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

 4002بكالوريوس العلوم 
 4002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   17.37. (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 أحمد على محمد عبد السميع 1

   97257% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 ابرام صفوت زكرى فام 2

   17%07% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 مصطفى/محمد مسلمى /محمد /ابراهيم  3

   7.97.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 ابراهيم احمد الراوى احمد سعيد 4

   17137% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 ابراهيم السيد الدسوقى سيد احمد 5

   37427. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 هيم سالمه عبد الغفار سالمهابرا 6

   07147% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 ابراهيم عبد الجليل ابراهيم السنوسى 7

   27%27% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 محمد عثمان/ محمد طه / احمد  8

   7%.37% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 سيد سندمحمد ال/ محمد نبيل / احمد  9

   47.27. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 احمد ابراهيم السعيد خضر 11

   7147.. (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 4002 احمد ثابت عبد المنعم ابراهيم 11

ا مع مرتبة الشرفجيدجد ) الكيمياء 4002 احمد حسين اسماعيل مشرف 12 ) ..7%27   

   7497.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 احمد حلمى محمد خليل 13

   57447% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 احمد رمضان محمدى محمد 14
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 4002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   47.37. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 احمد صابر سعد دياب 15

16 
ق عبد محمد عبد الح/ احمد صالح الدين

 الكريم

4002 

 47157% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء

  

   47147% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 احمد عاطف احمد محمد 17

   47917. (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 احمد عبد الرحمن عبد السالم نصر 18

   7907.. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 4002 احمد عبد الستار عبد الحكيم محمد 19

   57%7%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 احمد عبد السالم ابراهيم جبر 21

   27.37% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 احمد عبد النبى محمد ابراهيم 21

ــــدجيــــــ ) الكيمياء 4002 احمد على محمود محمد 22 ) %.74.7   

   27357% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 احمد عمر حسن حسانين 23

   7%372% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 احمد عمر محمود حسن 24

   97457. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 4002 احمد فكرى محمد المهدى احمد 25

   075.7. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 4002 احمد فهمى محمد احمد 26

   7%571% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 احمد محمد احمد ابراهيم 27

   07007% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 احمد محمود محمد حسن 28

   07.37. (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 احمد محمود محمد سيد 29
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 4002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   27%37% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 احمد مصطفى احمد محمد 31

   7037.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 احمد مصطفى السيد محمد 31

   079.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 اروى فتحى حسين عبد البارى 32

   7.%37. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 4002 المطلباسامه محمد يونس عبد  33

   57.57% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 4002 اسالم احمد اسماعيل حبيب 34

   07.17% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 اسالم عمر توفيق مهران 35

   27%37. (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 اسماء ابو زيد فؤاد ابو زيد 36

   07%17. (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 اسماء صادق عبد العال محمد 37

   7.17.. (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 4002 اسماء عباس حسن حسين 38

   27997. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 اسماء محمد صالح عبد النبى 39

   07937% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 اسماء محمد على عبد هللا 41

   17997% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 اشرف السيد محمد الشهاوى 41

   972.7% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 4002 اشرف محمود سعد حسن 42

   %.071% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 اكرم السيد محمد مرعى 43

   7157%. (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4002 االمام على حسن حسان 44

   79.7.% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 بخيت محمد/ محمد فايز/الحسين 45
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   07137% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 الشربيني أحمد أحمد عبد الحافظ 46

   47%07% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 الشيماء طارق طلبه محمود طلبه 47

   170.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 امانى ثروت عبد الناصر سليمان 48

   7%570. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 4002 امانى حامد عبد الحميد 49

   7.27%% (جيــــــــــد ) لجيولوجياا 4002 امانى عبد الحميد مغاورى ابراهيم 51

   47247% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 صالح عباس/ محمود جالل / امانى 51

   7..57. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 4002 امل سيد مهران محمد 52

   7.27%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 اميرة عادل على محمد طاحون 53

   472.7. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 جى صبحى بقطر بطرسان 54

