
كیمیاء اسم الطالبر الجلوس
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فسیولوج
تخلفات من فرق سابقھعلم نفسى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحابراھیم محمد محمد أبو ضیف عسكر(ق)2006

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاحمد ایمن عبدالرحمن إبراھیم عامر(ق)2018

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  ناجحxناجحxxxxاحمد جمال جابر على سعفان (×)2019

  نباتات طبیھ(من اعدادى)   كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  xxxxxxxاحمد سمیر عبداللطیف جاب هللا (×)2025

  نباتات طبیھ(من اعدادى)   كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  xxxxxxxاحمد صالح محمد الصفطي (ق)2027

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  كیمیاء عضویھ(من اعدادى)xxxxxxxاحمد عمرو شحاتھ محمد احمد (ق)2038

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  كیمیاء عضویھ(من اعدادى)xxناجحxxxxالسید مصطفى السید محمد مشالى(ق)2151

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحالشیماء فھمى عبدالغنى باشا (ق)2152

كیمیاء تحلیلیھ(من اعدادى)  كیمیاء عضویھ(من اعدادى)xناجحناجحxxxxامنیھ ایمن جابر عطیھ (ق)2162

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامیره خیرى عبدالحلیم سلیم (ق)2174

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  كیمیاء عضویھ(من اعدادى)xxxxxxxبراء عوض مصطفى عبدالجلیل (×)2244

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  xxxxxxxتقى نبیھ احمد الفقى (ق)2263

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححسن الجیوشى حسنالسید أبو شلق(ق)2280

  نباتات طبیھ(من اعدادى)   كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  xxxxxxxحسن سامح حسن الشنباوى(ق)2281

  نباتات طبیھ(من اعدادى)   كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  ریاضیات(من اعدادى)ناجحxناجحxxناجحناجححمزه فرج احمد احمد عیسى (ق)2289

  نباتات طبیھ(من اعدادى)   كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  ناجحxxxxxxخالد إبراھیم عبدالحمید عبدالفتاح غنیم(ق)2293

كیمیاء عضویھ(من اعدادى)ناجحxناجحxxxxخالد محمد عبدالعال عبدالعزیز عبدالرحمن (ق)2298
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  تشریح(من اعدادى)   كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  xxxxxxxخلود سامى محمد حیدره (ق)2301

  نباتات طبیھ(من اعدادى)   كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  xxxxxxxدالیا صالح محمد القصیر ( ق)2308

كیمیاء عضویھ(من اعدادى)ناجحxناجحxxناجحxدینا عادل حمدى ابوالیزید محمد (ق)2329

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرامھ خالد محمد توفیق امین شریف(×)2331

حقوق االنسان(من اعدادى)xxxxxxxریھام جمال البسیونى الفرارجى (×)2368

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  xxxxxxxساره رافت محمد عبدالعاطى (ق)2379

xxxناجحxxناجحسمیره صالح عبدالفتاح السعید صالح(ق)2401

  نباتات طبیھ(من اعدادى)   كیمیاء عضویھ(من اعدادى)    ریاضیات(من اعدادى)   xxxxxxxعبدالرحمن جابر حامد خضر (ق)2442

ناجحناجحناجحxناجحناجحناجحعبدالعزیز السید السید محمود الدرعھ (ق)2448

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعلى خالد محمد الخواص (ق)2476

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعمر احمد احمد بھلول (ق)2480

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  ناجحناجحناجحناجحxxxفاطمھ حسن مساعد القصاص (ق)2496

xxxxxxxكیرلس اسامھ امیل عزیز حنا (ق)2517

كیمیاء عضویھ(من اعدادى)ناجحناجحxxxناجحxمالك رفاعى عبدالرحیم سكون (×)2529

xxناجحناجحناجحناجحناجحمجد ایمن حسین (×)2533

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد جمال احمد محمد المنایلى (ق)2553

xxxxxxxمحمد صالح السید جاب هللا (ق)2571
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  نباتات طبیھ(من اعدادى)   كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  xxxxxxxمحمد مجدى محمد صدیق (ق)2594

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد مصطفى عزت الغزولى(ق)2597

كیمیاء عضویھ(من اعدادى)ناجحناجحناجحxxxناجحمحمد یوسف عبدالجلیل یوسف(×)2600

ناجحناجحناجحناجحxناجحxمحمود احمد عبدالسمیع إبراھیم مكرم(ق)2601

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمود السید عبدهللا الشاعر(ق)2606

تشریح(من اعدادى)   كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  ناجحxناجحxxxxمحمود فتح هللا احمد المتولى(×)2615

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  تشریح(من اعدادى) ریاضیات(من اعدادى) xناجحناجحxxxxمصطفى محمد على احمد (×)2643

كیمیاء عضویھ(من اعدادى)xxxxxxxمى عبدالحلیم عبدالجید سرور (ق)2681

  نباتات طبیھ(من اعدادى)   تشریح(من اعدادى)  ناجحxxxxxxنبیل سعد عبدالمعبود عبدالعال (×)2697

  نباتات طبیھ(من اعدادى)   كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  ناجحناجحناجحxxناجحxنوران مجدى احمد النشرتى (×)2749

كیمیاء عضویھ(من اعدادى)ناجحxناجحxناجحxxنورھان سمیر عبداللطیف زاید (×)2753

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  xxxxxxxھمام محمد شاكر ھمام بدر (ق)2789

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  ناجحxxxxناجحxوائل عبدالمجید محروس أبو الفضل(×)2792

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  ناجحناجحناجحناجحناجحناجحxیوسف السعید جابر الشیخ (ق)2833
كیمیاء عضویھ(من اعدادى)   نباتات طبیھ(من اعدادى)ناجحxناجحxxxxساره حسن فوزى محمد على2844
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صیدلیھ طبیعیھ(من اولى)  ناجحناجحناجحXناجحناجحابراھیم اسامھ محمدى على عطیھ     (ق)4003

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحاحمد السید السید دربالھ        (ق)  4014

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  XXXXXXاحمد جویده عبدالجواد فاید      (× )4021

 كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  XXXXXXاحمد سمیر اسماعیل محمد اسماعیل     (×) 4035

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  XXXXXXاحمد عقاد حسن السعدنى      (ق)4049

XXXXXXاحمد محمد عبدالحمید عبدالرحمن قنصوه    ( × )4055

XناجحXناجحناجحناجحاحمد محمد محمد محمد الوزان       (×)4058

  تشریح(من اعدادى)  XناجحXXXناجحاسماء سامى عبدالعزیز مصطفى      (ق )4109

كیمیاء تحلیلھ(من اولى)  XXXناجحXناجحاسماء فھمى عبدالغنى باشا     (ق )4118

ناجحناجحXناجحXناجحایمان طارق فوزى شحاتھ   (ق ) 4208

XXXXXXایمان محسن درویش الداجن    (ق )4213

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحایمان محمد على عبدالجواد      (ق )4217

Xناجحناجحناجحناجحناجحایمان مصطفى ریاض الخطیب      (ق)4220

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  XXناجحXXXایھ السید السید السید الغیاتى     (ق )4228

فسیولوجى(من اولى)  XناجحXناجحXXبالل صالح سالم على سالم       (ق )4269

ناجحناجحناجحناجحXناجحتقى عادل عبدالجابر سید احمد      (ق )4272

XناجحناجحناجحXناجححاتم على یحیى عبدالحق     (ق )4286
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فسیولوجى(من اولى)  ناجحناجحناجحناجحXناجحخلود محمد رشاد محمد عامر    (× )4307

XXXXXXخلیل طلعت خلیل عطیھ         (×)4308

كیمیاء تحلیلھ(من اولى)  XناجحXXXناجحدینا خالد محمد بغاغو      (ق )4324

  میكروبیولوجیا صیدلیھ(من اولى)  كیمیاء عضویھ(من اعدادى)   ناجحناجحXXناجحناجحدینا عبدهللا عبدالرحیم محمد المال     (ق )4326

 كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  XناجحناجحناجحXناجحرانا محمد سالم خلیل متولى   (ق )4336

XXXXXXسامى محمد سامى مصطفى الدمیرى     (× )4404

  میكروبیولوجیا صیدلیھ(من اولى)  فسیولوجى(من اولى)  XXXXXXسھا سامح سید العربى عبدالفتاح    (ق )4432

XناجحناجحناجحXناجحطارق خالد محمد حمد    (ق )4461

XناجحXXXXعبدالسالم صالح مرسى سویدان     (× )4476

XناجحXناجحXناجحعبدهللا محمد احمد حسن الدیب    (ق )4482

XناجحناجحناجحXناجحعبدهللا محمد حمدى ھاشم         (ق )4483

فسیولوجى(من اولى)  XXXXXXعلى امین عبدالرازق امین سویلم حمد    (×2 )4494

ناجحناجحناجحناجحXناجحعلى انور حمودى احمد       (ق )4495

XناجحXناجحناجحناجحعلى سمیر على احمد   (ق )4497

Xناجحناجحناجحناجحناجحعلیاء عبدالناصر رزق   (ق )4499

Xناجحناجحناجحناجحناجحعمر محمد صالح بقلھ   (ق )4511

XXXXXXغاده احمد محمود یحى عوض هللا    ( ق )4516
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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحغاده رجب صبحى حسن ابراھیم      (ق )4517

  میكروبیولوجیا صیدلیھ(من اولى)   كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  XناجحXXXناجحغاده محمد حسنین احمد  (ق )4520

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمھ عبدالمجید اسماعیل الدھشان    (ق )4535

فسیولوجى(من اولى)  XXXXXXفاطمھ عماد زیدان الحاج احمد         (× )4536

XناجحXناجحناجحناجحفرج فرج محمد النصیرى       (ق )4543

XXXXXناجحمؤمن مصطفى غالب محمد اسماعیل      (ق )4553

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد احمد ایوب محمود ابوسالم    (ق )4563

