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 اسم الطالب الدرجة القسم

 ماجستير تطبيقيةالطبية ال ءكيمياال

 دخان سالمه خالد عزمي ندى -
 حسنين محمد احمد محمد هدير -
 زكي جرجس رومان مريم -
 القزق حسين مصطفى ميرنا -
 المجيد عبد محمدين عباده والء -
 محمد أحمد السيد أحمد -
 حسانين محمد السيد محمد عمرو -
 الهادى عبد محمد احمد ندى -
 القويعي عبدالفتاح محسن عبدالرحمن -
 سعيد احمد السيد محمد خالد -
 عالم ابراهيم عصام عال -
 السعدى جابر محمد اسماء -
 عامر طه احمد نورا -
 حبيب المنعم عبد مصطفى رنا -
 زهران طه فوزي محمود احمد -
 ألفة مجدى محمد محمد -
 زين على أحمد -

 

 ماجستير الفارماكولوجى

 مونيكا صبرى لمعى -
 نادين محمد مصطفى محمد -
 يارا على العجيل -
 

 أمراض الدم

 ماجستير
 االء محمود محمد حامد البستارى -

 

 دبلوم بنك الدم

 شيماء مجدى عبد الصبور نصر -
 ياسمين محمد السعيد محمد كامل المسيرى -
 مهيرة عبد الكريم محمد سعودى -

 

 مكافحة العدوى ماجستير ميكروبيولوجىال

 علوان محمد الصادق اسعد -
 سليم محمود سليم لبنى -
 ابوشنب ابراهيم خليل محمد هناء -
 عبداهللا ريان ابراهيم محمد شيرين -
 ابراهيم سعيد خميس ساره -
 عيسى علي احمد محمد ميادة -

 حىغاز ابراهيم غازى حسن -
 العزب محمد سعد ابراهيم ساره -
 إبراهيم العظيم عبد جمعة محمود -
 دربالة محمد حامد شيرين -

 
 



 اسم الطالب الدرجة القسم

 الطفيليات

 ماجستير

 للو محمد محمود مرفت -
 توغان محمد احمد طارق -
 الهابط مغاوري محمد رنا -
 موسي مفتاح عبداهللا هند -
 سباق النعيم عبد حسن جهاد -
 جبران نصر عادل ماريا -
 عوض صبري توفيق كرستينا -
 برغش عبدالجواد محمود عبده -
 ابراهيم محمد مصطفي عالء -
 السيسى طه احمد سماح -

 

 دكتوراة

 الساهى السيد سليمان احمد -
 محمد عبدالفتاح محمد بسام -

 

 المناعة

 دكتوراة

 حسن سعيد حسن -
 عوض متولى الشيماء -
 العاطى عبد الفعت ندى -
 فرج محمد -
 محمد سمير تقوى -

 

 دبلوم تشخيصية

 دردير السيد جمال عمرو -
 دغش عبدالعزيز يسرى حسين عادل مروه -
 غريب الحميد عبد محمد رانيا -
 محمد بكرى عزت ايه -
 سمرة ابو العاطى عبد سعد محمد سعد -

 

 دبلوم الحساسية

 محمد شحاته مجدي احمد -
 منيرمختار محمد عبدالوارث رانيا -
 هـعبدالل أحمد هـعبدالل مصطفى -
 عبدالفتاح عبدالمنعم محمد رشا -
 جانو محمد محمود اسامه -
 على حسن السيد محمد -
 عبدالمولي احمد الدين حسام -

 

 ماجستير واالنسجة بيولوجيا الخالياكيمياء و 
 ياسمين عماد الدين جهيد -

 

 الباثولوجى

 ماجستير
 سحر مصطفى محمود سالم -
 نهى محمد توفيق عبد المنعم -

 دكتوراة

 اسراء احمد بهاء محمد حسن -
 ايمان حامد السيد العتوى -
 اميمة السيد عبد العاطى الطباخ -



 اسم الطالب الدرجة القسم

 دبلوم األشعة التشخيصية

 الجويلي محمد ابراهيم دينا -
 الخليفة سيداحمد محمود حسني شيماء -
 السايس الجواد عبد صالح ماجى -
 ابراهيم صبحى محمد شيرين -
 اسماعيل الفتاح عبد الحسينى سارة -
 بركات احمد احمد اسماء -