   7%179. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 ايرينى جاب هللا شفيق عبد هللا 55

   7107.. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 4002 ايمان احمد شعبان حسن 56

   7.%7.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 محمد على ايمان احمد 57

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 ايمان حنفى محمود جبر 58

   37417. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 4002 ايمان صالح اسماعيل مصطفى 59

   37547% (مقبـــــــول ) رياضياتال 4002 ايمان عثمان احمدعثمان 61

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 ايمان فالح لوقا عزب 61
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 4002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   47427% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 ايمن انور كامل زيد 62

   272.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 ايمن حسن محمد يوسف 63

   7%375% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 داود نوب غابيوسايمن  64

   07007  الفيزياء والكيمياء 4002 ايمن داود نوب غابيوس 65

   7%275. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 4002 ايمن محمد محمود عبد الرحمن 66

بة الشرفجيدجدا مع مرت ) الكيمياء 4002 ايمن موسى شفيق بسطا 67 ) .57257   

   47027% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 ايهاب عنتر على اسماعيل 68

   37%07% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 ايهاب فاروق جمعه محمود 69

   074.7% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 4002 باسم ميخائيل ذكى ميخائيل 71

   07.17. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 ه محروس سيد احمدبسم 71

   7327.. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 4002 بطرس عبد الناصر مصرى توفيق 72

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 عبد التواب صديق/ محمد القاضى / بهاء  73

   37%47. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 اشرف فهمى ويصابيتر  74

   7..7%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 بيتر جميل برسوم عياد 75

   07247. (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 بيشوى اميل ناشد ارمانيوس 76

   47557. (جيــــــــــد ) لفيزياء والكيمياءا 4002 بيشوى سمير غبلاير ميخائيل 77
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 4002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   37597% (مقبـــــــول ) الفيزياء 4002 تجرة سمير سيد عثمان 78

   27327. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 تمام على تمام محمد 79

   7217.% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 تميم محمد احمد محمد خضر 81

   47.57% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 جاكلين جميل صدقى بظنى 81

   7517.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 حاتم محمد محمد حسن 82

   57247. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علوم الحاسب 4002 حسام ابراهيم احمد حسين 83

   7.%07% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 حسام الدين محمد عبد الصبور محمد 84

   07237. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 حسام سيد شاكر محمد 85

   27%97% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 حسام فتحى عبد العزيز محمد 86

ـــــولمقبــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 حسن على على حسين 87 ) %07237   

   7907%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 حسين سيد عبد التواب عبد الصمد 88

   37357. (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 حسين محمد حسين خليل 89

   071.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 حلمى فاروق احمد عليوه 91

   7537.. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 4002 حماده احمد هاشم عطيه 91

   37597% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 حماده ثابت عوض السعدنى 92

   17%7%. (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4002 حماده عربى شحاته عبد الهادى 93
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   0.007% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 حماده محمد صديق عبد العال 94

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 حمدى عمر محمد امبابى 95

   172.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 حنان احمد عبد الباقى دردير 96

   972.7. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 4002 حنان صالح احمد والى 97

   37517% (مقبـــــــول ) والميكروبيولوجياالكيمياء  4002 داليا على احمد عبد هللا 98

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 دعاء عبد هللا عبد العال بيومى 99

   7..57% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 دعاء على احمد عبد العال 111

   7%.7.. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علوم الحاسب 4002 رامى رشاد انور السيد المالح 111

   47337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 رانيا ابراهيم يونس أحمد 112

   17.17% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 رانيا حسن عبد الوهاب سيد 113

   174.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 رانيا مسعود صادق محمد 114

   7237.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 رحاب جميل طه عثمان 115

   47037% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 4002 رشا خلف اخنوخ بقطر 116

   7.%27% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 رشا رجائى نجيب فرج 117

   7537.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 تواب حسنرشا صابر عبد ال 118

   07127. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 رشا كرم فؤاد اسعد 119
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   17%7.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 رشا محمد محمد محمود 111

   172.7. (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 4002 رمضان جمعه حسن حسين 111