XXXXXناجحمحمد احمد سعد الدین مجاھد      (× )4564

  نباتات طبیھ(من اعدادى)  XناجحXXXناجحمحمد السید على عیاد        (ق )4568

  میكروبیولوجیا صیدلیھ(من اولى)  XXXXXXمحمد خالد حسن حامد حسن    (ق )4580

صیدلیھ طبیعیھ(من اولى)  XناجحXXXناجحمحمد خالد سعد رجب         (ق )4582

صیدلیھ طبیعیھ(من اولى)  XناجحXXXXمحمد سمیر محمد عبدالمنعم     (ق )4591

XXXXXXمحمد محسن محمد السید حسن     (ق )4624

فسیولوجى(من اولى)  XXXXXXمحمد محمد عبدالنبى ابو الیزید       (×2 )4625

Xناجحناجحناجحناجحناجحمحمد محمد فتحى صالح     (ق )4626

  میكروبیولوجیا صیدلیھ(من اولى)  فسیولوجى(من اولى)  XناجحXناجحXناجحمحمد محى على عامر     (×2 )4634

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمود صبحى عبدالفتاح مطاوع    (ق )4642
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صیدلیھ طبیعیھ(من اولى)   كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  XناجحXناجحXناجحمرنا عرفات مصطفى ابو زید ھالل    ( ق )4648

 كیمیاء عضویھ(من اعدادى)  ناجحناجحناجحناجحXناجحمریم عبدالرحمن عبدالعزیز عبدالرحمن الساعى   (ق )4658

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمصطفى حجاج نصر محمد   (ق )4663

  میكروبیولوجیا صیدلیھ(من اولى)  ناجحناجحناجحناجحXناجحمصطفى عبدالحمید عبدالفتاح محمد صباح    (ق )4664

XناجحXناجحناجحناجحمنال عصام عبدالكریم محمد     (ق )4682

XXXXXXنسمھ فوزى معوض سلیمان    (ق )4745

XناجحناجحناجحXناجحھدى اشرف مالك عوض عبدالمالك    (ق )4799

  میكروبیولوجیا صیدلیھ(من اولى)  XناجحXXXXوالء عبدالكریم العوض   (ق )4824

ناجحناجحناجحناجحXناجحیارا ماھر محمود محمد صقر     (ق )4833

XناجحXناجحXناجحیوسف سمیر ابراھیم ابراھیم عبدالشافى  (ق )4862
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6013(x) فسیولوجى(من أولى )ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاحمد ابراھیم حسن محمد جاد

XXXXXXXاحمد بسیونى عبدالفتاح فیصل (ق)6022

XXXXXXXاحمد جمال  عبدالحمید عبدالعال (ق)6024

كیمیاء عضویھ( من اعدادى )ناجحXXXناجحXXاحمد صفوت فؤاد عبدالفتاح سالمھ (ق)6038

XXXXناجحXXاحمد عبدالحلیم احمد عبدهللا الشیخ (ق)6043

میكروبیولوجیا االمراض( من ثانیھ )XXXXXXXاحمد عبدالمجید محمد عبدالمجید (ق)6045

6069(x) احمد محمدى على عسافXXXXXXX( من ثانیھ )كیمیاء عقاقیر

6079(x1) احمد ممدوح محمد جمعھ ابودیغمXXناجحXXXكیمیاء حیویھ( من ثانیھ )  كیمیاء عقاقیر( من ثانیھ )ناجح

XXXXXXXاسراء راغب عبدالحكیم المصرى (ق)6100

كیمیاء عقاقیر( من ثانیھ )ناجحXXXناجحXXاسراء صبحى عبدالفتاح على العدل (ق)6109

ناجحXXXناجحXXاسالم عاطف السید محاریق (ق)6141

ناجحXXXناجحناجحXاسالم عبدالخالق على عبدالمطلب الحصاوى (ق)6142

ناجحXXXناجحXXاسالم مجدى محمد جابر ابوریشھ (ق)6145

كیمیاء حیویھ( من ثانیھ )ناجحXXXناجحXXاسماء رمضان السید سالم (ق)6155

ناجحXXXناجحXXاسماء شعبان حسن محمد (ق)6157

6159(x2) اسماء عبدالحمید خلیل ھاللXXXXXXصیدلھ حیویھ(من اثانیھ)  كیمیاء حیویھ( من ثانیھ )ناجح

ناجحناجحناجحXناجحناجحناجحاسماء محمد العبد سلیمان (ق)6170

أسماء الطالب الباقون لالعاده بالفرقھ الثالثھ فصل دراسى ثانى للعام الجامعى 2020/2019



ك حیویھ عقاقیراسم الطالبجلوس
اكلینیكیھ

صیدلة 
اكلینیكیھ

ك 
علم سمومصیدلیھ

تخلفات من فرق سابقھتشریعاتاالدویھ

أسماء الطالب الباقون لالعاده بالفرقھ الثالثھ فصل دراسى ثانى للعام الجامعى 2020/2019

6172(x) اسماء محمد نصر عمارهXXXXXXX( من ثانیھ )كیمیاء عقاقیر( من ثانیھ )  میكروبیولوجیا االمراض

كیمیاء عقاقیر( من ثانیھ )ناجحXXXXXXامنیھ احمد عبدالحمید فوده (ق)6227

ناجحXXXناجحXXایمان طارق صابر شعبان(ق)6294

6301(x) ایمان فوزى زكى الشریفXXناجحXXXكیمیاء حیویھ( من ثانیھ )ناجح

6302(x)ناجحناجحناجحایمان مجدى ابراھیم الدسوقى جعفرXناجحXناجح

6338(x) ایھ حسن احمد حسنXXXXXXX( من ثانیھ )كیمیاء عقاقیر( من ثانیھ )  میكروبیولوجیا االمراض

علم نفس(من أولى )   فسیولوجى(من أولى )  كیمیاء عضویھ( من اعدادى )XXXXXXXایھ ناصر محمد سالم (ق)6371

6374(x) باسم احمد مصطفى محمد امامXXXXXXX( من ثانیھ )كیمیاء حیویھ( من ثانیھ )  كیمیاء عقاقیر

ناجحناجحناجحXناجحXناجحبسمان حجازى محمد عبدربھ اللیثى (ق)6376

ناجحXناجحناجحناجحناجحناجحتقى اسامھ احمد الشاعر (ق)6398

صیدلھ طبیعیھ(من أولى )  كیمیاء عقاقیر( من ثانیھ )XXXXXXXجھاد نجاح احمد عبدالمنعم دحریج (ق)6412

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجینا جورج عازر نصرهللا (ق)6414

كیمیاء حیویھ( من ثانیھ )  كیمیاء عقاقیر( من ثانیھ )ناجحXXXXXXحازم محمود السید شحاتھ (ق)6417

XXXXXXXحسناء رشاد عبدالسمیع عبدالحلیم طلحھ (ق)6428

كیمیاء حیویھ( من ثانیھ )  كیمیاء عقاقیر( من ثانیھ )ناجحXXXXXXخالد جمال حسانین زعیمھ (ق)6442

6446(x)  خالد محمد عبدالعزیز محمد راشدXXXXXXX

6452(x) خلود سالم عبدالغنى الحصاوىXXناجحXناجحXناجح



ك حیویھ عقاقیراسم الطالبجلوس
اكلینیكیھ

صیدلة 
اكلینیكیھ

ك 
علم سمومصیدلیھ

تخلفات من فرق سابقھتشریعاتاالدویھ

أسماء الطالب الباقون لالعاده بالفرقھ الثالثھ فصل دراسى ثانى للعام الجامعى 2020/2019

ناجحXXXXXXریھام عبدالھادى محمد عبدالھادى (ق)6540

ناجحناجحناجحXناجحناجحناجحریھام عماد عبدالعاطى موسى (ق)6541

ناجحXXXناجحXXساره عبدالكریم ابراھیم الدسوقى الجزار(ق)6561

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره عبدالمقصود حامد محمد الفرت(ق)6562

XXXXXXXسھام حامد الكومى التمنى (ق)6612

6613(x) سھام محمد عبدالقادر ھاللXXناجحXXXناجح

6618(x) شاھنده السید ابراھیم ابراھیم االبیارىXXناجحXXXناجح

ناجحXXXناجحXXشرین احمد محمد طلبھ والى (ق)6624

6638(x) شیماء فوزى حافظ سالمXXXXXXX

كیمیاء حیویھ( من ثانیھ )XXXXXXXعبدالجواد محمد عبدالجواد السید زویل(ق)6661

كیمیاء حیویھ( من ثانیھ )XXXXXXXعبدالرحمن مصطفى محمد حسین عثمان (ق)6673

XXXXXXXفاطمھ عبدالغنى عبدالجلیل الخولى (ق)6746

ناجحXناجحXناجحناجحXلبنى صالح عبدالمحسن احمد عطیھ (ق)6765

6779(x) محبھ صالح عبدهللا السید العراقىXXXXXXX( من ثانیھ )فسیولوجى(من أولى )  میكروبیولوجیا االمراض

6802(x2)محمد حسن السید محمد الھنداوىXXناجحXXناجحناجح

ناجحXXXناجحXXمحمد عبدالفتاح محمد طعیمھ (ق)6825

6846(x) محمد كمال توفیق خطابXXXXXXX( من اولى )ریاضیات(من اعدادى)    عقاقیر(من أولى )  میكروبیولوجیا صیدلیھ



ك حیویھ عقاقیراسم الطالبجلوس
اكلینیكیھ

صیدلة 
اكلینیكیھ

ك 
علم سمومصیدلیھ

تخلفات من فرق سابقھتشریعاتاالدویھ

أسماء الطالب الباقون لالعاده بالفرقھ الثالثھ فصل دراسى ثانى للعام الجامعى 2020/2019

6852(x2) محمد مصطفى حسین احمد محمدXXXXXXX

ناجحXناجحXناجحناجحXمحمد یحیى ابراھیم عبدالمقتدر جمال الدین (ق)6864

6865(x2) ناجحناجحناجحمحمد یحیى محمد مصلحى یوسفXمیكروبیولوجیا االمراض( من ثانیھ )ناجحناجحناجح

میكروبیولوجیا االمراض( من ثانیھ )ناجحXXXناجحXXمحمود سعید عراقى ابوخضره (ق)6878

6891(x) محمود محمد محمود اسماعیلXXXXXXX( من ثانیھ )كیمیاء حیویھ

6898(x2) محمود منجى عبدربھ محمدXXXXXXX

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمریم عاطف السید السید عبید (ق)6913

