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قسم يمين شرف مهنة الصيدلي

أقـــــــســــــم بالــلـــــه العـــظــــيـــــــم

أن أكــــــون مخلــصـــــــًا للــــــوطـــــن

وأن أمــــــــــارس مهنتــــــي بأمــــــانـة

وأن أحــــــــافـــــظ علــــــى أدابهـــــــــا

وأن أحتـــــــــــرم القــــــــــوانيـــــــــــــن

واألنظمـــــــــــة المتـعلقــــــة بهـــــــا

وأن أبــــذل كــل مـــا أستطيــــع في 

خـــــــدمــــــــة الوطــــــــــن
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أ.د/ محمود أحمد حسن كحيل

أبنائي األعزاء خريجي كلية الصيدلة - جامعة 6 أكتوبر
الدراسة سنوات  قضيتم  أن  بعد  العمل  بسوق  تلتحقوا  لكى  الوقت  وحان  سريعاً  الدراسة  سنوات   مضت 
 وأنهيتم البرنامج التعليمي المميز للعلوم الصيدلية فى مؤسسة تعليمية رائدة تحرص على أن يكون خريجيها

 .على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية
 أبنائي األعزاء أقدم لكم تهنئة من القلب وأتمنى لكم حياة مهنية مميزة وأن تشغلوا وظائف مرموقة داخل
 وخارج البالد تكونوا فيها سفراء لكليتكم. كما أتمنى أن يستمر التواصل بينكم وبين كليتكم دائماً ، وإنطالقا
 من إهتمامنا الشديد وحرصنا على هذا التواصل أنشأنا مكتب خريجي كلية الصيدلة ورابطة خريجي جامعة

.6 أكتوبر - شعبة كلية الصيدلة
 وأخيراً أتشرف بأن أقدم لكم دليل الخريجين لكلية الصيدلة “دفعة 2016/2015” ليذكركم دائما بالكلية

.واألصدقاء وأتمنى لكم حياة موفقة وسعيدة ويذكركم بسنة اإلعتماد

كلمة عميد كلية الصيدلة
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نبذة عن كلية الصيدلة - جامعة 6  أكتوبر

أنشئت كلية الصيدلة - جامعة 6 أكتوبر عام 1996 ضمن كليات جامعة 6 أكتوبر التي أنشأت بالقرار 
الجمهوري رقم 243 لسنة 1996 في 27 يوليو 1996م الموافق 11 من ربيع األول عام 1417، 

وتباشر الكلية نشاطها ضمن كليات جامعة 6 أكتوبر طبقا ألحكام القانون رقم 101 لسنة 1992.

االعتمـاد المؤسسي

 حصلت كلية الصيدلة - جامعة 6 أكتوبر - على اإلعتماد المؤسسي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة
مستوى على  كلية  وسادس  خاصة  بجامعة  خاصة  كلية  أول  وهي   ,  2014 عام  في  واإلعتماد   التعليم 
 جمهورية مصر العربيه تحقق هذا اإلنجاز الغير مسبوق وذلك بعد كفاح وجهد ورحلة عمل شاقة إستمرت
لتحقيق الهدف المرجو وتحقيق جميع متطلبات معايير الجودة بفضل جهود جميع  لمدة 6 سنوات سعياً 
الهيئة وأعضاء  التدريس  هيئة  بأعضاء  ومروراً  األكاديمية  القيادات  من  بدءاً  الصيدلة  بكلية   العاملين 
 المعاونة والسكرتارية والفنيين والعمال والطلبة وإنتهاءاً بوحدة ضمان الجودة والتي كان لها دوراً بارزاً

.وفعاالً لتحقيق هذا اإلنجاز الغير مسبوق

The Faculty of Pharmacy Organizational

The faculty of Pharmacy - October 6 University - has achieved the organiza-
tional accreditation of the (National Authority for Quality Assurance and Ac-
creditation) and it was the first private faculty in a private university and the 
sixth faculty of Pharmacy all over Egypt to achieve this unprecedented achieve-
ment. This Accreditation presents great opportunities for the faculty graduates 
to compete in the local and arab work market.
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رؤية كلية الصيدلة - جامعة 6 أكتوبر

 تسعي كلية الصيدلة - جامعة 6 أكتوبر - أن تكون ذات قدرة تنافسية بين المؤسسات األكاديمية المتميزة
.والمعترف بها دولياً

Vision of the Faculty of Pharmacy - October 6 University

Faculty of pharmacy seeks reaching high competitive capability against the out-
standing internationally recognized academic entities.

