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M104

مارجريت ميخائيل محروسعبد هللا احمد وصفى محمدممدوح فايز محمدمحمد مصطفى الحسينىفاطمة الزهراء احمد يحيىفاطمة الزهراء احمد يحيىمحمد احمد محمود عثمانممدوح فايز محمد1
ماجد عبد هللا الشنوانى

مارجريت ميخائيل محروسمنة هللا محمد فيصلندى عبد الستار محمد نور الدينعمرو السيد احمد الشنوانىمى محمد مرسى رمضانكرستيانا رزق بطرس يوسفكرستيانا رزق بطرس يوسفسالم حسينى سالم محمد سالماميرة كمال الدين محمد2

منة هللا محمد فيصلعمر ياسر حامد العزازىسالم حسينى سالم محمد سالمماجد عبد هللا الشنوانىندى عبد الستار محمد نور الديناميرة كمال الدين محمدرنا محمد وفيق احمد قدرىشريف محمد عبد الوهابعمرو السيد احمد الشنوانى3

عمر ياسر حامد العزازىاحمد رفعت السيدمارجريت ميخائيل محروسمحمد احمد محمود عثمانرنا محمد وفيق احمد قدرىعزة عبد الفتاح حسن سارة احمد حسن يوسفماجد عبد هللا الشنوانى4

نورا السيد عبد العظيم الشربينىمنة هللا محمد فيصلشريف محمد عبد الوهابعزة عبد الفتاح حسن اسراء عماد الدين متولىجهاد مناع السيد محمدمارجريت ميخائيل محروس5

احمد محمد ثروت الشبراوىمروة محمود عز العربسارة احمد حسن يوسفاسراء عماد الدين متولىمروة محمود سليمان سبعمحمود حسانين خليل عبد الرحمنمنة هللا محمد فيصل6

سمر محمود محمد محمدجهاد مناع السيد محمدمروة محمود عز العربمحمد ابراهيم على محمدابراهيم عبد هللا محمد ابراهيم الشينبسنت احمد جمال حسن7

8
ايمان جواد سالم اسماعيل

نورا محمد محمد علىمحمود حسانين خليل عبد الرحمنسمر محمود محمد محمدمجدى عبد القادر عبد القادر علىاحمد رفعت السيد

نهى عبد الناصر محمدابراهيم عبد هللا محمد ابراهيم الشيننورا محمد محمد علىاحمد مغاورى محمد مسعد9

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مسعودنورا السيد عبد العظيم الشربينىنهى عبد الناصر محمدتغريد عبد الستار عبد المجيد10

مادونا فايز يوسفاحمد مغاورى محمد مسعدعبد الرحمن محمد عبد الرحمن مسعود11

عفاف صبحى العدلتغريد عبد الستار عبد المجيدمادونا فايز يوسف12

بسنت احمد جمال حسنعفاف صبحى العدل13

ريمون سامى زكريا مروة محمود سليمان سبع14

هبة هللا احمد محمد اسماعيلمحمد ابراهيم على محمد15

عمر ياسر حامد العزازىريمون سامى زكريا 16

هبة هللا احمد محمد اسماعيل17

محمود محمد محمد شحاته18

مجدى عبد القادر عبد القادر على19

20

8108191216634االجمالى

 المسجلين
168

2013-2012حصر بأسماء الطالب المسجلين للترم األول للعام الدراسى 



M111 احصاء حيوى  M108تصنيف نباتى متقدم M107تقنية زراعة االنسجة M112  الفسيولوجى    ME2  دراسة ثبات        االدوية     ME3الممارسة الجيدة فى طرق التحليل م

عمرو السيد احمد الشنوانىمحمد مصطفى الحسينىمى محمد مرسى رمضانممدوح فايز محمدمى محمد مرسى رمضاناسامة محمد سالمة على سلطان1

فاطمة الزهراء احمد يحيىمى محمد مرسى رمضاناسامة محمد سالمة على سلطاناميرة كمال الدين محمدندى عبد الستار محمد نور الديناحمد بدرى احمد عبد العال2

كرستيانا رزق بطرس يوسفعائشة محمد شحتةاحمد بدرى احمد عبد العالكرستيانا رزق بطرس يوسفمحمود حسانين خليل عبد الرحمنمحمد احمد محمود عثمان3

رنا محمد وفيق احمد قدرىاسامة محمد سالمة على سلطانانتصار على السنوسىفاطمة الزهراء احمد يحيىانتصار على السنوسى4

عزة عبد الفتاح حسن احمد بدرى احمد عبد العالرنا محمد وفيق احمد قدرىمحمد مصطفى الحسينى5

اسراء عماد الدين متولىانتصار على السنوسىعزة عبد الفتاح حسن سالم حسينى سالم محمد سالم6

مروة محمود عز العرباسراء عماد الدين متولىشريف محمد عبد الوهاب7

سمر محمود محمد محمدمروة محمود عز العربجهاد مناع السيد محمد8

نورا محمد محمد علىسمر محمود محمد محمدابراهيم عبد هللا محمد ابراهيم الشين9

نهى عبد الناصر محمدنورا محمد محمد علىنورا السيد عبد العظيم الشربينى10

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مسعودنهى عبد الناصر محمداحمد مغاورى محمد مسعد11

مادونا فايز يوسفعبد الرحمن محمد عبد الرحمن مسعود12

عفاف صبحى العدلمادونا فايز يوسف13

بسنت احمد جمال حسنعفاف صبحى العدل14

محمد ابراهيم على محمدمروة محمود سليمان سبع15

ريمون سامى زكريا محمد ابراهيم على محمد16

هبة هللا احمد محمد اسماعيلريمون سامى زكريا 17

عمر ياسر حامد العزازىهبة هللا احمد محمد اسماعيل18

مروة محمود سليمان سبعمجدى عبد القادر عبد القادر على19
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مجدى عبد القادر عبد القادر على
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