
 2021/2022الرابع العام الجامعى المستوى  جند 2 استمارةمطلوب 

 المستوى  ميعاد االمتداد  تاريخ الميالد  التخصص  االسم الكود 
 الرابع النصف االول 21/4/94 ع البترول الجيولوجية  ابراهيم محمد محمد حسين 120812

 الرابع النصف االول 1/6/94 فيزياء منفرد  سليمان سيد عثمان   120674

 الرابع النصف االول 19/4/94 فيزياء منفرد  محمود سيد احمد  121197

 الرابع النصف االول 1/1/94 فيزياء منفرد  احمد كارم محمود الجمال  130613

 الرابع النصف االول 8/3/94 ع البترول الجيولوجية  انور امجد على زين العابدين  12873

 الرابع النصف االول 9/6/94 الجيولوجية ع البترول  عمرو مصطفى تهامى 1201096

 الرابع النصف األول 2/5/94 ع البترول الجيولوجية  احمد عادل سيد عبد الفتاح  131073

 الرابع النصف االول 25/6/94 فيزياء فلك  الحسينى طارق فاروق   120673

 الرابع النصف األول 16/1/94 كيمياء فيزياء  محمد فتحى منصور السيد  110313

 الرابع النصف األول 15/3/94 كيمياء فيزياء  محمد خالد عبد الرحمن   120725

 الرابع النصف األول 1/2/94 كيمياء فيزياء  ابانوب اسحق موسى  120879

 الرابع النصف األول 7/6/94 كيمياء فيزياء  احمد اكرام مصطفى  120885

 الرابع النصف األول 16/5/94 كيمياء فيزياء  ابرام كمال حسينى   120965

 الرابع النصف األول 1/1/94 كيمياء فيزياء  محمود جمال محمد   121182

 الرابع النصف األول 23/3/94 كيمياء فيزياء  عمرو محمود عبد الفتاح  131033

 الرابع النصف األول 1/4/94 كيمياء فيزياء  محمد السيد عبد الوهاب  131042

 الرابع النصف األول 25/4/94 حيوان  كيمياء مينا نبيل كمال   120269

 الرابع النصف األول 25/2/94 كيمياء جيولوجيا  عماد حمدى عبد الفتاح   120086

 الرابع النصف األول 1/4/94 كيمياء جيولوجيا  احمد نبيل احمد حسين   120558

 الرابع النصف األول 22/1/94 كيمياء جيولوجيا  مصطفى رجب عبد الرسول 120570



 المستوى  ميعاد االمتداد  تاريخ الميالد  التخصص  االسم الكود 
 الرابع النصف الثانى  22/11/94 ع البترول الجيولوجية  محمد عادل محمود عبد الفتاح   121301

 الرابع النصف الثانى  17/9/94 علوم حاسب  احمد نبيل السيد أبو سبع   120717

 الرابع النصف الثانى  12/10/94 فيزياء منفرد  فتحى ابراهيم محمد فضله  1728696

 الرابع النصف الثانى  20/9/94 ع البترول الجيولوجية  عبد الحميد عماره بسيونى  120947

 الرابع النصف الثانى  1/10/94 كيمياء فيزياء  عبد الرحمن عادل عبد الرازق 120560

 الرابع النصف الثانى  7/7/94 كيمياء فيزياء  العظيممحمد خالد احمد عبد  120592

 الرابع النصف الثانى  15/11/94 ع البترول الجيولوجية  محمد طارق محمد على   120650

 الرابع النصف الثانى  7/8/94 كيمياء فيزياء  محمود خالد خلف محمد  120739

 الرابع الثانى النصف  14/12/94 علوم حاسب  فوزى ممدوح فوزى   130781

 الرابع النصف الثانى   1/7/94 كيمياء فيزياء  محمد رمضان نايل جالل  120791

 الرابع النصف الثانى   18/8/94 كيمياء فيزياء  محمد مصطفى جابر  120892

 الرابع النصف الثانى   11/8/94 كيمياء فيزياء  كريم محمد زكى صالح  120910

 الرابع النصف الثانى   30/9/94 كيمياء فيزياء  محمد موسى احمد محمد  120978

 الرابع النصف الثانى   8/12/94 كيمياء فيزياء  ايمن شعبان جمعه  141029

 الرابع النصف الثانى   4/12/94 كيمياء فيزياء  محمود محمد شاهين مدبولى   141200

 الرابع النصف الثانى   26/7/94 ميكربيولوجى ك  ابراهيم محمد سيد عبد الواحد 120193

 الرابع النصف الثانى   4/8/94 كيمياء حيوان   عبد العاطى نصر عبد العاطى  120420

 الرابع النصف الثانى   31/10/94 تقنية حيوية  محمد طارق سعد   121270

      

