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 6002بكالوريوس العلوم 
 6002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   200006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ريان سالم/ محمد عاصم/ ابتسام 1

   200006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ابراهيم انور ابراهيم على 2

   220666 (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 6002 ابراهيم حسين ابراهيم درويش 3

   00006% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 ابراهيم محمد محمود الطنطاوى 4

   240.26 (مقبـــــــول ) ياالكيمياء والميكروبيولوج 6002 ابو العزم صالح ابو العزم السيد مرعى 5

   6%402% (جيــــــــــد ) الفيزياء 6002 قنيبر احمد/ محمد فريد / احمد  6

   20226% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 احمد ادهم حسانين حسن 7

   60026% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 6002 احمد جمال احمد على 8

   220.06 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ين احمداحمد جمال حس 9

   6%2402 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 احمد حلمى عبد الفتاح ابو العمايم 11

   2202.6 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 احمد حمدى عبد الحفيظ حسن 11

   66%60% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 احمد رجب ابو زيد خليفة 12

   6%004% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 6002 احمد صالح احمد قناوى 13

   2200.6 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 احمد صالح الدين توفيق حمدان 14
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 6002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

ـولمقبــــــ ) الفيزياء والكيمياء 6002 احمد صالح عبد الحفيظ محمد 15 ) 220.26   

   20046. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 6002 احمد صالح عبد هللا على ندا 16

   6..0.% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 6002 احمد عبد السالم محمد عطا هللا 17

   2.0.26 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 احمد عبد الفتاح احمد اسماعيل 18

   220066 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 عبد الفتاح حسن خليل احمد 19

   00026% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 احمد عبد الكريم كمال محمد 21

   2.0626 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 احمد عبد النصر احمد على 21

   220226 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 احمد فتحى على مصطفى 22

   260226 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 احمد فتحى يوسف على 23

   06%20% (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 6002 احمد محروس محمد محمد عثمان 24

   20446. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 6002 احمد محمد احمد ابو مركب احمد 25

   200006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 د محمد احمد امبابىاحم 26

   200006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 احمد محمد اسماعيل عبد الستار 27

   20.26% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 احمد محمد حسن محمد 28

   02.6.% (جيــــــــــد ) لفيزياء وااللكترونياتا 6002 احمد محمد سيد أحمد 29

   6%2202 (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 6002 احمد محمد سيد احمد على 31
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 6002 
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   2202.6 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 احمد محمد عبد السالم عبد الرسول 31

   2.0426 (مقبـــــــول ) جياالجيولو 6002 احمد محمد عبد الكريم احمد 32

   2.0646 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 احمد محمد محمد امين 33

   2004.6 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 6002 احمد محمد محمود خليل العشرى 34

   226..2 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 احمد محمد مصطفى مدنى 35

   200006 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 احمد محمود عبد الموجود اسماعيل 36

   06%40. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 6002 احمد محمود عبد النور عبد الرازق 37

   0.46%2 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 احمد مصطفى احمد على 38

   260206 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 د مصطفى حماد حسيناحم 39

   260246 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 احمد نجيب سعد حسين محمد 41

   60006% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 اسامه ثابت ثابت صالح 41

   200.6% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 اسامه رضوان صديق يحى 42

   2.0046 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 اسامه عبد الرحيم محمود محمود 43

   6.%2.0 (جيــــــــــد ) الفيزياء 6002 اسامه عبد الاله على محمدين 44

   26.026 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 اسراء ابو بكر سيد حسين 45

   2.0246 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 اسراء جالل زكى عفيفى 46
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 6002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   20246% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 اسالم فاروق احمد محمد المغربى 47

   240206 (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 6002 اسالم محمد حسن عبد هللا 48

   240206 (مقبـــــــول ) ياء والكيمياءالفيز 6002 اسالم محمد حسن محمد 49

   00446% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 اسالم محمد فؤاد عثمان 51

   6%2002 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 اسماء احمد محمود احمد 51

