
 

 

 

 

 الدراسات العليا  

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 جامعة طنطا-كلية الصيدلةالطالب المقبولين ببرنامج الماجستير تخصص )صيدلة إكلينيكية(  أسماء 
 2222/2223للعام الجامعى 

 األسم م
 نهاد وليد عبدالرحيم كرم 1
 سلمى سمير السيد حامد سالم 2
 تقى أسامة أحمد محمد 3
 محمد السيد أحمد محمد الشناوى 4
 فدوى عمرو حامد البربرى 5
 دينا أشرف السيد محمود عباس 6
 ندى ىشام السيد محمد ىاشم 7
 إيمان حامد محمد حامد القسطاوى 8
 رمضانمروة إبراىيم محمد  9

 يمنى أحمد مسعد داود 12
 ريم خالد محمد شتلى 11
 مها أسامة عبد الوىاب عوض اهلل علوان 12
 شروق مصطفى مصطفى النشرتى 13
 أية عبد العزيز السيد الربوة 14
 نورىان أسامة إسماعيل أحمد القشالن 15
 زياد خيرى حجازى حجازى على 16
 ميرنا محمد صديق على 17
 السيد سعد الخياطيارا  18
 رغد عصام مصطفى نصار 19

 
 
 



 

 

 

 

 الدراسات العليا  

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 األسم م
 مريم طارق محمد طبانة 22
 أيو مسعد ذكى سويدان 21
 منة اهلل أيمن السيد أبو العنين  22
 أحمد جمال أحمد تميم 23
 محمد أحمد راشد عبدالعزيز 24
 محمد عبدالحكيم سالم 25
 عبدالرحمن محمد القبارى 26
 قنديل أسامة خالد 27
 اية ىشام حلمى الطباخ 28
 مريهان الحديدى الحديدى 29
 منة اهلل زاىر محمد 32
 ىاجر ناجى لطفى العجمى 31
 ىبة عبدالحميد محمود الشوربجى 32
 ىند محسن محمد المتولى 33
 اميرة فوزى محمد مشالى 34
 شروق على محمد الصيفى 35
 محمود محمد صابر إبراىيم 36
 محمد أحمد شوقىسلمى  37

 24/9/2222-21يبدأ تقديم التظلمات على نتيجة القبول ايام االربعاء والخميس والسبت من  -

 )حالة قبول اقل من النسبة المئوية للمتظلم من حصة جامعة التخرج لو(
 28/9/2222حتى يوم االربعاء الموافق 21/9/2222يبدأ سداد الرسوم للطالب اعتبارا من األربعاء -

حتى الخميس الموافق  8/12/2222الدراسة بالفصل الدراسى االول اعتبارا من السبت الموافق تبدأ  -
19/21/2223 

 ملحوظو )اليعتبر الطالب مقيد اال بعد سداد الرسوم المقرره وتسليم اصل شهاداتو( -



 

 

 

 

 الدراسات العليا  

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 طاجامعة طن-كلية الصيدلةالطالب المقبولين ببرنامج الماجستير تخصص )الكيمياء الحيوية(  أسماء 
 2222/2223للعام الجامعى

  

 24/9/2222-21يبدأ تقديم التظلمات على نتيجة القبول ايام االربعاء والخميس والسبت من  -

 لو()حالة قبول اقل من النسبة المئوية للمتظلم من حصة جامعة التخرج 
 28/9/2222حتى يوم االربعاء الموافق 21/9/2222يبدأ سداد الرسوم للطالب اعتبارا من األربعاء -

حتى الخميس الموافق  8/12/2222تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى االول اعتبارا من السبت الموافق  -
19/21/2223 

 شهاداتو( ملحوظو )اليعتبر الطالب مقيد اال بعد سداد الرسوم المقرره وتسليم اصل -

 

 األسم م
 ايمان السعيد خميس السعيد 1
 ريناد طارق محمد درويش 2
 رضوى طارق الديب 3
 محمد ىاشم محمد ىاشم سليمان 4
 فرح محمود اسماعيل 5
 منى أسامة عبدالغنى المهندس 6
 خالد محمد البدراوى 7
 أية شمس الدين عبد المجيد 8
 فريدأية محمد أحمد  9

 منة اهلل أيمن مصطفى 12
 نادين محمد ياقوت 11
 على عبدالحميد عمر عبدالحميد 12
 ايمان نبيل السيد محمود 13
  الخير محمد فتحى ابو  الءا 14



 

 

 

 

 الدراسات العليا  

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

 )الكيمياء التحليلية الصيدلية( أسماء الطالب المقبولين ببرنامج الماجستير تخصص
 2222/2223فى العام الجامعىجامعة طنطا -كلية الصيدلة

 
 
 

 24/9/2222-21يبدأ تقديم التظلمات على نتيجة القبول ايام االربعاء والخميس والسبت من  -

 جامعة التخرج لو()حالة قبول اقل من النسبة المئوية للمتظلم من حصة 
 28/9/2222حتى يوم االربعاء الموافق 21/9/2222يبدأ سداد الرسوم للطالب اعتبارا من األربعاء -

