى حمدى الرفاعى مصطفى مسعود 1222
      مصطفى عبدالله على احمد 1220
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  -87-   كليه الصيدله    

   كشــــــــــــف                  شئون طالب                                       

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                        
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      مصطفى عبدالمعبود محمد عبده النورى 1221
      مصطفى عالء محمد محمد االبيارى 1221
      مصطفى على عبدالعال محمد 1222
      مصطفى علي محمد الميت 1222
      مصطفى عوض محمد فوزى الحوشى 1222
      مصطفى محمد صديق شريف الديب 1222
      مصطفى محمد على احمد      )ق( 1222
      مصطفى محمد عبدالفتاح حسن 1222
      مصطفى محمد محمود غازى الشامي 1222
      هاشممصطفى محمد مصطفى شفيق  1220
      ملك رفاعى عبدالرحيم سكون     )ق( 1221
      ممدوح فضلون ممدوح عبدالعزيز الحبيبى 1221
      منار احمد شاكر احمد عثمان 1222
      منار فتحى عبدالفتاح الفار 1222
      منار محمد عبدالرحمن بسيونى هلول 1222
      منار محمود عبدالعظيم الهبيان 1222
      ( xمنار ممدوح محمد محمد ابراهيم ) 1222
      منه الله احمد احمد السمنودى 1222
      منه الله احمد سعد سيداحمد 1222
      الله عبدالحميد محمود القط همن 1220
      منه الله عمر عبدالرحمن احمد عبد الرحمن 1221
      منه الله محمد ابراهيم طنطاوى 1221
      منه الله محمد ابراهيم عبد القادر هالل 1222
      منه الله محمد عبد العزيز داود 1222
      منه الله مدحت عبد السالم مصطفى 1222
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  -82-   كليه الصيدله    

   كشــــــــــــف                                      شئون طالب                     

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                         
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      منى ابراهيم فتوح إبراهيم الصاوى 1222
      منى حسن السيد الجيار 1222
      منى رؤف احمد السيد العجوز 1222
      منى عبد العال مصطفى الفيومى 1222
      منى فؤاد محمد دويدار 1220
      منى محمد مصطفى الجزار 1221
      مها اسامه عبد الوهاب عوض الله علوان 1221
      مها السيد معوض السيد عرفات 1222
      مها خالد محمد عبدالله 1222
      مها سليمان سليمان عثمان 1222
      مها صالح عبدالصادق حجر 1222
      مها عاطف ابراهيم ابراهيم 1222
      مهند محمد أشرف سعد غرابه 1222
      مى احمد ابراهيم حامد مكاوى 1222
      ( xمى حامد محمد جبر عمر       ) 1220
      مى عاطف عبدالمحسن محمد الريدى 1221
      مى عبدالحليم عبدالجيد سرور 1221
      مى محمد حامد حموده  1222
      مى محمد محمد عمران زايد 1222
      مى محمود محمد محمد الديب 1222
      ميار محمود عاشور محمد الشماع 1222
      ميرنا سامى صادق حنا 1222
      ميرنا وليد ربيع بسيونى الغياتى 1222
      ميمنه محمد فرج دسوقى 1222
      مينا كامل صبحى بشاره عبدالسيد 1200
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 -82-   كليه الصيدله    

   كشــــــــــــف                                      شئون طالب                     

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   لطالباسم ا          م

      مينا ماهر عبده يونان       )ق( 1201
      مينا نبيل فاروق انطون 1201
      نادر محمود محمود عاصى 1202
      نادين اشرف محمد راشد 1202
      نادين طارق مصطفى العيسوى ايوب 1202
      ناريمان جابر سليمان غانم 1202
      نانسى ممدوح على أحمد ميبر 1202
      نبيل سعد عبدالمعبود عبدالعال     )ق( 1202
      نبيله مصطفى امين كشك 1202
      نجاح السيد عبد الهادي السيد سالم 1210
      نجاح عبدالقادر علم الدين عبدالقادر حسين 1211
      نجيه عبدالحميد عبدالقوى جاد الله  1211
      ندا محمد محمد بدر السيد بدر 1212
      ندا محمد يحى عبدالقادر الدعباس 1212
      ندى ابراهيم السيد ابراهيم عجيل 1212
      ندى احمد السيد عمر رمضان 1212
      ندى احمد سعيد خلوصى  1212
      ندى اشرف محمد عبدالبديع محمود 1212
      زى محمد عبدالعزيزندى حماده فو  1212
      ندى خالد حامد محمد الحداد 1210
      ندى خالد خليل الشرقاوى 1211
      ندى خالد مصطفى عبدالوهاب ابو يوسف 1211
      ندى رضوان احمد حموده 1212
      ندى صالح جيوشى عبد الفتاح الشناوى 1212
      ندى عادل بدير السيد شروله 1212
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 -31-   كليه الصيدله    