      

      



 المستوى  االمتداد ميعاد  تاريخ الميالد  التخصص  االسم الكود 

 الرابع النصف األول  3/5/94 كيمياء جيولوجيا  هالل محمود السيد   120691

 الرابع النصف األول  15/1/94 كيمياء جيولوجيا  احمد داود عبد العزيز  120722

 الرابع النصف األول  1/1/94 كيمياء جيولوجيا  محمد عادل محمد حسين  120861

 الرابع النصف األول  1/1/94 كيمياء جيولوجيا  عبد الوهابمحمد على حسين  120955

 

 ج 2ج وإستمارة  6أسماء طالب المستوى الرابع الذين لم يحضروا استمارة 

  التخصص  االسم الكود
  جيوفيزياء منفرد  حسام حسن ابو طالب   1827044

  جيوفيزياء منفرد  عمرو وليد فؤاد حسن   1827235

  جيوفيزياء منفرد  عمرو بركات عبد العظيم   1927267

  علوم البترول  محمد يوسف محمد   1827033

  علوم البترول  نور الدين اسامه احمد   1827170

  علوم البترول  احمد اسامه انور عبد هللا   1927166

  كيمياء منفرد  مصطفى محمود على عبد اللطيف   1827071

  كيمياء منفرد  محمود شعبان محمود   1928195

  كيمياء منفرد  محمود حمدى عبد الكريم   1928629

  جيولوجيا منفرد  احمد ممدوح سيد امين   1728668

  جيولوجيا منفرد  يوسف اسامه السعودى   1828214

  علوم حاسب يوسف ايهاب زكريا   1727139

  علوم حاسب محمد عصمت عبد الحفيظ   1727013

  علوم حاسب محمد عبد الناصر رجب   1727181

  علوم حاسب عبد الرحمن اشرف هنداوى   1727254

  علوم حاسب يونس محمد حامد عبد هللا   1827005



  علوم حاسب محمد خالد محمد محمود   1827038

  علوم حاسب عبد الهادى نبيل عبده   1827059

  علوم حاسب عمرو وجيه محمد السعيد   1827133

  كيمياء فيزياء  محمد طارق عبد الناصر   1727246

  كيمياء فيزياء  مصطفى محمود امام   1727275

  كيمياء فيزياء  رضا جمال حسين   1728350

  كيمياء فيزياء  حمدى جمعه عبد الحميد   1728443

  كيمياء فيزياء  محمد محسن حسينى   1827142

 

 ج  2ج وإستمارة  6أسماء طالب المستوى الرابع الذين لم يحضروا استمارة تابع 

  التخصص  االسم الكود
  كيمياء فيزياء   محمد سيد ابو الفتوح   1827296

  كيمياء جيولوجيا   احمد رشدى غريب   1627183

  كيمياء جيولوجيا   سيد محمد حسين   1727086

  كيمياء جيولوجيا   عمرو يوسف محمد طلبه   1827043

  كيمياء جيولوجيا   عمرو اشرف عطيه   1827141

  كيمياء جيولوجيا   عبد الرحمن محمود عطيتو   1827143

  كيمياء جيولوجيا   محمود خالد رمضان   1827221

  كيمياء جيولوجيا   احمد محمد دياب   1827225

  كيمياء جيولوجيا   احمد جمال سيد   1827243

  كيمياء حيوان  أدهم مجدى على   1728362

  كيمياء حيوان  احمد جمال عبد ربه   1728629

  كيمياء حيوان  احمد مجدى رياض   1928618

  كيمياء ميكربيولوجى   محمد مدحت مأمون   1828547

  كيمياء ميكربيولوجى   عبد الرحمن محمد رمضان  1727215



  كيمياء ميكربيولوجى   احمد سامر محمد   1728112

  كيمياء ميكربيولوجى   هشام جمال سلطان  1728326

  كيمياء ميكربيولوجى   يوسف السيد ابراهيم   1728395

  كيمياء ميكربيولوجى   عبد الرحمن محمد احمد احمد  1828288

  كيمياء ميكربيولوجى   نور الدين عادل زكريا   1828412

  كيمياء كيمياء حيوية   انطونيوس عماد انيس   1828379

  كيمياء حشرات   احمد خالد فارس   1727132

  تقنية حيوية   اسالم خالد محمد   1930086

  تقنية حيوية   مينا سمير نقوال   1628360

  تقنية حيوية   محمد احمد سيد حامد   1728432

 

