
 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 1            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

 ) أ.د/ وجيل محيي عجد الحميد ( -:اسم المشرف   
 

 مالحظبد  حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

   ابتسام مرسى مرسى عيسى 1611120140100306  1
   ابراهيم الدسوقى صابر سليمان 1611120140100181  2

   ابراهيم خالد ابراهيم رزق 1611120140100310  3

   ابراهيم عبدالجليل عبدالعزيز ابراهيم عطيان 1611120140100326  4

   ابراهيم مجدى ابراهيم الغريب 1611120140100206  5

   احمد ابراهيم المرسى هيبه 1611120140100405  6

  احمد ابراهيم عوض ابراهيم 1611120140100019  7
 

   احمد ابوالعز السعيد ابوالعز البيومى 1611120140100241  8

   احمد اسماعيل عبدالعزيز حميد 1611120140100182  9

  احمد السيد على على الخولى 1611120140100168  11
 

  احمد بدراوى عبدة هوارى 1611120140100108  11
 

   احمد جمال عبد الرازق شهاب الدين 1611120140100005  12

   احمد حسن ابراهيم بالل 1611120140100089  13

مد حسن محمد حسناح 1611120140100402  14    

   احمد رضا السيد السيد مبروك 1611120140100025  15

   احمد سامى الدسوقى صالح احمد 1611120140100318  16

   احمد صابر احمد ابراهيم الشربينى 1611120140100338  17

   احمد صبرى حسن حسين اباظه 1611120140100090  18

   احمد عابد الشوادفى صالح 1611120140100289  19

   احمد عادل عبد العاطى عبد الحميد الشربينى 1611120140100208  21

   احمد عبد الحى احمد حسين 1611120140100011  21

   احمد عبد الفتاح على محمد نصير 1611120140100010  22

  احمد عبدالفتاح على محمد ناصر 1611120140100202  23
 

ناحمد عبدهللا زكى روبى عثما 1611120140100408  24   
 

   احمد عبدهللا عبد العظيم مصطفى 1611120140100109  25

   احمد عبدهللا عبدالسالم احمد 1611120140100342  26

   احمد عصام ابراهيم على شحاته 1611120140100091  27

   احمد عصام فتحى احمد الديب 1611120140100060  28

   احمد عالء عبد العزيز عبد الوهاب حسن 1611120140100085  29

   احمد على مرسى احمد الجمل 1611120140100012  31

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى
  



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 2            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

   ) د/ خبلد صجحي عجد القوى ( -: المشرفاسم  
 

 حظبد مال حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

   احمد فاروق محمود خليل 1611120130100306  31

   احمد فايد محمد محمد 1611120130100070  32

   احمد كمال احمد محمد الشاذلى 1611120140100086  33

   احمد ماجد مقبل محمد الرشيدى 1611120140100013  34

   احمد مجدى محمد دويدار 1611120140100198  35

حمد احمد خطاب النشاوىاحمد م 1611120140100243  36    

   احمد محمد احمد عبد الرازق 1611120140100336  37

  احمد محمد احمد فضل 1611120140100029  38
 

   احمد محمود السيد محمود الجندى 1611120140100093  39

   احمد مصطفى حسن غاذى الشاذلى 1611120140100094  41

  احمد يوسف مصطفى السيد حشيش 1611120140100095  41
 

   اروى احمد محمود عبد الدايم 1611120140100144  42

   اسراء ابراهيم عبد الحميد محمد نعمة هللا 1611120140100121  43

  اسراء احمد لطفى عبد الهادى عبد هللا النجار 1611120140100157  44
 

   اسراء جمال احمد جباره 1611120140100251  45

حمد جعفراسراء جمال السيد م 1611120140100040  46   
 

   اسراء راضى السعيد ابو الخير 1611120140100122  47

   اسراء عبدالحميد عبدالمجيد احمد 1611120140100330  48

   اسراء عبدالسالم يوسف يوسف شاهين 1611120140100066  49

   اسراء عصام عبدالباسط محمد الوكيل 1611120140100178  51

يم حسن ابو احمداسراء كامل عبدالحل 1611120140100160  51    

   اسراء محمد توفيق شوشة 1611120140100270  52

   اسراء محمد محمد عجمية 1611120140100414  53

  اسراء مصطفى عبدالوهاب جنبه 1611120140100222  54
 

   اسماء احمد ابراهيم على محمد عطية 1611120140100047  55

   اسماء احمد خليفه محمد 1611120140100361  56

   اسماء الحسينى عبداللطيف العريضه 1611120140100045  57

   اسماء بسيونى حامد ابراهيم حيدر 1611120140100067  58

   اسماء بكر عبدالمنصف النجار 1611120140100307  59

   اسماء حلمى عبد الغنى ابراهيم شاهين 1611120140100076  61

 

