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 اإلسم م

 آية عيد حسن نعيم   (1

 آيه محمد علي محمد   (2

 آيه هاشم خليفة محمد السيد   (3

 أروى عباس جابر احمد   (4

 أيه عيد فرغل سعيد   (5

 إسراء صالح عبد الجليل مرس ى   (6

 إلهام عمر عبد الصبور هندى   (7

 ابانوب نبيل سمير ميخائيل   (8

 ابرام زهزه راشد جاد السيد   (9

 ابرام صفوت فهيم تايه   (10

 ابراهيم منهى ابراهيم عبد القوى    (11

 احمد جمال يوسف عبدالبديع   (12

 احمد حداد شعبان صاوي    (13

 احمد حمدي عبد الستار علي   (14

 احمد خالد على احمد   (15

 احمد رجب احمد محمد   (16

 احمد رجب محمد فهمى   (17

 احمد رمضان سيد عبد الحميد   (18

 فرج سيداحمد رمضان    (19

 احمد شعبان احمد محمد   (20

 احمد صديق عبدالفتاح صديق   (21

 احمد عبد الناصر دسوقى محمد   (22

 احمد محمد عامر عوض   (23

 احمد محمد على عبدالغنى   (24

 احمد محمود ابو عفيفى على حمد   (25
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 احمد مصطفى عبد املجيد حسين   (26

 احمد ممدوح محمد محمد على   (27

 درويشاحمد ناجى احمد    (28

 احمد نبيل عبد الرازق عبد العليم   (29

 احمد نور ذكى السيد   (30

 ادهم هانى أحمد عبد النبى   (31

 ازهار علي عبدالرحمن محمد   (32

 استيف اشرف عدلي صادق   (33

 اسراء احمد عباس محمد   (34

 اسراء عبد الجواد ابراهيم عبد الحليم   (35

 اسراء عبد الرؤوف شعبان سيد   (36

 عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمناسراء    (37

 اسراء عيد ابراهيم عيد   (38

 اسراء محمد ابراهيم اسماعيل   (39

 اسراء محمد عوض خلف   (40

 اسراء نور الدين احمد نصار   (41

 اسراء يسرى عيد عبد الغني   (42

 اسالم حسين مصطفى صبرى عبد العظيم    (43

 اسالم سمير عثمان على   (44

 عبدالرسول عثماناسالم عثمان    (45

 اسماء اسامه شحاته محمد   (46

 اسماء صالح عبدالحميد صالح   (47

 اشرف حجاج نجيب عيد   (48

 اشرقت احمد عبد املنعم اسماعيل   (49

 االء اسامه محمد محمود   (50

 االء محمد احمد محمد   (51
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 االدهس محمد االدهس اسماعيل   (52

 الشيماء حامد عبد الكريم جاد   (53

 سيد جمال احمدالشيماء    (54

 الشيماء شـعــبــان كامـــل عبد الجليل   (55

 الشيماء عماد رزق ابوبكر   (56

 امانى عبد العظيم عبد الرحمن محمد   (57

 امانى عصام الدين سعد احمد   (58

 امجد منصور صبح خليل   (59

 امل على خلف عبد الغنى   (60

 امنيه محمد محمد حسن   (61

 امير ثابت رشدي تاوضروس   (62

 اميره عاطف كامل احمد   (63

 اميره عمادالدين حسن محمد   (64

 ان سامح مكرم غطاس   (65

 انجى رؤوف وليم ابراهيم   (66

 انجى نبيل رزق هللا حسب هللا   (67

 اندرو عادل عزمي شحاته   (68

 اية طارق محمد عبد الظاهر   (69

 ايثار اسماعيل عباس محمد   (70

 ايثار سامح عبد املهيمن عبد الغني   (71

 ايرينى عزت ناجح عزيز   (72

 ايمان بهاء حسب النبى على   (73

 ايمان محمد ملعى عبد الحميد   (74

 ايمان مسعود السيد ادم   (75

 ايه احمد محمد ربيع   (76

 ايه حربى مطاريد عبد هللا   (77
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 ايه على صدقى على   (78

