
 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 

 

 2018/2019المستوى الرابع للعام الجامعى 
 

 

 

 مالحظات التخصص الميالد االســــــــــــــــــــــم كود الطالب

  ع بترول 98 عبد هللا على عبد اللطيف 1530094

  ك فيزياء 97 سعيد على حسب هللا  1527113

 01018949853 ك حيوية 97 فتحى  مصطفى حسين 1528542

  ك جيولوجيا 96 شريف السيد محمود 140087

 01127702549 ك حشرات 97 مصطفى عبد المجيد سيد  1528544

 ك جيولوجيا اعفاء  93 محمد عادل حسن 110717

 سنوات 5

 01224599908 تقنية حيوية 97 مصطفى يسن محمد  1530039

 01153357687 علوم بترول 98 طيفعبد هللا على عبد الل 1530094

 01274468715 ك منفرد 97 جوناثان عماد بديع 1527086

 01120990782 ك فيزياء  97 سعيد على حسب هللا سالمه 1527113

 01283482721  97 كيفين جوزيف  1528443
 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 

 2018/2019للعام الجامعى  الثالثالمستوى 

 

 
 مالحظات التخصص سنة الميالد االســــــــــــــــــــــم كود الطالب

 مطلوب علوم حاسب منفرد 91 محمد ابراهيم السيد  90995

  علوم حاسب  97 احمد اسامه ممدوح 1527004

  علوم حاسب 97 معاذ احمد عبد السالم 1527242

  منفردجيولوجيا  97 احمد عبد العاطى فتحى  1527021

  """"" 97 عبد القادر احمد  1728670

  ع بترول 97 احمد خليل احمد  1527014

  """""" 97 محمد ايهاب محمد  1530013

  """""" 97 يوسف هشام احمد  1530065

  """""" 99 نور الدين محمد منصور 1630080

  """"""" 99 احمد محمد مصطفى 1630082

  """""" 98 محمد احمد سيد  1630101

  """""" 97 اندرو زكى وديع  1527058

  """""" 98 احمد عثمان محمد  1628267

  ك ميكربيولوجى 97 محمد فتحى عبد الوهاب 1528492

 مطلوب ك حيوان  91 طارق السيد احمد  80158

  ك ج 97 محمد على محمود  1527211

  """" 97 شعبان عبد المجيد شعبان 1528345

  تقنية حيوية 97 مر نجم الدين محمد ع 141243

  """""" 99 خالد محمد محمد  1630026

  """""" 98 احمد عمرو نصر  1530052

  """"" 98 احمد سيد عبد المنعم  1630073

     
 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 

 2018/2019للعام الجامعى  الثانىالمستوى 
 

 

 مالحظات التخصص سنة الميالد ســــــــــــــــــــــماال كود الطالب

  ع حاسب 97 محمد سمير عبد الخالق دسوقى  1527294

  ع حاسب 99 احمد وائل سيد  1627133

  ع بترول 95 ابراهيم احمد عبد الحميد  121068

  """"" 97 عبد الرحمن جمال الدين 1527131

  """"" 97 احمد محمد حسن  1630071

  """"" 99 محمد على رحيم 1728692

  """""" 99 عبد الرحمن مجدى  1730037

  """"" ــــ احمد نبيل رواش 1730081

  """"" 99 كريم محمد امام 1730082

  فيزياء فلك  97 محمد مجدى احمد  140817

  ك ف 96 محمد مصطفى ابراهيم  140839

  ك ح 96 مينا اشرف سعد 140423

  ك ح 97 اد نبيل عبد المهدىزي 1528277

  """"" 97 محمد عبد النبى  1528489

  """"" 98 عبد هللا محمد احمد 1631005

  ك حشرات 97 مصطفى عبد الحميد الصادق 1527241

  """"" 98 بسام محمد سالم 1627263

  تقنية حيوية 97 عمرو احمد محمد  1530128

  """"" 98 محمد مرسى عبد الحميد 1630009

  """"" 99 احمد حسن على  1630041

  """"" 98 محمد اسامه عبد الصبور  1630043

  """"" 98 يونس عاشور يونس 1630088

  """"" 99 عمر هانى حسنى 1727174

  """"" ــــ ماريو شوقى رزق 1728039

  """"" 99 مينا زكريا كامل 1728041

  """"" 99 محمد حسام الدين محمد 1728064

  """"" 99 انس احمد رسمى  1728151

  """"" 99 مصطفى راجح محمد  1728340



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 

 2018/2019للعام الجامعى  الثانىالمستوى تابع 
 

 

