
مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

كيرلس سعد مجدي غطاس120140353

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
علم الطبقات    ( ج210):        المــــادة  

2020 / 7 / 11السبت     الموافق    :      يوم االمتحان  كلية العلوم

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

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



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

ايمان سمير زكريا فلتس120150126

جورجينا نبيل مساك شملول120150188

مريم وجيه حيبب يعقوب120150492

ميرنا نبيل فايز عبد هللا120150493

ابانوب سميح عبده تاوضروس120160005

ابرام اسحاق لحظي بطرس120160009

اريج اسامه على عيد120160056

اسماء خلف عبد الهادى مبروك120160080

اميره احمد عز الدين احمد120160113

اميره عادل صابر مرسى120160119

اميره محمد صديق على120160124

ايمان جميل عبد الرحمن محمد120160137

ايمان عوض محمد صديق120160138

ايه عادل سعيد عبد الغفار120160152

بيتر نشأت بسطاوروس عبد المسيح120160173

جاكلين عبد الناصر ايليا مسعود120160176

جورجينا جميل صالح صموئيل120160185

رحاب حموده احمد مرسى120160223

رحاب محمد عبد هللا محمد120160226

زينب مصطفى حسن سيد120160246

ساره عبد الفتاح عطيفى احمد120160251

سماح على عبيد عبد هللا120160263

سوزان سيد عبد الحافظ محمود120160265

شيماء خميس صديق شحاته120160277

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

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

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
كيمياء األنسجة   ( ح316):        المــــادة  

2020 / 7 / 11السبت     الموافق    :      يوم االمتحان  كلية العلوم



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

شيماء عبد التواب عبد الدايم عزوز120160278

مارينا حلمى نظمى ابسخرون120160367

مارينا عنتر عبده جابر120160372

محمد احمد محمود على120160384

محمود جمال الدين محمد حسانين120160423

مروه سعيد احمد محمد120160434

مريم امجد محمد سيد120160440

منار سليمان سيد محمد120160463

منار ماهر احمد عيد120160465

مياده محمد محمود احمد120160474

ميار محمد عبد الرحيم حمدان120160476

ميرنا عاطف عبده مؤنس120160481

ندا محمد ابراهيم عبده120160497

هدير رافت هالل حسين120160530

وفاء سطوحي يوسف سمهان120160540

والء احمد على يوسف120160542

يوستينا ماجد وهيب ثابت120160558

محمود محمد محمود صالح120160567

اسراء اسماعيل علي سيد120160615

مروه مكرم سيد حسين120160620

اسراء عمار انورى عبد ربه120160622

الزهراء عبد العليم سيد عبد الرحيم120160623

أالء عالم كامل ثابت120160640

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
كيمياء األنسجة   ( ح316):        المــــادة  

2020 / 7 / 11السبت     الموافق    :      يوم االمتحان  كلية العلوم
:   العدد                                                (    ): المجموعة 

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

شئون الطالب



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

عبد الرحمن وجيه احمد عبدالعزيز120150312

ابرار منصور محمد احمد120160008

باسل احمد اسماعيل صالح120160162

ساندى وجيه عطا هللا غبلاير120160257

محمد يحيى احمد احمد120160415

مروه ابراهيم حمدى سيد120160433

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

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
كيمياء فيزيائية وغير عضوية   ( ك250):   المــــادة  

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

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



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

باسل احمد كمال الدين حسين عز الدين ابوبكر120130212

اسراء عادل محمود عطيه120160066

 جوى نشأت بديع ابسخرون120160190

فاطمه محمود حامد عبيد هللا120160329

محمد مصطفى حسين عبد الرحمن120160409

محمود حمدى احمد عبد العال على120160424

هبه رضا عبد العال منصور120160526

فاطمه بدر كامل عبد هللا120160618

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
طرق الفيزياء الرياضية   ( ف316):   المــــادة  

