
2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0ابانوب تامر بولس عبدالشهٌد22001

0ابانوب جمال كامل جاد الرب صلٌب22002

0ابانوب نادى نجٌب شحاته22003

0ابانوب نجٌب ثابت جرجس بولس22004

0ابرار احمد محمد احمد اسماعٌل22005

0ابو بكر ابراهٌم محمد القواس22006

0ابى نبٌل بدٌر الششتاوي الدسوقى22007

0اجالل حسام الدٌن عبد المنعم الطراهونى 22008

0احمد ابراهٌم احمد محمد22009

0احمد ابراهٌم سٌد احمد الصقار22010

0احمد ابراهٌم محمودابراهٌم دوٌدار22011

0احمد ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم شردوح 22012

0احمد اشرف سعٌد محمد22013

0احمد السٌد محمود السٌد الحجه22014

0احمد امجد على السٌد زقلٌح22015

0احمد اٌمن مصطفى سلٌمان22016

0احمد جابر احمد ادرٌس  22017

0احمد جمال حسٌن على عبد المنعم22018

0احمد جمال عبد الغفارسلٌمان زاٌد22019

0احمد حسن محمد نوح22020

0احمد حسنٌن عبدالنبى حسنٌن على22021

0احمد حسٌن السٌد متولى الدمالوى22022

0احمد خالد مصطفى كمال حمروش22023

2(باق)احمد سعٌد عبد الفضٌل عبد هللا 22024

0احمد سلمان محمد الصعٌدى22025

0احمد صبحى صبحى عصمت واصف22026

0احمد عادل السٌد عبد العال محمد22027

0احمد عادل عبد العلٌم عبد الفتاح22028

0احمد عبد الحمٌد جالل احمد مبروك22029

0احمد عبد العزٌز حمٌده على درهاب22030

0احمد عبد الغفار محمد احمد22031

0احمد عبد الهادى عبد المجٌد مشالى  22032

0احمد عالء احمد محمد احمد االزرق22033

0احمد عالء الدٌن شوقى عاشور عوض22034
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0احمد على عبد العاطى بسٌونى فرحات22035

0احمد ماجد محمد محمد شعله22036

0احمد محمد احمد محمد احمد22037

0احمد محمد حبشى عبد القادر الشافعى22038

0احمد محمد رضا السٌد22039

2(باق) احمد محمد عبد الحكٌم محمود ابو غنٌمه 22040

0احمد محمد عبد القادر عبد العال22041

0احمد محمد فاٌز راغب ابو سٌف22042

0احمد محمود محمد عبد العلٌم الضوٌمر22043

0احمد محمود محمد فرٌج22044

0احمد مصطفى عبد الفتاح الرفاعً ٌاسٌن 22045

0احمد ممتاز طه حسن22046

0احمد ممدوح احمد ابراهٌم شحاته22047

0احمد نعٌم عبده ابراهٌم الهاللى22048

0احمد وجدى المتولى ٌوسف22049

0احمد ٌاسر محمد عبد اللطٌف محمود22050

0احمد ٌحٌى مصطفى اسماعٌل الغاوي 22051

0   (سودانً)ادهم كمال السنوسى  22052

0اروى انور فتحى منصور22053

0اروى عبد هللا محمد خمٌس السٌد الترامسى22054

0اسامه صابر محمد عبد الرازق السٌد22055

0اسامه عادل عبد المنعم محمد خرٌبة 22056

0استر مراد تادرس حنا تادرس22057

0اسراء احمد عبد العزٌز سعٌد دٌوان22058

0اسراء احمد عبد الكرٌم فاضل المعداوى22059

0اسراء احمد عبد النعٌم محمد  22060

0اسراء احمد محمد عبود22061

0اسراء احمد محمود احمد عبد المقصود22062

0اسراء السٌد عبد اللطٌف رجب حسن22063

0اسراء جمال عبد الرازق البنبى22064

0اسراء جمال عبد اللطٌف ابراهٌم22065

0اسراء خالد محمد جمعه علٌوه22066

0اسراء سعد قناوى الدناصورى22067

2 (باق)اسراء سمٌر عبدالرحمن مرعى محمد 22068
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0اسراء سمٌر محمد سلٌم رٌحان22069

0اسراء صابر ابراهٌم السٌد عشرى22070

0اسراء صابر مبروك ابراهٌم عتمان22071

0اسراء عبد الرازق حسن عوض22072

0اسراء عبد الفتاح ٌوسف ٌونس النجار22073

0اسراء عبد هللا هاشم محمد سلٌمان22074

0اسراء عماد حمدى شتا22075

0اسراء عوض عوض محٌلب22076

0اسراء كمال محمد ابراهٌم بدر  22077

0اسراء مبارك احمد مبارك محمود22078

0اسراء مجدى محمد حامد ابو ٌوسف22079

0اسراء محمد احمد حسٌن22080

0اسراء محمد احمد طه على22081

0اسراء محمد خلٌفه مغربى محمد22082

0اسراء محمد محمد ابراهٌم بسٌونى22083

0اسراء محمود رزق محمود جوده22084

0اسراء محمود مصطفى ابو هشهش22085

0اسراء ممدوح بسٌونى جابر حسنٌن22086

0اسراء ناصر عبد العظٌم عبد هللا حجازى22087

0اسراء ودٌع احمد فتحى السٌد22088

0اسالم جمال معوض ابو فاطمه22089

0اسالم سعٌد احمد الفقى22090

2  (باق)اسالم عبد الفتاح السٌد عامر 22091

0اسالم محمد احمد خلٌل الرمح22092

0اسالم محمد عطٌه الجروانى22093

0اسالم محمد محمد محمد قاسم22094

0اسماء ابراهٌم عبد المقصود محمد شاور22095

0اسماء ابراهٌم محمد ابراهٌم بدر22096

0اسماء ابراهٌم محمد الصعٌدى22097

0اسماء احمد عبده عبدالقادر22098

0اسماء احمد على محمد البهوفى22099

0اسماء حسام حسٌن على عبدالعزٌز22100

0اسماء سعٌد مرسى عبده رزق22101

0اسماء عطٌه احمد عثمان الشامى22102
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0اسماء عطٌه عبد الجواد الشال22103

0اسماء غانم رزق محمد22104

0اسماء فرج عبدالعزٌز موسى سهٌل22105

0اسماء محمد جابر محمد ابراهٌم22106

0اسماء محمد خلٌل صدٌق عٌسى22107

0اسماء محمد صفوت محمد على بركات22108

0اسماء محمد عبد هللا تاج الدٌن22109

0اسماء محمد نمر مصطفى النمر22110

0اسماء محمود عبد الفتاح محمد الوزان22111

0اسماء محمود محمد مرزبه22112

0اسماء ٌسرى احمد قطب ابراهٌم22113

0افنان محمد ابراهٌم عبد الجواد عٌسى22114

0االء احمد عبد العزٌز ابراهٌم عامر22115

0االء احمد محمد جابر فرج22116

0االء السعٌد محمد عبدالرحٌم22117

0االء حسنٌن السٌد محمد حسنٌن22118

0االء حسٌن محمد عبد الصمد مك22119ً

0االء خالد محمد خالد22120

0االء سمٌر ابو الوفا ابو الوفا22121

0االء عادل شعبان محمد مندور22122

0االء عادل عباس عجٌز22123

0االء عبد العظٌم عبد المطلب عطٌة22124

0االء عبد المنعم حسن حسن ٌقطٌن22125

0االء عبده كامل حجازى22126

0االء فاٌز عطٌه عوض عبد هللا22127

0االء محمد السٌد الحمادى22128

0االء محمد عبد الفتاح عبد الفضٌل22129

0االء نعٌم ٌسن ابو شبانه22130

0الحسن محمد المنصور محمد22131

0الحسن مدحت احمد عبد اللطٌف22132

0الحسٌن محسن منصور محمود22133

0الزهراء ابو الحمد سعد عبدالصبور22134

0السٌد عالء الدٌن السٌد محمود عبد العزٌز22135

0الشٌماء سامى احمد العرٌان عبدالعزٌز22136
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0امال السٌد على على الكورانى22137