رسالة كلية الصيدلة - جامعة 6 أكتوبر

 تهدف كلية الصيدلة - جامعة 6 أكتوبر - إلى إعداد خريج قادر على المنافسة محلياً وعربياً , في مجاالت
ودوراً متميز  متطوره ومحدثة وبحث علمي  وتعلم  تعليم  إستراتيجية  المتنوعة من خالل  الصيدلة   مهنة 
 واضحاً في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة , معتمده في تنفيذ رسالتها على خبرات بشرية ذات كفاءه

.وتكنولوجيا المعلومات الحديثة ووحدات ذات طابع خاص في إطار من الحفاظ على القيم واألخالقيات

Mission of the Faculty of Pharmacy - October 6 University

Faculty of pharmacy aims to present a graduate capable of competing in various 
pharmacy fields. This can be achieved by a modern teaching / learning strategy, 
an outstanding scientific research work and a valuable role in sharing in com-
munity activities and environmental development. The mission will be accom-
plished through highly efficient human resources, modern information technol-
ogy and specialized professional unit in a frame of high ethics and morals.
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الغايات النهائية لكلية الصيدلة - جامعة 6 أكتوبر

1. تطوير منظومة التعليم والتعلم وتنمية مهارات الطالب والخريجون لزيادة قدراتهم التنافسية محلياً 
    وعالمياً.

2. تطوير القدرة المؤسسية للكلية وزيادة التسهيالت الداعمة.
3. إرساء منظومة بحث علمي متطورة.

4. تعظيم الدور المجتمعي للكلية.

The Final Goals for the Faculty of Pharmacy - October 6 University

1. The development of the teaching / learning system and enhancement of the 
    students and graduates skills to increase their competition potentials locally 
    and internationally.
2. The development of the faculty’s organizational capacity and increasing the 
     supporting facilities.
3. Establishing an advanced system for scientific research work.
4. Expanding the social role of the faculty.
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األهداف اإلستراتيجية لكلية الصيدلة - جامعة 6 أكتوبر

1. تطوير البرنامج التعليمي
2. تحديث إستراتيجية التعليم والتعلم

3. تحقيق الكفاية والكفاءة بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم
4. الحصول على اإلعتماد األكاديمي الدولي

5. تطوير التقويم المؤسسي وإدارة نظم الجودة
6. تفعيل األنشطة الطالبية

7. إستحداث التبادل  الطالبي الدولي
8. تطوير البنية التحتية للكليه

9. تطوير اإلمكانيات التكنولوجية للكلية
10. تطوير الوسائل الداعمة للتعليم والتعلم

11. تطوير منظومة البحث العلمي
12. إستحداث الدراسات العليا

13. تعزيز الروابط بين الكلية وخريجيها 
14. تحقيق المشاركة المجتمعية

15. زيادة الوعي البيئي
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The Strategic Goals for the Faculty of Pharmacy - October 6 University

1. Development of the educational program.
2.  Modernizing the teaching / learning strategy.
3. Achieving sufficiency and efficiency for staff members and developing their 
abilities.
4. Achieving international academic accreditation.
5. Development of the organizational assessment and quality assurance management.
6. Developing the students’ activities.
7. Encouraging international students’ exchange.
8. Development of the faculty infra-structure.
9. Developing the technological abilities of the faculty.
10. Developing the supporting means for the teaching / learning system.
11. Developing the scientific research work system.
12. Introducing post-graduate studies programs.
13. Strengthening ties between the faculty and its alumni.
14. Achieving a high role in community shared activities.
15. Increasing the environmental awareness.
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مكتب الخريجين 

رؤية مكتب الخريجين

إستمرار الدعم والتواصل مع الخريج ليصبح قادراً على المنافسه اإلقليمية والدولية

رسالة مكتب الخريجين

تفعيل اإلتصال بخريجي كلية الصيدلة - جامعة 6 أكتوبر - والحرص على تنمية مهارات الخريج من أجل 
مواكبة إحتياجات سوق العمل الصيدلي وذلك من خالل دورات وإستشارات وبرامج تساعده على التميز.

و يمكن التواصل مع الكلية والمكتب عن طريق الموقع اإللكتروني
 للكلية أوالبريد اإللكتروني الرسمي

www.o6u.edu.eg
pharma@o6u.edu.eg

وكذلك عن طريق الفيس بوك وتويتر وجوجل حيث تم تفعيل المكتب على الفيس بوك لسهولة التواصل 
على الجروب االتي :

O6U_Pharmacist_Alumnae

و كذلك صفحة مكتب الخريجين على الفيس بوك 

مكتب الخريجين لكلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر 
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التواصل  طريق  عن  أو  به  المباشر  اإلتصال  طريق  عن  الخريج  مع  الدائم  التواصل  في  اإلستمرار 
اإللكتروني.