   6.%20% (جيـد جـدا   ) الحشرات 6002 اسماء حنفى محمود محمد 52

   200006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ن خالد محروساسماء زهرا 53

   200266 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 اسماء سيد محمد يوسف 54

   6%2000 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 اسماء عبد الجواد عبد النبى عوض 55

   2200.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 اسماء عبد العزيز تمام يوسف 56

   200066 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 6002 اسماء عبد العظيم جمعه هجرس 57

   6.%2.0 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 اسماء على بدوى عبد الرحمن 58

   0626.. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الحشرات 6002 اسماء متولى السيد متولى 59

   00.66% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 اسماء محمد عبد الوهاب محمد 61

   240206 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 اسماء مصطفى عبد النبى ياقوت اسماعيل 61

ـــــــولمقب ) الفيزياء والكيمياء 6002 اسماعيل محمد سيد فراج 62 ) 240.%6   



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

 6002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   200006 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 اشرف سعيد على محمد بدر الدين 63

   200.66 (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 6002 االء محمد على حسن 64

   0026.. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 6002 الحجاج احمد حسن على 65

   00206. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 6002 ء رشدى محمد علىالشيما 66

   6.%20% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 عبد الاله عبد الكريم/محمد وفقى/الشيماء 67

   240246 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 ام كلثوم ابو العباس محمود سيد 68

   0026%2 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 حى لبانامال حشمت فت 69

   6..2.0 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 امال خليفة حسين محمد 71

   00426% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 امال سيد مصطفى عبد الحليم 71

الشرف جيدجدا مع مرتبة ) النبات 6002 امانى عبد الحميد حسن احمد 72 ) .60.06   

   220.26 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 امانى مصطفى على احمد 73

   240226 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 محمد احمد/ احمد كمال / امل  74

   200006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 امنيه طالل عزت عبد الحليم محمود 75

   00.6%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 امير حسن ابراهيم زيدان 76

   0206%% (جيـد جـدا   ) النبات 6002 اميره عمر حسن على 77

   260026 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 اميل نبيل عجايبى نظير 78
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 6002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   260026 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ناشد تادرس انجى حسنى 79

   206.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 اندرو يوسف قلته غبلاير 81

   200.66 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد عطيفى/ محمد ابو القاسم/ انس  81

   240026 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 ايرين غبلاير جرجس غبلاير 82

   200426 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 ايرينى كمال مسعود سعيد 83

   40026% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 6002 ايرينى وجيه رياض تادرس 84

ولمقبـــــــ ) الفيزياء والكيمياء 6002 ايالريا عادل ميالد عزيز 85 ) 240606   

   2.00.6 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ايمان جمال عبد القادر مرسى 86

   220.06 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 ايمان عبد هللا عبيد طلبه 87

   2.0446 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ايمن السيد احمد عبدالحميد 88

   260266 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 ايمن صبحى عبده التهامى 89

   2.0426 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ايناس عادل مسعد شماع 91

   20226% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 6002 بدر محمد غريب ابو خود 91

   2202.6 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 لى محمدبسمه مجدى فرحات ع 92

   200026 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 بشرى رؤوف فيليب سعيد 93

   00.26% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 بطرس ايوب توفيق ايوب 94
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   2.0626 (مقبـــــــول ) لفيزياء والكيمياءا 6002 بطه محمد عبد الحليم محمود 95

   200246 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 بهاء بولس اسحق بولس 96

   6%2002 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 محمد بدوى/ محمد عادل/ بوسى  97

جـدا   جيـد ) الكيمياء 6002 بيتر طلعت وليم بسالى 98 ) %%0066   

   220426 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 بيشوى نبيل لويز عبيد 99

   2.0.06 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 جاكلين جميل موسى خليل 111

   2000.6 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 جوزيف صدقى سيدهم بشاى 111

   240.06 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 ون خليل ابراهيم خليلج 112

   66%0%2 (جيــــــــــد ) الكيمياء وعلم الحيوان 6002 حسام الدين خلف عيد رضوان 113

   200.26 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 حسام الدين محمد عبد العزيزالزفتاوى 114