6933(x) مصطفى على رشاد محمد سلیمXXناجحXXXكیمیاء حیویھ( من ثانیھ )ناجح

میكروبیولوجیا االمراض( من ثانیھ )ناجحXXXXXXمعتز محمد احمد عالم (ق)6938

ناجحXXXناجحXXمنھ هللا مصطفى احمد النجار  (ق)6954

كیمیاء عقاقیر( من ثانیھ )ناجحXXXXXXمنھ هللا وائل فوزى العلیمى (ق)6959

میكروبیولوجیا االمراض( من ثانیھ )ناجحXXXناجحXXنادیھ لطفى محمد البربرى (ق)7004

میكروبیولوجیا االمراض( من ثانیھ )ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندى اشرف لبیب الروینى (ق)7020

7056(x) نھى احمد عبدالسمیع محمود نصارXXناجحXناجحناجحX( من أولى)فسیولوجى

ناجحXXXناجحXXنورھان جمال ابراھیم ابراھیم الشرقاوى (ق)7073

7080(2x) نورھان كمال ابراھیم السكرىXXناجحXXXكیمیاء حیویھ( من ثانیھ )  كیمیاء عقاقیر( من ثانیھ )ناجح

ناجحXXXناجحXناجحھالھ عبدالعزیز محمد كمال عبدالقادر (ق)7116



ك حیویھ عقاقیراسم الطالبجلوس
اكلینیكیھ

صیدلة 
اكلینیكیھ

ك 
علم سمومصیدلیھ

تخلفات من فرق سابقھتشریعاتاالدویھ
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ناجحXXXناجحXXھناء جمالعبدالوھاب الجبالى (ق)7137

كیمیاء حیویھ( من ثانیھ )  میكروبیولوجیا االمراض( من ثانیھ )XXXXXXXوفاء عطیھ ابراھیم عبدالسالم عوض (ق)7157

میكروبیولوجیا االمراض( من ثانیھ )ناجحXXXناجحXXیاسمین جمال محمد مطر (ق)7170

كیمیاء حیویھ( من ثانیھ )XXXXناجحXXیاسمین شریف عثمان محمد عثمان (ق)7175



 الصيدله كليه        
الطالب شئون        

       ===========

               كشف                                                                                       
                                         ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020 الجامعي للعام هلثالثا الفرقة طالب بأسماء          
  ( طالب2)  الطالب (  عددا.صيدليه0ت.) مقرر الثانيه الفرقة من تخلفات ولديهم              

جلوس رقم
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسم

محمد احمد السيد جوده6785

محمد احمد محمد ابو العال ابوهرير 6790

المسجل                                        المراجع                                 المختص               

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                             

        

الصيدله   كليه
طالب   شئون

                                               
التخلف مقررات توزيع كشف                                                  

 للفصل الدراسى الثانى2019/2020إمتحان طالب الفرقه )  الثانيه ( للعام الجامعى                 
مجموع تحريرىشفهى عملى دورىالطالب3 اسم             جلوس رقم

   الجعبرى الدسوقى ابراهيم محمد ابراهيم4006
( )ق      مصطفى عبدالعزيز سامى اسماء4109
      شاهين محمد مجدى محمود4644
   الجدى متولى عبدالمحسن ريهام4872

                                     
 (4) العدد         اعدادى - من(      تشريح)   مقرر                                     

      
               

         
المسجل                                     المراجع                                    المختص       

                                  

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الصيدله كليه        
الطالب شئون        

       ===========

               كشف                                                                                       
                                         ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020الجامعي للعام الثالثه الفرقة طالب بأسماء
 ( طالب2) الطالب )تشريح(  عدد مقرر االعدادى الفرقة من تخلفات ولديهم

جلوس رقم
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسم

اسماء منصور3 زغلول عبدالعاطي الجمل6177

مصطفى حمدى علي بدوى 6926
المسجل                                        المراجع                                 المختص            

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الصيدله كليه        
الطالب شئون        

       ===========

التخلف مقررات توزيع كشف       

الثانى الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب        المتحان

  (19)      العدد                                     (         -        االعدادي  ) تشريح مقرر        
رقم

الجلوس
الطالب اسم

مجموعتحريريشفهيعمليدوري

احمد كمال ابراهيم السيد ابراهيم2041
انجى محمد على ابو اليزيد الكنيسى2182
خلود سامى محمد حيدره )ق(2301
عادل ابراهيم محمد ديغم2433
عمرو السيد سليمان كرات2486
مازن هشام حسين سرحان2528
محمد سامى محمد الجارحى2565
محمد صالح ابراهيم محمد غريب النجار2572

محمود فتح اهلل احمد المتولى)×(2615
مصطفى محمد على احمد )×(2643
منه اهلل عادل ابو زيد على فحيل2670
ميار محمود ابو العنين محمد النجار2687
نبيل سعد عبدالمعبود عبدالعال )×(2697
اميره ايمن محمد عطبه حمود2838
سها عبدالمرضي توفيق العشماوي شريف2839

عبداللطيف رضا عبداللطيف دياب2840
اسراء عبدالجواد محمد حالوة2841
ميسون محمد محمد الباز2842
نهال عادل المتولي المرساوي2843

الكلية مسجل                                             المراجع                                                   المختص                          

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                                 الطالب شئون

التخلف مقررات توزيع كشف                                                          
الثانى الدراسى  الفصل2020 / 2019 الجامعى (  للعامالرابعة) ةالفرق طالبل                                 

 (2) العدد     الثالثة الفرقة  من(تشريعات)   مقرر                                      
                                     

ا 
ل

المسجل                                 المراجع                              مختص

                                                           

                   

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

اسالم محمد عوض الشيخ8139
عبداهلل لطفى عبدالستار عبد ربه8688



 الصيدله كليه        
الطالب شئون        

       ===========

التخلف مقررات توزيع كشف

الثانى الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب      المتحان

   (2)     العدد                               (         -        االعدادي        انسان )       حقوق مقرر        
رقم

الجلوس
الطالب اسم

مجموعتحريريشفهيعمليدوري

الفرارجى    )×(2368 البسيونى جمال ريهام
قطايا     2387 محمد السيد شريف محمد ساره

  

المراجع                                                   المختص
 الكلية مسجل

  

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                         

الصيدله   كليه
طالب   شئون

                                               
التخلف مقررات توزيع كشف                                         

 للفصل الدراسى الثانى2019/2020إمتحان طالب الفرقه )  الثانيه ( للعام الجامعى                 
رقم

جلوس
مجموع تحريرىشفهى عملى دورىالطالب اسم             

 ابراهيم محمد محمد ممدوح منار4681

    رمضان ابراهيم نبيل اسماء4871
(2) العدد        اعدادى      - من(  الرياضيات)   مقرر                               

      
               

          
المسجل                                     المراجع                                    المختص     

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الصيدله كليه        
الطالب شئون        

       ===========

               كشف                                                                                       
                                         ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020الجامعي للعام الثالثه الفرقة طالب بأسماء                
 ( طالب2) الطالب )رياضيات(  عدد مقرر االعدادى الفرقة من تخلفات ولديهم

جلوس رقم
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسم

x1محمد كمال توفيق خطاب 6846

مصطفى حمدى علي بدوى 6926

المسجل                                        المراجع                                 المختص               

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الصيدله كليه        
الطالب شئون        

       ===========

التخلف مقررات توزيع كشف

الثانى الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب             المتحان
   

 (20)         العدد                               (         -        االعدادي      )     رياضيات مقرر        
رقم

الجلوس
الطالب اسم

مجموعتحريريشفهيعمليدوري

احمد مسعد بيومي محمد الشربيني2055

اسالم جمال ابراهيم محمد شتا2089

اسماء ربيع احمد رمضان2099

اشرقت محمد ابوبكر منصور2120

الحسن عبدالفتاح طه عايد2142

اميره خالد سعيد النشار2173

توحه عزت حسين عبد الغني الخطيب2264

حمزه فرج احمد احمد عيسى )ق(2289

عبدالرحمن جابر حامد خضر )ق(2442

عبداهلل ابراهيم محمد متولي2454

مازن هشام حسين سرحان2528

مايكل خيرى بدير خير شنوده2531

مايكل موسى صليب موسى2532

العليم شتامحمد اشرف عبد2544

محمد شريف محمد محمود خيره2569

محمود محمد محمد ابوالروس2618

محمود محمد محمد احمد مسلم2619

مصطفى محمد على احمد )×(2643

معاذ السيد ابراهيم السيد البدوى2652

منار اكرم محمد نصر الدين محمد السيد2655

  

المراجع                                                   المختص
 الكلية مسجل

  

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                                   الطالب شئون

التخلف مقررات توزيع كشف                                                         
الثانى الدراسى  الفصل2020 / 2019الجامعى (  للعامالرابعة) ةالفرق طالبل                                 

 (16) العدد     الثالثة الفرقة من( سموم)    مقرر                                      
                                     

ا 
ل
م
تخ
ص

ا 
ل
م
ار
ج
ع
ا 
ل
م
س
ج
ل

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

ابتسام محمد محمد المحالوى8002
احمد طارق شعبان دياب   8041
اسماء السيد شوقى السيد الدسوقى8144
اسماء مرضى على مطاوع8173
ايه صالح محمد محمد الصعيدى8354
بسمه مصطفى عبدالعزيز كامل الشهابى8397
بسمه معروف احمد الوكيل8398
على ماهر على عبدالسالم 8713

ندى مجدى عبدالعزيز الصباغ9026
ندى مسعد عبدالعزيز الجبرى بدير9028
نوران راوى توفيق قورة9056
نورهان عبدالهادى محمد عبدالرازق9067
الشيماء سمير بدوى محمد     )ق(9186
ريهام محمود طه ابوالعمايمX  )ق (9192
على احمد شبل سليمان )ق(9195
ليلى خالد سيد عطيه    )ق(9199



                    

الطالب شئون
 

التخلف مقررات توزيع كشف      
الثانى الدراسى  الفصل2020 / 2019الجامعى (  للعامالرابعة) ةالفرق طالبل                                 

  (1 ) العدد    الثانية الفرقة من(  حيوية صيدلة)     مقرر                                    

 
 

ال   
المسجل                                 المراجع                              مختص