تزويد كل خريج بكل جديد يتم في الكلية ويتصل بمجال عمله ليساعده على تطوير نفسه وليكون دائم 
التعلم والتواصل في محيط مجتمعه.

العمل على توجيه الخريج إلى كيفية البحث عن فرص التوظيف المناسبة.
تأهيل الخريج لمواكبة سوق العمل عن طريق تنسيق وتنظيم ورش عمل ودورات لخريجي الكلية وفقاً 

لمتطلبات جهات التوظيف المختلفة.
العمل على وضع آلية لمتابعة توظيف خريجي الكلية لدى الجهات المتخصصة في هذا.

اإلستفادة من خبرات الخريجين وطلب مشاركتهم بإبداء آرائهم ومقترحاتهم لتطوير البرنامج التعليمي 
للكلية.

إشراك الطالب قبل التخرج في البرامج والدورات التي تقدمها الكلية واإلجتماع بهم لزرع قيمة التعليم 
المستمر وضرورته ليكون خريج مميز.

العمل على إقامة يوم للخريجين سنوياً ليكون ملتقى يجتمع به خريجي الدفعة الواحدة من كلية الصيدلة 
بغرض تحقيق التواصل بينهم.

إقامة يوم سنوي للخريجين يدعى لحضوره جميع الخريجين. 

أهداف مكتب الخريجين

 تشكيل مكتب الخريجين

 
 الصفخ األعضبء م

 عويذ الكليخ ورئيش هجلش إدارح وحذح ضوبى الجىدح أ.د/ هحوىد أحوذ حضي كحيل 1

 وكيل الكليخ لشئىى التعلين والطالة أ.د/ ًجىيخ عجذ العزيز عجذ الجىاد 2

 هذير وحذح ضوبى الجىدح  رشبدهبلخ هوبم / د 3

 الصيذالًيبدرئيش هكتت الخريجيي ورئيش قضن  أ.د/ صهير عجذ هللا الٌحبس 4

 هذرس ثقضن الصيذالًيبد د/ شيريي هحوذ صبهح 5

 هذرس ثقضن الويكروثيىلىجيب / والء أحوذ أهيي الشريفد 6

 هعيذٍ ثقضن الصيذالًيبد ص/ يضرا طبرق إهبم 7

 أكتىثر 6جبهعخ  -هىظفي إدارح الخريجيي لكليخ الصيذلخ  8
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متابعة التواصل مع الخريجين عبر الوسائل المختلفة وإعالمهم بكل ما هو حديث بالكلية.

تزويد الجهات الراغبة بتوظيف خريجي الكلية ببيانات الخريجين بالتعاون مع وحدة التواصل مع سوق 

العمل بالكلية واإلعالن عن الوظائف المطلوبة وإستقبال الطلبات من الشركات الراغبة بالتوظيف.

اإلعالن عن الوظائف المطلوبة وإستقبال الطلبات من الشركات الراغبة بالتوظيف.

نجاحات  من  حققوه  ما  ومتابعة  مصر  وخارج  داخل  شغلوها  التي  والوظائف  الخريجين  متابعة 

وإنجازات.

دعوة الخريجين للمشاركة في األنشطة الجامعية واإلحتفاالت والمعارض المختلفة التي تنظمها الكلية 

والجامعة.

الواقع  أرض  على  معهم  التواصل  وطرق  الخاصة  وبياناتهم  للخريجين  اإللكتروني  البريد  تجميع 

وإرسال اإلستقصاءات والبيانات عبر البريد اإللكتروني وإسترداده مرة أخرى وافياً البيانات واألراء 

والمقترحات.

العمل على إصدار مجلة أو نشرة سنوية إلكترونية (E-Magazine) تحتوي على أخبار وشؤون 

الخريجين.

تنظيم زيارات ورحالت وأمسيات لخريجي الكلية من دفعات مختلفة.

تنظيم لقاءات دورية لخريجي الكلية.

تنظيم ملتقى التوظيف السنوي بالتعاون مع اإلدارة المختصة بالجامعة.

القيام بالخدمات اإلدارية التى يحتاجها الخريج دون الحاجة إلى الحضور إلى الجامعة خاصة إن كان 

من ساكني القرى أو المدن البعيدة أو كان من المغتربين.