   2.0226 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 سام محمد محمد على على البهنسىح 115

   26%0%2 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 حسام محمود رشاد غازى 116

   260266 (مقبـــــــول ) الكيمياء 6002 حسن محمد/ محمد على / حسن  117

   6%04%% (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 6002 عباس حسن سيد حسن 118

   00026% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 حمدى السيد عبد الحميد بدر الدين 119

   260626 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 حمدى عبد الراضى عبد الحكيم على 111
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   220.26 (جيــــــــــد ) ياء والميكروبيولوجياالكيم 6002 حنان كمال ابراهيم حسنين 111

   60.26. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الجيوفيزياء 6002 حنان محمود جابر فرغلى 112

   6%200% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 خالد حسنى عبد الرحمن محمد 113

   200426 (مقبـــــــول ) الكيمياء 6002 خالد فؤاد طه ابراهيم 114

   2202.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 على محمد الغريب/محمد معتصم / داليا  115

   20.26% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 داليا راوى كمال ابراهيم 116

   20266. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 6002 داليا عبد الفتاح جابر محمود 117

   2.0426 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 داليا عزت شاكر كامل 118

   2000.6 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 درية عبد هللا سيف الدين صديق 119

   60.46% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 6002 دعاء عبد الوهاب ابو الحسن عبد الرحمن 121

   200.46 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 دعاء عماد الدين حلمى محمد عبده 121

   40226% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 دنيا حسن ابراهيم محمد ابو دنيا 122

ــــولمقبـــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 حسين عبد الوهاب/ محمد رفعت / دينا  123 ) 200006   

   0226%2 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 6002 دينا ليون لبيب سعيد 124

   2.0206 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 دينا وصفى برتى بشاره 125

   6%20.4 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 راشد رويشد راشد ابراهيم 126
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   200226 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 راغب عبد المحسن راغب موسى حسين 127

   2202.6 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 رامز سمير وهبه عبد المالك 128

ـــــــدجيـــ ) الفيزياء والكيمياء 6002 حلمى محمد دسوقى/ محمد ثابت/ رامى  129 ) 200426   

   2.0226 (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 6002 رامى صبحى محمد المصلحى 131

   2.0.46 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 رامى محمد عبد العال محمد عطا هللا 131

لمقبـــــــو ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 رانيا سامى مصطفى عراقى 132 ) 200426   

   6..0%2 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 رانيا عبد الغنى سيد محفوظ عطا 133

   220.46 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 رباب عبد الباسط سعد عبد اللطيف 134

ــــــــــدجي ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 رباب عبد الحليم حسين محمد 135 ) %600.6   

   66%00. (جيـد جـدا   ) الرياضيات 6002 رباب هانى احمد محمد 136

   2402.6 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 رجاء حامد حسن محمد 137

   200006 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 رجاء عزيز ثابت صعد هللا 138

   2.0006 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 اعيل مصطفى محمدرحاب اسم 139

   220246 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 رشا حسام عبد العظيم السيد 141

   220.26 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 رشا زكى توفيق هجرس 141

   200606 (مقبـــــــول ) لكيمياء والميكروبيولوجياا 6002 رشا سامى موسى رياض 142
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   2.0226 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 رشا سيد مصطفى مهران 143

   6%.260 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 رشا محمد احمد على حسونه 144

   60026% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 6002 رضى عطا رضوان خالف 145

   0.66.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 رمضان على محمود على 146

   6..200 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 رندا مكرم عبد المسيح نخله 147

   200606 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ريمون اكرام بشرى فام 148

   0006%2 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 فعت عبد المالك جادرينيه ر 149

   0.66.% (جيـد جـدا   ) الحشرات 6002 ريهام فتحى احمد سيد 151

   06%2.0 (جيــــــــــد ) الكيمياء وعلم الحيوان 6002 زينب ابراهيم مهنى ابراهيم 151

   00046. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) فيزياءال 6002 زينب حسانين حسانين بكر 152

   2.0626 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 6002 زينب قاعود عبد الشافى محمود 153

