
 

 كلية الصيدلة و التصنيع الدوائى

57357 visit  

على  إبالغيبرجاء  االعتذارحال  وفيبرجاء مراجعة األسماء   

noha.alaaeldine@pua.edu.eg 

  waiting listيل مع أسماء اللتبدل وذلك

 أمام المبنى االدارى بوابة الجامعة عندصباحا  6:30التجمع الساعة 
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57357 visit on 11th of April 2019 
ID Name 

 هدير أحمد السيد أحمد 5114612

 مي اشرف صالح عبد العزيز المناوي 5114343

 أشرف آدم علي  5114501

 روان أشرف عبدالقادر قنديل 5114165

 محمد مصطفي محمد مصطفي 5114308

 احمد كامل السنهوري 5114027

 هند ناصر محمود احمد الحوفي  5114414

 هدير عبدالعاطي مسعود  5114408

 مونيكا ممدوح عياد 5114342

 مارى هانى  5114273

 منى مصطفى محمد رسالن  5114341

 أمل محمد محمد سليمان 5114076

 زينب يوسف محمد السيد  5114180

 هاله احمد محمد ابو الحسن 5114611

 ابوبكر محمد شهيب 5114005

 خلود صالح طه 5114604

 عال رمضان توفيق 5114610

 دينا السيد محمود  5114605

 سالمة محمد حمزة عبدهللا 5114608

5114327 Mariam magdi gad salama 

 امنيه صالح احمد احمد جسرها 5114602

 منه هللا عبدالرؤف محمود 5114336

 منة هللا عرنوس محمد 5114334

 مريم ضياء الدين أنور عوض موسي  5114325

 روان خيري عبدالرحمن محمد خليفة 5114167

 مى محمد السيد إبراهيم الجعفرى  5114345

 منه هللا احمد مصطفي ابراهيم 5114335

 مينا ابراهيم دجاش تادرس 5114356

5114111 Belal essam bikhet 

 اية اشرف حسن على هيبه  5114095

5115513 Abdelrhman Atef Elsanosy 

 حسام حسن خطاب 5114122

5114135 Dalia kassem 

 بالل جمال محمد 5114110

5114208 Sohila alaa nofal 

 ايمان السيد محمد السماحي 5114088

 خلود محمد فاروق مرسي مصطفي  5114132

 ثريا السيد لبيب شاهين  5114116

5114407 Heba ghorab 

5114427 Yasmin mohamed sorour  

 ابتهال عبدهللا الصياد  5114001

 اسراء عصام صالح  5114043



 احمد محمد عطية محارم  5114031

 عبدالرحمن علي أنور منصور  5114229

 محمد عادل فهمي عبد الحليم  5114291

 

57357 visit on 18th of April 2019 

ID Name 

 سديم الحسيني حامد عبده البسيوني 5114195

 أمنية أشرف عبد العزيز أحمد 5114077

 ندى مصطفى فتح هللا الديب 5114374

 دينا أحمد شوقي محمد عزيز  5114139

 زينب محي الدين 5114179

 مريم علي إبراهيم علي عبدالرازق  5114326

 عبد الرحمن محسن عثمان  5114230

 أمنية الشحات ابراهيم عياد 5114078

5114103 aya mesbah hussien  

5114098 Aya saeed atta 

 نوران محمد طارق مسعود 5114390

 مارى هانى منير  5114273

5114443 Dalia magdy ahmed  

 االء جمال عبدالعزيز احمد للو 5114064

5114329 Mustafa Morsy 

 رندا مجدي هويدي 5114162

 هاجر عصام نظمي محمد  5114403

 شاهيناز محمد عبدالهادي هديب  5114217

 منى احمد السيد محمد  5114340

 بتول احمد عالء الدين 5114106

 اسماء خالد عبد العاطي شهاب  5114053

 ندي احمد ابراهيم المرزوقي 5114366

 أحمد جمال معوض حسين 5114009

5114323 Marween salah farrag khadrawi 

 ندى ممدوح احمد عبدهللا عمر 5114375

 نهله هشام  ركابي 5114382

 اميره على عبده مصطفى  5114083

 يوسف عاطف ابراهيم 5114437

 شيرين محي الدين السمره 5114219

 شيري عوض نصر نعمة هللا عوض  5114218

 دينا أحمد شوقي محمد عزيز 5114139

 دينا إبراهيم عبد العزيز  5114138

 دينا حسام الدريني 5114143



5114096 Aya Hussein GHanem 

 إسراء محمد هنداوي  5114470

 ندي طارق محمد محروس حمادة 5114368

 امانى ممدوح عبد الباقى  5114075

 الشيماء عادل محمود الشريف قريطم 5114073

 زياد مهيب محمد محمد وهدان 5114176

5114079 Omneya samir mady 

5114058 Asmaa mohamed abd el ghafar 

 ايه كمال حامد جبريل  5114099

5114089 Eman gamal 

5114080 Omnia Yehia Mahmoud 

5114197 Salma ali soffar 

 


