أسماء الطالب المقبولين بشعبة بيولوجي
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االء مدحت علي محمد
إبراهيم حسين رجب إبراهيم
أحالم طه عبد العزيز
أحمد محمد ناجي أحمد
اسراء جابر سيد
إسراء على فهمي أبو الليل
إسراء محمد أحمد ابراهيم
إسالم عادل حسين عبد الغني
أسماء عالء قاسم جاد الرب
اشجان حسن محمد محمد
أغابي شحاتة عياد جريس
أماني سويلم السيد إبراهيم
أماني منصور أزهري منصور
أمسية صالح محمد عبد الجواد
أمل ثروت أبو السعود عبد الحليم
أميرة حافظ حسين حسين
أميرة راضي حسن خلف
اميرة رزق بباوي شنودة
أميرة علي سمير محمد
اناسيمون جيرانت حبيب صادق
انجي بهي الدين عبد الجليل ربيع
اية رجب عبد الجواد خلف
اية محمود ربيع أحمد
آية هشام عبد القادر إبراهيم
إيمان حمادة طلعت توني
إيمان عزت علي خليفة
ايمان مالك إبراهيم عبده
بثينة خليل ناجى
تادرس منير سيال
تسنيم ايمن علي محمد
دعاء سعيد محمد شلقامي
دعاء مجدي فؤاد عبد الخالق
راندا عزت مخيمر عبد البديع
رانيا منتصر طلعت
رحاب شعبان محمود محمد
رحاب مصطفى عبد النعيم محمد
رقية حمدي ذكي عبد الصمد
رنا محمد ابوالليل حجازي
روان فتحي كامل محمد
روضة محمد الشافعي
ريهام إبراهيم خلف يونس
ريهام كامل منير كامل
زهوة عاطف علي عبد العزيز
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زينب أحمد عبد القادر علي
سحر موسى عبد الحكيم داخلي
سعاد رمضان محمد عثمان
سلطان عبد الكريم سلطان عبد الكريم
سمر علي البدري عبد الوهاب
سنية نصير روبين اسخرون
شذا صالح سالمة عبد الغني
شنودة رفعت كامل ذكري
شيماء جمال سعد مرتضى
الشيماء رضا عبد الرشيد عبد الجواد
الشيماء عمران على محمد
شيماء فوزي راضي عثمان
الشيماء منتسل عبد العظيم ابراهيم
صابرين طلعت عبد الظاهر توني
عمار عادل حسن
فاطمة فوزي حسن حسانين
فاطمة مجدي أبو الليل إسماعيل
كارولين مالك جرجس لمعي
ماري عدلي حنا يوسف
مارينا ثروت لمعي جاد
مارينا عادل موريس صموئيل
مارينا عزت حبيب واصف
مارينا مخلص دمتري جاب هللا
محمد أحمد سعد زغلول جاد
محمد جمعة سالم أحمد
محمد عبد الناصر محمد محمد
محمد كامل عطا كامل
محمد مجدي فاروق محمد
محمد مصطفى رمضان محفوظ
مصطفى حسين فتحي حسين
مصطفى محمد عبد المنعم محمد
منار محمد محمد سعد خلف
منة هللا رأفت فاروق شلقامي
منى عبد هللا فاروق عبد العزيز
مي عيد نجيب عبد الحليم
ميروال رأفت بشارة سيف
نادين بهاء الدين محمد صالح
نورهان شلقامي غرياني ابوالليل
هاجر أسماعيل حماد
هايدي عوض صداق ناشد
هدى فكري اسماعيل توني
هند مصباح محمد عبد الغني
يارا إبراهيم مجاهد محمد
يوستينا صموئيل شخلول مجلي

