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الكليةرقم التسجيل

عمر عماد عبد العظيم عبد الغنى حمودهكلية الصيدلة202000000

ميار سامح فاروق احمد عبد اللطيفكلية الصيدلة202000016

االء احمد رمضان قاسمكلية الصيدلة202000026

محمد ايهاب احمد شحاته احمد كلية الصيدلة202000037

عال عصام عباس جاد الحقكلية الصيدلة202000063

حنان محمد احمد محمد السيد كلية الصيدلة202000064

اسماعيل احمد اسماعيل ابو بكر كلية الصيدلة202000098

صالح الدين محمد درغام حماده السيد سالمكلية الصيدلة202000109

حسام حسن احمد ابراهيم حلقهاكلية الصيدلة202000110

ىكلية الصيدلة202000145 خالد ايمن الحسينى السيد حسي 

ىهكلية الصيدلة202000165 ى ى مصطفى اليى محولعمرو صير

اسماء مصطفى عوض مصطفى جامع كلية الصيدلة202000225

دينا نرص الششتاوى حامد سعدكلية الصيدلة202000226

صفا عىل محمود عىل عىل كلية الصيدلة202000230

سهيله احمد السيد حامد بيوىم كلية الصيدلة202000291

سلىم محمد انور العدوىكلية الصيدلة202000292

 كلية الصيدلة202000356
ى
محمد رفيق رمضان الملوان

ىكلية الصيدلة202000416
مروه ممدوح محمد فتىح اللقان

مصطفى عبد هللا اسماعيل حسن اباظهكلية الصيدلة202000443

 شيخون كلية الصيدلة202000516
ى
االء هشام الصاف

ف الدين كلية الصيدلة202000517 مصطفى مجدى جالل ابراهيم جمعه شر

لىم هشام اسماعيل محمد سكران كلية الصيدلة202000520

فادى امي  عباس ابراهيم ابو ريدهكلية الصيدلة202000521

محولرامز سعيد حرنر رزق كلية الصيدلة202000528

هنا حازم محمد محمد القاضى كلية الصيدلة202000529

ف الشحات مرىس سيد احمد كلية الصيدلة202000530 هالة اشر

ىم عرفات عبد الحميد رجب كلية الصيدلة202000537

ماهينور محمد عبد المجيد عبد السالم مصطفىكلية الصيدلة202000564

منى محمود محمد ممدوح الحناوى كلية الصيدلة202000575

 كلية الصيدلة202000605
ى
ف روالن وجدى محمود الصي 

اشاء عبد الوهاب مصطفى محمد شعالنكلية الصيدلة202000643

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد الجباس كلية الصيدلة202000661

ى عبد المطلب كلية الصيدلة202000672 سما خالد ابو العني 

اوىكلية الصيدلة202000695 غاده رجب مسعود ابراهيم الشير

فاطمه محمد عيد حامد احمد عمار كلية الصيدلة202000696

ى محمد فتىح رستمكلية الصيدلة202000697 احمد سعيد حسي 

اى يوسف كامل عبد المالك كلية الصيدلة202000702 مي 

خالد عبد الغنى السيد عبد الغنى ناجر كلية الصيدلة202000705

ف محمد توفيق التحفهكلية الصيدلة202000723 االء اشر

ندى اسالم محمد صالحكلية الصيدلة202000724

انطونيوس ساىم سعد خليل ابراهيمكلية الصيدلة202000729

ونيا مينا بخيت فهىم داودكلية الصيدلة202000731 فير

ى يونانكلية الصيدلة202000732 ا سامح بشر مي 

ريم محمد عبد الهادى عبد العزيز كلية الصيدلة202000746

احمد عاطف مىح الدين عبد الحميد كردى كلية الصيدلة202000774

فاطمه رافت صبىح ذىك السواحىل كلية الصيدلة202000787

ف عزيز حنا خليل كلية الصيدلة202000789 جرجس اشر

ساندى عماد فتىح حلىم ويصاكلية الصيدلة202000791

عىل سعد عىل مرىس ماجورهكلية الصيدلة202000793

96.25%

اسم الطالب

 من قبل وزاره التعليم العاىل للعام الجامىع 
ى
ط القبول النهان   وعىل جميع الطالب المعلن اسمائهم االنتهاء من استكمال اصول االوراق الخاصه بهم لمن لم يقم 2021-2020كلية الصيدله بشر