   220626 (جيــــــــــد ) الفيزياء 6002 سارة عبد الكريم متولى محمد 154

ـــــدجيـــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ساره نبيل غالى تاوضروس 155 ) %20206   

   240.26 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 سالى زاهر فوزى باسيلى 156

   6%04%2 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 سامح جمال عبد الشكور المعداوى 157

الشرفجيدجدا مع مرتبة  ) الكيمياء 6002 سعد عبد النبى عبد القوى ابو النور 158 ) %.0266   
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   20606% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 سلفيا عاطف برتى قالده 159

   6%200% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 نصر يعقوب/ احمد مدحت / سلمى  161

   60446% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 سلمى السيد محمد على الناحل 161

   20446. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 6002 سمر مصطفى عبد النعيم عبد الرحيم 162

   26%220 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 سمر وجيه محمد زياده 163

   200.06 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 سمسم رمضان تادرس مرزوق 164

   0406.. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 6002 م عبد الحميد محمدسمير عبد الحكي 165

   220.06 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 سهام ندا حسن التريسى 166

   220266 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 سهام كمال نفادى حسين 167

   20066. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الحيوان علم 6002 سهير محمد محمود رجب 168

   220026 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 سوسن سيد على محمد 169

   6..20% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 سونيا سامى مريد عياد 171

   0.46.% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 6002 شادى ادور فيليب صادق 171

   00006% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 شادى عفت رياض ويصا 172

   260266 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 شريف عادل السعيد الطحان 173

   240226 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 شرين زكريا يحيى بيومى 174
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   00.26% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 جندى شرين غطاس داود 175

   6%%200 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 شريهان متولى محمد متولى 176

   220.26 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 شهيره احمد حسن محمد الواحى 177

   60626. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 6002 محروصشيرين سيد حسن  178

   2202.6 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 شيرين محمد محفوظ احمد 179

   0226.% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 6002 شيماء ابو بكر زكى احمد 181

   0026%2 (جيــــــــــد ) لكيمياءا 6002 شيماء احمد عبد العزيز مصطفى 181

   00206% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 6002 شيماء حسين محمد حسين 182

   200.06 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 شيماء خميس قرنى خليفه 183

   20066% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 شيماء صالح الدين رمضان محمد 184

   202.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 شيماء عبد العال احمد عبد الجواد 185

   20626% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 شيماء عبد المجيد عبد الرحيم على 186

   260026 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 شيماء قطب حسن جابر 187

   220.66 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 شيماء ماهر محمد احمد المغربى 188

   60266. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 6002 شيماء محمد على سيد 189

ــولمقبـــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 شيماء ممدوح احمد شحاته 191 ) 200006   
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   6%00%% (جيـد جـدا   ) الفيزياء 6002 صالح عبد العال محمد خيرهللا 191

192 
فتحى عبد الجواد ابو / محمد بكرى/صفاء

 هديه

6002 

 240046 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا

  

ــــــدجيــــ ) الفيزياء والكيمياء 6002 صفوت فرج السيد البيومى النعمانى 193 ) %00426   

   60006. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 6002 صالح محمود توفيق احمد 194

   200.66 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 صموئيل جابر مرقس شنوده 195

   2.0006 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 ضياء الدين عبد المعطى احمد شحاته 196

   20.26% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 طارق احمد احمد ابراهيم النجار 197

   6%02%. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 6002 طارق صالح الششتاوى ابو العنين 198

   20.66% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 6002 طه فاروق عبد العليم مرسى 199

   220206 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 عاطف محمد على محمد 211

   20226% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 عبد الحميد احمد عبد الحميد احمد 211

   200046 (جيــــــــــد ) الفيزياء 6002 عبد الحميد عمران مصطفى احمد 212

   220006 (مقبـــــــول ) كيمياءالفيزياء وال 6002 عبد الرحمن على محمد عبد الال 213

   6%2.00 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 عبد الرحمن مطر حسن عمر 214

