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

 3002بكالوريوس العلوم 
 3002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   00007% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 محمد فوزى محمود مرسى 1

   07%00% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 3002 أحمد سالم عبد الحميد مصطفى 2

   37%0%% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 3002 ى عبد العال جاد هللاأحمد صاو 3

   7%600% (جيــــــــــد ) الرياضيات 3002 أحمد عمر سيد على 4

   00007% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 أحمد محمد أحمد على 5

مرتبة الشرفممتاز مع  ) النبات 3002 أحمد محمد عبد الرحمن محمد 6 ) %%0007   

   0307%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 أحمد محمد محمد قرنى 7

   7%200% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 أحمد محمدى بركات أحمد 8

   60007% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 3002 أشرف عبد الودود محمد عاصي 9

   7%000% (جيــــــــــد ) اءالكيمي 3002 إيمان غانم محمد على 11

   7%003% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 ابرام يونان اسحق ابراهيم 11

   60307% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 3002 ابراهيم حسن السيد محمد سيد احمد 12

   7%603% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 ابراهيم على كامل على 13

   30027% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 ابراهيم محمد عبد المقصود عبد الحميد 14
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 3002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   7%002% (جيــــــــــد ) الرياضيات 3002 ابراهيم محمود ابراهيم رشوان 15

   7%02%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 ابو الحسن محمد عبد المقصود محمد 16

   07%30% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 3002 ابو القاسم ابراهيم محمد صالح 17

   07%00% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 3002 عبد السميع محمد/ محمد نبيل / احمد  18

   00327% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 احمد السيد محمد احمد النجار 19

   0637%% (جيـد جـدا   ) ياءالكيم 3002 احمد جمعه على احمد طه 21

   00207% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 احمد حيدر محمد سيد 21

   60307% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 3002 احمد سعد محمد عرب 22

   00007% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الجيولوجيا 3002 احمد عبد الحليم احمد محمد 23

   20007% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 3002 لراضى كامل محمداحمد عبد ا 24

   7%003% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 احمد عبد الرحيم عبد السميع محمد 25

   0207%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 احمد عبد العال رمضان احمد 26

   20037% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 طه على احمد على 27

   7%%00% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 احمد على محمد شاهين 28

   60007% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 احمد فتحى عبد الاله يحيى 29

   00307% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 احمد فوزى عبد الغنى يس 31
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 3002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   00207% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 3002 احمد محمد طه احمد جابر 31

   30337% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 احمد محمد عاطف ثابت سعد 32

   67%00% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 احمد محمد محمد احمد حنفى 33

   07%0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 احمد محمد محمد البركاوى 34

   7%06%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 احمد محمد محمد سيد 35

   27%60% (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 3002 احمد مصطفى عبد الرحيم ابراهيم 36

ـــــولمقبــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 اسامه نعيم مسعد مقار 37 ) %30%07   

   7%%30% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 اسالم محمود محمد خضير 38

   7%300% (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 3002 عبد الرحيم/ محمد فرغلى/ اسماء  39

   7%%20% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 اسماء كمال عبد الحافظ محمد 41

   00007% (جيــــــــــد ) علم الحيوان 3002 اسماء محمد صالح حسين عثمان 41

   0007%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 اشرف السيد احمد سالم 42

   00227% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 اكرام عبد العال محمود عبد العال 43

   20027% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 3002 هللا ابراهيم عبد العزيزالسيد عبد  44

   0307%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 الشيماء حلمى السيد النويهى 45

   30227% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 3002 اميره على محمد احمد 46
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 3002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   0007%% (جيـد جـدا   ) ضياتالريا 3002 ايمان سيد فرغلي حسنين 47

   7%000% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 ايمان صدقى عبد الصبور عارف 48

   7%602% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 ايمان طه عبد العظيم عبد هللا 49

ــــــولمقبـ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 ايمان عبد الفتاح صديق بخيت 51 ) %00%07   

   67%30% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 ايمان محمد عبد الرحيم دسوقى 51

   0007%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 ايمن ابراهيم فرج جاد هللا 52

   67%60% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 3002 ايمن محمد باشا محمد 53

   60067% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 ايمن مهدى محمد نعامه 54

   00007% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 باسم كمال محمود هاشم 55

   7%%0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 بثينة محمد هاشم حسان 56

   7%%30% (مقبـــــــول ) مياءالفيزياء والكي 3002 بهاء الدين جالل محمد عبد العال 57

   67%30% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 تامر حسن عبد الصمد بدر 58