إعداد دليل لخريجي كلية الصيدلة في شكل كتيب سنوي.

 

أنشطة مكتب الخريجين
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خريجي كلية الصيدلة 2016/2015
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 1025/1026خزيجي مليخ الصيذلخ 
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 لتطىيز األجهزح الوضتخذهخ في تصٌيع الذواء الفزقخ الخبهضخ ةطالاألفنبر اإلثتنبريخ ل
 1025/1026 للعبم الجبهعي

 
  

األفكار اإلبتكارية لطالب الفرقة الخامسة لتطوير األجهزة المستخدمة في تصنيع 

الدواء للعام الجامعي 2015/2016
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 الترتيت األصوبء م

 األول احوذ عواد فتحي عباس 1

 الثاني اصواء حضين ناصر على 2

 الثالث هنار عور هحوىد حضن احوذ 3

 الرابع بىلش ثابت صعيذ فرج 4

 الخاهش شيواء هحوىد حاهذ هحوذ 5

 الضادس شليل اصالم الورصى الورصى 6

 الضابع الزناتي الشاهينىشيواء احوذ  7

 الثاهن اهاني عبذالغفار عبذالعزيز عطيه 8

 التاصع ياصوين هحوذ صعيذ هحوذ ابراهين شحاته 9

 العاشر ههاد اصاهه هحوذ عبذاللطيف 11

 

 

 

العشرة األوائل لخريجي كلية الصيدلة 2016/2015



 بيان بأسماء خريجي كلية الصيدلة

2016/2015
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 واصف ابانوب عماد مرقس ابانوب ظريف لطفى حنا سالمه ابانوب خلف تغيان جمال فايق سعد ابانوب

    
 السحرى ابراهيم فتحى ابراهيم رضوان ابراهيم احمد على شرف ابراهيم احمد ابراهيم ابانوب نصحى تامر جاد

    
حامد  احمد حامد عبدالستار ينهاحمد السيد امين ز ابراهيم ابراهيم فهيم سعد

 فهمى احمد حسن على حسن الجمال

    
عبدالحميد  احمد سامى السيد احمد زكى متولى غراب احمد خالد محمد طرفه احمد حسن محمد فاروق

 سليمان

    
عبدالقادر  احمد سامى محمد
 الح رمضان يوسفاحمد ص محمد احمد سعيد احمد فؤاد عوض احمد سعد الدين احمد خيرى

 شحاته
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محمد  احمد عادل الجارحى

 الجارحى
 احمد عادل السيد احمد

 الصراوى
محمد  احمد عبدالباسط سعد

 عبدالفتاح الشيخ
 احمد عبدالرازق محروس

 عبدالرازق

    
 احمد عبدالمطلب سعد ابراهيم احمد عبدالقادر محمد

 ابوالمعاطى محمد
تاح عبدالف احمد عبدالوهاب

 موسى عبده
محمد  احمد عصام ابو ورده

 الحنفى

    
 احمد فؤاد موسى زريبه احمد فؤاد محمد حسنين احمد عماد محمد على احمد عماد فتحى عباس

    
 احمد قطب حامد الغايش احمد احمد فهمى عزالعرب سليمان محمد احمد فتحى سرور احمد فتحى احمد عبده

    

احمد  احمد مجدى ابراهيم الجبالوى احمد ماهر حلمى
 عبدالمحسن احمد محمد ابراهيم الدهشورى احمد محمد ابراهيم القطان
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 بدير احمد محمد عادل محمود احمد محمد شريف فاروق احمد محمد رضوان بشته قرطمه احمد محمد السيد

    
ابراهيم  احمد محمد قاسم عسكر احمد محمد عبدالمجيد محمد احمد محمد عبدالحكيم

 عبدالرحمن احمد محمد محمد صالح

    
محمود  احمد محمود حنفى

 ابوالعال
عبدالفتاح  احمد محمود صبرى
 احمد مصطفى عبدالرحمن عبدالمجيد احمد مصطفى طه عبدالعزيز

 عوض اهلل

    
محمود  اسامه اشرف السادات

 العبد
عبدالعزيز  مه السيداسا

 اسامه محمد سيد محمود حموده اسامه محمد زايد ندا اسماعيل

    
 اسراء جمال مصطفى محمد غازى اسراء السيد زكريا اسراء احمد سيد احمد

 على اسراء عبدالحميد محمد عبدالسالم
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 اسراء عبدالحميد يوسف

