أسماء الطالب المقبولين بشعبة كيمياء عربي
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االء شعبان علي محمد
إبرام أرنست حليم واصف
ابرام عزيز توفيق بشتلي
احمد فولي قاسم محمد
أرزاق محمد عبد العظيم إبراهيم
أروى مصطفى علي إسماعيل
إسراء ثروت عبد المنعم عبد الصبور
إسراء عبد الرحمن علي عبد الرحمن
إسراء محمد صالح الدين كامل أحمد
إسراء محمد مندي صادق
أسماء أشرف فتحي محمد
أسماء محمود معتمد كامل
اميرة احمد خالد محمد
انجي ناجح مرزوق ملك
اية ربيع مرعي
داليا محمود محمد عبد الحكيم
دينا خالد محمد محمدين
دينا عمر محمد عثمان
رحاب أحمد محمد أحمد
رغدة محمد محمد محي الدين
رمضان فرج فخري عبد المولى
رنا ناجح صادق
ريهام حمدي خليفة محمد
زهرة أحمد محمد حسين
زينب فكري صابر عبد الظاهر
سارة إبراهيم القس يوحنا
سارة عثمان عبد هللا محمد
سلمى عمر طلعت رفاعي صالح
شادي عالء محمد خلف
شاهنده صالح حسانين مهني
شريف محمد على احمد
شمس على حسن محمد
شنودة فريج لويز مسعد
شيماء محمد تاج الدين محمد
شيماء محمد حسني محمد علي
غادة اشرف احمد محمود
فاطمة نور محمد أحمد
فرحة رجب كمال محمد
كريمة عمر زكي اسماعيل
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لبنى محمد احمد اسماعيل عامر
مارينا اسحق لطفي ميخائيل
مارينا صفوت يوسف ريد
محمد حسين مسعود حسين
محمد مجاهد همام حسن
محمود سالم محمد خليل
مروة صالح أحمد عبد الرازق
مريم سامي جاب هللا حبيب
مريم هاني متى ميخائيل
منى إبراهيم حسين عبد الصمد
مي يسري عبد الجواد عمر
ميرنا حمدي إبراهيم جورجي
نورا فرج مبروك صالح
نورهان احمد علي حلمي علي
نورهان ناصر عبد الوهاب أحمد
هاجر حسن عبد الغفار محمد حسين
هاجر خالد طه عبد الحافظ موسى
هاجر رفعت يحي امين
هاجر محمود شلقامي السيد
هاجر نبيل احمد عبد الحكيم
الهام أحمد محمد أحمد
هانيا حسن عبد الرحمن زغلول محمد
هايدي نشأت فتحي حنين
هبة شكري رياض واصف
هدى أحمد إسماعيل جبالي
هدى حمدي أحمد عباس
هدى قاعود جمعه
هناء شكري رياض واصف
هند حسن عيد زكي
وفاء عبد السميع عبد العزيز عبد السميع
ياسمين رمضان محمود حجازي
يوستينا بشرى عزيز