 ايه عمرو عباس ضاحى   (79

 ايه مشهور احمد عبدالغنى   (80

 ايه مفرح فراج فهمي   (81

 ايه يحيى على محمود   (82

 باسم ناصف فؤاد غالى   (83

 بافلى سامح نسيم صادق   (84

 بسمة مدحت عبد الستار احمد   (85

 بسمه جمال عبدالرحيم محمد   (86

 بوال رفعت مختار حنين   (87

 بيتر عبد املسيح منير ذكى   (88

 بيتر عزت نجيب جندى   (89

 بيشوى بباوى عياد جورجى   (90

 خليلبيشوي عادل حنا    (91

 بيشوي ماهر شفيق ايليا   (92

 جينا جمال عياد ملك   (93

 حازم أشرف عبد الحكم محمد   (94

 حبيبه مصطفى محمد مصطفى   (95

 حسام إبراهيم سيد مصطفى   (96

 حسام سيد عبدهللا حجازى    (97

 حسام عاشور جبريل عبد الشافى   (98

 حسناء عبدالعزيز محمد عبدالغنى   (99

 حسناء محمد احمد محمد   (100

 حماده جابر مهدى بكر   (101

 خلود حسن ابراهيم عطيه   (102

 خلود عبداملنعم سيد عبدهللا   (103
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 دعاء اشرف فؤاد محمد   (104

 دعاء سعودى صالح محمد   (105

 دعاء صالح طه مخلوف   (106

 دعاء محمد حسين محمد   (107

 دميانه خلف توفيق عزب   (108

 دميانه عبدهللا ولسن عبدهللا   (109

 دانيالدميانه عماد شفيق    (110

 ديفيد وليم فوزي مسعود   (111

 دينا ايمن بشرى يواقيم   (112

 دينا شعبان عبدهللا محمود   (113

 رؤى احمد خلف هللا محمد   (114

 رامى عادل حلمى عشم هللا   (115

 رامى وافى السيد محمود   (116

 رانيا ابراهيم محمد امام   (117

 رانيا عاطف نبيل عزوز   (118

 الحليمرانيا عبد الحليم فاروق عبد    (119

 رانيا محمد قاسم محمد   (120

 رحاب عبدهللا عبدالرحمن عبداملجيد   (121

 رحمة فضل سليم تونى   (122

 رسمى ميالد رسمى عبد السيد   (123

 رضا عيد قطب عبدالرحيم   (124

 رضوى محمد درويش عبد هللا   (125

 رغده احمد عبد الحميد محمد رستم   (126

 رهام وليد عبد الحميد عليوى    (127

 محمد تونىروان عمر    (128

 روجينا رشدى ثابت حنا   (129
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 ريحانه ناجى ابراهيم حنين   (130

 زينب خيرى عابدين عبد الحميد   (131

 زينب صابر بيومى صابر   (132

 زينب محمد السيد محمد   (133

 سارة عصام حسن محمد   (134

 سارة علي صبحي محمد   (135

 ساره شعبان على علي   (136

 ساره شوكت عبداملحسن موس ى   (137

 محمد نجاح عبدالعزيزساره    (138

 ساره مختار محمد انور على   (139

 سالى منصور حلمى محمد   (140

 سعيد فرنسيس صدقي وهبة   (141

 سلفيا سامى مترى موس ى   (142

 سهام حسن خلف حسن   (143

 شادية على اسماعيل محمد   (144

 شيرين اشرف عبد امللك مينا   (145

 شيماء ابراهيم عبداملوجود احمد   (146

 عبدالوهاب حسنشيماء ابراهيم    (147

 شيماء احمد محمد حماد   (148

 شيماء جمعه محمود مصطفى   (149

 شيماء رضا على يوسف   (150

 شيماء عبد الباقى هاشم عبد الباقى   (151

 شيماء عبد الحميد سليمان عبد الدايم   (152

 شيماء فرج انور شحاته   (153

 شيماء قطب سعد اسماعيل   (154

 صموئيل عاطف ناجى لبيب   (155
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 بهاء مازن محمدطه خالد    (156

