
 

  2020-2019الطالب المرشح التحاقهم بالعام الجامىع 
 
ط القبول النهائى من قبل وزاره التعليم العاىل وعىل  لكليه الصيدله والتصنيع الدوائ بشر

وط االلتحاق                           ط من شر                                                             جميع الطالب المعلن اسمائهم االنتهاء من اجراء المقابالت الشخصيه والكشف الطبى كشر
 برجاء رسعه الدخول عىل الرابط المعلن الستكمال اجراءات التسجيل هام وعاجل

 الثانوية العامه المرصية واالزهرية
ى
 %91.83 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية المعادله العربية 
ى
 %96.00 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية االمريكية 
ى
 A.D 98.24%الحد االدئى للقبول ف

ية  ى  الثانوية االنجلي 
ى
 I.G 90.00%الحد االدئى للقبول ف

 اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

8986 
كلية الصيدله والتصنيع 

ي محمد  الدوائى 
   ادهم محمد ابراهيم عبد الغبى

9023 
والتصنيع كلية الصيدله 

وق محمد حسن السيسي  الدوائى     شر

8838 
كلية الصيدله والتصنيع 

   مريم فيصل احمد محمد  الدوائى 

7883 
كلية الصيدله والتصنيع 

   محمد نزيه صالح عباس عبد الحميد الدوائى 

6948 
كلية الصيدله والتصنيع 

   روان احمد محمد عىل عثمان الدوائى 

6648 
والتصنيع كلية الصيدله 

   حبيبه رضا محمد شبل عيد االشقر  الدوائى 

7628 
كلية الصيدله والتصنيع 

   محمد جمعه عبد العزيز سليمان غراب الدوائى 

5788 
كلية الصيدله والتصنيع 

   محمد سمي  ابو عطيه ابو عطيه هيكل  الدوائى 

7531 
كلية الصيدله والتصنيع 

ي  الدوائى 
ي السديمي مريم خالد مصطفى

   مصطفى

5986 
كلية الصيدله والتصنيع 

   ساره محمد ابراهيم سليمه  الدوائى 

5923 
كلية الصيدله والتصنيع 

   احمد مختار محمد ابو زيد  الدوائى 

6488 
كلية الصيدله والتصنيع 

   محمد مسعود عبد الستار غازى الدوائى 

6487 
كلية الصيدله والتصنيع 

   يوسف هشام فتىح عبد هللا ايوب  الدوائى 

5917 
كلية الصيدله والتصنيع 

   فاطمة رجب سعيد خليفة الدوائى 

6723 
كلية الصيدله والتصنيع 

نا جورج نبيه تادرس خليل  الدوائى     مي 

6744 
كلية الصيدله والتصنيع 

ة جمال محمد محمد عبد المجيد هندى الدوائى     امي 

5925 
والتصنيع كلية الصيدله 

ى عبده  الدوائى  ي حسي 
ف لطفى    حسام اشر



5880 
كلية الصيدله والتصنيع 

   امنية السيد حسن الطواب الدوائى 

5871 
كلية الصيدله والتصنيع 

   ندا احمد زكريا محمود سامون الدوائى 

6554 
كلية الصيدله والتصنيع 

   امنيه علوان محمد سارى الدوائى 

6386 
والتصنيع كلية الصيدله 

   تسنيم مجدى عبد الحميد موىس الدوائى 

5589 
كلية الصيدله والتصنيع 

   نور عادل السيد عبد الحليم فياله الدوائى 

5957 
كلية الصيدله والتصنيع 

   عىل حسن ابو الفضل هريدى عطاى الدوائى 

5358 
كلية الصيدله والتصنيع 

   ابراهيم ايهاب ابراهيم سالم الدوائى 

7003 
كلية الصيدله والتصنيع 

   عبد الرحمن فوزى حسن عىل الدوائى 

7673 
كلية الصيدله والتصنيع 

ه  الدوائى     محمد محمود محمد محمود احمد صيى

7299 
كلية الصيدله والتصنيع 

ى موىس الدوائى  لس مجدى صيى    كي 

6069 
كلية الصيدله والتصنيع 

ي صادق سعيد يونان  الدوائى 
   جانو هائى

6778 
كلية الصيدله والتصنيع 

   محمد محمود احمد عبدالحميد يوسف الدوائى 

6831 
كلية الصيدله والتصنيع 

   مؤمن محمود محمد عبد الحميد حسن الدوائى 

5791 
كلية الصيدله والتصنيع 

ى قمحاوى الدوائى     عبد الحليم عادل حسيبى ابو هاشم حسي 

4805 
كلية الصيدله والتصنيع 

   تفى محمد رمزى يوسف محمد حسن الدوائى 

 


