
 Virology & Parasitology (PM203) 

Marks of Parasitology 

Assignment  Name ID No. 

 1 5117002 ابراهيم عبدالحليم ابراهيم حواش  20

5117018 احمد عادل احمد محمد زكي    2 

5117076 ايمان حسن عوض عبد الرازق ابراهيم 14  3 

5117098 بهاء عصام حسن ناصر  14  4 

5117146 روان عبدالرؤف محمد الصمودى  14  5 

5117189 شروق السيد محمد فتح هللا شكر  18  6 

5117261 محمد احمد فتحى محمد اسماعيل روتان 20  7 

5117403 محمد عبدالعزيز غنيمياسمين محمد  14  8 

5117409 يوسف علي زين العابدين عبد السميع هارون 20  9 

5117410 يوسف محمد سعد عبد السالم الشناوى   10 

5117426 عبد الرحمن  يسرى محمود محمد محمد   11 

5117437 مي محمود عوض محمود طايل  14  12 

5118001 ابانوب ايمن كامل خله  20  13 

 14 5118003 ابراهيم على محمد على الهريدى  17

5118004 ابراهيم مصطفى كامل عبد اللطيف غالب   15 

5118005 احمد اسامة زكريا محمد عبدالمنعم 18  16 

5118007 احمد اشرف احمد محمد خنفور  16  17 

 18 5118008 محمد محمود العقاد احمد اشرف  12

5118010 أحمد الشوادفي السيد الجداوي  16  19 

5118012 أحمد حسام فؤاد محمود يوسف  13  20 

 21 5118013 احمد حسن عطيه  احمد  20

5118014 احمد خيرى عبدالجليل غازى    22 

 23 5118015 الرب -احمد رجب حماده جاد  18

5118016 احمد سعيد عبدهللا قناوى عبدالرحمن 18  24 

5118017 احمد سيد احمد عبد الواحد سيد احمد ابو حطب  20  25 



5118018 احمد طلعت محمود شعبان علي  16  26 

5118019 احمد عبدالباسط على احمد  18  27 

5118020 القادر عبد النبي حسين بربراحمد عبد  20  28 

5118022 احمد فتوح فوزي سرور  17  29 

 30 5118023 احمد ماهر رمضان عويضة الجمل  18

5118024 احمد محمد السيد محمد متولى  18  31 

5118025 احمد محمد جالل محمد 20  32 

5118026 محمد عبدالرحمن بركات احمد محمد  20  33 

 34 5118027 احمد محمد يوسف السيد محمد  13

5118028 احمد محمود احمد محمود ابوشنب  20  35 

5118035 ارساني ايمن عزيز موسى  20  36 

5118036 اروى سعد عبدالدايم احمد ابراهيم 16  37 

5118037 اسراء حسن على محمد على 20  38 

5118038 إسراء زكريا عبدالرؤف محمد شراقي  4  39 

5118039 اسراء صالح الدين محمد السيد نصار 20  40 

5118040 اسراء عابدين عبد البارى عبد الواحد عبده 18  41 

5118041 اسراء محمد صالح عبد الرحيم بهنسى عبد هللا  18  42 

 43 5118042 عباس محمود منصور اسراء محمد  18

 44 5118043 اسراء محمد محمود سرور حماده القونى 20

 45 5118044 اسراء وائل طه احمد هالل  18

5118045 اسالم فتحى سعيد  شمس الدين 18  46 

5118046 اسالم محمود محمدمحمد سنيور  20  47 

5118047 سيف النصر عبد العاطى قاسم اسالم نبيل  18  48 

5118048 اسماء ابوالخير محمود ابوالخير  20  49 

5118049 اسماء السيد محمد  حسين 12  50 

5118050 اسماء حسن عبد الصادق ابراهيم 20  51 

5118052 اسماء عادل المرغنى محمد يحيى 20  52 

5118053 عبدالمجيد سعد طايع اسماء  18  53 



5118054 اسماء محمود احمد حمودين 20  54 

5118055 اسماء مراد صفوت البيومى  20  55 

5118056 اسيل محمد عبدالمنعم ابراهيم احمد 20  56 

5118057 االء احمد ادريس ابو الحسن  16  57 

5118058 احمد عبدالعزيز العمرجىاالء جمال  18  58 

5118059 االء مسعود صبحى مسعود محمد ابو طاهره  20  59 