 الخاص 
ى
ون يد االلكير وط االلتحاق وسوف يتم ارسال موعد المقابله الشخصيه  عىل الير ط من شر ام بحضور المقابله الشخصيه  واجراء الكشف الطنر كشر ى بتسليم اصول الشهادات وااللير

 المقابله الشخصيه واحضار حافظة السداد وصوره شخصيه للطالب
ى
بالطالب وعىل وىل االمر الحضور مع الطالب ف

92.68%

97.00%

103.00%



نا ايهاب لطفى السيد عبد المجيدكلية الصيدلة202000794 مي 

ى حماد محروسكلية الصيدلة202000796 رنا عادل حسني 

وليد سعد محمد سعد كلية الصيدلة202000800

يمنى جابر انور محمد محمد كلية الصيدلة202000809

نورهان سعد عبد هللا عبيد عيىس روتانكلية الصيدلة202000811

ايه كمال عبد الخالق الجفىل كلية الصيدلة202000816

نور صفوت محمود منيىس كلية الصيدلة202000817

سلىم محمد ابراهيم مصيلىح عبد المعىط السوىس كلية الصيدلة202000827

عمر فيصل عمر ابراهيم محمد الفار كلية الصيدلة202000851

سلىم هشام نعمان نافع كلية الصيدلة202000853

روان محمود مصطفى حسن البدوى كلية الصيدلة202000856

عبد الرحمن موىس عىل بهنىس عبد الهادى كلية الصيدلة202000883

نور حسان زىك عبد الغفار حسانكلية الصيدلة202000918

رنا رضا عبد المرضى عبد الواحد ابراهيم كلية الصيدلة202000928

ان حنا كلية الصيدلة202000930 يوستينا رافت جرجس جير

روان رضا عبد المرضى عبد الواحد ابراهيم كلية الصيدلة202000938

محمد محمد عبد اللطيف عبد الرحمن كلية الصيدلة202000949

يوسف ياش عبد الفتاح السيد محمد الطويل كلية الصيدلة202000958

مريم نارص لطفله عطاهللا سديرهكلية الصيدلة202000959

محمد ايهاب عبد المنعم عبد العال كلية الصيدلة202000972

ايه عىل محمود ابو نازل كلية الصيدلة202000983

ساره عىل عبد العزيز محمد ابو زور كلية الصيدلة202000997

االء عبدهللا محمد عىل محمدكلية الصيدلة202001016

محمد ايمن فاروق احمد هويدى كلية الصيدلة202001036

كوكب عادل عبيد جيد عبد النور كلية الصيدلة202001037

منى محمد ممدوح رياض مصطفى كلية الصيدلة202001042

ى محمد رزق عىل صالح كلية الصيدلة202001044 حني 

احمد محمد صباح محمد االخطانر كلية الصيدلة202001049

عبد الرحمن فتح هللا عجىم فتح هللا درازكلية الصيدلة202001067

ايه محمد عبد الجواد عبد هللا كلية الصيدلة202001071

يوسف وليد فتىح سعيدكلية الصيدلة202001075

ندى عصام محمد محمد فايدكلية الصيدلة202001082

خلود عىل عبد هللا عىل الصالىح كلية الصيدلة202001083

ف خرصى كلية الصيدلة202001086 ى محمد مشر ياسمي 

ندى خالد محمد عىل عبد الحليم كلية الصيدلة202001094

ايه اسامه محروس سالم الحنطور كلية الصيدلة202001128

اشاء عبد الحميد عبد العزيز عبد اللطيف عكاشه كلية الصيدلة202001129

االء انس عبد السالم داودكلية الصيدلة202001132

روان محمد رجب عبد المنعم سعيد كلية الصيدلة202001133

نور عالء احمد ابراهيم االشلم كلية الصيدلة202001143

مصطفى محمد رشاد محمد يوسف كلية الصيدلة202001149

ضىح عبد الباسط عبد المجيد عوض صالح كلية الصيدلة202001150

روان ابراهيم سالم الديب كلية الصيدلة202001152

مصطفى احمد مرىس قلقيلةكلية الصيدلة202001177

ندى خالد السيد عبد الحكيم كلية الصيدلة202001179

روان ايهاب احمد اسماعيل حموده كلية الصيدلة202001181

