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 الكيمياء الحيويه 

 المؤهل االسم باللغة العربية الكود م
المعدل 

 التراكمي
 البرنامج 

 الكيمياء الحيويه  3.37 ثانوى عام علوم صابرين ربيع حمدى احمد 80026061 1

 الكيمياء الحيويه  3.32 ثانوى عام علوم عبد الرحيم خالد عبد الرحيم القناوى  80026080 2

 الكيمياء الحيويه  3.22 ثانوى عام علوم اميرة ميمى رزق عبداللطيف 80025884 3

 الكيمياء الحيويه  3.2 ثانوى عام علوم محمد احمد علىزيزى  80026019 4

 الكيمياء الحيويه  3.19 ثانوى عام علوم امنيه وائل سيد حسين 80025883 5

 الكيمياء الحيويه  3.18 ثانوى عام علوم وردة عطا هللا السيد عبد السالم 80026360 6

 الكيمياء الحيويه  3.17 ثانوى عام علوم عفاف سعيد ابراهيم احمد 80026093 7

 الكيمياء الحيويه  3.15 ثانوى عام علوم احالم هدية سالم مسعود 80025818 8

 الكيمياء الحيويه  3.08 ثانوى عام علوم الفت محمد عبدالمنعم عبد السالم 80025877 9

 الكيمياء الحيويه  3.07 ثانوى عام علوم ايه محمد همام على 80025915 10

 الكيمياء الحيويه  3.07 ثانوى عام علوم خالد مسعد خالدشيماء  80026056 11

 الكيمياء الحيويه  3.06 ثانوى عام علوم امنية راوي نصار ماجد 80025881 12

 الكيمياء الحيويه  3.03 ثانوى عام علوم كريمة على عبد التواب عبد الحكيم 80026133 13

 الكيمياء الحيويه  3.02 ثانوى عام علوم دعاء خلف بدوى هندى 80025972 14

 الكيمياء الحيويه  3.02 ثانوى عام علوم هيام محمد عبدالرازق محمد 80026358 15

 الكيمياء الحيويه  3.01 ثانوى عام علوم زينب شحاته عيد على 80026022 16

 الكيمياء الحيويه  3 ثانوى عام علوم مارى سمير صليب يوسف 80026152 17

 الكيمياء الحيويه  2.99 ثانوى عام علوم صبحي غانم عبدالحكيمدعاء  80025973 18

 الكيمياء الحيويه  2.98 ثانوى عام علوم خلود خالد خلف عبدالجواد 80025965 19

 الكيمياء الحيويه  2.98 ثانوى عام علوم داليا رضا ابوبكر جمال 80025967 20

 الكيمياء الحيويه  2.98 ثانوى عام علوم نوره ابراهيم محمد سيد 80026320 21

 الكيمياء الحيويه  2.97 ثانوى عام علوم مريم رمضان ثابت محمد 80026226 22

 الكيمياء الحيويه  2.97 ثانوى عام علوم مريم محمد عبد الهادى اسماعيل 80026234 23

 الكيمياء الحيويه  2.96 ثانوى عام علوم اسماء محمد عبود سعداوى 80025864 24

 الكيمياء الحيويه  2.96 ثانوى عام علوم جمال محمد ليسيمحمود  80026201 25
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 الكيمياء الحيويه  2.95 ثانوى عام علوم احمد محمد فتحي محمد 80025835 26