    كشــــــــــــف                                      شئون طالب                      

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 وعمجم   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ندى عبدالعال محمد احمد 1212
      ندى عبدالعزيز زهران بيومى 1212
      ندى عالء ابو النصر احمد شهاب 1212
      ندى محمد سليمان محمد سليمان 1212
      ندى ناصر سعد الحنفى شرباش 1220
      ندى وائل طه قاسم 1221
      نرمين احمد عبدالمجيد عبده 1221
      نسمه باهر محمد الشامى 1222
      نهاد ايهاب عاطف عوض خطاب 1222
      نهال محمد وجدى محمد ابوعمر 1222
      نهال مصطفى على محمد حجر 1222
      نور جمال السيد فهيم 1222
      نور شعبان محمد عبد المطلب العرينى 1222
      نورا احمد القطب ابراهيم سيد احمد 1222
      نورا عبدالمنعم صالح نوار 1220
      نورا محمد الشناوى حشيش 1221
      نورا محمد عبدالفتاح السيد بالل 1221
      نورا وحيد محمد محمود نصر 1222
      نورالدين رجب رمضان رجب اسماعيل 1222
      نورالدين محمد رمضان حندق 1222
      محمد حزيننوران حمدى ابراهيم  1222
      نوران عبد الحكيم عبد الفتاح ابراهيم 1222
      نوران مجدى احمد النشرتى     )ق ( 1222
      نوران يحيى محمدى عبدالدايم الطفلى 1222
      نورهان احمد عزت الننى 1220
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 -31-   كليه الصيدله    

    كشــــــــــــف                                      شئون طالب                     

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                    
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      نورهان السعيد محمود السيد 1221
      نورهان امين احمد السكرمى 1221
      نورهان زكريا عبدالعظيم عواد 1222
      ( xنورهان سمير عبداللطيف زايد   ) 1222
      نورهان فتحى عبدالفتاح ابوحسين 1222
      نورهان محمد احمد شحاته 1222
      نورهان محمد احمد عبدالغنى 1222
      نورهان محمد رجب عبدالرحيم سالم 1222
      محمد عبدالمقصود الجوهرى نورهان 1222
      نورهان ناجح محمد شرف 1220
      نورهان نصر عبدالواحد محمد ابو قمر 1221
      نيره صديق فرج عبدالرازق 1221
      نيره منصور عبدالله بدر 1222
      نيفين فايز غنيمى عبدالرحمن عامر 1222
      كهاجر ابراهيم محمد عبدالرحمن بري 1222
      هاجر ابراهيم مختار برهام خضر 1222
      هاجر اسامه محمد ابو العنين محمد 1222
      حسنين هاجر امين ابراهيم ابراهيم 1222
      هاجر بدران ابراهيم همام على 1222
      هاجر خالد بسيونى احمد دويدار 1220
      هاجر رافت عبدالال بسيونى 1221
      جر عادل ابراهيم محمد خضرها 1221
      هاجر عادل رمضان عبد السالم سعيد 1222
      هاجر عبدالخالق السيد عبدالخالق 1222
      هاجر عبدالعليم كامل محمد الرزاز 1222
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 -38-         كليه الصيدله    

  كشــــــــــــف                                            شئون طالب                    

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                       
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      هاجر عبداللطيف الذكى اسماعيل فايد 1222
      هاجر وجيه دسوقي محمد عفيفي 1222
      هاله عاصم محمد الغرباوى 1222
      هانى المرسى محمد المرسى الصبرى 1222
      الله محمد مصطفى ابراهيم مراد ةهب 1220
      هبه احمد السيد القروه 1221
      هبه العزب عبدالعزيز العزب شحاته 1221
      هبه خيرى السعيد سليمان البنا 1222
      مل عبداللههبه عاطف كا 1222
      هبه مبروك محمد الغول 1222
      هبه محمود عبدالمؤمن عبدالفتاح محمود 1222
      هبه ممدوح عبداللطيف محمد تزرة 1222
      هدى المحمدى فتحى المحمدى عبده 1222
      هدى انورعبدالعزيز حجازى 1222
      هدى كامل احمد ابراهيم حسان 1220
      هدى محمد محمد محمد البرعى 1221
      هدى هشام فتحى حراز 1221
      هدير ابو المكارم عبد العزيز الوالى 1222
      هدير جمال عبدالحميد ابو الفضل 1222
      هدير رفعت عبدالمنعم عبد الفتاح برهومه 1222
      هدير رمضان القطب محمد ابراهيم 1222
      دالحكيم الدقنهدير طارق عب 1222
      هدير على محمود اإلبشيهى 1222
      هدير مجدى محمد محمد ضوه 1222
      هشام طه محمد عبد السميع 1200



