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   36.16. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 إبراهيم جمال احمد عمر 1

ــــــولمقبـ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 ابتسام حمدان محمد ابراهيم 2 ) .86546   

   6..66. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 ابراهيم جابر حسن سيد 3

   160.6. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 ابراهيم عبد الجابر سيد جمعة 4

   16366. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 ابراهيم محمد ابراهيم عبد الرحمن 5

   666276 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 5002 ابو الفتوح المتولى البيومى محمد عمار 6

   06756. (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 5002 ابو ليله سلطان محمود ابو ليله 7

8 
عبد الحليم عبد / محمد فوزى /احمد 

ـدجيـــــــــ ) الفيزياء وااللكترونيات 5002 الموجود ) .26886 

  

   676856 (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 5002 احمد احمد سيد احمد 9

   6636.. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 احمد السيد عبد هللا احمد 11

   436426 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 5002 احمد بيومى محمد ابراهيم على 11

   406106 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 5002 احمد حسن ابراهيم المزين 12

   66366. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 احمد حسن سليمان خالد 13
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   62.6.. (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 احمد حسين احمد محمد المالح 14

   406506 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 5002 احمد صالح محمد محمد 15

   06.76. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 مد عبد العزيز محمد ابراهيماح 16

   56856. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 احمد عرفه عبد الحفيظ حسن 17

   06756. (مقبـــــــول ) الكيمياء 5002 احمد عزمى عبد العزيز ضاحى 18

   36206. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 حليم سالماحمد عماد الدين عبد ال 19

   86316. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 احمد عيد السيد السيد صالح 21

   06146. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 احمد فتحى عبد السميع شرقاوى 21

   636766 (جيــــــــــد ) اء والكيمياءالفيزي 5002 احمد كمال كامل عابدين 22

   4.6266 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 5002 احمد ماهر فهمى الزهرى 23

   561.6. (مقبـــــــول ) الكيمياء 5002 احمد محمد احمد محمد 24

   666056 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 احمد محمد احمد محمد 25

   6586.. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 احمد محمد سعد موسى 26

   06006. (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 5002 احمد محمد سيد مرعى 27

   06116. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 احمد محمد عبد هللا قطب 28

   06006. (مقبـــــــول ) ياء والميكروبيولوجياالكيم 5002 احمد محمود حسن محمد عبد المطلب 29
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   36506. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 احمد مختار ابراهيم محمد 31

   161.6. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 اسامة صالح جوده عبد الجواد 31

   06336. (مقبـــــــول ) بعلوم الحاس 5002 اسامه عبد العليم صديق محمد 32

   06.56. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 اسامه محمد ابراهيم ابراهيم سالم 33

   06106. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 اسالم احمد علم الدين عبد الوهاب 34

   36.26. (مقبـــــــول ) جياالكيمياء والميكروبيولو 5002 اسالم سيد رمضان محمد 35

   26826. (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 5002 اسالم محمد عباس محمود طمز 36

   66.56. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 مرسى محمد/ السيد احمد /اسماء  37

   06006. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 اسماء اسماعيل محمود سالم 38

   56.16. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 اسماء المنتصر باهلل محمد حسانين 39

   6.6236 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 5002 اسماء حسن محمد حسن 41

   26246. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 اسماء عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد 41

   606556 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 اسماء محمد احمد هاشم 42

43 
احمد / محمد زكى / اسماء محيى الدين 

 86766. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 عزت

  

   %6608. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 اسماء نايل احمد محمد 44



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

 5002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   56476. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 اسماء نبيل سيد محمد 45

   666226 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 5002 اسماء يحيى وهمان على 46

   16186. (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 5002 اشرف محمد قطب احمد 47

   86006. (مقبـــــــول ) ميكروبيولوجياالكيمياء وال 5002 اكرم نادر لمعى فنيار 48

   446.26 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 5002 االء فهيم محمد فهيم 49

   26126. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 5002 البير اميل كامل باسيليوس 51

ـتازممـــــــ ) علم الحيوان 5002 الشيماء احمد ابراهيم عبد هللا 51 ) 426.56   

   6.6476 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والنبات 5002 الشيماء عباس عطيه السيد 52

   56556. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 الشيماء عبد الحميد محمد الدمرداش 53

   606156 (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 5002 المقداد احمد كمال الدين احمد 54

   36566. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 نى عبد العظيم عبد المجيد موسىاما 55