 الكيمياء الحيويه  2.95 ثانوى عام علوم نيره عالء محمد عبد العظيم 80026328 27

 الحيويه  الكيمياء 2.95 ثانوى عام علوم يوستينا هابيل نبيه ذكى 80026374 28

 الكيمياء الحيويه  2.94 ثانوى عام علوم امنيه جمال عبدالعظيم عبدالحفيظ 80025882 29

 الكيمياء الحيويه  2.91 ثانوى عام علوم مريان مجدي صبري نبية 80026221 30

 الكيمياء الحيويه  2.89 ثانوى عام علوم حسناء عيد قايد يونس 80025957 31

 الكيمياء الحيويه  2.89 ثانوى عام علوم ندي ناصر محمد عيسي 80026303 32

 الكيمياء الحيويه  2.88 ثانوى عام علوم اسراء احمد يحى سيد 80025848 33

 الكيمياء الحيويه  2.88 ثانوى عام علوم أمنيه زناتى مفيد عبد اللطيف 80025801 34

 الكيمياء الحيويه  2.87 ثانوى عام علوم زينب عالم عبد الواحد محمد 80026023 35

 الكيمياء الحيويه  2.85 ثانوى عام علوم عبد الرحمن امجد حمدى محمد 80026075 36

 الكيمياء الحيويه  2.84 ثانوى عام علوم مريم ولسن يعقوب سرجيوس 80026240 37

 الكيمياء الحيويه  2.83 ثانوى عام علوم ضحى حمادة عبد الفتاح فهيم 80026066 38

 الكيمياء الحيويه  2.82 عام علومثانوى  سهير نصر احمد سيد 80026047 39

 الكيمياء الحيويه  2.82 ثانوى عام علوم عمار عاطف احمد على 80026101 40

 الكيمياء الحيويه  2.81 ثانوى عام علوم مريم هشام عبدالعاطى محمد 80026239 41

 الكيمياء الحيويه  2.81 ثانوى عام علوم نورا ابادير فؤاد بساده 80026318 42

 الكيمياء الحيويه  2.81 ثانوى عام علوم هاجر محمد عراقى عبد الصبور 80026335 43

 الكيمياء الحيويه  2.8 ثانوى عام علوم ماري يوسف عزيز فيلبس 80026156 44

 الكيمياء الحيويه  2.8 ثانوى عام علوم نها سيد علي عمر 80026313 45

 الحيويه الكيمياء  2.79 ثانوى عام علوم منار محمد كمال زيادى 80026265 46

 الكيمياء الحيويه  2.79 ثانوى عام علوم هاجر خليل محمد حلمى سيد 80030752 47
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 الكيمياء 3.24 ثانوى عام علوم شنودة حنين سعد بولس 80026055 1

 الكيمياء 3.05 ثانوى عام علوم الهانى بكر محمداسراء  80025849 2

 الكيمياء 3.05 ثانوى عام علوم نورهان جمال عبدالعظيم عبدالجواد 80026322 3

 الكيمياء 3.02 ثانوى عام علوم رانيا جمال الدين يحيى محمد 80025991 4

 الكيمياء 3.01 ثانوى عام علوم محمود صبحى عوض عبدالوهاب 80030750 5

 الكيمياء 3 ثانوى عام علوم ايه كرم تهامى عبد العال 80025913 6

 الكيمياء 2.94 ثانوى عام علوم رحاب رمضان احمد سعيد عبد الراضى 80025994 7

 الكيمياء 2.89 ثانوى عام علوم اميمة عبدالمنعم عبدالقادر محمد 80025886 8

 الكيمياء 2.86 ثانوى عام علوم دعاء جمال محمد محمود 80025970 9

 الكيمياء 2.83 ثانوى عام علوم هبة صالح محمود عبد الحافظ 80026342 10

 الكيمياء 2.79 ثانوى عام علوم رفيده مصطفى محمود احمد 80026006 11

 الكيمياء 2.78 ثانوى عام علوم دعاء محمد عبدالرازق خالد 80025975 12

 الكيمياء 2.78 ثانوى عام علوم هبة سيد محمود السيد 80026341 13

 الكيمياء 2.77 ثانوى عام علوم اية اشرف كامل عبده 80025900 14

 الكيمياء  2.77 ثانوى عام علوم سمية عماد أنور خلف 80026042 15

 الكيمياء 2.76 ثانوى عام علوم امال جمال عبدالمعتمد عباس 80025879 16

 الكيمياء  2.76 ثانوى عام علوم فرحة ياسر محمد محمد 80026124 17

 الكيمياء 2.75 ثانوى عام علوم عصام رفعت صالحشذى  80026051 18

 الكيمياء  2.75 ثانوى عام علوم احمد حمدي عبدالغني حافظ 80025823 19

 الكيمياء  2.75 ثانوى عام علوم دميانه ابراهيم بشاره جرجس 80025976 20

 الكيمياء 2.74 ثانوى عام علوم هاجر انور على عبدالعزيز 80026331 21

 الكيمياء  2.74 ثانوى عام علوم محمد جاد حسنسلمى  80026038 22

 الكيمياء 2.73 ثانوى عام رياضة احمد ممدوح حجازى محمد 80025841 23

 الكيمياء 2.73 ثانوى عام علوم اسراء محمد حسن عبد العظيم 80025856 24

 الكيمياء 2.71 ثانوى عام علوم رحاب محمد محمد ابراهيم 80025995 25
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 الكيمياء  2.71 ثانوى عام علوم عيد ابراهيم عيدزينب  80026024 26