حتى الخميس الموافق  8/12/2222تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى االول اعتبارا من السبت الموافق  -
19/21/2223 

 المقرره وتسليم اصل شهاداتو(ملحوظو )اليعتبر الطالب مقيد اال بعد سداد الرسوم  -

 
  

 

 

 

 

 

 االسم م
 ايمان رضا السيد الدسوقى الزيات 1
 إيناس احمد ابراىيم 2
 ندى ريان عثمان سعد 3
 محمد احمد رشاد ابراىيم 4
 محمد سالمو الحسانين رسالن 5
 روان جمال محمد شاىين 6
 ايمان عبدالرحيم عبداللطيف 7
 محمود ربيع حامد 8
 منى عبدالحميد الغنيمى 9



 

 

 

 

 الدراسات العليا  

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 جامعة طنطا-كلية الصيدلة الطالب المقبولين ببرنامج الماجستير تخصص )األدوية والسموم(أسماء 
 2222/2223فى العام الجامعى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسم م
 علياء حاتم صبحى 1
 محمود طو عبدالحليم دنيا 2
 آيو شحاتو محمد حسن 3
 أحمد شوقى جسرىا 4
 سمير عبدالحفيظمحمد  5
 عال السيد محمد سالم 6
 سوزان حامد سالمو 7
 ساره محمد مصطفى 8
 ايمان صالح مهدى 9

 أحمد يوسف مصطفى 12
 اسراء فتحى أبوزنو 11
 عمرو عالء نسيم منيسى 12
 فيروز احمد زكى 13
 خالد محمد على عربان 14
 نورىان ناجى ابراىيم 15
 فاطمة رمضان عفيفى 16
 ياسمين سامى خميس 17
 ايمان عبدالحميد زين 18
 سندس جمال محمود مرسى 19
 ساندى ايهاب نبيل رزق اهلل 22
 اروى طارق محمد 21



 

 

 

 

 الدراسات العليا  

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 24/9/2222-21يبدأ تقديم التظلمات على نتيجة القبول ايام االربعاء والخميس والسبت من  -

 )حالة قبول اقل من النسبة المئوية للمتظلم من حصة جامعة التخرج لو(
 28/9/2222يوم االربعاء الموافقحتى  21/9/2222يبدأ سداد الرسوم للطالب اعتبارا من األربعاء -

حتى الخميس الموافق  8/12/2222تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى االول اعتبارا من السبت الموافق  -
19/21/2223 

 (ملحوظو )اليعتبر الطالب مقيد اال بعد سداد الرسوم المقرره وتسليم اصل شهاداتو -

 خالد رضا عبدالمجيد 22
 احمد مسعد العوضى 23 

 وفاء ابراىيم البحقيرى 24
 ندى مدحت محمد 25
 مارينا سمير فلبس 26
 ىبة اهلل ناجى البدراوى 27
 محمد سعد خليل 28
 توفيق حامد ريم محمد 29
 روان ابراىيم يوسف 32
 عادل حجاج محمد 31
 ليلى مجدى عبدالحميد الشوادى 32
 ريهام مصطفى ابواليزيد 33
 ريهام احمد الهوارى 34
 روان محمد عيسى 35
 ميار مجدى عواض 36
 منصور عبداهلل عبدالعظيم 37
 ايو ىانىء عبدالعزيز فهمى 38
 مى رضوان وفا 39



 

 

 

 

 الدراسات العليا  

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

 تخصص)ميكروبيولوجيا صيدلية(الطالب المقبولين ببرنامج الماجستير أسماء 
 2222/2223فى العام الجامعىجامعة طنطا -كلية الصيدلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24/9/2222-21يبدأ تقديم التظلمات على نتيجة القبول ايام االربعاء والخميس والسبت من  -

 )حالة قبول اقل من النسبة المئوية للمتظلم من حصة جامعة التخرج لو(
 28/9/2222الموافقحتى يوم االربعاء  21/9/2222يبدأ سداد الرسوم للطالب اعتبارا من األربعاء -

حتى الخميس الموافق  8/12/2222تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى االول اعتبارا من السبت الموافق  -
19/21/2223 

 ملحوظو )اليعتبر الطالب مقيد اال بعد سداد الرسوم المقرره وتسليم اصل شهاداتو( -

 
    

 
 
 
 

 االسم م
 خلود عبدالمجيد مجاور 1
 احمد مصطفى محمد شعبان 2
 ميرنا وليد محمد الشيخ 3
 خالد رضا عبد المجيد 4
 مى ايهاب ناصر خليفة 5
 احمد رأفت عبدالفتاح 6
 احمد ايمن محمد محمود 7
 منار ناصر اسماعيل 8



 

 

 

 

 الدراسات العليا  

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 )التكنولوجيا الصيدلية( الطالب المقبولين ببرنامج الماجستير تخصصأسماء 
 2222/2223فى العام الجامعىجامعة طنطا -كلية الصيدلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم م
 وسام حسين ابراىيم 1
 أحمد رأفت محمد خاطر 2
 شيماء محمد عبد الغفار 3
 مدحت حلمى محمد 4
 كريم سعيد رياض 5
 تقى أمين محمود أمين 6
 أحمد أشرف مسعد شرف 7
 أسماء مصطفى ناصف 8
 شروق محمد فرحات 9

