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مـــــــــــــاالس م  البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة 

   %63.1 مقبول فيزياء جيولوجيا 2691 الرحمن مصطفى محمودعبد  1

   %70.6 جيد خاص جيولوجيا 2691 امل أحمد محمود حسين 2

   %66.7 جيد جيولوجيا حيوان 2691 نور الدين فرغلى محمد 3

   %72.8 جيد تطبيقيةكيمياء 2691 نبيل صموئيل جندى ابراهيم 4

   %72.7 جيد كيمياءتطبيقية  2691 محمد على أحمد محمد حقيق 5

   %66.8 جيد فيزياء جيولوجيا 2691 جورج صموئيل فرج تاوضروس 6

   %68.6 جيد تطبيقية كيمياء 2691 نبيه وجدى عزمى حنا 7

   %65 جيد فيزياء جيولوجيا 2691 فراج عبد الرحمن ابراهيم فراج 8

   %75.1 جيد جدا تطبيقية كيمياء 2691 ظريف حليم خليل ابراهيم هواش 9

   %67.6 جيد فيزياء جيولوجيا 2691 بدر محمد احمد مبروك 11

   %75.3 جيد جدا تطبيقية كيمياء 2691 خيرى محمد حسن عبد الجليل 11

   %81.4 جيد جدا تطبيقية فيزياء 2691 عادل شفيق رزق هللا 12

   %65.6 جيد تطبيقية كيمياء 2691 نبيل شفيق جرجس شحاته 13

   %80.1 جيد جدا جيولوجيافيزياء  2691 كريم حليم جورجى 14
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   %67.1 جيد فيزياء جيولوجيا 2691 على حسن محمد حسن 15

   %65 جيد فيزياء جيولوجيا 2691 رضا رزق ابادير سعيد 16

   %63.8 مقبول فيزياء كيمياء 2691 عبد الرحيم محمود محمد 17

 جيد فيزياء جيولوجيا 2691 حسانين فهمى اسماعيل 18
 

  

   %75.4 جيد جدا   تطبيقية فيزياء 2691 ناجى عزوز منصور شحاته 19

   %73.4 جيد فيزياء كيمياء 2691 احمد صادق ابو ستيت 21

   %67.3 جيد فيزياء جيولوجيا 2691 ابراهيم دسوقى احمد محمد 21

   %72.9 جيد فيزياء كيمياء 2691 ماهر موسى مغاريوس 22

   %69.5 جيد فيزياء كيمياء 2691 ارميا انجلى اسكاروس 23

   %61.8 مقبول فيزياء كيمياء 2691 احمد فرغل احمدعزت  24

   %76.4 جيد جدا الجيولوجيا 2691 محمود عبده حنفى محمود 25

   %66.4 جيد فيزياء جيولوجيا 2691 حسن محمود عبد الهادى 26

   %66 جيد بحتة تطبيقية 2691 عبد الستار محمد احمد سليم 27

   %77.2 جدا جيد الجيولوجيا 2691 ابراهيم محمود احمد صقر 28

   %59 مقبول كيمياء جيولوجيا 2691 نبية محمد حسن 29

   %71.4 جيد فيزياء جيولوجيا 2691 على مبدى على اللبدى 31
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   %70.1 جيد فيزياء كيمياء 2691 حمدى السعيد المرسى احمد 31

   %70.6 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 حامد ابراهيم مصطفى 32

   %79.9 جيد جدا الجيولوجيا 2691 عبد الحميد محمد مأمون 33

   %79.9 جيد جدا الجيولوجيا 2691 ماهر عزمى تكال 34

   %85.1 ممتاز الرياضيات 2691 عادل سعد حنا عبد الشهيد 35

   %93.3 ممتاز الرياضيات 2691 مجدى غطاس رزق عيد 36

   %81.4 جيد جدا الرياضيات 2691 فردوغريس جورجى 37

   %93.8 ممتاز الرياضيات 2691 على محمد محمد ابوسته 38

   %87.6 ممتاز الفيزياء 2691 محمود محمد معبد على 39

   %97.5 ممتاز الرياضيات 2691 عبد الشافى فهمى عبادة 41

   %75.1 جيد جدا بحتة تطبيقية 2691 حفظى احمد مهران عزوز 41

   %75 جيد جدا تطبيقية فيزياء 2691 محمد فؤاد كامل عارف 42

   %81.3 جيد جدا بحتة فيزياء 2691 محمد محمد عبد المجيد على 43

   %82.7 جيد جدا بحتة فيزياء 2691 محمد عبد اللطيف سليمان هوارى 44

   %67.9 جيد بحتة فيزياء 2691 انسى عزيز مقار 45

   %62.9 مقبول بحتة فيزياء 2691 قيس مسعود درويش احمد 46
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    جيد بحته فيزياء 2691 رضا جاد جرجس 47

