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 ( عبد العزيز السيد عبدالعزيز) أ.د/  -:اسن الوشرف   
 

 هالحظبت  حضور  نـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت هسلسل

   ابتسام سليمان عبد الفتاح سليمان 1611120130100196  1
   ابراهيم جمال ابراهيم العشماوى 1611120130100002  2

ى خليفهاحمد ابراهيم عل 1611120130100129  3    

   احمد السيد عبد المطلب ابراهيم الصاوى 1611120130100165  4

   احمد جمال احمد الطنطاوى 1611120120100247  5

   احمد رضا عبدالواحد سعد الحق 1611120130100209  6

  احمد سامى يوسف السيد شكر 1611120130100126  7
 

لعالاحمد سمير بسيونى ابراهيم عبدا 1611120130100231  8    

   احمد عادل الدسوقى سليمان 1611120130100282  9

  احمد عبدالحكيم شحاته محمد البليلى 1611120130100305  11
 

  احمد عبدالرازق معتمد عبدالرازق سليم 1611120130100046  11
 

   احمد عبدالفتاح حسن ابراهيم 1611120130100205  12

د عبدالكريماحمد عبدالمطلب مصطفى احم 1611120130100137  13    

   احمد فواد رمزى عبدالجواد سليمه 1611120130100293  14

   احمد مغربى يوسف عبد الواحد 1611120130100246  15

   اسامه احمد المغاورى احمد عنز 1611120130100295  16

   اسراء ابراهيم مصطفى حامد الشربينى 1611120130100024  17

ابوزيداسراء ابوزيد فتوح  1611120130100298  18    

   اسراء حافظ وزير حافظ الدناصورى 1611120130100128  19

   اسراء عادل محمد ابراهيم 1611120130100037  21

   اسراء عبدالناصر السيد على 1611120130100291  21

   اسراء على عبدالحميد محمد 1611120130100192  22

  اسراء محمد احمد عبد الدايم 1611120130100106  23
 

  اسراء محمد عبدالعليم شلبى ابراهيم 1611120130100051  24
 

   اسراء محمد محمد خليل 1611120130100094  25

   اسالم مجدى بدوى عبدالحميد الحايس 1611120130100164  26

   اسماء احمد على ابوقوره 1611120130100063  27

   اسماء الحسينى عبدالحميد السيد عبدالنبى 1611120130100302  28

   اسماء السيد عبدالفتاح اغا 1611120130100248  29

   اسماء جوهر سعد حامد 1611120130100065  31

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى
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Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       
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 انتظام                                                                                   
 

 

 