5118060 االء مؤمن عبدالحميد حسن  12  60 

5118061 االء ياسر محمد سعيد  الويشى  20  61 

 62 5118062 البير وائل صداق نخله  20

5118063 شحاته عبدالحميد خليفه امل رفعت  18  63 

5118064 امنيه احمد محمد سلطان  20  64 

5118065 امنية عماد محمد كمال حمود  20  65 

5118067 اميرة محمد فتحى توفيق احمد  20  66 

5118068 اميرة يحيي زكريا الشاعر  20  67 

5118069 اندرو عزت عزمى عبيد بشاى  14  68 

5118070 انطون اشرف فاروق جرجس  18  69 

5118072 ايه احمد زكريا على  عبد الناصر  12  70 

5118073 ايه احمد محمود الطاهر معوض  18  71 

5118074 ايه اسامة عبد الخالق والي  20  72 

5118075 ايه اشرف احمد السيد  12  73 

5118076 ايه اشرف حسن محمد النجار  14  74 

5118077 اية السيد البشير السيد رميح 16  75 

5118078 ايه ايهاب السيد سعيد جابر  14  76 

5118079 ايه جمال نصر الدين  عبدالاله 20  77 

5118080 ايه رمضان احمد البدوى خليفة  20  78 

5118081 ايه  محمد ابراهيم محمد  البحيرى  12  79 

5118082 انور احمد محمد اية محمد  14  80 

 81 5118083 أية محمد حلمى يوسف يوسف  19



5118084 ايه محمد فوزى محمد حسين  20  82 

5118085 ايه محمد فؤاد محمد مرسى  18  83 

5118086 اية محمد كيالني احمد محمد  18  84 

5118087 اية محمد محمد سالم هالل  18  85 

5118088 ايه ياسر عبد الرءوف السيد سيف  20  86 

5118089 باسم محمد سعيد سيد احمد  عبد الحليم 20  87 

5118090 باكينام عادل عبدالنور راغب ابراهيم 20  88 

5118091 بثينه  خالد عيد السيد  خضر  16  89 

5118092 بجاد محمد حسني محمد خميس  20  90 

5118093 احمد بسيونى السباعى احمدينبسمة   20  91 

5118094 بسمه ايمن خميس عبدالرحمن  عبد الغنى 18  92 

5118095 بسنت احمد شحات عبد الجابر محمد 20  93 

5118096 بسنت سعد شحاتة عبدالوهاب حسن 18  94 

5118097 بسنت محمد زين العابدين محمد الطوخى  19  95 

5118098 بيشوى ناصر دانيال زكى جرجس  14  96 

5118100 تسنيم يحيى عبد الحميد زيدان 4  97 

5118101 تغريد شكرى عطيه عبدالمجيد االقطش  20  98 

5118102 تقى عادل محمد عبد الفتاح الجمل  14  99 

5118104 تيسير فرج محمد عبدالرازق  20  100 

5118105 محمد مختار زين الدين ثناء حسين  20  101 

5118106 جيهان هشام محمد خليفه سردينه  20  102 

5118107 حازم عماد الدين محمد السيد حسن 20  103 

5118109 حبيبة حازم محمد محمد القاضي  20  104 

5118110 حبيبة شعبان فتحى محمد جمعة  12  105 

5118111 محمد طه ابوزيد حبيبة عادل  19  106 

5118112 حبيبة عماد حمدى بسيونى هشام  20  107 

5118113 حسام اسامة عبدالفتاح عبدالقادر القصاص  20  108 

 109 5118115 حسام محمد فوزي عوضين 16



5118117 حسناء الحسين محمد عبدالعاطى حيدر 12  110 

5118118 حسن اللقانىحسناء حسام   16  111 

5118119 حسناء عبدالحكيم السيد عبداللطيف الوكيل 20  112 

 113 5118120 حنين اشرف عباس ابراهيم  20

5118121 حنين شريف محمد عبدالفتاح الحداد  18  114 

5118122 حنين عبدالحميد محمد يوسف ربيع 20  115 

5118124 الحليم سعد عبد الحليم غازي خلود عبد  20  116 

5118125 خلود محمد ابوالفضل ابوالعال  18  117 

 118 5118126 خلود محمدى ابراهيم حسن حامد  18

5118127 خلود مصطفى اسماعيل شحاتة  20  119 

5118128 دارين ابراهيم فرج محمد شعيب  12  120 

5118130 فتحى انور محمد العربىداليا محمد  18  121 

