
2019/2018جدول االمتحان النهائي للطالب الخريجين الفصل الدراسي الثاني 

ينعقد االمتحان الساعة العاشرة صباحاً بمدرج مشرفة

محمد خالد ابوالحسن هالل1527200عمر نصر سعد ابوالعنين130681ايه عبد السالم محمد140311ايمان صالح محمد عبد العزيز120458محمد خالد أبو الحسن هالل1527200

سارة محمد عبد القوي1528304هشام مصطفي أنور مصطفي70984

مينا رزق بخيت عبد المالك140139معاذ احمد احمد حسين110782

هاجر صابر سيد محمد1528651كيرلس فايز اسطانوس70822يحيي محمد البلتاجى حسين140466بيتر أسامة ذكرى يوسف130196أمجد فوزى سولاير جاد40204

هدير محمد عبد العال1528677نورا حامد محمد حامد 140097اميرة عيد جالل عبد المنعم1528720نسرين محمد أشرف مصطفى عزت90906بالل محمد محمد علي90381

اسراء على امام حسن110867أسماء مرضى عبد المنعم1528092دينا اشرف طه عبدالقادر140113

امل كمال عبد النور امين140579شيماء خليل ربيع عبدالحميد140305

معاذ احمد احمد حسين110782سيف الدين أيمن عبد العظيم140506تقي جمال عبد الرازق احمد140724

بوال عادل فارس عزيز140709اسالم خالد عبد القوى1528080امل كمال عبد النور امين 140579ايه عبد المنعم السيد1528155

دينا عمرو حسن محمود140836نورهان  إبراهيم توفيق 110852مروة محمود بيومي140747محمد جمال يوسف مرسي140254

نادين رجب فؤاد رجب120421ايه عبد الخالق علي عواد1527063جورج عاطف فتحي مجلي120454

بسمة علي محمد علي121212على رضا على يوسف140847ايه جمال طه عبد الوهاب110083

داليا عبد التواب فرج امام140303وليد حسن عبده ابراهيم90342هميس على سيد على130387

عاصم عمر جبر عبد الرحيم141001عادل محمد حسن100032

جورج عاطف فتحى مجلي120454محمد حسن رضوان120711

سيدة عبد الرحمن طالب100181دينا عمرو حسن محمود140836مصطفى مسعد مصطفى120794ريم احمد عوض حماد100117

معاذ نبيل شعبان دردير120235اسراء على امام حسن110867محمود سليمان إبراهيم أبو مطلق51086سيدة عبد الرحمن طالب100181

اية جمال طه عبد الوهاب110083

ايه عاطف صادق140805

امجد فوزى سولاير جاد40204احمد صبحى إبراهيم مرجان130721مى جمال محمد عباس61230كريم عبد الناصر عبدالفتاح140710

مينا رزق بخيت عبد المالك140139اسراء على ابوبكر قطب140347محمود محمد احمد مصطفى120956

محمد جمال يوسف مرسى140254ايه عبدالخالق على عواد1527063

مؤمن محمد عبد الوهاب السيد140931تقى رجب محمد جابر130943

نورهان ابراهيم توفيق110852

طه حمدى سيد سالم 1527127امنية محمد مصطفى كمال130598

احمد نادر حسن مصطفى120823

مها محمد محمد ابازيد1528575احمد صبحى إبراهيم مرجان130721

مرفت عادل عبد الاله صالح1528519

ريم احمد عوض حماد 100117بيتر سامى أديب141131

محمد عاشور مصطفى الديب130615

سهيلة احمد محمد تمام120707

سيدة عبد الرحمن طالب100181

احمد نادر حسن مصطفى120823

مونيكا لطفى زكريا140680
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لبرنامجي التقنية الحيوية وبرنامج علوم البترول

ريم السيد محمود حسان120489محمد مجدى همام120634هدير رضا على على140230

مصطفي محمد ياسر محمود141081عالية عبدالفتاح عبدالمعز على1528362

عبد الرحمن محمد رجب1527134نهى حمدى احمد محمد1530028

محمد مجدى همام120634

ريم السيد محمود حسان120489

احمد رفعت كامل121195موليزا عادل لطفى سلطان141057

محمود خالد عبد الحليم141171منه هللا حسين إبراهيم على141172

نهى حمدى احمد محمد1530028احمد رفعت كامل121195

محمد سيد سالمة عبدالعزيز141276

محمود خالد عبدالحليم141171

عمر عبد المنعم صابر عبدالمنعم131098
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