   (شبدى نجيت عالم) د/ -: الوشرفاسن  
 

 هالحظبت  حضور  نـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت هسلسل

   اسماء صفوت عبدالمنعم احمد 1611120130100009  31

   اسماء صالح يوسف السعيد 1611120130100075  32

   اسماء عادل عبد الحميد سلمان 1611120160100394  33

   اسماء عصام الدين سميح عبد الرحمن 1611120130100055  34

د عوضاسماء عوض احم 1611120130100011  35    

   اسماء فتحى عبدالهادى اغا 1611120130100085  36

   اسماء محمد انور الشيخ على 1611120130100092  37

  اسماء محمد عبد الحميد بكر 1611120130100333  38
 

   اسماء محمد مصطفى محمود 1611120130100262  39

   اسماء محمد هشام محمد ابوزيد جنيدى 1611120130100050  41

  افنان محمد هاشم خطاب 1611120130100278  41
 

   االء ابراهيم احمد بسيونى السيد زهير 1611120130100249  42

   االء جمال فتح هللا السيد 1611120130100307  43

  االء راتب عبداللطيف محمد صومع 1611120130100107  44
 

   االء رضا محمد الحصاوى 1611120130100272  45

دل عيد بسيونى عمراالء عا 1611120130100014  46   
 

   االء محمد توفيق قالشة 1611120130100004  47

   الزهراء محمد ابراهيم عبدالحميد الشامى 1611120130100148  48

   الزهراء محمد السيد محى الدين بيصار 1611120130100116  49

   السعيد عبدالجواد السعيد عبدالجواد شحاته 1611120130100003  51

   السيد خالد محمدى محمد ابو الغيط 1611120130100064  51

   الشيماء ابراهيم حسن ابراهيم ابوحطب 1611120130100035  52

   الشيماء اشرف السيد على محمود 1611120130100077  53

  امال محمد عبدالباسط محمد عفيفى 1611120130100266  54
 

   امانى اسماعيل على اسماعيل محمود الجندى 1611120130100010  55

   امانى عبدالسالم عطيه محمد حسنين 1611120130100288  56

   امانى يوسف يوسف حسن الشربينى 1611120120100035  57

   امنية عبدالسالم السيد عبدالسالم 1611120130100265  58

   اميرة ابراهيم محمد رزق 1611120130100115  59

   اميرة خالد عبداللطيف محمد ابوالمجد 1611120130100057  61

 

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى   
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 هالحظبت  حضور  نـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت هسلسل

   اميرة خالد محمد الجندى 1611120130100273  61

حمداميرة راضى كمال ا 1611120130100155  62    

   اميرة رضا بدير محمد 1611120130100172  63

   اميرة محمد محمد ابوبكر 1611120130100174  64

   امينة على معداوى فرج 1611120130100034  65

   اندرو نادر مرجان زكى 1611120130100186  66

  اوعاد محمد عبد المنعم ابراهيم ابو شعيشع 1611120130100153  67
 

ية الرفاعى امين حسين مدكورا 1611120130100292  68    

   اية حمدى عبدالحميد محمد 1611120130100156  69

   اية عاطف عبد اللطيف على 1611120130100123  71

  اية عبدالفتاح محمد اسماعيل 1611120130100069  71
 

   اية محمد االباصيرى محمد 1611120130100216  72

  اية محمد عبد الستار السيد 1611120130100026  73
 

   اية محمد عبدالباسط عبدالحميد 1611120130100087  74

   اية ياسر على حموده 1611120130100013  75

   ايمان ابراهيم فتوح محمد 1611120130100154  76

   ايمان ابوالقاسم ابراهيم عرفه على 1611120130100121  77

   ايمان احمد محمد فودة 1611120130100213  78

ان احمد محمود عبدالحميد سكينايم 1611120130100243  79    

   ايمان جمال السيد شراره 1611120130100067  08

 

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى   
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    (راهي هحود عوبر ) د/ -اسن الوشرف : 