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

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



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

ابانوب مدحت نادي شنوده120130012

ناريمان عبدالمعطي محمد عبدالعال120130671

ندى حسين صابر احمد120140634

اميره احمد حماده على120150106

لبنى محمد منصور محمد120150638

اسالم اسماعيل محمد فرغلى120160073

االء جمال الدين عبد العظيم محمد120160090

االء مصطفى محمد عبد الحميد120160097

الشيماء فتحي هاشم سيد120160102

امل جميل لوقا ثابت120160109

اميره عبد الرزاق عبد الاله محمد120160120

ايه فراج فؤاد سليم120160155

ايه ممدوح محمد محى الدين120160160

جهاد محمود مهران احمد120160181

حنان عصام فواز عبد الرحمن120160199

خالد احمد سالمه رشوان120160200

خلود احمد عبد الحفيظ متولى120160201

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
فطريات ممرضة للنبات   ( ن364):   المــــادة  

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

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



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

خلود حسن غيط محمود120160202

راندا مصطفى اسماعيل احمد120160217

رانيا مخيمر كامل محمد120160221

رفيدة محمد مصطفى احمد120160231

زينب عبد الصادق محمد عبد الصادق120160244

سلمى ابو العال حسنين حسن120160261

صابرين على  ابو الحسن حسن120160279

عمر عبد هللا عبد الموجود عبد هللا120160314

فاطمه الزهراء سعد مصطفى محمد120160326

فاطمه محمد محمود عبد المعطى120160328

مريم عاطف زناتى خليفه120160444

مصطفى عاطف محمد عبد القادر120160450

مصطفى محمود احمد ادريس120160457

نجالء حسين بيومى محمد120160495

نها حسين عبد العظيم حسن120160508

نيره على محمد على120160514

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
فطريات ممرضة للنبات   ( ن364):   المــــادة  

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

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



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

رحاب أشرف محمد أحمد120100016

دعاء محمد سيد نصر120150207

هيام محمد مرزوق محمد120150586

سحر انور محمد قناوى120150650

احمد خالد امين اسماعيل120160022

احمد عادل زكى موسى120160029

احمد محمود عبد الرحمن حسن120160045

احمد يوسف محمود مصطفى120160054

اسراء صالح محمد عمر120160064

اسالم عصام جاد صديق120160076

اسماء عبد العظيم حموده شرموخ120160081

االء شنيف محمد محمود احمد ابوشنيف120160091

االء محسن عويس عبد المطلب عامر120160093

الشيماء حسين يس احمد120160100

الشيماء نبيل بدر عبد العال120160103

الهام محمد دياب محمد120160106

اميل جميل يواقيم شاروبيم120160127

ايمان محمد عثمان محمد120160139

ايه صالح كمال سلمان120160148

ايه طلعت عبد الراضى شطوري120160149

ايه عبد العاطى احمد سالمه120160153

بسام مجدي موريس تاوضروس120160165

جاال جرات اسماعيل ابوضيف120160177

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
كيمياء عضوية تطبيقية   ( ك412):   المــــادة  

2020 / 7 / 11السبت     الموافق    :      يوم االمتحان 
  45: العدد                                               (    ): المجموعة شئون الطالب

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

 كلية العلوم



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

جهاد حمدى محمود محمد120160179

حسناء حسنى سيد محمد120160197

خلود موسى هاشم محمد120160203

رانيا فولى ابراهيم زاخر120160220

رباب على احمد عبد الرسول120160222

رشا عبد الناصر سيد عبد هللا120160227

شيماء انور خريشى احمد120160275

عبير حمدي محمد عبد ربه120160300

كريم احمد عبد السالم احمد120160338

محمد ابراهيم محمد حسين120160381

محمد جمال فراج محمد120160385

محمد رجب السيد محمد120160388

محمد شعبان عباس عثمان120160393

محمد صالح الدين محمد محمود120160394

محمد عصام صديق محمد120160401

محمد عالء محمد محمد ابراهيم120160403

محمد على احمد محمود120160404

محمد مصطفى محمد ابراهيم120160412

مروة منتصر محمد عبد الرحمن120160438

مصطفى عاطف ثابت عثمان120160449

منار خالف محمد فرغلى120160462

نجاه جمعه عبد الحفيظ سيد120160494

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

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

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
كيمياء عضوية تطبيقية   ( ك412):   المــــادة  



