
 com.yahoo@nialum.sci يرجى التواصل على البريد االلكترونى او بيانات ترغبون فى اضافتها ايه مالحظات على البيانات المعلنة 
 

 1002بكالوريوس العلوم 
 1002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   52136% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 ابتسام لطفى محمد إمام 1

   12236% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 اثناسيوس رياض زكريا حنا 2

   26%12% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 احمد خلف/ سعودى خلف ال/ احمد  3

   22216% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 1002 احمد بدر عبد الحافظ بدر 4

   12516% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 احمد توفيق كامل حسنين 5

ــــــــــدجي ) الجيولوجيا 1002 احمد سيد عبد الحميد احمد 6 ) %52%06   

   32106% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 احمد عبد التواب محمد ابراهيم 7

   32556% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 1002 احمد عبد الحميد موسى على 8

   6%525% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 1002 احمد عبد السميع ابو زيد فرغلى 9

   16%32% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 1002 حمد احمد عبد الرازقاحمد م 11

   02006% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 احمد محمد المغربى عبد اللطيف 11

   2226%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 احمد محمد عباس فرغلى 12

   16%22% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 1002 احمد محمد عبد الباسط احمد حسن 13

   6%22%% (جيـد جـدا   ) النبات 1002 احمد محمد فريد محمد 14
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 1002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   2516%% (جيـد جـدا   ) الحشرات 1002 احمد مصطفى حلمى على شافع 15

   52106% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 احمد نجدى عبد هللا نجدى 16

   6%221% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا والكيمياء 1002 ى ابراهيم احمداسعد عبد العاط 17

   52536% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 اسالم حسنى احمد على 18

 الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 اسالم كمال محمد عبد العزيز 19

 

%122%6   

   6%122% (جيــــــــــد ) يولوجياالكيمياء والميكروب 1002 اسالم كمال محمد عبد العزيز 21

   6%%02% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 اسماء صالح حسين احمد 21

   02536% (جيــــــــــد ) النبات 1002 اسماء يوسف احمد محمد 22

   6%%22% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 اشرف سعد ثابت عثمان 23

   02356% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 الهام رمسيس حكيم داود 24

   26%22% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 1002 امير عبد الجليل محمد محمد 25

   6%25%% (جيـد جـدا   ) الفيزياء 1002 اميرة زين العابدين محمود 26

ـــــولمقبــ ) الكيمياء 1002 اندرو ميالد ضانى سعد هللا 27 ) %523%6   

   6%221% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 ايناس صموئيل إيليا ميخائيل 28

   02356% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 ايناس متولى محمد مصطفى 29

   12526% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 ايناس محمد محمد سيد 31
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 1002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   6%22%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 طفىتامر على متولى مص 31

   02006% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 جابر عبد الباسط عبد الراضى سعيد 32

   6%20%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 جمعه لطفى محمد عطيه 33

   2216%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 حسام فاروق احمد محمد 34

   52206% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 عباس احمد عثمانحسن  35

   16%12% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا والكيمياء 1002 حسين حسين محمد قرنى 36

   32356% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 حماده محمد عبد الجابر حسن 37

ـــــــــدجيـ ) الكيمياء وعلم الحيوان 1002 حنان محمد جابر حسن 38 ) %%20%6   

   26%52% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 خالد سمير عبد العزيز حسانين 39

   26%12% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 1002 خليفه عبد الناصر خليفه خميس 41

 الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 راجيه احمد محمد سيد 41

 

02006   

   16%02% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 رامى ممدوح خلف كامل 42

   2516%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 رانيا احمد عبد الرحيم ابو زيد 43

   22536% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 رضا عثمان عبد العال احمد 44

   56%02% (مقبـــــــول ) اءالكيمي 1002 محمدحسن/محمدعبدالحسيب/ريهام 45

   32556% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 زينب عبد النعيم حلمى قطب 46
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 1002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   2116%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 1002 سامية مكرم ابراهيم مصطفى 47

   2036%% (جيـد جـدا   ) الرياضيات 1002 سعيد كمال كامل عبد العال 48

   6%021% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 1002 سيد احمد دردر سميحه 49

   16%22% (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 1002 سهاد محمد عبد العزيز محمد 51

   36%22% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 1002 شعبان ربيع محمد محمد 51

   6%%22% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 شيماء حسنى عبد هللا بهنساوى 52

   12516% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 1002 شيماء محمود محمد احمد 53

   52156% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 1002 صالح حامد همام احمد 54

   16%52% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 طارق السيد على محمد 55

   6%25%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 1002 محمد ادريس طارق بسيط 56

   06%2%% (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 1002 طارق عبد اللطيف عبد الرحمن ابو بكر 57

   26%02% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 طارق على هاشم على 58

   6%021% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 طلعت محمد طنطاوى ابراهيم 59

   2206%% (جيـد جـدا   ) الجيوفيزياء 1002 عادل دياب محمد قطب 61

   56%2%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 1002 عاطف محمد عبد الآله احمد 61

   6%525% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 عبد النبى عبد المنصف محمود حسين 62
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   6%%52% (جيــــــــــد ) مياء والميكروبيولوجياالكي 1002 عبير حماده ذكى عبد العزيز 63

