
 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب  
 

 

 

 2021/ 2020المستوى الرابع للعام الجامعى 

  اسماء خريجين بالسجل

 

 

 مالحظات التخصص  االســــــــــــــــــــــم  كود الطالب 

  تقنية  شنوده جوزيف القس  140419

  تقنية  محمود احمد محمود مصطفى  131173

  ف حيوية  ميس عبد هللا كارم خ 140214

  ف  فلك  الحسن طارق فاروق 120673

  ف فلك  محمد راضى سيد حلفايه  130048

 ف فلك        محمد عبد العزيز عبد الرحمن 140128



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب  
 

 

 2021/ 2020للعام الجامعى  الرابعالمستوى 

 اسماء طالب غير موجودين بالسجل 

 
 مالحظات التخصص  االســــــــــــــــــــــم  كود الطالب 

  تقنية  رضا عصام سعد الدين   1730074

  ك حيوان  حسن اسماعيل حسن  11002

 دينا ك حيوان  عبد الرحمن محمد   1728666

 دينا ك حيوان  سيف الدين فكرى على   1731032

  جيوفيزياء منفرد  عبد هللا زكريا يوسف  1728234

  جيوفيزياء منفرد  مر سيد شريف امثير تا 1728115

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب  
 

 

 2020/2021المستوى الثانى للعام الجامعى 

 جند    6الذين لم يحضروا استمارة ال 
 

 مالحظات سنة الميالد  التخصص االســــــــــــــــــــــم  كود الطالب 

  28/9/98 علوم حاسب اسالم احمد عبد اللاله  1627178

  99/ 29/12 علوم حاسب ماركو ناجى يوسف صالح 1727033

  10/2/99 علوم حاسب عبد الرحمن راشد سليمان 1727044

  99/ 28/11 علوم حاسب محمد حسنى عبد الظاهر 1727049

  20/7/2000 علوم حاسب يونس محمد حامد  1827005

  19/6/2000 علوم حاسب عاصم مسعد سيد 1827012

  2000/ 25/10 علوم حاسب محمد خالد محمد محمود  1827038

  2000/ 4/ 1 علوم حاسب عبد الهادى نبيل عبده 1827059

  2000/ 1/ 2 علوم حاسب حازم عاطف نجيب  1827101

  28/3/2001 علوم حاسب يوسف ابراهيم مصطفى   1827110

  2000/ 24/11 علوم حاسب عمرو وجيه محمد  1827133

  16/7/2000 علوم حاسب محمود دسوقى عنتر   1827208

  2001/ 14/10 علوم حاسب محمد عصام احمد  1927022

  2000/ 26/12 علوم حاسب عمرو مصطفى خميس  1927074

  28/7/2001 علوم حاسب د محمد حامد محمد حام 1927149

  15/7/2001 علوم حاسب محمد مصطفى احمد   1927157

  16/1/2002 علوم حاسب خالد عالء فاروق  1927229

  2002/ 2/ 3 علوم حاسب فاروق عادل فاروق  1927231

  2001/ 5/ 8 علوم حاسب عبد اللطيف مصطفى   1927235

  28/1/2001 كيمياء منفرد  عبد هللا محمد على  1927054

  2001/ 11/11 كيمياء منفرد  سيف احمد سعيد   1927071

  16/1/2002 كيمياء منفرد  محمد نبيل احمد   1927233

  29/6/2001 كيمياء منفرد  جورج رؤوف فايق  1928037

  2001/ 5/ 7 كيمياء منفرد  محمود شعبان محمود   1928195

  2001/ 4/ 1 كيمياء منفرد  احمد اشرف احمد   1928602

  2001/ 7/ 1 كيمياء منفرد  محمود حمدى عبد الكريم  1928629

  21/2/2000 فيزياء حيوية   فارس عبد النالصر احمد 1828196

  2001/ 5/ 8 فيزياء حيوية   محمد اشرف عيسى  1928067

  20/6/2000 علوم فضاء منفرد   محمد مبروك محمد   1827026

  18/1/2001 جيولوجيا منفرد  يوسف اسامه السعودى 1828214

  11/2001/ 1 جيولوجيا منفرد  محمد حسين محمد رشاد  1831063

  2001/ 25/10 جيولوجيا منفرد  محمد خالد محمد  1928621

  2000/ 1/ 1 جيوفيزياء منفرد  حسام حسن ابو طالب  1827044

  14/3/2000 جيوفيزياء منفرد  مهاب حمدى فتحى   1827108

  11/4/2001 منفرد   جيوفيزياء عمرو عبد العظيم على  1927267



 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب  
 

 