 عائشه رأفت محمود عبد العزيز   (157

 عائشه رفعت محمد عبد الباقى   (158

 عبد الرحمن عصام عبدالوهاب تونى   (159

 عبد الرحمن يوسف عبدالحفيظ ابراهيم   (160

 عبد الغنى محمود عبد الغنى خليل   (161

 عبدهللا طه جمال سيد   (162

 عبدهللا عمر عبدهللا محمد   (163

 محمد قرواني عبدالهاديعبدالهادي    (164

 عزه صالح عبد الرحمن محمود   (165

 عصام محمد راض ى محمد   (166

 عال سامي حسن محمد   (167

 عالء الدين محمود محمد عبد الوهاب   (168

 على محمد حسن ماض ى   (169

 علياء اشرف حماد محمود   (170

 علياء مصطفى سامح زكى   (171

 عمر احمد درويش غنوم   (172

 عمر احمد عمر فرج   (173

 عمرو حسين خلف محمد   (174

 عمرو مجدى محمد بيومى   (175

 غاده رجب ابراهيم خليفه   (176

 فادى عادل عزيز ميخائيل   (177

 فاروق عثمان عبداملعين عبدالسالم   (178

 فاطمه الزهراء محمد حلمى سالم   (179

 فاطمه ايهاب ممدوح حسين   (180

 فاطمه ربيع محمود عبد الباقى   (181
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 فاطمه وائل فاروق هاشم   (182

 كرستين شكرى ذكى اسكندر   (183

 كريستينا محروس عبد املالك يعقوب   (184

 كريم جمال محمد حسن   (185

 كريم عصام محمد توفيق   (186

 كريم محمد سيد عبد الظاهر   (187

 كريمة احمد فرغلى عبد السال م   (188

 كيرلس أمير خلف عزيز   (189

 كيرلس مجدي كمال مسعد   (190

 كيرلس ممدوح عبدامللك يوسف   (191

 كيرلس نادى موسلين شفيق   (192

 كيرلس وديع حنين حنا   (193

 ملياء عاصم ابو العباس كامل   (194

 ليديا موس ى كرم على   (195

 ليلى هنداوى محمد رمضان   (196

 مارتينا مكسيموس جابر مكسيوس   (197

 مارك مجدى ناعوم حنا   (198

 مارلن مراد وحيد توفيق   (199

 ماريا حلمى حلمى مجلى   (200

 ناجي حليممارينا ادوارد    (201

 مارينا بباوي لطفي فايز   (202

 مارينا شريف يعقوب ملك   (203

 مارينا صديق جوده شنوده   (204

 مارينا عاطف فوزي خلة   (205

 مارينا منس ى بشرى رياض   (206

 مايكل خليل عياد جرجس   (207
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 مايكل ناجي رشدي تاوضروس   (208

 محمد أحمد صدقى أحمد   (209

 محمد أحمد عبد العظيم دسوقى   (210

 محمد أحمد فهمى إسماعيل محمد   (211

 محمد ابراهيم عبد الكريم احمد   (212

 محمد احمد فوزى فرغلى   (213

 محمد اشرف عبد الوكيل سليمان   (214

 محمد ايمن وجيه بسيم   (215

 محمد جمال عبد القادر خليل   (216

 محمد حسن سنوس ي محمد   (217

 محمد حمدى أحمد أحمد   (218

 محمد ربيع عبدالعزيز عبدالغنى   (219

 محمد ربيعى خضراوى خضر   (220

 محمد رفعت محمود نصر الدين   (221

 محمد عالء محمد عيد   (222

 محمد على محمد على الدين   (223

 محمد عمر عبد الحميد عبد الهادى   (224

 محمد فتحى عبدالعاطى عبدهللا   (225

 محمد مجاهد سماح ثابت   (226

 محمد محسن محمد شحاتة   (227

 محمد مصطفى محمد زين الدين   (228

 محمود خالد عبد الجابر خالد   (229

 محمود خلف احمد عبد هللا   (230

 محمود مخلوف فوزى شقرانى   (231

 محمود نادى محمد حلمى سيد   (232

 محمود ناصر محمد اسماعيل   (233



 

 

 
 

 

 
 

    إعداد كوادر مهنية ذوى كفاءة عالية قادرة على التنافس على المستوى القومي من خالل برامج تعليمية  رسالة الكلية:

 متميزة ومواكبة تطور البحث العلمي في تنمية المجتمع وخدمة البيئة.                  