   27937% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 ريمون زاهر هابيل بسطا 112

   273.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 رينيه حارس صفى حنا 113

رفممتاز مع مرتبة الش ) علوم الحاسب 4002 ريهام عادل عبد الكريم طوسون 114 ) .97.%7   

   7917.% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا والكيمياء 4002 زهراء محمد محمود محمد 115

   57.07% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 زينب منصور جالل احمد حسين 116

   57207% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 سامح طلبه عبد العزيز طلبه 117

   17497% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 4002 سامح عبد العزيز الكومى كحيل العين 118

   17%47% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 سامى سعد عطيه حنين 119

   47037. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 سالمه عبد هللا خليفه محمد 121

   47%07. (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 ود عبد الرحمن محمدسماح محم 121

   17%7.. (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 4002 سمر صابر عبده حناهللا 122

   7.57%. (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 4002 سناء عبد الحميد عبد الرحيم سيد 123

جـدا  جيـد  ) علوم الحاسب 4002 سهام جمال عبد الحميد على 124 ) .97.37   

   07997. (جيــــــــــد ) الرياضيات 4002 سهام حسين مسعد حسين 125
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   17217% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 سهام عبد الرؤوف احمد احمد 126

   97947. (جيـد جـدا   ) الكيمياء والنبات 4002 سيد خلف موسى سيد 127

   972.7% (جيــــــــــد ) علم الحيوان 4002 سيد محمد احمد مهران 128

   47.27% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 شادى فوزى فهمى يوسف 129

   7..27% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 شادى نبيه سويرس عبيد 131

مع مرتبة الشرفجيدجدا  ) الفيزياء 4002 شادية عبد الباسط محمد محمد 131 ) .07.17   

   07%57% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 شريف رأفت حكيم متى 132

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 شريف رأفت كمال حزقيال بسطوروس 133

   7457.% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 شرين حبيب سامى حبيب 134

   7.57.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 شيرى فؤاد فوزى حرز 135

   7157.. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 4002 شيرين على محمد السيد 136

   47027. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 شيماء اسامه عبد الحفيظ عبد الرحيم 137

   7..07. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 ياض علىشيماء فكرى ر 138

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 شيماء قرنى محمد محمد عيسوى 139

   570.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء والنبات 4002 شيماء كمال احمد سيد 141

   17127. (جيــــــــــد ) الكيمياء والنبات 4002 شيماء محمد عبد هللا محمد 141
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   27997. (جيــــــــــد ) الفيزياء 4002 صباح كامل عبد الكريم مدنى 142

   7%%7.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 صفاء احمد عبد هللا حسن 143

   57907% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 صفاء حلمى صديق على 144

   07347. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 صفاء عمر احمد عبد الرحمن 145

   17317% (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 4002 صفيه زايد عبد السميع عطيفى 146

   7.17.. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 4002 طارق عبد اللطيف محمد على 147

   7%579% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 طارق محمد صادق حسين 148

   170.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 عاطف سعد متولى عبد الدايم 149

   7..7%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 عبد الحميد محمد السيد الفخرانى 151

   7957.. (جيـد جـدا   ) النبات 4002 عبد الحميد محمد رسمى عبد الحميد 151

   7%372. (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 4002 عبد اللطيف احمد سيف الدين محمد 152

   7%%7.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 عبد هللا خلف عبد الفتاح خلف 153

   9.9.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 عبد المنعم احمد عبد المنعم احمد 154

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 عبير سيد حنفى حسن 155

   7.%37. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 عزه مصطفى عبد هللا كامل 156

   7347.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 عصام سليم عبد الرازق سليم 157



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

 4002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   7127.. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 4002 المالك عبد هللا عرابى عصام عبد 158

   37127% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 عصام فتحى بخيت حسانين 159

   47.37. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 عال على عبد الغنى عبد الرحيم 161

   973.7. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) لم الحيوانع 4002 عالء حامد سيد على 161

   72.7%% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 عالء حسن عبد العاطى مفتاح 162