 
 هالحظبت  حضور  نـــــــــــــساال كــود الطــــــــبلـــت هسلسل

   ايمان حامد على حامد على حجازى 1611120130100086  81

  ايمان على محمد على 1611120130100023  82
 

  ايمان كيالنى زكريا محمود ابراهيم 1611120130100324  83
 

  ايمان مجدى السعيد ابراهيم ابو غرام 1611120130100083  84
 

ن محمود قنديل العطوىايما 1611120130100071  85   
 

  على محمد الحمامى ايمان مصطفى 1611120130100245  86
 

  ايمن محمد شاكر عبد الحكيم 1611120130100171  87
 

  ايناس محمد السيد االبشيهى 1611120130100323  88
 

  ايناس محمد قطب محمد 1611120130100108  89
 

   ايه ابراهيم السيد يوسف على 1611120150100639  91

   ايهاب حامد عبدالعظيم محمد ابوزيد 1611120130100275  91

   بسمه على على محمد المغربى 1611120130100048  92

  بسمه مصطفى احمد محمد بدوى 1611120130100091  93
 

   بسنت عالء محمد زهير البابلى 1611120130100078  94

   تسنيم محمد عبد الفتاح السيد 1611120120100258  95

   تيسير السعيد حامد عوض 1611120130100143  96

   جهاد فهمى عبد المنعم الجوهرى 1611120130100177  97

   جهاد محمد عبد السالم الهنداوى 1611120130100238  98

   حسام بسيونى محمود بسيونى عماره 1611120130100232  99

   حسناء طارق محمد المغازى نورالدين 1611120130100105  111

   حسناء محمد عوض سعد عبد الجليل 1611120130100062  111

   حماده رمضان اسماعيل كنانى 1611120130100258  112

   حنين خالد احمد مرسى 1611120130100197  113

   خلود احمد ابراهيم على ابو النجا 1611120130100173  114

   خلود خالد احمد عبدهللا النجار 1611120130100028  115

عبد الصمد بسيونى صميدهخلود هادى  1611120130100101  116   
 

   داليا جمال عبدالوهاب محمد مسعود 1611120130100241  117

   دعاء ابواليزيد محمد ابواليزيد على الدين 1611120130100068  118

   دينا ابواليزيد محمد الشربينى 1611120130100039  119

   دينا احمد سعيد عبدربه فضيل 1611120130100061  111

 التوقيع                غياب                                  االجمالى             حضور              
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 5            شئــوى التعلين و الطــــالة   
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 انتظام                                                                                   
 

 

 

   

 
 هالحظبت  حضور  نـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت هسلسل

   دينا حسين سعد عبدالرحمن العسيلى 1611120130100215  111

وردينا عبدهللا على السيد محمد عاش 1611120130100111  112    

   دينا عيد احمد الشباسى 1611120130100211  113

   رانا ايمن ابراهيم عطيه هيبه 1611120130100001  114

   راندا رمضان عبد هللا العباسى 1611120130100072  115

   راندا عبده على منصور 1611120130100175  116

   رانيا حازم ابراهيم حسن العوضى 1611120130100020  117

   رانيا عبدالغنى عبدالسالم حرفوش 1611120130100058  118

   رانيا محمد محمد صقر 1611120130100117  119

   رحاب السيد عبدهللا قاسم 1611120130100230  121

   رحاب زكريا بسيونى عبدالعزيز 1611120130100234  121

  رشا عماد محمد المهيلى 1611120130100299  122
 

غلوشرفيده عبد الحميد السيد  1611120130100236  123    

  رنا حماده عبد العزيز محمد ناصر 1611120130100109  124
 

   روان عبد الناصر ابراهيم الدسوقى الخميسى 1611120130100045  125

   روضه السعيد محمد الشويل 1611120130100114  126

   روضه محمد عبد المنعم مصطفى سالم 1611120160100395  127

شعيشع عبد العزيزرويدا فواد سعد ابو  1611120130100251  128    

   ريم اشرف محمد محمود جعفر 1611120130100285  129

   ريم محمد محمدابراهيم بيبرس 1611120130100320  131

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى
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 (هحود عبد الوجيد احود) د/ -اسن الوشرف : 

