
مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

الحسن االنور عبدالنبى حسن معوض120090151

عبدالرحمن السيد محمد رمضان عبدالعال120090948

محمد احمد محمد انور120090968

احمد جمال عبدالعزيز مرسى120120023

كيرلس نصحى باسكالس قلدس120140355

محمد خالد حمزة محمد120140399

محمد محمود محمد شحاته120140420

وليد عبد هللا ابراهيم عبد هللا120140585

احمد حسام الدين احمد ماهر120140618

مصطفي ابوالسعود عبد الظاهر علي120150503

ميريت ميشيل رياض زخارى120150533

ابراهيم محمد محمد ابراهيم خليل120160014

احمد خالد احمد محمدين مغربى120160021

احمد رمضان محمد عبد الرحيم120160026

احمد محمد امين حسن120160038

احمد نشأت احمد محمد120160051

احمد يسري محمد محمد عبدالعال120160053

اسراء ايمن احمد جالب120160060

اسراء رجاء الدين زين العابدين سيد120160062

العنود عبد المنعم عطيه عبد الرحمن120160105

اميره جمال عبد المالك حسانين120160115

اميره عبد هللا احمد سيد120160121

اميره على محمد محمد120160122

انجى رفعت حنا عمارة120160128

( 1 )مــدرج                                                  ( 1 )اللجنة ******
******************************************************************

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
(1)وجيولوجيا البترول  (1)جيولوجيا المياه   ( ج460):    المــادة  

2020 / 7 / 9الخميس    الموافق    :     يوم االمتحان  كلية العلوم
    48: العدد                                               (   ): المجموعة شئون الطالب



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

انوار احمد عبد الغنى ابراهيم120160133

ايمان نصر عبد الرازق جودة120160142

ايه طلعت فتحى محمد120160150

بسنت يوسف محمد عبد المتجلى120160167

بيتر ابراهيم فهيم توفيق120160171

بيشوى اشرف عبيدهللا جرس عوض120160174

جورج فيكتور حلمى ابادير120160183

حسن فتحى مفتاح عبد الخالق120160195

دميانه عوض نجيب فرج هللا120160209

سعيد رفعت عبد الرحمن احمد120160260

 شدوى محمد امام حسنين120160269

شربل سمعان قدوس قرياقص120160270

شنوده اشرف هربت فرنسيس120160273

صفيه احمد سيد بركات120160282

عاطف خلف دياب على120160285

عبد الرحمن حسن عبد الحفيظ احمد120160286

عبد الرحمن رمضان شحاته احمد120160288

عبد الرحمن عبد الحافظ عيد عبد الحافظ120160290

غاده محمد عبد العليم محمد120160320

كيرلس اسامه رياض خليل120160339

 ماريت عاطف شفيق حبيب120160362

مايكل نبيل جوده جرجس120160379

محمد ابراهيم محمد احمد120160380

محمد شعبان صبره حسان120160392

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

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

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
(1)وجيولوجيا البترول  (1)جيولوجيا المياه   ( ج460):    المــادة  

2020 / 7 / 9الخميس    الموافق    :     يوم االمتحان  كلية العلوم



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

دعاء صالح احمد ثابت120140202

2020 / 7 / 9الخميس    الموافق    :     يوم االمتحان 

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

    1: العدد                                               (   ): المجموعة شئون الطالب
(2 )مــدرج                                                  ( 2 )اللجنة ******

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
( 1 )كيمياء عامة   ( ك100):      المــــادة  

 كلية العلوم



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

شيماء مراد على حسن120140275

عبد هللا اسماعيل عبد العزيز رزق حامد120140300

دعاء احمد محمود احمد120160205

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

    3: العدد                                               (   ): المجموعة شئون الطالب
(2 )مــدرج                                                  ( 2 )اللجنة ******

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
( 2 )كيمياء عامة   ( ك105):      المــــادة  

2020 / 7 / 9الخميس    الموافق    :     يوم االمتحان  كلية العلوم



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

بيشوي مكرم عبد المالك رزق120130229

( 2 )مــدرج                                                  ( 2 )اللجنة ******
******************************************************************

2020 / 7 / 9الخميس    الموافق    :     يوم االمتحان  كلية العلوم
    1: العدد                                               (   ): المجموعة شئون الطالب

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
فيزياء حديثة   ( ف215):      المــــادة  



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

ايه مصطفى احمد محمد120160159

عبير محمد سعد سيد120160302

غاده محمد احمد عرفه120160319

ياسمين رجب شعبان عبد الرحيم120160549

( 2 )مــدرج                                                  ( 2 )اللجنة ******
******************************************************************

2020 / 7 / 9الخميس    الموافق    :     يوم االمتحان  كلية العلوم
    4: العدد                                               (   ): المجموعة شئون الطالب

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
كيمياء حيوية ومنتجات طبيعية  ( ك312):   المــــادة  



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

محمد على محمد عبد العال120150428

اسراء عادل محمود عطيه120160066

 جوى نشأت بديع ابسخرون120160190

عبد هللا مصطفى سعيد بدران120160297

فاطمه محمود حامد عبيد هللا120160329

محمد عبد الفتاح محمود محمد120160399

محمد مصطفى حسين عبد الرحمن120160409

محمود حمدى احمد عبد العال على120160424

هبه رضا عبد العال منصور120160526

أحمد عادل عبد العال محمد منصور120160607

فاطمه بدر كامل عبد هللا120160618

( 2 )مــدرج                                                  ( 2 )اللجنة ******
******************************************************************

