
 

 

 

 كلية الصيدلة و التصنيع الدوائي

 

 طالب االرشاد االكاديمي مع

 ص .محمد امين  

 5114269 

+ 

201902247-201901897  

 
      على الطالب المرفق أسمائهم حضور االجتماع مع المرشد االكاديمي

في مكتب  12 الساعة ( 16-2-2020يوم االحد القادم )ص. محمد امين  

C524  
 

 االتي :  جتماع احضارااليجب على كل طالب يوم 

 صورة شخصية حديثة 

  في حالة ان كان )مر الذي سوف يتم التواصل معه االصورة بطاقة ولي

في حالة  و مع صورة البطاقةذلك   يجب احضار مايثبت االم مراالولي 

صلة  يجب احضار مايثبت والدينشخص اخر غير ال مراالان كان ولي 

 ) مع صورة البطاقة القرابة

 

 وراقعلما بأنه لن يتم الموافقة علي التسجيل إال في وجود هذه األ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة فاروس باألسكندريه

 عمادة القبول و التسجيل

 اإلرشاد األكاديمى
 

 (1نموذج إرشاد )              

 المرشد األكاديمى المسئول عنهم قائمه بأسماء الطالب

 

 

 
 

 المستوى الدراسى إسم الطالب ID م

 Senior لورنا هشام دندان 5114269 1

 Freshman محمد صبرى محمد خطاب غالب 201901897 2

 Freshman ماريو عاطف مترى ابراهيم خليل  201901898 3
 Freshman كيرلس خلف صبحى صموئيل الياس 201901907 4

 Freshman محمد جمعه عبد العزيز سليمان غراب  201901910 5
 Freshman محمد زايد عبد السيد محمد عصر 201901915 6

 Freshman محمد سمير ابو عطيه ابو عطيه هيكل  201901920 7
 Freshman كريم كمال عبد المقصود عيد داود  201901924 8

 Freshman محمد عبد السيد محمد زيتون  201901928 9
 Freshman محمد عبد القادر سعد اسماعيل مجاور  201901930 10
ابو الروسمحمد عمرو محمد  201901932 11  Freshman 

 Freshman محمد محمود احمد عبد الحميد يوسف  201901938 12
 Freshman محمد محمود محمد احمد صبره  201901945 13

 Freshman محمد مسعود عبد الستار غازى  201901988 14
 Freshman محمود اسامة السيد السيد زغلول  201901993 15

ناجى ناجى حسن الشامىمحمود ايمن  201901998 16  Freshman 
 Freshman محمود عبد المنعم السيد محمد  201902003 17

 Freshman محمود عبد الهادى عبد المنعم على الشيخ يوسف 201902011 18
 Freshman مريم محمد عبد الجواد محمد اباظه 201902016 19

 Freshman مصطفي محمد قاسم احمد محمد الزهيري  201902021 20
 Freshman مصطفى احمد عبد الرحمن محمد  201902030 21
 Freshman مريم خالد مصطفي مصطفي السديمي  201902042 22

 Freshman مؤمن محمود محمد عبد الحميد حسن  201902048 23
 Freshman نجاه محمد احمد عامر 201902057 24

 Freshman ندى فتحى عبد الحميد ابراهيم فرغلى  201902067 25
 Freshman نور محمد فؤاد محمد حسام الدين  201902072 26

 Freshman نورهان مجدى سعد الدين عبد العزيز سعد الدين  201902078 27
 Freshman ندا احمد ذكريا محمود سامون 201902081 28

المجداحمد عادل محمد كامل ابو  201902238 29  Freshman 
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 Freshman احمد محمد احمد السيد مرزوق  201902240 30

 Freshman ادهم محمد ابراهيم عبد الغنى محمد 201902242 31
 Freshman اسراء محمد خليل ابراهيم ماضى  201902245 32

 Freshman بوال وصفى ثابت البنا ميخائيل  201902247 33
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