0امانى احمد زكى عبد الحمٌد شلبى22138

0امانى احمد عبد الرازق محمد عبده22139

0امانى عادل على سرور خٌر22140

0امانى ممدوح على محمود احمد22141

0امتثال عبد الحكٌم عبد الداٌم زٌدان22142

0امجد على ابراهٌم الشهاوى22143

0امل احمد ابراهٌم الدعوشى22144

0امل احمد رمضان محمد منس22145ً

0امل حسٌن عبد الرؤف على رمضان22146

0امل سعٌد ابراهٌم عدنان22147

0امل صبرى سعٌد على بحٌرى22148

0امل عبد الحمٌد احمد ابو النضر22149

0امل عبد المنعم احمد محمود الزمرانى  22150

0امل محمد الطاهر ابراهٌم بدوي22151

0امل محمود على خلٌل صالح22152

0امل مصطفى فتحى محمد ٌاسٌن22153

0(كوٌتً)امنه باسم محمد السواح   22154

0امنٌه ابراهٌم السٌد ابراهٌم22155

0امنٌه ابراهٌم على ابراهٌم22156

0امنٌه احمد محمد متولى محمود22157

0امنٌه سعٌد فكرى السعٌد سالمة22158

0امنٌه شلبى عبد الحمٌد دروٌش22159

0امنٌه طارق محمود مصطفى عماره22160

0امنٌه عادل عبد الحمٌد محمد عالم22161

0امنٌه عصام احمد حمزه سلٌمان22162

0امنٌه على محمد محمد حماده22163

0امنٌه ماهر عبد العلٌم جمعه عٌد22164

0امنٌه محمود ابراهٌم احمد موسى22165

0امنٌه محمود محمد موسى بردع22166

0امٌره احمد عاطف احمد ابو النور22167

0امٌره السٌد السٌد على العادلى22168

0امٌره خالد محمد رمضان فتحى22169

0امٌره خلٌل محمد محمود شملوله22170
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0امٌره صبرى شعبان كرٌت22171

0امٌره صبرى عبد هللا محمود السواح22172

0امٌره عبده على االغا22173

0امٌره عالء ابراهٌم العشماوى22174

0امٌره عالء الدٌن محمد عبده حسٌن22175

0امٌره فاروق ٌوسف ابراهٌم22176

0امٌره فاٌز ناجى عباس22177

0امٌره محمد امٌر هاشم قاسم22178

0امٌره محمد بدر محمد سلهوب22179

0امٌره محمد عبد الظاهر محمد راجح  22180

0امٌره محمد عبد المجٌد عبدالمجٌد حماده22181

0امٌره محمد على محمد على حسن22182

0امٌره محمد كمال محمود كشك22183

0امٌره محمود احمد عبد الالهى احمد22184

0امٌره نجٌب ابراهٌم ابراهٌم زلٌخه22185

0امٌره ٌونس محمود محمد عنانى22186

0امٌمه السٌد بندارى الشال22187

0امٌنه صالح السٌد احمد ابو حسٌن22188

0امٌنه محمد السٌد هنداوى حسام الدٌن22189

0اندرو عصمت فخرى متٌاس22190

0اندرو مٌخائٌل صبحى ابراهٌم22191

0اندرو نبٌل السٌد حنا عبدالمسٌح22192

0اٌات على محمد البدرى محمد22193

0اٌات محمد جابر ابوعٌسى22194

0اٌرٌنى تادرس نصٌف تادرس عطا هللا22195

0اٌمان ابراهٌم عبد العزٌز الدقدوقى22196

0اٌمان احمد اسماعٌل علٌان22197

0اٌمان احمد محمد سالم22198

0اٌمان السعٌد محمد النجار22199

0اٌمان اٌمن محمد الزهٌري22200

0اٌمان حسن السٌد االشقر22201

2(باق)اٌمان سعد سعد فتح هللا ابوالعنٌن 22202

0اٌمان شعبان ابراهٌم مرعى22203

0اٌمان طارق سعٌد الموزى22204
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0اٌمان طلعت عبد الحمٌد ذكري22205

2 (باق)اٌمان طه عبد العظٌم الصالحى 22206

0اٌمان عبد الرازق عطٌه عبد المجٌد  22207

0اٌمان عبد العظٌم عبد الحكٌم عبد المجٌد22208

2 (باق)اٌمان عبد الوهاب محمد الدالى 22209

0اٌمان عز فرج موسى22210

0اٌمان على طه الجندى22211

0اٌمان محمد السٌد اسماعٌل الحاطى22212

0اٌمان محمد السٌد عبد الرؤف سعده22213

0اٌمان محمد جابر نور22214

0اٌمان محمد عبد العزٌز حسن ابراهٌم22215

0اٌمان محمد محمد على شاهٌن22216

0اٌمان محمد محمد محمد شرف الدٌن22217

0اٌمان محمود احمد حسٌن سلٌمان22218

0اٌمان مسعد ابو العنٌن زوٌن22219

0اٌمان منصور احمد منصور العرجاوى22220

0اٌمان منصور عبد العاطى سٌد احمد الزعوٌلى22221

0اٌمان ناصر محمد رجب محمد22222

0اٌمن مصطفى ابو ضٌف عبد هللا22223

0اٌناس صالح ابراهٌم احمد الشناوي22224

0اٌناس فتح هللا فتحى فتح هللا منصور22225

0اٌه احمد حسن محمد بدر22226

0اٌه احمد على سالم حبٌبة22227

0اٌه اكرم بخٌت حسٌن عامر22228

0اٌه اٌمن احمد محمد22229

0اٌه اٌهاب محمد مصطفى محمد22230

0اٌه جمال حمدى محمد22231

0اٌه جمال محمد محفوظ22232

0اٌه حسٌن عبد اللطٌف محمد زٌتون22233

0(سورٌه)اٌه راسم احمد حبوس 22234

0اٌه رمضان صابر محمد عبٌد22235

0اٌه سالم محمد سالم ابونوح22236

0اٌه سعٌد محمود عبد هللا  محمود22237

0اٌه شحاته محمد توتو22238
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0اٌه صابر عوض اللبانى22239

