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 جامعة كفر الشيخ

 الصيدلةكلية 
 والطالب  التعليمشئون 

 
                          

                                                                                     

 قة اإلعداديةأسماء الطالب المقيدين بالفرقائمة                                                

 0210/0213 الجامعيللعام  األول الدراسيللفصل                   

 (  8لجنة )           

 حضور الطالب حاله القيد االســـــــــــــــــــــــم الرقم الكودي م
  مسجد ياسمين على على محمد رضوان 1111111111111111  .211

  مستجد ياسمين على محمد حب هللا 1111111111111111  .212

  مستجد يمني  رضا  عبد الوهاب  عثمان 1111111111111161  .213
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