
Advanced Instrumental Analysis PHR 520 

The following students’ names either did not do the first online quizz 

or did not and will not do the presentation. Their course work marks 

will be affected tremendously. The last chance will be next Sunday or 

Monday at 12:30 in C 210 to meet Dr. Mona Abdel Moneim and find a 

solution for this situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The following students did not perform quizz 1: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5108428 احمد محمد سامى أحمد محمود منسى

 5109232 محمد  عادل محمد  الشربينى

 5109265 محمود محمد السيد الشناوى سالم

 5111291 مروان  السيد رمضان خليل   الزهرى

 5112031 احمد هشام عبد الحميد عبد العظيم

 5112299 عبد العزيز  عبد العاطىمحمد رافت محمد 

 5112434 وليد فتحى عبد الفتاح شفيق محمد

 5113083 باهى خطاب ابراهيم طاليه

 5113191 عبد الحليم سامح عبد الحليم محمود عشرى

 5113430 مريم زكريا محي  الدين محمد  شلومه

 5114033 احمد محمد محمد على

 5114072 االء  نصر صالح  عبد الال

 5114175 زياد احمد عبد الحليم محمد

 5114226 عبد الرحمن ايمن جابر عبده  فرغلى

 5114246 عمر عماد الدين عبد المنعم صوابى

 5114449 عمرو عبد المعز عبدهللا  الشريف

 5115110 حبيبه مجدي علي محمود  احمد

 5115453 يوسف محمد السيد محمد حسن

 5115504 احمد محمد محمد  يونس

 5116293 مازن مشرف جالل عبد هللا مشرف

 5116320 محمود عادل ابراهيم قاسم محمد



The following students are not assigned in any presentation group: 

 5110068 محمد عادل عبد القادر الصافى الشيخ

 5111002 ابراهيم محمد ابراهيم عبد الهادى الناد

 5111279 محمد  نوح احمد مصطفى

 5111291 مروان  السيد رمضان خليل   الزهرى

 5112299 محمد رافت محمد عبد العزيز  عبد العاطى

 5112319 محمد  ماهر المتولى  عبد الرحمن غالى

 5112434 وليد فتحى عبد الفتاح شفيق محمد

 5113005 ابراهيم  عربى ابراهيم   طعيمه

 5113083 ابراهيم طاليهباهى خطاب 

 5113191 عبد الحليم سامح عبد الحليم محمود عشرى

 5113244 مارينا  وهيب ونس طانيوس  بولس

 5113511 محمد رمضان على غالب

 5114033 احمد محمد محمد على

 5114072 االء  نصر صالح  عبد الال

 5114078 امنيه الشحات ابراهيم محمود  عياد

 5114238 زكى  المغربىعبد هللا محمد 

 5114246 عمر عماد الدين عبد المنعم صوابى

 5114283 محمد  رافت رافت عبد ربه  شيحه

 5114461 جورج غطاس صادق غطاس   ابراهيم

 5114484 عبد الرحمن على احمد قطب الطحان

 5114499 عبد هللا ياسر عبد هللا جابر فوده

 5115477 محمود رافت حسن عياد

 5115504 محمد محمد  يونس احمد

 5116211 شادي احمد عبدهللا عقده

 5116268 عمرو محمد عبد هللا السيد خليل

 5116321 محمود عبدالحميد أحمد سليم زيتون

 