 التوقيع                االجمالى                    حضور                           غياب                 
 



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 3            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

    

 
 مالحظبد  حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

   اسماء رضا عبد الغنى محمد 1611120140100123  61

   اسماء رضا عبدالخالق على موافى 1611120140100260  62

د محمد حميدهاسماء شعبان السي 1611120140100163  63    

   اسماء عبدالحكيم محمد احمد 1611120140100155  64

   اسماء عبدالحميد محمد سالم 1611120140100164  65

   اسماء عالء الدين عطيه عليوه 1611120140100124  66

  اسماء على السيد سيد 1611120140100398  67
 

   اسماء محمد ابراهيم زكى 1611120140100406  68

   اسماء محمد عبد المنعم دغيدى 1611120140100305  69

   اسماء محمد عثمان محمد شاهين 1611120140100286  71

  اسماء مرتضى محمد على 1611120140100325  71
 

   اسماء نجيب مصطفى فرج الشيوى 1611120140100068  72

  افنان يوسف احمد على 1611120140100357  73
 

قاضىاسماعيل المحمد اكرم  1611120140100410  74    

   االء السيد حسن الخميسى 1611120140100171  75

   االء حسن محمد المرادنى 1611120140100274  76

   االء صبحى شرف السيد 1611120140100280  77

   االء عبدالنبى طه محمد 1611120140100337  78

   االء فتحى عبد هللا حسين غبيش 1611120140100156  79

ود محمد محمد جاد هللااالء محم 1611120140100261  08    

 

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى   
 



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 4            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

    (احمد فريدعجد الحكيم ) د/ -اسم المشرف : 

 
 مالحظبد  حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

   االء واصف رزق السيد 1611120140100120  81

  االء يوسف السيد يوسف 1611120140100321  82
 

  السيد جمال الدين السيد ضبيش 1611120140100096  83
 

  السيد جنيدى السيد جمعه الجمل 1611120130100168  84
 

  الشيماء على عبد الرازق السيد حماده 1611120140100146  85
 

على ادريسبراهيم الصديق محمد ا 1611120130100279  86   
 

  امال احمد خليفة ابراهيم قشالن 1611120140100324  87
 

  امانى ابراهيم سعد الديب 1611120140100362  88
 

  امانى حسن يوسف حسن 1611120140100125  89
 

   امانى رجب ابراهيم احمد 1611120140100217  91

   امانى عبدالخالق السعيد محمد 1611120140100344  91

   امل سعد سعد الدين محمد يوسف ابوزيد 1611120140100262  92

  امل عصام جابر ابوالمجد 1611120140100302  93
 

   امل فرغلى زكريا محمد سعد 1611120140100187  94

   امل متولى عبد الحليم متولى عياد 1611120140100295  95

   امنية عبد اللطيف ابراهيم الصافى 1611120140100173  96

   اميرة رجب شحاتة مصطفى 1611120140100316  97

   اميرة سالم سلطان الشرقاوى 1611120140100223  98

   اميرة عادل عبد هللا طلبه ابو السعود 1611120140100126  99

   اميره ابراهيم عمران داود 1611120140100080  111

   اميره احمد المرسى احمد 1611120140100252  111

عد على المدنىاميره محمد س 1611120140100195  112    

   امينة على عبد الصمد عياد 1611120140100328  113

   امينه جابر عبد المقصود محمد فواز 1611120140100281  114

   ايات محمد سليمان ابراهيم 1611120140100161  115

  ايمان ابراهيم صالح علوان 1611120140100288  116
 

   ايمان حسن احمد السيد على 1611120140100253  117

   ايمان طلعت لبيب محمد 1611120140100189  118

   ايمان عبدالفتاح احمد احمد غالى 1611120140100263  119

   ايمان عالءالدين مصطفى احمد 1611120140100174  111

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 5            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

   