 

 ماجستير علوم االشعاع

 عكاشة محمد علي سليمان يوسف إسالم -
 محمد عبدالعاطى عبدالحميد مصطفى -
 بدالمقصودع عبدالسالم السيد خلود -
 قناوي عبدالرحمن محمود سالمة -
 محمد عبدالمجيد السيد عال -
 الحسيني الدين سعد جمال ندي -
 شعبان المتولي علي محمد آية -
 الجنيدى محمد احمد شوقي احمد -
 عفيفي عبدالفتاح علي منؤم -
 داود محمود محمد طارق جودي -
 سليمان احمد عبداهللا امير -
 غنيم حسن اسامة عمر -
 احمد ابراهيم احمد حبيبه -
 البري عبدالغني وجيه محمد -
 حسن حسن طارق ساره -
 ابوريه عبدالمنعم عبدالحميد حنان -
 منصور منصور تامر نىم -
 طالب ابو الحميد عبد ابراهيم ندى -
 ابراهيم حسانين ابراهيم منى -
 امين فتحى محمود زياد -
 احمد احمد هشام نوران -
 محمد لطفي احمد نهله -
 ابراهيم خالد اهللا منة -
 الزملي سعيد اشرف هدير -
 حسن محمد خليفه محمد -
 مصطفى يوسف اهللا عبد دينا -
 طلبه عبدالشافى عبدالباسط مصطفى -
 يعقوب السيد شحاته نوران -
 سالم الفتاح عبد سعد احمد -
 اللطيف عبد رمزى احمد محمد -
 يحى حسانين مصطفى ابراهيم -
 البالط المعبود عبد ابراهيم اسالم -
 عيسىمروة طارق عبدالمنصف  -
 يارا حسن محمد عثمان -
 شعبانمنى شعبان عبد اللطيف  -



 اسم الطالب الدرجة القسم

 ليندا شعبان ابراهيم عبد الفتاح - علوم االشعاع دكتوراة
 
 

 حيويةالفيزياء ال

 دبلوم

 عمرو محمد عبد الحليم ابراهيم -
 احمد صبرى محمد عبد المجيد -
 نورهان على عبد العزيز محمد -

 

 ماجستير

 العجمي السيد محمد إسراء -
 بدير محمد نجاح محمد كريم -
 الحسيني الدين سعد جمال ندي -
 الحمامصي علي رأفت نوران -
 محمد محمد هشام احمد -
 محمد احمد ممدوح تسبيح -
 محمد عبدالرازق حلمي زينب -
 خليل محمد محمد الباسط عبد احمد -
 طه عباس اسماعيل نوران -
 حسن جمعة حسن مهجة -
 دويس أحمد أحمد أالء -
 عطا علي محمد محمد أمنية -
 عبد الرحمن حمودة ابو حلوة -

 
 محمد عالء حسام الدين احمد - دكتوراة

 
 

 ماجستير الوراثة االنسانية

 خشوع أحمد عالء الدين صالح الدين -
 احمد فتحى سعيد عبد الحليم -
 عمر احمد السيد سليمان -

 
 

 الجراحة

 ماجستير

 احمد محمود محمد زقزوق -
 ابراهيم احمد محمد الشربينى -

 

 دكتوراة

 محمد الحميد عبد محمود كريم -
 الشريف فتحى صبرى فؤاد -
 متولى محمد حمدى احمد -
 الرشيدى محمد محمد مصطفى -
 عبدالمنعم النصر سيف عماد -
 عبدالوهاب عبدالعزيز عالء اسالم -

 
 
 



 اسم الطالب الدرجة القسم

 دبلوم االمراض الباطنة

 الشاذلي محمد زكي محمد -
 احمد مصطفى احمد مهند -
 محمد ابوزيد نصر فداء -
 محمد خميس أحمد عزة -
 عزيز وديع عطيه انطونيوس -
 الغنيمى اهللا جاب عبدالغنى امين مصطفى -
 الفار احمد خليل سمير عالء -
 الصاوي محمد اسماعيل احمد -
 عبدالحميد محمد نصراهللا عمرو -
 النضر ابو محمود محمد انور محمد -
 شكر محمد القادر عبد سعاد -

 

 الباثولوجيا الكيميائية
 ميرنا ميشيل لويس جريس - ماجستير

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