   456256 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 امانى يوسف بسطاوى عسكر 56

   56676. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 امل محمد محمود عثمان 57

   686006 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 5002 امير عبد الستار ثابت محمود 58

   626776 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 امير فل فهيم ابراهيم 59

   656176 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 اميرة عبد الحفيظ جاد المولى حسن 61
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   16816. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 انتصار سعد قايد احمد 61

   06006. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 انجى عبد الناصر محمد احمد 62

   646476 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 انجى يسرى يوسف جاد السيد 63

   656536 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 قرانى ابو الليلايات رمضان ش 64

   6.6536 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 ايمان عثمان محمود عثمان 65

   760.6. (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 ايمان ماهر عبد النور غبلاير 66

   362.6. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 ىايمان محمد سليمان ابو عكر 67

   76716. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 ايمن رزق خليل حنين 68

   6746.. (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 ايمن عبد الفتاح محمد محمد 69

   16226. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 ايناس جمال سيد عبد الاله 71

   6256.. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 ايناس عبد الجابر احمد عبد النبى 71

   06516. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 ايناس محمد عكاشة محمد 72

   656716 (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 ايهاب سيد محمد قطب 73

   06006. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 ايهاب مجدى عبد الغنى حامد ندا 74

   636606 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 ايهاب يوسف سعد سعيد 75

   06746. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 باسم احمد السيد محمد 76
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   06686. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 بركه محمد محمد احمد 78

   56406. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 بسمه انور عبد المنعم أبو العنين 79

   66.86. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 دبسمه جمال عبد الرحمن احم 81

   26356. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 5002 بيتر جمال حمدى فنتر 81

   686636 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 تريزا سمير حبيب خله 82

   36766. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 جرجس حسنى جبره حنين 83

   616816 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 جهاد ناجح عدلى سليمان 84

   686066 (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 حازم سليمان محمد اوده باشا 85

   76116. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 حازم مصطفى محمد سيد 86
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   06306. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 حسن رمضان ابو العال محمد 88

   06856. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 حسن شحاته عطا نور الدين 89

   061.6. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 لبحسن عزمى حسن ابو طا 91

   16066. (مقبـــــــول ) الكيمياء 5002 حسنى داخلى محمد سيد 91

   06336. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 حالوتهم السيد السيد على المنزالوى 92
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   656446 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 5002 خالد محمد عبد الفتاح محمد كسبه 95

   56056. (مقبـــــــول ) لكيمياءالفيزياء وا 5002 خالد محمد محمود سويفى 96
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   067.6. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 داليا لطفى محمود ابراهيم عبد القادر 111

   646076 (جيـد جـدا   ) النبات 5002 داليا محمد سيد محمد مصطفى 112

   406666 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علوم الحاسب 5002 داليا يحيى كمال طه 113

   66326. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 دعاء جابر فهيم حسانى 114

   667.6. (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 راشد اسماعيل راشد فراج 115

ـــدجيـــــــ ) الفيزياء والكيمياء 5002 رامى شهدى جرجس ايوب 116 ) 606626   
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   56606. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 عبده حسن/ محمد سراج الدين/رباب  111

   76486. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 رباب شوبك صقر سليمان 111

   26256. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 رباب عبد هللا مهنى عمر 112

   616446 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 رجاء محمد حسن احمد حسن 113

   86786. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 رشا احمد محمد محمود 114

   56586. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 رشا سامى عبد الشافى حمدان 115

   16.46. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 رشا مصطفى فريد بحيرى 116

   4.6386 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الجيوفيزياء 5002 رشاد فريز ذكى ساويرس 117

   168.6. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 رضا محمد احمد على 118

   656566 (جيــــــــــد ) كيمياء والميكروبيولوجياال 5002 رنده كمال الدين احمد محمد 119

   6.6426 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 رومانى عاطف راغب فهيم 121

   6562.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 رومانى محروس عبد السيد بخيت 121

   636266 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 ريم عزت عبد الحافظ سليم 122

   6836.. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 5002 ريمون كرم وليم موسى 123

   6462.6 (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 5002 ريمونده رشدى رمزى جرس 124
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   56.36. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 ريهام عبد الرءوف محمد فراج 126

   406056 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الحشرات 5002 زينب حمزه احمد على 127

   606716 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 ساره سيد بشندى عبد هللا 128

   6162.6 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 لمتولى الحسينىسامح الحسينى ا 129

