
Students' Topics Distribution

Names Topic [Chemical Class]IDNo.

Evaluation of Crude Drugs PHR344

Quinoline

Isoquinoline

51072051مارٌنا سمٌر اسعد  ابو سماح

51110552امنٌه بهاء الدٌن متولى عبد الفتاح

51112003عبدهللا محمد عبدهللا ابو عوف

51112854محمود عالء الدٌن سعد  الدرشابى

51114345مصطفى محمود محمد بكر قطب

51120606االء  محمد احمد عبد العال حسٌن

51120687أمنٌة فتح هللا محمد فتح هللا عبد هللا

51121188حسام محمد لطفى محمد هالل

51122099شادى سراج عبد الحلٌم سلٌم على

511229110محمد ابراهٌم محمد مسعد ابراهٌم

511230311محمد سعٌد محمد على محمد

511236912مٌار محمد محمود أحمد  ماضى

511242913هناء عصام مدح الجبالى

511302414احمد  محمد سعٌد محمد حسن غزال

511307615اٌه  عبد المنعم السٌد البسٌونى  عرٌبى

511310016جورج جورجى غبلاير حنا

Pyridine

511312117رانٌا  عادل ابراهٌم السٌد خلٌفة

511321818عمرو عبدهللا حسٌن حسٌن جاب هللا

511326919محمد كمال محمد عبد العزٌز ابو العٌش

511333620نرفانا نبٌل امٌن  خلٌل

511342821محمد كرم عبد العزٌز المهدى

511343022مرٌم زكرٌا محً  الدٌن محمد  شلومه

Piperidine

511344923سارة  عبد المحسن حسٌن ابو خضرة

511351124محمد رمضان على غالب

511402425احمد عطٌه محمد  سالم

511403026احمد  محمد سعد محمد ابراهٌم

511406827االء  عصام عبد الفتاح محمد   رمضان

Imidazole

511410728بدٌر اٌمن ٌوسف اللقانى

Phenyl alkyl amine

511410929بسنت محمد محمد الوكٌل

511415930رقٌه عماد الدٌن على العسكرى

511416931روان  محمد فاروق محمد محمود

511422332صفوت صداق ابراهٌم مؤنس

511426933لورنا هشام على دندان

511429334محمد عاشور قاسم احمد ماضى

511436535ندا محمد السٌد عبد الرجمن

511440236هاجر سعٌد أحمد خلٌل النحراوى

511444137اسماء سمٌر حسن عٌد

511446438ٌاسمٌن  سامح حسٌن احمد  الشرقاوى

511447839رمضان اسامه رمضان عبد الشافى

511448040رٌم طارق محمد ٌوسف بلتاجى



Imidazole

Indole

511448141زكرٌا ناصف مفتاح نوار

511448542عبدهللا على على محمد صالح

511448643عال عمرو فؤاد احمد  سلٌمان

511448744فادى جورج كامل واصف

511448945لمٌاء اٌمن صالح جابر مهران

511449146محمد سعٌد بسٌونى محمد شداد

511449347مصطفى  اشرف عبد العزٌز اسعد خضر

511449548مٌكائٌل سالٌسو مالبوهو

511449749هند خالد محمد عمر عبد المجٌد

511455950محمد شلبى شحاته صالح شلبى حماد

Steroidal

511500551ابراهٌم سمٌر عبد ربه خطاب

511501652احمد حمدى محمد خلٌل  حراز

511503053احمد مسعد محمود محمد محفوظ

511503154احمد مصطفى عبد الرحمن عبد هللا عٌطه

511503555اخوات عوض مجاور  عوض

Isoquinoline

Pyridine

511504356اسراء عالء الدٌن محمد احمد جوده

Quinoline

511507357اٌه احمد محمد  حسٌن

511513158رؤى عالء لطفى محمد الصعٌدى

511513659 راندا شعبان على البلٌهى

511514060رحاب عاطف صبرى  جاب هللا

