
العنوان

شرلية- منيا الممح - كفر علي غالي 

منشأة اباظة

المالن

شارع مصطفى كامل بجوار ستديو العريس

ابوسلطان االسدية ابو حماد

محافظة الشرلية- مركز الزلازيك - الصفا 

شرلية- الزلازيك - عزبة الجمباز 

المنتزة- ش سينما سلمى الدور االول العلوى 

كفر الجنى شبرا السالم

ش ابو حجازى المتفرع من ش الجامع البحرى كفر منالر

الشرلية- صان الحجر - الناصرية 

عزبة البلبيسى ش وجيه اباظه- منيا الممح 

كفر العمار   طوخ    لليوبية

مركز الزلازيك- المسلمية - كفر الهراوى 

ورورة مركز بنها

ديرب نجم- الصوينى 

شرلية- بلبيس - البالشون 

ابو شلوبة

طريك هرية المديم-  ش المماش من ش الجيش 3

بلبيس اخر ش الصيانه

ممتاز 88.33 1060.00 امنية احمد السيد احمد الطاهر 19

ممتاز 88.17 1058.00 عائشه صالح احمد دمحم السيد بركات 20

ممتاز 88.50 1062.00 افنان محمود عبدالعزيز حسين 17

ممتاز 88.42 1061.00 شيماء عاطف فتحى ابراهيم 18

ممتاز 88.83 1066.00 نورا حمدى دمحم ابراهيم 15

ممتاز 88.58 1063.00 السيد محمود اسماعيل محمود 16

ممتاز 89.08 1069.00 ساره احمد دمحم دمحم حسن 13

ممتاز 89.00 1068.00 اسالم دمحم لطفى عبدالرازق 14

ممتاز 89.08 1069.00 السيد دمحم فتحى دمحم 11

ممتاز 89.08 1069.00 دمحم يوسف سليم احمد 12

ممتاز 89.50 1074.00 اية ابراهيم ابراهيم دمحم ابراهيم 9

ممتاز 89.25 1071.00 هدير جمال ذكى حسنين الصواف 10

ممتاز 90.33 1084.00 احمد عادل دمحم احمد صباح 7

ممتاز 90.17 1082.00 ماهينور احمد عبدالمنعم عميره 8

ممتاز 91.08 1093.00 ايمن رفعت دمحم دمحم مصطفى 5

ممتاز 90.83 1090.00 احمد رمضان دمحم عباس 6

ممتاز 91.50 1098.00 اسماء جمال احمد دمحم 3

ممتاز 91.08 1093.00 مريم زكريا احمد سليم 4

ممتاز 92.75 1113.00 هاجر يسرى دمحم عبدالفتاح 1

ممتاز 92.42 1109.00 فاطمه السيد دمحم عبدالهادى 2

2018-2017العام  األكاديمى 

الصيدلة:- الشعبة /القسم

الطالب الحاصلون على تقدير عام   ممتاز

التمدير 

العام

النسبة% المجموع اسم الطالب م

الصٌدلة جامعة الزلازٌك

كشف درجات الطالب االوائل حسب تمديرات الفرلة   الثانية

نظام شئون الطالب



لليوبية- طوخ - اجهور الكبرى 

.الشرلية - الزلازيك - حى مبارن - خلف كلية الطب البيطرى -  ش عمر بن الخطاب 

الزلازيك- المومية - بجوار المصرية بالزا - امتداد ش المومية 

الشرلية- ههيا - العاللمة 

ابو متنا

كفر الحصافة

برج البرعى امام االدارة الزراعيه

ابوكبير

الشرلية- بلبيس - أوالدسيف 

سندنهور

المليوبية- كفر شكر - الصفين 

العزيزية منيا الممح شرلية

كفرابراهيم

محافظة الشرلية- مركز ديرب نجم - كراديس 

الدير

ش عمر بن العاص حى السالم الزلازيك3

السنيطه  فالوس  شرلية

كفر صمر- ابوالشموق المحطه 

لليوبية-طوخ-بلتان

كفر سرنجا ـ ميت غمر ـ دلهلية0

الشرلية-مركز الزلازيك  -ش االمام الشافعى حى مبارن 

 ش النزهة المنشية بنها19

انشاص البصل مركز زلازيك شرلية

الشرلية- الزلازيك - كفرالحمام 

كفر سليمان موسى

مركز الزلازيك- بيشة لايد 

الشرلية-الزلازيك اول -ش مسجد الدعاء متفرع من شارع السجل المدنى 16

 الولجا

السالمون ههيا شرلية

تمسيم المعلمين خلف مستشفى الفرلان

االجنادوة االسدية

سندبسط زفتى غربية ش جسر النيل