 
 هالحظبت  حضور  نـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت هسلسل

   ريهام اشرف عبدالحميد مصطفى عبدالعزيز 1611120130100040  131

   ريهام حسين السيد على القصاص 1611120130100074  132

   ريهام محمد معوض عبد الرحيم مبروك 1611120130100259  133

فى محمد حامدريهام مصط 1611120130100189  134    

   ريهام معوض عبدالقادر محمد محروس 1611120130100005  135

   زوات دياب محمد محمد دياب 1611120130100204  136

   زياد محمد ابراهيم الصاوى 1611120130100182  137

   زينب محمد حسن قاسم 1611120130100321  138

   سارة سمير عبدالحميد عبداللطيف المنسى 1611120130100029  139

   ساره احمد الشرنوبى محمد عياد 1611120130100202  141

   ساره حامد عبد العزيز محجوب النجار 1611120130100130  141

  ساره عادل بدوى سيف 1611120130100256  142
 

   ساميه ابوغنام يونس يونس على 1611120130100008  143

  ساميه محمد محمد احمد احمد 1611120130100159  144
 

   سحر سمير احمد عبد الهادى 1611120130100220  145

   سراج الدين السعيد جاب هللا خليفة 1611120130100022  146

   سعد عادل المعداوى الشوره 1611120130100195  147

   سلمى خالد حسنى محمود عبدهللا 1611120130100221  148

   سلمى محمد احمد البيلى عبدالرحمن عنز 1611120130100110  149

   سمر عزت طه السيد نوار 1611120130100257  151

   سمر عماد محروس عبد الحميد عبد العال 1611120130100079  151

   سمر محمد صقر سالمه 1611120130100237  152

   سمر محمد عبدالعزيز محمد اسماعيل 1611120130100225  153

  سمر محمد على مجاهد 1611120130100099  154
 

د رزقسميه ابوزيد حمزه محم 1611120130100082  155    

   سهر عبدالسميع عبدالحميد فرج ابوالغيط 1611120130100149  156

   شرين البسطويسى عبدالحليم على 1611120130100157  157

158  
1611120130100254 

شريهان الجوهرى محمود الجوهرى 
 ضاهر

  

   شيماء رضا السيد على الشيشينى 1611120130100152  159

هيم مرسىشيماء محمود ابرا 1611120130100233  161    

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى      
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 هالحظبت  حضور  نـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت هسلسل

  صابرين كمال نسيم محمد عبد ربه جاويش 1611120130100162  161
 

   صالح عبدالسالم على حسن شرشر 1611120130100277  162

   صفا محى الدين عبدالقادر الشربينى 1611120130100247  163

   صفاء صبحى غريب جبر المداح 1611120130100021  164

   صفاء عطيه مصطفى عطيه 1611120130100032  165

   ضحى يحيى ذكى على 1611120130100181  166

زيز محمد المناخلىطارق احمد عبدالع 1611120130100138  167    

  طارق محمود يوسف السيد 1611120130100081  168
 

   عادل محمود مصطفى على السحلى 1611120130100076  169

  عبد الرحمن جمال السيد مرسى شعبان 1611120130100235  171
 

  عبد الرحمن عادل عطيه عبد العزيز الديهى 1611120130100210  171
 

محمد عبد الرحمن على الجمالعبد الرحمن  1611120130100132  172    

  عبدهللا لطفى محى الدين محمد القصاص 1611120130100212  173
 

   عبدهللا محمد عبدالحميد عيسى 1611120130100289  174

   عبدهللا يوسف السيد عبد الجيد 1611120130100170  175

   عالء كامل محمد بركات البسطويسى 1611120130100187  176

لياء سمير عبد العليم مصطفى درويشع 1611120130100183  177   
 

   علياء ناجح غازى محمد رزق 1611120130100084  178

   عمار عبدالناصر السيد عبدالقادر حجازى 1611120130100100  179

   عمر رمضان جاب هللا عبدهللا 1611120130100145  008

 

 التوقيع                االجمالى     حضور                           غياب                                
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  ( ايوبى هحود هزيد) د/ -اسن الوشرف : 