511519261سهٌله مصطفى السٌد مصطفى

511521762عبد الرحمن على عبد الغنى ابراهٌم حسن

511522663عبد هللا خمٌس محمود محمد  مكاوى

511522864عبدهللا  سعٌد عبد العزٌز حسٌن  مصطفى

511523265عطاء عبد العاطى عبد العلٌم غانم

511524566عمر  عثمان  فاروق

511524967عمر مصطفى محمد محمود

511526568لمٌاء سٌد عبد الرزاق سٌد

511527669مارك وجٌه جاب هللا ابراهٌم جرجس

511532070محمود مصطفى محمد احمد زٌتون

511532471مروه فاٌز حامد  الزقٌلى

511533672مرٌم هشام اسماعٌل الفٌل

511533973مصطفى عزمى محمد الخولى

511534274معاذ  مجدى ابراهٌم حداد الترٌجى

511535075منه هللا حماده الحفنى سٌد احمد جعفر

511540676نسرٌن  رزق محمود رزق  محمد

511540777نها  صبرى محمد  غنٌم

511540978نور الدٌن احمد عٌد محمود  الشرقاوى

Piperidine

511544779ٌحٌى  عبد الرحٌم عبد السمٌع على  عبد الرحٌم

511545880احمد جمال خلٌل على  سالم

511546281اسماء سمٌر رشاد السعٌد اسماعٌل

511546382اٌمان محمد عباس خلٌل

511546583حسام شرٌف محمد السعٌد محمد محمود

511546784ساره ماهر محمد عبد الحلٌم القبانى



Imidazole

Indole

Phenyl alkyl amine

511548285مها سمٌح مختار محمد  الدٌب

511548386نورٌن محمد احمد عبد الرحٌم السخاوى

511551487عمر محمد احمد شعبان محمد

511551888محمد عبد الحكٌم محمد احمد بدر

511552489السٌد جمال راغب حامد الزقم

511552690تقى اٌهاب صبرى محمد الماحى

511552891عمر خالد محمد مصطفى  شتات

511600192ابراهٌم اسامه ابراهٌم رمضان

511600293احمد ابراهٌم السٌد ابراهٌم محمد عٌد

511600394احمد اشرف توفٌق  ابو الحمد

511600495احمد السٌد عبد القادر نصر امٌن

511600596احمد السٌد محمود ثابت

511600697احمد اٌمن احمد عٌد السٌد

511600798احمد اٌهاب سعٌد السٌد جابر

511600899احمد بدر احمد محمد البالسى

5116010100احمد جمال عبد العزٌز عرٌشه

5116011101احمد جمعه عبد الرسول ابراهٌم حسٌن

5116012102احمد حسام السعٌد محمد دسوقى

5116014103احمد حمدان صبره  محمد

5116015104احمد حمدى خلٌل محمد خلٌل

5116016105أحمد حمدى عبد الحمٌد عبد اللطٌف علوان

5116017106احمد خالد السٌد محمود عمر

Steroidal

5116018107احمد رضا عبد الكرٌم حربى

5116019108احمد سعٌد عمر عمر السبع

5116022109احمد صابر علً محمد النجار

5116023110احمد طارق احمد حسن

5116024111احمد عبدالعزٌز إسماعٌل أحمد غنٌم

Isoquinoline

Pyridine

5116027112احمد ماهر عبدالحمٌد السٌد طحاوى

Quinoline

5116028113احمد محمد احمد المسٌرى

5116029114احمد محمد المتولى عبد البارى

5116030115احمد مصطفى فرٌد محمود سعد

5116031116احمد هشام ابراهٌم السعٌد سوٌلم

5116032117احمد هشام الحصافى عمران

5116033118احمد ولٌد كمال ابو الخٌر

5116034119ارٌنً صبري جرجس بخٌت غبلاير

5116035120اسراء جمال عمٌره  عبد الغنى

5116037121اسراء سمٌر محمود محسن السٌد

5116038122إسراء عادل خلٌفة ابوالعال الزهٌرى

