
المجموع

 رقم

الجلوس

100الطالب اسم

86هللا عطا محمد عبدالفتاح كامل احمد"229"

86تمام صادق تمام اسراء"230"

89عباس شحاته كمال انجى"232"

98جابر هللا عبد محمد ايه"234"

92الباقى عبد اسماعيل محمد بسمه"235"

90شعبان محمد احمد جهاد"237"

83فايد لملوم محمد حنان"238"

88جبريل عبدالفتاح كمال سناء"240"

86محمود حسن عادل شهيناز"241"

87حميده العظيم عبد سيد شيماء"242"

89حسين المجيد عبد على شيماء"243"

87حسن محمود احمد فاطمة"244"

92طه البصير عبد طه ليلى"245"

89محمد الحكيم عبد احمد محمد"246"

96محمد طه عادل محمد"248"

90محمد العظيم عبد احمد مريم"250"

93محمد حسن محمود مصطفى"251"

85الجواد عبد كمال محمد معاذ"253"

95خليف عبدالغفار جمال هللا منه"254"

90شحات محمد طه نجاه"255"

86هالل محمود جابر نجالء"256"

90قطب محمد محمود ندي"257"

92علي ابوالعزايم محمد نوره"258"

79محمود محمد محمود نورهان"259"

89عبدالجواد محمد كامل هاجر"260"

93احمد محمد طه هبة"261"

التركيبية الجيولوجيا: المقرر اسم



 رقم

الجلوس

الطالب اسم
100

52هللا عطا محمد عبدالفتاح كامل احمد"229"

75تمام صادق تمام اسراء"230"

80عباس شحاته كمال انجى"232"

93جابر هللا عبد محمد ايه"234"

81الباقى عبد اسماعيل محمد بسمه"235"

82شعبان محمد احمد جهاد"237"

66فايد لملوم محمد حنان"238"

82جبريل عبدالفتاح كمال سناء"240"

77محمود حسن عادل شهيناز"241"

75حميده العظيم عبد سيد شيماء"242"

84حسين المجيد عبد على شيماء"243"

76حسن محمود احمد فاطمة"244"

78طه البصير عبد طه ليلى"245"

81محمد الحكيم عبد احمد محمد"246"

78محمد طه عادل محمد"248"

70محمد العظيم عبد احمد مريم"250"

79محمد حسن محمود مصطفى"251"

75الجواد عبد كمال محمد معاذ"253"

84خليف عبدالغفار جمال هللا منه"254"

72شحات محمد طه نجاه"255"

77هالل محمود جابر نجالء"256"

80قطب محمد محمود ندي"257"

70علي ابوالعزايم محمد نوره"258"

74محمود محمد محمود نورهان"259"

70عبدالجواد محمد كامل هاجر"260"

89احمد محمد طه هبة"261"

المعادن بصريات و بصريات: المقرر اسم



 رقم

الجلوس

الطالب اسم

100

68هللا عطا محمد عبدالفتاح كامل احمد"229"

70تمام صادق تمام اسراء"230"

75عباس شحاته كمال انجى"232"

89جابر هللا عبد محمد ايه"234"

73الباقى عبد اسماعيل محمد بسمه"235"

84شعبان محمد احمد جهاد"237"

60فايد لملوم محمد حنان"238"

92جبريل عبدالفتاح كمال سناء"240"

77محمود حسن عادل شهيناز"241"

69حميده العظيم عبد سيد شيماء"242"

68حسين المجيد عبد على شيماء"243"

79حسن محمود احمد فاطمة"244"

73طه البصير عبد طه ليلى"245"

74محمد الحكيم عبد احمد محمد"246"

81محمد طه عادل محمد"248"

72محمد العظيم عبد احمد مريم"250"

79محمد حسن محمود مصطفى"251"

79خليف عبدالغفار جمال هللا منه"254"

88شحات محمد طه نجاه"255"

83هالل محمود جابر نجالء"256"

77قطب محمد محمود ندي"257"

63علي ابوالعزايم محمد نوره"258"

60محمود محمد محمود نورهان"259"

80عبدالجواد محمد كامل هاجر"260"

80احمد محمد طه هبة"261"

العددي التحليل: المقرر اسم



 رقم

الجلوس

الطالب اسم

100

82هللا عطا محمد عبدالفتاح كامل احمد"229"

72تمام صادق تمام اسراء"230"

85عباس شحاته كمال انجى"232"

99جابر هللا عبد محمد ايه"234"

86الباقى عبد اسماعيل محمد بسمه"235"

94شعبان محمد احمد جهاد"237"

75فايد لملوم محمد حنان"238"

84جبريل عبدالفتاح كمال سناء"240"

72محمود حسن عادل شهيناز"241"

77حميده العظيم عبد سيد شيماء"242"

82حسين المجيد عبد على شيماء"243"

88حسن محمود احمد فاطمة"244"

69طه البصير عبد طه ليلى"245"

90محمد الحكيم عبد احمد محمد"246"

90محمد طه عادل محمد"248"

90محمد العظيم عبد احمد مريم"250"

87محمد حسن محمود مصطفى"251"

72الجواد عبد كمال محمد معاذ"253"

96خليف عبدالغفار جمال هللا منه"254"

87شحات محمد طه نجاه"255"

80هالل محمود جابر نجالء"256"

78قطب محمد محمود ندي"257"

81علي ابوالعزايم محمد نوره"258"

71محمود محمد محمود نورهان"259"

88عبدالجواد محمد كامل هاجر"260"

88احمد محمد طه هبة"261"