 الكيمياء  2.71 ثانوى عام علوم محمود محمد ناجى محى الدين  80026212 27

 الكيمياء 2.7 ثانوى عام علوم يوستينا ابو الهنا قيصر ناشد 80026373 28

 الكيمياء  2.7 ثانوى عام علوم ايه خضر انور احمد 80025912 29

 الكيمياء 2.69 ثانوى عام علوم ابراهيم محمد علىاسماء  80025859 30

 الكيمياء 2.69 ثانوى عام علوم نرمين كمال عدلى حنين 80026306 31

 الكيمياء  2.68 ثانوى عام علوم ساره جمال مرعي عبد العزيز 80026030 32

 الكيمياء 2.66 ثانوى عام رياضة هبه طارق ماضي عبد الرحمن 80026345 33

 الكيمياء 2.66 ثانوى عام علوم حسين سيد حسينتسنيم  80025931 34

 الكيمياء 2.66 ثانوى عام علوم ياسمين فرحات ابو هشيمه عبد اللطيف 80026370 35

 الكيمياء  2.66 ثانوى عام علوم رحمه مصطفى ربيع محمد عبد اللطيف 80026000 36

 الكيمياء 2.65 ثانوى عام علوم جرجس وجية صبرى حنين 80025938 37

 الكيمياء 2.65 ثانوى عام علوم صباح احمد حسن عثمان 80026062 38

 الكيمياء 2.64 ثانوى عام علوم كاراس فتحي حلمي حنا 80026128 39

 الكيمياء 2.64 ثانوى عام علوم محمود مختار حسن عبدالحميد 80021221 40

 الكيمياء 2.62 ثانوى عام علوم هدير عاطف احمد محمد 80026350 41

 الكيمياء  2.61 ثانوى عام علوم الهام اسماعيل احمداالء  80025869 42

 الكيمياء 2.6 ثانوى عام علوم اسماء مكرم يوسف محمد 80025866 43

 الكيمياء 2.59 ثانوى عام علوم سلمى محمد عيد عبدالمحسن 80026039 44

 الكيمياء 2.58 ثانوى عام علوم مروه محمد مصرى عبد اللطيف 80026219 45
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 ميكروبيولوجى  3.17 ثانوى عام علوم امانى عمر يوسف عبدالجليل 80025880 1

 ميكروبيولوجى  3.01 ثانوى عام علوم والء محمود محمد على 80026363 2

 ميكروبيولوجى  2.66 ثانوى عام علوم سهيلة حاتم حمدى لطيف 80026048 3

 ميكروبيولوجى  2.65 عام علومثانوى  حال جمال ادريس رحيم 80025960 4

 ميكروبيولوجى  2.61 ثانوى عام علوم نورهان عبدالعزيز ابراهيم محمد 80026325 5

 ميكروبيولوجى  2.57 ثانوى عام علوم دعاء عاطف محمد محمود 80025974 6

 ميكروبيولوجى  2.57 ثانوى عام علوم ميشيل اشرف فايز فرج 80026285 7

 ميكروبيولوجى  2.57 ثانوى عام علوم منير تقى ذكىنيفين  80026329 8

 ميكروبيولوجى  2.56 ثانوى عام علوم سماء إبراهيم حسن مريض 80026041 9

 ميكروبيولوجى  2.55 ثانوى عام علوم أنس محمد عبد الرحمن عصوة 80025803 10

 ميكروبيولوجى  2.55 ثانوى عام علوم عاصم محمد على حسن 80026072 11

 ميكروبيولوجى  2.55 ثانوى عام علوم مارى فريد فليب شكر 80026153 12

 ميكروبيولوجى  2.55 ثانوى عام علوم هاله ابوالعال محمد احمد 80026339 13

 ميكروبيولوجى  2.54 ثانوى عام علوم بسمة محمود شحاتة محمود 80025921 14

 ميكروبيولوجى  2.54 ثانوى عام علوم ساره محمد محمد محمدسيد اسماعيل 80026033 15

 ميكروبيولوجى  2.52 ثانوى عام علوم نهال علي محمد احمد 80026314 16

 ميكروبيولوجى  2.52 ثانوى عام علوم يحيى عبد العظيم شحاته عبد العظيم 80026372 17

 ميكروبيولوجى  2.51 ثانوى عام علوم عزة محمد محمود عبدالغنى 80026092 18

 ميكروبيولوجى  2.51 ثانوى عام علوم مريم اشرف مرجان كامل 80026223 19

 ميكروبيولوجى  2.5 ثانوى عام علوم اندرو سليمان صدقي سليمان 80025895 20

 ميكروبيولوجى  2.5 ثانوى عام علوم حسناء عبدالعزيز حسن محمد 80025956 21

 ميكروبيولوجى  2.49 ثانوى عام علوم بيشوى عيسى جندى بولس 80025929 22

 ميكروبيولوجى  2.48 ثانوى عام علوم صالح محمد حسنساره  80026032 23

 ميكروبيولوجى  2.48 ثانوى عام علوم كيريه نادر عبد الملك ميخائيل 80026141 24

 ميكروبيولوجى 2.47 ثانوى عام علوم ديانا جميل انور عازر 80025979 25
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 ميكروبيولوجى 2.47 ثانوى عام علوم صموئيل رافت عياد مينا 80026064 26