2020 / 7 / 9الخميس    الموافق    :     يوم االمتحان  كلية العلوم
    11: العدد                                               (   ): المجموعة شئون الطالب

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
أطياف ذرية وجزئية  ( ف432):   المــــادة  



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

محمود الشعيبى سيد مصطفى محمد120160421

محمود عبد الحكيم محى الدين عثمان120160427

مريم جرجس يوسف جرجس120160441

مريم محمد محمود ابراهيم محمد ابو زيد120160446

منه هللا على ابراهيم حسن120160467

مياده جمال على حسن120160473

نادره جورج فؤاد مرقس120160491

 ندى نبيل عبيد ابو زيد120160499

 نهى هشام الدين احمد على120160510

نورا حسن عبد الرحمن صادق120160511

هاجر محمد فتحى محمد120160520

هرقلى رومانى نظير ثابت120160533

هشام محمد عبد الحفيظ تمام120160534

محمد عادل شاكر محمد 120160565

االء جمال حسين على120160628

 كلية العلوم

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
(1)وجيولوجيا البترول  (1)جيولوجيا المياه   ( ج460):    المــادة  

    15: العدد                                               (   ): المجموعة شئون الطالب
( 2 )مــدرج                                                  ( 2 )اللجنة ******

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

2020 / 7 / 9الخميس    الموافق    :     يوم االمتحان 



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

سلمى سيد محمود عبدالمجيد120090384

ياسمين ثروت أحمد عبد العليم120110888

ابانوب مدحت نادي شنوده120130012

رانيا محمد شوقى احمد120140219

سناء عبد العظيم فرحان حسين120150282

ابانوب رافت وديع ثابت120160004

ابرام عماد عيد اسطس120160013

احمد رفيق فتح سيد120160025

احمد صابر سيد محمد120160028

اسماء حسن عبد الحميد عرفان120160078

اسماء فوزي محمد شاذلي120160084

اسماء محمود مختار صالح120160087

االء عبد الناصر سيد احمد120160092

االء محمد عمر على120160095

الشيماء عاطف عبد الفضيل جاد120160101

الشيماء فتحي هاشم سيد120160102

اميره سعد عبد اللطيف عمر120160118

انجي اشرف فهيم عبد المسيح120160129

اندرو ابراهيم ميخائيل حبشى120160131

ايمان بدر حسن عمر120160136

ايه فرغلي عبد الحليم سيد120160156

براءة سيد عبد الحافظ بدر120160164

دعاء حسن عبد الحميد حسن120160175

( 5 )مــدرج                                                  ( 4 )اللجنة ******
******************************************************************

2020 / 7 / 9الخميس    الموافق    :     يوم االمتحان  كلية العلوم
    45: العدد                                               (   ): المجموعة شئون الطالب

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
مناعة  ( ط318):       المــادة  



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

جورجينا جميل شفيق بشاى120160184

جوزيف هانى وليم مينا120160188

جولى يسرى زاخر حنس120160189

حنان عبد الشهيد شاكر لوقا120160198

دعاء يسرى فتحى عبد الحكيم120160207

دميانه يوسف شهدي بسطا120160210

دينا عدلى عجبان زخارى120160214

رانيا بدوى رجب سيد120160218

ريهام عصام عبد النعيم عبد الباسط120160241

ساندى سامح كامل لبيب120160255

ساندى ممدوح لطفى ابراهيم120160256

ساندى وجيه عطا هللا غبلاير120160257

ساندي مالك لبيب ناشد120160259

سمر فرحات زكى باوى120160264

شدوى جمال ابو زيد عبد الرحيم120160268

فادى ايهاب انور اسكندر120160321

كارولين جمال كامل اسكاروس120160336

كرستينا عادل شفيق ذكرى120160337

ماريان سعيد سعد هللا ابراهيم120160359

ماريان مكرم حمور صموئيل120160360

ماريت غايس ابراهيم صادق120160363

مارينا جميل عونى جاد السيد120160366

( 5 )مــدرج                                                  ( 4 )اللجنة ******
******************************************************************

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
مناعة  ( ط318):       المــادة  

2020 / 7 / 9الخميس    الموافق    :     يوم االمتحان  كلية العلوم
:     العدد                                               (   ): المجموعة شئون الطالب



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

مارينا عزت مسعد عوضاهلل120160370

مارينا عماد يعقوب جرجس120160371

مريم سامح ناجى شاكر120160442

مورا كمال راضى عبد المالك120160470

مونيكا جمال فؤاد بسطا120160471

ميرنا وليم بولس بطرس120160484

نادين عاصم سعد عبده120160492

ندي بكر ابراهيم محمد120160500

نسمه احمد سعد محمد120160504

هاله سليمان عبد التواب سليمان120160522

هدير احمد محمد رشوان120160529

هند احمد شاكر محمد120160536

والء ممدوح راضى محمد120160544

والء نبيل عباس مرسى120160545

يمنى ابراهيم على محمد120160553

2020 / 7 / 9الخميس    الموافق    :     يوم االمتحان  كلية العلوم
    15: العدد                                               (   ): المجموعة شئون الطالب

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
مناعة  ( ط318):       المــادة  

( 10 )مــدرج                                                 ( 6 )اللجنة ******
******************************************************************