 
 مالحظبد  حضور  مـــــــــــــاالس ـود الطــــــــبلـــتكـ مسلسل

   ايمان على محمد المغربى 1611120140100185  111

   ايمان فواد عبد الفتاح عبداللطيف 1611120140100218  112

   ايمان كمال بسيونى احمد زايد 1611120140100069  113

   ايمان محمد عبد الموجود محمد نعيم 1611120140100006  114

   ايمان محمد عبدالعاطى احمد جاد 1611120140100083  115

   ايمان مسعد يوسف عبد الحميد 1611120140100147  116

   ايمان نبيل عبدالحميد اسماعيل 1611120140100360  117

   ايمان يسرى احمد عبد الستار موسى 1611120140100077  118

   ايناس السعيد مصطفى ابراهيم غطاس 1611120140100264  119

   ايناس السيد عبد الفتاح سليمان جعرابه 1611120140100048  121

   ايناس عبد المنعم حسن الحكيمى 1611120140100049  121

  ايه ابراهيم السيد محمد حسين السقا 1611120140100282  122
 

   ايه احمد سليمان محمد 1611120140100115  123

  ايه احمد مجاهد مجاهد 1611120140100184  124
 

   ايه احمد محمد رشاد 1611120140100114  125

   ايه السيد مراجع عمرعلى مرعى 1611120140100313  126

   ايه هللا يسرى عبدالنبى 1611120140100188  127

   ايه خالد محمد يوسف الكنانى 1611120140100224  128

   ايه خضر ابراهيم حسين 1611120140100303  129

   ايه رفعت السعيد حسن هالل 1611120140100392  131

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 6            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

 (احمداميه مصطفي ) د/ -اسم المشرف : 

 
 مالحظبد  حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

   ايه سامى انور السيد 1611120140100153  131

   ايه سعد فراج محمد زهير 1611120140100329  132

   ايه عبد الصمد محمود محمد الفقى 1611120140100041  133

   ايه عالء الدين السيد 1611120140100225  134

   ايه محمد اسماعيل عبدالرحمن اسماعيل 1611120140100265  135

   ايه محمد على اسماعيل االطير 1611120140100317  136

يه محمد محمود راشدا 1611120140100008  137    

   ايهاب سامى محمد محمد الصقار 1611120140100014  138

   بيشوى اشرف شكرى عزيز سركيس 1611120140100199  139

   بيشوى جهاد بشرى يوسف ميخائيل 1611120140100056  141

   تسنيم احمد على خليل الطحاوى 1611120140100175  141

  جهاد سمير على محمد 1611120140100343  142
 

   جون زكريا نصيف لبيب 1611120140100200  143

  حازم سعيد محمد محمد عبدالعال 1611120140100396  144
 

   حامد احمد حامد احمد الروينى 1611120140100021  145

   حامد صبرى حامد البنا 1611120140100412  146

   حسام السيد سالمة العطافى سالمة 1611120140100209  147

ام عبد الرازق حسين السعدىحس 1611120140100097  148    

   حسام محمد على محمد السنهورى 1611120140100022  149

   حسن حمدى عبدالمجيد ناصر 1611120140100059  151

   حسناء السيد بسطويسى محمد 1611120140100291  151

   حسناء يحيى عبد الروف على منيسى 1611120140100283  152

ائيلحلمى يحى حلمى روف 1611120140100393  153    

  حمدى محروس احمد محمد 1611120140100404  154
 

   حنان حجازى زايد الششتاوى 1611120140100304  155

   حنفى حمادة بهنسى عبدالحميد 1611120140100179  156

   حنين محمد شحاته الشراكى حجازى 1611120140100127  157

   خلود التهامى فتوح التهامى البسيقى 1611120140100081  158

   خلود خالد محمود حسن حسين 1611120140100128  159

   خلود ذكى عبدهللا دوير 1611120140100050  161

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى      



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 7            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

    