   7%71.. (جيـد جـدا   ) الجيوفيزياء 4002 عالء حسن على عبد الرحمن 163

   7.47.. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 4002 عالء محمود عبد النعيم محمد 164

   07917. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 4002 عالء ناجى حليم عطا هللا 165

   7..17. (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 على عبود سعدى محمد 166

   47247% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 4002 على محمد حمدى ابو زيد 167

   7%370. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 محمد عبد الحميد/ مد مختار اح/ علياء  168

   57.07% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 4002 عماد الدين محمد ولد السيد سعيد 169

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 عماد حمدى صادق سالمه 171

   37437% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 عماد عبد الكريم احمد فراج 171

   07%57. (جيـد جـدا   ) الرياضيات 4002 عمرو زكريا السعيد محمد على 172

   97%7.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 عمرو عبد الحى السيد حسن 173



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

 4002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

174 
يونس عبد /محمد جمال الدين/عمرو

 الظاهر

4002 

 27337% (مقبـــــــول ) زياء والكيمياءالفي

  

   7927.. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 4002 عوض ابراهيم محمد سيد 175

   07207% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 غاده احمد عبد هللا العسيلى 176

   73.7%% (جيــــــــــد ) االكيمياء والميكروبيولوجي 4002 غاده حمدى عبد العليم حسانين 177

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 غاده عبد العظيم محمد نور 178

   57227% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 فاتن عزام علي حماد 179

   97017% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 فاديه منتصر حامد عايد 181

181 
فاطمة الزهراء جالل عبد العزيز عبد 

 المجيد

4002 

 7%%07% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا

  

   97937% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 فاطمة الزهراء محمد محمود مدكور 182

   37%07. (جيــــــــــد ) والميكروبيولوجياالكيمياء  4002 فاطمه الزهراء عبد الرءوف فهمى عباده 183

   270.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 فاطمه مجدى احمد محمد 184

   7..07% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 كريم سامى عمرو احمد 185

   517927 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 4002 كريم طه مرسى على الجندى 186

   074.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 لطفى عبد اللطيف نصر حموده 187
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   7.%7%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 لمياء جابر خليل محمد 188

   07097% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 مؤمنة احمد محمود على 189

   7417.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 غالى عبد المالكمارجريت وليم  191

   57097% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 مارى كمال نجيب يسى 191

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 ماريان سمير زكى تادرس 192

   7997.% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 ماريان سمير صموئيل حبيب 193

   37%47. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 ماريانا اميل وليم بشاى 194

   7497%. (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4002 ماهر احمد حسنى حسن 195

   97447. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) النبات 4002 مايسه محمد احمد على 196

   17%57% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 4002 مايكل سمير ميخائيل رزق هللا 197

   47417. (جيــــــــــد ) الكيمياء والنبات 4002 مايكل مكرم ذكرى قالدة 198

   7.%27% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 مايكل منير مراد داود 199

   17417% مقبول الحاسب علوم 4002 محمد كمال عبد الفتاح سيد 211

   70.7%. (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4002 على حسين/ ابراهيم الدسوقى / محمد  211

   07.97% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 4002 محمد أحمد محمد جاد 212

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 محمد احمد بخيت كمال الدين 213
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   17207% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 محمد احمد بكر عبد المعز 214

   37%7%. (جيـد جـدا   ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 محمد احمد تقى دكروى 215

   574.7% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 محمد احمد حامد رمضان 216

   7%475% (مقبـــــــول ) يولوجياالج 4002 محمد احمد عبد الجواد عثمان 217

   7%.37. (جيــــــــــد ) الرياضيات 4002 محمد السيد عطيه السيد 218

   7497.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 محمد امبابى حسنى سليمان 219

   47257. (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4002 محمد جمال الدين محمد ابو السعود 211

   07007  الفيزياء 4002 مد حسين ضباشهمحمد حا 211

   70.7.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 محمد حسن سيد حسين حسن 212

   171.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 محمد حلمى بدوى ابو السعود 213

