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 2002بكالوريوس العلوم 
 2002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   10067% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 2002 احمد ابراهيم طلوبه محمد 1

   130037 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 أحمد السيد موسى محمد 2

   30.37% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 أحمد سعد أحمد البسطويسي 3

   120307 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 ابتسام السيد محمد احمد حنفى 4

   160367 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 ابتسام صبرى احمد عمر 5

   150647 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 راهيم سعيد احمد بربشاب 6

   0107%1 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 ابو الحسن محمد ابو النجا عبد الوهاب 7

   110127 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 احمد اسماعيل عبد القوى مكاوى 8

ــــولمقبـــ ) الكيمياء 2002 احمد حسن منصور احمد 9 ) 1001.7   

   00007% (جيــــــــــد ) الفيزياء 2002 احمد حمدى عبد المعبود محمد 11

   7%1602 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 احمد سعد احمد ابراهيم 11

   0457%1 (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 2002 احمد صديق عبد الحليم مرسى 12

   110457 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 احمد مرسى ابو العالاحمد صفوت  13

   120117 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 احمد عبد الحليم صديق محمد 14
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   1.0347 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 احمد عبد السميع مطاوع عبد الحافظ 15

   140617 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 سن احمداحمد غنيمى ح 16

   130367 (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 2002 احمد قاسم على سيد 17

   150037 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 احمد محمد سعد عبد الرحيم 18

   7%%30% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 2002 احمد محمود احمد عبد الرحمن 19

   130147 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 2002 احمد مصطفى عبد التواب محمود 21

   0617%1 (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 2002 احمد يوسف شاكر ابراهيم 21

   100337 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 اسامه احمد السيد محمد 22

ـــولمقبــــ ) الكيمياء 2002 اسامه احمد السيد محمد 23 ) 100337   

   120.17 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 اسالم محمد طلعت امين 24

   30567% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 2002 عبد الحكم محمد/ محمد الشافعى / اسماء  25

   150067 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 اسماء احمد بيومى محمد 26

   100507 (مقبـــــــول ) علم الحيوان 2002 اسماء سيد مصطفى مرسى 27

   10517% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 2002 اسماعيل ابراهيم اسماعيل شلبى 28

   300.67 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والنبات 2002 اسماعيل رمضان عبد الرحيم محمود 29
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 احمد

   130117 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 اشو عزت فليب صادق 31

   1.0547 (جيــــــــــد ) الحشرات 2002 الشيماء عادل على عبد الرحيم 32

   0347%% (جيـد جـدا   ) الجيوفيزياء 2002 العراقى محمود احمد بخيت 33

   47%120 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 المرسى عبد الرازق عبد السالم سالمه 34

   7..150 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 الهام عثمان عبد هللا 35

   0157%1 (جيــــــــــد ) الحشرات 2002 امال العارف عبد الحميد العارف 36

   130457 (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 2002 اميره على خليل بحر 37

   67%150 (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 2002 اميمة حمدى محمد ضاحى 38

   50027% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 اميمه عبد المنصف محمود 39

   130507 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 ايمان عاصم محمد عبد الرازق 41

   160517 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 جالل سويفى/ محمد بدر الدين / ايمن  41

   0507%1 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 ايمن على ابراهيم سيد 42

   130337 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 ايمن لمعى عبد الشهيد اسرائيل 43

   120.57 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 ايمن محمد مرسى السيد 44

   100007 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 باسم جمال حكيم شرقاوى 45
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   50557% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 باسم مرشد بشاره بشوت 46

   160437 (مقبـــــــول ) يكروبيولوجياالكيمياء والم 2002 جاكلين عبد السيد حكيم عبيد 47

   20147% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 جمال حسين سويفى عبد الحافظ 48

   1.0517 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 جورج طلعت صادق بولس 49

   137.%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 2002 حازم محمد على مهران 51

   7..160 (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 2002 حسام الدين عبد العظيم عبد الرحمن محمد 51

   17%60% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 2002 حسن سلطان حسن محمد ابراهيم 52

   7%001% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 2002 حمزه محمود على ابراهيم 53

   7%402% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 عبد هللاخالد عبد هللا حسين  54

   47%1.0 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 خالد محمد البدرى حمزه 55

   140537 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 خباب مصطفى محمد عثمان 56

   130327 (جيــــــــــد ) وبيولوجياالكيمياء والميكر 2002 دعاء محمد بكر محمد 57

   140647 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 2002 دميانه مفيد مينا فهمى 58

   1102.7 (جيــــــــــد ) الفيزياء 2002 رأفت محمود محمود الجباس 59

   %10000 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 رانيا أحمد عبد البارى محمد 61

   7%00%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 2002 رانيا سيد احمد محمد 61
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   100007 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 رباب كمال حسن عيسى 62

   120237 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 رجب البدرى محمد احمد 63

   100467 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 نرشا خضر على مهرا 64

   120667 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 رشا رؤوف صموئيل مسعد 65