 
 هالحظبت  حضور  نـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت هسلسل

   عمرو عابد الشوادفى صالح 1611120130100226  181

  عمرو عبدالصادق عبدالونيس صابر مفتاح 1611120130100286  182
 

  غاده شاكر السيد محمد عفيفى 1611120130100176  183
 

  غيداء ايمن محمود على جاسر 1611120130100274  184
 

  فاطمة سعيد معوض الشحات 1611120130100053  185
 

  فاطمة عبدالحميد عبدالحميد عبدالمجيد الدعدر 1611120130100118  186
 

  فاطمة محمد الشافعى محمد على حجازى 1611120130100239  187
 

  فاطمة موسى محمد فرحات حجازى 1611120130100006  188
 

  فاطمه فايز عبد الجواد محمد 1611120130100319  189
 

  فاطمه محمود عبد المنعم عطييه بقلول 1611120130100318  191
 

  فايزة السيد محمد محمد عماره 1611120130100158  191
 

  فايزة حمدى يوسف احمد يوسف 1611120130100261  192
 

  فايزه بسيونى محمد احمد شحاته 1611120130100015  193
 

  فيفى حسين السيد حسين العربى 1611120130100264  194
 

   كريم محمد ابراهيم السعيد 1611120130100088  195

  كريمان سامى عبدالمنعم كلبوش 1611120130100030  196
 

   كريمه محمد السيد المرسى منصور 1611120130100160  197

دل جابرعبدالسالم القاضىلمياء عا 1611120130100255  198    

   لمياء على طه حماد 1611120130100136  199

  ماريان مالك يوسف مرقص 1611120130100095  211
 

   محمد احمد محمد ابراهيم بدر 1611120130100142  211

   محمد اسماعيل على السيد موسى 1611120130100199  212

   محمد بهاء الدين طه محمد 1611120130100228  213

  محمد جمال محمد قطب رزق 1611120130100144  214
 

   محمد حسن محمد حامد الشناوى 1611120130100223  215

  محمد رجب عبدالواحد عبدالدايم شلبى 1611120130100208  216
 

   محمد رمضان عوض محمد شهاب 1611120130100207  217

   محمد سعيد عبدالرحمن مصطفى عيسى 1611120130100227  218

   محمد سليمان على سليمان ابوشنب 1611120130100269  219

   محمد شعبان محمد محمد قاسم 1611120130100139  211

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى
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 هالحظبت  حضور  نـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت هسلسل

   محمد صبرى محمد محمد عطيه 1611120130100007  211

   محمد عبدالمنعم عبدالفتاح محمد بالى 1611120130100146  212

   محمد عبدالنبى احمد حسن 1611120130100294  213

   محمد عالء مصطفى محمد سالم 1611120130100044  214

  محمد على قنديل ابراهيم 1611120130100140  215
 

مد مصطفى محمد عبد الحليممح 1611120120100257  216    

  محمد يحيى صالح محمد سالم 1611120120100041  217
 

  محمود جمال عبدالعزيز محمد بدوى 1611120130100268  218
 

  محمود سامى محمود الكتامى 1611120130100206  219
 

  محمود سعد محمود عبد الغنى حمد 1611120130100214  221
 

ن احمد القبانىمحمود عبد الرحم 1611120130100135  221   
 

  محمود فريد عبدالحميد محمد الطنطاوى 1611120130100201  222
 

  محمود مجدى عبدالحميد ابوالمجد 1611120130100229  223
 

   محمود محمد حمدى محمد سلومه 1611120130100326  224

  محمود نبيل عبد القوى على عياد 1611120130100316  225
 

ض حمودةمدحت رمضان معو 1611120130100185  226   
 

   مرفت محمد احمد محمد الغبارى 1611120130100125  227

   مروان فخر الدين عبد المنعم محمد الصعيدى 1611120130100184  228

   مروه عوض مبروك مرشدى 1611120130100073  229

   مروه مصباح محمد مصطفى 1611120130100133  231

 التوقيع                االجمالى                   حضور                           غياب               



 جبهــعة كــفر الشيخ             

 كلية الصيدلة              
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   ( هبجد هحود السواحلي) د/ -اسن الوشرف : 