5116039123اسراء على السٌد محمد

5116040124اسراء محمد ابراهٌم محمد عطٌان

5116041125اسراء محمد العٌسوى السٌد بوادى

5116043126إسراء  محمد محمد زٌدان رمضان

5116045127إسالم صبرى محمد حسن سالم

5116047128اسماء خلٌفه كمال محمد الجدوي



Imidazole

Indole

Steroidal

Quinoline

Pyridine

5116048129اسماء على احمد محمد الكال

5116051130االء اسماعٌل محمدى محمد الشبٌة

5116053131االء خالد جابر علً  عبد الهادى

5116054132آالء عادل محمد صالح

5116055133االء عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز

5116056134االء علً محمود محمد  ٌوسف الناغً

Piperidine

5116057135االء محمد صبري عبد العزٌز محمد بدر

5116058136االء محمود عبد الستار على محمد السنٌطى

5116059137االء مصطفى عطٌه عبدهللا عبود

5116060138الزهراء محمد ابو زٌد على ابو زٌد

5116061139الشٌماء محمد بركات  عالء الدٌن

5116064140امنٌة حمزة محمد احمد نصار

Phenyl alkyl amine

5116065141أمنٌه محمد عبدالقادر محمد شحاته

5116066142امنٌه على محمد صالح الدٌن هارون

5116067143أمٌرة أشرف سمٌر إبراهٌم ٌاقوت

5116068144امٌره خالد ابراهٌم احمد البالصى

5116069145امٌره محمد صفوت وهبان

5116070146امٌرة عبدالستار سالمه عبدالحمٌد الجمل

5116071147امٌنة احمد احمد محمد  عبد هللا

5116073148انجى السٌد متولى محمود

5116074149انجً طارق محمد رفٌق محمد عبد  المجٌد

5116075150اٌمان جمال محمد على عاشور

5116076151اٌمان خالد محمد شعبان

5116078152اٌمان عبدهللا محمد  على

5116079153اٌمان فاٌز احمد عبد الجواد فٌالة

5116081154اٌمان محمد خضرى محمد ٌوسف

5116082155إٌناس عبدالناصر بسٌونى رٌاض إبراهٌم

5116083156اٌناس فتح هللا بهجت احمد خلٌل

5116085157اٌه احمد عبد الباسط محمد البٌومً

5116087158آٌة أحمد محمد غرٌب

5116088159اٌه هللا حاتم محمد امبابى شاهٌن

5116089160اٌه جمال رزق ابوالفتوح الفقى

5116090161اٌه حامد حمزه بكر دٌاب

5116092162آٌه رفاعً كمال محمد الجدوي

5116093163اٌه رفاعى محمد عبد الغنى موسى

5116094164اٌه سعٌد الحاج احمد هنٌدى

5116095165اٌه سعٌد سعٌد الخواجه

5116096166أٌه شحاته محمد ابراهٌم كراوٌه

5116097167اٌه صبرى محمد صحابى حامد

5116098168اٌه صالح الدٌن محمد فتحى زكى

5116099169اٌه عبدالناصر سعد خلٌفه سعٌد

5116100170أٌه محمد السٌد احمد مصطفى

5116101171آٌه منٌر عطٌة عبدالرحمن

5116102172اٌه نادر احمد عبد الغفور شغاله



Quinoline

Isoquinoline

Pyridine

Piperidine

Phenyl alkyl amine

Imidazole

Indole

5116103173اٌه نصر عوض محمود عبدالرحمن عباس

5116104174اٌه ٌحًٌ تاج الدٌن احمد زقزوق

5116105175باسنت احمد جابر محمد السٌد

5116106176بجاد محمد ابو المعاطى محمود كمون

5116107177بدر مرسً عوض هللا سالم

5116108178برٌهان حسن محمد احمد طه

5116110179بسنت سامى سالم عبدالعزٌز سالم

5116111180بسنت طارق السٌد ابراهٌم رواق هندي