 ميكروبيولوجى 2.46 ثانوى عام علوم إسراء ماهر مرزوق عبد الباسط 80025805 27

 ميكروبيولوجى 2.46 ثانوى عام علوم عبدالرحمن جمال حماد محمود 80026087 28

 ميكروبيولوجى 2.46 ثانوى عام علوم نرمين رافت طلعت عبدالرسول 80026304 29

 ميكروبيولوجى 2.45 عام علومثانوى  محمد عبد الرحيم حبشى راشد 80026191 30

 ميكروبيولوجى 2.44 ثانوى عام علوم فاطمة خالد فيصل شيمى 80026117 31

 ميكروبيولوجى 2.44 ثانوى عام علوم ميرنا شريف وليم وصفى 80026282 32

 ميكروبيولوجى 2.43 ثانوى عام علوم دينا كمال محمد جاد 80025984 33

 ميكروبيولوجى 2.43 عام علومثانوى  مروه هاشم اسماعيل على 80026220 34

 ميكروبيولوجى 2.42 ثانوى عام علوم أمانى احمد رمضان حسن 80025800 35

 ميكروبيولوجى 2.42 ثانوى عام علوم منار اسامة محمد معوض 80026257 36

 ميكروبيولوجى 2.42 ثانوى عام علوم هويدا فتحى محمد بهجات سيف 80026357 37

 ميكروبيولوجى 2.41 ثانوى عام علوم البرنس احمد محمد حسن 80025873 38

 ميكروبيولوجى 2.41 ثانوى عام علوم جون مودى فوزى صليب 80025948 39

 ميكروبيولوجى 2.41 ثانوى عام علوم مارينا عماد عادل مجلى 80026160 40

 ميكروبيولوجى 2.41 ثانوى عام علوم محمد ربيع نعيم خليل 80026184 41

 ميكروبيولوجى 2.41 ثانوى عام علوم مرثا فوزى سنائيل رومان 80026214 42
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 علم الحيوان 2.6 ثانوى عام علوم ندى على احمد محمد 80026300 1

 علم الحيوان 2.49 ثانوى عام علوم محمود محمد صدقى عبدالحكيم 80026211 2

 علم الحيوان 2.4 ثانوى عام علوم انجى جرجس خليفة صالح 80025890 3

 علم الحيوان 2.4 ثانوى عام علوم بيشوى اسحق ميخائيل حبيب 80025926 4

 علم الحيوان 2.4 ثانوى عام علوم جهاد محمود عبد الجليل نجار 80025943 5

 الحيوانعلم  2.39 ثانوى عام علوم أبانوب مختار شاكر قزمال 80025796 6

 علم الحيوان 2.38 ثانوى عام علوم أروى ياسر خليل ابراهيم 80025797 7

 علم الحيوان 2.38 ثانوى عام علوم شيماء مصطفى عبدالعال محمد 80026059 8

 علم الحيوان 2.37 ثانوى عام علوم مها ماجد اسطفانوس سمور 80026273 9

 علم الحيوان 2.37 شهادة معادلة محمود محمد مصطفي محمد 80030721 10

 علم الحيوان 2.36 ثانوى عام علوم اسراء احمد محمد محمد 80025847 11

 علم الحيوان 2.36 ثانوى عام علوم نفين عماد وليم حبيب 80026312 12

 علم الحيوان 2.36 ثانوى عام علوم نورهان عبدالعال عبدالرحمن صديق 80026324 13

 علم الحيوان 2.35 ثانوى عام علوم بيشوي يوسف خلف كامل 80025930 14

 علم الحيوان 2.35 ثانوى عام علوم جهاد جمال عمر خليفه 80025941 15

 علم الحيوان 2.35 ثانوى عام علوم مؤمن ناصر رشدى خليل 80026145 16

 علم الحيوان 2.34 ثانوى عام علوم احمد جمال اسماعيل على 80030912 17

 الحيوان علم 2.34 ثانوى عام علوم ايه احمد سيد عباس 80025910 18

 علم الحيوان 2.34 ثانوى عام علوم سهيله عالء محمد احمد 80026049 19

 علم الحيوان 2.34 ثانوى عام علوم مروة محمود عبدالرازق حسين 80030829 20

 علم الحيوان 2.34 ثانوى عام علوم نعمة حمدي عمارة ابوزيد 80026310 21

 علم الحيوان 2.33 ثانوى عام علوم ابراهيم رضا على احمد 80025815 22

 علم الحيوان 2.33 ثانوى عام علوم احمد صالح عيد راشد 80025826 23

 علم الحيوان 2.32 ثانوى عام علوم داليا صابر فرج حنين 80025968 24

 علم الحيوان 2.32 ثانوى عام علوم مريم محمد سعد محمد 80026233 25
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 الحيوانعلم  2.32 ثانوى عام علوم منار اشرف حمدى صالح 80026258 26