0اٌه طارق فؤاد نصر الطباخ22240

0اٌه عبد المنعم عبد العزٌز خضر22241

0اٌه عصام عادل على شحاته22242

0اٌه عالء الدٌن محمد احمد مصطفى22243

0اٌه مجدى احمد عبد السالم ابو راس22244

0اٌه مجدى السٌد محمد ٌوسف22245

0اٌه محمد بسٌونى خلٌل22246

0اٌه محمد عبد الحمٌد مدره22247

0(سورى)اٌه محمد هٌثم محى الدٌن 22248

0اٌه محمود ابراهٌم سلٌمان22249

0اٌه محمود ابراهٌم محمد السٌد22250

0اٌه مراد حسٌن على سلٌمان22251

0اٌه ٌاسر محمد محمد خلف هللا22252

0باسل ولٌد مصطفى كامل الحطاب22253

0باسم رمضان عبد العزٌز الشاذلى22254

0باسنت محمد حسن محمود حسن22255

0بسمه زكرٌا حسن فتح هللا22256

0بسمه صرٌح غانم شقٌدف22257

0بسمه طاهر لطفى اسماعٌل زعٌر22258

0بسمه فارس فاٌق فكٌوس22259

0بسنت ابراهٌم احمد محمد مرس22260ً

0بسنت مجدى السٌد عبدالغنى هالل22261

0بسنت ٌسرى احمد خالد22262

0(سوري)بشار احمد عوض الجبل 22263

0بالل رجب مصطفى محمد قاسم22264

0بوال ودٌع لطٌف ابوسته22265

0تقى حسام عبد هللا عبد العال عبد القادر22266

0تقى عثمان عبد هللا الحسانٌن22267

0تقً عصام محمد فتحى عبدالنب22268ً

0تٌسٌر احمد كمال سلٌمان غالب22269

0ثراء رمضان عبد العزٌز مصطفى برجل  22270

0جاد المولى عبد اللطٌف جاد المولى رحٌم22271

0جاسان فلبس عوض هللا عبد المالك22272
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0جالل دوابه جالل محمد غازى ابراهٌم22273

0جمٌله حمدى صالح زٌدان شعبان  22274

0جهاد اشرف عبد الفتاح احمد الشرٌف22275

0جهاد جابر محمد عبد المجٌد22276

0جهاد عبد الحمٌد حسن محمد االبحر22277

0جهاد على عبد هللا على حسانٌن22278

0جهاد ماهر محمد السٌد فرٌج22279

0جولٌا مدحت مفٌد صادق22280

0جون هانى بشوى ٌوسف22281

0جٌالن حسن احمد بسٌونى الجمل22282

0حامد منصور حامد الحرٌرى22283

0حبٌبه محمود محمد رضا مشعل22284

0حسام حسن سعٌد قشٌوط22285

0حسام عبد المغنى هالل عبد العاطى الغنام22286

2(باق)حسام ماضى مختار ماضى    22287

0حسام نبٌل فتحى ابراهٌم رضوان  22288

0حسن السٌد حسن احمد محمود22289

0حسن خالد حسن شرف الدٌن محمد على22290

0حسن محمود فؤاد على مهٌنه 22291

0حسناء على محمود على مراد22292

0حسناء كامل ابراهٌم محمد الشهاوى22293

0حسٌن سعٌد ابو الٌزٌد ابراهٌم على22294

0  (عراقى)حسٌن على عبد الواحد 22295

0حمدى محمد محمد عمر22296

0حنان حمدى عبد العزٌز محمد ابو الخٌر22297

0حنان عصام عبد العاطى محمد راضى22298

0حنان محمد سٌد احمد الشٌن22299

0خلود احمد الشهاوى عبد المجٌد22300

0خلود سعٌد عبدالمنعم اسماعٌل احمد شومان  22301

0خلود على عمار على احمد22302

0خلود ٌحٌى زكى عبد الرسول22303

0خلود ٌسرى حسبو جمعه حموده22304

0خٌرت خلف عبد العزٌز عبد العزٌز حامد  22305

0دالٌا سامى محمد عثمان سلٌمان22306
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0دالٌا طارق سلٌم احمد سٌد22307

0دالٌا عماد ابو الخٌر شاهٌن22308

0دالٌا محبوب حسن ابو العٌنٌن22309

0دالٌا محمد حلمى محمد البنا22310

0دالٌا محمد محمد محمد سعد22311

0دالٌا محمود رافت زكى ٌحٌى22312

0دالٌا مسعد رجب الطاٌفة22313

0دعاء امٌن عبدالرازق امٌن22314

0دعاء حلمى محمد ابوشاهٌن22315

0دعاء رجب عبد الجلٌل سالم22316

0دعاء عاطف مصطفى رزق ابو زٌد22317

0دعاء عبد الباسط محمد البراوى22318

0دعاء محمود عبد المطلب سعٌد سرحان22319

0دعاء مختار احمد ابراهٌم سعد  22320

0دعاء مسعد محمد سلٌمان مكاوى22321

0دنٌا احمد محمود رجب عثمان22322

0دنٌا سمٌر محمود محمد بٌومى22323

0دنٌا محسن عباس احمد الهجرس22324ً

0دنٌا محمد احمد زاٌد مصطفى22325

0دنٌا هشام محمود سلٌمان محمد الجوهرى22326

0دٌنا ابراهٌم محمود محمود شعبان عرفه22327

0دٌنا احمد على محمد حسن22328

0دٌنا صالح عبد القادر قندٌل22329

0دٌنا عبد هللا مصطفى محمد االقداح22330ً

0دٌنا مجدى محمد مصطفى صالح22331

0دٌنا محمد ابراهٌم توفٌق 22332

0دٌنا محمد الشرنوبى على موسى22333

0دٌنا مرسى عبدالهادى مرسً عبدالنب22334ً

0دٌنا مصطفى عبد السالم شاهٌن22335

0(سورٌه)راما ٌاسر زكى امٌرى 22336

0رانا جمال محمد احمد22337

0رانٌا احمد حسن محمد ابوالعز22338

0رانٌا حسن صالح ابراهٌم بدوى22339

0رانٌا عبد المولى ابراهٌم نوح22340
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0رانٌا عالء الدٌن ٌاقوت ابراهٌم22341

0رانٌا محمد السٌد منصور قشٌوط22342

0رانٌا محمد على نعمة هللا22343

0رانٌا محمود عوٌس بخٌت مسعود22344

0 (عراقً)رائد محمود شكور  22345

0رحاب على ٌاقوت عرفه22346

0رحاب محمود شحاته حسن اسماعٌل22347

0رحمه ناصر محمود احمد22348

0ردٌنا محمد فتحى عبد اللطٌف قطب22349

0رضوى نبٌل ابراهٌم عبد هللا22350

0رضوى ٌحٌى احمد عبد الحمٌد سلٌم22351

0(سورٌه)رغد عبد الوحٌد العوض 22352

0رمٌساء سالم السلطان محمد مصطفى22353

0رنا ابراهٌم محمد انٌس فراج22354

0رنا احمد عبد العلٌم احمد عل22355ً

0رنا عادل السٌد محمد ابو مصطفى22356

0رنا عصام فتحى حسن ابو سعده22357

0رنا محمد عبد الحمٌد محمد بدر22358

0رنا محمد عالء الدٌن الٌاس مرسى22359

0رنا مصطفى مجدى على الحدٌدى22360

0روان احمد عبد الفتاح عبد القادر جلبى22361

0روان اشرف صبحى السٌد22362

0روان مصطفى حسن محمد عمر22363

0روجٌنا ٌسرى عزمى بخٌت مرجان22364

0روجٌه وجدى مٌخائٌل ٌوسف ابراهٌم22365

0روز سامى خمٌس حامد الزٌات22366

0روزٌنا داود مٌخائٌل داود22367

0روضه محمود محمد ٌوسف22368

0(لبنانٌه)روالنا حسان محمد فاٌز  22369

0روٌدا مصطفى رمضان على22370

0روٌدا ٌاسر عبد العزٌز ابراهٌم العبادي22371

0رؤى شعبان ابراهٌم ٌوسف قاسم  22372

0رٌحاب عبد النبى احمد عبد الحفٌظ22373

0رٌم جمٌل عبد القادر زكى22374
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0رٌم مدحت محمد جادو22375