 

[Type text] Page 22 

 

     

 -33-   كليه الصيدله    

  كشــــــــــــف                                           شئون طالب                

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                   
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      هشام محمد على محمد منصور حبيب 1201
      همام محمد شاكر بدر        )ق ( 1201
      همت ضياء الدين كمال سيد متولى   ) ق ( 1202
      هند الصافى محمد الصافى بهنسى 1202
      هند محمد عبدالعزيز برج 1202
      وائل عبدالمجيد محروس ابو الفضل    )ق ( 1202
      وجيهه الجابرى صبحى الجابرى شلبى 1202
      وسام حسين ابراهيم العطار 1202
      وسام محمد ذكى محمد عيون 1202
      محمد ابو حسين شاهين وفاء خالد 1210
      وفاء مجدى مصطفى عبد الرحيم ابو شنب 1211
      وفاء محمد ابو الوفا الشافعى 1211
      والء جمال راغب منصور المحجوب 1212
      والء عبدالمنعم ابواليزيد عبدالعزيز عيد 1212
      والء محمد عز العرب عبدالعزيز الجعفرى 1212
      الء محيى محسوب بسيوني زبادىو  1212
      وليد احمد محمد احمد شمحوط 1212
      يارا السيد سعد السيد الخياط 1212
      يارا جمال السعيد رسالن 1212
      يارا عبدالرءوف محمد بدوى 1210
      يارا عبدالرحمن محمد هيكل 1211
      يارا محمود محمد مراد 1211
      ر خالد رمضان السيدياس 1212
      ياسمين الحسينى محمد عويضه 1212
      ياسمين السيد حسن محمود حسن 1212
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  -34-   كليه الصيدله    

  كشــــــــــــف                                      شئون طالب                     

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رجاترصد د                                       
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ياسمين حسن رياض حافظ الدرف 1212
      ياسمين حسين متولي حراز 1212
      ياسمين حماده فرج محمود عامر 1212
      ياسمين سامح محمد السيد ابوشادى 1212
      ياسمين عاطف ذكريا على محمد 1220
      ياسمين عبدالهادى محمد عبد الرازق 1221
      ياسمين عزت علي عبدالمقصود 1221
      ياسمين فايز محمد الشناوى الزنارى 1222
      ياسمين كمال عبدالرحمن خفاجى 1222
      ياسمينا ايمن أحمد عبد المغنى غانم 1222
      اقوت احمد محمد احمد الشاذلىي 1222
      يحيى طارق عبد العزيز السباعى دنيا 1222
      فتحى محمود محمد سرور يىيح 1222
      يحيى محسن السيد حسين ابراهيم 1222
      يسرا طارق احمد توفيق شاهين 1220
      يمنى السيد محمد إبراهيم حجر 1221
      د الشامىيمنى جمعه محمد محم 1221
      يمنى حسام الدين محمد حسين بدوى 1222
      يمنى كمال فتح الله المرسى مندور 1222
      يمنى مؤمن عبد الوهاب محمد بدوى 1222
      يمنى معتز محمد عبدالعليم 1222
      يوستينا بهلول عزت حبيب  1222
      يوسف احمد عبدالوهاب الشاعر 1222
      يوسف اسامه عبد المجيد السمدونى 1222
      يوسف السعيد جابر الشيخ 1220
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     -35-  

                                                      كليه الصيدله    

 شئون طالب                                                         

  كشف                                                                          

  8112/ 8112للعام الجامعى  االولىالفرقه  رصد درجات                                          
 مجموع   تحريرى  شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      يوسف عبدالهادى يوسف محمد قرشم 1221
      احمد ناصف يوسف محمد عيسى 1221
      اسماء محمد حسن االعصر  1222
      اسماء صالح الدين على ابوالحسن  1222
      رنا اسامه فاروق رمضان السيد  1222
      عبير سيد عبدالبارى دراز  1222
      حمدى مصطفى محمود المحمدى 1222
      كامل عبدالفتاح حسين حسين الزيات  1222
      جر على محمد منصورها 1222
      حنان محمود حسن متولى  1220
      دينا محمد زكى محمد صبره 1221

 المسجل  المراجع       المختص          

 

 

 

     
 