5118132 دينا شريف عبدالحميد حسن سيف الدين 18  122 

5118133 دينا محمد عبدالاله محمد  20  123 

 124 5118134 دينا محمود ابو العال ابو احمد  18

5118135 دينا محمود عبدالهادى سالم مرسى  18  125 

 126 5118136 محمد راجح راجح خالد  16

5118137 رامى محمد احمدحنفى محمود    127 

5118138 رانيا عاطف عبدهللا محمد عيسى  18  128 

5118139 رانيا محسن السادات سليمان العزبي 14  129 

5118140 رحاب احمد عبدالمجيد عيسى    130 

5118141 عبد السالم محمد عبد الحميد  السروجى رحمه     131 

5118142 رضا ابراهيم فرج حسن    132 

 133 5118143 رضوى رضوان جالل محمد رضوان 

5118144 رضوى رمضان سعد محمد صفار    134 

5118145 رضوي علي طلب  عمران   135 

5118146 محمد محمد رمزى رضوى مجدى  20  136 

5118148 رنا ابراهيم عبد الفتاح عبد هللا سالم  18  137 



5118149 رنا اشرف السيد عطيه محمد رخا    138 

 139 5118150 رنا عمرو إبراهيم فتحي الهوارى  

5118151 عبد العزيز محمد عبد الرحمن جميل رنا محمد  14  140 

5118152 روان احمد السيد سيد احمد   ابراهيم 20  141 

5118153 روان الجرايحي ابوالعطا ابوالعطا  دويب  20  142 

5118154 روان جالل أبوالسعود عبيد أبومضاوى    143 

5118156 روان خالد محمد حسني كحله  20  144 

5118157 روان عالء محمد سيد احمد غزاله    145 

5118158 روان عالء مصطفى محمود صالح    146 

5118159 روان على مسعود عماره  4  147 

5118160 روان عمرو محمد السيد  14  148 

5118161 روان فتحى حاتم مبروك سالم    149 

5118162 عبدالرحمن موسى روان ماهر  20  150 

5118163 روان محمد رغيب  عبداللطيف المرشدى    151 

5118164 روان محمد عبدالفضيل محمود    152 

5118165 روان محمد محمد مصطفي الزيبق    153 

5118166 روان محمد محمود احمد  20  154 

5118167 يوسف اسماعيل محمد التراس روان محمد  14  155 

5118168 روان محمود كمال مرسى عبدالمنعم 20  156 

5118169 روان هشام المحمدى محمد عوض  20  157 

5118170 روان هشام سالمه محمد سيد احمد  16  158 

5118171 روان وائل عبدالهادى احمد نعيم  16  159 

5118172 انور ابراهيم حسن روان وليد    160 

5118173 روبير مرقص عبدالمالك رزق  14  161 

5118174 روضه ايمن معوض  ابو زهره  20  162 

 163 5118176 رياض ابراهيم عبدالحليم محمد محفوظ  18

5118177 ريم أحمد جالل شعت  20  164 

5118178 ريم السيد محمد الديداموني  20  165 



5118179 ريم محمد محمود هلول  20  166 

5118180 ريم يعقوب علي يعقوب على محمد  20  167 

5118181 ريهام حازم اسماعيل علي عرفات  18  168 

5118183 ريهام على قدوره ريزه  20  169 

5118184 زياد احمد محمد محمد خميس  20  170 

5118185 مصطفى طوسون حسن زياد ايهاب  10  171 

5118186 زينب امين محمد امين ابو زيتحار  20  172 

5118187 زينب محمد محمد أصالن حسان 18  173 

5118188 ساره احمد منصور شبيب محمود  20  174 

5118189 ساره ايهاب عبدالمنعم احمد  20  175 

5118190 ساره ايهاب نبيه محمد  16  176 

5118191 ساره خالد محمد قدري    177 

5118192 ساره سامح عبدالعال محمد محمد  20  178 

5118193 ساره طارق رمضان هيكل  20  179 

5118194 ساره عبد المنعم عبد العزير عبد المنعم  عبدهللا 15  180 

5118195 عبدالسيد ابراهيم عبدالسيدساندى  20  181 

5118196 ساندى مجدى نظيف جرجس  16  182 