العنوان

شارع ٌحبى المتفرع من ش ٌونس البطرٌك- بلبٌس 

 ش امري النوري عمارة دمحم عبدالممصود بنها7

جزٌرة السعادة ـ مركز الزلازٌك ـ شرلٌة

بنها- عزبة الزراعة - شارع خلف المعلمٌن 

للٌوبٌة- طوخ - الدٌر 

العصلوجى

ش السوق- مٌت عنتر 

الشرلٌة- منٌا الممح - تلبانة 

ههٌا شارع لالوون بجوار مسجد البر والتموى

النخاس

 ش على ابو زٌد الحسٌنٌة الزلازٌك

طحلة بردٌن

جٌد جدا 84.50 1014.00 تسنٌم سامى محمود على 11

جٌد جدا 84.50 1014.00 احمد ابراهٌم دمحم دمحم عبدالسالم 12

جٌد جدا 84.58 1015.00 اسماء صبرى عبدالمادر حسن 9

جٌد جدا 84.58 1015.00 دمحم عبدالحلٌم حلمى عبدالحلٌم 10

جٌد جدا 84.75 1017.00 اٌه حسن عوض جاد 7

جٌد جدا 84.67 1016.00 احمد سعٌد دمحم السٌد احمد 8

جٌد جدا 84.83 1018.00 دمحم سٌد امام دمحم سوٌلم 5

جٌد جدا 84.75 1017.00 بسمه شعبان احمد غنٌم 6

جٌد جدا 84.92 1019.00 احمد صبحى عبدالفتاح حلبى 3

جٌد جدا 84.83 1018.00 احمد شعبان مصطفى كمال شعبان 4

جٌد جدا 84.92 1019.00 صفٌه عبدالعزٌز دمحم علوان 1

جٌد جدا 84.92 1019.00 نوران مدحت دمحم عبدالممصود 2

الطالب الحاصلون على تقدير عام   جيد جدا

التقدير العام النسبة% المجموع اسم الطالب م

ممتاز 85.00 1020.00 االء عبدهللا دمحم حسين عطيه 51

ممتاز 85.00 1020.00 ثراء عبدالرحمن دمحم ابوعجوه 52

ممتاز 85.17 1022.00 خلود السيد عبدالحميد على 49

ممتاز 85.08 1021.00 االء رضا صالح طنطاوى 50

ممتاز 85.42 1025.00 ماريام فريد عبده جرجس سليمان 47

ممتاز 85.33 1024.00 نسمه فتحى ابو الريش عبدالحليم بيومى 48

ممتاز 85.50 1026.00 نورهان خضرى حسن متولى المصرى 45

ممتاز 85.42 1025.00 اسماء خالد دمحم جمال الدين سيد احمد 46

ممتاز 85.50 1026.00 تيسير حلمى دمحم عبدالرحيم 43

ممتاز 85.50 1026.00 ايمان السيد دمحم عثمان 44

ممتاز 85.67 1028.00 ايه احمد دمحم سليم عاشور 41

ممتاز 85.58 1027.00 لبنى ناصف السيد السيد عبدالواحد 42

ممتاز 86.17 1034.00 احمد جالل عبدالعال احمد 39

ممتاز 85.75 1029.00 عماد الدين احمد عبدالمنعم عبدالعزيز النميب 40

ممتاز 86.33 1036.00 مصطفى صالح عوض عبدالعاطى 37

ممتاز 86.25 1035.00 اسراء دمحم دمحم سعود حسين 38

ممتاز 86.50 1038.00 ماجده احمد كامل احمد الحسينى 35

ممتاز 86.50 1038.00 نانسى مصطفى سعد دمحم حسن خطاب 36

ممتاز 86.67 1040.00 فاطمه دمحم على كامل حسن خليل 33

ممتاز 86.58 1039.00 شيماء البديوى ابراهيم ابراهيم 34

ممتاز 86.75 1041.00 منير ناصر رياض هنداوى 31

ممتاز 86.75 1041.00 دعاء سعيد دمحم محمود شاهين 32

ممتاز 87.00 1044.00 سلوى احمد السيد السيد مصطفى 29

ممتاز 86.92 1043.00 منه حسنى حسين عبدالعزيز حسين مكاوى 30

ممتاز 87.08 1045.00 اية احمد احمد عباس 27

ممتاز 87.08 1045.00 اسراء عباده السيد سليمان 28

ممتاز 87.58 1051.00 منى اسامه دمحم خيرى عبدالحميد 25

ممتاز 87.33 1048.00 فاطمه دمحم دمحم سليمان 26

ممتاز 87.75 1053.00 اندى خالد عثمان توفيك 23

ممتاز 87.67 1052.00 هناء دمحم حسنى سيداحمد 24

ممتاز 88.08 1057.00 انتصار دمحم دمحم دمحم 21

ممتاز 88.08 1057.00 اميرة ابراهيم دمحم على محمود الكردى 22



عزبة جادو مركز االبراهٌمٌة شرلٌة

