سوف يتم البدء في استالم أوراق الطالب الجدد المرشحين لكلية الصيدلة لاللتحاق
بالعام الجامعي الجديد  2023-2022بمكتب شئون الطالب بالكلية اعتبارا من يوم
األحد الموافق  2022-9-11وفقا للجدول التالي:

جدول التقديم لدفعة كلية الصيدلة 2023-2022

اليوم

التاريخ

أرقام الطالب وفقا للكشف المرفق

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء

2022-9-11
2022-9-12
2022-9-13
2022-9-14

من  1ال 55
من  56الي 110
من  111الي 165
من  166الي 220

المرفق التالي يوضح األوراق المطلوبة للتقديم بالكلية و كذلك كشف
باسماء الطالب و موعد الكشف الطبي لهم

قائمة باالوراق المطلوبة للتقديم -طالب مستجد بالكلية
المطلوب

م

 1أصل استمارة الثانوية العامة معتمدة بشعار الجمهورية
 2شهادة ميالد كمبيوتر حديثة  2 +صورة
 3عدد  8صور شخصية مكتوب عليها من الخلف اسم الطالب و الرقم القومي
 4استمارة تأجيل الخدمة العسكرية (للذكور ) -نموذج  2جند
البطاقة العسكرية للذكورنموذج ( 6جند)أو (نموذج  7جند) معتمدة من قسم الشرطة التابع
5
له سكن الطالب
 6بطاقة الترشيح للكلية
 7صورة من البطاقة الشخصية (الرقم القومي)
شهادة تطعيم فيروس كورونا او مايثبت ان الطالب تلقي جرعة تطعيم و ان لم يكن عليه
 8الذهاب للتطعيم باكاديمية القلب و الصدر -الدمرداش -شارع امتداد رمسيس من الساعة
التاسعة صباحا حتي السادسة مساء.

م

المطلوب عمله بالكلية يوم تقديم األوراق

 1الكشف الطبي علي الطالب سيتم عمله داخل المركز الطبي بكلية الصيدلة
 2استيفاء استمارة تسجيل مقررات الفصل األول من المستوي األول
3