5118197 سجود شرف عبدالجواد موسى شرف  20  183 

5118198 سعد احمد سعد احمد عبدالعال  20  184 

5118199 سعد سعيد سعد محمد المزين 18  185 

5118200 عبدالقادر صالح سلمى اشرف    186 

5118201 سلمى سامح حمدى هنداوى فاضل  20  187 

5118202 سلمى سعد احمد ابوالضراير  20  188 

5118203 سلمي كرم محمد علي هالل  20  189 

5118204 سلمى محسن حامد ابراهيم المشد  16  190 

5118205 سلمى محمد السيد دغيش  20  191 

5118206 سلمى محمد فريد السيد احمد 19  192 

5118207 سلمى مختار محمد عاصى  4  193 



5118208 سلمى مصطفى عبدالقادر مجلى عمر 4  194 

5118209 سليم محمد سليم عبدالمنعم الكيالنى 20  195 

5118210 سما حمدي سعد احمد  18  196 

5118211 محمد سعيد الكومي سمر مجدي  16  197 

5118213 سمر محمود فاروق محمود بلبع 20  198 

5118214 سندس حمدي عبد الفتاح ابراهيم خليل 20  199 

5118215 سندس عبدالباسط فرغلى السيد على 20  200 

5118216 سهام احمد محمود سرور حمادة القونى 4  201 

5118217 سهيلة اسامة امين محمد عبده خير هللا 15  202 

5118218 سهيلة حسين ابراهيم موسي حسن  18  203 

5118219 سوسن حسني عبدالمنعم البهنساوي  18  204 

5118220 سيف الدين  أحمد جمال محمدين إبراهيم 20  205 

5118221 سيندى جورج حلمى يوسف عطا هللا 18  206 

 207 5118223 شادى شكري انطون كيرلس  20

 208 5118224 شادى مجدى محمود السيد سالم  18

5118225 شروق قاسم محمد احمد تركى  18  209 

5118226 شريف اشرف عبدالحميد عبدالجواد ابوالعزم  8  210 

5118227 شريف عزيز ميشيل رزق لوقا  20  211 

5118228 خضر السيد محمود شهد اشرف  20  212 

5118229 شيماء محمد عبدالحميد حسن عبدالعاطي  20  213 

5118231 طارق صالح محمد السنوسى  18  214 

5118232 طارق مجدى بسطاوى ابو القاسم  14  215 

5118233 عائشه سمير محى الدين الخرادلى  20  216 

5118234 عبد الموجود عبدالرازاق السحماوى عائشة محمد  20  217 

5118235 عبدالحميد كامل سعد عبدالعليم 8  218 

5118236 عبدالرحمن ابراهيم على جاويش  10  219 

5118237 عبدالرحمن احمد الشحات احمد ضيف  20  220 

5118238 عبدالرحمن احمد محمد سليمان  10  221 



5118240 عبدالرحمن السيد محمد عبدالرحمن ابوحفيض  20  222 

5118241 عبدالرحمن رجب عبدالراضى بخيت  18  223 

5118242 عبدالرحمن رضاء رمضان احمد عبده 20  224 

5118243 عبدالرحمن سيد احمد بهلول  20  225 

5118245 عبدالرحمن عمر عبدالحميد محمد على 20  226 

5118246 عبدالرحمن كمال الدين ابراهيم احمد شلبي  20  227 

5118247 عبدالرحمن محمد عباس البندارى السيد احمد  14  228 

5118248 عبدالرحمن محمد محمد فتح هللا ابوالعنين 20  229 

5118249 عبدالرحمن مؤمن محمود مكى  20  230 

5118250 نصر سعد على جبر عبدالرحمن  20  231 

5118254 عبدهللا جابر عبدهللا عبدهللا حميده  20  232 

5118255 عزالدين احمد منصور عبدالعزيز محمد 18  233 

5118256 عال عبدالرحمن عبدهللا عبدالفتاح الفار 14  234 

5118257 على حازم على محمود نديم 20  235 

5118258 على فوزى على  حسانين 14  236 

5118259 على محمد عبدالمنعم محمود على  16  237 

5118260 على مصطفى حسن عبدالعال البسيونى 20  238 

 239 5118261 علياء محمد عبدالهادي عابد جاد  20

5118262 عمار عادل هنداوى على موسى  14  240 

5118264 مغاوري ابراهيم  ابراهيم رميحعمر جميل  18  241 