5116112181بسنت عبد المجٌد محمد السمدونى

5116113182بسنت عصام محمد الشوربجى

5116114183بسنت ٌسرى محمد محمد زٌتون

5116115184بالل طه  احمد طه سٌد احمد

5116116185بٌشوى سمٌر ٌوسف ٌعقوب

5116117186تسنٌم صبرى عبد المنعم محمد ٌحٌى

5116119187تقى احمد خٌرى عبد الوهاب

5116120188تقى عالء الدٌن احمد ابراهٌم

5116122189جاسمٌن جمال عبد الفتاح على سالم رزق

5116123190جمانا عمرو صالح الدٌن زكرٌا عطٌه شاهٌن

5116124191جهاد احمد محمد شعبان  شمه

5116125192جهاد بهاء عبد المولى محمود

5116126193جهاد حمٌده عبد الجلٌل حمٌده عطوه

5116127194جهاد عبد الغنى حفنى ابراهٌم

5116128195جون نبٌل بشري شحاته عبده

5116129196حازم اشرف محمد عبد الفتاح محمد  خضر

5116131197حبٌبه حمدى عبد المجٌد شلبى

5116134198خالد احمد احمد محمد حموده

5116136199خلود عبد الناصر احمد زقزوق

5116137200خلود فرج موسى عبد الرحٌم القالوى

5116138201دالٌا عبد الحمٌد عبد الحمٌد محمد   هوارى

5116139202دالٌا محمد محمد  الساخى

5116140203دمٌانة محروس رٌاض ناشد ساوٌرس

5116141204دنٌا ممدوح رشاد احمد صقر

5116142205دٌفٌد ماجد جرجس عوض

5116143206دٌنا اشرف محمود محمد عامر

5116144207دٌنا رزق محمود رزق محمد

5116145208دٌنا فهمى السعٌد الحسانٌن هلبه

5116146209دٌنا محمد احمد خلٌفه

5116149210رحاب صدقً مسعود حسٌن خلٌفه

5116150211رحمه   سٌد سلٌمان محمد

5116151212رضا ابراهٌم قاسم ابراهٌم

5116152213رضوى حسام احمد محمد ابراهٌم

5116153214رضوي صالح محمد احمد البربري

5116154215رضوى فرج محمد قرقاره على

5116156216رفعت مدحت خلٌل أنور بركات



Indole

Steroidal

Quinoline

Isoquinoline

Pyridine

Piperidine

Phenyl alkyl amine

Imidazole

5116157217رنا رفعت على قاسم الصعٌدى

5116158218رنا طارق محمود احمد المنزالوى

5116159219رنا  عادل علً  الدمٌري

5116160220رنا محمد حسن ٌاقوت

5116161221رنا محمد عبد العزٌز عبد الحمٌد الدٌب

5116162222رنا وحٌد  حامد محمد السوٌفى

5116163223رندا محمد جهاد احمد ماهر الزفتاوى

5116164224روان احمد اسماعٌل عبد الهادى  قشٌوط

5116165225روان احمد محمود كامل محمد السٌد

5116166226روان اشرف صابر حسن محمود

5116167227روان اشرف محمد سمٌر محمد عباس عبدالحمٌد

5116168228روان عبدالرحمن صبحى جاد عٌد

5116169229روان عبد الرحٌم عبد المجٌد  عبد الرحٌم

5116170230روان عصام الدٌن عبد المنعم على عرٌضه

5116171231روان محمد ابراهٌم سالمه

5116172232روان ٌاسر أحمد إمام

5116173233روال مجدي مٌخائٌل ٌوسف صلٌب

5116174234رٌجٌنا عالء حلمى سوٌرس سالمه

5116176235رٌم خالد محمد الكومً محمود  ابو حطب

5116178236رٌهام مصطفى ابو الٌزٌد زٌاده

5116179237زٌاد سمٌر زكرٌا الخوالقه

5116180238زٌاد عبد الحمٌد محمد على ابومضاوى

5116181239زٌاد محمد عبد الحلٌم محمد خالد

5116183240زٌنب عماد الرفاعى محمد الرفاعى شهاب الدٌن