االطالع علي دليل اخالقيات الطالب بالكلية و التوقيع عليه بضرورة االلتزام بما فيه

 -1سيتم استقبال الطالب بمدرج دكتور عبد الحميد الشامي (الدور األرضي بالكلية) اعتبارا من الثامنة و النصف صباحا
طبقا لجدول المواعيد المرفق.
 -2سيتم ارسال خطوات دفع المصروفات الدراسية عن طريق طريق الدفع االكتروني علي نظام UMS
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احمد رشدى العربى اسماعيل
احمد زكريا احمد محمد عرب
احمد سعيد عبد السالم محمد قاسم
احمد طارق محمد رمضان
احمد عادل سعيد احمد
احمد عمرو احمد محمد
احمد مجدي محمد عبدالحميد
احمد محمد رفعت معروف
احمد محمد عبدهللا سليم محمد
احمد محمود احمد محمد
احمد وائل عبدالمنعم حسن علي
احمد ياسر محمد الكرمانى ابوستيت
اسراء احمد خليفه السيد
اسراء تامر محمد ابراهيم عبد الغنى
اسراء محمود شحات محمد
اسماء جمعه عبد النبى معبد
اشرقت احمد محمد ابراهيم مصطفى
االء محمد نجيب احمد
الشيماء محمد حسن عبدالعزيز
امانى مصطفى كامل محمد شهاب الدين
امل رضا نعيم حسن حسين
امنيه رمضان محمد ابراهيم خضر
امنيه سعيد عبدالوهاب عبداللطيف
اميرة اشرف هاشم على عوض
اميره احمد غريب عيد فوده
اندرو ايهاب اسكندر عوض
انس احمد سامي عفيفي
ايمان ربيع مصطفى عبده
ايه اشرف محمد عبدالحكم حسين
ايه ايمن رفاعى محمد الحادى
بدور محمود محمد حسن
بسام عبدالرازق ابوالعال محمد
بسمله اسامه عبد الحميد نصر
بسمله محمود محمد فهمى احمد غنيم
بسمه عادل عبد العزيز محمد محفوظ
تقى جمال البدرى محمد
تقى محمود طلعت صابر فتح الباب
جرجس رومانى فاروق مسعود
جمان عادل موسى موسى
جنه عليوه احمد عليوه
جولى رفيق اقالديوس فهيم
جيسى اكرامى اسحق عياد حبشى
حامد عادل حامد عثمان خاطر
حبيبة عماد الدين احمد ابراهيم
حسن بدر رضا ابراهيم رجب
حنين تامر زينهم محمد عبدالقادر
دارين فيصل سعيد عبدالحميد محمد
داليا محمد منير محمد
دعاء عادل محمد مصطفى عفيفى
دعاء محمد احمد حسين
دميانه عاطف فوزي بنا
دينا عاطف محمد عبد الرحمن احمد
رانيا عبد هللا محمد هاشم
رحمة سيد خيرى عطاهللا حشاد
رحمه احمد على عبد المجيد
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رحمه عصام محمد كامل
رحمه هشام فرج حسين
رضوى ثروت حسنى عبدالعزيز
رضوي ناصر ابواليزيد مرسي
رنا عصام محمد السيد
رنا عماد محمود حسن زايد
روان المعتزباهلل زين الدين محمد
روان محمد السيد محمد
روان هشام محمد عطيه على
روجيه اشرف فهيم سيدين
ريم عصام صادق العريني
زياد عادل جوده عثمان
سارة محمد علي ابراهيم خليل
ساره سعيد عبدالحميد نايل
ساندى ريمون سمير شوقى
سلمى احمد سنبل محمد عاشور
سلمى السيد فتحي السيد ابوريه
سلمى سيد مبارك حسين
سلمى عطيه السيد السيد فياض
سلمى محمد محمود محمد الحداد
سلمى محمود مصطفى محمود
سلوى شريف احمد محمود راضي
سما حسين احمد سيد عبدالهادى
سندس حسن بكرى ابراهيم البكرى
سندس سامح ماجد محمود ابراهيم
سهيله محمد محمد سعد
سهيله محمد محمدالسيد غنيمى
سيد المعتز باهلل سيد بدران الطباخ
سيف الدين محمد مجدى محمد احمد
شاهيناز محمد محمود قاسم
شدوى اشرف عبدهللا محمد موسى
شذا محمد فؤاد عيسى ابراهيم
شروق شريف سيد عبدالوهاب عطيه
شريف احمد فاروق السيد عبد الوهاب
شهد احمد محمد موسى اسماعيل
شهد اسماعيل احمد مصطفى بركات
شهد حسام محمد عبدالمجيد الخولى
شهد محمد سعيد حموده صالح
شهد محمود محمد محمود
صموئيل رافت اليشع فلتس
عائشة ناصر محمد حسن
عبد الرحمن اسماعيل محمد عيد
عبدالرحمن ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم محمد
عبدالرحمن رمضان عبدالعظيم ابو زيد
عبدالغني المعتز عبدالغني عبدالواحد
عبدهللا طاهر محمد محمد بدر
عبدهللا طه نصر ابوزيد على
عبير محمد شعبان عبدالمطلب درويش