محمد عبد الرحيم محمد محمد خليل كلية الصيدلة202001183

محمد عالم الشحات صيام كلية الصيدلة202001184

عمر محمد محمود خطاب كلية الصيدلة202001187

االء محمد صالح محمد يوسفكلية الصيدلة202001197

احمد سعد عبد المحسن خطاب كلية الصيدلة202001205

محمود عالء الدين ابراهيم عىل حسن كلية الصيدلة202001207

الشيماء عىل السيد عبد الجوادكلية الصيدلة202001225

ندى محمد كمال يىح زويل كلية الصيدلة202001246

مصطفى يونس سعد يونس ابو شنافكلية الصيدلة202001316

ريم احمد شحاته عبد الحميد عبد الال كلية الصيدلة202001327

بسمه فايز محمد حسن مسلمكلية الصيدلة202001360

مصطفى عصام مصطفى محمد مصطفى سالمه الوكيل كلية الصيدلة202001388

ى عىل العبدكلية الصيدلة202001390 احمد محمد احمد ابو العني 



دنيا هاشم ابو السعود ابو مضاوى كلية الصيدلة202001401

ف الدين كلية الصيدلة202001403 ف محمد مهدى شر اشاء اشر

روجينا جاد السيد تامر ابراهيم جاد السيدكلية الصيدلة202001405

هاجر ساىم منشاوى مجىل كلية الصيدلة202001406

 لويس لطيف ميخائيل كلية الصيدلة202001408
ى
ساره هان

جهاد السيد سيد احمد السيد كلية الصيدلة202001410

عمر خالد محمد عبيد ابو مضاوى كلية الصيدلة202001428

محمود عبد الحكيم محمود صابر هاشم كلية الصيدلة202001447

ماهينور وليد محمد محمود حسن كلية الصيدلة202001460

يشا مصطفى احمد ابو الفتوح محمد نوار كلية الصيدلة202001462

مؤمن احمد السيد ابراهيم الروىم كلية الصيدلة202001465

ف عبد الصادق محمدكلية الصيدلة202001466 عهد اشر

يمنى رافت محمد عبد الحميد عبد القادركلية الصيدلة202001467

ى محمود ابراهيمكلية الصيدلة202001471 فرح محمد امي 

ادهم مدحت خليل انور بركات كلية الصيدلة202001472

نانىس ياش عبد السالم عطيه النجار كلية الصيدلة202001473

نور حمدى محمد غانم عوض عامر كلية الصيدلة202001478

 كلية الصيدلة202001479
ى
مصطفى حسن مصطفى البسيون

محمد احمد عبد الحميد مصطفى حفنى كلية الصيدلة202001498

ندى راضى عبد الرازق محمد القصاصكلية الصيدلة202001533

 عبد المعىط رمضان سيد احمدكلية الصيدلة202001534
ى
االء هان

احمد هشام احمد الشوجر كلية الصيدلة202001535

ى مصطفى محمد عبد العزيز شميسكلية الصيدلة202001538 نرمي 

ريم محمد السيد منيىس كلية الصيدلة202001539

ى محمد شكر كلية الصيدلة202001543 خالد محمد امي 

زياد انور عبد السالم مطركلية الصيدلة202001545

اروى مجدى محمد عىل الشيخ كلية الصيدلة202001547

يوسف محمد عبد الرحيم فرغىل حجازى كلية الصيدلة202001551

منه مسعد ابراهيم بيوىم عبد الدايم كلية الصيدلة202001552

وك كلية الصيدلة202001554  محمد ابراهيم ابراهيم مير
ى
امان

كمال احمد فتىح سيد احمد عبد الجوادكلية الصيدلة202001556

احمد جمال احمد عبد هللا محمد منىس كلية الصيدلة202001590

زينه سعيد ذىك الغرباوى كلية الصيدلة202001595

عمر ايهاب كمال الصمادكلية الصيدلة202001598

ندى حسن محمد حسن عبد الغفار كلية الصيدلة202001613

سهيله حمدى محمد ابراهيم كلية الصيدلة202001622

مارتينا عزىم عطيه جاد الرب كلية الصيدلة202001711

احمد حسن محمد عىل بخيت كلية الصيدلة202001714

احمد عصام احمد سعيد محمد غزال كلية الصيدلة202001722

فايزه وليد حمد نرص هللا رسالن كلية الصيدلة202001725

