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 0222بكالوريوس العلوم 
 0222 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   31.37% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 0222 أسماء عبد الرحيم أحمد محمد 1

   21227 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0222 أشرف سعد ثابت 2

   1.17.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0222 ابتسام سعد محمد عبد العزيز 3

   7%%61% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 0222 احمد تامر المعتصم جالل العسقالنى 4

   7%.11% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 احمد صبيح مرعى ابراهيم 5

   7.%1.% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 0222 لرحمناحمد عبده عمر عبد ا 6

   1167%% (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 0222 احمد كمال السيد العزباوى 7

   1337%% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 0222 اشرف سيد عبده محمود 8

   1.07%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 عبد العظيم احمد/ محمد رفعت / ايمان  9

   1167.% (جيـد جـدا   ) الرياضيات 0222 ايمن شحاته محمد احمد 11

   21207% (جيـد جـدا   ) الفيزياء 0222 ايمن عبد الفضيل عبد العزيز قطب 11

   31.17% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 ايمن محمد فتحى خليل 12

ــولمقبـــــ ) الكيمياء 0222 ايهاب احمد محمد خلف 13 ) %61%%7   

 الكيمياء 0222 بخيت شحاتة بخيت طنيوس 14

 

21227   
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 0222 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   7%312% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 جمال على احمد حسن 15

   16.7%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 جورج رشدى خليل رزق 16

   127..% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 حسام محمد ثروت سعد الدين مخلوف 17

   1337%% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 0222 حسام محمد عبد العزيز محمد 18

   7.%1.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0222 حسن السعيد السيد بيبرس 19

 الكيمياء 0222 حسين عبد العال احمد  21

 

21227   

   1607%% (جيــــــــــد ) كروبيولوجياالكيمياء والمي 0222 حنان محمود احمد رشوان 21

   31337% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 عبد الحميد على/محمد جمال الدين /خالد  22

   7%.1.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والرياضيات 0222 خالد على محمد صبره 23

   %161%% (جيــــــــــد ) الرياضيات 0222 خليفة محمد محمود عثمان 24

   1.27%% (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 0222 داليا الزهراء فاروق محمد احمد 25

   211.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0222 داليا عبد هللا محمد حسين 26

   7%111% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0222 رانيا محمد سيد محمد 27

   37%1.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0222 عبد الباقى عبد الحافظ رشا كمال 28

   11217% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0222 سامر محمد محمد سيد 29

   13.7%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 0222 سحر فاروق على حسين 31



 com.yahoo@alumni.sci يد االلكترونى يرجى التواصل على البراو بيانات ترغبون فى اضافتها ايه مالحظات على البيانات المعلنة 
 

 0222 
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   1607%% (جيــــــــــد ) انعلم الحيو 0222 سعاد حسن محمد أحمد 31

   1017%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 شيرى جميل ملك رزق 32

   7%.1.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 محمد توفيق متولى/السيد /شيماء  33

   7..01% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0222 شيماء صبحى السيد سالم 34

   27%11% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 0222 ضبع حامد عبد هللاصالح  35

   7..21% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 ضياء حسن يوسف حسن 36

   7%.21% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 ضياء محمود حسين مصطفى 37

   61137% (مقبـــــــول ) العلوم البيئية 0222 طه عبد الحميد عبد العزيز موسى 38

   11.7.% (مقبـــــــول ) الرياضيات 0222 طه نبيل عبد الحكيم طه 39

   7%%01% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0222 عادل امام محمد طنطاوى 41

   1.17%% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 0222 عاطف عنتر جالل عبد الحميد 41

   212.7% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 0222 محمدعبد الراضى محمد حماد  42

   7%12%% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 0222 عبد السالم رمضان عبد السالم فرج 43

   11317% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 0222 عبد الظاهر سيد عبد الجليل دسوقى 44

   010.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 عبد العال خضر عبد الجليل احمد 45