   6.56.. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 سامح صفوت صبحى عبد المالك 131

   656126 (جيــــــــــد ) الفيزياء 5002 سامح محمد على محمد 131

   364.6. (مقبـــــــول ) اءالفيزياء والكيمي 5002 ساميه صالح محسب قطب 132

   36.86. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 ساهر رمضان على اسماعيل 133

   626.66 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 سحر شعبان صديق ابراهيم 134

   6.65.6 (جيـد جـدا   ) الفيزياء والكيمياء 5002 سلسبيل عمر حسن على 135

   26146. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 سلمى غازى غازى السيد صقر 136

   676236 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 5002 سلوى شعبان ثابت حسين 137

   16756. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 سماح صفوت محمد عبد الاله 138

   56666. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 اح قاسم عباس احمدسم 139

   6163.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 سمير متولى عبد الستار على 141
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   686826 (جيــــــــــد ) كروبيولوجياالكيمياء والمي 5002 سها محمد عبد الحكم محمد 142

   862.6. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 سهير عبد هللا سرحان ابراهيم 143

   646756 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 5002 سهير على جوده احمد 144

يــــــــــدج ) الفيزياء والكيمياء 5002 سيد كامل محمد عبد الحافظ 145 ) 606036   

   636236 (جيــــــــــد ) الفيزياء 5002 سيد محمود محمد قطب 146

   36056. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 شادى بولس بشاى جرجس 147

   6060.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 شاديه محمد محمود ابراهيم 148

   606286 (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 5002 ع محمد حسن شافعشاف 149

   56516. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 شحاته مصطفى عثمان عبد الرحمن 151

   56036. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 شريهان فؤاد عبد السميع عبد الخير 151

   656736 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 عازرشنوده فايز موسى  152

   56316. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 شهاب الدين محمود سيد سويفى 153

   06626. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 شيماء ابراهيم رياض سالم 154

   686886 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 شيماء احمد محمد سليمان 155

   6860.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 شيماء حسين عبد العليم صالح 156
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   360.6. (مقبـــــــول ) لميكروبيولوجياالكيمياء وا 5002 شيماء عبد الوهاب عبد الواحد عبد الوهاب 158

   686436 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 شيماء عبده محمد على 159

   6.6886 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والنبات 5002 شيماء محمد احمد عبد الرازق 161

   06886. (مقبـــــــول ) وجياالكيمياء والميكروبيول 5002 شيماء محمد احمد محمد عياد 161

   66236. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 شيماء محمد حسين ذكى 162

   56776. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 شيماء مصطفى احمد حسن بدارى 163

   462.6. (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 صابر عبد الغفار ابراهيم احمد 164

   656786 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 5002 صالح مسعد مختار الغريب 165

   264.6. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 صباح محمدين محمد احمد 166

   6..626 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 5002 صبرى ابو زيد احمد سعيد 167

   76146. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 لاله ثابتصبرين ثابت عبد ا 168

   26186. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 5002 صفاء ممدوح فرج جمعه 169

   6.6116 (جيـد جـدا   ) الكيمياء وعلم الحيوان 5002 صفاء فتحى عبد الحميد حسين 171

   686236 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 5002 صفاء كمال سيد محمد مرسى 171

   56566. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 صفاء يونس عبد الشافى بخيت 172
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   646466 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 5002 ضاهر حسنى ضاهر حسن 174

   76626. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 5002 طارق مصطفى منصورعبد الرحمن 175

   467.6. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 عبد العال االحمدى رزق محمد 176

   56546. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 عبد الغنى مخيمر عبد الغنى راشد 177

   666746 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 عبد هللا السيد رجب/احمدالبدرى/ عبد هللا 178

   06886. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 عبد الناصر خليل محمد خليل 179

لمقبـــــــو ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 عبد الونيس رجب احمد محمد حب هللا 181 ) .06006   
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   56136. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 عبير انور عبد البديع محمد 182

   6.6146 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 5002 عبير عمر حسن احمد عمر 183

   36.06. (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 5002 عبير هريدى عبد الباسط هريدى 184

   86386. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 عزه احمد على ابراهيم 185
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   606146 (جيــــــــــد ) الكيمياء وعلم الحيوان 5002 عفاف احمد حمدان عثمان 188
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   616626 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 على جاد الكريم محمد على 191

   76756. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 5002 على حسن محمد صادق 192

   466.66 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 5002 على عبد الاله على سيد 193