 علم الحيوان 2.32 ثانوى عام علوم مى محمد طرهونى حسان 80026278 27

 علم الحيوان 2.3 ثانوى عام علوم ايمن وصفى وداد حنا 80025908 28

 علم الحيوان 2.3 ثانوى عام علوم نيفين يحنس مشرقى يوسف 80026330 29

 علم الحيوان 2.29 ثانوى عام علوم اميره رجب محمد زكريا 80025885 30

 علم الحيوان 2.29 ثانوى عام علوم آية كمال راضى حسانين 80025795 31

 علم الحيوان 2.29 ثانوى عام علوم علي محمد علي حسين 80026098 32

 علم الحيوان 2.28 ثانوى عام علوم ميرنا نادى صدقى صديق 80026283 33

 علم الحيوان 2.27 ثانوى عام علوم سها محمد ابراهيم احمد 80026045 34

 علم الحيوان 2.26 ثانوى عام علوم رنيم عادل عبد المجيد عبد المقصود 80026010 35

 علم الحيوان 2.26 ثانوى عام علوم كلثوم محمد جابر محمد 80026134 36

 علم الحيوان 2.26 ثانوى عام علوم مروه احمد عبد الهادى جوده 80026217 37

 علم الحيوان 2.25 ثانوى عام علوم انطونيوس اشرف شحاته منصور 80025898 38

 علم الحيوان 2.25 ثانوى عام علوم عاصم محمد زغلول محمود 80026070 39

 علم الحيوان 2.25 ثانوى عام علوم عبدالرحمن جمال احمد توفيق 80026086 40

 علم الحيوان 2.25 ثانوى عام علوم مريم كميل عزت مجلى 80026231 41

 علم الحيوان 2.25 ثانوى عام علوم هايدي جمال جميل درويش 80026340 42

 علم الحيوان 2.25 ثانوى عام علوم هبه محمد صالح توفيق 80026346 43

 علم الحيوان 2.24 ثانوى عام علوم انجى يوسف صموئيل ارميا 80025892 44

 علم الحيوان 2.23 ثانوى عام علوم شيماء معبد حلمى صادق 80026060 45

 علم الحيوان 2.22 ثانوى عام علوم ماهر عماد عدلي تادرس 80026163 46
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 علم النبات 2.39 ثانوى عام علوم كيرلس عماد عزيز سيد 80030810 1

 علم النبات 2.36 ثانوى عام علوم هاجر غالب عبد الغنى دردير 80026334 2

 علم النبات 2.2 ثانوى عام علوم اسراء سيد عبد اللطيف سيد 80025853 3

 علم النبات 2.2 ثانوى عام علوم انجى عطية كمال جرجس 80025891 4

 علم النبات 2.2 ثانوى عام علوم جهاد عبد العزيز احمد سيد 80025942 5

 علم النبات 2.19 ثانوى عام علوم بافلى جرجس عزيز جيد 80025919 6

 علم النبات 2.16 ثانوى عام علوم داليا خالد ابراهيم عبد البصير 80025966 7

 علم النبات 2.16 ثانوى عام علوم رباب حسن احمد محمد 80025993 8

 علم النبات 2.16 ثانوى عام علوم رنا عماد فتحى محمد 80026008 9

 علم النبات 2.16 ثانوى عام علوم مارتينا اكمل شفيق غبلاير 80026148 10

 علم النبات 2.15 ثانوى عام علوم ماريهام مدحت ابراهيم فرنسا 80026162 11

 علم النبات 2.15 ثانوى عام علوم هاجر حسين سيد حبشى 80026332 12

 علم النبات 2.14 ثانوى عام علوم عماد شلبى شحاته رومان 80026100 13

 علم النبات 2.14 ثانوى عام علوم محمود صالح محمد حسين 80026204 14

 علم النبات 2.14 عام علومثانوى  منة هللا عماد سيد محمد 80026268 15

 علم النبات 2.13 ثانوى عام علوم عمر عالء محمد عبدالوهاب 80026105 16

 علم النبات 2.13 ثانوى عام علوم منة هللا مختار خضر خلف 80026270 17

 علم النبات 2.13 ثانوى عام علوم هاجر محمود عبد المحسن بيومى 80026336 18

 علم النبات 2.11 ثانوى عام علوم محمد األنصارى ياسينمريم  80031935 19

 علم النبات 2.1 ثانوى عام علوم مريم مجدي جرجس غالي 80026232 20

 علم النبات 2.1 ثانوى عام علوم منار على محمد احمد 80026264 21

 علم النبات 2.09 ثانوى عام علوم انجي فوكيه صادق نجيب 80025893 22

 علم النبات 2.09 شهادة معادلة محمد حسن فتح البابجهاد  80030717 23

 علم النبات 2.08 ثانوى عام علوم لمياء محمود محمد محمود 80026143 24

 علم النبات 2.08 ثانوى عام علوم منار صبرى سعيد محمد 80030830 25
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 علم النبات 2.07 ثانوى عام علوم اسماء حسن رمضان محمود 80025860 26

 علم النبات 2.07 ثانوى عام علوم محمد دسوقي محمدالسيداسماء  80025863 27

 علم النبات 2.07 ثانوى عام علوم فاطمة محمد عبد الحليم اسماعيل 80026118 28
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 الجيولوجيا

 المؤهل االسم باللغة العربية الكود م
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 التراكمي
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 الجيولوجيا 2.51 ثانوى عام علوم مصطفى حسين محمد توفيق 80026245 1