0رٌم ممدوح السعٌد السٌد على22376

0رٌهام اسماعٌل محمد علً شرف22377

0رٌهام رشاد محمد شوقى عبدالمطلب العكل22378

0رٌهام رمضان حسن محمد منصور22379

0رٌهام صالح مصطفى وهٌب22380

0رٌهام محمد سامى محمد  سعد شاور22381

0رٌهام محمد عبده على زٌد22382

0رٌهام محمد فتح هللا  محمد جاب هللا22383

0رٌهام محمد مبروك فوده22384

0رٌهام ناجى عبدالحلٌم كرٌم 22385

0زٌاد احمد سعد زغلول احمد عبدالمجٌد22386

2(باق)زٌاد جمال الدٌن محمد عبدالعلٌم القمنً  22387

0زٌاد عبد هللا محمد السباعى سلٌمان22388

0زٌنب اسماعٌل محمد عبد الجواد عشماوى22389

0زٌنب محمد حسٌن محمد عبودى22390

0زٌنب ممدوح عبد الرازق عمر22391

0ساره ابراهٌم مرٌد ابراهٌم خٌر هللا22392

0ساره احمد ابراهٌم ابوسالم22393

0ساره احمد جالل رٌحان22394

0ساره احمد عبد العزٌز زهران22395

0ساره احمد محمد غازي22396

0ساره اسامه حسن محمد الكبٌر22397

0ساره جابر محمود عبد الفتاح اسماعٌل22398

0ساره جمال عبد العزٌز عبد الرحٌم حسن22399

0ساره حسن كامل السٌد دغٌدى22400

0ساره رضوان عبد الوهاب خمٌس22401

0ساره سامى فخرى سلٌمان عبد الشهٌد22402

0ساره صالح الدٌن مناع محمد عوٌد22403

0ساره عبد الحمٌد محمد محمد السعدنى22404

0ساره عصام صالح على حسن22405

0ساره محسن محمد محمد الدسوقى22406

0ساره محمد حسٌن ٌوسف ابو نشار22407

0ساره محمود  سعٌد كمال الحماقى22408
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0ساره محمود على على الغرباوى22409

0ساره هانى باسٌلى عوض ابراهٌم22410

0سالى حسن محمود شعبان22411

0سالى سعٌد محمد النبوى عالم22412

0سامٌه احمد محمد عبد الهادى احمد22413

0ساهر محمد عبد الفتاح اسماعٌل عبدالجواد22414

0سراج الدٌن عصام سراج الدٌن الحنفى  22415

0 (عراقً)سفٌان اسامه محمود  22416

0سلسبٌل عبد المنعم على الحسٌنى على الرفاعى22417

0سلمى الحسٌن سعٌد السنكرى22418

0سلمى بسٌونى محمد بسٌونى رجب22419

0سلمى سامى سعدان فرحات عثمان22420

0سلمى سعد رشاد محمد حسٌن22421

0سلمى سٌف النصر محمود احمد عبد العال22422

0سلمى محمد محمد علً عبٌة22423

0سلمى محمود محمد حسن مندور22424

0سلمى وائل السٌد حسن خطابى22425

0سلمى ٌاسر العربى عرجاوى مرعى22426

0سماء توفٌق حسن منٌسى22427

0سماء مسعد حلمى احمد مصطفى حجر22428

0(سورٌه)سماح عبدو خوالنى  22429

0سمر احمد سعد السٌد احمد22430

0سمر انور محمد محمد مدكور22431

0سمر حمدى شحاته شهاوى22432

0سمر خالد احمد احمد محمد22433

0سمر رزق ابراهٌم احمد مندور22434

0سمر عادلى رضى احمد22435

0سمر كمال محمد محمد بلبع22436

0سمر محمود عبد الحلٌم السٌد22437

0سمٌر على بسٌونى عبد الونٌس قوٌدر22438

0سمٌه محمد احمد عبدالقادر منصور22439

0سمٌه نبٌل السٌد نصر22440

0سناء خشوعى سعٌد ضٌف هللا22441

0سناء سعٌد عبد الرازق الشناط22442
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0سناء نمٌر فوزى دخٌل22443

0سهام محى ابو الٌزٌد خضر22444

0سوسن بهاء الدٌن محمود احمد عوض هللا22445

0سٌف محمد محمد موسى  22446

0شروق احمد فؤاد القللى22447

0شروق السٌد فهمى المصرى22448

0شروق الطنطاوى فرج الطنطاوى دراز22449

0شروق خالد شوقى عباس22450

0شروق سعد ابراهٌم محمود الغنٌمى22451

0شروق عصام مصطفى قاسم عبدالعال22452

0شروق عماد الدٌن ابراهٌم السٌد مرسً 22453

0شرٌن شاكر احمد عبد الحمٌد نوح22454

0شهد رمضان محمد امٌن حسن22455

0شوقى جمعه شوقى رجب طوٌط22456

0شوقى مصطفى راغب حامد الباز22457

0شٌرٌن السٌد محمد ربٌع ابو قوره22458

0شٌرٌن شوقى احمد السٌد22459

0شٌرٌن ممدوح رشدى كامل بهنسى22460

0شٌماء حسن اسماعٌل محمد عبد هللا 22461

0شٌماء حسن عبد الرؤف عبدالغنى22462

0شٌماء حلمى غازى فلٌفل22463

0شٌماء خالد محمد عبد الغنى عثمان22464

0شٌماء خمٌس جمعه ابراهٌم بهنسى22465

0شٌماء صالح الدٌن عبد الهادى الدمٌاطى22466

0شٌماء عادل حسن بصرى ابراهٌم بخٌت22467

2(باق)شٌماء عبد الحمٌد محمود محمد المغربى 22468

0شٌماء عبد المنعم محمد حسونه ابراهٌم22469

0شٌماء محمد رزق سالم عفٌفى22470

0شٌماء محمد محمود كامل اسماعٌل22471

0شٌماء مصطفى هالل على السٌد22472

0(عراقى)صادق صكبان عبد العزٌز 22473

0صفاء السٌد عبدالعزٌز الباسطى22474

0صفاء رمضان عٌسى ابراهٌم22475

0صموئٌل جرجس سعد حكٌم منصور22476
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
2ضحى محمود صالح محمد حسن   22477