 زكريا مجدى سعيد 12
 والء عبد اهلل أمين 11
 رنا صالح بكرى خالف 12
 ياسمين عبد المنعم كامل 13
 أفنان سعيد عبد العاطى 14
 ريهام حسن حسنى 15
 نورا طلعت طاىر 16
 الشيماء رجب مرسى 17
 نورىان مصطفى عبد السميع 18
 محمد أحمد كراوية 19



 

 

 

 

 الدراسات العليا  

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 24/9/2222-21يبدأ تقديم التظلمات على نتيجة القبول ايام االربعاء والخميس والسبت من  -

 المئوية للمتظلم من حصة جامعة التخرج لو()حالة قبول اقل من النسبة 
 28/9/2222حتى يوم االربعاء الموافق 21/9/2222يبدأ سداد الرسوم للطالب اعتبارا من األربعاء -

حتى الخميس الموافق  8/12/2222تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى االول اعتبارا من السبت الموافق  -
19/21/2223 

  بعد سداد الرسوم المقرره وتسليم اصل شهاداتو(ملحوظو )اليعتبر الطالب مقيد اال -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أروى رضا عبد السالم 22
 أسماء مهدى محمد 21
 ىايدى وليد محمد السباعى دنيا 22
 عبد الرحمن محمد يوسف 23
 رغدة ناصر محمد 24



 

 

 

 

 الدراسات العليا  

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

          
 أسماء الطالب المقبولين ببرنامج الماجستير تخصص )الصيدلة الحيوية(

 2222/2223فى العام الجامعىجامعة طنطا -كلية الصيدلة
 
 
 
 
 
 
 
 

 24/9/2222-21يبدأ تقديم التظلمات على نتيجة القبول ايام االربعاء والخميس والسبت من  -

 )حالة قبول اقل من النسبة المئوية للمتظلم من حصة جامعة التخرج لو(
 28/9/2222الموافقحتى يوم االربعاء  21/9/2222يبدأ سداد الرسوم للطالب اعتبارا من األربعاء -

حتى الخميس الموافق  8/12/2222تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى االول اعتبارا من السبت الموافق  -
19/21/2223 

 ملحوظو )اليعتبر الطالب مقيد اال بعد سداد الرسوم المقرره وتسليم اصل شهاداتو( -

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم م
 تسنيم صفى الدين فراج 1
 محمد أحمد عبد الحميد 2
 محمود السيد حسين 3
 حسام على أبو صالح حافظ 4



 

 

 

 

 الدراسات العليا  

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

 جامعة طنطا-كلية الصيدلة )العقاقير(أسماء الطالب المقبولين ببرنامج الماجستير تخصص 
 2222/2223فى العام الجامعى

 
 
 
 

 
 

 24/9/2222-21يبدأ تقديم التظلمات على نتيجة القبول ايام االربعاء والخميس والسبت من  -

 المئوية للمتظلم من حصة جامعة التخرج لو()حالة قبول اقل من النسبة 
 28/9/2222حتى يوم االربعاء الموافق 21/9/2222يبدأ سداد الرسوم للطالب اعتبارا من األربعاء -

حتى الخميس الموافق  8/12/2222تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى االول اعتبارا من السبت الموافق  -
19/21/2223 

  بعد سداد الرسوم المقرره وتسليم اصل شهاداتو(ملحوظو )اليعتبر الطالب مقيد اال -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسم م
 نوران سمير محمد على 1
 سالى محمود الشعراوى 2
 يارا أحمد محمد مهنا 3



 

 

 

 

 الدراسات العليا  

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 )الكيمياء الصيدلية( أسماء الطالب المقبولين ببرنامج الماجستير تخصص
 2222/2223فى العام الجامعىجامعة طنطا -كلية الصيدلة

 

 

 24/9/2222-21يبدأ تقديم التظلمات على نتيجة القبول ايام االربعاء والخميس والسبت من  -

 )حالة قبول اقل من النسبة المئوية للمتظلم من حصة جامعة التخرج لو(
 28/9/2222حتى يوم االربعاء الموافق 21/9/2222للطالب اعتبارا من األربعاءيبدأ سداد الرسوم  -

حتى الخميس الموافق  8/12/2222تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى االول اعتبارا من السبت الموافق  -
19/21/2223 

 ملحوظو )اليعتبر الطالب مقيد اال بعد سداد الرسوم المقرره وتسليم اصل شهاداتو( -

 
 

 

 
 

 
 

 االسم م
 احمد مصطفى عبداهلل الجنيدى 1
 منةاهلل سامى العشماوى 2
 محمد محمود تامر 3
 ريم رأفت احمد 4
 احمد سامى عبدالمنعم 5
 روان احمد عبدالمنعم 6
 نورىان كرم على شيبو 7