 2020/2021تابع المستوى الثانى للعام الجامعى 

 جند    6الذين لم يحضروا استمارة ال 
 

 مالحظات سنة الميالد  التخصص االســــــــــــــــــــــم  كود الطالب 

  11/2000/ 8 علوم بترول  نور الدين اسامه احمد   1827170

  15/4/2001 علوم بترول  عبد هللا محمد عبد هللا   1927049

  10/6/2000 رياضيات ع ح  محمد احمد محمد  1827166

  2000/ 4/ 1 رياضيات ع ح  فيصل حسين فيصل  1827246

  19/7/2000 رياضيات ع ح  احمد عبده السيد 1827291

  26/7/2002 رياضيات فيزياء  احمد اسامه انور  1927166

  99/ 7/ 8 رياضيات فيزياء  احمد سيد عبد العزيز  1727204

  2001/ 9/ 7 رياضيات فيزياء  محمد طارق مصطفى   1927181

  98/ 1/ 1 كيمياء فيزياء  محمد طاهر امام على   1627146

  13/1/99 كيمياء فيزياء  احمد رجب سليمان  1828328

  2000/ 4/ 1 كيمياء فيزياء  عبد الرحمن محمد   1827104

  28/3/2000 كيمياء فيزياء  محمد سيد ابو الفتوح  1827296

  2002/ 2/ 2 كيمياء فيزياء  احمد علوى هاشم  1927007

 ***  2001/ 19/12 كيمياء فيزياء  نورس طارق زكى  1927056

  30/7/2001 كيمياء فيزياء  مصطفى اشرف عبد المنصف  1927057

  2002/ 3/ 1 كيمياء فيزياء  يوسف مصطفى محمد   1927058

  2001/ 22/12 كيمياء فيزياء  محمد سيد سعد  1927062

  14/1/2001 كيمياء فيزياء  محمد سيد رشوان  1927068

  2001/ 28/11 كيمياء فيزياء  محمد حاتم محمد   1927072

  23/9/2001 كيمياء فيزياء  احمد خلف عبد المننعم  1927112

  11/1/2002 كيمياء فيزياء  طارق سيد عبد الستار  1927131

  13/9/2001 كيمياء فيزياء  احمد حمدى حنفى   1927146

  26/9/2001 كيمياء فيزياء  مصطفى نصرى عبد الغنى 1927169

  2001/ 1/ 8 كيمياء فيزياء  اسالم حسن على حسن   1927212

  12/2000/ 8 كيمياء فيزياء  عالء محمد سيد   1927216

  2001/ 5/ 1 كيمياء فيزياء  ادهم صبحى صالح  1928353

  2001/ 6/ 8 كيمياء فيزياء  اسالم عبد المنعم عبد الخالق  1928627

  2000/ 9/ 3 كيمياء حيوية  مصطفى عصام محمد   1828620

  14/5/2000 كيمياء حيوية  احمد ياسر زكريا 1826630

  10/2001/ 6 كيمياء حيوية  هشام طارق احمد  1928111

  21/7/98 ى كيمياء ميكروبيولوج كريم الحفنى عبد المقصود  1628336

  28/8/99 كيمياء ميكروبيولوجى  عبد الرحمن محمد رمضان  1727215

  15/9/99 كيمياء ميكروبيولوجى  يوسف السيد ابراهيم 1728395

  30/8/2000 كيمياء ميكروبيولوجى  محمد مدحت مأمون  1828547

  14/6/2000 كيمياء ميكروبيولوجى  محمد ابراهيم كمال  1828695



 ـ إدارة شئون التعليم والطالب  كلية العلوم 
 

 