5116184241زٌنب محمود سعد الدٌن احمد الشابورى

5116185242ساره احمد محمد عبد المقصود بكر

5116187243سارة سعد عبد الوهاب سمنه

5116188244ساره مٌمً انٌس مٌنا مٌخائٌل

5116189245ساره عبد التواب عبدالغنً  عبدالتواب

5116190246سارة عصام محمد عزت على

5116191247ساره مدحت عبد الهادى اسماعٌل داود

5116192248سامى جمال عبد الفتاح محمد راضى

5116193249ساندرا عماد سالمه ناشد

5116194250ساندرا هانً رمزي ذكى عٌد

5116195251سلمى اشرف ٌوسف عبدالرحٌم  طبق

5116196252سلمى السٌد ابراهٌم السٌد عمر

5116197253سلمى سعد خمٌس حامد

5116198254سلمً سعٌد عبدالغنً محمد المغربً

5116199255سلمى عبد العزٌز محمد السٌد النجار

5116200256سلمً محمد احمد شوقً مكرم

5116202257سمر منصور شنوده جوهر

5116203258سمٌر جابر عطٌه على خلف

5116204259سمٌه جمال محمد محمد الطلى

5116205260سمٌه خالد موسً عبدالكرٌم ابراهٌم



Imidazole

Indole

Steroidal

Quinoline

Isoquinoline

Pyridine

Piperidine

5116206261سندس محمود السٌد سعد الفقى

5116208262سهٌله فوزى فؤاد منٌس

5116209263سٌف االسالم محمد محمود عبد الخالق  عوض

5116210264سٌف الدٌن ٌاسر ابراهٌم سعد خلٌل سٌف

5116211265شادي احمد عبدهللا عقده

5116212266شاهنده فؤاد بدران عبد المجٌد  هندى

5116213267شذا السٌد لطفً عباس محٌسن

5116214268شعبان عبدهللا عبدهللا شاور

5116216269شٌرى شهدى نجٌب  عطا هللا

5116217270شٌرٌن محمود ابراهٌم محمد شرف

5116218271شٌماء على احمد  عبد العزٌز

5116219272شٌماء محمد عبد العزٌز محمد زاٌد

5116220273صالح الدٌن  محمد اسماعٌل  عبد العاطى

5116222274ضحً رافت احمد ابراهٌم علً

5116223275عبد الحكٌم وجدى رشاد  عبد الفتاح

5116224276عبدالحمٌد فتحى حامد محمد رمضان

5116225277عبد الرحمن إبراهٌم محمد  البهلوان

5116226278عبد الرحمن احمد حافظ النحراوي

5116227279عبدالرحمن  احمد علً عبد الواحد ابراهٌم

5116228280عبد الرحمن احمد فتحى عبد الحمٌد الطواب

5116230281عبدالرحمن خالد توفٌق شاذلى ابراهٌم

5116231282عبدالرحمن  طارق محمود محمد حسٌن

5116232283عبدالرحمن عالء محمد صالح الدٌن هٌكل

5116233284عبد الرحمن محمد الصغٌر محمد  عبد الجواد

5116235285عبدالرحمن محمد سعٌد عبد الحمٌد منصور

5116236286عبد الرحمن  محمد عبد الرحمن السٌد بدر

5116237287عبدالرحمن  محمد نصر دروٌش

5116240288عبد هللا عطٌه محمود الدخاخنى

5116244289عبد هللا طه طه مصطفى شومان

5116245290عبدهللا محمد سعد هللا زكً  الجربٌد

5116247291عبٌر على احمد االباصٌرى محمد

5116248292عزه صالح الدسوقً عبد الغنً

5116251293عالء محمد معوض ابراهٌم حمدان

5116253294على سمٌر على سلٌمان داود

5116254295على محمد عبدالمولى السٌد حماد

5116255296علٌاء محمد عبد السالم رمضان  خفاجة

5116256297عمر احمد عبد الحمٌد عمٌش

5116257298عمر اكرم محمد نمٌر

5116259299عمر عادل عبد الفتاح سلٌمان عوٌضه