5118265 عمر طارق خميس السيد مرسى  20  242 

5118266 عمر محمد االحمدى محمد االشقر  10  243 

5118267 عمر محمد عبدالحميد الشوربجى  16  244 

5118270 عمرو سعيد جابر احمد بكار  18  245 

5118271 سليمان عبدالموجود عبدالمنعمعمرو على   20  246 

5118272 عمرو محمد عالء صالح محمود جاد الحق  20  247 

 248 5118273 عهد علي احمد فؤاد فضيلة  18

5118274 غادة محمد مسعود قطب علي  18  249 



5118275 غاليه عبد سليمان سليمان 18  250 

5118276 شريف مطاوع فارس يوسف   14  251 

5118277 فاطمه حلمى عبدالمطلب السيد رصد 14  252 

5118278 فاطمه عبد الرحيم حداد  عبد الرحيم 20  253 

5118279 فاطمة محمد عبدالخالق عفيفي عبدالعاطي  18  254 

5118280 فتحى ياسر فتحى فتوح  16  255 

5118281 محمد محمد القاضي فرحة حازم  18  256 

5118282 فريدة عبدالحكيم محمد عطيه الرشيدى   257 

5118283 كريم ابو الثنا محمد محمد  ابو العنين 14  258 

 259 5118284 كريم خالد عبدالحكيم عبدالعزيز الصاوى  16

 260 5118285 كريم شاكر عبدالباقى على الشرقاوى 20

 261 5118287 كيرلس ابراهيم بحيري جيد  4

5118288 كيرلس طلعت بشري جندي  4  262 

5118290 الرين فرج سعد فرج تادرس  20  263 

5118291 لجين ايهاب محمد ابراهيم بيومي 18  264 

5118292 لميس محمد كمال الدين نورالدين 20  265 

5118293 د النبى هالل لينة محمد جميل عب  20  266 

5118294 مادونا سمير صدقى سعد  جريس  20  267 

5118295 مارتينا مجدى جرجس جوهر شكرهللا 14  268 

5118296 مارجو سامح صموئيل اسكندر  18  269 

5118297 ماريا اشرف سعد بولس  20  270 

 271 5118298 صابر سعد هللا عبد هللا ماريا جورج  14

5118299 مارينا عطاهللا عزيز عطاهللا  14  272 

5118300 مارينا ممدوح حلمى شكرى  14  273 

5118301 مازن محمد عطيه البسطويسى عمر  20  274 

5118303 محمد احمد محمد حسن الصافى  18  275 

 276 5118304 محمد احمد محمد نصر  20

 277 5118305 محمد ادهم راشد محمد عبدالحميد  16



5118308 محمد الهوارى فتحي عزالدين 20  278 

 279 5118309 محمد ايهاب ابراهيم محمد عمر  16

5118310 محمد جابر محمد محمود المنزالوى  18  280 

5118312 فاروق محمد السعيد الكاشف محمد حازم  16  281 

5118313 محمد خالد عبد الحليم السيد اسماعيل  18  282 

5118314 محمد خالد مبارك عبدالصمد عبدهللا  20  283 

5118315 محمد رضا عيسى محمد الزغبي  18  284 

5118316 محمد رمضان محمود شحاته احمد  18  285 

5118319 محمد عادل عبدالفتاح عبدالفتاح 18  286 

5118320 محمد عادل محمد ابوالسعد  18  287 

5118321 محمد عثمان خلف عثمان 14  288 

5118322 محمد عزمى خالد سالمه  دخان 14  289 

5118323 محمد عطيه ابراهيم عطيه  16  290 

5118324 الدين محمد امين عيدمحمد عالء  14  291 

5118326 محمد ماهر محمد موسى  16  292 

5118327 محمد محمود محمد بسيونى دراز  18  293 

 294 5118328 محمد محمود محمد عطيه سليم  20

5118330 محمد ممدوح حسن عبدالعاطي ابوشرابيه 20  295 

5118331 مرشدى محمد عوض محمد موسى  16  296 

 297 5118332 محمد نبيل عبدالفتاح سحلوب  18

5118337 محمود بسيونى محمود محمد شاهين 16  298 

5118342 محمود محمد عبدالهادى محمود الرمسيسى 16  299 

5118343 محمود ناصر محمود عبدالنبى شداد  20  300 

5118344 احمد سالم قريطم محمود هانى  18  301 