   1104.7 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 رشا عبد الرحمن فرغلى عبد الرحمن 66

   207.%1 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 رشيد فايز مصرى هجرس 67

   30657% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 رومانى نبيه نصيف ابسخرون 68

   7%1003 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 ريهام رمسيس ينى وهبه 69

   00367% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 زينب محمد سالمان محمد 71

   100.37 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 كامل محمود/العظيممحمدعبد /سالى 71

   120447 (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 2002 سامح يوسف شاكر ناروز 72

   1203.7 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 ساميه محمد على سيد 73

ــــدجيــــــ ) الكيمياء 2002 سعيد حنفى عبد العال حسنين 74 ) %002%7   

   110267 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 سعيد عبد الجابر فارس رزق 75

   60457% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 سميره احمد عبد الوكيل محمد 76

   130057 (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 2002 سيد عبد العال بركات محمد 77
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   20367% (جيــــــــــد ) الكيمياء وعلم الحيوان 2002 عبد المجيد احمد شيماء سيد 78

   110347 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 2002 شيماء محمد محمود فرحات 79

   50027% (جيــــــــــد ) الكيمياء وعلم الحيوان 2002 صباح محمد عبد الشافى عبد المولى 81

   130447 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 صبرى محمد احمد الحلفاوى 81

   130507 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 صبرين احمد عمار احمد 82

   130507 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 صبرين احمد عمار احمد 83

   30327% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 صدقى حسن على حسن 84

   60237% (جيــــــــــد ) الكيمياء وعلم الحيوان 2002 صفاء محمد خميس حامد 85

   7%1104 (جيــــــــــد ) علم الحيوان 2002 صالح صالح محمد احمد 86

   00007  علوم الحاسب 2002 ضحا مدحت عبد الحميد محمد 87

   130427 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 بد ربهضياء الدين محمد عبد الرحيم ع 88

   1406.7 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 طه محمد أحمد عطيه 89

   140.37 (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 2002 عاصم شوقى عبد الوهاب السيد 91

   0337%1 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 عاطف السيد رمزى مصطفى 91

   7%03%1 (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 2002 خليل سيد محمد عباس 92

   360407 (جيـد جـدا   ) الرياضيات 2002 عبد الباسط عبد الحميد محمد محمد 93
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   130567 (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 2002 عبد الحميد عبد الحميد عبد الباقى سعد 94

   1602.7 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 عبد الرحمن اسماعيل محمد اسماعيل 95

   40637% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 2002 عبد الرحيم احمد هاشم محمد 96

   100037 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 عبد المولى محمد احمد عمر 97

   100407 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 عبد ربه جابر عبد ربه محمد 98

   130437 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 عبير سيد على حسن 99

   1103.7 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 عبير عطيه محمد حمد 111

   67%150 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 عزه السيد على على الزغبى 111

   100137 (مقبـــــــول ) يولوجياالج 2002 عصام صبحى فلى بطرس 112

   130107 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 عطيه الاله مصطفى عبد الحليم محمد 113

   07%50% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 عفاف ابراهيم محمد سيد 114

   60337% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 2002 عالء مرزق تقى جبرائيل 115

   130647 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 احمد احمد عمرعلى  116

   130.37 (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 2002 على حمد عبد الجواد حمد 117

   00637% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 2002 على محمد عبد العال سعيد 118

ـــــــولمقب ) الكيمياء 2002 عماد فوزى يوسف عفيفى 119 ) 1303%7   
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   100007 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 عماد نظير كرلس برغوث 111

   140237 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 عمران عبد المحسن مصطفى محمد 111

   17%160 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 عمرو حسين محمد شحاته 112

   1106.7 (جيــــــــــد ) يمياءالك 2002 عمرو محمد سيد محمود 113

   130457 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 عيد عيسى غريب مشاعيل 114

   47%100 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 غادة سيد همام يوسف 115

   10217% (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 2002 فاطمة الزهراء عبد الحميد عبد العزيز 116

   47%160 (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 2002 فاطمة حسن على محمد 117

   150637 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 فاطمه حسين السيد عبد الحميد 118

   3006.7 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 2002 فاطمه قاسم عبد الودود انس 119

   00007  الكيمياء 2002 ونيس يونسفتحى عرفه عبد ال 121

   60037% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 ماركو عزمى بقطر يوسف 121

   100007 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 مارى جاد عجيب عبده 122

   7%101% (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 2002 مبارك جابر فتح هللا تركى 123

   120.37 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 حمجدى حمدى صادق مصبا 124

   0137%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الجيولوجيا والكيمياء 2002 محمد ابراهيم عبد البصير على الدين 125
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   120017 (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 2002 محمد ابراهيم عبد الهادى احمد 126

   100007 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 محمد االمير عبد هللا حسن 127

   0.27%% (جيـد جـدا   ) الرياضيات 2002 محمد الصابر عبد الونيس بطيحه 128

   1106.7 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 2002 نمر طلبه سيد/ محمد ايهاب 129

   150527 (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 2002 محمد جابر سيد منصور 131