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

شروق عبدالجواد محمد الدهتورى8620



 الصيدله كليه    
الطالب شئون   
  ===========

               كشف                                                                                       
                                         ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020 الجامعي للعام هلثالثا الفرقة طالب بأسماء          
  ( طالب3)  الطالب (  عددحيويه صيدله) مقرر الثانيه الفرقة من تخلفات ولديهم              

جلوس رقم
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسم

اسماء عبدالحميد خليل هالل )ق(6159

على طاهر على المسنى6707

فاطمه عبدالفتاح عبدالعزيز جنه6747
            

المسجل                                        المراجع                                 المختص      

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                  

الطالب شئون
 

التخلف مقررات توزيع كشف                                       
الثانى الدراسى  الفصل2020 / 2019الجامعى (  للعامالرابعة) ةالفرق طالبل                                 

  (1 ) العدد     االولى الفرقة من(  طبيعية صيدلة)     مقرر                                    

 
 

ال   
المسجل                                 المراجع                              مختص

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

محمد عبدالهادى السيد الشلبى  8839



            

الصيدله   كليه
طالب   شئون

                                               
التخلف مقررات توزيع كشف                                                  

 للفصل الدراسى الثانى2019/2020إمتحان طالب الفرقه )  الثانيه ( للعام الجامعى                 
مجموع تحريرىشفهى عملى دورىالطالب اسم             جلوس رقم

)ق(     عطيه على محمدى اسامه ابراهيم4003
    احمد سيد على محمود فتحى احمد4050
( )ق         رجب سعد خالد محمد4582
( )ق     عبدالمنعم محمد سمير محمد4591
( ) ق    هالل زيد ابو مصطفى عرفات مرنا4648

(5)  العدد     اولى (  منطبيعيه صيدله)   مقرر                                             

      
               

المسجل                                     المراجع                                    المختص          

                                  

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الصيدله كليه    
الطالب شئون   
  ===========

               كشف                                                                                       
                                         ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020 الجامعي للعام هلثالثا الفرقة طالب بأسماء          
  ( طالب2)  الطالب (  عددطبيعيه صيدله) مقرر االولى الفرقة من تخلفات ولديهم              

جلوس رقم
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسم

جهاد نجاح احمد عبدالمنعم دحريج )ق(6412

هبه سالم محمد عبدالهادى طه 7122
            

المسجل                                        المراجع                                 المختص      

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الصيدله كليه    
الطالب شئون   
  ===========

               كشف                                                                                       
                                         ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020 الجامعي للعام هلثالثا الفرقة طالب بأسماء          
  ( طالب1)  الطالب (  عدد عقاقير) مقرر االولى الفرقة من تخلفات ولديهم              

جلوس رقم
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسم

xمحمد كمال توفيق خطاب 6846
            

المسجل                                        المراجع                                 المختص      

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                                 الطالب شئون
التخلف مقررات توزيع كشف                                                        

الثانى الدراسى  الفصل2020 / 2019الجامعى (  للعامالرابعة) ةالفرق طالبل                                 
  (36) العدد    الثالثة الفرقة من(  عقاقير)     مقرر                                      

                                     
 

                                                                                       الطالب شئون
كشـــــــــــــــف                                                                   

(36) العدد ثانى دراسى )عقاقير( فصل مادة مقرر الرابعة الفرقة تخلفات كشف تابع                          
        

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

احمد ابراهيم عبدالستار اسماعيل 8012
احمد حسين يوسف غيط8025
احمد طارق شعبان دياب   8041
×(4)احمد محمد محمد حسن ابراهيم 8068
احمد محمد هالل ابراهيم متولى8069
احمد مصطفى محمد ابراهيم الشناوى 8074
احمد ياسر عبدالمحسن شتات8077
اسامه عبد اهلل جوده على عبده8082
اسماء شعبان محمد فاروق عبده مندور8153
اسماء صبرى مصيلحى مهدى8154
الشيماء حسين السيد حسنين شلتوت8210
امانى محمد الشحات عامر8229
ايمان صبحى السيد درويش  8302
دعاء حمدى ابراهيم يونس8450
دينا حمدى خليفه بيومى 8459
دينا ياسر عبدالحميد عامر8469
ساره العزب رضا على عيسى8546
ساره محمد صالح السيد مبارك8564
شرين محمد كمال عثمان8623
شيماء محمد عبدالغنى محمد الجوهرى8647
عبداهلل لطفى عبدالستار عبد ربه8688
عالء الدين شريف عبدالكافى عفيفى8707
عمرو مصطفى محمد ابراهيم االجدر ) × (8732
محمد السيد بدوى ابراهيم متارد8805
   محمد حسن عبدالرحمن جادو 8810



ال 
خم
ت

ص
ال 
رم
جا
ع

                                     المسجل

                                           
                    

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

محمد محمد سليمان سليمان دبور 8858
محمد ناصر محمد نبوى عيسى8867
محمد نصر على عبدالنبى   8868
محمود عبدالمحسن عبدالمجيد عمر خاطر8881
مريم يحيى محمد نور    8924
مصطفى سيداحمد سيداحمد الحريفه 8928
نورس نبهان فائق حسن 9058
هادى خالد عمر الفقى    9091
هايدى امجد فتحى الشايب9097
يمنى ايهاب صالح الدين سعد محمد9181
(4خالد محمد خالد محمود احمد )×9190



                             

الصيدله   كليه
طالب   شئون

                                               
التخلف مقررات توزيع كشف                                                  

 للفصل الدراسى الثانى2019/2020إمتحان طالب الفرقه )  الثانيه ( للعام الجامعى                 
رقم

جلوس
مجموع تحريرىشفهى عملى دورىالطالب اسم             

         السيد سعيد عصام احمد4048
      ياسين صالح حماده اسماء4106
الميت محمد علي مصطفى4669

(3) العدد             ( عقاقير)   مقرر                               

      
               

المسجل                                     المراجع                                    المختص          

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                                 الطالب شئون

التخلف مقررات توزيع كشف                                                      
الثانى الدراسى  الفصل2020 / 2019 الجامعى (  للعامالرابعة) ةالفرق طالبل                                 

 (9) العدد     الثالثة الفرقة  من(االدوية علم)   مقرر                                      
                                     

ا 
ل
م
تخ
ص

ا 
ل
م
ار
ج
المسجل                                 ع

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

احمد حسين يوسف غيط8025
اسراء خالد كمال شفيق بدوى8096
اسماء طه حسين كامل حسنين8155
االء محمد والى على والى8200
امنيه عبدالمعطى محمود عبدالمعطى سعيد 8249
داليا اشرف شفيق ميخائيل  8443
سحر على عبدالعظيم مطاوع   8579
عصام الدين السيد محمد على البربرى8698
(4خالد محمد خالد محمود احمد )×9190



                             

            
الصيدله   كليه

طالب   شئون
                                               

التخلف مقررات توزيع كشف                                         
 للفصل الدراسى الثانى2019/2020إمتحان طالب الفرقه )  الثانيه ( للعام الجامعى                 

رقم
جلوس

مجموع تحريرىشفهى عملى دورىالطالب اسم             

شوشة احسان محمد احسان اسماء4101
رضوان حسين حسين مصطفى جهاد4283
    رمضان ابراهيم نبيل اسماء4871

(3) العدد         اولى من    ( نفس علم)   مقرر                               

      
               

المسجل                                     المراجع                                    المختص          

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الصيدله كليه    
الطالب شئون   
  ===========

               كشف                                                                                       
                                         ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020 الجامعي للعام هلثالثا الفرقة طالب بأسماء          
  ( طالب1)  الطالب (  عددنفس علم) مقرر االولى الفرقة من تخلفات ولديهم              

جلوس رقم
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسم

ايه ناصر محمد سالم )ق(6371

المسجل                                        المراجع                                 المختص           

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الصيدله كليه        
الطالب شئون        

       ===========

               كشف                                                                                       
                                         ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020 الجامعي للعام هلثالثا الفرقة طالب بأسماء          
  ( طالب1)  الطالب (  عدد فارماكوكينتك ) مقرر الثانيه الفرقة من تخلفات ولديهم              

جلوس رقم
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسم

محمد طارق عبدالصمد السيد سالم6816
             

المراجع                                 المختص                     
                                                                       المسجل

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



          

الطالب شئون
 

التخلف مقررات توزيع كشف      
الثانى الدراسى  الفصل2020 / 2019الجامعى (  للعامالرابعة) ةالفرق طالبل                                 

  (1 ) العدد    الثانية الفرقة من(  فارماكوكينتيك)     مقرر                                    

 
 

ال   
المسجل                                 المراجع                              مختص

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

مصطفى ابواليزيد ابواليزيد السيد المزين8925



 الصيدله كليه        
الطالب شئون        

       ===========

               كشف                                                                                       
                                         ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020 الجامعي للعام الثالثه الفرقة طالب بأسماء
( طالب4) الطالب )فسيولوجى(  عدد مقرر االولى الفرقة من تخلفات ولديهم

مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسمجلوس رقم

(xاحمد ابراهيم حسن محمد جاد )6013

ايه ناصر محمد سالم )ق(6371

(xمحبه صالح عبداهلل العراقى )6779

(xنهى احمد عبدالسميع نصار )7056
              
المسجل                                        المراجع                                 المختص               

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                    

الطالب شئون
 

التخلف مقررات توزيع كشف      
الثانى الدراسى  الفصل2020 / 2019الجامعى (  للعامالرابعة) ةالفرق طالبل                                 

  (2 ) العدد     االولى الفرقة من(  فسيولوجى)     مقرر                                    

 
 

ال   
خم

المسجل                                 المراجع                              تص

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

محمد محمد مصطفى محمد رضوان 8859
محمود نبيل عبداللطيف على 8890



                             

الصيدله   كليه
طالب   شئون

                                               
التخلف مقررات توزيع كشف                                         

 للفصل الدراسى الثانى2019/2020إمتحان طالب الفرقه )  الثانيه ( للعام الجامعى                 
رقم

جلوس
مجموع تحريرىشفهى عملى دورىالطالب اسم             

العشماوى محمد جالل محمد االء4146
( )ق       سالم على سالم صالح بالل4269
)× (    عامر محمد رشاد محمد خلود4307
( )ق    عبدالفتاح العربى سيد سامح سها4432