dean.pharm@mu.edu.egE.mail:  

Tel&Fax: 086/2369075                                                                      abulnil@hotmail.comE.mail:  
 

 

 

 
 

 

 

  

  جامعة المنيا جامعة المنيا 
MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  

  

  الصيدلة الصيدلة كلية كلية 
FFaaccuullttyy  ooff  pphhaarrmmaaccyy  

  

 مدرونه جورج مؤنس شلبى   (234

 مرام عماد مصطفى صادق   (235

 مرثا يونان ذكى عدراوى    (236

 مرسا بباوى حليم حنين   (237

 توفيق ناجي يحييمروة    (238

 مروة ناجح محمد ابو الكرامات احمد   (239

 مروه صالح صغير عبد الرحمن   (240

 مروه نجيب عبد الحليم موس ى   (241

 مريم جمعه حبيب عياد   (242

 مريم حسين حمدون فرغلى عبد اللطيف   (243

 مريم محسن اسحق يوسف   (244

 مريم محمد شحاتة محمود   (245

 مريم ممدوح ابراهيم مجلي   (246

 مريم منير نصحى القمص   (247

 مريم نبيل كمال بباوى    (248

 مريهان مجدي حسن احمد   (249

 مصطفى ربيع احمد محمد   (250

 مصطفى عبد الغنى شلقامى ناصر   (251

 مصطفى عالء عبد العال عبد الغنى   (252

 مصطفى محمد ابراهيم ذكى   (253

 مصطفى محمد شلقامى ناصر   (254

 مصطفى ناجح احمد محمد   (255

 الحفيظ عبد العزيز عبدالحفيظمنار عبد    (256

 منار مخلص سيد احمد   (257

 منال احمد عبد الحكيم عبداللطيف   (258

 منال طه بيومى محمد   (259
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 منه هللا راض ى رمضان حافظ   (260

 مهيتاب عماد شكرى قرياقص   (261

 ميرنا راض ى حداد عياد   (262

 ميرنا عاطف نصيف عطيه   (263

 ميرنا ماهر منير امين   (264

 نجيب عيادميرنا مالك    (265

 ميرنا نبيل نخله ميخائيل   (266

 ميروال جميل ينى عيد   (267

 ميريت روبرت يونان تقى   (268

 مينا عازر عيد خلف   (269

 مينا عزره ابراهيم صالح   (270

 مينا محسن بديع مرجان   (271

 مينا منير ناجى حنس   (272

 ناريمان شعبان محمد منهى   (273

 ندا سيد احمد زكى   (274

 ندى احمد نصر السيد   (275

 ندى جمال محمود عبد الحميد   (276

 ندي اسامة عبد القادر احمد   (277

 نشوى احمد عبد النبى محمد   (278

 نورا عبد العاطى ابراهيم موس ى   (279

 نورالدين ممدوح على احمد   (280

 نورالهدى على عبدالحكيم على   (281

 نورهان عماد رشدي محمد   (282

 هاجر احمد محمد احمد   (283

 عبدالوهابهاجر رمضان حسن    (284

 هاجر صالح طه عبد الباقى   (285
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 هاجر محمد عبد التواب صالح   (286

 هاجر محمود ربيعي ابو الليل   (287

 هبة هللا باهر اسماعيل محمد   (288

 هبه حسن عبد املوجود عرفات   (289

 هبه محمد حامد احمد   (290

 هدى حسن عبد السالم دسوقى   (291

 هشام محسن محمد شحاته   (292

 عبدالهادىهناء عمر محمود    (293

 هند الشاذلى محمد حسن   (294

 هند طه محمد يوسف   (295

 هيام على سيد احمد   (296

 هيالرى مالك حنا كامل   (297

 هيالنه اشرف وليم دميان   (298

 وجدان حسنى صدقى احمد   (299

 وفاء عارف ابو الوفا حسن   (300

 والء صالح الدين محمد عبداملعبود   (301

 يارا احمد السيد محمد   (302

 صالح جودة احمدياسمين    (303

 ياسمين طارق طه عبدالعزيز   (304

 يوستينا ملعى عبد املسيح اسكندر   (305

 يوسف أحمد على محمد النزهى   (306
 

 