   220226 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 عبد الرحيم كفافى توفيق احمد 215
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   26%200 (جيــــــــــد ) ياءالفيزياء والكيم 6002 عبد هللا احمد عبد الرحمن ابراهيم 216

   6%2404 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 عبد هللا خليل محمد خليل الخضراوى 217

   40026% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 عبد هللا عدلى سيف احمد 218

   20206% (جيــــــــــد ) الرياضيات 6002 عبد هللا كامل صديق عبد الحميد 219

   002.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 عبد هللا محمد السيد يوسف 211

211 
عبدالوهاب عبدالوهاب عبدالفتاح محمد 

 عبد الحليم

6002 

 6%2204 (جيــــــــــد ) الكيمياء

  

   6%.200 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد اسماعيل/ محمد العربى / عبير  212

   200006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 عبير جابر احمد خالد 213

   2.0466 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 عبير سيد فرغلى منصور 214

   2206.6 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 عبير مصطفى كامل عثمان 215

   2202.6 (مقبـــــــول ) لفيزياء والكيمياءا 6002 عبير نبيل القطب بحيرى 216

   60.06. (جيـد جـدا   ) الفيزياء 6002 عصام محمد صديق محمد 217

   220626 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 على سعيد على احمد البدرى 218

ــولمقبـــــ ) الفيزياء والكيمياء 6002 على عبد الناصر على حسنين 219 ) 240.%6   

   6%.20. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) علوم الحاسب 6002 علياء طارق كمال عبد الحميد 221
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   402.6% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 عماد يوسف ابراهيم عبد السيد 221

   20246% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 عمر حسين عوض عز الدين 222

   240626 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 عمر عبد العزيز محمد الحموى 223

   240246 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 عمرو حسين على محمد 224

   0.26.% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 6002 عمرو رمضان حسين احمد 225

   02.6%2 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 محمد محمد عمرو عبد هللا 226

   60426% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 6002 عمرو عيسى مصطفى عبد العزيز 227

   6%.0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 غاده حمدى عبد المعطى محمد 228

   220426 (جيــــــــــد ) اء والميكروبيولوجياالكيمي 6002 غاده فاروق عبد الحميد سعد 229

   200.26 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 فادى عبد الناصر امين بولس 231

231 
عبد الحليم / محمد طلعت / فاطمه الزهراء 

 احمد

6002 

 220406 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء

  

   40046% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 د اللطيف محمدفاطمه عبد المقصود عب 232

   200006 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 فاطمه عبد المنعم شحاته عبد السيد 233

   6.%200 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 فاطمه محمد رسمى عبد الحميد 234

   26%220 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 سيد حامدفاطمه محمد  235
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   200.26 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 فايز عباده صادق رمضان 236

   6..220 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 فايزة احمد بكر خليل 237

ــــدجيــــــ ) الكيمياء 6002 فرح سمير فخرى فانوس 238 ) %40206   

   2.0406 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 فوزى السيد فوزى ابراهيم 239

   00226% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 فيفى الفى جبره منصور 241

قبـــــــولم ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 فيفيان سامى شاكر ابسخرون 241 ) 260266   

   00006% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 كرم ربيع محمد تونى 242

   0626.% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 6002 لؤى ممدوح محمد سيف 243

   0046%2 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 لبنى محمود حسن على 244

   0426.% (جيـد جـدا   ) لفيزياءا 6002 لمياء جالل امين جالل 245

   6%2206 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مارى باهى قسطندى شنوده 246

   220026 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ماريان نادر غالى بانوب 247

   260446 (مقبـــــــول ) جياالكيمياء والميكروبيولو 6002 ماريان نصرت اسحق كيرلس 248

   6%2200 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 ماريو قيصر شاكر حبيب 249

   260246 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مايسه احمد فتحى منصور 251

   260626 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 مايكل سمير عبد الشهيد فهمى بولس 251
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   200026 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 مبارك عبد المنعم مبارك البربرى 252

   20026% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 متولى محمد متولى محمد متولى 253

   00006% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 محسن عادل جميل فرح 254