5118345 محى الدين محمد محي الدين محمد الحناوي  18  302 

5118346 مختار عبدهللا حسن عبده مشرف    303 

5118347 مرام شحاته حسن شحاته بيومى 20  304 

5118348 مروان احمد دسوقى محمود حالوه  20  305 



 306 5118349 محمد احمد على مروان احمد  20

5118350 مروان عماد محمد شوقى رحومه  16  307 

5118351 مريم اسامة محمد الصبري محمد عيسى 18  308 

5118352 مريم اشرف محمد الصبرى محمد  عيسى 20  309 

 310 5118354 مريم خالد عمران علي  محمود  16

5118355 أحمد علي صفار مريم سامي  20  311 

5118356 مريم سامي فراج محمد فراج  20  312 

5118357 مريم شريف الفونس حنا  20  313 

 314 5118358 مريم عبده سعد محمد الزقم  14

 315 5118359 مريم ماهر عادل حنا 16

5118360 مريم متولى عبدهللا عبدالعاطى محمد 20  316 

5118361 مريم محمد ابراهيم حسين احمد الغرباوي  18  317 

5118363 مريم محمود يوسف محمد ابوطالب  18  318 

 319 5118364 مريم مصطفي حلمي مطر محمد  20

5118365 مريم وليد صابر السيد عباس  20  320 

5118366 مصطفى احمد صالح احمد البنا 20  321 

5118367 مصطفي خالد ابراهيم ابراهيم الماس  20  322 

5118369 مصطفى محمد جابر السيد السبع 20  323 

5118370 مصطفى محمود رفعت الجوهرى  16  324 

 325 5118371 معاذ إبراهيم رجب الزمامرى  16

5118373 معتز جهاد خليل محمد حافظ  20  326 

5118374 عبد العزيز عبد الحميد اسماعيلملك احمد  20  327 

5118375 منار احمد شبانه محمود على  20  328 

5118376 منار احمد محمود عبد الجواد محمد  20  329 

5118377 منار ربيع السيد ابراهيم الشاعر  20  330 

5118378 منار سعيد السيد احمد كديره  18  331 

5118379 منار شفيق عبدالعزيز مصطفى ابوزيد 20  332 

 333 5118380 منار عزت على محمد شاهين 20



5118381 منار محمود محمد سعد الدين 15  334 

5118382 منار ممدوح فتحى ابوخليفه  20  335 

5118383 هللا بدوى صالح محمد بدوى -منه 20  336 

 337 5118384 عبد الحليم حسين محمد عبد المنعممنه هللا  18

5118386 منة هللا مجدى محمد زين الدين على حسن  16  338 

5118387 منه هللا  محمد جمال الدين على  18  339 

5118388 منه هللا على ابراهيم الجرف  18  340 

 341 5118389 العشماوي محمد اسماعيل بركه مها  20

 342 5118390 مها محمد عبد الحافظ السيد الصباغ  20

5118391 مهند اشرف منصور احمد شامه  18  343 

 344 5118392 مودة اسامه السيد القزاز  16

 345 5118393 موده سعد سعد محمد البقرى  20

5118394 مشيل صادق دوس مونيكا جورج  16  346 

5118395 مونيكا وجدى شنوده شنوده  16  347 

5118396 مؤمن خالد عبدالرؤف محمد موسى  18  348 

 349 5118397 مى السيد محمد الغرباوى  20

5118398 مي خالد السيد السيد سليمان 20  350 

5118399 مي زينهم محمد احمد ابوحامد  20  351 

5118400 مي صالح محسن محمود رشوان  14  352 

5118401 مى محمود فطا هللا محمود فطا هللا  18  353 

5118402 مى مديح السعيد وهيب  18  354 

5118403 ميار ابراهيم عباس جاد الحق  20  355 

5118404 ميار اشرف صبحي محمد االباصيري 20  356 

5118405 مكين  رواق ميار جمال سمير   18  357 

 358 5118406 ميار على عباس عيسوى حبيبه 20

5118407 ميار محمد سالم عبدهللا بسيونى  18  359 

5118408 ميار محمد محمد ابراهيم علي 18  360 

5118409 ميرال محمد محمود ابراهيم عثمان 20  361 



5118410 ميرال وائل نبيل مصطفى  20  362 