   00007% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 3002 تغريد صبرى عبد الشافى احمد 59

   27%0%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 3002 تهامى عبد الغنى تهامى عبد الغنى 61

   30007% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 3002 جورج رومانى فؤاد مينا 61

   7%003% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 3002 جورج ليون لبيب سعيد 62
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 3002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   07%30% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 جوزيف جرجس ملك جرجس 63

   20027% (مقبـــــــول ) لكيمياء والميكروبيولوجياا 3002 حسام عبد الستار عبد العليم طلبه 64

   00207% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 حسام يسرب عباس على 65

   7%200% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 3002 حسن سيد عبد الفتاح على 66

   0037%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 حسن عبد المتجلى عبد الموجود 67

   00307% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 3002 حسن محمد حسن اسماعيل 68

   7%000% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 حسين عبد المؤمن عامر حسين 69

   67%00% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 3002 حماده رجب عبد الرسول حسن 71

   7%%60% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 حمدان السيد عرفه عبد العال 71

   27%30% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 حمدى عبد الستار صادق احمد 72

   7%03%% (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 3002 خالد احمد على عمر 73

   00207% (مقبـــــــول ) لوم الحاسبع 3002 خالد على محمد حسب ابراهيم 74

   00327% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 خالد محمود سيد محمود 75

   37%00% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 3002 فهمى/ابراهيم فؤاد/صبرى/خالد 76

   07%0%% (جيـد جـدا   ) النبات 3002 داليا احمد محمد عبد الوهاب 77

   00007% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 ا محى عبد العليم عبد الحافظدالي 78
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 3002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   30007% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 3002 دعاء عبد الرحمن محمد محمد 79

   00627% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 دعاء عبد الرحيم على عبد الجواد 81

   0007% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 مصطفى شعبان/  محمد جودت/دعاء 81

   00327% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 3002 ديفيد عزت حبيب بولس 82

   0307%% (جيــــــــــد ) الفيزياء 3002 رافت محمود محمود الجباس 83

   07%.%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 رافى مراد اخنوخ بقطر 84

   0007%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 رامز رشاد بشرى حنا 85

   00007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 رامى فايز عدلى حنا 86

   07%0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 راندا فاروق احمد حسين 87

   00037% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 اجرباب محمد حسن محمد فر 88

   07%0%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 3002 رحاب حسنى محمد محمد 89

   7%%00% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 3002 محمد عبد الباقى/ محمد كمال/رشا  91

   7%006% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) تالرياضيا 3002 رشا عثمان أحمد طايع 91

   0037%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 رشا عمران فرغلى محمود 92

   00307% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 رشا فاروق يونس حسين 93

   7%%00% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 رشا فتحى محمد عبد الوارث 94
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 3002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   30327% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 رشا محمد قنديل على 95

   00027% (جيـد جـدا   ) النبات 3002 رشا محمود سيد حسن 96

   7%06%% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) علوم الحاسب 3002 رشا محمودعبد العزيز حسانين 97

   7%600% (جيــــــــــد ) الكيمياء والنبات 3002 رشا مصطفى عباس همام 98

   60267% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 روبرت نبيل بشاى عطيه 99

   7%%30% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 رومانى نمرود سعيد نوح 111

ــــولمقبـــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 ريمون عادل مسعد شماع 111 ) %00007   

   37%00% (جيـد جـدا   ) الحشرات 3002 ريهام احمد ابو العال محمد 112

   7%002% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 زينب سعيد محمد مصطفى 113

   67%0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 زينب عبد النعيم عبد الرحمن البرى 114

   00007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 دزينب على عبد الرشيد خال 115

   7%%60% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 3002 زينب محمد سيد احمد 116

   07%60% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 ساره عادل محمد احمد 117

   00007% (مقبـــــــول ) مياء والميكروبيولوجياالكي 3002 سامح احمد عبد الفتاح الرفاعى 118

   7%000% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 3002 سامح عبد المرضى امين زرد 119

   60337% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 سامح محمد راشد ثابت 111
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 3002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   20007% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 سامى محمد على مهران 111

   7%000% (جيــــــــــد ) الكيمياء وعلم الحيوان 3002 سامية أبو ضيف عباس سليمان 112

   0007%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء وعلم الحيوان 3002 سامية محسن محمد حسن 113

   60627% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 سحر محمود جاد هللا سيد 114

   00037% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 سلفيا جمال دانيال جرجس 115

