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1628419فلوباتير إيهاب فؤاد

110492احمد مصطفى محمد محمود

91057امنية نبيل محمد

1628284ندا ناجى حسن محمد

140084محمد احمد محمد

يا حمدان عطية احمد 60503دال

130715نورا اكرم عطوة السيد 

140084محمد احمد محمد

ة) 2020/9/26السبت  (الساعة العاشر

412ج

428ج

(الجيولوجيا) 21مدرج 

446ك

(علم الحيوان)ح 5معمل

(الرياضيات)10مدرج 

(الكيمياء الجديد)مدرج أ 

(الجيولوجيا) 21مدرج 

2020-2019جدول وتوزي    ع امتحانات الغير مكتمل دور مايو 

(الجيولوجيا) 21مدرج 

408ج

462ح

408س
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ف محمد 120999نسمة اشر

 عثمان عيىس 
ى

ة عون 140079امير

1933037حليمة عبد المجيد صالح

ف محمد 120999نسمة اشر

1628284ندا ناجى حسن محمد

ى  ة) 2020/9/28االثنير (الساعة العاشر

ة) 2020/9/27األحد  (الساعة العاشر

458كح

425ك

481ك

381ف

2020-2019جدول وتوزي    ع امتحانات الغير مكتمل دور مايو 

(الكيمياء الجديد)مدرج أ 

(الكيمياء الجديد)مدرج أ 

(الكيمياء الجديد)مدرج أ 

(الكيمياء الجديد)مدرج أ 

ياء) 25مدرج  ى (الفير

456كح
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91057امنية نبيل محمد

ف محمد 120999نسمة اشر

110873هدير خليل إبراهيم

141123حنان فوزى حافظ

يا حمدان عطية احمد 60503دال

ف احمد 1728451ضىح اشر

130702صباح جمال يوسف

447ك

ة) 2020/9/29الثالثاء (الساعة العاشر

(الكيمياء الجديد)مدرج ب 

(الكيمياء الجديد)مدرج أ 

2020-2019جدول وتوزي    ع امتحانات الغير مكتمل دور مايو 

345ك
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91057امنية نبيل محمد

ف محمد 120999نسمة اشر

1628284ندا ناجى حسن محمد

140084محمد احمد محمد

1628284ندا ناجى حسن محمد

عاء  ة) 2020/9/30األرب (الساعة العاشر

ة) 2020/10/1الخميس  (الساعة العاشر

(الجيولوجيا) 20مدرج 

433ك

414ميك 

 (الكيمياء) 3مدرج 

(النبات الجديد)ن 1معمل

(النبات الجديد) 11مدرج 

413ميك 

404ج

2020-2019جدول وتوزي    ع امتحانات الغير مكتمل دور مايو 
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91057امنية نبيل محمد

130702صباح جمال يوسف

110143دعاء مجدى قدرى

100081امل محمد حسب هللا

ف محمد 120999نسمة اشر

1628284ندا ناجى حسن محمد

140084محمد احمد محمد

 2020/10/4االحد 

) 434ك
ً

(الساعة الواحدة ظهرا

) 371ف
ً

ة صباحا (الساعة العاشر

) 426ج
ً

ة صباحا (الساعة العاشر

ياء) 25مدرج  ى (الفير

(النبات الجديد) 11مدرج 

(الجيولوجيا) 20مدرج 

) 416ميك 
ً

ة صباحا (الساعة العاشر

(الكيمياء) 3مدرج 

2020-2019جدول وتوزي    ع امتحانات الغير مكتمل دور مايو 
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91057امنية نبيل محمد

ف محمد 120999نسمة اشر

130702صباح جمال يوسف

110143دعاء مجدى قدرى

100081امل محمد حسب هللا

1628284ندا ناجى حسن محمد

1528254رحاب محمود سيد

1528255رحمة جاد الرب بكر

140084محمد احمد محمد

ى  ة) 2020/10/5االثنير (الساعة العاشر

490ج

415ك

ة) 2020/10/6الثالثاء  (الساعة العاشر

(النبات الجديد) 11مدرج 

(الجيولوجيا) 20مدرج 

2020-2019جدول وتوزي    ع امتحانات الغير مكتمل دور مايو 

443ن

(الكيمياء الجديد)مدرج أ 