 
 ظبد مالح حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

  خلود طلعت رمضان جاد 1611120150100640  161
 

   خلود عباس عبد العاطى عباس شندى 1611120140100254  162

   دعاء حمام عنتر ابراهيم بكير 1611120140100190  163

   دعاء محمد محمد ابراهيم السيد نصار 1611120140100070  164

   دنيا عباس السيد احمد 1611120140100350  165

   دينا حسن بيومى شلبى 1611120140100078  166

   دينا خالد منيسى على 1611120140100240  167

  دينا رضوان عبد الفتاح احمد خفاجى 1611120140100129  168
 

   دينا عبد المجيد السيد محمد عبد المجيد 1611120140100054  169

  دينا محمد عبدالفتاح محمد سرحان 1611120140100191  171
 

نا محمد محمد ابراهيم بيبرسدي 1611120140100407  171   
 

   دينا نور الدين السعداوى السعداوى ابراهيم 1611120140100255  172

  ذكى زكريا السعيد محمد الصنفاوى 1611120120100137  173
 

   رانا جمال نبية عبدالغنى احمد 1611120140100333  174

   رحاب عطية فواد عبدالعال جاويش 1611120140100192  175

   رحمة عالء عبدالمنعم عبدالمجيد ابو العز 1611120140100296  176

  رشا مظهر عبدالستار محمد الكومى 1611120130100280  177
 

   رضوى خالد على توفيق السعودى 1611120140100130  178

   رضوى عادل عبدربه بدوى 1611120140100351  179

   رقيه محمد حامد هويدى 1611120140100266  008

 

 التوقيع                غياب                                  االجمالى              حضور                
 



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 8            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

  (وجدى محمد اثراهيم ) د/ -اسم المشرف : 

 
 مالحظبد  حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

   رنا تركى صقر يونس محمود 1611120140100131  181

  رنا رضا عبد الواحد سعد الحق 1611120140100132  182
 

  رنا مامون شفيق كامل عامر 1611120140100193  183
 

  روان ابراهيم احمد نعمه هللا 1611120140100133  184
 

  ريم عبد الحميد بسيونى عبد الحميد غازى 1611120140100134  185
 

  ريم محمد يونس ابراهيم حميدةابوريا 1611120140100071  186
 

  ريهام السعيد عمر على الجزايرلى 1611120140100271  187
 

  ريهام عاطف سليمان عبد ربه 1611120140100165  188
 

  زينب احمد عارف ابراهيم تاج الدين 1611120140100256  189
 

  زينب طلب محمد مصطفى الوكيل 1611120140100072  191
 

  زينب محمد السيد اسماعيل عنب 1611120140100411  191
 

ابراهيم بسيونى ابراهيم مصطفى سارة 1611120140100135  192   
 

  سارة عبد الحى جبر سعد 1611120140100226  193
 

  سارة محمد محمود محمد ناصر 1611120140100212  194
 

   ساره رضا حامد عباس على المهر 1611120140100267  195

  ساره عبد العزيز محمد احمد اللباد 1611120140100136  196
 

   ساره عطيه مصطفى ابوعوف ودن 1611120140100042  197

   ساره محسن احمد محمد ثابت 1611120140100116  198

   ساره محمد محمد المغربى 1611120140100272  199

  ساره محمود محمد يوسف الطوخى 1611120140100044  211
 

   ساره مصطفى محمد عطيه الطنطاوى 1611120140100137  211

د البحيرىسامية السيد طه حام 1611120140100148  212    

   سحر السيد ارنى السيد مصطفى الحداد 1611120140100149  213

  سعاد مصطفى محمد ابراهيم صوان 1611120140100213  214
 

   سلمى طارق السيد ابراهيم فليه 1611120140100030  215

  سماح على عبد السالم محمد عامر 1611120140100003  216
 

مولىسمر رزق محمد عبد ال 1611120120100256  217    

   سمر محمد يوسف محمد سالمه 1611120140100287  218

   سهير عبد الرحمن نبيه محمد عبدالعال 1611120140100315  219

   سوزان فتحى ابراهيم منصور 1611120140100277  211

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 9            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

    

 
 مالحظبد  حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

   شروق على فتحى يونس بدر 1611120140100214  211

   شيرين اشرف ابوالعز عبد الغنى االتربى 1611120140100138  212

   شيماء ابراهيم بدير عطاهللا 1611120140100051  213

ن عبدهللا ياسنشيماء السعيد حس 1611120140100043  214    

  شيماء محمد السعيد عوض عطيه 1611120140100268  215
 

   صباح رضا ابراهيم درويش 1611120140100278  216

  صفاء خالد حيطاوى محمد سالمه 1611120140100046  217
 

  صفاء طارق عبد المعين موسى 1611120140100227  218
 

  صفاء يوسف محمد عبد الرحمن عطيه 1611120140100082  219
 

  ضياء فرحات محمد المغربى 1611120140100279  221
 

  طارق محمود عبدهللا محمد 1611120140100346  221
 

  طه محرم محمود احمد الهنداوى 1611120140100203  222
 

  عاليه محمد فهمى احمد الرفاعى 1611120140100117  223
 

   عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم سلطان 1611120140100098  224