 عبدالحميد
ازق عبدالر اسراء عبدالغنى
 اسراء عويض احمد عويض اسراء عمار رمضان على بخيت

    
محمد  اسراء محمد عبدالهادى

 اسماعيل اسالم بركات محمد شليل اسالم المرسى المرسى السيد اسراء يسرى ابراهيم عليمى سليم

    
مبروك  اسالم مبروك محمد بكر اسالم حسن محمد نصير

 اسماء احمد محمد محمد الحداد اهيم عيسىاسماء ابر الكحكى

    
 اسماء اسامه ابراهيم
 احمد اسماء جمال توفيق اسماء اشرف احمد محمد عبدالرحمن حسين اسماء اسامه عبدالرحمن اسحاق

    
 اسماء صبره عبدالمجيد اسماء حسين ناصر على البقرى اسماء جمعه احمد

 بسيونى عبيد رحمناسماء عبدال ابوبكر
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 احمد اسماء ممدوح محمد عماره اسماء محمد على محمد الحنتوش اسماء كامل احمد اسماء عمر احمد جالل

    
عبدالفتاح  االء صبرى طلبه شعبان االء شوقى ابوالفتح االء خيرى عباس شعير عبيد االء اشرف على عبده

 فصاده

    
 االء محمد عماد محمود االء عزت السعيد شطا محمد موسى االء عبداهلل محمد دالحميدعب االء طارق محمد

    
عبدالقادر  السيد فتحى السيد جوده عثمان االميره عال طالل غريب االء مختار امين محمد

 محمد عيد الشيماء عبدالمنعم منتصر

    
بربرى  المدثر باهلل رفاعى

مسعد  امال محمود المتولى العوضى على سيد احمد امال عثمان
 غنام

عبدالعزيز  امانى عبدالغفار
 عطيه
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 سالمه امنيه رجب محمد محرم الطيب امنيه راجح صابر بسطاوى امل مجدى حسنين امل حسن مندى حسن

    
ابراهيم السيد  اميره صالح الدين اسماعيل امنيه محمد محمد

 اميره فؤاد كمال فرج عبداهلل اميره طارق ممدوح كشراال

    
 اميره مصطفى صبرى اميره محمد على مبروك اميره محمد احمد محمد

 عبدالمنعم
 اندرو اشرف عطيه نصيف

 عطيه

    
 احمد خليل ايمان حسن اسحق ايرينى عماد كمال عبدالخالق انفال شريبه محمد جبران انسى وديع ميخائيل

    
 الجزار ايمان محمد ابراهيم ضبعون ايمان محفوظ محمد عبدالمقصود الشيمى ايمان كمال ابراهيم ايمان كرم سيد احمد
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 ايمن حسنى عبدالستار يوسف ايمان محمد محمد بدوى الحفناوى ايمان محمد شفيق

 السبكى ايناس سمير حسين عالءالدين

    
ابراهيم  ايه صالح الدين احمد الشيخ ين العليمى رزقايه حس

 على الدسوقى
اسماعيل  ايه طه السيد احمد
 محمد ايه عادل عبدالرحمن لطف اهلل

    
 السيد باسم محمد السيد شلبى رزق بارثنيا عاطف امين اجبيرين ايهاب راتب سالم ايه مسعد عبده سخسوخ

    
 بيتر جورج سامى خليل بولس ثابت سعيد فرج همام بالل ابوزيد السيد حبيب ان محمدبسمه خالد رضو

    
 ثريا مبروك عوض دشيشه توماس جرجس سعد سفين تسنيم محمد طلعت جوده توضروس بيشوى جرجس انور
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محمود  جمال جمال الدين يعقوب جرجس بولس منقريوس

 مرقس جورج صومائيل نسيم محمد عبدالجليل جهاد محمد محمود حميد

    
 عطااهلل جينا فام حبيب عبدالملك جوى نبيل فخرى جون فتحى حنا قنديل جون امين ميشيل امين

    
 موسى حسام حمزه عمر محمد حذيفه محمد احمد احمد حامد محمد حامد عيسى رزق حازم عبدالعزيز على

    
عبدالناصر  حميده عبدالعاطى ابوحلقه حسناء جمال السيد لمرابعا حسن السيد حسن

 محمود حنان حامد قرقور عبداهلل

    
الشربينى  حنان منير محمد
الدين  خالد احمد كمال صالح امام خالد ابراهيم السيد الحصى

 مسعود خالد محمد حسنين محمد ابراهيم
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 خلود خالد عبدالرحمن