   02106% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 1002 عبير سيد على احمد 64

   6%523% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 عرفه احمد سيد محمد 65

   12256% (جيـد جـدا   ) الكيمياء وعلم الحيوان 1002 عزيزه على صالح الدين ابراهيم 66

   52216% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 1002 عفاف عيد على عبد المجيد 67

   52106% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 1002 عالء احمد هريدى حسن 68

   6%325% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 عالء مصطفى محمد سيد 69

   52116% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 1002 عماد الدين حسنى حمدان محمود 71

   56%52% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 عمر عبد العزيز مصطفى ابراهيم 71

   02056% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 عمر مدحت محمد طلبه 72

   02006% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 عمرو السعيد عبد هللا حسن 73

   2256%% (جيــــــــــد ) جيولوجياال 1002 عمرو زكريا محمد طه 74

   52016% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 1002 فاطمة عبد الرجال محمود بخيت 75

   56%32% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 فاطمه عبد الرحمن حسين سيد 76

قبـــــــولم ) الكيمياء 1002 فايق عبد الغنى محمد عبد العال 77 ) %52026   

   6%225% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 1002 ماهر فكرى فرحان حسين 78
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 1002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   02156% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 محب فوزى نجيب عسل 79

   12256% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 1002 محسن مرشد فهيم دوس 81

   02056% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 حمد الزهرىمحمد السعيد توفيق ا 81

   2556%% (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 1002 محمد حسين محمد على 82

   6%%2%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 محمد حضير محمد على 83

   2516%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 محمد حمدى محمد احمد 84

   6%323% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 محمد شعبان احمد منصور 85

   6%525% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 محمد عبد الرحمن محمود الجاويش 86

   52106% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 1002 محمد عبد العاطى محمد محمد العباسى 87

   6%%02% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 د البارى عبد هللامحمد عبد هللا عب 88

   12136% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 محمد عدلى عبد الرحمن سيد 89

   6%%22% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 محمد على محمد فرحان 91

ــولمقبـــــ ) الكيمياء 1002 محمد كدوانى محمد احمد 91 ) %12256   

   6%125% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 محمد كمال على محمد 92

   2036%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الجيولوجيا 1002 محمد محمود محمد الحسينى 93

   6%%12% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 محمد مصطفى السيد امين 94
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 1002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   2056%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 د ابراهيم السعدىمحمد مصطفي محم 95

   32536% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 1002 محمد يحى محمد على 96

   6%%12% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 محمود احمد محمود فراج 97

   16%12% (جيــــــــــد ) الحشرات 1002 محمود راشد جمعه راشد 98

   2206%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 مود رشاد محمد سالممح 99

   6%220% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 محمود فرحان مسلم محمد 111

   56%52% (مقبـــــــول ) الفيزياء 1002 محمود محمد فرغلى موسى 111

   %5210% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 1002 محمود مرسى محمد مرسى 112

   32216% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 مروة جابر محمد حسن 113

   16%22% (جيــــــــــد ) الحشرات 1002 مروه عبد هللا عبد السميع محمود 114

   6%521% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 مصطفى عبد الماجد محمد طه 115

   52026% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 لدينمصطفى فاروق طايع نور ا 116

   2306%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 1002 مصطفى محمد عبد العاطى عطيه 117

   32056% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 1002 مصطفى هاشم محمد أحمد 118

   26%22% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 ممدوح عبد الغفار حسن على 119

   02256% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 منال محمد محمود احمد 111
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   6%122% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 ميالد نبيل اسكندر جريس 111

   6%%02% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 1002 نادر انيس امين بخيت 112

   12536% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 نادية حسين محمد حسن 113

   6%%2%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1002 ناصر جمال ثابت عبد هللا 114

   6%%12% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 1002 نجوى محمد احمد فرغلى 115

ــــــدجيــــ ) علوم الحاسب 1002 نجوى ناصف اسكاروس بسالى 116 ) %22356   

   6%522% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 نسرين محمد محمد محمد على 117

   6%21%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 1002 نيرمين حلمى صديق على 118

   6%20%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 1002 نيفين عالم عبد الحميد محمد 119

   6%125% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 1002 هبة هللا محمد مصطفى حسن 121

   6%%22% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 هبه ابراهيم كامل مرسى 121

   6%225% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 1002 هبه هللا محمد فتحى عمر شعراوى 122

   06%02% (مقبـــــــول ) الحشرات 1002 هبه جمعه محمد جالل 123

   52116% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 هناء محمد ابو النصر طنطاوى 124

   52206% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1002 هويدا نجاح ناجى شندى 125

   52236% (جيــــــــــد ) الرياضيات 1002 هيثم سعيد محمود بدوى 126
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   2136%% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 1002 ابراهيم الضمرانىوائل محمد  127

   16%12% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1002 يارا حسنى مسعد محمد 128

   2106%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 1002 ياسر جابر ابراهيم عثمان 129

   36%12% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 1002 ياسر زناتى عبد الرحيم زناتى 131

   02256% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 1002 يحيى احمد على احمد 131

 

 