4494
)×    حمد سويلم امين عبدالرازق امين على

2) 
)× (         احمد الحاج زيدان عماد فاطمه4536
 (2)×       اليزيد ابو عبدالنبى محمد محمد4625
 (2)×     عامر على محى محمد4634
 ابراهيم محمد محمد ممدوح منار4681
      عمر جبر محمد حامد مى4704

(10) العدد      اولى من       ( فسيولوجى)   مقرر                               

      
               

          
المسجل                                     المراجع                                    المختص     

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الصيدله كليه        
الطالب شئون        

       ===========

التخلف مقررات توزيع كشف                                                                     

الثاني الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب        المتحان

  (     5)      العدد                               (         -        االعدادي     تحليلية )         كيمياء مقرر        
                                                      

رقم
الجلوس

الطالب اسم

مجموعتحريريشفهيعمليدوري

مشرف عبدالستار محمد حمادة ابراهيم2003

الشربيني محمد بيومي مسعد احمد2055

قطيط السيد الهادي محمد محمود اسالم2094

)ق( عطيه جابر ايمن امنيه2162

فحيل على زيد ابو عادل اهلل منه2670

  

 الكلية مسجل                                             المراجع                                                   المختص   

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                                   الطالب شئون

التخلف مقررات توزيع كشف                                                      
الثانى الدراسى  الفصل2020 / 2019الجامعى (  للعامالرابعة) ةالفرق طالبل                                 

 (20) العدد   الثالثة الفرقة من( اكلينيكية0ح0ك)    مقرر                                      
                                     

ا 
ل
م
تخ

ص
ا 
ل
م
ار
ج
ع
ا 
ل
م
س
ج
ل

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

اسامه عبد الباسط عبدالحميد محمد سليم8080

امل عالء الحسينى محمد رشاد عالم8238
اميره حامد عبد المولى الفقي8260
امينه محمود بكر درويش   8281
ايه رضا سرحان زيدان8345
ايه محمد حسام الدين مرزوق8374

بسمه معروف احمد الوكيل8398
حازم احمد احمد السيد المرحومى ) ق ( 8419
دينا جمال ابراهيم شتيه 8458
ساره العزب رضا على عيسى8546
سلمى محمد مصطفى طلبه8594
شادى عبدالهادى السيد العشرى8616
شيماء رفيق مصطفى طه  8635
شيماء محمد احمد علي شنب8644
ماجد اسامه احمد فتح اهلل    )× (8787
محمد فتوح احمد فتوح زهيرى8848
محمد محمد سليمان سليمان دبور 8858
نرمين صالح السعيد محمد شعله9034
هبه هالل خليل الشيخ9106
هدير نجاح عامر محمد9124



 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 

 

 

 

 شئون الطالب
  

 
 كشف توزيع مقررات التخلف      

 الثانىاسى الفصل الدر 2020/  2019(  للعام الجامعىالرابعة)ة طالب الفرقل                                 

 ( 7 دد )الع    من الفرقة الثانية(  حيويةكيمياء مقرر   )                                    

 
            

                                                         

                          لمسجل            ا     المختص                              المراجع                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 

 جلوس

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى اسم الطالب             

      الشيماء اسامه محمد ابو عامر 8209

      امينه عبدالشافى على الشريف    8280

      عبدالعظيم متولى عبدالعظيم عثمان  8676

      فاطمه على عبدالغفار عامر ربيع 8755

      محمد محمد مصطفى محمد رضوان  8859

      مصطفى محمود جابر الحجار    8938

      مى محمد عبدالوهاب السعدنى  8982



الطالب شئون
 

التخلف مقررات توزيع كشف      
الثانى الدراسى  الفصل2020 / 2019الجامعى (  للعامالرابعة) ةالفرق طالبل                                 

 (7 ) العدد    الثانية الفرقة من(  عقاقير كيمياء)     مقرر                                  

 
 

ا 
ل
م
تخ
ص

ا 
ل

                                     المسجل                                 مراجع

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

اسماء شعبان محمد فاروق عبده مندور8153
الشيماء اسامه محمد ابو عامر8209
خلود محمد السيد محمد صقر8439
شيماء محمد عبدالعزيز اسماعيل ) × (8646
عمرو مصطفى محمد ابراهيم االجدر ) × (8732
محمد فتوح احمد فتوح زهيرى8848
نورس نبهان فائق حسن 9058



 الصيدله كليه
الطالب شئون

===========

               كشف                                                                                       
                                         ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020 الجامعي للعام هلثالثا الفرقة طالب بأسماء        
 ( طالب 35(  عدد الطالب ) ك. حيويه مقرر )الثانيه              ولديهم تخلفات من الفرقة 

مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسمجلوس رقم

ابراهيم صبحى ابراهيم علي خليفه6004
احمد عبد الصمد عبد الحميد بالل6044
محمود المرسىاحمد عماد 6049
احمد محمد حسن عبد المجيد حسن 6060
(x1احمد ممدوح محمد جمعه ابوديغم9 )6079

اسراء محمد ابوالخير درويش6126
اسماء رمضان السيد سالم )ق(6155
(x2اسماء عبدالحميد خليل هالل )6159
(xايمان فوزى زكى الشريف )6301
ايه جمال عطا عطية6335
(xباسم احمد مصطفى محمد امام )6374
حازم محمود السيد شحاته )ق(6417
حسام جعفر عبدالعليم البحريه6420
خالد جمال حسانين زعيمه )ق(6442
زهراء ناجى محمود نصار6544
صالح جالل محمد السيد ابوزيد6644
طارق محمد محمد نجم 6653
عبدالجواد محمد عبدالجواد السيد زويل)ق(6661

عبدالرحمن محمد السيد بقوش6671
عبدالرحمن مصطفى محمد حسين عثمان )ق(6673

عمرو صبرى عبد العزيز حسين الجزار6721

عمرو مجدى فتوح محمود6724
فاطمه عبدالرحمن مسعد منصور9 العراقى6745

محمد السيد عبدالفتاح الحوشى67969

محمد محمود محمد على عبده 6849
(xمحمود محمد محمود اسماعيل )6891

                                                              
                

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



رقم
جلوس

شفهيعمليدوريالطالب اسم
تحرير

ي
مجموع

(xمصطفى على رشاد محمد سليم )6933
(2xنورهان كمال ابراهيم السكرى )7080
وفاء عطيه ابراهيم عبدالسالم عوض )ق(7157

ناديه محمد يونس علي بريشه7005
هبه ابراهيم محمد الخطيب7119
هبه سالم محمد عبدالهادى طه 7122
ياسمين شريف عثمان محمد عثمان )ق(7175

يوحنا راغب يواقيم مترى7187
يوسف9 عبدالحى عبدالحميد محمود الدكماوى7188

                                     
المسجل                                        المراجع                                 المختص            

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



   
   الصيدله كليه   
الطالب شئون 
  ==========

               كشف                                                                                      
ثان دراسي  فصل2019/2020 الجامعي للعام الثالثه الفرقة طالب بأسماء                  

( طالب  44                           ولديهم تخلفات من الفرقة الثانيه مقرر )كيمياء العقاقير(  عدد الطالب  )
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسمجلوس رقم

604
احمد عبد الصمد عبد الحميد بالل4

604
احمد عماد فاروق محمد الحداد8

606
احمد محمد حسن عبد المجيد حسن 0

606
احمد محمد عبدالحميد العشرى5

606
(xاحمد محمدى على عساف )9

607
(x1احمد ممدوح محمد جمعه ابوديغم )9

609
اريج رمزى محمد الفقى0

610
اسراء صبحى عبدالفتاح على العدل )ق(9

610
اسراء شبل زين العابدين العليمي موسي 8

617
(xاسماء محمد نصر عماره )2

622
امنيه احمد عبدالحميد فوده )ق(7

628
ايمان رجب محمد عبدالفتاح عيد5

633
(xايه حسن احمد حسن )8

637
(xباسم احمد مصطفى محمد امام )4

639
تسابيح محمد مصطفى ابراهيم وهيدى6

639
تغريد نادر ابراهيم رماح 7

641
جهاد نجاح احمد عبدالمنعم دحريج )ق(2

641
حازم محمود السيد شحاته )ق(7

641
حسام حسن صابر رياض 9

642
حسن اسامه حسن يونس2

644
خالد جمال حسانين زعيمه )ق(2
665

ضحى نصر زكى السيد محمد عمارة2

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



669
عال السيد عبدالرحيم حماد5

669
عال حسن مصطفى الحيت6

671
علياء نبيل محمود ابراهيم سالمه3

                                                  
                                                          (2)

                     تابع كشف تخلفات )كيمياء العقاقيرX  (فصل دراسى ثانى الفرقه الثالثه
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسمجلوس رقم

673
فاطمه امام حسن السيد عوض9
675

فدوى فاخر فؤاد محمد الشيخ3
676

كمال اشرف ابراهيم لبيب ابراهيم1
676

كيرلس اميل كمال دانيال ابوقير3
678

محمد احمد السيد جوده5
679

محمد احمد محمد ابوالعال ابوهرير0
681

محمد طارق محمد عبدالمنعم محمد بحيرى 7

محمد علي علي يوسف6842
685

محمد محمود علي عبدالحليم0
685

محمد مصطفى عبدالحميد ابراهيم ابوراضى4

687
محمود رضا على محمد شومر7

688
محمود عبدالفتاح عبدالمقصود العزب حسين3

695
منه اهلل وائل فوزى العليمى )ق(9

701
ناهد أحمد عابدين عويس1

703
ندى محمد على الضبع 4

704
4Xنصر احمد محمد مختار عبدربه كركور

707
نورهان سمير حسين محمد عامر 7

708
  x2نورهان كمال ابراهيم السكرى0

710
هاجر صافى عبدالعال بلتاجى2

الكلية مسجل                                        المراجع                                 المختص           

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



             

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                             

الصيدله   كليه
طالب   شئون

                                               
التخلف مقررات توزيع كشف                                                  

 للفصل الدراسى الثانى2019/2020إمتحان طالب الفرقه )  الثانيه ( للعام الجامعى                 
رقم

