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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

    جيد جدا علم حيوان 2791 منى ابراهيم رضوان 1

    جيد جدا علم حيوان 2791 نوال عبد السميع محمد 2

    جيد علم حيوان 2791 ثريا ثابت عبد العال 3

    جيد علم حيوان 2791 صفاء عبد المجيد عبد ربه 4

    جيد جدا نبات 2791 محمد السعيد احمد فرغلى 5

    جيد جدا نبات 2791 حسن موسى محمد 6

    جيد جدا نبات 2791 سامية احمد فتحى 7

    جيد جدا علم حيوان 2791 بثينة محمد حسين 8

    جيد جيولوجيا 2791 كمال احمد سيد ابو زيد 9

    ممتاز حشرات 2791 هدى عبد العزيز سالم 11

    ممتاز نبات 2791 عبد الفتاح بدر محمد 11

    جيد جدا علم حيوان 2791 اقبال تادروس واصف 12

    جيد جيولوجيا 2791 وجدى يوسف حسين الطهطاوى 13

    جيد جيولوجيا 2791 مشرف محمد سليم 14
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    جيد جيولوجيا 2791 مدثر محجوب على حسونه 15

    جيد جيولوجيا 2791 محمد ابو بكر محمد الزهرى 16

    جيد جيولوجيا 2791 طاهر عبد الفتاح مصطفى 17

    جيد جيولوجيا 2791 سامى فرج الياس عياد 18

    جيد جيولوجيا 2791 زينهم سيد احمد 19

    جيد جدا حشرات 2791 عبد العال عبد المجيد عبد العال 21

    مقبول بحته تطبيقية 2791 نبيل حشمت بسادة 21

    جيد جيولوجيا 2791 محمد محمد سيد ابراهيم 22

    مقبول كيمياء جيولوجيا 2791 محمود صبرة جاد الرب 23

    مقبول كيمياء جيولوجيا 2791 مشهور كامل احمد محمد 24

    مقبول كيمياء جيولوجيا 2791 محمد السيد حماد حامد 25

    مقبول تطبيقية فيزياء 2791 سرور زكرى حنا 26

    مقبول كيمياء فيزياء 2791 بدر نصر محمود 27

    جيد جيولوجيا 2791 رسمى فخرى رومانى 28

    جيد تطبيقية فيزياء 2791 على عوض على غنيم 29

    مقبول بحته تطبيقية 2791 اللطيفسيد عبد الفتاح عبد  31
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    جيد رياضيات 2791 عكاوى فريج حنين 31

    جيد كيمياء 2791 كارم عبد الحميد امين 32

    مقبول كيمياء نبات 2791 ابراهيم احمد ابراهيم محمد 33

    جيد بحته تطبيقية 2791 فايز عزيز شحاته 34

    مفبول كيمياء جيولوجيا 2791 محمد شكرى مصطفى كمال 35

    مقبول كيمياء جيولوجيا 2791 شكرى جرجس حنا 36

    مقبول كيمياء جيولوجيا 2791 سيد محمد سيد حميدة 37

    مقبول كيمياء جيولوجيا 2791 جوزيف شهيد اسطفان 38

    جيد كيمياء جيولوجيا 2791 محمد عطية المتولى ليلة 39

    جيد كيمياء جيولوجيا 2791 محسن محمد كامل بشنك 41

    مقبول كيمياء فيزياء 2791 السيد عبد الصادق ابراهيم 41

    جيد كيمياء فيزياء 2791 فضل قلد شنودة 42

    مقبول بحته تطبيقية 2791 احمد عبد القادر محمود 43

    جيد رياضيات 2791 ابراهيم محمد مرسى محمد 44

    مقبول رياضيات 2791 صالح شحاته فرج 45

    جيد جدا كيمياء 2791 سليم سليمان سالم 46
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    ممتاز كيمياء 2791 عادل عبد الحميد منصور 48

    ممتاز كيمياء 2791 حسن احمد عزب 49

    جيد فبزياء 2791 فوزية محمد فاضل مصطفى 51

    جيد جدا فبزياء 2791 مصطفى محمد وقاد 51

    جيد جدا فبزياء 2791 محمد احمد رفعت عبيد 52
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    ممتاز فبزياء 2791 مبروك كامل رمضان 56

    جيد رياضيات 2791 فوزى كامل ابراهيم 57

    مقبول رياضيات 2791 محمد كمال احمد عثمان 58

    جيد رياضيات 2791 عبد المنعم عبد السميعمحمد  59

    جيد رياضيات 2791 لمعى زكى سليمان 61

    جيد رياضيات 2791 اسحق يسى يعقوب 61

    جيد جدا رياضيات 2791 عادل غالى سيف غالى 62
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    جيد جدا رياضيات 2791 رشاد الياس وليم سيدهم 63

    جيد جدا رياضيات 2791 محمود احمد فتح هللا 64

    جيد جيولوجيا 2791 عزمى ناشد رفعت 65

    جيد كيمياء جيولوجيا 2791 فتحى على محمود مشرف 66

    جيد جدا فبزياء 2791 الدرس خلف عبد هللا 67

    جيد جدا جيولوجيا 2791 ثروت محمد احمد زناتى 68

    جيد رياضيات 2791 فارس فخرى سليمان سويحة 69

    جيد جدا كيمياء 2791 ماجدة محمد سليم 71

    جيد جدا جيولوجيا 2791 محمود محمدين حماد 71

    جيد جدا جيولوجيا 2791 فيكتور دانيال جاد 72

    جيد جدا جيولوجيا 2791 على عبد القادر عبد هللا 73

    جيد جدا جيولوجيا 2791 سعاد جالل احمد 74

    جيد جدا جيولوجيا 2791 احمد عزت احمد محمد 75

    جيد جدا جيولوجيا 2791 ابو السعود محمد محمود 76

    مقبول كيمياء 2791 مارى نصيف قلته 77

    جيد كيمياء 2791 محمد رجب اسماعيل 78
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    جيد كيمياء 2791 بحير مجد هللا بحير 79
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    جيد كيمياء 2791 رفعت عبد النور منقريوس 88

    جيد كيمياء 2791 سوسن واصف يسى 89

    جيد كيمياء 2791 عبد اللطيف فتحى عبد اللطيف 91

 