0ضحى هشام امٌن الشرشابى22478

0عائشه حسن على صالح طلبة22479

0عبد الحكٌم حسٌن عبد الحكٌم حسٌن22480

0عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد ابراهٌم محمود22481

0عبد الرحمن ابراهٌم انور ابراهٌم22482

2(باق) عبد الرحمن احمد جابر احمد السخاوى  22483

0عبد الرحمن احمد عبد العزٌز احمد عثمان22484

0عبد الرحمن اشرف حافظ محمود بحٌري22485

0عبد الرحمن السٌد محمد عبد الحمٌد فرحات22486

0عبد الرحمن الشناوى مبروك محمد زٌاده22487

0عبد الرحمن جمال سعٌد العقبه22488

0عبد الرحمن جمال محمود رزق على22489

0عبد الرحمن خالد رمضان محمد الصفتى22490

0عبد الرحمن رجب محمود رجب عثمان22491

0عبد الرحمن صالح رشوان عثمان سعٌد22492

0عبد الرحمن عبد الهادى محمد عبد الغن22493ً

0عبد الرحمن على عصران على خلٌفة22494

0عبد الرحمن على محمد حسن فٌطر22495

0عبد الرحمن محمود عبد الجواد عبد هللا الشافع22496ً

0 (سوري)عبد الرزاق عٌسى على حمد 22497

0عبد العزٌز سلٌمان عبدالعزٌز مصطفى سالم22498

0عبد العزٌز محمود عبد العزٌز محمود22499

0(سورى)عبد القادر مٌزر عزاوى 22500

0عبد هللا حسن على رجب السٌد22501

0عبد هللا طلعت محمد مرغنى22502

0عبد هللا مجدى السٌد عبد الجواد ابراهٌم22503

0عبد هللا محمد السٌد السٌد نمٌر22504

0عبد المجٌد سامى عبد المجٌد القاض22505ً

0عبد المنعم على عبد المنعم السٌد الجندى22506

0عبٌر احمد احمد على توتو22507

0عبٌر محمد محسن عبدالغفور22508

0(عراقً)عثمان عبد القادر جٌبر  22509

0عزه سمٌر سالمه السٌد زامل22510
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0عفاف رفعت احمد منصور22511

0عال ابراهٌم خمٌس ابراهٌم22512

0عال ابراهٌم محمد ابراهٌم السٌد 22513

0عال سمٌر محمد ابراهٌم22514

0عال عطٌه محمد السٌد ابو حسٌن22515

0عال على محمد حسان22516

0عال عنتر عطا على22517

0(سورى)عال محمد نبٌل احمد البدوى 22518

0عالء عثمان عبدالغنى محمد طاٌل22519

2(باق)على اسعد علً شرف الدٌن  22520

0(عراقً)على حسٌن على   22521

0على ربٌع عبد الرازق عفٌفى22522

0على عبد العلٌم عبد الرازق رمضان22523

0على محمد ٌحٌى سعد محمود الولٌلى22524

0علٌاء طارق على محمود سعٌد22525

0علٌاء عادل احمد عرفات22526

0علٌاء محمد ابراهٌم فره22527

0عماد اسامه عبد الحمٌد على العبد22528

0عماد شادى عماد برسوم22529

0(سوري)عمار عبد السالم القدور 22530

0عمر ابراهٌم مصطفى محمد الملٌج22531ً

0عمر خالد محمد ولٌد النصر22532

0عمر سعٌد احمد محمود البنا22533

0عمر عبد المنعم عمر ابراهٌم صقر 22534

0عمر على احمد شعبان احمد  22535

0عمر فتحى عبٌده محمد عبٌده22536

0عمرو اشرف سمٌر راغب عبد الرحمن22537

0عمرو اشرف عطٌه حسٌن عبد التواب22538

0عمرو رمضان عبد الغنى حسٌن حبٌب22539

2(باق)عمرو عادل حلمى زاٌد  22540

0(عراقى)عمرو عمر باسم عبدالوهاب 22541

0  (2016/2015عذر )عمرو محمد عبد هللا محمود   22542

0عمرو محمد نور محمود عبدالعال22543

0عنان اٌهاب وهبه التمامً  22544
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0عنان عمرو عبد الرزاق سالم ٌوسف22545

0عوض هلٌل عبد المنعم عبد الغفار22546

0غاده حمدى حامد محمد22547

0غاده سمٌر احمد محمود الشرباص22548ً

0غاده على حسن على عبده22549

0غاده مجدى السٌد عبد العزٌز الجبالى22550

0غاده محمد السٌد محمد صقر22551

0غالى ناجى انٌس سعد22552

0فاتن اشرف ابراهٌم على22553

0فادى جمال فاٌز بولس عبد المالك22554

0فادٌه فرج اسعد حنا22555

0فاطمه ابراهٌم على فرج هللا حسنٌن22556

0فاطمه احمد محمود احمد عبد هللا22557

0فاطمه الزهراء احمد شلبى ابراهٌم شلب22558ً

0فاطمه الزهراء عالء رجب خلٌل 22559

0فاطمه جابر مطر صالح سعدون22560

0فاطمه سعٌد ابراهٌم بكر22561

0فاطمه سعٌد على  محمد صالح22562

0فاطمه هشام محمد ابو العزم الحصرى22563

0فاطمه وجدى محمد كامل محمد حسب النب22564ً

0فرح محسن على ابراهٌم عزت22565

0فؤاد محمد فؤاد السٌد حمٌدو22566

0فٌروز عبد العال غزالى على ابراهٌم22567

0فٌروز مصطفى سعد محمد عطا هللا22568

0فٌرٌنا بطرس نبٌه نجٌب22569

0فٌفٌان فرٌد فهٌم عبده جرجس22570

0قمر مصطفى صالح مصطفى عبدالرؤف22571

0كاترٌن سامى عبد المسٌح سامى22572

0كارولٌن هانى فؤاد نجٌب22573

0كرستٌنا صفوت ولٌم سدراك22574

0كرٌستٌن بدارى لمعى سلمان الجندي22575

0كرٌم رمضان محمد محمد شلب22576ً

0كرٌم عماد محمد ٌس خضر22577

0كرٌمه احمد وزٌرى احمد علً 22578
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0كنزى مجدى عثمان فرٌد فهمى22579

0كٌرلس ثروت فوزى جرجس حنٌن22580

0كٌرلس دمٌان انور ملك عبد المالك22581

0كٌرلس عاطف انٌس عزٌز سالمه22582

0(سورٌة) لمى محمد مدخنة   22583

0لمٌس اشرف السٌد على معروف22584

0لؤه طاهر صادق عمارة22585

0لٌدٌا نعٌم ادم قلدس اقالدٌوس22586

0لٌزا ٌسرى بولس مسعود بطرس22587

0ماجده السٌد محمد السٌد سرحان22588

0ماجده سعٌد ابراهٌم  محمد عبد الرحمن22589

0مادونا عماد عدلى بخٌت بباوى22590

0مارك مٌخائٌل اسحق اقالدٌوس22591

0مارك واصف عطٌة واصف22592

0ماركو عادل سعٌد جبرائٌل22593

0مارو كمٌل عوض خلٌل22594

0مارٌان ناجى جابر سولاير عوض22595

0مارٌنا اٌهاب عزٌز حنا22596

0مارٌنا جمال عدلى مٌخائٌل22597

0مارٌنا سامى لبٌب رزق بشاى22598

0مارٌنا ظرٌف فوزى عدلى وسٌلى22599

0مارٌنا عادل سعد عجاٌبى عبد المسٌح22600

0مارٌنا كرم عدلى مٌنا22601

0مارٌهان نادر قالده ٌوسف مٌخائٌل22602

0مارٌو ماهر رزق زكرى22603

2016/20152عذر  (باق)محمد ابراهٌم شبل حسن الحالج 22604

0(سورى)محمد احسان هٌثم السلقٌن  22605

0محمد احمد شوقى توفٌق محمد22606

0محمد احمد عبد العاطى عبد الرحمن ٌونس22607

0محمد احمد محمد مسلم دسوقى22608

0محمد اسامه عبد الرحٌم محمد ابراهٌم خلٌل22609

0محمد اسامه عٌد امٌن ترك22610ً

0محمد اسامه محمد منٌر عبد الحمٌد22611

0محمد اشرف الشاطبى جاد ٌوسف22612
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0محمد االنصارى بلتاجى المزٌن22613