   220006 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 ى تامرمحمد ابراهيم مهد 255

   220026 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد احمد حسن عثمان 256

   00.6.% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 6002 محمد احمد عبد الحافظ احمد 257

ــــــــدجيــ ) الكيمياء 6002 محمد احمد عبد الحميد محمد 258 ) %406%6   

   0.26%2 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 محمد احمد عبده احمد عبد النعيم 259

   20266% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 محمد احمد فتحى احمد 261

   0466%2 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 محمد احمد فوزى عبد رب النبى 261

   0206%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 د احمد محمد احمدمحم 262

   220206 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد جمال حافظ احمد 263

   2.0406 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد حامد عليان احمد 264

   2.0626 (جيــــــــــد ) اللكترونياتالفيزياء وا 6002 محمد حسب النبى عبد العال حمودة 265

   6%202% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 محمد حسن حسين السيد السيد 266

   06%260 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد حسنى محمد السيد احمد 267
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   6%406% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد حلمى محمد احمد سمره 268

   2200.6 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد ربيع انور ابراهيم 269

   220226 (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 6002 محمد رجب عبد السميع حسانين 271

   40206% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد رفعت كامل مرسى 271

   6.%40% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 د سراج محمد عبد المعطى خيالمحم 272

   240266 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد سعيد احمد عماره 273

   0.26.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 محمد سعيد محمد ابراهيم 274

   6%000. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 6002 محمد صابر محمد عزب 275

   2.0626 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد طلعت احمد على 276

   220626 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد عاشور سيد عبد الفتاح 277

ــدجيــــــــ ) الكيمياء 6002 محمد عبد الحميد احمد محمود 278 ) 220.46   

   6%2002 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد عبد الدايم السيد محمد 279

   240266 (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 6002 محمد عبد الرحمن محمد عبد الوهاب 281

بـــــــولمق ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 محمد عبد السالم محمد احمد النزهى 281 ) 200006   

   220.06 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 محمد عبد العزيز احمد عبد السالم 282

   26%220 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد عبد هللا على موسى 283
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   6..220 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد على سيد محمود 284

   200626 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 د على عبد الحفيظ علىمحم 285

   200206 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد على عبد الحميد موسى 286

   220206 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد فتحى عبد الستار على عسل 287

   220226 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 فمحمد فرح محمد خلي 288

   002.6% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 6002 محمد فهمى محمد رجب 289

   220206 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 محمد فوزى محمد السيد حماد 291

   026.%2 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 6002 محمد كامل عبد الحكيم محمد 291

   260406 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد مجدى السيد حسن 292

   2.0666 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 محمد محمد احمد عبد الر حيم 293

   200046 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 محمد محمود احمد الطاهر 294

   6%2204 (مقبـــــــول ) الكيمياء 6002 مد حسنمحمد محمود مح 295

   220226 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 محمد نبيل مصطفى محمود العزب 296

   26%240 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمد نور الدين محمد زكى 297

   200226 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 محمد عيسى سالم/ محمد شحته/ محمود  298

   220426 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمود احمد محمود على 299
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   0246.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمود بدرى محمود محمد 311

   20026% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 محمود سيد مصطفى االنصارى 311

   2.0646 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمود عبد الاله خليفه ابراهيم 312

   2.0.26 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمود عبد النبى البسمى محمد 313

   60026% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 محمود محمد امين حسن 314

   6..60% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 مد حسن محمد قطبمحمود مح 315

   6%2200 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 محمود محمد عبد هللا الشوادفى محمد 316

   220266 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 مدحت غازى عبد المقصود حجازى 317

   220006 (جيــــــــــد ) ء والكيمياءالفيزيا 6002 مدحت محيى بشرى صموئيل 318

   200006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مروه ابراهيم السيد احمد 319

   2.0.66 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مروه احمد محمود احمد 311

ــــدجيــــــ ) الكيمياء 6002 مروه ربيع مصطفى محمود 311 ) %60.66   

   6..220 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مروه عبد الحميد خلف سيد 312

