
 المسابقة المركزية / الموحدة

 لاللتحاق بكليات الهندسة بالجامعات المصرية

 قطاع قبلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م8102/8102 / الموحدة المركزية المسابقة التماسات )التظلمات( كشوف إظهار نتيجة

 وكيل الكلية لصئوٌ التعليه والطالب رئيس كيرتول اإلجابة
 املصرف العاو على االمتحاىات 

 أمني عاو اجمللس األعلى للجامعات عنيد الكلية

    

  أ. د/ حمند لطيف أ. د/ ىوبي حمند حسً عبدالرحيه أ. د/ عبدامليطلب حمند على أ. د/ مجال حييى بغدادي
 (3/ 0)       و09/6/8100( يف 29ية حاصلة على شهادة االعتناد واجلودة مً اهليئة الكومية العتناد جودة التعليه قرار رقه )الكل

 

 

 كلية الهندسة                                                                                جامعة أسيوط    

(0رياضيات ) الفيزياء ميكاىيكا الرقه الكومي رقه اجللوس (8رياضيات )   احلالة 
 راسب - - مطابق - 82601028111130           
 راسب مطابق مطابق مطابق مطابق 82612128218212           
 راسب - مطابق مطابق - 82608128918220           
 راسب - قمطاب - - 82612128110321           
 راسب - مطابق - - 82210898111223           
 راسب - مطابق - - 82213128110100           
 راسب - مطابق - - 82213808110920           
 راسب - مطابق مطابق - 82212018110602           
 راسب - - مطابق - 82219108903320           
 راسب - مطابق - - 82212018919822           
 راسب مطابق مطابق مطابق - 82219108912931           
 راسب - مطابق - - 82212088611201           
 راسب - مطابق - - 82612028611600           
 راسب مطابق مطابق - - 82212888110122           
 راسب - - مطابق - 82211118211983           
 راسب - مطابق مطابق مطابق 82112188113908           
 راسب - - مطابق مطابق 82212108213660           



 المسابقة المركزية / الموحدة

 لاللتحاق بكليات الهندسة بالجامعات المصرية

 قطاع قبلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م8102/8102 / الموحدة المركزية المسابقة التماسات )التظلمات( كشوف إظهار نتيجة

 وكيل الكلية لصئوٌ التعليه والطالب رئيس كيرتول اإلجابة
 املصرف العاو على االمتحاىات 

 أمني عاو اجمللس األعلى للجامعات عنيد الكلية

    

  أ. د/ حمند لطيف أ. د/ ىوبي حمند حسً عبدالرحيه أ. د/ عبدامليطلب حمند على أ. د/ مجال حييى بغدادي
 (3/ 8)       و09/6/8100( يف 29ية حاصلة على شهادة االعتناد واجلودة مً اهليئة الكومية العتناد جودة التعليه قرار رقه )الكل

 

 

 كلية الهندسة                                                                                جامعة أسيوط    

(0رياضيات ) الفيزياء ميكاىيكا الرقه الكومي رقه اجللوس (8رياضيات )   احلالة 
 راسب مطابق مطابق - - 82113028211902           
 راسب - مطابق مطابق - 82216818211220           
 راسب - - مطابق - 82600028211302           
 راسب مطابق مطابق مطابق مطابق 82116118210930           
 راسب - - - مطابق 82200018211910           
 راسب مطابق مطابق مطابق مطابق 82608098211330           
 راسب - مطابق مطابق مطابق 82619018210911           
 راسب - مطابق - - 82212028213139           
 راسب مطابق مطابق مطابق مطابق 82608108212622           
 راسب مطابق مطابق مطابق مطابق 82608118211628           
 راسب مطابق مطابق - - 82108098210320           
 راسب - مطابق - - 82213018619108           
 راسب - مطابق مطابق - 82200018618111           
 راسب - مطابق - - 82216068211329           
 راسب مطابق - مطابق - 82610128210916           
 راسب - مطابق - - 82212828911221           

 

 



 المسابقة المركزية / الموحدة

 لاللتحاق بكليات الهندسة بالجامعات المصرية

 قطاع قبلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م8102/8102 / الموحدة المركزية المسابقة التماسات )التظلمات( كشوف إظهار نتيجة

 وكيل الكلية لصئوٌ التعليه والطالب رئيس كيرتول اإلجابة
 املصرف العاو على االمتحاىات 

 أمني عاو اجمللس األعلى للجامعات عنيد الكلية

    

  أ. د/ حمند لطيف أ. د/ ىوبي حمند حسً عبدالرحيه أ. د/ عبدامليطلب حمند على أ. د/ مجال حييى بغدادي
 (3/ 3)       و09/6/8100( يف 29ية حاصلة على شهادة االعتناد واجلودة مً اهليئة الكومية العتناد جودة التعليه قرار رقه )الكل

 

 

 كلية الهندسة                                                                                جامعة أسيوط    

 

 

 

 

 احلالة (2) ياترياض (1) ياترياض الفيزياء ميكاىيكا اللغة اإلجنليزية الرقه الكومي رقه اجللوس

 راسب - مطابق - - - 82219018110803 8881021183
 راسب مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق 82212868118606 8881021139
 راسب مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق 82219888111260 8881021111
 راسب - مطابق - - - 82212818219692 8881021883
 راسب مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق 82612108618928 8881021862
 راسب مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق 82212018611332 8881021829
 راسب مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق 82210118613362 8881021821
 راسب مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق 82218828610292 8881021826
 راسب مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق 82212828918266 8881021303

 