 مالحظات التخصص سنة الميالد االســــــــــــــــــــــم كود الطالب

  تقنية حيوية 99 يسرى مطاوع محمد  1728380

  """"" 99 احمد على توفيق 1728409

  """"" 99 محمود يونس عبد السميع 1728487

  """"" 99 زياد محمد على  1728648

  """"" 99 يحيى والء ابراهيم 1730030

  """"" 99 شهاب حسن ماهر  1730040

   98 نادر سامح سمير  1627016

   98 عماد محمد هاشم 1627041

   98 مصطفى ناصر مصطفى 1627098

   98 احمد لطفى سعيد 1627099

   98 مايكل مؤنس نبيه 1627135

   98 محمد طاهر امام 1627146

   97 محمد ثابت زكى 1627152

   97 عمرو شعبان رمضان 1627165

   98 عبد الباسط بدر  1627166

   98 عمرو يحيى حسين 1627235

   98 عمر عبد الرازق محمد  1627243

   98 محمود عبد الملك يوسف 1627248

   98 احمد محمد عبد الحميد 1627259

   98 اسماعيل محمد عباس 1627260

   98 مصطفى محمد سيد  162727277

   98 عبد الرحمن خالد رفعت 1627283

   98 احمد عبد الجواد عبد التواب 1627287

   99 فهيممينا ممدوح  1727001

   99 يوسف اسامه عبد المنعم 1727003

   99 بيتر نجدى فكرى 1727004
 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 

 2018/2019للعام الجامعى  الثانىالمستوى تابع 
 

 

 مالحظات التخصص سنة الميالد االســــــــــــــــــــــم كود الطالب

   99 ابراهيم ابانوب صالح 1727005

   99 مينا وائل يوسف  1727006

   99 كيرلس سامح سيدهم 1727009

   99 محمد ابراهيم عبد الحليم 1727012

   99 محمود سليمان توفيق 1727017

   ـــ بيشوى رشدى مسعود 1727020

   99 محمود عبد السالم جابر 1727023

   99 ابانوب زكريا نظير 1727027

   ــــ ادى باسم نعيمف 1727031

   ــــ احمد نبيل محمد  1727035

   99 محمد طارق سمير 1727036

   99 ايمن صابر اسماعيل 1727038

   99 عمر طه عمر  1727042

   99 مهتدى احمد محمد  17027050

   99 احمد حمدى صالح 1727051

   99 محمد حسام محمد 1727052

   99 اسالم رضا محمد 1727054

   99 على جمعه عبد القوى 1727055

   99 محمد عبد الحميد ابو سريع 1727057

   99 محمد يوسف عبد الفتاح  1727060

   99 عبد الرحمن سعيد عاشور 17027070

   99 محمد سعيد صالح  1727071

   99 ابراهيم احمد ابراهيم 1727079

   99 محمد احمد محمد  1727083

   ــــ خالد احمد  احمد 1727084

   99 ابراهيم اسامه فتحى  17027085

   99 مصطفى محمد محمود  1727092

   99 احمد منصور عبد العال  1727093



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 2018/2019للعام الجامعى  الثانىالمستوى تابع 
 

 

 مالحظات التخصص الميالد سنة االســــــــــــــــــــــم كود الطالب

   99 حسن حاتم حسين 1727094

   99 محمد محمود رجب 1727095

   99 احمد عاشور شعبان 17270101

   99 عبد الرحمن على محمد  1727103

   99 يوسف كمال محمد  1727106

   99 ابو الحمد عبد الحميد  مابراهي 1727107

   99 محمود سيد عبد السالم 1727110

   99 كريم عاطف  1727119

   99 يوسف الحسينى محمد  1727121

   99 عبد الرحمن وليد مصطفى 1727126

   99 عبد هللا زارع شكرى  1727153

   ـــــ احمد عبد هللا محمد  1727138

   99 احمد محمد جمعه 1727145

   99 محمد عمر ايوب 1727148

   99 اسالم عابد على  1727150

   99 كريم صالح الدين  1727154

   99 عبد الرحمن نزيه 1727156

   99 عمر محمد صابر  1727158

   99 احمد محمد عبد العظيم 1727164

   99 حسن جمال حسن 1727169

   99 محمد وحيد محمد  1727171

   99 محمود ممدوح عيسى 1727172

   99 احمد جمال محمد  1727175

   99 د المنعم محمد صهيب عب 1727177

   99 محمد عبد هللا محمد  1727182

   99 عمر محمد زكى 1727191

   99 عبد هللا احمد شحاته 1727192

   99 ايمن محمد حسن 1727200

   99 بسام ابراهيم عبد الاله 1727201



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 2018/2019معى للعام الجا الثانىالمستوى تابع 
 

 

 مالحظات التخصص سنة الميالد االســــــــــــــــــــــم كود الطالب

   99 محمود محمد قرنى 1727207

   ــــ عبد الرؤوف على  1727209

   99 عبد الرحمن عبد القادر  1727212

   99 عبد الكريم جمال محمود 1727213

   99 عبد هللا محمد احمد 1727214

   99 احمد اشرف عبد الفضيل  1727216

   99 معتز عرفه عبد هللا 1727217

   99 احمد حنفى عبد الفتاح 1727218

   99 على احمد جاد 1727243

   99 عمر محمد محمود 1727244

   98 محمد خالد محمد  1727245

   99 عمر احمد مصطفى 1727247

   99 عبد الرحمن اشرف  1727254

   99 الرحمن سعيد  عبد 1727221

   99 احمد عزت عبد العال  1727223

   99 مهاب مجدى عرفه 1727229

   ــــ احمد طارق السيد 1727235

   99 احمد عصام احمد  1727236

   99 مصطفى معتز محمود 1727237

   99 محمد هريدى بندارى  1727242
 