 الجيولوجيا 2.27 ثانوى عام علوم منار رضا حسن عبدالوهاب 80026260 2

 الجيولوجيا 2.08 ثانوى عام رياضة رقيه طه عبدالصبور عبدالاله 80026007 3

 الجيولوجيا 2.08 ثانوى عام رياضة شيماء عبدالجواد احمد ابوالحسن 80026058 4

 الجيولوجيا 2.06 ثانوى عام رياضة سمير نجيب تاوضروسبيشوى  80025928 5

 الجيولوجيا 2.06 ثانوى عام علوم أشرقت نادى محمد عبد العواض 80025799 6

 الجيولوجيا 2.06 ثانوى عام علوم بالل توسن محمد توسن 80025923 7

 الجيولوجيا 2.05 ثانوى عام علوم نانسى نجيب ناشد نجيب 80026296 8

 الجيولوجيا 2.04 ثانوى عام رياضة نزيه محمد عبد هللا محمود 80026213 9

 الجيولوجيا 2.04 ثانوى عام علوم ريموندا رضا انور عازر 80026016 10

 الجيولوجيا 2.04 ثانوى عام علوم هبه رمضان عبد هللا صالح 80026344 11

 الجيولوجيا 2.03 ثانوى عام رياضة محمد ناصر عبدالعزيز يوسف 80030754 12

 الجيولوجيا 2.02 ثانوى عام علوم احمد نادر عطيفى جاب هللا 80025842 13

 الجيولوجيا 2.02 ثانوى عام علوم رفيدة عبد الناصر عيد حسن 80026005 14

 الجيولوجيا 2.02 ثانوى عام علوم نورا طارق خلف الحسينى 80026319 15

 الجيولوجيا 2.01 ثانوى عام علوم سها اسامه سيد محمد 80026044 16

 الجيولوجيا 2.01 ثانوى عام علوم كيرلس مالك حنا عبدهللا 80026140 17

 الجيولوجيا 2 ثانوى عام علوم ابانوب مجدى ثابت حسب هللا 80025808 18

 الجيولوجيا 2 ثانوى عام علوم مفدي مدحت عوض فرنسيس 80026255 19

 الجيولوجيا 2 ثانوى عام علوم هدير محمد صالح محمد 80020841 20

 الجيولوجيا 1.99 ثانوى عام رياضة على حسين حسن ربيعحسين  80025959 21

 الجيولوجيا 1.98 ثانوى عام علوم مورا ماجد نسيم مرقص 80026276 22

 الجيولوجيا 1.98 ثانوى عام علوم هشام ممدوح محمود مرزوق 80026353 23

 الجيولوجيا 1.97 ثانوى عام رياضة ايهاب عرفه عبدالجواد محمد 80030809 24
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 الجيولوجيا 1.97 ثانوى عام علوم دوالجى جراح سمير تناغى 80025978 25

 الجيولوجيا 1.97 ثانوى عام علوم مريم حسام الدين ابراهيم احمد 80026224 26

 الجيولوجيا 1.95 ثانوى عام رياضة ياسين محمد فوزى صابر 80026371 27

 الجيولوجيا 1.95 ثانوى عام علوم سندس مصطفى درويش محمد 80026043 28

29 
80026279 

مى مصطفى تالوى عبد الموجود 
 قرشى

 الجيولوجيا 1.94 ثانوى عام علوم

 الجيولوجيا 1.93 ثانوى عام علوم حازم ياسر محمد صالح عبد العزيز 80025953 30

 الجيولوجيا 1.92 ثانوى عام رياضة مصطفى حمادة محمد أمين 80026246 31

 الجيولوجيا 1.92 عام علومثانوى  اسماعيل شهاب الدين اسماعيل محمد 80025867 32

 الجيولوجيا 1.92 ثانوى عام علوم شيماء محمود سيد خليل 80021190 33

 الجيولوجيا 1.91 ثانوى عام رياضة مينا ابراهيم ادور حبيب 80026287 34

 الجيولوجيا 1.9 ثانوى عام علوم انجى اشرف هالل رياض 80025889 35
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 الفيزياء 2.57 ثانوى عام علوم محمود صالح موسى علي 80026205 1