   865.6. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 علياء حسن عبد الظاهر نصير 194

   626806 (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 5002 عماد الدين مدكور محمود محمد 195
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   36536. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 عمر محمد عبد الوهاب إبراهيم 199
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   636346 (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 لمياء عنتر احمد ابو زيد 221

   686486 (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 ليلى لطفى محمد عمران 221

ـولمقبــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 مارى رضا سيحه سكر 222 ) .36716   

   56386. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 ماريانا سامى ادوارد هنرى 223

   36516. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 ماريانا لطفى كامل ونى 224

   66136. (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 5002 مازن عصامى سيد عبد الفتاح 225

   6360.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 سن حليم صادقمايكل مح 226

   36336. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 مايكل نبيل عزيز مترى 227

   06006. (مقبـــــــول ) الكيمياء 5002 مجدى جرجس بولس حكيم 228

ـــــــدجيـــ ) الكيمياء 5002 محب طلعت غطاس سليمان 229 ) .267.6   

231 
منصور / منصورسيف الدين / محمد 

 616856 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 سنوسي

  

   676556 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 5002 محمد ابراهيم احمد عبد المقصود 231

لمقبـــــــو ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمد ابراهيم سيد ابراهيم 232 ) .16716   

   6163.6 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد ابراهيم سيد يس 233
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   6.6556 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 5002 محمد ابراهيم محمد حسن 234

   86456. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد ابراهيم محمد حسنين 235

   676.26 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 5002 محمد احمد خيرى بيومى 236

   06006. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمد احمد عبد الباسط احمد خليفه 237

   16386. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد احمد محمد وهبة 238

   666206 (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 5002 محمد احمد مصطفى محمد 239

   467.6. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمد السعيد محمد السقا 241

   66876. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد السيد السعيد محمد خليفة 241

ـــــــدجيـــ ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد السيد حسان عبد الحميد 242 ) 686646   

   46056. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 5002 محمد السيد على السيد 243

   6506.. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمد جابر فهمى عبد الكريم 244

   46556. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمد جمال عبد الحميد احمد 245

   16.66. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمد جمعة حلمى المكاوى 246

   6826.. (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 محمد حسين كامل خالد 247

   46236. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد حمدى سعيد حميده 248

   666116 (جيـد جـدا   ) الفيزياء والكيمياء 5002 ل عالممحمد سعيد محمد خلي 249
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   06006. (مقبـــــــول ) الكيمياء 5002 محمد سيد حسن احمد 251

   76.66. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد سيد حسين محمد 251

بـــــــولمق ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمد صابر عبد الرازق محمد 252 ) .16616   

   06006. (مقبـــــــول ) الكيمياء 5002 محمد صابر عبد السالم محمد شيحا 253

   76746. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد صبحى محمد حسانين 254

   76386. (جيــــــــــد ) الكيمياء والنبات 5002 محمد صديق عبد الناصر سعيد 255

   686056 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمد صالح الدين محمد خالد 256

   636806 (جيــــــــــد ) الكيمياء والنبات 5002 محمد صالح عبد الرسول سليمان 257

   86156. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمد عادل منصور السيد 258

   462.6. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 5002 د عاطف احمد احمدمحم 259

   616.76 (جيــــــــــد ) الفيزياء 5002 محمد عبادى فهمى على 261

   406816 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 5002 محمد عبد الحكيم عبد الجواد ابو العنين 261

   66616. (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 عبد الخالقمحمد عبد الحميد ابراهيم  262

   56726. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد عبد الرازق محمود محفوظ 263

   662.6. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمد عبد السالم سنوسى عبد الكريم 264

   646036 (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 5002 قصود رمضانمحمد عبد الفتاح عبد الم 265



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

 5002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   66556. (جيــــــــــد ) (نظام قديم)علم الحيوان  5002 محمد عبد الفتاح محمد محمد 266

   06186. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد على عبد الحميد حسانين 267

   06236. (مقبـــــــول ) زياء والكيمياءالفي 5002 محمد فؤاد ابراهيم علوان 268

   76506. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد فتحى عبد العزيز اسماعيل 269

   46136. (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 محمد فتحى على على 271

ـــولمقبــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمد فرج محمد محمد فلفل 271 ) .16266   

   6..76. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد فكرى محمدى محمد 272

   66776. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمد محمد احمد رمضان 273