 2020/2021تابع المستوى الثانى للعام الجامعى 

 جند    6الذين لم يحضروا استمارة ال 
 

 مالحظات سنة الميالد  التخصص االســــــــــــــــــــــم  كود الطالب 

  15/4/2001 كيمياء ميكروبيولوجى  مينا عادل تامر  1928113

  2002/ 1/ 1 يمياء ميكروبيولوجى ك جون سعد شلبى  1928166

  25/6/2001 كيمياء ميكروبيولوجى  احمد السيد عبد القادر  1928238

  24/6/2001 كيمياء ميكروبيولوجى  يوسف طه محمد  1928364

  11/2/2002 كيمياء ميكروبيولوجى  عبد الرحمن سامح عبد الموجود 1928403

  17/4/2001 ى كيمياء ميكروبيولوج كريم عالء محمد  1928466

  26/3/2001 كيمياء ميكروبيولوجى  مازن جمال عبد الحكيم 1928600

  25/7/2001 كيمياء ميكروبيولوجى  سيف الدين مصطفى  1928626

  11/1/2000 كيمياء حيوان ادهم مجدى على  1728362

  2000/ 8/ 7 كيمياء حيوان محمد عصام ابو زيد  1828066

  2002/ 3/ 7 كيمياء حيوان السميع احمد السيد احمد عبد 1928150

  10/5/2001 كيمياء حيوان احمد مجدى رياض  1928618

  14/3/2001 كيمياء حيوان مصطفى قناوى مخيمر  1928622

  12/6/2001 كيمياء حيوان عمر خالد رجب  1928628

  98/ 2/ 3 كيمياء جيولوجيا  احمد مرشدى غريب  1627183

  25/6/99 يولوجيا كيمياء ج سيد محمد حسين  1727086

  99/ 276 كيمياء جيولوجيا  حسام حسن محمد  1727149

  2000/ 4/ 4 كيمياء جيولوجيا  عمرو يوسف محمد   1827043

  2000/ 9/ 5 كيمياء جيولوجيا  طارق يس محمد   1827103

  22/7/2000 كيمياء جيولوجيا  عمرو اشرف عطيه  1827141

  26/4/2000 يولوجيا كيمياء ج عبد الرحمن محمود عطيتو  1827143

  28/5/2000 كيمياء جيولوجيا  احمد محمد دياب  1827225

  2000/ 7/ 5 كيمياء جيولوجيا  احمد جمال سيد   1827243

  24/9/2000 كيمياء جيولوجيا  يوسف اشرف محمد  1827262

  31/7/2000 كيمياء جيولوجيا  محمود محمد فرحات  1927189

  2001/ 3/ 6 ياء جيولوجيا كيم مصطفى اسماعيل رمضان  1927213

  14/7/2001 كيمياء جيولوجيا  عالء عمار عبد الغنى 1928356

  24/4/2001 كيمياء جيولوجيا  مصطفى خالد سعد 1928357

  28/1/2002 كيمياء جيولوجيا  ايمن خالد فتحى 1928438

  16/7/2001 كيمياء جيولوجيا  عبد الرحمن احمد  1928624

  10/99/ 1 كيمياء حشرات  ساحمد خالد فار 1727132

  11/98/ 1 تقنيــــــــــــــة مينا سمير نقوال  1628360

  99/ 19/11 تقنيــــــــــــــة عمر هانى حسنى  1727174

  15/3/99 تقنيــــــــــــــة ياسين محمد اشرف  1731040

  24/2/2001 تقنيــــــــــــــة على حسن على  1927214



 رة شئون التعليم والطالب  كلية العلوم ـ إدا
 

 

 2020/2021تابع المستوى الثانى للعام الجامعى 

 جند    6الذين لم يحضروا استمارة ال 
 

 مالحظات سنة الميالد  التخصص االســــــــــــــــــــــم  كود الطالب 

  2001/ 25/11 تقنيــــــــــــــة مصطفى على مصطفى  1928373

  29/1/2002 قنيــــــــــــــةت محمود جمال حسن  1928412

  16/1/2002 تقنيــــــــــــــة عمر صفوت سيف  1928415

  12/7/2001 تقنيــــــــــــــة عبد هللا محمود عمر  1928545

  26/6/2001 تقنيــــــــــــــة محمود ياسر عبد هللا   1928556

  10/8/2001 تقنيــــــــــــــة احمد نبيل سعداوى  1928619

  26/6/2001 تقنيــــــــــــــة مهند محمد فريد  1928644

  11/3/2002 تقنيــــــــــــــة ادهم احمد عفيفى  1930069

  13/4/2001 تقنيــــــــــــــة اسالم خالد محمد  1930086

  99/ 9/ 8 بدون تخصص  سيف خالد محمد   1928353

  16/1/2000 بدون تخصص  محمود محمد احمد كامل  1827085

  2001/ 7/ 7 بدون تخصص  يوسف محمد عبد الوهاب  1928631

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب  
 

 