جيسيكا كمال حسنى نخيل ميخائيل كلية الصيدلة202001727

هرمينا عادل هرمينا نظي  هرمينا كلية الصيدلة202001728

محمد حسنى عبد هللا سالم عبد العال كلية الصيدلة202001783

يوسف احمد فتىح احمد احمد كلية الصيدلة202001786

رودينا محروس محروس عبد ربه عامر كلية الصيدلة202001796

ه احمد محمد سعيد عبد الحميد تميم كلية الصيدلة202001804 امي 

قاوى كلية الصيدلة202001806 احمد محمد السيد الشر

روان محمد احمد السيد سليم كلية الصيدلة202001807

منى احمد كمال يوسف عبد العال كلية الصيدلة202001809

امنيه ابراهيم عبد هللا محمد باشا كلية الصيدلة202001811

مريم سامح فوزى نصيف مرجان كلية الصيدلة202001817

حازم سعد عبد العزيز مرتضى عبد السالم كلية الصيدلة202001819

وك السيد ابو خشبهكلية الصيدلة202001820 هويدا صبىح مير

اش حسام الدين احمد محمد جعيم كلية الصيدلة202001823

ى السيد الهيتىم كلية الصيدلة202001824 روان حسي 

االء خالد محمد زلهف كلية الصيدلة202001825

ى السيد محمد سليمان محمد محمود كلية الصيدلة202001849 حني 

بسملة محمد محفوظ احمد بخيت كلية الصيدلة202001873

يارا ابراهيم عىل احمد بديوى كلية الصيدلة202001874



سميه محمد عىل محمدكلية الصيدلة202001877

ديانا احمد محمد انيس محارمكلية الصيدلة202001881

منى صابر فرج ابراهيم مصطفى كلية الصيدلة202001883

محمد اسامه ممدوح محمود الحشاش كلية الصيدلة202001885

ى السيد محمود محمود ايوب كلية الصيدلة202001886 ياسمي 

محمد عادل السيد محمدكلية الصيدلة202001887

اري    ج سليمان سليمان عبدهللا الحناوى كلية الصيدلة202001890

نور الدين محمد سعيد محمود يوسفكلية الصيدلة202001893

محمد محمد عز الدين كامل ابو عرب كلية الصيدلة202001895

دنيا عزت ابو الفضل قبيضكلية الصيدلة202001896

مريم عصام مصطفى سعد شميس كلية الصيدلة202001973

ى عياد قلدى بشاى كلية الصيدلة202001977
ى
ساندرا هان

قاوى كلية الصيدلة202002079 داىل نور حاتم نبيه عبد العزيز الشر

ريتا اسامه راؤوف سمن فرج هللاكلية الصيدلة202002081

مريم سعد ابراهيم لوقا انطونيوسكلية الصيدلة202002082

محمود عارف مخلوق حسن كلية الصيدلة202002095

مها ماهر ابراهيم السيد محمدكلية الصيدلة202002100

ساره مصطفى محمد كامل عبد الرحمنكلية الصيدلة202002104

يوسف مصطفى عبد القادر محمد مصطفى كلية الصيدلة202002105

احمد صبىح شحاته عبد الجليل كلية الصيدلة202002107

ملك امي  شعبان الوزازكلية الصيدلة202002128

شهد محمد السيد اسماعيل احمدكلية الصيدلة202002129

سيف السعيد محمود فرفور كلية الصيدلة202002131

ى عصام صالح الدين الصيادكلية الصيدلة202002132 نرمي 

لجينا عالء الدين عبد الىح احمد مختار كلية الصيدلة202002137

منار مجدى فاروق محمد السيد العرنر كلية الصيدلة202002138

وك محمد البالطكلية الصيدلة202002140 احمد مير

عالء عماد عبد الفتاح عبد المقصودكلية الصيدلة202002143

حبيبه طلعت احمد محمد السيدكلية الصيدلة202002144

احمد محمد محمود حامد عيىس كلية الصيدلة202002148

نوران محمد سليمان احمد الففر كلية الصيدلة202002150

عالء نرص هللا رحيم سحيل كلية الصيدلة202002191

تسنيم عالء عبد الوكيل محمد مرىع كلية الصيدلة202002220

