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 كلينيكيةاإللدرجة دكتور فى الصيدلة  المرشحين بيان بأسماء الطالب

Pharm.D م2222/3222للعام الجامعى  بكلية الصيدلة جامعة كفرالشيخ 
  تاريخه . غايته أسبوع منوعلى السادة اآلتي أسمائهم استيفاء األوراق المطلوبة في موعد 

 مالحظات اإلسم م

  احمد محمد عبالعزيز عثمان 1

  اسراء احمد محمد ابراهيم الداعر 2

  اسراء راضى جاد الشناوى 3

  اسماء  على محمد محمد عوض 4

  اسماء ابراهيم احمدابراهيم 5

   اسماء عمران احمد عبدالحميد 6

  االء محمد عبدالفتاح مبروك 7

  امال مصطفى السيد اللواتى 8

  امانى ايمن مصطفى مصطفى 9

  اية احمد محمد عبدالغنى 11

  ايمان عبدالحميد اسماعيل مصطفى 11

  ايه عبدالحكيم على الجزار 12

  ايه فتحى عبدالرءوف طليس 13

  ايه ممدوح احمد محمد 14

  إسراء اشرف مطاوع شندى شميس 15

  محمدإسراء محمد ابراهيم  16

   إسراء محمود صالح محمد 17

   إيمان حامد محمود احمد بسيونى 18

   أسماء رمزى عبد الحميد 19

  أمانى رجب ابراهيم محمد 21

  أمنيه محمد على احمد 21
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   آالء محمد عبدالفتاح خيرالله 22

  جهاد عبدالله محمدعبدالحميد 23

   حنين اشرف عبدالعزيز ابراهيم 24

  خلود هشام رمضان 25

  دعاء هانى خيرى نصر الدين 26

  دينا محمد سعد عبدالسالم 27

  رانيا شبل عبدالقادر السيد 28

  رانيا محمد عبدالله حسن 29

  رحاب زكريا بسيونى عبدالعزيز 31

  رنا رضا عبدالواحد سعد الحق 31

  ساره حسن يوسف محمد زيدان 32

  عبدالحميدسلمى محمد محمد  33

  سماء محمد حسن حسن ابوخضره 34

  سمر شاكر  عبد المعطى ابوحسين 35

  شروق مصطفى حامد عبدالمعطى 36

  شيماء عبده محمود عبده 37

  عبير سليمان ابراهيم على 38

  عالء الدين فتحى عبده 39

  عمر محمد محمود اسماعيل 41

  غادة شاكر السيد محمد عفيفى 41

  مارينا سمير فلبس زارع 42

  محمد حامد عبدالعظيم محمد 43

  محمد سعد سعد محمد 44
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  محمد عادل رمضان 45

   مرام محمود مصطفى فرحات 46

  مروه مصطفى ابراهيم مصطفى 47

   مريم اشرف رمضان محمد 48

  مريم عاطف كمال عزيز ابراهيم 49

  احمد الكالف مشيره فوزى محمد  51

  معاذ محمد محمد هالل 51

   منه الله طارق اسماعيل 52

  منى محمد ابراهيم احمد بكر 53

  مها بهاء الدين توفيق عبدالغنى 54

   مى على بيومى ابراهيم ابوسمره 55

  مى مجاهد عبدالسالم فهمى 56

  ميرنا طارق على زين العابدين 57

   ندى ابراهيم محمد عيد 58

   ندى ايمن على حسين العبد 59

  ندى زغلول عبدالرازق احمد 61

   نورهان محمد مصطفى 61

   هاجر حافظ وزير حافظ 62

  هاله  محمد السعيد محمود 63

  هبه ابراهيم عبدالعظيم محمود 64

  هبه الله احمد على محمد 65

  هبه عبدالسالم عبدالغنى على 66

  عبدالفتاحهيثم عبدالنبى  67
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  والء أمجد عوض على الديب 68

  يارا مدحت محمود عبدالباقى 69

  ياسمين مصطفى يوسف محمد 71

 يعتمد  عميد الكلية                                                 وكيل الكلية للدراسات العليا                   

 ()ا.د/ رمضان الدومانى                             )ا.د.م/ شيرين زكريا (                    
  

 