 2020/2021للعام الجامعى   لثالثاتابع المستوى 

 جند    6الذين لم يحضروا استمارة ال 
 

 مالحظات سنة الميالد  التخصص االســــــــــــــــــــــم  كود الطالب 

   ميكرو   كيمياء ايمن حمدى محمد  1628357

   كيمياء ميكرو  مصطفى عبد المالك ابو سمره  1628381

   يكرو كيمياء م عمرو اسماعيل حمدى  1631008

   كيمياء ميكرو  احمد سامى محمد  1728112

   كيمياء ميكرو  هشام جمال سلطان  1728326

   كيمياء ميكرو  عبد الرحمن محمد احمد   1828288

   كيمياء ميكرو  نور الدين عادل زكريا  1828412

   حيوان كيمياء انطونيوس عماد انيس  1828379

   لوجيا جيو كيمياء فادى ماهر لبيب  1727264

   كيمياء جيولوجيا  احمد محمد عبد الجليل  1827018

   كيمياء جيولوجيا  حماد صالح حماد  1827139

   كيمياء جيولوجيا  محمود خالد رمضان  1827221

   كيمياء جيولوجيا  عمر احمد عبد المنعم  1727065

   حاسب علوم يوسف ايهاب زكريا 1727139

   علوم حاسب محمد عبد الناصر رجب  1727181

   علوم حاسب عبد الرحمن اشرف هنداوى  1727254

   علوم حاسب نبيل ناصر الدين احمد  2027579

   منفرد  يولوجياج احمد ممدوح سيد   1728668

   ةــــــــــــــــتقني محمد احمد سيد حامد  1728432

   تقنيــــــــــــــــة محمود حسن يوسف  1828117

   تقنيــــــــــــــــة مرو عزيز احمد ع 1828686

   منفرد   كيمياء مصطفى محمود على   1827071

   منفرد   كيمياء محمد ايهاب محمد عبده  1828061

   جيوفيزياء منفرد  عمرو وليد فؤاد حسين  1827235

   فيزياء فلك يوسف محمد حسين  1727168

   كيمياء  فيزياء  محمد طارق عبد الناصر  1727146

   كيمياء  فيزياء  رضا جمال حسين  1728350

   كيمياء  فيزياء  محمد محسن حسنين  1727142

   كيمياء  فيزياء  احمد سيد درويش  1828197

   كيمياء حيوان يوسف عبده رمضان  1728283

   كيمياء حيوان احمد جمال عبد ربه  1728629

   كيمياء حيوان محمد عاطف عبد الحكيم 1728731

     

     

     



 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب  
 

 

 2020/2021للعام الجامعى  الرابع  تابع المستوى 

 جند    6الذين لم يحضروا استمارة ال 
 

 مالحظات سنة الميالد  التخصص االســــــــــــــــــــــم  كود الطالب 

  99 ك ميكربيولوجى  كريم ايمن محمد صادق  1728176

  99 ك ميكربيولوجى  احمد مصطفى عبد الشافى   1728338

  2000 ك ميكربيولوجى  مروان مصطفى عبد المنعم   1728572

  99 ك ميكربيولوجى  يوسف احمد محمد عبد العزيز  1728604

  99 ك ميكربيولوجى  اسالم صبرى مسعد  1728661

 المستوى الثالث  76 ك ميكربيولوجى  يونس محمود محمد   1830085

  98 كيمياء حيوان نصر الدين مصطفى   1627158

  99 كيمياء حيوان احمد رجب عبد الصمد  1728336

  99 كيمياء حيوان عمرو بدر الدين احمد  1728394

  99 كيمياء حيوان  مصطفى محمد احمد   1728435

  99 كيمياء منفرد  ابانوب نادى صالح  1728084

  99 كيمياء منفرد  هشام ابراهيم على  1728550

  99 جيولوجيا منفرد  ابراهيم احمد محمد   1728408

  99 فيزياء حيوية   محمد عبد الستار   1728030

  97 علوم بترول  عبد الرحمن جمال الدين 1527131

  99 كيمياء فيزياء  مصطفى محمود امام   1727275

  99 كيمياء فيزياء  حمدى جمعه عبد الحميد  1728443

  98 كيمياء جيولوجيا  س صابر هشام محرو 1628440

  98 حشرات اسالم عبد الرحيم عبد الفتاح  1628151

  97 حشرات  خالد حسين واصل  1628603

  99 حشرات  يوسف نوار عبد هللا  1728282

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