   %77.9 جيد جدا تطبيقية جيولوجيا 2691 القمصحشمت حكيم شنودة  48

   %66.1 جيد تطبيقية جيولوجيا 2691 متولى عبيد هللا عبد النعيم عبدهللا 49

   %73.2 جيد تطبيقية جيولوجيا 2691 عبد الفتاح عوض على احمد 51

   %73.4 جيد تطبيقية جيولوجيا 2691 محمد محمود محمد سليمان 51

   %75.6 جيد جدا تطبيقية جيولوجيا 2691 حسانينغالب عبد الصبور محمد  52

   %73.1 جيد تطبيقية فيزياء 2691 نبيل عدلى جورجى 53

   %81.4 جيد جدا تطبيقية فيزياء 2691 احمد محمد على المقطف 54

   %82.9 جيد جدا الكيمياء 2691 عدلى محمد عبد السالم ابراهيم 55

   %71.3 جيد جيولوجياكيمياء  2691 فاروق عباس ابو العباس حجازى 56

   %65.2 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 ادوارد جندى سدراك حبشى 57

   %68.9 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 الغزالى محمد حسن 58

   %72.7 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 جميل خالد خليل سرحان 59

   %69.8 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 حسن االمين محمد احمد 61

   %67.9 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 حسن محمد حسن رزق 61

   %68.1 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 حسن محمد فهمى السيد 62
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   %65 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 رجاء كامل ابراهيم حسين 63

   %67.2 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 رشدى حكيم ميخائيل بولس 64

   %70 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 محمد نصر الدين ابراهيم السيد 65

   %72.2 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 سالمة بطرس سالمة 66

   %67 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 منى فهمى سيداروس سيحة 67

   %67.2 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 احمد عبد الخالق ابراهيم رضوان 68

   %67.8 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 غازى سعيد اسماعيل على 69

   %65.8 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 ماهر على محمد 71

   %70.9 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 فوزية محمد اسماعيل احمد 71

   %72 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 كمال زكى مرقص ميخائيل 72

   %68.1 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 محمد احمد محمد ابو السرور 73

   %71 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 مفيد يوسف سمعان غبريال 74

   %67.4 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 زكية الدسوقى بدر 75

   %65 جيد كيمياء حيوان 2691 محمد عز الدين عبد العظيم 76

   %70.2 جيد جيولوجيا/ كيمياء  2691 ابو القاسم عبد الرحمن قاسم الشريف 77

   %72 جيد جيولوجيا/ كيمياء  2691 بانوب جرجاوى بانوب 78
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   %65.5 جيد جيولوجيا/فيزياء 2691 قاسمحسن عبد الحميد عبد الرحيم  79

   %78.2 جيد جدا كيمياء 2691 محمد ثابت عبد العال حسين 81

   %61.5 جيد فيزياء كيمياء 2691 عدلى جورجى باسليوس 81

   %70.9 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 على على قطارية 82

   %65 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 وجدى اسكندر انسى بقطر 83

   %70 جيد فيزياء كيمياء 2691 ميالد حسب هللاسوزان  84

   %70.1 جيد فيزياء كيمياء 2691 سمير شنودة عبد النور 85

   %65 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 محمد فرغل عبد الحميد مرعى 86

   %70.6 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 احمد خليل ابراهيم قناوى 87

   %72.5 جيد فيزياء كيمياء 2691 صبحى بشرى ينى 88

   %65.9 جيد فيزياء كيمياء 2691 صديق فتح هللا محمد مرسى 89

    جيد فيزياء وجيولوجيا 2691 بدر محمد أحمد مبروك 91

   %61.1 مقبول كيمياء جيولوجيا 2691 تملى ثابت ارمنيوس رزق 91

   %75 جيد جدا كيمياء جيولوجيا 2691 طلعت كامل غبروس 92

   %76.7 جيد جدا كيمياء جيولوجيا 2691 حنا لبيب حنا 93

   %61.5 مقبول كيمياء جيولوجيا 2691 اسامة محمد اسحق بكر 94
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   %66 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 يوسف سامى جورجى مترى 95

    مقبول كيمياء جيولوجيا 2691 مراد اسكاروس قوسه 96

    مقبول كيمياء جيولوجيا 2691 اطناسيوس جيرمانوس ديمترى 97

   %63.4 مقبول كيمياء جيولوجيا 2691 مجدى بطرس سيدهم صالح 98

   %73.3 جيد فيزياء كيمياء 2691 عبد الحليم مهران سيد على 99

   %61.6 مقبول كيمياء جيولوجيا 2691 حسنى حسين محمد بدوى 111

   %67.5 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 عبد المنعم مصطفى احمد 111

    مقبول كيمياء جيولوجيا 2691 زكى عزيز فرحان 112

    جيد كيمياء جيولوجيا 2691 بسادة قدرى قديس 113

    مقبول كيمياء جيولوجيا 2691 محمد بشير بالل طاهر 114

    مقبول كيمياء جيولوجيا 2691 موريس رشدى جيد نعمان 115

   %67 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 محمد سامح حسن خليل سيد 116

   %63.8 مقبول كيمياء جيولوجيا 2691 مصطفى محمود امين عبد الغفار 117

   %65 جيد كيمياء جيولوجيا 2691 نادية عبد العظيم محمد 118

   %62.9 مقبول كيمياء جيولوجيا 2691 صالح الدين مصطفى 119

 