  عبد الرحمن محمود حسن محمد الشناوى 1611120140100201  225
 

  عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح محمد على سماحه 1611120140100110  226
 

   عبد هللا اشرف عبد الحميد محمد شنح 1611120140100111  227

   عبدالحميد عبدالوهاب عبدالحميد محمد 1611120130100093  228

 التوقيع                غياب                                  االجمالى       حضور                    



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 11            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

   (تبمر محمد اثراهيم ) د/ -اسم المشرف : 

 
 مالحظبد  حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

   عبدالرحمن خالد على حسن مسعود 1611120140100245  229

دالرحمن صالح عبدالعزيز عطيهعب 1611120140100394  231    

   عبدهللا السيد محمد الضبعاوى 1611120140100064  231

   عبدالناصر حسن بسيونى حسين 1611120140100331  232

  عزه على عبدالعزيز عبدهللا 1611120140100186  233
 

   عصام محمد عوض هللا السيد زايد 1611120140100061  234

د محمود السيدعال عبد الواح 1611120140100314  235   
 

  عال منير ابراهيم على سعدهللا 1611120140100308  236
 

  على الدين سالم على ابراهيم المال 1611120140100099  237
 

  على حسن السيد محمد الدقدوقى 1611120140100023  238
 

  على رشاد عبد الرازق هالل 1611120140100334  239
 

اعيل باشاعلياء اسماعيل بشرى اسم 1611120140100386  241   
 

  علياء سمير على الشربينى االمام 1611120140100228  241
 

   علياء عيسى ابو العزم عيسى شتا 1611120140100158  242

  علياء محمد على بدر الشيخ 1611120140100032  243
 

  عمر عبدالفتاح عبدالمجيد محمد 1611120140100389  244
 

ف بسيونى البدوىعواطف عبد الحكيم عبد اللطي 1611120140100073  245    

   فاطمة السيد يوسف رخا 1611120140100229  246

   فاطمة عبد المطلب عبد الرسول الدموكى 1611120140100033  247

   فايزه عبدالعال عبدالعزيز يوسف العجيلى 1611120140100297  248

   فيصل محمد صالح ابوزيادة 1611120140100339  249

ظيم سليمةكريم خالد عبدالع 1611120130100042  251    

   كريم موسى احمد موسى خضر 1611120140100015  251

   كيرلس عيسى وهب هللا عبدالشهيد 1611120140100403  252

   ليلى السيد المرسى بدران 1611120140100162  253

   مجدى سالمه متولى على 1611120140100250  254

   محمد ابراهيم احمد ابراهيم 1611120140100345  255

  محمد ابراهيم محمد شفيق احمد صالح 1611120140100259  256
 

   محمد احمد اسماعيل محمد 1611120140100207  257

   محمد احمد عبدالمنعم المرسى حطب 1611120140100204  258

   محمد احمد مصطفى جاد هللا 1611120140100332  259

   محمد الشحات عبدالحميد الصاوى ابوكيله 1611120140100016  261

   محمد حسام الدين ابراهيم طلحه 1611120140100100  261

   محمد خليل كامل مصطفى خليل 1611120140100026  262

   محمد خيرى محمد الشرنوبى ليمونه 1611120140100017  263

   محمد رجب محمد كشك 1611120140100388  264

   محمد رمزى عبد الحسيب اسماعيل 1611120140100101  265

  التوقيع                غياب                                  االجمالى     حضور                             



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 11            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

 