 محمد دعاء عبدالمجيد خالد داليا محمد يحيى على مهناوى حسن داليا جمال محمد السالمعبد

    
 دعاء محمد عبدالسميع

محمد  دينا احمد عبداللطيف ابوعبيه دنيا عبدالرحيم انور الشربينى
 مخلوف دينا حجازى الشحات الكريونى

    
 محمود دينا ماهر محمد مصطفى دينا فوزى احمد البحر عافيه على عبداللطيف دينا ابوشوشه دينا عبدالحميد محمد

    
عبدالحليم  رانيا احمد حلمى حمدين رانا رافت عبدالرازق عبدالغفار قرطام دينا هشام احمد

 حموده رانيا عاطف محمد حسن محمد رشوان

    
 رضوى سعيد احمد عوض حجر مد علىرشا جمال مح احمد رحمه احمد محمد قناوى

 منصور رغده محمود منصور ابوغنيم
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ابراهيم  رنا عالء عبدالغنى
 روجين رفعت صبرى حكيم عبداللطيف روان اسامه محمد رندا عاصم بشرى حبيب البستاوى

    
 ميخائيل ريموندا جمال شفيق شعيشع عمريم على عبدالمن توفيق ريم عبدالكريم جالل محرم ريم احمد سعد حامد

    
 ريهام عيد احمد عيد السعيد ريهام احمد محمود ريهام احمد حسن فراج باسيليوس رينيه عزت حسيب

    
 زينب مالك جابر محيسن فايد زينب حسن محمد حسن بيومى زياد طارق مصطفى نصر ريهام مجدى عبدالعزيز

    
عبدالعاطى  ساره ابراهيم رمضان زكىساره ابراهيم 

 ساره رضا صادق قاسم شرف ساره حمدى السعودى سرحان
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 محمود ساره محمود عكاشه حسن ساره عزت عبدالحكيم ابراهيم سعفان ساره عبدالحليم محمد ساره سراج ابراهيم

    
 موسى سلفانا عماد عدلى يدهم سعيد نصرسعيد س سالم سالم سالم الفقى ساره مصطفى يوسف محمد

    
احمد  سماء عبدالمؤمن سيد معروف سلوى اسامه سليمان

 الشافعى
 سماح فتحى ابوالنصر

 ثابت سليم سماهر شعبان انور ابوسديره

    
 على سميره على حسن سمر جالل محمد محمود سعد سمر السيد على محمد ابراهيم سمر اسامه محمد

    
 سندس السيد محمد محمد السيد سميه محمد اشرف سعيد

 عبدالفتاح عبداهلل شروق عبداهلل جورجى سيلفيا مالك جرجس عبداهلل الشافعى
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 ابوعيسى شيماء على اسماعيل الشاهينى شيماء احمد الزناتى محمود عيد شرين ايمن فاروق شروق محمد فتحى محمد

    
 محمد شيماء محمود حامد شيماء محمد احمد محمد شيماء على محمد عثمان ء على على الشيخشيما

    
الشحات  صالح الدين سعيد ياغى صدام محمود مهاوش صبرين مصطفى احمد سيد صافيناز عقل معوض عقل

 محمود

    
 عاليه محمد عبدالمنعم طه احمد عباس احمد عياط صهيب على عبدالفضيل

 عباده محمد محمد هالل عبدالحميد

    
عبدالعزيز  عبدالرحمن احمد

 محمد السايس
عبدالفتاح  عبدالرحمن عاطف
 على عبدالرحمن وهبه حمدون مهنى عبدالرحمن عزت سعد خيراهلل
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محمد احمد  عبدالعليم سعد على
 فرج

عبدالمنعم عبداهلل  عبداهلل على
محمد  عصام حمدى سعد الدين عبير احمد حسن عبود احىالسم

 العدوى

    
عبدالعاطى  عالء عبدالصادق االقرع عال محمد سليمان

 على حمدى جالل احمد على احمد على خليل مجد البيسى

    
محمد محمد  علياء جمال الدين المنجى على عبدالمنعم السيد

 بدوى
باصيرى اال عمر االباصيرى

 عبدالصمد عمر ايهاب السيد احمد الجندى

    
يوسف  عمرو عبدالمنعم سعيد ابراهيم عمرو سيد امين ابوالعال عمر وحيد صديق مبروك عمر شريف محمد ذكى

 الشامى

  