   30307% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 سناء سيد على سيد 116

   7%000% (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 3002 سناء محفوظ محمد رشوان 117

   00007% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 سيد احمد سيد فرغلى 118

   00007% (جيـد جـدا   ) الحشرات 3002 شريف وفدى سويسى محمد 119

   00067% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 شعبان عبد الهادى ابراهيم عقل 121

   20607% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 محمود خليل/ محمد العريان / شهاب  121

   37%20% (جيــــــــــد ) الكيمياء وعلم الحيوان 3002 شيرين أحمد حسن محفوظ 122

   0027%% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 3002 شيرين زاهر نصيف يسى 123

   00037% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 شيرين نشأت نسيم جورجى 124

   7%000% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 3002 حسن سيف الدينشيماء سيد احمد  125

   7%%20% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 شيماء سيد عبد الغنى عباس 126
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   20207% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 شيماء شوال عبد الحميد فضل 127

   00007% (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 3002 شيماء صالح محمد حسين 128

   00067% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 3002 شيماء محمد سيد عبد الحافظ 129

   7%000% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 3002 صابر رجب مجاهد مهنى 131

   00007  الكيمياء 3002 صابرين السيد عبده محمود 131

   00007% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 صابرين السيد عبده محمود ابوصير 132

   7%%00% (جيــــــــــد ) الرياضيات 3002 صبحى محمد عيد مصطفى 133

   07%00% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 3002 صفاء صبحى ابراهيم اسماعيل 134

   00627% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 صالح الدين عبد الرحيم مصطفى محمد 135

   27%60% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 ضياء الدين فراج محمد عبد الرحمن 136

   0027%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 3002 طارق احمد شوقى عبد الحكم فرج 137

   7%300% (مقبـــــــول ) وبيولوجياالكيمياء والميكر 3002 عاطف سيد محمد قبيص 138

   0067%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 عبد الحليم حسن احمد حسن سلطان 139

   07%30% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 عبد الرحمن محمد احمد محمد 141

   7%02%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 عبد هللا محمود خميس محمود 141

   27%0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 عبد الرازق شعيب/محمدرجب/عبد هللا 142
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   00607% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 عبد الناصر فرج نصر مهران 143

   7%%0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 عزت خليفه محمد حسن خليفه 144

   00237% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 دعصام الدين عاطف جالل محمو 145

   7%003% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 عصام كامل سيد صبره 146

   67%00% (جيــــــــــد ) الرياضيات 3002 عصمت بدوى خليفه احمد 147

   30007% (مقبـــــــول ) االكيمياء والميكروبيولوجي 3002 عال عبد هللا البلتاجى عبد الحافظ 148

   60007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 عالء عبد السالم محمد المغربى 149

   0007%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 3002 على احمد محمد البيومى 151

   00337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 على حمدان الفار عرابى 151

   67%00% (جيـد جـدا   ) الحشرات 3002 على محمد على محمود 152

   67%00% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 3002 على مراد محمود محمد 153

   0607%% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 3002 عماد جمال نصيف مسعد 154

   07%.%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 عماد عونى كامل ابادير 155

   0667%% (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 3002 عمرو ثابت محمود احمد 156

   60037% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 عمرو عبد الرحمن محمد محمد 157

   60607% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الجيولوجيا 3002 عمرو عبد الصبور عبد الحميد متولى 158
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   0007%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 د العزيز عبد الحافظعمرو غانم عب 159

   7%300% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 حسين حسن/ محمد صالح الدين/عمرو 161

   00267% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 فاطمة شحاته محمود احمد 161

   07%00% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 3002 احمد على محمد المغربى فاطمه 162

   07%00% (جيــــــــــد ) الفيزياء 3002 فايزة كامل احمد محمد 163

   7%000% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 لميس احمد محمد خليفه 164

   0607%% (جيــــــــــد ) ياء والميكروبيولوجياالكيم 3002 لورا وجيه وديع بشاى 165

   07%20% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 ليلى حمدى عبد هللا محمد عوض 166

   60607% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 لينا راغب حسن ناصر 167

   60037% (مقبـــــــول ) مياءالكي 3002 مؤمن شحاته عطيه عبد هللا 168

   27%00% (مقبـــــــول ) الكيمياء والنبات 3002 ماريانا مجدى موريس أرمانيوس 169

   07%20% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 ماهر همام حامد محمد 171

   7%%30% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 محمد احمد احمد السيد 171

   07%0%% (جيـد جـدا   ) الفيزياء 3002 مد احمد ثابت احمد هماممح 172

   20607% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 محمد احمد محمد محمد 173