ــــــــــدجي ) علوم الحاسب 4002 محمد حمدى عبد الفتاح الشناوى 214 ) %.7457   

   47.57. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 4002 محمد ربيع عيد سعيد 215

   37127% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 محمد رفعت ابراهيم على 216

   27297% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 محمد رفعت فؤاد محمد 217

   7337.% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 4002 غنيم محمد زكى ابراهيم 218

   07137% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 محمد صالح محسن صالح 219
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   7%470. (جيــــــــــد ) الفيزياء 4002 محمد صبحى السيد جلو 221

   27907. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 محمد عبد الرحيم محمد على 221

   7497.. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 4002 محمد عبد الكريم على احمد 222

   07297% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 محمد قناوى محمد احمد 223

   07447% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 محمد متولي محمد محمود 224

   7157%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 محمود ثابت عبد الجواد محمد 225

   37357% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 4002 محمد محمود عبد الغفار محمد 226

   37257% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 محمد محمود مبروك خليل 227

   97.27% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 محمد مصطفى عبد العظيم محمد 228

   57137% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 محمود ابراهيم محمد ابراهيم 229

   47.97. (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 محمود احمد سيد انس 231

   579.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 محمود السعيد محمود حافظ 231

   47%47. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 محمود تمام همام خليفة 232

   07.07% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 محمود حسن عبد الواحد حسن 233

   97357% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 محمود حلمى محمود احمد 234

   07017. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) يمياءالك 4002 محمود سيد محمد طلبه 235
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   97%97. (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 4002 محمود طلعت سيد احمد قنصوه 236

   37437. (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 محمود عبد الباسط عبد الستار على 237

   57117% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 4002 محمود عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 238

   7397.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 محمود عزت البربرى محمد 239

   371.7. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 محمود فاروق عبد العليم مرسى 241

   17257% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 محمود محمد بخيت يوسف 241

   47.57% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 محمود محى الدين محمود عثمان 242

   473.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 محمود يحيى محمد عبد الحميد 243

   7197%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 مروان سعيد أحمد ابراهيم 244

   47537% (مقبـــــــول ) الكيمياء والنبات 4002 يم محمد محمدمروة عبد الرح 245

   27297% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 مروة نور احمد ابو نوير 246

   7.%7.. (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 مروه خالد محمود محمد 247

   27227% (مقبـــــــول ) والميكروبيولوجيا الكيمياء 4002 مروه عصمت احمد مهران 248

   97047% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 مروه محمد محمود عبد الرحيم 249

   7..7.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 مسعد السيد يوسف ابو اشتيه 251

   97%37% (مقبـــــــول ) ء والميكروبيولوجياالكيميا 4002 مسعود عبد اللطيف محمد عوض 251
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   7957.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 مصطفى عربى عبد الرحمن ابو زيد 252

   7407.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 مصطفى على احمد عثمان 253

ـدجيـــــــــ ) الكيمياء 4002 مصطفى فاروق عبدالعزيز حسانين 254 ) .471%7   

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 مصطفى كامل مرسى على 255

   7.47.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 مصطفى محمد عبد الحافظ احمد 256

   37917% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 4002 مصطفى يونس عبد النظور ابراهيم 257

   7557.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 الحمعتز محمد حسين ص 258

   97947% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 مالك وجيه موسى ايوب 259

   7457%. (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 4002 منتصر عليوه محمد عليوه 261

   7057%. (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4002 منى سيد عبد الحميد احمد شيمى 261

   7%%07. (جيــــــــــد ) علم الحيوان 4002 منيره حسين عبد الغفار مصطفى 262

   57037% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 مى جمال محمد شلبى 263

   07507. (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 4002 مياده يوسف محمد حسن 264

   7327.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 لوزهميخائيل انور ميخائيل  265

   17497% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 ناجى ابراهيم السيد على 266

   37037% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 نجالء فتحى عبد الوهاب حسن 267
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   57%07. (جيــــــــــد ) يولوجياالكيمياء والميكروب 4002 نجوى على محمد احمد 268