جلوس
مجموع تحريرىشفهى عملى دورىالطالب اسم             

محمود قادر سوران احمد4036
( )ق     باشا عبدالغنى فهمى اسماء4118
( )ق      بغاغو محمد خالد دينا4324
ابراهيم محمد حازم سلمى4410
سليم محمد احمد محمد مجدى4560
     وهبه محمد عبدالفتاح محمد4607
غانم سليمان جابر ناريمان4719
خليل محمد خليل احمد4866
محمد احمد صبح ابراهيم عبدالرحمن4867
    سالمه محمد سعد صالح محمود4868
عوض العدل محمد منال4869
هاشم عبدالكريم الحميد عبد ياسمين4870
    رمضان ابراهيم نبيل اسماء4871
   الجدى متولى عبدالمحسن ريهام4872

(14) العدد           اولى من  ( تحليليه كيمياء)   مقرر                               

      
               

المسجل                                     المراجع                                    المختص          

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                                    الطالب شئون
التخلف مقررات توزيع كشف                                                         

الثانى الدراسى  الفصل2020 / 2019الجامعى (  للعامالرابعة) ةالفرق طالبل                                 
 (56) العدد       الثالثة الفرقة  من(صيدلية كيمياء)   مقرر                                      

                                                                                       الطالب شئون
                                                            
كشـــــــــــــــف                                                            

(56) العدد ثانى دراسى ( فصلصيدلية )كيمياء مادة مقرر الرابعة الفرقة تخلفات كشف تابع                   
       

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

احمد ابراهيم عبدالستار اسماعيل 8012
احمد خالد احمد مراد ) ق (8030
احمد صالح احمد طه8040
×(4)احمد محمد محمد حسن ابراهيم 8068
اسامه عبد الباسط عبدالحميد محمد سليم8080
اسامه عبد اهلل جوده على عبده8082
اسراء محمد احمد الشاذلى   8114
اسالم وجيه محمد صقر8142
ابراهيم حفنى عبدالكريم محمد اسماء8161
اسماء محمد عبدالسميع على مرسى8167
االء سمير محمد زناتى  8190
االء محمد والى على والى8200
امنيه عبدالمعطى محمود عبدالمعطى سعيد 8249
امنيه عطيه محمد عثمان 8251
امينه محمود بكر درويش   8281
ايه صالح محمد محمد الصعيدى8354
ايه عاطف محمد عبدالستار سيداحمد8357
ايه عبدالباسط على مصيلحى ناصف8358
ايه محمد رياض الزنفلى8375
بتول رأفت يوسف ابوالعنين8387
بسنت ايمن حمدى نصر سيداحمد8399
تسنيم شعبان رمضان ابو الفضل  8404
خلود خالد صبحى صالح الدماطى8436
دانيال مجدى سليمان عبدالمسيح عبيد8448
دينا ياسر عبدالحميد عامر8469



                                                                                       الطالب شئون
                                                              
كشـــــــــــــــف                                                            

(56) العدد ثانى دراسى صيدلية( فصل )كيمياء مادة مقرر الرابعة الفرقة تخلفات كشف تابع                   
        

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

زهراء السيد شلبى ابوشلبى   8532
سحر على عبدالعظيم مطاوع   8579
شروق عبدالجواد محمد الدهتورى8620
شيماء سامى مبروك عطيه8636
شيماء محمد عبدالغنى محمد الجوهرى8647
ضحى محمد حسن ناجى8661
عبدالعظيم متولى عبدالعظيم عثمان 8676
عبداهلل عبدالفتاح محمود السيد 8686
 ابوعيسى مرعمر الصاوى ع8719
عمرو عادل فوزى عبدالرحمن شعبان8729
غاده محمد فؤاد رضوان8742
فاتن عاطف انور طيره8744
محمد احمد السيد درويش8795
محمد احمد محمد مصطفى شعبان8799
محمد السيد بدوى ابراهيم متارد8805
محمد فريد احمد عبدالعزيز خليفه8849
محمد محمود ابراهيم محمد ابو حمامة8861
مريم اكرم حسن عطيه8915
مريم يحيى محمد نور    8924
نرمين خالد فتحى شعبان9032
نرمين مصطفى السيد فتوح الكفراوـى9039
نهال نبيل زكريا عبد العظيم محمد9044
نورهان عبدالهادى محمد عبدالرازق9067
هاجر مصطفى محمد محمدى   9090
هايدى امجد فتحى الشايب9097

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

هبه نبيل ابراهيم حسن الشيمى9105
هبه هالل خليل الشيخ9106
     المزين محمدهدى يحى احمد9115
هدير صالح خليل احمد الجلفى9119
(2امير محمد محمد الدرينى      )×9187
عال ابراهيم على عبدالوهاب )ق(9194



المسجل                                 المراجع                              المختص     

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



    
الصيدله              كليه

طالب   شئون
                                               

التخلف مقررات توزيع كشف                                                  
ى للفصل الدراسى الثان2019/2020إمتحان طالب الفرقه )  الثانيه ( للعام الجامعى                 

رقم
جلوس

مجموع تحريرىشفهى عملىدورىالطالب3 اسم             

)× (      فايد عبدالجواد جويده احمد4021
)×(    اسماعيل محمد اسماعيل سمير احمد4035
عبدالمقصود بسيونى عبدالمقصود احمد4045
القالوى السيد حامد عبده االء4142

4157
ابراهيم عبدالجواد احمد عبدالجواد امانى

الشابورى
     شحاته احمد احمد انجى4185
      حسنين محمدى صالح باسم4258
حموده حسن عبداهلل فوزى الدين حسام4289
عطيه الحميد عبد عطيه رضا دعاء4314
عبدالعزيز مرسى رضا دينا4325
( )ق     المال محمد عبدالرحيم عبداهلل دينا4326
( )ق   متولى خليل سالم محمد رانا4336
   على عبدالحليم فتحى صالح رميصاء4352
عسكر فؤاد على سلمى4415
خلف السيد محمود السيد شروق4439
الهادى عبد اسماعيل محمد ضحى4458
   النحاس عباس عبدالحميد عادل عمر4509
( )ق  احمد حسنين محمد غاده4520
الجندي خالد السيد اسامه كريم4548
        بدر محمد عبداهلل محمد4610
( ) ق    هالل زيد ابو مصطفى عرفات مرنا4648

4658
) الساعى عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن مريم
ق( 

     سكون عبدالرحيم رفاعى ملك4675
دويدار محمد فؤاد منى4694
      عمر جبر محمد حامد مى4704

      (26)  العدد     اعدادى - من(  عضويه كيمياء)   مقرر                                            
               

      
      يونان عبده ماهر مينا4714

(26)  العدد     اعدادى - من(  عضويه كيمياء)   مقرر                            

      
               

        

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



المسجل                                     المراجع                                    المختص  

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الصيدله كليه        
الطالب شئون        

       ===========
                  كشف       

       ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020 الجامعي للعام  الثالثه الفرقة طالب بأسماء        
( طالب10) الطالب )ك.عضوية(  عدد مقرر االعدادى الفرقة من تخلفات ولديهم      

جلوس رقم
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسم

احمد صفوت فؤاد! عبدالفتاح سالمه )ق(6038

ايه عبدالمطلب ناصف عبدالمطلب كركور6354

ايه ناصر محمد سالم )ق(6371

حسناء نبيل العزب النمر6434

خلود خالد عبدالرؤف موسى6450

رانيا جمال السيد الشافعي 6497

عبداهلل محمود مصطفى حمزه6684

محمود عيد ابراهيم قصراوى عنانى6885

هبه ابراهيم محمد الخطيب7119

نادين طارق عبدالسالم7002

      المسجل                                                       المراجع                                       المختص

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 

 

 

 

 

 

 

 شئون الطالب
  

 
 كشف توزيع مقررات التخلف      

 الثانىاسى الفصل الدر 2020/  2019(  للعام الجامعىالرابعة)ة طالب الفرقل                                 

 (  1 لعدد )ا     االعدادىمن الفرقة (  كيمياء عضويةمقرر   )                                      

 
            

                                                         

             لمسجل                         ا     المختص                              المراجع                               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 

 جلوس

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى اسم الطالب             

      محمود نبيل عبداللطيف على  8890



 الصيدله كليه       
الطالب شئون       

                     ===========
التخلف مقررات توزيع كشف

الثانى الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب      المتحان

   (105)     العدد                             (         -        االعدادي        عضوية )    كيمياء مقرر        
رقم

الجلوس
الطالب اسم

مجموعتحريريشفهيعمليدوري

احمد ابو النصر احمد عامر الجمل2011

احمد سمير عبداللطيف جاب اهلل )×(2025

احمد صالح محمد الصفطي )ق(2027

احمد عصام حسن على2036

احمد عمرو شحاته محمد احمد )ق(2038

احمد فوزى شلبى علي الخالع2039

احمد كمال ابراهيم السيد ابراهيم2041

احمد محمد حامد ابوعريضة2045

احمد محمد عبدالستار العبد2049

احمد محمد فتحي عبدالجيد عطيه2051

احمد محمد محمد سعده2053

احمد مسعد بيومي محمد الشربيني2055

احمد وفيق عطيه شريف2059

اسماء رضا احمد على النجار2100

اسماعيل عبدالحليم عبدالغفار عجالن2115

الحسن عبدالفتاح طه عايد2142

السيد مصطفى السيد محمد مشالى)ق(2151

امانى طارق ابراهيم السيد رمضان2156

امنيه ايمن جابر عطيه )ق(2162

امير حلمى مصطفى السباعى2169

اميره خالد سعيد النشار2173

اهداء على ابراهيم احمد محمد القنجه2183

براء عوض مصطفى عبدالجليل )×(2244

توحه عزت حسين عبد الغني الخطيب2264

جالل حسن جالل الشين2265

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                              
                                                                               (2)

التخلف مقررات توزيع كشف

الثانى الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب       المتحان

  (105)      العدد                             (         -        االعدادي     عضوية )  كيمياء مقرر        
رقم