5116260300عمر عالء الدٌن محمد نعمان

5116261301عمر محمد سعد على حوٌله

5116262302عمر محمد عبدالصادق ملٌجى

5116263303عمر محمد مراد حسٌن

5116264304عمر  محمود حامد عبد الرحمن نصار



Piperidine

Phenyl alkyl amine

Imidazole

Indole

Steroidal

Quinoline

Isoquinoline

5116265305عمر هانى محمد محمد نعمان

5116266306عمرو جابر سعد حسنٌن

5116267307عمرو عزالدٌن احمد سعٌد احمد عبدالرحمن

5116268308عمرو محمد عبد هللا السٌد خلٌل

5116269309عمرو ٌحٌى ابراهٌم فتٌحة على

5116270310فادى عدلى رسلى فهمى عطٌه

5116273311فاطمة كامل محمد كامل الخولى

5116274312فاطمه محمد محمود عبد الحمٌد  محمد

5116278313فهمى رفعت فهمى زكرى

5116279314فوزٌه على أحمد ثابت

5116280315كرٌمان محمد سعد محمد نوفل

5116281316كالرا أكرم سعد فرج

5116282317كالرا ناجى عزٌز فرٌد

5116284318المٌس ابراهٌم سعد السودانى

5116286319لمٌاء عبد الحفٌظ عبد الحمٌد على زهران

5116287320لوجٌن  طارق محمد بدٌر  الشبراوى

5116288321لٌندا محمد خالد ابوطاٌش

5116289322مارك جورج فاروق ابراهٌم جورجى

5116290323مارك سعٌد نعٌم وهبه

5116291324مارٌنا جورجى نصر جورجى

5116292325مازن محمد على محمد على

5116293326مازن مشرف جالل عبد هللا مشرف

5116294327ماهى إٌهاب فؤاد اسكندر

5116296328محمد احمد محمد  محمد ابوعجٌله

5116297329محمد اسامة ٌوسف عبد الحمٌد النجار

5116298330محمد اشرف عبد الحمٌد محمد

5116302331محمد جمال على على محمد جابر

5116303332محمد حسٌن سنوسً محمد ٌوسف

5116304333محمد خٌري غانم المصري

5116306334محمد عبد الهادى ابراهٌم محمد زغلول

5116307335محمد عبد الوهاب فاوى احمد محمد

5116308336محمد عثمان االحمدى محمد دروٌش

5116309337محمد عزت شعبان عبدالحمٌد محمد

5116310338محمد عماد حمدي منٌسً

5116311339محمد عٌد سالمه  عبداللطٌف

5116313340محمد محمد ابوالمعاطى على بدوى

5116314341محمد محمود جابر احمد السخاوى

5116315342محمد مصطفى محمد عبدالغنى

5116317343محمد ولٌد عبد المعطى  عبدالحمٌد

5116318344محمود اسامة عبد الجلٌل مصطفى صقر

5116319345محمود خالد حسن ابراهٌم الصباغ

5116320346محمود عادل ابراهٌم قاسم محمد

5116322347محمود عبد المعطى احمد محمود سالم

5116323348محمود عبد المنعم عبد الحمٌد محمود  عبد هللا



Isoquinoline

Piperidine

Pyridine

Phenyl alkyl amine

Imidazole

Indole

Steroidal

5116324349محمود فكرى صالح الدٌن زوٌن

5116325350محمود محمد أحمد إسماعٌل إبراهٌم

5116327351مروان امٌر عبد العاطى علً العشماوى

5116328352مروة محمد مصطفً السٌد علً

5116329353مروه مروان فخرى

5116331354مرٌم أحمد زكرٌا محمد عبدالقادر

5116332355مرٌم صالح حمدى محمد هدى

5116333356مرٌم عادل ملك سعد هللا خٌرهللا

5116334357مرٌم وجدى فوزى زخارى

5116335358مصطفى أحمد محمد عبدالخالق حربى

5116336359مصطفى أحمد مصطفى أحمد محمد

