
 العقاقير ( -الكيمياء العضوية  -الكيمياء التحليلية  -مواد التسجيل ألقسام الكيمياء ) الكيمياء الدوائية 

 2018-2017حصر بأسماء الطالب المسجلين للترم األول للعام الدراسى 

 M108تصنيف نباتى متقدم  M107تقنية زراعة االنسجة  M106كيمياء فيزيائية      M101(   1تحليل آلي ) م
التصميم الدوائى 

M109 
 ME3الممارسة الجيدة فى طرق التحليل 

 مروة يسرى محمود كامل   مروة يسرى محمود كامل مروة يسرى محمود كامل ايمان اشرف مدبولى محمد مروة يسرى محمود كامل 1

 حسين خليلفاطمة محمد        خالد عبد الفتاح خليل فاطمة محمد حسين خليل 2

 ايمان اشرف مدبولى محمد       احمد محمد رضا السنباطى ايمان اشرف مدبولى محمد 3

 خالد عبد الفتاح خليل       محمد جوده عبد الرحمن خالد عبد الفتاح خليل 4

 احمد محمد رضا السنباطى       محمد حسنى بيومى احمد محمد رضا السنباطى 5

 اسماء عصام عبد الوهاب محمد يوسف       اسماء عصام عبد الوهاب محمد يوسف محمد يوسفاسماء عصام عبد الوهاب  6

 محمد محمود محمد سيد احمد       محمد محمود محمد سيد احمد محمد محمود محمد سيد احمد 7

 على هاللىخالد ماجد عبد الرحمن        خالد ماجد عبد الرحمن على هاللى خالد ماجد عبد الرحمن على هاللى 8

         فاطمة محمد حسين خليل   9

10             

11             

 الصيدالنيات ( -الميكروبيولوجى  -الكيمياء الحيوية  -مواد التسجيل لألقسام البيولوجية ) الفارماكولوجى 

 2018-2017حصر بأسماء الطالب المسجلين للترم األول للعام الدراسى  

 ME4تكنولوجيا حيوية  M103صيدله فيزيائيه        M111احصاء حيوى      M110بيولوجيا جزيئية   ME6تداخل دوائى    M105تكنولولوجيا صيدلية  M102( 2تحليل آلي ) م

 علياء عاطف طه عبد الغفار اسراء محمد احمد البوشى ابراهيم توفيق ابراهيمامانى  نورهان جمال عبد الناصر امانى ابراهيم توفيق ابراهيم احمد ممدوح على حسن امانى ابراهيم توفيق ابراهيم 1

 منار مجدى صالح السيد احمد الشحات عبده غريب بدرية محمد عبد الحميد السيد علياء عاطف طه عبد الغفار بدرية محمد عبد الحميد السيد الهادى عمر  الدوفانى بدرية محمد عبد الحميد السيد 2

 احمد صالح عبد الهادى حسن احمد محمد مجدى احمد السيد رشا عبد العظيم محمد منار مجدى صالح السيد رشا عبد العظيم محمد اسراء محمد احمد البوشى العظيم محمد رشا عبد 3

 سميرة جمال محمد خليل   الهادى وسام هشام محمد احمد صالح عبد الهادى حسن وسام هشام محمد الهادى احمد الشحات عبده غريب وسام هشام محمد الهادى 4

 هايدى سالم احمد حسين   بسمة محمد محمد حسن سميرة جمال محمد خليل بسمة محمد محمد حسن   بسمة محمد محمد حسن 5

 سناء عبد الناصر السيد   نورهان جمال عبد الناصر هايدى سالم احمد حسين احمد محمد على هاشم   نورهان جمال عبد الناصر 6

 امنية عبد هللا احمد حسين الفقى 7

 

 نورا ابراهيم شرشير   مى ايمن عبد هللا العنتراوى سناء عبد الناصر السيد اسراء محمد احمد البوشى

 احمد محمد مجدى احمد السيد 8
  

 احمد عطية السيد حمدى   علياء عاطف طه عبد الغفار نورا ابراهيم شرشير احمد الشحات عبده غريب

 نورهان محمد محمد بركه   امنية عبد هللا احمد حسين الفقى لبنى عوضى عدوى احمد محمد مجدى احمد السيد   محمد على هاشماحمد  9

 نورا صبرى عبد الفتاح   منار مجدى صالح السيد احمد عطية السيد حمدى هدير حلمى عطية   لبنى عوضى عدوى 10

     نورا صبرى عبد الفتاح محمد بركهنورهان محمد      احمد عطية السيد حمدى 11

12 
  

     احمد صالح عبد الهادى حسن محمود ابو النصر محمود توفيق    

     احمد محمد على هاشم هدير حلمى عطية       13

     سميرة جمال محمد خليل نورا صبرى عبد الفتاح       14

     هايدى سالم احمد حسين         15

     سناء عبد الناصر السيد         16

     نورا ابراهيم شرشير         17

     نورهان محمد محمد بركه         18



     محمد احمد صادق ابراهيم         19

     احمد ممدوح على حسن         20

     الهادى عمر  الدوفانى         21

     اسراء محمد احمد البوشى         22

     احمد الشحات عبده غريب         23

     احمد محمد مجدى احمد السيد         24

     محمود ابو النصر محمود توفيق         25

     هدير حلمى عطية         26

27               

 