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

نسمة عماد خفاجي مرسي120160503

نسمه جمال رمضان ثابت120160506

هادى شريف سمير احمد120160521

هاله عنتر عبد العال محمد120160523

هاله محمد توفيق ذكى120160524

هدير وائل محمود جمال120160532

هيثم محمد جمال ثابت120160539

والء محمد عبد الحميد محمد120160543

ياسمين رجب شعبان عبد الرحيم120160549

يوستينا رفعت صهيون عطا120160557

أحمد عبده حسن رجب120160569

محمد صالح ابو النجا عبد الرحمن 120160583

سيمون فايز ميخائيل تفال120160610

هشام محمد علي محمد120160630

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
كيمياء عضوية تطبيقية   ( ك412):   المــــادة  

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

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



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

احمد جمال عبدالعزيز مرسى120120023

محمود محمد سيد محمد120120581

احمد محمد محمدى شحاته120140048

كيرلس بشاى ناجى شاكر120140349

كيرلس نصحى باسكالس قلدس120140355

مارلين اشرف عزت بخيت120140361

محمد خالد حمزة محمد120140399

محمد سعد محمد االبيارى120140401

راندا ميخائيل قداموس ميخائيل120150220

ميريت ميشيل رياض زخارى120150533

ابراهيم محمد محمد ابراهيم خليل120160014

احمد خالد احمد محمدين مغربى120160021

احمد محمد امين حسن120160038

احمد نشأت احمد محمد120160051

بسنت يوسف محمد عبد المتجلى120160167

بيشوى اشرف عبيدهللا جرس عوض120160174

رنا احمد محمد حسين120160232

 شدوى محمد امام حسنين120160269

عبد الرحمن رمضان شحاته احمد120160288

  37: العدد                                               (    ): المجموعة شئون الطالب

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
بيئات وأحواض ترسيب   ( ج335):   المــــادة  

( 6 )مــدرج                                                 ( 5 )اللجنة 
******************************************************************

2020 / 7 / 11السبت     الموافق    :      يوم االمتحان  كلية العلوم

******



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

عمرو حسنى احمد عبد العزيز120160316

فيرينا عاطف توفيق خيله120160334

كيرلس اسامه رياض خليل120160339

 ماريت عاطف شفيق حبيب120160362

مايكل نبيل جوده جرجس120160379

محمد ابراهيم محمد احمد120160380

محمد شعبان صبره حسان120160392

محمود الشعيبى سيد مصطفى محمد120160421

محمود عبد الحكيم محى الدين عثمان120160427

مريم جرجس يوسف جرجس120160441

مريم محمد محمود ابراهيم محمد ابو زيد120160446

نادره جورج فؤاد مرقس120160491

 نهى هشام الدين احمد على120160510

نورا حسن عبد الرحمن صادق120160511

هاجر محمد فتحى محمد120160520

هرقلى رومانى نظير ثابت120160533

هشام محمد عبد الحفيظ تمام120160534

االء جمال حسين على120160628

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

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

بيئات وأحواض ترسيب   ( ج335):   المــــادة  

( 6 )مــدرج                                                 ( 5 )اللجنة ******

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 



مالحظاتتوقيع الطالباالســـــــــــــمرقم الطالب

عماد لوقا زاخر لوقا120160310

سيمون أمجد رفعت حنا120160613

اسماعيل طه اسماعيل حسب النبي120160614

فاطمه محمود احمد توفيق120160631

2020/2019 امتحان  الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 
Textile Chemistry   ( ك ص404):   المــــادة  

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

             ( 6 )مــدرج          (تخصص الكيمياء الصناعية  )         ( 5 )اللجنة ******
******************************************************************