5116337360مصطفى اسامة السٌد السٌد زغلول

5116338361مصطفى سعٌد صالح محمد غازى

5116339362مصطفى عماد محمد  محمود جبر

5116340363مصطفً مجدى عبد العزٌز سلٌمان

5116341364مصطفى محسن داود العبد

5116342365مصطفً محمد كامل الجاوٌش

5116343366منار جمال لطفً شعبان دٌاب

5116344367منه هللا سامى راشد شحاته النقٌدى

5116345368منه هللا  مجدى عبد المحسن محمد عطٌه

5116346369منه هللا  محمد عباس شومان

5116347370منى محمد عبد المعز صالح على

5116348371مهاب اٌهاب فؤاد اسكندر

5116350372مهند ٌحٌى شفٌق  حسٌن

5116351373مى عبد الفتاح ابراهٌم احمد احمد

5116352374مى قطب محمد العطار

5116353375مٌاده القادوسى السٌد فاروق عبدالعزٌز

5116354376مٌادة شوقى سعٌد محمد سعٌد

5116355377مٌار حماده فتح هللا المرشدى

5116356378مٌار محمود محمد محمود شحاته

5116357379مٌرنا اشرف محمد السعٌد البنا

5116358380مٌرنا عادل محمد السعٌد حسن الجتمه

5116359381مٌرنا كمال محمد محمد خمٌس

5116361382مٌنا لطفى فهٌم ٌوسف مٌخائٌل

5116362383نادٌن احمد عطٌه عبد اللطٌف

5116363384نادٌن احمد محمود عبد الحلٌم حسٌن

5116364385نادٌن عزت أمٌل  عٌاد

5116365386ناردٌن كمال ابراهٌم عدلى عبد السٌد

5116366387نانسً فتحً ابوالفتوح  عبدالغنً

5116369388ندا محمد زكى عبد القوى سالم

5116370389ندى احمد سعد محمد فراج

5116371390ندى اسماعٌل محمد اسماعٌل زٌتون

5116373391ندى جمال طاٌل حمد محمد الشناوى

5116374392ندى ربٌع مصطفى فهمى البرقى



Quinoline

Isoquinoline

Pyridine

Piperidine

Phenyl alkyl amine

Imidazole

Indole

5116375393ندى صالح عوض فراج

5116376394ندى عبدالفتاح احمد عبدالفتاح قنصوه

5116377395ندى عبد الهادى فتحى عطٌه سالم عٌسى

5116378396ندى محمد حسن محمود محمد

5116379397ندى محمود السٌد عبدالفتاح السٌد

5116380398ندى محمود محمد محمد محمود

5116381399ندى نبٌل انور احمد دوٌد ار

5116382400ندى هشام خمٌس السٌد مرسً

5116383401نغم محمد سمٌر محمود على شقرف

5116384402نغم ٌحًٌ ابراهٌم مغازي  شتا

5116386403نهٌر احمد رشدي احمد تحلب

5116387404نور الهدي سامى احمد مقبل احمد

5116388405نور الهدى محمود سالم ابو العال محمد

5116389406نور عبد الحمٌد السٌد عبد هللا تعلب

5116390407نورا المعتز رؤف ابراهٌم صقر

5116391408نوران محروس محروس الطوٌلة

5116393409نورهان أحمد عبدالباسط أحمد ابراهٌم

5116395410نورهان حمدى محمد فهمى السٌد

5116396411نورهان سعد كمال قدرى سعد الرشٌدى

5116397412نورهان سعٌد احمد  عبد السالم

5116398413نورهان شوقً سعٌد شعبان  نعمة هللا

5116399414نورهان طارق محمد    حسن

5116400415نورهان فرج عبد الرحٌم جمعه

5116401416نورهان محمد شحاته الحوفى

5116403417نورهان نبٌل محمد ابراهٌم سالم

5116404418نٌره شرٌف محمد حماده بصٌله

5116405419نٌرة محمد احمد خٌر الدٌن ابراهٌم

5116406420نٌرمٌن شوقى محمد محمد عجوه