0محمد السٌد السٌد غنٌم22614

0محمد جمال عبد الواحد ضٌف22615

0محمد حسن محمد حسن كشكوش22616

0محمد حسٌن محمد حسٌن سالمة22617

0محمد خالد زغلول باشا22618

0محمد رزق عبد هللا محمد عبد الرحمن22619

0محمد رضا مصطفى مرعى22620

0محمد رمضان احمد صادق صالح22621

0محمد سعد محمد حافظ هوٌدى22622

0محمد سعٌد ابراهٌم حسن حزٌن22623

0محمد سعٌد على محمد صالح22624

2  (باق)محمد سمٌر محمد حلمى  عبدهللا غالب 22625

0محمد سٌد ابراهٌم احمد22626

0محمد شعبان محمد زاهرعبدالرحمن22627

0محمد طارق محمد حامد عبده الطوٌله22628

0محمد عادل عبدالحمٌد قطب الخرادلى22629

0محمد عادل عبدالعظٌم محمود عرفه22630

0محمد عاطف محمد ابراهٌم شعالن22631

2(باق) محمد عبد العزٌز كامل السٌد عدس  22632

0محمد عبد هللا مصطفى حداد عطٌه22633

0محمد عبده محمد السٌد محمد22634

2(باق)محمد عرفه عبدالفتاح سالم  22635

0محمد عزت كامل محمد جٌهان22636

0محمد عصام فتح هللا السعٌد السنجٌدى22637

0محمد عصام محمد عبد هللا بطاح22638

0محمد عالء على ٌوسف قرٌطم  22639

0محمد على ابراهٌم محمد22640

0محمد على جوده محمد دروٌش22641

0محمد فتحى حسن جوٌد ابوكحله22642

0محمد فتحى عبد الهادى الجمل22643

0محمد فتحى فهمى ابراهٌم العزبى22644

0محمد مجدى ابراهٌم عبد المنعم ابراهٌم22645

0محمد مجدى محمد عمران ابراهٌم22646
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0محمد محمد خمٌس عباس بٌومى22647

0محمد محمد فتح هللا على ابوالزٌن22648

0محمد محمود عبد اللطٌف عفٌفً مهنا22649

0محمد محمود عبد هللا  حسن22650

0محمد مصطفى محمد الجندي22651

0محمد مصطفى محمد مصطفى دراز 22652

0محمد نجاح عبد اللطٌف سلٌم22653

0محمد نجٌب محمد محمود طه  22654

0محمود احمد سٌد احمد حسٌن الدهراوى22655

0محمود احمد محمود احمد الدلٌل22656

2 (باق)محمود الحسٌنى محمد احمد حرفوش 22657

0محمود السٌد محمد امٌن بالل22658

0محمود حامد محمود محمد الشرٌف22659

0محمود رمسٌس محمود عبد الرحمن المشالوى22660

0محمود سعد فؤاد االشقر22661

0محمود شبل الجبالى شبل22662

0محمود طلعت جمعه عبد الفتاح22663

0محمود عادل السٌد على عٌسى22664

0محمود عبد السالم عٌسى محمد22665

0محمود عبده عابد سٌد احمد الزفتاوي22666

0محمود عزمى جاد الحق خلف22667

0محمود فرج محمد محمد حسب هللا22668

0محمود محمد محمود الحرٌرى22669

0محمود مصطفى عبد الصبور نصر22670

0مدحت مجدى حلمى عبدالجواد زهره 22671

0مروان عنتر عبد الاله محمود شهاب22672

0مروان محمد عبد القادر ابو نار  22673

0مروه السٌد محمد صابر محمد22674

0مروه رفعت مصطفى كتات22675

0مروه طارق احمد عبد القادر طه موسى22676

0مروه عصام عوض احمد عوض22677

0مروه فاروق حسن ٌوسف القصبى22678

0مروه محمد محمود محمد الصاوى22679

0مرٌان جورج انور بشاره22680
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0مرٌم ابراهٌم محمد ابراهٌم شعبان22681

0مرٌم احمد عبد الفتاح محمد عدرٌشه 22682

0مرٌم احمد فؤاد ابراهٌم النجار22683

0مرٌم اشرف ابراهٌم عبد هللا كرٌم22684

0مرٌم جمال محمود على عٌد22685

0مرٌم حسن ابراهٌم السٌد22686

0مرٌم حسن حسن محمد فوله22687

0مرٌم داود عبدالمولى عبدالشفٌع22688

0مرٌم طارق ابراهٌم طه بسٌونى22689

0مرٌم عاطف جوده ٌسن احمد22690

0مرٌم على شفٌق مرسى على22691

0مرٌم كمال السطوحى عبد هللا  المسٌري22692

0مرٌم محمد احمد حسن22693

0مرٌم محمد عبد الوهاب محمد خضر22694

0مرٌم محمد فؤاد محمد مرسى22695

2016/20152عذر  (باق)مرٌم محمود محمد عاشور  22696

0مرٌم ناصر عمر محمد رحم22697ً

0مرٌهان جمال حامد الفرماوى22698

0مرٌهان عادل احمد حسٌن22699

0مصطفى ابو المكارم محمد نافع22700

0(عراقً)مصطفى رٌاض عثمان  22701

0مصطفى عادل عبد الهادى سعد ابراهٌم22702

0مصطفى عبد المنعم ابراهٌم مصطفى22703

0مصطفى مجدى فؤاد على محمد فتح هللا22704

0مصطفى محمد عبد الحمٌد شحبر22705

0مصطفى محمود السعٌد عزام22706

0مصطفى محمود عبد هللا احمد ابراهٌم22707

2(باق)مصطفى هانى حسانٌن الزٌنى  22708

0مصطفى وجدى على محمد نمٌر22709

0معتز احمد السٌد محمد محمد كشك22710

0منال ابراهٌم محمد عبدالجلٌل22711

0منال جرجس ٌعقوب عوض ٌعقوب22712

0منال حامد رمضان عبدالنبى22713

2(باق)منال محروس محمود محمد  22714
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0منال ٌاسر عبد الكرٌم محمد هباله22715