   1404.7 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 مد حمدى عبد الحفيظ حسنمح 131

   7%300% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 2002 محمد ربيع محمد جبر موسى 132

   130157 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 محمد سالم حسنى سالم 133

   20527% (جيــــــــــد ) الكيمياء والنبات 2002 لمحمد سامى عبد العزيز جال 134

   60437% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 محمد سعيد محمد احمد 135

   30607% (جيـد جـدا   ) الرياضيات 2002 محمد عاطف محمد عبد هللا 136

ــــــــدجيــ ) الكيمياء 2002 محمد عبد السالم عبد الحميد يوسف 137 ) 140417   

   60117% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 محمد عبد هللا حسين عبد هللا 138

   0537.% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 2002 محمد عبد المجيد ابراهيم سيد 139

   100127 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 محمد عثمان أحمد قطب 141

   300.17 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 2002 عبد السند محمد عمر ناجى 141
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   57%150 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 محمد فتحى محمد اسماعيل 142

   1.0657 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 محمد فرج احمد محمد قاسم 143

بة الشرفجيدجدا مع مرت ) الجيولوجيا 2002 محمد فوزى احمد سيد 144 ) 300527   

   120147 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 محمد محمد عبد العزيز عامر 145

   130127 (جيــــــــــد ) الجيولوجيا والكيمياء 2002 محمد محمود ابراهيم ابو عساكر 146

   7%06%1 (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 2002 محمد محمود محمد على حسن 147

   7%003% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 2002 مرزق محمد غالى محمد 148

   160457 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 محمود احمد محمد عبد اللطيف 149

   150647 (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 2002 محمود بليدى محمد حسن 151

   7%%10% (جيـد جـدا   ) ياءالجيوفيز 2002 محمود جمعة ابراهيم حسن 151

   120607 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 محمود فراج محمد احمد 152

   00007  علوم الحاسب 2002 محمود فريد محمود اسماعيل عيد 153

   130227 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 محمود محمد احمد عبد هللا 154

   7%1306 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 2002 د الحميد احمدمحمود محمد عب 155

   130267 (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 2002 محمود محمد عبد العليم عطيفى 156

   7%1504 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 مريم منير فرح اسحق 157
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   30207% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 مسعود طحاوى محمد سليمان 158

   00007  الكيمياء وعلم الحيوان 2002 مشيره يوسف مصطفى خليفه 159

   00007  الكيمياء والنبات 2002 حسن مازن/ محمد بهى الدين / مصطفى  161

   10457% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 مصطفى احمد فوزى محمود 161

   00007  علوم الحاسب 2002 ن عبد العالمصطفى خلف حس 162

   37%100 (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 2002 مصطفى محمود حسين ابو العال 163

   160067 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 مصطفى محمود على ابراهيم 164

   130307 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 ممدوح محمد رفاعى محمد 165

   7%1301 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 نان لمعى جاد الربممدوح  166

   1.03.7 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 منال حسان قاسم هالل 167

   100457 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 منال عياد جرجس منصور 168

ــولمقبـــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 منتصر متولى محمد محمود 169 ) 100057   

   0027%1 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 ميهاد محمود فهمى جالل 171

   360357 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 2002 ناجح محمد شعالن محمد 171

   150037 (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 2002 ناصر عبد هللا محمد احمد 172

   7%1606 (مقبـــــــول ) لكيمياءا 2002 ناصر على أحمد حسين 173
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   00.67% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 نهى عبد الرحمن محمد حسانين 174

   160257 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 نهى محمد صديق حسين 175

   32.417 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الجيولوجيا 2002 هانى حلمى السيد الحادق 176

   7..140 (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 هانى راضى عبد الجابر اسماعيل 177

   40257% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 2002 هانى عبد العال سالمان محمود 178

   00007  علوم الحاسب 2002 هانى عبد الفتاح محمود احمد 179

   100157 (مقبـــــــول ) ولوجياالكيمياء والميكروبي 2002 هبه سيد محمد حامد 181

   140637 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 هبه عبد الحميد احمد ابراهيم 181

   130217 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 هبه محمد معوض امام البغدادى 182

   7%3.1% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 2002 هناء ماهر رمزى حنين 183

   7%1606 (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 2002 هيثم احمد عبد البارى ابراهيم 184

   100007 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 وائل محمد اساعيل عبد الحافظ 185

   100007 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 وجدى ثروت شاكر ابوسخرون 186

   120.47 (مقبـــــــول ) الرياضيات 2002 وسام محمد جالل عبد الحافظ 187

   100537 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2002 وفاء فوزى عبد الباقى محسب 188

   150417 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 وليد خالف السيد خليفه 189
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   160517 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 ياسر اسماعيل حسن محمد 191

   00367% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2002 ياسمين يونس احمد محمد 191

   150027 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 يسرى ناشد بشاره بشوت 192

   120547 (مقبـــــــول ) الكيمياء 2002 يوحنا باشا جندى بشاى 193

 

 