 
 هالحظبت  حضور  نـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت هسلسل

   مسعد عاصم احمد شحاته 1611120130100120  231

   مشيره فوزى محمد احمد الكالف 1611120130100325  232

   مصطفى ابراهيم احمد ابراهيم 1611120130100190  233

   مصطفى طلعت فتح هللا الخرصاوى 1611120130100301  234

  مصطفى عصام على محمد مرعى 1611120130100096  235
 

   مصطفى محمد عبدالحميد احمد خفاجى 1611120130100103  236

  ملكه خالد محمد حامد 1611120130100016  237
 

احمد منصور عبدالمجيد السطوحى منار 1611120130100025  238   
 

  منار خليفة عبدالسيد عبدالعال عطاهللا 1611120130100147  239
 

  منار فرج زكى محمد عطيه 1611120130100038  241
 

  منال على محمد احمد 1611120130100180  241
 

  منة هللا خالد بسيونى عبده عبدالباقى 1611120130100102  242
 

مد حامد االطيرمنى اح 1611120130100018  243   
 

   منى خالد ابراهيم محمد حشيش 1611120130100161  244

  منى محمد محمود محمد عصر 1611120120100203  245
 

  مهجه عماد عبده خليل نصر الدين 1611120130100052  246
 

   مى ابراهيم عطيه محمود عرب 1611120130100119  247

   مى ممدوح عبدالقادر بدوى 1611120130100297  248

   ميار محمد على عبدالوهاب 1611120130100296  249

   ميرنا وائل ابراهيم فتحى شتات 1611120130100090  251

   ميرنا ياسر صاوى احمد محمد قطب 1611120130100242  251

   نادر السيد رمضان النجار 1611120130100335  252

   نجالء فتحى احمد عبد هللا الحسنين 1611120130100066  253

   نجوى رمضان الشحات غازى مخيمر 1611120130100178  254

   ندى عادل محمد احمد شاهين 1611120130100284  255

   ندى على احمد بيومى 1611120120100253  256

   ندى محمد عبدالفتاح محمد احمد جاسر 1611120130100036  257

  نرمين رضا صابر احمد غنيم 1611120130100049  258
 

شوان نصر ابوزيدنشوى ابراهيم ر 1611120130100012  259    

   نهاد عبد الحميد توفيق حسن الشرقاوى 1611120130100043  261

   نهال عادل عبد الروف فضل 1611120130100198  261

   نهال عبدالكريم اسماعيل محمد مجر 1611120130100047  262

   نهله امين عبدالمنصف احمد على 1611120130100219  263

تار طه الزواوىنورا اسماعيل مخ 1611120130100283  264    

   نورا سعيد جمعة زيان 1611120130100124  265

  التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى       
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 هالحظبت  حضور  نـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت هسلسل

وره محروس نور القصاصن 1611120130100244  266    

   نورهان محمد عبده عبده سعداوى 1611120130100260  267

   نورهان يوسف محمد فايد عيسى 1611120130100059  268

   هاجر صالح السيد حسين راضى 1611120130100317  269

   هاجر محمد مصطفى عثمان احمد المارية 1611120130100267  271

عبدالفتاح عبدالرحمن عامر هبه هللا احمد 1611120130100097  271    

   هبه مديح مصطفى يوسف 1611120130100252  272

   هدى خطاب محمد ابراهيم شرابى 1611120130100188  273

   هدير طه سليمان مصباح شعالن 1611120130100263  274

   هدير موسى عبدالجليل الجداوى 1611120130100031  275

النفاضهناء عبدالغنى على على  1611120130100203  276   
 

  هند سمير محمد اسماعيل سعيد 1611120130100250  277
 

  هند ياسر السعيد محمد 1611120130100113  278
 

  يارا سمير احمد بدوى 1611120130100308  279
 

  ياسمين حامد عبدالعظيم محمد السبكى 1611120130100287  281
 

  ياسمين طارق سعد على زغلول 1611120130100019  281
 

  ياسمينه زكريا على على الحداد 1611120130100224  282
 

  يسرى رضا السيد حسنين ابوالسعود 1611120130100167  283
 

  يوسف مرسال محمد عمر 1611120130100300  284
 

 طـــــلاب ةاقــون للإعـــادة 

  اسراء عبدالحى فوزى عبد العزيز 1611120120100252  285
 

دبسمه بكر محمد احمد احمد سع 1611120120100124  286   
 

  رزق عيد على عمر 1611120120100218  287
 

  فاطمه عبد السالم محمود منشاوى 1611120120100198  288
 

  محمد احمد عواد عبد الحميد مازن 1611120120100266  289
 

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى       

 