 ج  2ج وإستمارة  6أسماء طالب المستوى الرابع الذين لم يحضروا استمارة تابع 

  التخصص  االسم الكود
  تقنية حيوية   محمود حسن يوسف   1828117

  تقنية حيوية   احمد عمرو عزيز   1828686

  تقنية حيوية   مصطفى منصور عبد المحسن  1830044

  تقنية حيوية   محمود جمال حسن   1928412

  تقنية حيوية   عمر صفوت عبد الاله 1928415

  تقنية حيوية   ادهم احمد عفيفى   1930069

 

  



 2021/2022إيقافات المستوى الثالث للعام الجامعى 

 

 التمام  ميعاد اإليقاف  التخصص  تاريخ الميالد االسم الكود

  بعد دور مايو   كيمياء فيزياء   31/7/94 إسالم فيصل محمد إسماعيل   120899
  بعد دور يناير  كيمياء فيزياء   27/2/94 إسماعيل زين العابدين عبد العزيز  131076

 

  



 ج 2ج وإستمارة  6يحضروا استمارة أسماء طالب المستوى الثالث الذين لم 

  التخصص  االسم الكود 

  ع حاسب منفرد   ماركو ناجى يوسف  1727033

  ع حاسب منفرد   محمد حسنى عبد الظاهر  1727049

  ع حاسب منفرد   حازم عاطف نجيب   1827101

  ع حاسب منفرد   محمد احمد محمد محمد   1827166

  ع حاسب منفرد   محمود دسوقى عنتر  1827208

  ع حاسب منفرد   عبد المقصود العاطى محمد عبد العاطى  1927183

  ع حاسب منفرد   فاروق عادل فاروق 1927231

  ع حاسب منفرد   عبد اللطيف مصطفى محمد  1927235

  ع حاسب منفرد   جون هانى بانوب  1927257

  ع البترول الجيولوجية  عبد هللا  عبد هللا محمد  1927049

  جيولوجيا منفرد  طارق يس محمد  1827103

  جيولوجيا منفرد  محمد خالد محمد بيومى  1928621

  فيزياء حيوية  فارس عبد الناصر احمد   1828196

  فيزياء حيوية  محمد اشرف عيسى   1928067

  جيوفيزياء منفرد   مهاب حمدى فتحى  1827108

  جيوفيزياء منفرد   محمود صالح سيد حسين  1927063

  كيمياء فيزياء   اسالم عبد المنعم عبد الخالق  1928627

  كيمياء فيزياء   احمد رجب سليمان  1728328

  كيمياء فيزياء   مصطفى اشرف عبد المنصف 1927057

  كيمياء فيزياء   محمد سيد سعد عبد المنعم  1927062

  كيمياء فيزياء   طارق حسين سعيد  1927131

  كيمياء فيزياء   محمد سعيد احمد بيومى  1927147



 ج 2ج وإستمارة  6أسماء طالب المستوى الثالث الذين لم يحضروا استمارة تابع 

  التخصص  االسم الكود 

  علوم فضاء  محمد مبروك محمد عبد المجيد  1827026

  كيمياء ميكربيولوجى   احمد السيد عبد القادر  1928238

  كيمياء ميكربيولوجى   يوسف طه محمد عبد السالم   1928364

  كيمياء ميكربيولوجى   عبد الرحمن سامح عبد الموجود   1928403

  كيمياء حيوان  احمد السيد عبد السميع   1928150

  كيمياء حيوان  عمر خالد رجب  1958628

  كيمياء جيولوجيا  محمود محمد فرحات عد هللا  1927189

  كيمياء جيولوجيا  مصطفى خالد سعد   1928357

  كيمياء جيولوجيا  ايمن خالد فتحى  1928438

    

 