 
 مالحظبد  حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

   محمد عادل حامد حامد عبد الروف 1611120140100102  266

   محمد عبد السالم عبد الوهاب مصطفى بديوى 1611120120100163  267

   محمد عبد العزيز معوض محمد سرور 1611120140100062  268

   محمد عبد العظيم السيد عبدالعزيز 1611120140100249  269

   محمد عبدالفضيل سعد ابراهيم 1611120140100348  271

   محمد عبداللطيف محمود مدكور 1611120140100273  271

   محمد عبدالناصر عبدالحليم المكاوى 1611120140100355  272

   محمد عبده عطاهللا جباره احمد 1611120130100270  273

   محمد عصام فتح هللا سليط 1611120140100275  274

   محمد عصام محمد عبدالبارى 1611120140100170  275

  محمد على عبد الفتاح عيد 1611120140100065  276
 

 التوقيع                االجمالى     حضور                           غياب                                    



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 12            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

    (هبوي  محمد جودح) د/ -اسم المشرف : 

 
 مالحظبد  حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

   محمد فتحى عبدالغفار محمد 1611120140100349  277

   محمد كامل كامل ابو شادى 1611120130100191  278

د كمال احمد عبد السالممحم 1611120140100103  279    

   محمد كيالنى مصطفى العسكرى 1611120140100024  281

   محمد مجدى رمضان المتولى السيد 1611120140100205  281

   محمد محمد عيسى محمد فياض 1611120140100002  282

   محمد مفرح السيد محمد منسى 1611120140100028  283

   محمد ناصر احمد محمد 1611120140100112  284

   محمود احمد محمود محمد 1611120140100088  285

   محمود عبد المنصف عبد الحميد الجمال 1611120140100107  286

   محمود محمد عبدالرشيد اليمانى 1611120140100347  287

   محمود نبيل احمد جاويش 1611120140100020  288

   مروة طارق محمود حجاج 1611120140100219  289

وة محسن محمد امين الدسوقىمر 1611120140100230  291   
 

   مصطفى احمد جبر الطبالوى 1611120140100180  291

  مصطفى درويش عبدالرسول غنيم 1611120140100399  292
 

   مصطفى محمد اسماعيل عامر 1611120140100027  293

   مصطفى محمد على محمد 1611120140100356  294

ىمنة هللا ياسين حلمى محمد البيل 1611120140100292  295    

السيد ابراهيم عبدالعاطىمنى احمد  1611120140100231  296    

   منى محمد سمير عبدهللا دياب 1611120140100413  297

   مى السيد اسماعيل بهنسى ابو حسن 1611120140100052  298

   مى جالل محمد عويضة 1611120140100293  299

   مى رافت احمد الهاللى 1611120140100034  311

   مى عبد الرحمن مصطفى عبده حماد 1611120140100221  311

   مى محمد توفيق ابو اليزيد 1611120140100166  312

   مى محمد محمد عبدالسالم الشحات 1611120130100218  313

  مى هشام بهجت احمد النجار 1611120140100035  314
 

   ميرنا ابراهيم فواد ناشد 1611120140100176  315

د مرشدى البيضاميرنا محسن محم 1611120140100055  316    

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 13            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

     

 
 مالحظبد  حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

   ميرهان مصطفى ابراهيم ابراهيم على 1611120140100232  317

   مينا باسم هالل موسى سويحه 1611120140100018  318

   مينا رمزى وديع عوض هللا 1611120140100104  319

   نادية عبدالسالم عبدالسالم احمد حرفوش 1611120140100284  311

   ناديه عادل على مصطفى ابراهيم 1611120140100183  311

   ناريمان نبيل محمد عويضه 1611120140100118  312

يس السيد احمد الجمالنان 1611120140100139  313   
 

   نجالء كامل محمد عبدالخالق السبيعى 1611120140100323  314

   نجوى حمدى عبد الجيد محمود عبد اللطيف 1611120140100322  315

   ندا جمال احمد عبدالرازق عبدالمجيد 1611120130100033  316

   نداء عبدالحميد رشاد عبدالحميد منصور 1611120140100194  317

   ندى بسيونى سعد عبده غلمش 1611120140100276  318

   ندى محمد محمد محمد عويضة 1611120140100150  319

   ندى مرسال عطاهللا على شعبان 1611120140100298  321

   ندى نبيل السيد عبدهللا الشيخ 1611120140100233  321

   نرمين مسعد سمير محمود الشراكى 1611120140100151  322

ة شوقى دسوقى الحناوىنسم 1611120140100009  323    

   نشوى اشرف محمود بسيونى على 1611120140100177  423

 

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى   
 



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 14            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

  (شريه زكريب ) د/ -اسم المشرف : 