الجلوس
الطالب اسم

مجموعتحريريشفهيعمليدوري

يوسف اهلل رزق يوسف جورج2271

الحفناوى شوقى حسام حازم2273

عواض محمود ابراهيم ابراهيم حسام2276

الشنباوى)ق( حسن سامح حسن2281

زهرة ابو حسن محمد حسين2285

على ابراهيم عبدالعاطى كامل محمد حمدى2288

)ق( عيسى احمد احمد فرج حمزه2289

غنيم)ق( عبدالفتاح عبدالحميد إبراهيم خالد2293

محمود عبدالنبى عبدالمحسن خالد2297

)ق( عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالعال محمد خالد2298

موسى اهلل عبد رفعت خلود2300

)ق( حيدره محمد سامى خلود2301

 (القصير) ق محمد صالح داليا2308

)ق( محمد ابواليزيد حمدى عادل دينا2329

الجنزورى السيد محمد عبدالعزيز ساره2386

المزين مصطفى احمد المحمدي سها2403

يوسف الخنيزى ابراهيم محمد سيف2407

راضى محمود محمد شروق2411

زين صابر شريف شهاب2414

الصعيدى العشماوى العشماوى شيماء2415

الشاذلى المقصود عبد محمد صبرى شيماء2417

طالب ابو حسن العزيز عبد صفاء2428

الهنداوى صالح محمد صالح2429

رزق عباس ابراهيم عباس2436

شاهين عبدالحميد فريد عبدالحميد2437

  

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



               (3)

التخلف مقررات توزيع كشف

الثانى الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب           المتحان

  (105)      العدد                               (         -        االعدادي     عضوية )    كيمياء مقرر        
رقم

الجلوس
الطالب اسم

مجموعتحريريشفهيعمليدوري

)ق( خضر حامد جابر عبدالرحمن2442

رمضان عبدالستار فؤاد محمد عبدالرحمن2444

البحيرى الفتوح ابو نبيه عبدالرحمن2446

جعفر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز2449

متولي محمد ابراهيم عبداهلل2454

قريطم رزق اسماعيل عبداهلل2455

عايد السيد عادل عبير2462

بدر اهلل عبد السيد شعبان عمر2482

عشرين ربيع حمدى فتحى2506

الجزار سعد محمود فتحى2507

سرحان حسين هشام مازن2528

)×( سكون عبدالرحيم رفاعى مالك2529

الخولى السيد فتوح ماهر2530

شنوده خير بدير خيرى مايكل2531

موسى صليب موسى مايكل2532

العربى معوض يوسف محفوظ2535

زيدان محمد زيدان جمعة احمد محمد2539

حربى محروس نعيم ايمن محمد2548

محمد عبده محمد جمعه محمد2555

الحبشي احمد موسى ربيع محمد2561

موسي غانم رزق محمد2562

النميسى زيدان رضا محمد2564

ابوعبيه مصطفى محمد سامى محمد2566

خيره محمود محمد شريف محمد2569

قربوص محمد احمد شعبان محمد2570

  
  

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                 (4)

التخلف مقررات توزيع كشف

االول الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب   المتحان

(105)       العدد                               (         -        االعدادي                            عضوية )  كيمياء مقرر        
رقم

الجلوس
الطالب اسم

مجموعتحريريشفهيعمليدوري

الحسانين محمود ياسين عابد محمد2575

العباسى مصطفى عادل محمد2576

القلشى علي عاطف محمد2578

حمامة عبدالرؤف رمضان عبدالرؤف محمد2580

القديم عبداهلل عبداهلل محمد2581

القنجة احمد ابراهيم على محمد2589

الدباوى محمد عبدالحميد كمال محمد2593

)ق( صديق محمد مجدى محمد2594

زينه ابو رجب محمود محمد2596

درويش محمد مصطفى محمد2598

يوسف)×( عبدالجليل يوسف محمد2600

المتولى)×( احمد اهلل فتح محمود2615

فايد على محمد ممدوح محمود2621

الدين شرف هاشم محمد عبدالمنعم تهامى مصطفى2638

فرج محمد ابراهيم اهلل منه2667

امام على امام سعيد منى2675

)ق( سرور عبدالجيد عبدالحليم مى2681

غلوش محمد اشرف نبيل2696

على بدر محمد ندا2704

عباس محمد امين زكريا نداء2707

شتا علي محمد السيد ندى2709

سرحان عبدالرحمن رمضان محمد نهى2741

)×( النشرتى احمد مجدى نوران2749

)×( زايد عبداللطيف سمير نورهان2753

تعلب عبدالحميد عبدالرحمن والء2799

  
                                                                       

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                     (5)

التخلف مقررات توزيع كشف

االول الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب   المتحان

   (105)     العدد                            (         -        االعدادي عضوية مقرر) كيمياء        
رقم

الجلوس
الطالب اسم

مجموعتحريريشفهيعمليدوري

الشافعى محمد الفتاح عبد عصام وليد2801

رمضان ابو محمود محمد عماد ياسمين2816

عبدالخالق بسيونى نبيل ياسمين2820

حالوه المقصود عبد هالل ماجد محمد يمنى2832

 على محمد فوزى حسن ساره2844

  
المراجع                                                   المختص

 الكلية مسجل
  

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                             

            

الصيدله   كليه
طالب   شئون

                                               
التخلف مقررات توزيع كشف                                         

 للفصل الدراسى الثانى2019/2020إمتحان طالب الفرقه )  الثانيه ( للعام الجامعى                 
رقم

جلوس
مجموع تحريرىشفهى عملى دورىالطالب اسم             

خليل محمد خليل احمد4866

محمد احمد صبح ابراهيم عبدالرحمن4867

    سالمه محمد سعد صالح محمود4868

عوض العدل محمد منال4869

هاشم عبدالكريم الحميد عبد ياسمين4870

    رمضان ابراهيم نبيل اسماء4871

   الجدى متولى عبدالمحسن ريهام4872
(7) العدد            اعدادى  - من(  انجليزيه لغه)   مقرر                               

      
               

          
المسجل                                     المراجع                                    المختص     

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الصيدله كليه        
الطالب شئون        

       ===========

التخلف مقررات توزيع كشف

الثانى الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب   المتحان

    (6)      العدد                             (         -        االعدادي     انجليزية )    لغة مقرر        
رقم

الجلوس
الطالب اسم

مجموعتحريريشفهيعمليدوري

حمود عطبه محمد ايمن اميره2838
شريف! العشماوي! توفيق! عبدالمرضي سها2839
دياب عبداللطيف رضا عبداللطيف2840
حالوة محمد عبدالجواد اسراء2841
الباز محمد محمد ميسون2842
المرساوي! المتولي عادل نهال2843

  

المراجع                                                   المختص
 الكلية مسجل

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الصيدله كليه         
الطالب شئون        

                                                              ===========

               كشف                                                                                       
                                         ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020 الجامعي للعام الثالثه الفرقة طالب بأسماء        
 ( طالب5) الطالب صيدليه(  عدد )ميكروبيولوجيا مقرر االولى الفرقة من تخلفات ولديهم

جلوس رقم
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسم

احمد محيى احمد مصطفي الواقدي6074

ايه محمد على الفخرانى6362

xمحمد كمال توفيق خطاب 6846

نادين طارق عبدالسالم7002

نورا السيد فتحى عايد7061

المسجل                                        المراجع                                 المختص               

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الصيدله كليه 
الطالب شئون  
 =========

               كشف                                                                                       
                                         ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020 الجامعي للعام هلثالثا الفرقة طالب بأسماء          
 ( طالب 27              ولديهم تخلفات من الفرقة الثانيه مقرر )ميكروبيولوجيا االمراض(  عدد الطالب ) 

مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسمجلوس رقم

احمد ايمن فتحى أبواليزيد الفار6020
احمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد )ق(6045

احمد محمد عبدالحميد احمد 6064
حمد نصر محمد محمد مصطفى اسماعيلا6082

اسراء محمد ابوالخير درويش6126
(xاسماء محمد نصر عماره )6172
(xايه حسن احمد حسن )6338
حسن اسامه حسن يونس6422
زينب محمد علي علي ابو الخير 6547
سالى سميح ابراهيم ابراهيم العماوى6571

علياء نبيل محمود ابراهيم سالمه6713

6779( Kمحبه صالح عبداهلل السيد العراقىx)

محمد طارق محمد عبدالمنعم محمد بحيرى 6817

محمد محمود محمد على عبده 6849

محمد مصطفى عبدالحميد ابراهيم ابوراضى6854

(x2محمد يحيى محمد مصلحى يوسف )6865

محمود سعيد عراقى ابوخضره )ق(6878
مصطفى حمدى علي بدوى 6926

معتز محمد احمد عالم )ق(6938
ناديه لطفى محمد البربرى )ق(7004
ندى اشرف لبيب الروينى )ق(7020

نصر احمد محمد مختار عبدربه كركور7044

هاجر صافى عبدالعال بلتاجى7102
وفاء عطيه ابراهيم عبدالسالم عوض )ق(7157

ياسمين جمال محمد مطر )ق(7170

                                                                         (2)

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



 الثالثه الفرقه ثانى دراسى (فصل  االمراض )ميكروبيولوجيا تخلفات كشف تابع                            
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسمجلوس رقم

718
ياسمين فتحي عبدالحليم السيد يسن 0

718
يوحنا راغب يواقيم مترى7

الكلية مسجل                                        المراجع                                 المختص                          

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



الطالب شئون
 

التخلف مقررات توزيع كشف      
الثانى الدراسى  الفصل2020 / 2019الجامعى (  للعامالرابعة) ةالفرق طالبل                                 

 (5 ) العدد    الثانية الفرقة من(  االمراض ميكروبيولوجيا)     مقرر                                  

 
 

ا 
ل
م
تخ
ص

المسجل                                 المراجع                             

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

احمد حمدى محروس احمد مصطفى الخطيب ) ق(8028
عبداهلل جعفر موسى غفور8681
مصطفى سيداحمد سيداحمد الحريفه 8928
مصطفى محمود جابر الحجار   8938
احمد خيرى احمد القفل   )ق (9184



                             

           
الصيدله   كليه

طالب   شئون
                                               

التخلف مقررات توزيع كشف                                                  
 للفصل الدراسى الثانى2019/2020إمتحان طالب الفرقه )  الثانيه ( للعام الجامعى                 