5116407421هانٌا احمد محمد احمد رزق

5116408422هاٌدى  مرتجى ابراهٌم  عبد المجٌد

5116409423هدي عبدالجلٌل عبد السالم  عبد الفراج

5116410424هدٌر احمد فرج محمد عبدالعال

5116411425هدٌر  جالل محمد محمد  جوٌد

5116412426هدٌر مفتاح عبد اللطٌف موسى

5116415427هشام أشرف رمضان صقر

5116416428هشام فؤاد على  محمود

5116417429هشام محمد على جبر ابراهٌم

5116418430هند احمد عوض محمود بدر

5116419431هند عبد السالم محمد عبد المنعم العبد

5116421432ود عالء حسن محمد حسن

5116423433والء عطٌه عبد الباري  عبدالحفٌظ

5116424434وئام اكرم عبد العزٌز سرور

5116425435ٌارا خالد احمد احمد ناصر

5116427436ٌاسر رزق عبد الرازق العزب سٌرس



Indole

Steroidal

Quinoline

Isoquinoline

Pyridine

Phenyl alkyl amine

Piperidine

5116428437ٌاسمٌن جالل سالم حمزه

5116429438ٌاسمٌن حازم سعد السٌد عطٌه قره

5116430439ٌاسمٌن سلٌمان رمضان سلٌمان سعفان

5116431440ٌاسمٌن صبحً السٌد حجازي

5116432441ٌاسمٌن محمد رجب حسٌن

5116434442ٌاسمٌن موسى حسٌن موسى النحراوى

5116435443ٌحٌى جهاد محمد عبدالعال محمد

5116436444ٌاره عالء عبد المجٌد حامد عٌسى

5116437445احمد عماد الدٌن احمد سالم  عمر

5116438446انجى ولٌد عبد الحمٌد عبد القادر محمد

5116440447اٌمان محمود خضر حسٌن شاهٌن

5116441448حمزه صالح الدٌن حمزه مرسى محمد

5116442449رفٌده احمد محمود على

5116443450سلمى حاتم كمال الدٌن بدر الدٌن  محمد

5116444451شٌماء اسامه احمد  عبد المقصود

5116445452طاهر فتحى طاهر جعفر قاسم

5116449453عمرو محمد فاٌق محفوظ محمد

5116450454محمد سعٌد عبد العزٌز  عبدالرازق

5116451455محمد عصام شفٌق ابراهٌم الصباغ

5116452456دٌنا احمد محمد احمد على

5116453457مرٌم ابراهٌم مسعود ابراهٌم مسعود

5116505458حماس محمد عبد الصابر احمد النمر

5116507459رنا عرفه ابو المعاطى على عرفه

5116508460روضة ٌاسر على محمد على ادرٌس

5116509461ساره سامً محمد مصطفً  ابو عبٌه

5116510462علٌاء احمد محمد محمد احمد

5116600463انجى مدحت حسٌن خلٌل

5116601464بسنت عاطف كمال محمد ابو العنٌن

5116602465خلود عبد الحمٌد االمام الشورى

5116603466خلود محمود محمود محمد ٌاسٌن

5116604467سماء  سعٌد عبد السالم على حبٌشى

5116605468سهٌال  خالد حمزة محمود سلمان

5116606469شٌماء  كمال عبد الظاهر هنداوى  زبادى

5116607470علٌاء شرٌف اسماعٌل دهٌس احمد

5116608471مارى مورٌس ٌوسف ملك داود

5116609472محمد فضل ابراهٌم فضل  جٌره هللا

5116610473محمد محمود ابراهٌم محمود التهامى

5116611474محمود  شهاب ابراهٌم هٌبه الكبش

5116612475مروه  وائل زكى صالح احمد حمدى

5117500476ابراهٌم اسماعٌل عبدالسالم احمد

5117501477احمد محمود سامى محمد احمد الدرف

5117503478بافلى جرجس منصور جادالسٌد

5117507479ٌاسمٌن خالد حسن أحمد حسن االبزاري

5118500480احمد اسالم عبدالرؤف بدر