 الفيزياء 2.5 ثانوى عام رياضة ساهر بدوى عبدالمولى على 80026035 2

 الفيزياء 2.4 ثانوى عام علوم ريم محمد على حسن احمد 80026014 3

 الفيزياء 2.2 ثانوى عام علوم صالح محمد عبدالعظيمعادل  80026067 4

 الفيزياء 2.06 ثانوى عام رياضة منار عبدالرحمن ناجي محمد 80026262 5

 الفيزياء 2.05 ثانوى عام رياضة هند نادى طه مهران 80026356 6

 الفيزياء 2.05 ثانوى عام علوم احمد جمال محمد عبد المجيد 80025821 7

 الفيزياء 2.04 ثانوى عام رياضة خالد محروس ابراهيممصطفى  80026247 8

 الفيزياء 2.02 ثانوى عام رياضة نرمين يحيى عبد االله محمد 80026307 9

 الفيزياء 1.99 ثانوى عام علوم بسمه محمد مصطفى ابوالريش 80025922 10

 الفيزياء 1.97 ثانوى عام علوم ندى ايهاب فاروق حسب هللا 80026298 11

 الفيزياء 1.96 ثانوى عام علوم اسماعيل عصام اسماعيل مرسي 80020918 12

 الفيزياء 1.9 ثانوى عام علوم اروى مختار زكى عبد الرحيم 80025844 13

 الفيزياء 1.88 ثانوى عام علوم إ نجى بطران مزيون كامل 80030828 14

 الفيزياء 1.88 ثانوى عام علوم ريموندا ذكريا عزيز عياد 80026015 15

 الفيزياء 1.85 ثانوى عام علوم زياد منتصر محمد على 80026018 16

 الفيزياء 1.84 ثانوى عام علوم ايمان جاد الرب حسن عبد الحكيم 80025904 17

 الفيزياء 1.83 ثانوى عام علوم مريم نادى مجلى كامل 80026236 18

 الفيزياء 1.82 ثانوى عام علوم مارينا صالح فوزى شاكر 80026159 19

 الفيزياء 1.82 ثانوى عام علوم صابر على عبد الرحيمهند  80026354 20

 الفيزياء 1.81 ثانوى عام علوم ويصا منيب ويصا عبدالسيد 80026366 21

 الفيزياء 1.78 ثانوى عام علوم حازم محمد محمود نصر 80025952 22

 الفيزياء 1.75 ثانوى عام علوم اسراء رجب محفوظ عبدالودود 80025851 23

 الفيزياء 1.75 ثانوى عام علوم ابو الدهب عباس محمدعمر  80026102 24

 الفيزياء 1.74 ثانوى عام علوم ماير نشأت الفى راغب 80026164 25
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 الفيزياء

 المؤهل االسم باللغة العربية الكود م
المعدل 

 التراكمي
 البرنامج 

 الفيزياء 1.72 ثانوى عام علوم نور على محمد على 80026317 26

 الفيزياء 1.71 ثانوى عام علوم نرمين سعيد حسن محمد 80026305 27

 الفيزياء 1.7 ثانوى عام علوم احمد سيد ابوطالب محمد 80030753 28

 الفيزياء 1.7 ثانوى عام علوم مارتينا عاطف موريس صموئيل 80026149 29

 الفيزياء 1.66 ثانوى عام علوم مصطفي خلف على حسن 80026251 30

 الفيزياء 1.65 ثانوى عام علوم اسراء طه سيد ابو بكر 80025855 31

 الفيزياء 1.65 ثانوى عام علوم محمد عمر على حسن 80026193 32

 الفيزياء 1.64 ثانوى عام علوم آية طه عبد الحميد محمد 80025794 33

 الفيزياء 1.63 ثانوى عام علوم ساره بولس يوسف حنا 80026029 34

 الفيزياء 1.62 ثانوى عام علوم سعد فتحى رزق ابراهيم 80026036 35

 الفيزياء 1.6 ثانوى عام علوم رحمه حمدى احمد محمد 80025998 36

 الفيزياء 1.6 ثانوى عام علوم ماركو امير لويس جاد 80026151 37

 الفيزياء 1.58 ثانوى عام علوم عبد الصبور عنتر عبد الصبور محمد 80026081 38

 الفيزياء 1.56 ثانوى عام علوم ديفيد يونان غالي مكسيموس 80021090 39

 الفيزياء 1.56 ثانوى عام علوم محمود عبد الرحمن محمد على 80026206 40

 الفيزياء 1.54 ثانوى عام علوم نورهان محمد ابراهيم على 80026326 41

 الفيزياء 1.52 ثانوى عام علوم اكرم رمسيس مرجان خليل 80025868 42

 الفيزياء 1.5 ثانوى عام علوم فاطمه عبد العال عثمان حسانين 80026121 43

 الفيزياء 1.48 ثانوى عام علوم كريم محمد ابوبكر محمد 80026131 44

 الفيزياء 1.47 ثانوى عام علوم ندى محمود عبدالظاهر عباس 80026301 45

 الفيزياء 1.46 ثانوى عام علوم عمرو ايمن حسن محمد 80026107 46

 الفيزياء 1.45 ثانوى عام علوم االء عبدهللا محمد كامل 80025871 47

 الفيزياء 1.44 ثانوى عام علوم كيرلس رضا لبيب حسب هللا 80026137 48

 الفيزياء 1.3 ثانوى عام علوم مريم مالك يعقوب يوسف 80026235 49
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 علوم الحاسب

 المؤهل االسم باللغة العربية الكود م
المعدل 

 التراكمي
 البرنامج 

 علوم الحاسب 2.57 ثانوى عام رياضة محمود سعد عبد الكريم حسانين 80026203 1

 علوم الحاسب 2.5 ثانوى عام رياضة احمد محسن خالف عبد القادر 80025830 2

 علوم الحاسب 2.45 ثانوى عام رياضة زينب شحاته احمد كريم 80026021 3

 علوم الحاسب 2.41 ثانوى عام رياضة مصطفى حسين غانم مبروك 80026244 4

 علوم الحاسب 2.4 ثانوى عام رياضة عبدهللا محمود محمد مصطفى الحمار 80026091 5

 علوم الحاسب 2.39 عام رياضةثانوى  احمد محمد فوزى حسان 80025836 6

 علوم الحاسب 2.37 ثانوى عام رياضة دينا فوزى محمود على 80025983 7

 علوم الحاسب 2.35 ثانوى عام رياضة احمد محمد محمد عبد الغني 80025837 8

 علوم الحاسب 2.31 ثانوى عام رياضة محمد هشام على صالح 80026199 9

 علوم الحاسب 2.23 ثانوى عام رياضة ايفا روماني محروس زكي 80025902 10

 علوم الحاسب 2.2 ثانوى عام رياضة مها على شعبان على 80026272 11

 علوم الحاسب 2.19 ثانوى عام رياضة علياء مؤمن صادق محمد 80030755 12

 علوم الحاسب 2.14 ثانوى عام رياضة احمد محمود اسماعيل زكى جبر 80025839 13

 علوم الحاسب 2.11 ثانوى عام رياضة محمد شعراوى محمدهدى  80026347 14

 علوم الحاسب 2.1 شهادة معادلة ياسمين محمد عبدالعاطى محمد 80030728 15
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 الرياضيات