 غاده كمال يونس حميده

 
محمد  عمرو محمد اسماعيل

 البرعى حمد طه محمدغاده م الخشن عمرو محمود الحسينى عطيه
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 فادى مجدى شفيق يوسف فادى عماد سامى فهمى غدير احمد فتحى محمد على غاده محمود على محمد

    
مكرم  فاطمه الزهراء خالد عبدالشهيد فادى مدحت وليم فادى مجدى نجيب داود

 عبدالغنى عبيد
 فاطمه رفعت محمد حسن

 هجرس

    
عبدالحميد  فيروز رمضان حسين مدفتحى عبداهلل مح

عبدالمسيح  كرستين عادل الشرقاوى كارم محمود فهمى عبدالحليم
 جريس

    
القمص  كرستين عادل لمعى

خليل  كرستينا مجدى فهمى فرج كرستين عيد افرايم اسحق
 نخله

عبدالحكيم  كريم مدحت محمد
 موسى

    
شحاته  كيرلس كمال يوسف يوسف لس بدر عبداهللكير شنوده كيرلس ايهاب عدلى

 كيرلس مدحت حسنى لطيف حنا
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عبدالعزيز  لميس عاطف محمد داود لبنى محمود عبدالعزيز بهنان كيرلس وحيد فتحى

 احمد
ابراهيم  لورا عبدالسميع بدير

 جمعه

    
حمدى على  جده ايهاب احمدما محمد ليلى فوزى ابوالمعاطى لؤى مجدى محمد عثمان

 سالمه مادونا عادل وصفى السالب

    
روفائيل  مارتينا موريس بسكالس مارتينا رومانى لويز جريس مارتين عماد صدقى

 ابواليمن
ميخائيل  ماريا عياد غالى
 غبريال

    
 خيله مارينا جوزيف امين كامل مارينا اشعيا مرقس عياد ماريان وجيه لبيب بطرس ماريان عادل رشدى

    
احمد  محمد ابراهيم ابراهيم حبيب مارينت عادل هارون لبيب مارينا نصرى جورجى سروانس مارينا سمير غطاس

 عامر



43 Faculty of Pharmacy

October 6 University

    
عبدالحليم ابراهيم  محمد ابراهيم

 جاد فى احمدمحمد احمد مصط المليجى محمد احمد محمود عبدالرحيم محمد احمد عز طايع

    
عبدالمقصود  محمد احمد يسرى

 حسن محمد رافت ابوالقاسم المهندس محمد حسن مصطفى محمد السيد سند عطيه عفيفى

    
عبدالعزيز  محمد رزق قنديل
 قنديل

على  محمد رضا عيد مسعود
 السيد

 محمد سعيد عبدالفتاح
 البنا محمد سعيد يوسف على عبدالخالق

    
ابراهيم  محمد طارق حسين يونس محمد صبرى عبدالعظيم عامر محمد صادق محمد شعبان

 عجوه
 محمد عادل محمد محمود

 القلماوى

    
عبدالحميد  محمد عبدالحميد
 النجار

مشرف  محمد عبدالحميد محمد
 السيد محمد عبدالسالم محمد محمد عبدالرزاق جابر حسين
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عبدالصادق  محمد عبده محمد ليل عقدهخ محمد عبداهلل محمد

 حبكه
كمال  محمد عصام الدين احمد

 محمد عطيه السيد محمد الدين بسيونى

    
 مجاهد محمد عماد السيد احمد الشهاوى محمد على محمد عبيد محمد على خلف على محمد على احمد على

    
 بركات محمد محمد محمد مرسى محمد مجدى جالل حسن الشامى محمد فوزى احمد طه محمد فريد نعمان بدير

    
 محمد محمود عبدالحليم

مرسى  محمد ممدوح مصطفى عبداللطيف محمد مسعد رشيد الجارحى
 المغربى محمد منير محمد ابوزهره

    
 القطب سالم محمود جابر كمال سىعي محمود احمد الدردير محمود محمد ياسر عثمان ابراهيم محمد وهبه سعيد
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 منشاوى محمود سليم عيد قطب محمود سعد عبدالشافى محمد محمود رشاد ابراهيم محمود خاطر احمد محمد

    
 محمود محمد على درويش

 مروه زكريا عبدالرحمن فليفل مرام حسنى السيد حجاج
 حسن مروه عبدالمنعم احمد اسماعيل

    
االمام احمد  مروه عماد البيلى

 عبدالمسيح مريم اسعد ابراهيم خليل مروه محمد فؤاد محمد مروه ماهر مرسى محمد الشافعى

    
محمد  مريم محمد اسماعيل مريم عاطف امين خيله

 ابوالوفا مصطفى زكريا محمد احمد مصطفى انصارى انور الديب

    
دود عبدالو مصطفى عبدالناصر
حافظ  منه الرحمن جمال محمد احمد منار عمر محمود حسن البلتاجى منار سعد معاطى ابوالسعود