5118411 ميرنا اشرف اسماعيل عبد العزيز بهنسى 20  363 

5118412 ميرنا أكرم مصطفى أحمد شلبى  20  364 

5118413 ميرنا ماهر ملوك ميخائيل  18  365 

5118414 مينا ثروت نبيه حنا  20  366 

5118415 نادين عبدالحليم على حسن مبارك  18  367 

5118416 نادين عز الدين ابراهيم محمد عثمان 15  368 

5118417 نادين محمد احمد محمد محمود الخضرى  20  369 

5118419 ناهد اشرف يساب فخرى عبيد 20  370 

5118420 نجوى حنفى عباس ابراهيم 20  371 

 372 5118421 نجوي خالد ابراهيم نصار الصعيدى  20

5118422 ندا اشرف عبدالمنعم محمود الجوهرى  20  373 

5118424 ندي ايمن عبد الفتاح السعودي  16  374 

5118425 ندى جابر بسيونى جابر  20  375 

5118426 ندى سيد أحمد محمود سلمان 20  376 

5118427 ندى عثمان عبدهللا عثمان أحمد  18  377 

5118428 عبدالعزيز حسين الكردي ندي عالء  18  378 

5118429 ندى عيد السعيد محمد على  ابو احمد 20  379 

5118430 ندى محمد شوقى بدر  14  380 

5118431 ندى محمد عبد الغنى عبد السالم ابو عضمه  18  381 

5118432 ندى مصطفى عبد الحميد حسن عنانى 20  382 

5118433 ميالد حلمى فاخورى نيرمين  20  383 

5118434 نهاد فيصل عزت برهامى ليمونه  16  384 

5118435 نهال حسام الدين محمد حسن علي الخولي  20  385 

5118436 نهى عبدالمحسن محمد ابراهيم عبد العال 18  386 

5118437 نهى محمد ابراهيم رجب محمد  20  387 

 388 5118438 نورا عالء الدين ابراهيم على حسن  20

5118439 نوران حمزه مختار المسمارى  18  389 



5118440 نوران مدحت جابر حسن مرسى منسى 18  390 

5118441 نورهان اشرف صالح عبدالمجيد الصفتى 20  391 

5118442 نورهان حمدي محمد محمد شتا 18  392 

5118443 نيره حسن صالح محمد إبراهيم 20  393 

5118444 نيرة محمد حسين محمد السيد 20  394 

5118446 هاجر احمد عبد الحميد احمد عرابى  18  395 

5118447 هاجر محمود الصافى محمود طبيخه  20  396 

5118448 هاجر ممدوح حسن علي مجاهد  18  397 

5118449 حسان اسماعيل هانى محمد  16  398 

5118450 هايدى محمد احمد محمد منير علي  20  399 

5118451 هبة هللا عبد الرؤف محمود ابراهيم  18  400 

5118452 هدي عبدالناصر عبدالرحمن عبده  18  401 

5118453 هدير خليل مبروك مكايد عوض ابوخضره  16  402 

5118454 ابوالفتوح احمد حيدرهدير رضا  20  403 

5118455 هدير عوض محمود حسين الورديانى 18  404 

5118457 هدير نبيل سميح بدر 18  405 

5118458 هشام احمد محمد احمد داود  18  406 

5118459 هشام ايهاب صالح محمد درباله  18  407 

5118460 سعيد زكى ابوشنب هشام محمد   16  408 

5118461 همسه هشام نظمى محمد محمود الفراش  20  409 

5118462 هنا ايهاب محمد عبدالحى شلبى  14  410 

5118463 هنا ايهاب محمد ممدوح الروبى  18  411 

5118464 هنا محمد انور ابراهيم فراج  20  412 

5118465 عبدالفتاح قاسم رسالنهند  20  413 

5118467 وائل وليد محمود عبد الونيس شرف  4  414 

5118468 وفاء عبده عابد سيد أحمد الزفتاوي  20  415 

5118469 يارا ايهاب عبدالمنعم صالح  16  416 

5118471 يارا طارق محمد الشيشينى 20  417 



5118472 عبدالحميد محمد االنور دردير يارا  14  418 

5118473 يارا عبدالمنعم محمد حسونه ابراهيم 20  419 

5118475 ياسمين خالد عبد ربه نعيم   420 

5118476 ياسمين عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا الشافعى  20  421 