تٌمور

ش خورشٌد  عمارة الٌسر الزلازٌك

ش ام المري حً مبارن18

كفر صمر- لرٌه البوها المحطه 

بنها عزبة االصالح الزراعى

مصر

كفر دمحم جاوٌش بجوار المدرسة االعدادٌة

طحلة بردٌن

شرلٌة-  مدخل ب ثان العاشر39 مجاوره 9عماره 

محافظة الشرلٌة- مركز الزلازٌك - بردٌن 

.للٌوبٌة- طوخ - اجهورالكبرى 

 ش السٌد عسكر بمنشٌة سعدون9- بلبٌس 

السماعنة جوار مسجد انس ابن مالن

شرلٌة- فالوس - منزل نعٌم 

مشتول السوق

مركز بلبٌس- غٌته 

كفر صمر- حى السالم 

مرصفا

شرلٌة/ فالوس/ الغزالى

بلبٌس ش على مكى

كفر شكر- مٌت الدرٌج 

5

شرلٌة- مشتول السوق -كفرإبراش 

تل مفتاح

ش الشافعى3مولف المنصورة الجدٌد 

الخطارة الصغرى فالوس شرلٌة

 شارع النٌال ٌوسف بن خلف الكنٌسه الزلازٌك24

ابوحماد

مٌت غمر- اتمٌده 

المطاوعه

امام المركز الطبى - 3مجاورة - الصالحٌه  الجدٌده  

مصر

سندنهور

للٌوبٌة- بنها - ورورة 

كوم النور

جٌد جدا 82.92 995.00 دمحم مصطفى عبدالحلٌم سلٌمان 47

جٌد جدا 82.92 995.00 فاطمه السٌد السعٌد السٌد النجار 48

جٌد جدا 83.00 996.00 اٌه سمٌر عبدالرحمن متولى 45

جٌد جدا 83.00 996.00 دمحم عاطف زٌن العابدٌن حسن عبدهللا 46

جٌد جدا 83.17 998.00 مٌاده ٌاسر عبدالصمد مصطفى شرٌف 43

جٌد جدا 83.00 996.00 والء مصطفى السٌد على دسولى 44

جٌد جدا 83.17 998.00 شروق عادل فاروق السٌد 41

جٌد جدا 83.17 998.00 فاطمه على دمحم دمحم ابراهٌم 42

جٌد جدا 83.25 999.00 السٌد عٌسى السٌد دمحمعٌسى 39

جٌد جدا 83.17 998.00 رٌموندا مالن رٌاض حنا سلٌمان 40

جٌد جدا 83.25 999.00 حسن دمحم السٌد عبدالرحمن احمد 37

جٌد جدا 83.25 999.00 امنٌه رضا فتح هللا نصر احمد 38

جٌد جدا 83.25 999.00 حسناء عادل ٌاسٌن حسن دمحم 35

جٌد جدا 83.25 999.00 اسراء سعٌد حسن دمحم شورب 36

جٌد جدا 83.33 1000.00 رانٌا رمضان دمحم خلٌل الحسنى 33

جٌد جدا 83.33 1000.00 اسراء بكر حمدى محمود شرٌف 34

جٌد جدا 83.33 1000.00 اٌمان منصور دمحم سٌف الدٌن منصور 31

جٌد جدا 83.33 1000.00 عمرو عصام دمحم بهى ابراهٌم االخرس 32

جٌد جدا 83.58 1003.00 ٌاسمٌن نبٌل ابراهٌم دمحم دحٌه 29

جٌد جدا 83.50 1002.00 اسماء عبدالبدٌع عبداللطٌف ابراهٌم 30

جٌد جدا 83.67 1004.00 شروق احمد دمحم البكرى على الجمال 27

جٌد جدا 83.58 1003.00 فاطمه دمحم حسنى حافظ حسن 28

جٌد جدا 83.83 1006.00 ٌمنى وائل عبدالحمٌد السٌد دمحم 25

جٌد جدا 83.83 1006.00 منار السٌد حسن ٌوسف ربٌع 26

جٌد جدا 83.92 1007.00 سارة خالد ابراهٌم فراج 23

جٌد جدا 83.83 1006.00 اسراء مسعد عبدالنبى حسن عبدالهادى 24

جٌد جدا 84.00 1008.00 سعٌد حسن دمحم مرسى 21

جٌد جدا 83.92 1007.00 ترٌز ماجد منٌر كامل 22

جٌد جدا 84.08 1009.00 سارة احمد السٌد عطا دمحم 19

جٌد جدا 84.08 1009.00 دمحم فاروق عبدالسمٌع حسن 20

جٌد جدا 84.17 1010.00 ٌمنى ابراهٌم احمد احمد 17

جٌد جدا 84.17 1010.00 منه هللا عثمان عبدالنبى دسولى عثمان 18

جٌد جدا 84.25 1011.00 لٌنه محمود عبدالغنى دمحم مهدى 15

جٌد جدا 84.25 1011.00 احمد ٌاسر احمد مصٌلحى 16

جٌد جدا 84.42 1013.00 رندا دمحم دمحم حسٌن ٌحٌى 13

جٌد جدا 84.25 1011.00 دعاء مجدى محمود دمحم خلٌل 14