   416786 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علوم الحاسب 5002 محمد محمد عبد السميع احمد 274

   06756. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمد محمود الحسينى الليثى 275

   686116 (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 محمد محمود حسن محمود 276

   76656. (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 5002 محمد محمود محمد سيد 277

   6565.6 (جيــــــــــد ) م الحاسبعلو 5002 محمد مصطفى فتحى احمد 278

   563.6. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد مصطفى محمد الدماطى 279

   416086 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علوم الحاسب 5002 محمد مصطفى محمد درويش 281

لمقبـــــــو ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد مصطفي محمود بركات 281 ) .56.46   
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   26056. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمد نبيل محمد بندارى 282

   263.6. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 محمود السيد خضرى عبد هللا 283

   616.86 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمود السيد محمد شمس الدين 284

   666826 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 5002 محمود حنفى محمود محمد 285

   16.56. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمود شعبان كامل عبد المتجلى 286

   666166 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 5002 محمود صدقى فرغلى سيد 287

   606676 (جيــــــــــد ) كيمياءالفيزياء وال 5002 محمود صديق محمد احمد 288

   6.76.. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمود عبد المعتمد محمد على 289

   436.06 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 5002 محمود عيد على طلب 291

ــــــدجيــــ ) الفيزياء والكيمياء 5002 محمود محمد السنوسى الغزالى عماره 291 ) .66.76   

   636676 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 5002 محمود نبيل عبدالسالم عبد الرحيم 292

   56786. (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 5002 مدحت عزت سنادة القمص جرجس 293

   616.66 (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 مدحت مصطفى سيد محمد 294

   16766. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 ة صالح الدين محمد عبد الحليممديح 295

   06006. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 مرفت مدحت عبد الحميد عبد الغني 296

   6.46.. (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 5002 يوسف عبد الغنى/ محمد نجيب / مروه  297
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   656636 (جيــــــــــد ) علم الحيوان 5002 مروه احمد بكر عبد المعز 298

   36826. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 مروه رضوان عبد العظيم محمد 299

   616416 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 5002 مروه سعيد محمد الصغير عبدهللا 311

   686386 (جيــــــــــد ) الحشرات 5002 د المعطى فرغلى علىمروه عب 311

   646226 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 5002 مروه محمود طه على 312

   16326. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 مروه محمود عبد هللا فرج 313

د جـدا  جيـ ) علم الحيوان 5002 مريم أحمد كمال الدين أحمد 314 ) 646726   

   66576. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 مريم رفعت رمزى حبيب 315

   26116. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 مريم عازر نجيب عبد المسيح 316

ـولمقبــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 مريم لطيف ملك غبلاير 317 ) .06836   

   406236 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 5002 مصطفى احمد ابو العال محمد 318

   06336. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 مصطفى فاروق عبد اللطيف احمد 319

   36566. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 مصطفى محمود محمد عبد الغفار 311

   6.6526 (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 5002 مالك شحات وليم شحاته 311

   656856 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 ممدوح عاطف شاكر زكى 312

   6146.. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 منار صالح الدين سعد حسين 313
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   66656. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 السميع منال محمد عبد الرازق عبد 314

   16816. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 منال مصطفى حسانين احمد الساعى 315

   16556. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 منى جمال نوبى سيد 316

   36186. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 دى تماممنى عبد الفتاح عبد الها 317

   406636 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الحشرات 5002 منى محمود عبد الرحيم على 318

   66.66. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 5002 منى مصطفى محمد محمد 319

   406306 (جيـد جـدا   )  5002 نائل شفيق اسحق 321

   06006. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 نجالء عادل عبد العزيز محمد داؤد 321

   16816. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 نجالء عز الدين يوسف اسماعيل 322

   16056. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 5002 نجالء موسى على محمد على موسى 323

   626256 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 5002 عبد الجواد محمد/ محمد ربيع/ نجالء 324

   636506 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 5002 نرمين زين عبد الرحمن شاكر 325

   616716 (جيــــــــــد ) الكيمياء 5002 نرمين صفوت حسنى مترى 326

   16886. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 5002 نسيم رزق مرزوق رزق 327

   06006. (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 5002 نشوى مهران خاطر رشوان 328

   606326 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 5002 نشوى يوسف عبد العزيز ابراهيم 329
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   626246 (جيـد جـدا   ) الفيزياء والكيمياء 5002 عبد الرحيمنعمه يحيى احمد  331
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