نانىس حمدى محمد محمد عىل كلية الصيدلة202002236

فارس عبد العليم عبد المنعم نعنوشكلية الصيدلة202002255

محمد عبد الحليم سليم محمد النجار كلية الصيدلة202002274

 كلية الصيدلة202002277
ى
نادين مصطفى محمود ابراهيم القبان

 عبده حامد عىل مرىع كلية الصيدلة202002278
ى
امان

رنا خالد محمد جاد عىل الشيىم كلية الصيدلة202002280

جهاد جاب هللا خلف محمد احمدكلية الصيدلة202002286

جمال الدين نبيل حليم زىك بطرس كلية الصيدلة202002294

روان ابراهيم مختار عبد المطلب عىل كلية الصيدلة202002301

موده عصام عبد الباسط زيدان ابو زيدكلية الصيدلة202002304

نورهان محمد عبد السالم ناصف كلية الصيدلة202002312

شهد تامر محمد محمد اسماعيل كلية الصيدلة202002314

 كلية الصيدلة202002318
ى
ايه محمد ابراهيم البسيون

 كلية الصيدلة202002328
ى
حال ايمن عبد المنعم محمد الطيبان

ى عبد السيد عبد الننر كلية الصيدلة202002329 محمد احمد امي 

مصطفى ياش عطيه الطويل كلية الصيدلة202002336

ف ناجح ثابت شنودهكلية الصيدلة202002339 يوستينا اشر

عمر محمود عجىم عبده نصار كلية الصيدلة202002352

قت محمد سعد صالح جمعهكلية الصيدلة202002353 اشر

روضه نبيل عىل دباكلية الصيدلة202002367

اسالم فخرى محمود عبد السالمكلية الصيدلة202002374

االء طلعت اسماعيل محمد محمودكلية الصيدلة202002394

محمد نرص عبد اللطيف غراب كلية الصيدلة202002425

احمد بدر عىل محمد بدركلية الصيدلة202002426

ابراهيم عبد الجليل عبد الفتاح عبد الغنى كلية الصيدلة202002428

يوسف عمرو يوسف السيد البياع كلية الصيدلة202002430



احمد مصطفى الحسينى اسماعيل جادكلية الصيدلة202002431

ناردين رفعت فهىم زكرى كلية الصيدلة202002432

ثيؤدوره عدىل فرج بشاى سدراك كلية الصيدلة202002476

محمد عدىل محمد احمد خرصى كلية الصيدلة202002499

ايمان عبدهللا خميس احمد الشافىع كلية الصيدلة202002508

احمد الشحات عبد الغنى عيسوى قاسم كلية الصيدلة202002516

ى عىل محمد غانم كلية الصيدلة202002518 يمنى حسي 

ابراهيم صالح عطيه محمد عطيه كلية الصيدلة202002545

ايمان قطب محمد قطب زعيير كلية الصيدلة202002547

تفر رمضان سعيد فتح هللا عياد المغازى كلية الصيدلة202002551

ساندرا مجدى مكرم رياض عوض كلية الصيدلة202002555

روان السيد كمال عطيه عطعوطكلية الصيدلة202002557

ه ايمن عبد المنعم محمد الجمل كلية الصيدلة202002586 امي 

همس ياش احمد سعد ونس كلية الصيدلة202002590

كىسكلية الصيدلة202002612 ايهاب صابر محمد الشر

احمد الشحات فوزى زيدان كلية الصيدلة202002614

 هديهكلية الصيدلة202002696
ى
احمد محمد احمد بسيون

شادن احمد عبد المنعم محمود عطيه كلية الصيدلة202002737

رنا خالد عبد البارى نارص كلية الصيدلة202002740

اسامه السيد حليم السيد محمد عبد الننر كلية الصيدلة202002741

سيف الدين احمد حسن عبد العزيز رجبكلية الصيدلة202002750

نانىس سمي  السعيد احمد حلوةكلية الصيدلة202002837

منال عىل محمد عبد السالم دياب كلية الصيدلة202002838

لس فادى جورج مسيحة عوض هللا كلية الصيدلة202002839 كي 

سما محمد حسن الطويل كلية الصيدلة202002841

منى حسن عبد القادر مصطفى طاحون كلية الصيدلة202002842

بسنت مجدى يونس عبده يونس كلية الصيدلة202002846