   30007% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 محمد حسن محمد سالم العزالى 174
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   67%00% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 محمد حسين عمار حسين 175

   7%%00% (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 3002 محمد حلمى صديق على 176

   00007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 محمد حلمى على ابو عجور 177

   37%60% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 محمد راضى محمد حافظ على 178

   20207% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 مد زهير محمود علىمح 179

   20627% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 محمد شريف محمود محمد 181

   07%0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 محمد شوقى عيسى سيد 181

   37%00% (مقبـــــــول ) فيزياءالجيو 3002 محمد صالح محمد شقوير 182

   7%000% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 محمد ضاحى محمد عبد الحافظ 183

   30667% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 محمد طلعت محمد كامل زكى 184

   %%603% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 محمد عادل محمد يوسف صالح 185

   37%00% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 محمد عبد الجواد محمد السيد 186

   30007% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 محمد عبد العليم أمين فرج 187

   20307% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 3002 محمد عبدالحي عزالعرب أبو زيد 188

   07%30% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 مد عبد اللطيفمحمد على اح 189

   00607% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 3002 محمد فوزى حامد عطيه ماضى 191
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   00027% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 محمد فوزى سعد كامل 191

   00307% (جيـد جـدا   ) روبيولوجياالكيمياء والميك 3002 محمد محمد عبد العظيم الحوفى 192

   60007% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 3002 محمد مقيدم توفيق عبد هللا 193

   7%303% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 محمد منصور جاد هللا عبد الهادى 194

مرتبة الشرفجيدجدا مع  ) الجيولوجيا 3002 محمود رضا محمد سليمان 195 ) %00%%7   

   00227% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الجيولوجيا 3002 محمود عبد العزيز عبد الحليم سيد 196

   7%206% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 محمود على ابو جبل فراج 197

   7%000% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 محمود محمد متولى خربوش 198

   00027% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 محمود مصرى جافل سباق 199

   60037% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 3002 محمود مصطفى عبد السالم فرج 211

   07%30% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 مرزوقه مخيمر سيد محمد 211

   7%00%% (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 3002 مرفت نجيب حنا شحاته 212

   00007% (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 3002 مروه جاد ابو زيد بخيت 213

   07%00% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 مروه رجب محمد على 214

   20037% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 3002 مروه فرغلى ذكى عفيفى 215

   7%%00% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 ريم اميل صادق بسادهم 216
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   07%0%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 3002 مصطفى محمد احمد احمد 217

   00007% (مقبـــــــول ) الرياضيات 3002 مصطفى محمود حافظ عبد الرحيم 218

   07%00% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 3002 مصطفى مختار محمد ابراهيم 219

   0337%% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 3002 مصطفى هاشم ابراهيم حسين 211

   00027% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 3002 مصطفى يوسف يوسف سالم سبع 211

قبـــــــولم ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 ممدوح احمد محمد احمد 212 ) %30%%7   

   7%000% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 منال فرغلى عطيه سيد 213

   7%%30% (مقبـــــــول ) الكيمياء والنبات 3002 منال محمد يوسف عبد الملك 214

   60007% (جيـد جـدا   ) الرياضيات 3002 منال منصور يوسف على 215

   07%30% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 3002 وادمنى محمد ابراهيم عبد الج 216

   7%000% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 مياده محمد سيد سليمان 217

   60307% (مقبـــــــول ) الكيمياء 3002 ناجح على برعى عبد الرحيم 218

   60067% (مقبـــــــول ) االكيمياء والميكروبيولوجي 3002 ناديه محمود محمد فرغلى 219

   07%0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 ناروز تاوضروس جيد تاوضروس 221

   20237% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 نازك عبد القادر الشيخ هجو 221

   7%000% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 نجاح االمير صديق بكر 222
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   0667%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 نجوى هاشم محمد عثمان 223

   7%%00% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 3002 نشأت حسن زكى احمد 224

   00627% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 نشأت ناجى لبيب فيلبس 225

   07%00% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 3002 جد خليلنصر ابراهيم ابو الم 226

   7%00%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 3002 نهاد زكريا عبد الرحمن على 227

   07%60% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 3002 نهى محمد على محمد 228

   7%000% (مقبـــــــول ) ء وعلم الحيوانالكيميا 3002 هالة رفعت مصطفى عياد 229

   7%000% (جيــــــــــد ) الكيمياء 3002 حسن مصطفى/ مصطفى كمال / هاله 231
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