
مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

ابوبكر محمود محمد ابراهيم120160015

احمد رفيق فتح سيد120160025

احمد صابر سيد محمد120160028

احمد عرفة احمد عبد الرحمن120160035

 احمد مصطفى عبد الحكيم حسانين120160047

 اسراء جمال عبد العال محمد120160061

   اسراء محمد عبد الاله محمد120160068

اسماء حسن عبد الحميد عرفان120160078

 اسماء حسنين انور بدر120160079

اسماء عبد الهادى احمد محمد120160082

اسماء فوزي محمد شاذلي120160084

االء محمد عبودى احمد120160094

االء مصطفى محمد عبد الحميد120160097

امل جميل لوقا ثابت120160109

اميره جمال مصطفى حسن120160117

اميره عبد الرزاق عبد الاله محمد120160120

انجي صموئيل عبد هللا عبد الشهيد120160130

ايرينى محسن دانيال بطرس120160134

ايفوديا ايمن عطا هللا هنرى120160135

ايمان ممدوح كرم عيسي120160140

ايه فراج فؤاد سليم120160155

براءة سيد عبد الحافظ بدر120160164

بيتر اشرف برتى مسعد120160172

دعاء حسن عبد الحميد حسن120160175

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
بلورات وبصريات المعادن      ( ج234):      المــــادة  

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
 48: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب

             ( 1 )مـــدرج                                                 ( 1 )اللجنة ******
******************************************************************



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

حنان عبد الشهيد شاكر لوقا120160198

حنان عصام فواز عبد الرحمن120160199

خالد احمد سالمه رشوان120160200

خلود احمد عبد الحفيظ متولى120160201

خلود حسن غيط محمود120160202

ديانا ايمن حبيب يعقوب120160211

راندا مصطفى اسماعيل احمد120160217

رانيا مخيمر كامل محمد120160221

رحاب شوقى محمد اسماعيل120160224

رفيدة محمد مصطفى احمد120160231

ساره عاطف فكرى قلته120160250

سلمى ابو العال حسنين حسن120160261

سمر فرحات زكى باوى120160264

عمر عبد هللا عبد الموجود عبد هللا120160314

فاطمه الزهراء جابر احمد حسين120160325

فاطمه الزهراء سعد مصطفى محمد120160326

كارولين جمال كامل اسكاروس120160336

كيرلس جورجى كامل ميخائيل120160340

كيرلس دانيال بشوندى جرجوسه120160342

كيرلس مجدى كيرلس بسكالس120160345

مادلين مدحت هالل كامل120160354

مارتينا فؤاد حلمى فؤاد120160355

مارتينا مجدى فايز بقطر120160356

ماريا مراد مريد جاد120160358

******************************************************************

:  العدد                                                   (  ): المجموعة شئون الطالب
             ( 1 )مـــدرج                                                 ( 1 )اللجنة ******

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
بلورات وبصريات المعادن      ( ج234):      المــــادة  

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

عبد هللا اسماعيل عبد العزيز رزق حامد120140300

كيرلس سعد مجدي غطاس120140353

مالك سمير نظير نصيف120140482

مالك عادل سمير امين120140483

محمد عبد الكريم محمود سيد120150423

مصطفي ابوالسعود عبد الظاهر علي120150503

ابانوب سميح عبده تاوضروس120160005

عمرو حسنى احمد عبد العزيز120160316

******************************************************************

شئون الطالب
             ( 2 )مـــدرج                                                 ( 2 )اللجنة ******

 8: العدد                                                 (  ): المجموعة 

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
    ( 2 )كيمياء عضوية    (ك212):      المــــادة  