 422 5118477 يحيى محمد محمود محمد متولى  20

5118478 يمنى حامد محمد ابراهيم الديب  20  423 

5118479 يمنى محمد ابراهيم بيومى ابوخطاب  20  424 

5118480 يوستينا عاطف عياد ابراهيم  20  425 

5118482 يوسف سماحه ابراهيم محمد حسن 20  426 

 427 5118483 يوسف هشام عبدهللا محمد  عطيه  20

5118484 احمد سالم بسيوني الهيتي 16  428 

5118485 احمد فوزى عبدالعزيز خليفه  20  429 

5118486 أن ايمن طه حسين الفقي  20  430 

5118487 حبيبة احمد فتح هللا عبد الرؤف  20  431 

5118489 رغده عبدالعزيز عبد الهادى خليفه  20  432 

5118490 عبد الواحد القيار على احمد  20  433 

5118491 مازن عبد هللا محمود  عبد النعيم 20  434 

5118494 محمد متولى احمد الرياش  16  435 

5118496 نور محمد شوقى مرسى عبدالباقى  20  436 

5118497 يوسف طارق البكري محمد بكري  محمد 20  437 

5118498 طريف مفتاح صالح احمد خالد   16  438 

5118501 الشيماء جمال محمد عبدالعاطى بسيونى 16  439 

5118504 عال جمعه شحاته عبدالسالم الزير  12  440 

5118506 محمد صابر عاطف ابراهيم 16  441 

5118507 مينا فوزي عزيز جورج  20  442 

5118509 عبد المطلب عبد الجليل عجوه مصطفي محمد  20  443 

5118600 احمد محمد خضر سليم 20  444 

5118601 اسراء رفعت على عبد الرحمن ابراهيم 20  445 



5118602 اسراء زكريا حسن سيد احمد النجار  20  446 

5118603 االء كمال حسين الخضيرى  20  447 

5118604 عبد الفتاح ابراهيم السعدنىايه محمد  20  448 

5118606 حمدي احمد سيد احمد رقيه  16  449 

5118607 دينا السيد عبدالحليم عبدالحليم منصور  20  450 

5118608 رانيا محمد السيد عبد الحميد الرسول  20  451 

5118609 روان ابو بكر االشهب دومه  18  452 

5118611 سناء حسام الدين عبداللطيف محمد ابوالسعود  20  453 

5118612 شروق احمد مصطفى عبد الرحمن  20  454 

5118614 مريم صابر عبد الجواد  عبد الخالق  20  455 

5118616 هاجر يسرى سبد محمد ابراهيم  16  456 

5118617 مريم محمد ابراهيم على  حسن  16  457 

5118700 احمد مهدى على مهدى احمد على  4  458 

5118701 أن جورج فخرى صليب  20  459 

 460 5118703 روان ايمن على حجازى  8

5118704 شيماء عالء محمد عبدالعزيز 20  461 

5118705 عمرو مصطفي حسن حسن ابراهيم  20  462 

5118706 الزهراء ياسين عبده محمد  عبدهفاطمة  14  463 

 464 5118707 فرج ابراهيم فرج بوفطيره  20

5118708 محمود مجدي جالل ابراهيم جمعة  شرف الدين 20  465 

5118709 منه هللا  رفعت عبد السميع  مهران  14  466 

5118710 نجوى عمران خميس على  18  467 

 468 5118711 السالم محمد عبد الحميد خالد عاصى ندى عبد  8

5118712 ياسمين محمد احمد السيد الشيخ  20  469 

5118713 الحسينى عزت طه محمد  14  470 

201902445 حبيبة محمد محروس راضى    471 

 472 201902459 ندي حسين عبدهللا عبدالنبي حمدان 

 

 



The deadline to deliver the course work is the next 
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Regards 

Dr. Faika Ibrahim 