 
 مالحظبد  حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

   نهاد شريف عبدالقادر احمد ابوحامض 1611120140100074  325

   نهله رافت عبدالسالم بدوى عز 1611120140100053  326

   نهله محمد عبده حسن ذكرى 1611120140100234  327

   نهى صالح احمد محمد عبدالغفار 1611120140100154  328

خالق بسيونى عيدنورهان ايمن عبدال 1611120130100150  329    

   نورهان فتحى محمد محمد يوسف 1611120140100152  331

  نورهان محمد احمد العرابى راشد 1611120140100235  331
 

   نورهان محمد احمدابراهيم نعناعة 1611120140100075  332

   هاجر عبدالفتاح السيد محمد مصطفى 1611120140100140  333

ى اسماعيل حافظهاجر عماد البيل 1611120140100236  334    

   هاجر ماهر ابراهيم مرسى 1611120140100141  335

   هاجر مصطفى حامد الشوادفى الهياتمى 1611120140100142  336

   هاجر مصطفى محمد العوامى 1611120140100237  337

   هاجر ياسر احمد محمد شاهين 1611120140100079  338

طنش هالة كمال عبد الستار سيد احمد 1611120140100036  339    

   هايدى هانى عبد العزيز ابراهيم المحالوى 1611120140100037  341

   هبة جودة موسى سلطح 1611120140100238  341

   هبة محمد منشاوى محمد ابو منصور 1611120140100196  342

   هبه هللا محمد السعيد جبر ابراهيم 1611120140100299  343

ابراهيم عامر هبه هللا مسعد عبد اللطيف 1611120140100159  344    

   هبه محمد هشام محمد ابو زيد جنيدى 1611120140100038  345

   هدى محمد سعد مهدى مصباح 1611120140100220  346

   هدير ابراهيم محسن عثمان الجندى 1611120140100143  347

   هدير صفوت احمد الطويل 1611120140100300  348

   هدير عزت عطيه رمضان 1611120140100269  349

   هدير محمد محمد عبد الخالق 1611120140100007  351

   هشام سالمة سيد احمد محمد عامر 1611120140100113  351

   هشام صبحى صادق احمد عيسوى 1611120140100058  352

   هناء محمود بلتاجى عيد سالمه 1611120140100309  353

   هند سمير محمد عطية عبد المنعم 1611120140100301  354

   هند عادل رزق الحنفى 1611120140100312  355

   هند محمد احمد ابراهيم سالم 1611120140100119  356

   هيام سمير عبد العزيز عبد السالم نعمة هللا 1611120140100167  357

   وئام خيرى حسن محمد الطوخى 1611120140100039  358

   وفاء ياسر البسطويسى عوض على 1611120140100215  359

محمد رشاد خليفهيارا  1611120140100352  361    

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى   



 جبمــعخ كــفر الشيخ             

 كليخ الصيدلخ              

 15            شئــون التعليم و الطــــالة   

Kafr El-Sheikh University         

 Faculty of Pharmacy  

  Division of  Student' s Affairs       

  
م 6106م         ) تدريب صيفى (                        الئحة  6102/6102قائمة بأسمــــاء  طالب الفرقةالثانيةللفصل الدراسىالثانى  للعام الجامعي 

                                                  انتظام                                  
 

 

 

    

 
 مالحظبد  حضور  مـــــــــــــاالس كــود الطــــــــبلـــت مسلسل

   ياسر عبدالرحمن محمد اغا 1611120130100166  361

  ياسمين على السيد السعيد 1611120140100353  362
 

  يوسف شبل على راضى 1611120140100004  363
 

 طـــــلاب ةاقــون للإعـــادة

  احمد السيد احمد عوض النجار النجار 1611120130100334  364
 

  احمد طارق محمد قطب شكر 1611120130100127  365
 

  احمد مختار محمود حسن هراس 1611120130100141  366
 

  احمد يسرى عامر يونس 1611120130100112  367
 

  باسم العشرى عبدالهادى العشرى 1611120130100194  368
 

  حسام محمد سعد خاطر 1611120120100136  369
 

  غاده كمال طه محمد العدروسى 1611120130100089  371
 

  محمد رمضان مصطفى موسى 1611120130100027  371
 

ىمحمد عبد الدايم موسى عوض موس 1611120120100031  372   
 

 التوقيع                حضور                           غياب                                  االجمالى

 