رقم
جلوس

مجموع تحريرىشفهى عملى دورىالطالب اسم             

            السعدنى السيد حسام احمد4023
( )ق     المال محمد عبدالرحيم عبداهلل دينا4326
( )ق    عبدالفتاح العربى سيد سامح سها4432
ابراهيم محمد محمود صباح4455
   الساكت السيد السيد سامح عمر4507
   النحاس عباس عبدالحميد عادل عمر4509
( )ق  احمد حسنين محمد غاده4520
( )ق    حسن حامد حسن خالد محمد4580
 (2)×     عامر على محى محمد4634

4664
صباح محمد عبدالفتاح عبدالحميد مصطفى

)ق(
دويدار محمد فؤاد منى4694
( )ق   العوض عبدالكريم والء4824
خليل محمد خليل احمد4866
محمد احمد صبح ابراهيم عبدالرحمن4867
    سالمه محمد سعد صالح محمود4868
عوض العدل محمد منال4869
هاشم عبدالكريم الحميد عبد ياسمين4870
    رمضان ابراهيم نبيل اسماء4871
   الجدى متولى عبدالمحسن ريهام4872

(19) العدد         اولى من    ( صيدليه ميكروبيولوجيا)   مقرر                               

      
               

المسجل                                     المراجع                                    المختص          

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                             

           

الصيدله   كليه
طالب   شئون

                                               
التخلف مقررات توزيع كشف                                                  

 للفصل الدراسى الثانى2019/2020إمتحان طالب الفرقه )  الثانيه ( للعام الجامعى                 
مجموع تحريرىشفهى عملى دورىالطالب3 اسم             جلوس رقم

)× (      فايد عبدالجواد جويده احمد4021
)ق(      السعدنى حسن عقاد احمد4049
     الحوتى ابراهيم السيد هشام احمد4064
    الديب مصطفى عبدالجواد السيد اسماء4104
( )ق     الغياتى السيد السيد السيد ايه4228
   حافظ عبدالغفار وهبه يسرى جمال4279
عسكر فؤاد على سلمى4415
   الساكت السيد السيد سامح عمر4507
( )ق        عياد على السيد محمد4568
الميت محمد علي مصطفى4669
      يونان عبده ماهر مينا4714
   متولى سيد كمال الدين ضياء همت4814

                                       
(12)  العدد      اعدادى  من( –طبيه نباتات)   مقرر                                       

      
               

المسجل                                     المراجع                                    المختص          

                                  

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                             

الطالب شئون
 

التخلف مقررات توزيع كشف      
الثانى الدراسى  الفصل2020 / 2019الجامعى (  للعامالرابعة) ةالفرق طالبل                                 

 (4 ) العدد     االعدادى الفرقة من(  طبية نباتات)     مقرر                                    

 
 

ال   
خم
ت

ص
المسجل                                 المراجع                             

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية

رقم
جلوس

مجموعتحريرىشفهىعملىدورىالطالب اسم             

اسامه عبداللطيف عبدالعظيم االخضر8081
اسالم ابراهيم احمد سالمه8128
ايمان رضا السيد دوالى8294
بسنت عبدالجواد عطيه زغلول8401



 الصيدله كليه        
الطالب شئون        

       ===========

               كشف                                                                                       
                                         ---------

ثانى دراسي  فصل2019/2020 الجامعي للعام هلثالثا الفرقة طالب بأسماء          
  ( طالب1)  الطالب (  عدد طبيه نباتات) مقرر االعدادى الفرقة من تخلفات ولديهم              

جلوس رقم
مجموعتحريريشفهيعمليدوريالطالب اسم

هند محمد محمد النادى7146

المسجل                                        المراجع                                 المختص               

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة الكلية



                                                   
   الصيدله كليه   
الطالب شئون  
  ==========

   التخلف مقررات توزيع كشف

الثانى الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب   المتحان

(102)    العدد                             (         -        االعدادي    طبيه )    نباتات مقرر        
رقم

الجلوس
الطالب اسم

مجموعتحريريشفهيعمليدوري

)×( سعفان على جابر جمال احمد2019

)×( اهلل جاب عبداللطيف سمير احمد2025

)ق( الصفطي محمد صالح احمد2027

جوده فرج جبر عاطف احمد2029

)ق( احمد محمد شحاته عمرو احمد2038

عمار عبدالغنى عبدالعليم فوزى احمد2040

العبد عبدالستار محمد احمد2049

عطيه عبدالجيد فتحي محمد احمد2051

سعده محمد محمد احمد2053

شريف عطيه وفيق احمد2059

سنبل احمد يوسف يوسف احمد2062

الخليفه محمد محمد عادل ادهم2064

السباعى احمد فؤاد اسراء2082

عبدالنبي طلبه صبحي محمد اسراء2086

النور ابو ذكى محمد عادل اسالم2091

قطيط السيد الهادي محمد محمود اسالم2094

المشد يوسف اهاب اسماء2097

النجار على احمد رضا اسماء2100

العياري عباس السيد عباس اسماء2104

عجالن عبدالغفار عبدالحليم اسماعيل2115

لموض المجيد عبد السيد محمد السيد2147

شرباش السيد محمود السيد2149

مشالى)ق( محمد السيد مصطفى السيد2151

رمضان السيد ابراهيم طارق امانى2156

القنجه محمد احمد ابراهيم على اهداء2183
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                       (2)

التخلف مقررات توزيع كشف تابع

الثانى الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب           المتحان

(102)    العدد                             (         -        االعدادي     طبيه )    نباتات مقرر        
رقم

الجلوس
الطالب اسم

مجموعتحريريشفهيعمليدوري

)×( عبدالجليل مصطفى عوض براء2244

)ق( الفقى احمد نبيه تقى2263

يوسف اهلل رزق يوسف جورج2271

المغربى مصطفى محمد حاتم2272

عبده ابو بدير مصطفى حسام2278

الشنباوى)ق( حسن سامح حسن2281

على ابراهيم عبدالعاطى كامل محمد حمدى2288

)ق( عيسى احمد احمد فرج حمزه2289

غنيم)ق( عبدالفتاح عبدالحميد إبراهيم خالد2293

المسلماني السعيد حسني خالد2294

( ) ق القصير محمد صالح داليا2308

عبدالغفار محمد عبدالغفار دولت2322

داود ابراهيم اسامة دينا2324

قنديل على عبدالرازق حماده ريم2365

)ق( عبدالعاطى محمد رافت ساره2379

الجنزورى السيد محمد عبدالعزيز ساره2386

الصعيدى العشماوى العشماوى شيماء2415

الهنداوى صالح محمد صالح2429

ديغم محمد ابراهيم عادل2433

)ق( خضر حامد جابر عبدالرحمن2442

رمضان عبدالستار فؤاد محمد عبدالرحمن2444

عبدالغنى محمد يسر عبدالرحمن2447

عبيد عبدالجواد عبدالعزيز احمد عبده2460

الشيخ محمد فؤاد فاخر عزالدين2465

ابوعايد السعيد مسعد عال2475
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                                                                                                      (3)
التخلف مقررات توزيع كشف تابع

الثانى الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب         المتحان

(102)    العدد                             (         -        االعدادي                          طبيه )    نباتات مقرر        
رقم

الجلوس
الطالب اسم

مجموعتحريريشفهيعمليدوري

)ق( بهلول احمد احمد عمر2480

عويس نصر عبدالصمد حبيب فاديه2491

ابوخطاب محمود فتوح عبدالحميد الزهراء فاطمه2495

)ق( القصاص مساعد حسن فاطمه2496

مسلم على على مسلم محمد فاطمه2503

خالد عبدالحميد امجد القلوب قوت2514

قرياقص جرجس فهيم شكرى كيرلس2518

الخولى السيد فتوح ماهر2530

العربى معوض يوسف محفوظ2535

حربى محروس نعيم ايمن محمد2548

شحبر المطلب عبد حمزه محمد2558

عمران ابراهيم محمود خالد محمد2560

الجارحى محمد سامى محمد2565

ابوعبيه مصطفى محمد سامى محمد2566

خيره محمود محمد شريف محمد2569

قربوص محمد احمد شعبان محمد2570

النجار غريب محمد ابراهيم صالح محمد2572

خزيمة ابو على محمد صالح محمد2573

القديم عبداهلل عبداهلل محمد2581

)ق( صديق محمد مجدى محمد2594

زينه ابو رجب محمود محمد2596

درويش محمد مصطفى محمد2598

ابوفدان السيد عبدالشافى السيد محمود2605

الشاعر)ق( عبداهلل السيد محمود2606

الشهابي عبدالمطلب عبدالحميد محمود2613
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                    (4)

التخلف مقررات توزيع كشف

الثانى الدراسى  الفصل2019/2020(  ) االولي الفرقة طالب        المتحان
(102)    العدد                             (         -        االعدادي        طبيه )    نباتات مقرر        

رقم
الجلوس

الطالب اسم
مجموعتحريريشفهيعمليدوري

محمود محمد محمد احمد مسلم2619

محمود نعيم محمد الشوبرى2622

مريم رضا عبدالرازق السيد2632

مريم محمد الشافعى خليل2633

مصطفى تهامى عبدالمنعم محمد2638

مصطفى محمد على احمد )×(2643

مصطفى محمود محمد جاداهلل2648

مصطفى يوسف محمد محمد ابوعيسى2651

منار مرسى محمد البرلسى2664

منه اهلل حامد محمد ابو علفة2669

ميار محمود ابو العنين محمد النجار2687

نبيل سعد عبدالمعبود عبدالعال )×(2697

ندى عادل عبدالحى سليمان العويل2717

ندى عاطف شحات بيومى2718

نهى محمد رمضان عبدالرحمن سرحان2741

نوران مجدى احمد النشرتى )×(2749

همام محمد شاكر همام بدر )ق(2789

وائل عبدالمجيد محروس أبو الفضل)×(2792

وسام هاني عبدالعزيز سعد2795

والء عبدالرحمن عبدالحميد تعلب2799

يارا سامى السيد متولى ديب2805

ياسمين عماد محمد محمود ابو رمضان2816

يمنى رحيق عبدالعزيز خليفه2825

يمنى طارق محمد احمد عبد الرحيم2826

يمنى محمد ماجد هالل عبد المقصود حالوه2832

 (ق ) الشيخ جابر السعيد يوسف2833

 على محمد فوزى حسن ساره2844

  
المراجع                                                   المختص     

 الكلية مسجل
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