عال عبد الكريم ياسين امين
على سيد على سعد عساكر
على كامل على محمد
على مصيلحي ابو العزم مصيلحي
عمر احمد محمد سامي سالم
عمر اسامه احمد توفيق اليوسفى
عمر سمير محمد حفنى
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عمرو بيومي سيد بيومى دسوقى
فاتن محمد مصرى احمد جادهللا
فادى فيكتور نبيل انيس
فادى محروس مكرم ملك بشاى
فارس الصادق محمد احمد اسماعيل
فارس خالد احمد فؤاد المليجى
فاطمه احمد محمود سيد
فاطمه حسين محمد عبدالوهاب محسن
فاطمه على محمد بدر طيبه
فاطمه ماجد جالل محمود
فاطمه مصطفى سيد عبدالظاهر
كارول مايكل عزيز وهبه
كريس نصحى بسكالس موسى
كريم خالد زكريا محمد
كمال الدين سيد كمال الدين سيد
كمال حمزه فتاح حمزه
كيرمينا ماجد وفقى جندى
لميس معتز احمد حسين الحضري
مارتن ماهر يسى مرزوق
ماركو سامح فخرى جيد
مازن حسام محمد شوقي غنيمي
محمد احمد سمير سيد احمد طه
محمد احمد عبدالاله احمد مسعود
محمد ايهاب احمد متولى محمد
محمد حمدى سعد على
محمد ربيع زغلول محمد
محمد سامح فكرى محمد الفيشاوى
محمد صالح احمد محمد ابونار
محمد عاطف سيد محمد ابوالفتح
محمد عماد الدين كامل السيد
محمد محمد جعفر عبدالصمد دعبس
محمد محمد حسين محمد العقبى
محمد وليد محمد احمد
محمود احمد حسن ابراهيم
محمود احمد عبد العزيز محمد
محمود خالد على احمد ابراهيم سعد
مروان محمد فتحى امين
مروه حمدى حسان حملى
مريم احمد حسن عبدالعزيز
مريم ايهاب عبدالروف حسن النخاله
مريم جميل دميان وغريس
مريم خالد ابواليزيد عبده
مريم سعيد امين محمد اسماعيل
مريم محمد صالح ابوالعال محمد
مريم محمد فاروق كامل احمد
مريم محمد كمال زهدى محمود عماره
مريم محمود محمد عبدالحميد
مريم منصور عدلى ابراهيم
مريم وليد احمد محمود ندا
مصطفى احمد محمد عصام الدين احمد
مصطفى محمود قبيصى مرزوق
ملك جميل صالح سيد محمد
ملك خالد عبدالحكيم بيومى سمك
ملك ماهر حسين حسن يوسف
ملك محمود مصطفى عبدالفتاح ابوالمجد
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ملك مؤمن ابراهيم همام
ممدوح صالح السعيد متولى
منه هللا احمد الحسينى السيد عتلم
منه هللا عبدالسالم احمد عبدالسالم
منه هللا محمود سيد احمد عبد ربه
منه هللا محمود عبدالمعطى محمود
منه خالد حسنى محمد هاشم
منه خالد على احمد
منه فؤاد محمد منصور
مهرائيل شنوده نصر رشدى
مهرائيل عصام سمير سليمان
مهند رضا احمد عبدالصمد
مهند طارق عبد الفتاح محمد
مى اسامه عبدهللا محمد عفيفى
مى محمد احمد محمود نيازى
مى محمد سيد عطا
ميار ناصر عبد الرؤوف احمد
ميريام امير فيكتور حنين
ندى على حسن على عليوه
ندى محمد محمود ابو سريع احمد
ندى محمود ماهر محمود عثمان
نصره صبرى عبدالعزيز محمد المعازى
نور اشرف محمد محمد عبد العال
نور محمد عز الدين السيد
نورا احمد طه فرج
نورا حسن عبدالرازق على
نورا على منصور سالم
نورهان سيد صقر صقر المالح
نورهان عمرو عبد اللطيف محمود
نيره خالد حسين عبدالرازق
نيره عادل محمد وجدى شعبان
نيره محمد احمد راشد
هاجر انور عبد الرازق محمود احمد
هاجر على ثابت فزاع
هاجر محمد احمد يس حجاج
هاجر مصطفى جوده سالم ابراهيم عمرو
هايدى عمرو مصطفى محمد محجوب
هبه سليمان ابراهيم موسى
هدى محمود ابراهيم ابوزيد خليفه
هشام محمد مصطفى اسماعيل
هنا احمد محمد عبده
هنا عالء ابراهيم ابو الفضل السيد
هيا اسامه محمد بدر بدوى
وفاء عيد محمد يونس
يارا فارس محمد سيد احمد
ياسمين ايمن محمد خليل خليل
ياسمين ايمن محمد مختار مصطفي
ياسمين هشام شحته السيد خليل
يمنه ساهر محمود السيد ابراهيم
يمنى احمد محمد محمود منصور
يوستينا وائل نادى شفيق
يوسف جورج ماهر عزيز رزق
يوسف عمر فتحى احمد ابراهيم
يوسف فتحي عبدالمنعم عبدالوهاب محفوظ
يوسف مايكل زكريا روبيل