0منة هللا ابراهٌم الفولى السٌد ابراهٌم22716

0منة هللا جمال عاطف عباس مرسى22717

0منة هللا جمال عبدالقادر احمد محمد22718

0منة هللا جمال محمد عبدالكرٌم ابراهٌم22719

0منة هللا خدٌوى احمد نور حسٌن22720

0منة هللا عبد الرحمن احمد عبد الرحمن عبدهللا22721

0منة هللا على شبل محمد22722

0منة هللا على محسن محمد حسن شعبان22723

0منة هللا على محمد السٌد العزب22724

0منة هللا فؤاد احمد مرسى عطٌة22725

0منة هللا مجدى محمد محمود22726

0منة هللا هانى محمد محمد ابو العٌنٌن22727

0منى اكرم محمد عبد هللا دغٌدي22728

0منى السٌد على ٌعقوب عثمان22729

0منى حسن عٌسى انور22730

0منى شوقى احمد محمد22731

0منى محمد احمد البشٌر محمد الصاف22732ً

0منى محمد حسٌن احمد22733

0منى محمد محمود ابراهٌم ٌونس22734

0مها احمد محمود محمد الشاذل22735ً

0مهاب السٌد عبد الوهاب حسن عبد الوهاب22736

0مهند احمد حسٌن عبد السالم22737

0مهند فؤاد محمود التوم22738ً

0مونٌكا زكى كامل اسكندر22739

0مونٌكا ظرٌف وهب هللا موسى22740

0مونٌكا مجدى مرقس جرجس فرج22741

0مؤمن محمد حسن محمد عبد الهادى22742

0مى احمد حسن حسن الحمامصى22743

0مى احمد عبد المطلب المنزالوى22744

0مى احمد عبدالحمٌد ماضى22745

0مى حسام الدٌن مصطفى رضوان22746

0مى صبرى رمضان حسٌن22747

0مى عادل محروس شلتوت  22748
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2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0مى فرٌد سالم عزام22749

0مى محمد ابراهٌم حسٌن22750

0مى محمد بٌومى على حجازى 22751

0مى محمد كمال محمد ابو مصطفى22752

0مى محمد محمد كامل محمود الراٌب22753

0مى منصور احمد عامر22754

0مٌاده احمد ابو الٌزٌد محمود طعٌمه22755

0مٌاده محمد رمضان عبد الرازق عبد الصمد22756

0مٌار احمد محمد السٌد عل22757ً

0مٌار حسام الدٌن ابراهٌم جابر امٌن بدوي22758

0مٌار خالد ابو الفتح فرج بالل22759

0مٌار عالء الدٌن عبد الجواد عبد الحمٌد على22760

0مٌار هشام على حسن22761

0مٌرنا بانٌوتى واقٌم عبد المسٌح22762

0مٌرنا سمٌر اسكندر عوٌضه22763

0مٌرنا على محمد عجمٌه22764

0مٌرنا محمود عبد الجلٌل السٌد الكٌالنى22765

0مٌرنا منٌر اخنوخ تاوضروس  22766

0مٌرنا وائل عبد المنعم عبد الحى22767

0مٌزه ممدوح طه شعبان عطا22768

0مٌسون محمد احمد محمد ابراهٌم22769

0مٌنا انسى الفى حنا مٌخائٌل22770

0مٌنا جمٌل فاٌز فاكٌوس22771

0مٌنا عادل اسحق جبره 22772

0مٌنا عبد المالك رزق ندا22773

0مٌنا كمال جورج رزق ابراهٌم22774

0مٌنا نعٌم نصٌف بشارة22775

0نادٌه السٌد المتولى المتولى22776

0نادٌه فارس جوده حرحش22777

0نادٌه محمد مصطفى محمد كامل22778

2(باق)نانسى اسامه انور صالح زٌان  22779

0نانسى عادل محروس حنا اٌوب22780

0نائله عثمان غرٌب احمد احمد22781

0نائله عصام عبد الفتاح محمد المغربى22782
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رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0نبٌل حنا حلٌم لطفى عطا هللا  22783

0نبٌله احمد حسٌن احمد الهندى22784

0نجالء فتحى السٌد ابراهٌم ٌونس22785

0نجالء فتحى محمد سلٌمان22786

0ندا السعودى عبد المنعم السعودى22787

0ندا عنتر محمد محمد البسٌونى22788

0ندى احمد حسنى احمد22789

0ندى السٌد طه محمد على كف22790

0ندى جمال الدٌن حسن شرٌف  22791

0ندى خمٌس حسن حسٌن الخواجه22792

0ندى ماجد محمد عبد المنعم حسٌن22793

0ندى محمد احمد محمد شحاته22794

0ندى محمد محمد محمد راشد22795

0ندى محمود احمد محمود احمد22796

0ندى مصطفى سعد محمد علً ابو طاحون22797

0ندى نصر الدٌن حامد جاد الكرٌم عل22798ً

0ندى وائل عبد الفتاح حسن عل22799ً

2(باق)ندٌم عزالدٌن السٌد ابراهٌم   22800

0نرمٌن ابراهٌم عطٌه محمود على البرعى22801

0نرمٌن حمدى ابراهٌم الهم قرنى22802

0نرمٌن شحاته حسن اسماعٌل شاهٌن22803

0نسرٌن ابراهٌم ابراهٌم جوده22804

0نسمه السٌد محمد الشربٌنى22805

0نسمه جبرٌل الباتع االزلى22806

0نسمه صبحى عز الدٌن سالمه22807

0نشوى خالد جابر محمد22808

2(باق)نشوى فكرى عبدالرازق احمد البيومي 22809

0نهاد احمد السٌد محمد زٌاده22810

0نهال السٌد محمد عبد هللا  صفار22811

0نهال سمٌر ابراهٌم حسن المنصورى22812

2(باق)نهال صالح الدٌن عطٌه فرج على ٌوسف  22813

0نهال محمد ابراهٌم محمد حسان22814

0نهله امٌن عبد السالم سٌد احمد بدٌر22815

0نهى احمد عزت ربٌع عبد العزٌز22816
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رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0نهى عبد هللا محمود عبد هللا ناصر22817

0نهى محمد احمد محمود محمد22818

0نهى محمد جابر محمد بركات22819

0نهى محمد محمد عبده قطٌط 22820

0نهى نبٌل زٌد محمد حسٌن22821

0نهٌر عصام سلٌمان احمد حسن22822

0نور الهدى احمد حسن احمد ابوالقاسم22823

0(سورٌه)نور محمد محمد زهٌر 22824

0نورا صبحى مهدى ابوجالل السماك22825

0نورا على محمد ابراهٌم البواب22826

0نوران سامى عطٌه احمد عوض22827

0نوران عبد السالم محمد محمد زٌن الدٌن22828

0نوران عماد الدٌن احمد سالم عمر22829

0نوران محمد حلمى حتحوت 22830

0نوران ٌسرى محمد االنور عبد الرحٌم22831

0نورهان احمد ابو زٌد احمد محمد  22832

0نورهان احمد حسن حسن المرحمانى22833

0نورهان السٌد سعد السٌد خلٌل المنشاوى22834

0نورهان جمال الدٌن عباس سالم22835

0نورهان جمال نور الدٌن عٌسوى احمد22836

0نورهان حسانٌن محمد السعٌد سلٌم22837

2 (باق)نورهان خمٌس معوض شمٌس 22838

0نورهان سامح جمعه شداد عبد السمٌع22839

0نورهان سعٌد محمد السٌد عبدالعال22840

0نورهان عماد حمدى السٌد عبدالمجٌد ٌوسف22841

0نورهان محمد السٌد المعداوى22842

0نورهان محمود فوزى مصطفى الجناٌنى22843

0نورهان مصطفى عبده ابراهٌم22844

0نورهان ممدوح محمد داود  22845

0نورهان نبٌل محمود عبد الحمٌد الطنٌخى22846

0نٌروز مالك نٌروز جورجى22847

0هاجر ابو المجد ابراهٌم النجار22848

0هاجر اشرف محمد السٌد الفولى 22849

0هاجر السٌد رضوان السٌد22850
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رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0هاجر جمال الدٌن حافظ الحسٌنى22851