الحفريات علم أساسيات: المقرر اسم



المجموع

 رقم

الجلوس

الطالب اسم
100

84هللا عطا محمد عبدالفتاح كامل احمد"229"

77تمام صادق تمام اسراء"230"

75عباس شحاته كمال انجى"232"

94جابر هللا عبد محمد ايه"234"

95الباقى عبد اسماعيل محمد بسمه"235"

75شعبان محمد احمد جهاد"237"

66فايد لملوم محمد حنان"238"

76جبريل عبدالفتاح كمال سناء"240"

69محمود حسن عادل شهيناز"241"

79حميده العظيم عبد سيد شيماء"242"

85حسين المجيد عبد على شيماء"243"

80حسن محمود احمد فاطمة"244"

79طه البصير عبد طه ليلى"245"

88محمد الحكيم عبد احمد محمد"246"

74محمد طه عادل محمد"248"

90محمد العظيم عبد احمد مريم"250"

88محمد حسن محمود مصطفى"251"

73الجواد عبد كمال محمد معاذ"253"

91خليف عبدالغفار جمال هللا منه"254"

51شحات محمد طه نجاه"255"

48هالل محمود جابر نجالء"256"

65قطب محمد محمود ندي"257"

68علي ابوالعزايم محمد نوره"258"

68محمود محمد محمود نورهان"259"

83عبدالجواد محمد كامل هاجر"260"

90احمد محمد طه هبة"261"

التحليلية الكيمياء: المقرر اسم



 رقم

الجلوس

الطالب اسم

76هللا عطا محمد عبدالفتاح كامل احمد"229"

84تمام صادق تمام اسراء"230"

86عباس شحاته كمال انجى"232"

92جابر هللا عبد محمد ايه"234"

85الباقى عبد اسماعيل محمد بسمه"235"

87شعبان محمد احمد جهاد"237"

70فايد لملوم محمد حنان"238"

83جبريل عبدالفتاح كمال سناء"240"

75محمود حسن عادل شهيناز"241"

72حميده العظيم عبد سيد شيماء"242"

76حسين المجيد عبد على شيماء"243"

91حسن محمود احمد فاطمة"244"

80طه البصير عبد طه ليلى"245"

91محمد الحكيم عبد احمد محمد"246"

86محمد طه عادل محمد"248"

75محمد العظيم عبد احمد مريم"250"

80محمد حسن محمود مصطفى"251"

80الجواد عبد كمال محمد معاذ"253"

88خليف عبدالغفار جمال هللا منه"254"

80شحات محمد طه نجاه"255"

73هالل محمود جابر نجالء"256"

84قطب محمد محمود ندي"257"

78علي ابوالعزايم محمد نوره"258"

71محمود محمد محمود نورهان"259"

81عبدالجواد محمد كامل هاجر"260"

84احمد محمد طه هبة"261"

المياه مصادر: المقرر اسم



 رقم

الجلوس

الطالب اسم

78هللا عطا محمد عبدالفتاح كامل احمد"229"

86تمام صادق تمام اسراء"230"

82عباس شحاته كمال انجى"232"

90جابر هللا عبد محمد ايه"234"

89الباقى عبد اسماعيل محمد بسمه"235"

83شعبان محمد احمد جهاد"237"

82فايد لملوم محمد حنان"238"

84جبريل عبدالفتاح كمال سناء"240"

80محمود حسن عادل شهيناز"241"

80حميده العظيم عبد سيد شيماء"242"

80حسين المجيد عبد على شيماء"243"

78حسن محمود احمد فاطمة"244"

68طه البصير عبد طه ليلى"245"

83محمد الحكيم عبد احمد محمد"246"

89محمد طه عادل محمد"248"

77محمد العظيم عبد احمد مريم"250"

79محمد حسن محمود مصطفى"251"

75الجواد عبد كمال محمد معاذ"253"

96خليف عبدالغفار جمال هللا منه"254"

71شحات محمد طه نجاه"255"

76هالل محمود جابر نجالء"256"

82قطب محمد محمود ندي"257"

71علي ابوالعزايم محمد نوره"258"

85محمود محمد محمود نورهان"259"

85عبدالجواد محمد كامل هاجر"260"

89احمد محمد طه هبة"261"

الجيوفيزياء في مقدمة: المقرر اسم



 رقم

الجلوس

الطالب اسم

86هللا عطا محمد عبدالفتاح كامل احمد"229"

88تمام صادق تمام اسراء"230"

95عباس شحاته كمال انجى"232"

89جابر هللا عبد محمد ايه"234"

84الباقى عبد اسماعيل محمد بسمه"235"

82شعبان محمد احمد جهاد"237"

88فايد لملوم محمد حنان"238"

85جبريل عبدالفتاح كمال سناء"240"

82محمود حسن عادل شهيناز"241"

82حميده العظيم عبد سيد شيماء"242"

80حسين المجيد عبد على شيماء"243"

80حسن محمود احمد فاطمة"244"

90طه البصير عبد طه ليلى"245"

76محمد الحكيم عبد احمد محمد"246"

85محمد طه عادل محمد"248"

87محمد العظيم عبد احمد مريم"250"

76محمد حسن محمود مصطفى"251"

87الجواد عبد كمال محمد معاذ"253"

89خليف عبدالغفار جمال هللا منه"254"

77شحات محمد طه نجاه"255"

83هالل محمود جابر نجالء"256"

79قطب محمد محمود ندي"257"

70علي ابوالعزايم محمد نوره"258"

71محمود محمد محمود نورهان"259"

80عبدالجواد محمد كامل هاجر"260"

86احمد محمد طه هبة"261"

المياه جيولوجيا فى مقدمة: المقرر اسم