 المؤهل االسم باللغة العربية الكود م
المعدل 

 التراكمي
 البرنامج 

 الرياضيات 1.98 ثانوى عام رياضة ابانوب وجيه لمعى حنا 80030757 1

 الرياضيات 1.92 ثانوى عام رياضة محمد عادل محمد عبد الغفاراسماعيل 80026189 2

 الرياضيات 1.9 ثانوى عام رياضة االء محمد عبد العزيز محمد 80025872 3

 الرياضيات 1.88 ثانوى عام رياضة حسام ابو الحسن محمد على 80025954 4

 الرياضيات 1.88 ثانوى عام رياضة محمد شفيق محمدمحمود  80026210 5

 الرياضيات 1.88 ثانوى عام رياضة مصطفى هنى فايز عزيز 80026250 6

 الرياضيات 1.87 ثانوى عام رياضة ايمان ابوبكر محمود على 80025903 7

 الرياضيات 1.87 ثانوى عام رياضة كريم ايمن محمد احمد 80026130 8

 الرياضيات 1.77 شهادة معادلة عمر شوقى عبدالجواديمنى  80031819 9

 الرياضيات 1.75 ثانوى عام رياضة حسين فوزي عبدالحكيم خليل 80020942 10

 الرياضيات 1.75 ثانوى عام رياضة محمد زين محمود عبد العليم 80026185 11

 الرياضيات 1.75 شهادة معادلة نهال سراج الدين على احمد 80030716 12

 الرياضيات 1.74 ثانوى عام رياضة محمود جمعة محمود محمد 80026202 13

 الرياضيات 1.74 ثانوى عام رياضة محمود معروف سعد احمد 80020858 14

 الرياضيات 1.74 ثانوى عام رياضة مريم هانى ثابت مسعد 80026238 15

 الرياضيات 1.7 ثانوى عام رياضة ابرام شاكر حنا سولاير 80025813 16

 الرياضيات 1.7 ثانوى عام رياضة ممدوح فتحي سيدهاجر  80020986 17

 الرياضيات 1.69 ثانوى عام رياضة احمد محمد دياب حسن 80031869 18

 الرياضيات 1.69 ثانوى عام رياضة ايمان محمود راضى احمد 80025906 19

 الرياضيات 1.68 ثانوى عام رياضة ايناس ميالد حبيب حنا 80025909 20

 الرياضيات 1.68 ثانوى عام رياضة عادل حنا ابراهيميوسف  80025179 21

 الرياضيات 1.66 ثانوى عام رياضة ابرام ابراهيم بطسطا زكى 80025811 22

 الرياضيات 1.63 ثانوى عام رياضة محمد ياسر محمد وهبه 80026200 23

 الرياضيات 1.6 ثانوى عام رياضة ايفا حنا دوس دانيال 80025901 24

 الرياضيات 1.6 ثانوى عام رياضة ايمن على حافظمحمد  80026174 25
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 الرياضيات

 المؤهل االسم باللغة العربية الكود م
المعدل 

 التراكمي
 البرنامج 

 الرياضيات 1.57 ثانوى عام رياضة ابراهيم شحاته عبد الوهاب ابراهيم 80025816 26

 الرياضيات 1.56 ثانوى عام رياضة حازم عبد الناصر بحر عبد العظيم 80025951 27

 الرياضيات 1.56 ثانوى عام رياضة حسن محمد احمد محمد 80025955 28

 الرياضيات 1.55 ثانوى عام رياضة عادل منصور حامد سعد 80026068 29

 الرياضيات 1.54 ثانوى عام رياضة خلود احمد حمدى عبدالحميد 80025964 30

 الرياضيات 1.53 ثانوى عام رياضة مصطفى سيد عبدالوهاب على 80026248 31

 الرياضيات 1.46 ثانوى عام رياضة ماري جرجس موريس يوسف 80026155 32

 الرياضيات 1.45 ثانوى عام رياضة يارا كمال صادق بركات 80026368 33

 الرياضيات 1.42 ثانوى عام رياضة سليمان محمد خلف سليمان 80026040 34

 الرياضيات 1.42 ثانوى عام رياضة عبد الرحمن السيد سمير السيد حسن 80026074 35

 الرياضيات 1.37 ثانوى عام رياضة احمد عادل مرزوق عبد الحميد 80025827 36

 الرياضيات 1.19 ثانوى عام رياضة ابرام جمال هندى عبد هللا 80025812 37

 الرياضيات 1.19 ثانوى عام رياضة مصطفى احمد ذكى ابراهيم 80026242 38

 الرياضيات 1.14 ثانوى عام رياضة عبد الرحمن بطل خميس محمد 80026076 39

 الرياضيات 1.12 عام رياضةثانوى  ندى احمد عبد الغنى عبد العزيز 80026297 40

 

 

 

 

 