   7%%37. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 نرمين ابراهيم كامل جاد هللا 269

   07007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 نرمين احمد محمد ابراهيم 271

ـــــــــدجيـ ) الكيمياء 4002 نرمين سعد اديب ابو دهب 271 ) %97907   

   07927. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 نرمين لطفى حنا غبلاير 272

   27.37% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 نسيم زهجر عبد المالك عبد المسيح 273

   47%47% (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 4002 نصار خليفه محمد خليفه 274

   7%371% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 نصر عبد الفتاح رمضان الثلث 275

   7%571. (جيـد جـدا   ) الفيزياء 4002 نعمه محمد صفوت ابراهيم عبد العظيم 276

   71.7.. (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 4002 نها عبد السميع جاد الكريم جاد هللا 277

   07327. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 د محمود احمدنهى احم 278

   374.7. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 نورا محمد احمد عبد العال 279

   7317%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 نيفين صابر مرغنى سليمان 281

   57907% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 هاجر محفوظ محمد محمد 281

   7437%. (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4002 هانى احمد يونس البنا 282

   507.97 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 4002 هانى حسين عبده حسين نجم 283
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   47327. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 هانى عبد الرحمن ادريس عبد الرحمن 284

   7%71.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 هانى عزب محمد العزب دراج 285

   57197% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 هانى عنتر احمد عبد الحفيظ 286

   474.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 هانى فؤاد زويل فراج 287

   7427.. (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4002 د مرزوقهانى مرزوق جي 288

   7..7%. (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 لطف هللا الياس/ وصفى لطفى / هبه  289

   57507% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 هبه هللا سيد محمود ابراهيم 291

   571.7% (جيــــــــــد ) روبيولوجياالكيمياء والميك 4002 هبه جبر هللا حسن ناصر 291

   7.%27. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 هبه سيد حسين محمد 292

   47417. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 هبه عاطف احمد عبد العال 293

   7..7.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 هبه عبد المنعم عبد العال عبد هللا 294

   37127. (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 هبه محمد عبد هللا احمد 295

   17%17. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 هبه مصطفى سيد فضل عامر 296

   97937% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 هبه يوسف ابراهيم ابو حليمه 297

   57%37% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 هدى حسين عطيه حسين خليل 298

   07957% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 هدى ركابى جاد احمد 299
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   97.97% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 هدى على عبد الخالق على 311

   7%%07. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 رهشام طه محمدى ابراهيم االشق 311

   57097% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 4002 هيثم شحته عبد هللا حسين 312

   7207.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 وائل اسحق جوده هداد 313

   07347% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 4002 وائل سمير عزيز شكر هللا 314

   7%%07% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 4002 وائل صابر هارون محمد 315

   7097%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 4002 وائل عبد العظيم عبد المولي أبوجنوب 316

   27027% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 4002 وائل عبد المجيد بكرى ابو زيد 317

   972.7. (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4002 وجدى عادل بولس سوس 318

   7%375% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4002 والء عبد العاطى عبد العاطى عبد الرحمن 319

   7257.. (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4002 وليد صالح زيدان ابراهيم 311

   7%%17% (مقبـــــــول ) الميكروبيولوجياالكيمياء و 4002 وليد عبد الحميد محمد سليم شحاته 311

   7%74.. (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4002 وليد قاسم محمد محمد 312

   7%74.. (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4002 وليد قاسم محمد محمد 313

   57407% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 4002 ياسر حمدى محمود عبد الموجود 314

   07%27. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 4002 ياسر محمد احمد محمد 315
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   37927. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علوم الحاسب 4002 ياسمين ثابت محمود احمد 316

   373.7. (جيــــــــــد ) الكيمياء 4002 ياسين مصطفى محمد رشوان 317

   07107. (جيــــــــــد ) مياءالكي 4002 يسر محمد محمود العلوانى 318

   07207. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 4002 احمد محمد فاضل/محمد فاضل / يسرا  319

 

 