0هاجر حسام الدٌن سعد توفٌق زغلول22852

0هاجر حسن عبد العزٌز النشار22853

0هاجر شكرى الشحات محمد عجٌزة22854

0هاجر عادل السٌد امٌن على22855

0هاجر عماد احمد صبحى شرف22856

0هاجر مجدى احمد ٌوسف محمد22857

0هاجر محمد فتح هللا عبد الجواد 22858

0هاجر محمد كامل راغب كشك22859

0هاجر ناصر على ابراهٌم عثمان22860

0هادى منٌر عبد الخالق حامد القصٌف22861

0هادى نضال السٌد محمد على المغازى 22862

0هادٌه محمد احمد عوض الباز22863

0هاله حسن محمود عبد الغفار موسى22864

0هاله حمدى محمود الحشاش22865

0هاله محمد سعد حسن علً العجم22866ً

2(باق)هاله محمد على زكى الشامً  22867

0هامٌس سعٌد السٌد سلٌمان عبد الرحمن22868

0هبه احمد فتحى احمد محمد عامر22869

0هبه السٌد السٌد االمشٌطى22870

0هبه السٌد محمد حسٌن اسماعٌل22871

0هبه هللا خمٌس كمال محمد عوٌدات22872

0هبه هللا عاطف عبد الحمٌد جاد احمد22873

0هبه سالمه مرٌد سقلى22874

0هبه محمد احمد سعٌد محمد22875

0هبه محمد اسامه ٌوسف عبد الرؤوف22876

0هدٌر ابراهٌم حسن عباس حسن22877

0هدٌر خمٌس مسعد ابوالفتوح22878

0هدٌر شوقى عبد هللا محمد جاب هللا22879

0هدٌر عصام عنتر حسن جاد الكرٌم22880

0هدٌر عطٌه محمد احمد السٌد شرف22881

0هدٌر عالء سٌد احمد السٌد سٌد احمد22882

0هدٌر على محمد احمد حسٌن22883

0هدٌر كامل فوده على الزٌات22884

26



2017/2016           كشف بأسماء وأرقام جلوس طالب الفرقة الثانية            للعام الجامعي  جامعة اإلسكندرية كليـــة الصيدلـــة شئون الطـــالب

رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0هدٌر محمد السٌد ابراهٌم22885

0هدٌر محمد السٌد مرسى نصر22886

0هدٌر محمد عبد العلٌم على الشبٌنى22887

0هدٌر محمد عثمان حسٌن عبد الرحمن22888

0هدٌر نجاح حسانٌن عٌس22889ً

0هشام احمد عبد السالم خلٌل22890

0هناء على ابراهٌم على سعد22891

0هند احمد محمد حسن عطٌه22892

0هند اشرف السٌد محمد حسن حسب الرسول22893

0هند جمال عبد الرحٌم مجاهد22894

0هند رفعت سعٌد المكاوى22895

0هند على جاد الكرٌم على22896

0هند محمد احمد جبر22897

0هند محمد رضا مسعود على حسانٌن22898

0هند مصطفى كمال مصطفى عمرو22899

0هٌام مؤمن على احمد على22900

0هٌثم هشام عبد الخالق على22901

0وسام ربٌع احمد محمد الصٌاد22902

0وسام شفٌق محمد البهى الدسوقى22903

0(سورٌه)وعد محمود عبدو ابو بكر  22904

0وفاء ٌوسف محمد عبدالسالم ندٌر22905

0والء رضا عمار محمد عبد اللطٌف  22906

0والء عبدالسالم شرٌف الخضراوي22907

0ولٌد صالح محمد حسٌن البنا22908

0ٌارا آسر احمد الجمٌل حسن على22909

0ٌارا خالد عبد اللطٌف الشاعر22910

0ٌارا صالح الدٌن محمد عبد الغنى سٌد روحة22911

0ٌارا طارق حسن عبد السالم22912

0ٌارا عابدٌن عبدة هارون22913

0ٌارا فتحى سالم عوض سالم22914

0ٌارا محمد عبد هللا مصطفى شحاته22915

0ٌاسر عبد السالم عبدالمجٌد عبدالسالم22916

0ٌاسمٌن السعدنى محمد الصغٌر عوض السعد22917

2(باق)ٌاسمٌن السٌد عبد السالم ابراهٌم عشرة 22918
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رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
0ٌاسمٌن رائف محمد عبد المنعم عبد الحمٌد زٌتحار22919

0ٌاسمٌن صابر سعٌد الوصال22920

0ٌاسمٌن طه محمد عبد ربه ابو بكر22921

0ٌاسمٌن على محمد بكر السٌد22922

0ٌاسمٌن محمد عبد الحلٌم عطاهللا22923

0ٌاسمٌن محمد عبد الستار احمد البحراوى22924

0ٌاسمٌن محمد فطا هللا محمود فطا هللا22925

0ٌسر هشام محمد المهدى عامر22926

0ٌسرا طارق سعد امٌن محمد22927

0ٌسرا محمد شهاب ابراهٌم السقا22928

0ٌمنى احمد عبد الفتاح عبد الحمٌد22929

0ٌمنى خالد عمر محمد ابراهٌم22930

0ٌمنى هشام احمد فتحى فتح هللا عبد الغفار 22931

0ٌوستٌنا جاد السٌد تامر ابراهٌم جاد السٌد22932

0ٌوستٌنا سمٌر صادق ٌعقوب22933

0ٌوسف عبد هللا  ٌوسف عبد هللا  الشرنوبى22934

0ٌوسف عالء محمد الالفى22935

0ٌوسف محمد ٌوسف عرٌشة22936

0ٌوسف ممدوح ٌوسف محمد عطا  22937

طالب مصرح لهم بالتقدم لإلمتحان من الخارج فرصة أولى

3احمد عبدالاله احمد خضٌر  22938

3احمد ماجد محمود احمد قلقٌله  22939

3  (سورى )االء ماجد المحلمى   22940

3اندرو مفٌد جورج طنٌوس  22941

3محمود حمدى ابراهٌم حسٌن22942

3مصطفى احمد عبد المولى عبد الرحمن   22943

3مصطفى محمد حسن قطب محمد22944

3هبه محمد كمال وحٌد الدٌن محمد محمد عثمان22945

3هدٌر السٌد مرسى السٌد الدسوقى22946

3هدٌل حسٌن جابر منصور سالم  22947

طالب مصرح لهم بالتقدم لإلمتحان من الخارج فرصة ثانية

4 جهاد ٌسرى محمد عطٌه سالم22948

4 خالد حمدى محمد ربٌعه احمد22949

4ماجد عبد المنعم محمد سلٌمان غراب22950
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رقم 

الجلوس
اسم الطالب

مدة 

االقامة
4محمد محمود محمد الشامى22951

4معتز محمد صادق محمد22952

طالب مصرح لهم بالتقدم لإلمتحان من الخارج فرصة ثالثة

5  جورج عماد مٌشٌل تادرس22953

5 طارق على عبدالوهاب على جوده22954

5محمد عوض ابوالتنا الدهمه22955

22956
فً  (باق لإلعادة) (مجمدة)محمود فتحً راشد عبدالعزٌز  

مقررات من فرق أدنى
0

22957
فً مقررات  (من الخارج) (مجمدة)رنا صبرى كمال الحناوي  

من فرق أدنى
0
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