 كلية الصيدلة202002847
ى
ه عماد محمد زكريا عبد الحميد الحوف ني 

هادى رضا محمود خليل الشيخ كلية الصيدلة202002917

حبيبه محمود عىل فتح هللا محمودكلية الصيدلة202002918

ايه كرم محمد ابراهيم كردى كلية الصيدلة202002920

زينب عبد السالم فرج عبد الغزيزكلية الصيدلة202002921

سلىم محمد عبد المنعم حسن سعفان كلية الصيدلة202002923

مروان خالد محمد احمد قاسم كلية الصيدلة202002926

فرح احمد محمد احمد سعد كلية الصيدلة202002954

هند ابراهيم محمد االنصارى الغندور كلية الصيدلة202002955

منه هللا منصور محمد منصور المزين كلية الصيدلة202002956

احمد عادل محمد عتمان كلية الصيدلة202002986

ديما ساىم انور المنشاوى كلية الصيدلة202003013

اشاء ابراهيم احمد هاشم كلية الصيدلة202003015

سهيلة كمال عىل عبد السالم الفاضىل كلية الصيدلة202003032

هايدى عبد الوهاب وحيد الدين عطيه محمودكلية الصيدلة202003054

ايهاب اسامه احمد محمد مصطفىكلية الصيدلة202003055

ىكلية الصيدلة202003072 ف محمد احمد حسي  يارا اشر

زياد حسام عىل الخوىل كلية الصيدلة202003073

مارينا مني  لمىع قدوس جنيدى كلية الصيدلة202003074

 محجوب كلية الصيدلة202003075
ى
غاده عاطف بسيون

ى الدقلة كلية الصيدلة202003105 محولساره خالد محمد حسي 

ى رزه كلية الصيدلة202003116 عبد هللا محمد احمد حسي 

حبيبه سعيد ابراهيم عبد العزيز ابراهيم كلية الصيدلة202003157

عمرو باسم نور الدين عبد الواحد الشافىعكلية الصيدلة202003159

سندس مصطفى عبد الفتاح منصور كلية الصيدلة202003170

منه هللا رياض جمال محمد القاضى كلية الصيدلة202003189

وليد محمد حسن عبد المنعم الشناطكلية الصيدلة202003192

احمد عالء الدين خرصى سليمان محمد عطيه كلية الصيدلة202003194

ه قناوى كلية الصيدلة202003224 ه عمي  جنة السيد احمد عمي 

هكلية الصيدلة202003226 ه عمي  بانسيه مجدى احمد عمي 

فادى ممدوح عياد جورجر خليل كلية الصيدلة202003235

منه هللا ابراهيم احمد يوسف ابو زهره كلية الصيدلة202003236



دميانه جمال ونيس واصف كلية الصيدلة202003244

منه هللا ياش رضوان فرحات عوض كلية الصيدلة202003312

عمرو محمد موىس محمد شحاته كلية الصيدلة202003352

مريم احمد ابراهيم محمد جادو كلية الصيدلة202003364

ف عبد الخالق الغندور كلية الصيدلة202003371 سلىم اشر

احمد فتىح السيد محمد شعبان كلية الصيدلة202003378

رنا حاتم عىل محمدكلية الصيدلة202003525

هبه سامح عبد الجواد عىل جادكلية الصيدلة202003534

براءه نبيل عبد الوهاب ربيع عيىس كلية الصيدلة202003552

حبيبه ابو العال بدير محمد شمس الدينكلية الصيدلة202003553

اشاء عادل عبد الرحمن عىل عامر القزازكلية الصيدلة202003555

عبد الرحمن راضى محمد مصطفى عىل كلية الصيدلة202003575

لطيفه هشام سعيد ابراهيم ابو العال فراجكلية الصيدلة202003735

ى اسماعيل كلية الصيدلة202003803  حسي 
منه هللا ايمن مصطفى

ابرار سامح محمد النظىل كلية الصيدلة202003842

بسنت سيد محمد عاشور احمد فراجكلية الصيدلة202003856

محولزينب محمود السعيد السيد الصعيدىكلية الصيدلة202003984

عبد الرحمن عىل ابو الحسن احمد اسماعيل كلية الصيدلة202004141

خالد محمد خالد ابراهيم مسعودكلية الصيدلة202004181