 ابوالعنين
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محمد  منه اهلل محمد محمود العدوى منه اهلل عونى كمال عطيه منه اهلل عثمان على محمد عامر منه اهلل طارق امام

 يونس

    
 منى سعيد هدايه مصطفى صالح منى بشير عبدالمنعم عبدالمقصود منى احمد فوزى بدهع منى ابراهيم محمود

 الجزار

    
محمد  منى عبدالفتاح مصطفى سعيد منى عبدالحافظ محمدين

 منى هشام مختار منيسى منى محمد مصطفى احمد رجب

    
 عبداللطيف مهاد اسامه محمد مكرم اهلل مكرم اهلل منيرمهاب  مها محمد ماهر الطباخ حسن مها احمد عبدالفتاح

    
 مؤمن عادل محبوب فايد سعيد مونيكا نبيل ميخا اهلل مونيكا رافت سعد رزق بالسمه مهند ابراهيم عيسى

 محبوب
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 مى حمدى السيد محمد مى حسن عبدالفتاح حسن ابوالعنين مى جمال فوزى محمد

 صالح مى صالح لطفى محمود ابوالمجد

    
السيد  مياده رمضان وفقى محمد مى محمد عبدالغنى محمد مى محمد عبدالعزيز

 بركات مياده سيد محمد احمد اسماعيل

    
محب  ميريهان احمد محمد السيد ميرنا راتب محمد فرحات محمد ميرا محمد السيد

 دمينا صفوت علمى داو عبدالحليم

    
 مينا يوسف جرجس يوسف ابراهيم مينا موريس عطيه اهلل ارتين مينا مجدى فاروق جورجى مينا كرومر عبدالمسيح

    
عبدالباعث محمد  نبيل ابراهيم

 الصيحى
محمد  ندا ياسر محمود على

 شافعى ندى امام عبدالعزيز صديق ندى احمد محمد فهمى اباظه
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 د محمدندى شريف محم

 المزين نسمه بدير زكريا محمد احمد الشين نرمين احمد السيد ندى محمود محمد الجيش الشكشاكى

    
يوسف  نفيسه عسران محمد

 نوال ايمن محمد السيد السعدنى نهال احمد السيد حفنى عطيه
 عبداهلل نور اهلل محمد محمد المشرفى

    
محمد  نورهان اشرف عزالدين ن تونىحساني نوران عبدالحميد

محمد  نورهان سامى عباس محمد نورهان ايهاب بدير على
 عبدالعال

    
حامد  نورهان محمد السعيد

 خيره
عبدالقادر  نورهان محمد جلبى

 البلقا
احمد  نورهان محمد محمود

 هاجر االمام راجح عوض السيد

    
محمد  هبه الصنفاوى محمد العماوى ى عبداهلل عنترهايد هاجر مهدى فرج ناصر

 الصنفاوى
حسين  هبه اهلل ناصر محمد

 محمد
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محجوب  هدير احمد السيد هدى محمد السيد حسن موسى هبه جمعه موسى على

 هيكل
حسين  هدير حسين عبدالعزيز

 حله

    
 ابوقطمه هال سليم سالم عبدالفتاح هديل حسن محمد السيد هدير محمد عبدالوهاب حسانين هدير صالح عثمان امام

    
 وسام السيد احمد عطا محمد هند فتحى عبداهلل محمد على هند ايمن ابراهيم السيد هناء لطفى ابراهيم

    
 وليد عبداللطيف محمد مختار مصباح والء عالء الدين والء انس محمد سلطان

 شريف يارا احمد احمد مجاهد القوصى عوض

    
خضرى  ياسمين عصام محمد ياسمين حسين حسن امين محمد يارا اشرف عبدالخالق

 حسان
محمد  ياسمين محمد سعيد
 ابراهيم شحاته
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عبدالحميد  ياسمين محمود

 نصر يسرا السيد على على يحيى زكريا محمد صبحى سيد ياسمين محمود يوسف المليجى

 

   

محمد  يمنى محمد صالح الدين
    محمد الديب
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اإلعداد

وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة - جامعة 6 أكتوبر

د/ والء أحمد أمين الشريف

ص/ يسرا طارق إمام

المراجعة

وحدة ضمان الجودة