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

ماريان سعيد سعد هللا ابراهيم120160359

مارينا سامح كامل لبيب120160368

مارينا عاصم يوسف منصور120160369

مارينا عونى حلمى اطناسيوس120160373

محمد رفعت عبد الحميد سيد120160389

محمد عبد الرحيم رمضان محمد120160397

مريانه مرشد فايق جوده120160439

مريم عاطف زناتى خليفه120160444

مصطفى عاطف محمد عبد القادر120160450

مصطفى محمود احمد ادريس120160457

منه هللا محمد عبد التواب عبد الرحيم120160468

ميرنا ابراهيم عزمى حبيب120160480

مينا ماجد نصحي حكيم120160488

نجالء حسين بيومى محمد120160495

ندا قاسم شعبان احمد120160496

 30: العدد                                                 (  ): المجموعة 
             ( 2 )مـــدرج                                                 ( 2 )اللجنة ******

******************************************************************

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
بلورات وبصريات المعادن      ( ج234):      المــــادة  

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
شئون الطالب



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

نرمين خالد عيسوى محمد عبد الحميد120160502

نسمه ثروت فوزى زاخر120160505

نها حسين عبد العظيم حسن120160508

نهله صابر سيد مصطفى120160509

نيره على محمد على120160514

 نيفين ايمن زكريا خليل120160515

نيفين وجدي فهم هللا عبد المسيح120160516

هاجر محمد احمد حسين120160518

هاله سليمان عبد التواب سليمان120160522

والء نبيل عباس مرسى120160545

ياسمين احمد فرغلى زارع120160547

مريانه فوزي ثابت يوسف120160586

مورين ممدوح حلمي حكيم 120160588

ساره وليم سعيد جرجس120160617

مارينا جمال حكيم مسعد120160639

             ( 2 )مـــدرج                                                 ( 2 )اللجنة ******
******************************************************************

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
:  العدد                                                   (  ): المجموعة شئون الطالب

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
بلورات وبصريات المعادن      ( ج234):      المــــادة  



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

مينا جرجس فهيم منقريوس120110774

بيتر اشرف بشرى حبيب120120220

             ( 2 )مـــدرج                                                 ( 2 )اللجنة ******
******************************************************************

 كلية العلوم

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
شبكات الحاسب      ( رك354):      المــــادة  

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان 
 2: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

احمد جالل عبد الودود عبد الحافظ120160019

احمد محمد ثابت محمد120160039

حسام الدين مصطفى عبد المقصود احمد120160193

فرغلى عبد الرحيم فرغلى محمد120160332

محمد مدحت محمود محمد120160408

ميرنا فايز رسمى خلف120160482

             ( 2 )مـــدرج                                                 ( 2 )اللجنة ******
******************************************************************

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
 (1)الفيزياء النووية   ( ف342):      المــــادة  

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
 6: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

االء جمال الدين عبد العظيم محمد120160090

دعاء يسرى فتحى عبد الحكيم120160207

             ( 2 )مـــدرج                                                 ( 2 )اللجنة ******
******************************************************************

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
 2: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
بيئة طحالب  ( ن374):      المــــادة  



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

إبراهيم حسيبه عبدالحسيب عبدالحكيم120110008

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
نظرية الزمر  ( ر321):      المــــادة  

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
 1: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب

             ( 5 )مـــدرج                                                 ( 4 )اللجنة ******
******************************************************************



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

آالء محمد عبد الرحيم محمد120150647

ياسمين ربيع ابراهيم عبد الحميد120160548

ياسمين محمد محمد سيد120160550

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
تحليل مركب   ( ر412):      المــــادة  

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
 3: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب

             ( 5 )مـــدرج                                                 ( 4 )اللجنة ******
******************************************************************



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

محمد عبد المنعم محمد محمود120150648

جهاد هاشم عبد الكريم فراج120160182

محمد محمود محمد احمد سيد120160407

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
التشفير   ( رك466):      المــــادة  

             ( 5 )مـــدرج                                                 ( 4 )اللجنة ******
******************************************************************

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
 3: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