   7%311% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 0222 عبد الغفار عبد الحميد احمد حمدان 46
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 0222 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   7%111% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 0222 عبير عبد العزيز عبد الباسط محمود 47

   7.%21% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 0222 عدنان محمد عبد المحسن عبد العزيز 48

   11627% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 عرفات عبد الفتاح محمد حسن 49

   1107.% (جيــــــــــد ) العلوم البيئية 0222 عزة محمد محمد ابراهيم 51

   21227  الكيمياء 0222 سيد اسماعيل/محمد رفعت /عصام  51

   67%31% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 0222 عصام ابراهيم احمد حسين 52

   61207% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 0222 عصام عبد الرازق على عبد الرازق 53

   37%61% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 عفت خليل فائق ونيس 54

   16.7.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 عالء عبد الحميد فهمى تمام 55

   7.%31% (جيــــــــــد ) اتالرياضي 0222 عالء كمال محمد احمد 56

   1127%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 على سيد ثابت ابراهيم 57

   21317% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 على موسى على موسى 58

   1637.% (جيـد جـدا   ) الفيزياء 0222 غاده عبادى السيد عبادى 59

   21227% (مقبـــــــول ) اء والميكروبيولوجياالكيمي 0222 فاطمة مراد خليفة محمد 61

   1.07.% (جيـد جـدا   ) الجيوفيزياء 0222 فرج محمد محمد موافى 61

   7%613% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 مأمون عبد الرشيد عبد المالك احمد 62
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 0222 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   11137% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 0222 مجدى محمود هاشم على 63

   17%1%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 حمد اسماعيل محمد اسماعيلم 64

   7.%1.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 محمد حسن احمد حسن الشريف 65

   7%%31% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 محمد شحاتة فرج محمد 66

قبـــــــولم ) العلوم البيئية 0222 محمد عبد الحافظ محمد عبد الاله 67 ) %310.7   

   16.7%% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 0222 محمد عبد السالم رمضان عبد السالم 68

   17%1%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 0222 محمد قطب محمد عبد الحافظ 69

   21227% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 محمد كمال محمد على 71

   01607% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 محمد مرسى السيد مرسى 71

   7%112% (جيــــــــــد ) العلوم البيئية 0222 محمد مصطفى محمد محمد جوده 72

73 
محمد بيومى / محمد طلعت / محمود 

 الرقباوى

0222 

 7%.1.% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء

  

   1327.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 محمود بدر طلبة احمد 74

   1627%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 محمود عبد الكريم توفيق 75

   7%%31% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 0222 مروان محمد عبد المجيد عبد العال 76

   7%16%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 مصطفى احمد سيد مصطفى 77
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 0222 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   1.37.% (جيــــــــــد ) جيوفيزياءال 0222 مصطفى سرحان عبد الحكم تونى 78

   61637% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 مصطفى كامل عبد العظيم احمد 79

   17%1.% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 0222 منصور عبد االضى خليل سليمان 81

   27%11% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 0222 مها محمد سامى امين محمد 81

   7%.1%% (جيـد جـدا   ) الفيزياء 0222 نجالء فتحى محمد عبد العال 82

   1107%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0222 نجوى محمد على محمد 83

   21227  الكيمياء 0222 نشوى محمود حسين مصطفى 84

   7%%1.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0222 نصر محمد نصر محمد 85

   01107% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0222 نهال عبد الرحيم عبد المطلب 86

   7.%1%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0222 هالة عبد العز مجاهد عبد الفتاح 87

   7%013% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 هانى أنيس عبده أحمد حموده 88

   11.67% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 حمد محمد الحفنى عبد العالوائل م 89

   7%%31% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0222 وفاء ثابت محروس حسين 91

   7%%1%% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 0222 والء محمد على عبد هللا 91

   7%.11% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0222 وليد عزت توفيق احمد 92

   11337% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 0222 وليد عطيفى على قطب 93
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 0222 
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   7%.11% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علوم الحاسب 0222 يارا سيد محمد رسالن 94

 