نجاه جمعه عبد الحفيظ سيد120160494

هاله محمد توفيق ذكى120160524

******************************************************************

 2: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب
             ( 5 )مـــدرج                                                 ( 4 )اللجنة ******

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
موضوعات مختارة في الكيمياء العضوية   ( ك414):  المــــادة  

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

احمد جمال عبدالعزيز مرسى120120023

محمود محمد سيد محمد120120581

احمد محمد محمدى شحاته120140048

كيرلس نصحى باسكالس قلدس120140355

محمد خالد حمزة محمد120140399

ابادير عماد راغب سيدهم120150001

احمد رجب ابوضيف حسين120150023

راندا ميخائيل قداموس ميخائيل120150220

روبرت سمير انيس مشرقي120150240

اميره جمال عبد المالك حسانين120160115

اميره عبد هللا احمد سيد120160121

انجى رفعت حنا عمارة120160128

انوار احمد عبد الغنى ابراهيم120160133

ايمان نصر عبد الرازق جودة120160142

بسمه اسحق كامل ملك120160166

جورج فيكتور حلمى ابادير120160183

دميانه عوض نجيب فرج هللا120160209

رنا احمد محمد حسين120160232

فيرينا عاطف توفيق خيله120160334

 ماريت عاطف شفيق حبيب120160362

             ( 5 )مـــدرج                                                 ( 4 )اللجنة ******
******************************************************************

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
 23: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
خريطة مصر الجيولوجية   ( ج410):  المــــادة  



مريم جرجس يوسف جرجس120160441

مياده جمال على حسن120160473

نورا حسن عبد الرحمن صادق120160511

مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

محمد احمد حسن محمد120150398

حسن فتحى مفتاح عبد الخالق120160195

             ( 5 )مـــدرج                                                 ( 4 )اللجنة ******
******************************************************************

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
 2: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
جيولوجيا اآلثار  ( ج458):  المــــادة  



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

نورهان خالد سعد بدارى120140610

عال حمدى على عبد الوهاب120150319

نورا محمود عيسى محمد120150562

ايه احمد بدر الدين جابر احمد120160144

ايه احمد عبد المحسن محمد120160145

دعاء حماده عبد الحفيظ ثابت120160206

ميار سامى حسنى طه120160475

هيام على صابر محمد120160538

اسمهان ناصر احمد عطيه120160571

خديجه احمد محمد عطا هللا120160578

اسراء اسماعيل علي سيد120160615

             ( 5 )مـــدرج                                                 ( 4 )اللجنة ******
******************************************************************

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
 11: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
(2)موضوعات مختارة في علم الحيوان   ( ح402):  المــــادة  



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

منه هللا سيد امام عبد الناصر120130628

صبرى هالل ابراهيم عثمان120150292

 اسراء محمد يسن عبد الرحمن120160069

اميره على محمد محمد120160122

زينب عبد المنعم سمير قناوى120160245

غاده محمد عبد العليم محمد120160320

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
جيولوجيا تصويرية واستشعار عن بعد  ( ج445):  المــــادة  

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
 6: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب

             ( 10 )مـــدرج                                                 ( 6 )اللجنة ******
******************************************************************



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

وفاء على كامل عبد العال120160541

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
أيض نباتي ثانوي  ( ن452):  المــــادة  

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
 1: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب

             ( 10 )مـــدرج                                                 ( 6 )اللجنة ******
******************************************************************



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

عماد لوقا زاخر لوقا120160310

سيمون أمجد رفعت حنا120160613

اسماعيل طه اسماعيل حسب النبي120160614

فاطمه محمود احمد توفيق120160631

             ( 10 )مــدرج          (تخصص الكيمياء الصناعية  )         ( 6 )اللجنة 
******************************************************************

2020 / 7 / 8األربعاء     الموافق    :  :      يوم االمتحان  كلية العلوم
 4: العدد                                                 (  ): المجموعة شئون الطالب

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
Industrial Pollution  ( ك ص400):  المــــادة  

******