   00406. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 6002 مروه عبد العال عبد المجيد عبد العال 313

ــــولمقبـــ ) الفيزياء والكيمياء 6002 مروه عبد المنعم محمود على 314 ) 240026   

   20226% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مريان موريس كرم جرجس 315
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   0226.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والنبات 6002 مريانا مكرم فوزى مرزوق 316

   200.06 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مريم قاين سند حنا 317

   6%%20% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مريم ماهر الفى بساده 318

   40226% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مريم ميالد ثابت واصف 319

   2202.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مريم يوسف ابراهيم عبد السيد 321

   220606 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 يل بقطر ثابت عبد المالكمش 321

   2202.6 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 مصطفى جالل غريب عاصى 322

   6%.200 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مصطفى حسين رجب احمد 323

   06%60% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 مصطفى رمضان بدوى يوسف 324

   20226% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 مصطفى فضل يونس احمد 325

   220226 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 مصطفى محمد فتح هللا نايل 326

   6%2004 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 مصطفى محمد مصطفى حمدان 327

   2202.6 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 مفيد ناير روزفى ابراهيم 328

   2200.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ممدوح سيد محمد قرين 329

   60606% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 ممدوح محمد فهمى ابو سيف 331

   0.06%% (جيـد جـدا   ) الجيوفيزياء 6002 ممدوح مصطفى حسين دياب 331
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   04.6.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 منال عاشور محمد سيد 332

   6..20% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 منه هللا عبد الرازق عثمان بكرى 333

   26%200 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 منى جابر احمد ابراهيم 334

   6%.2.0 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 منى رمضان متولى عبد المطلب 335

   206.6% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 منى مرزوق مرى بشاى 336

   200006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مها عبد الفتاح محمد السيد الفالح 337

   220.66 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مهاب عبد الرحمن ابراهيم حسن 338

   200006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مى محمد محمد عبد الحفيظ 339

   %%204% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 6002 مياده عبد الرحيم محمود عبد الرحيم 341

   200226 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 مينا ثروت كامل دانيال 341

   6.%2.0 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 مينا جاب هللا شفيق عبد هللا 342

   6..220 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 مينا فيليب غطاس حنا 343

   220.26 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 ثمانناهد زينهم سيد ع 344

   220006 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 ناهد ناجح مكين تاوضروس 345

   200006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 نبيلةاحمد محمد عالم 346

   6.%260 (مقبـــــــول ) جياالكيمياء والميكروبيولو 6002 نجوى محمد ضاحى عطية 347
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   2.0226 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 نرمين عصام رياض ميخائيل 348

   260.66 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 نرمين ملك فهمى ابراهيم 349

قبـــــــولم ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 نسمه احمد سعد السيد جميعى 351 ) 260..6   

   00626. (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 نسمه حمزه عبد الحليم مصطفى 351

   220206 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 نسمه زناتى حسين زناتى 352

   46%260 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 نشوى يحي عبد الحافظ موسى 353

   220226 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 نها ناجى نجيب تكال 354

   20206% (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 6002 نهلة عبده زكى احمد 355

   20206% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 نهله محمود نصر عبد النعيم 356

   0026.% (جيـد جـدا   ) ياء والنباتالكيم 6002 نيفين منير جاد هللا عزب 357

   20426. (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الجيوفيزياء 6002 هابى صالح الدين محمد حسن 358

   6%2200 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 هاله صفوت حسن محمد 359

ـــولمقبــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 هاله محمود فرغلى عليوه 361 ) 200006   

   6..200 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 هاله مكى محسب جالل 361

   200006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 هاله يحيى عبد الكريم عبد التواب 362

   6%2002 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 هانم صبرى محمد اسماعيل 363
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   260206 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 هانى جرجس وليم جرجس 364

   2.0066 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 هانى دانيال مرقس ميخائيل 365

   26%2.0 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 هانى رجاء كامل فرح 366

   2.0226 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 وق ميخائيلهانى سامى فار 367

   6%2204 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 هانى سعد غيط مصطفى 368

   200266 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 هانى صموئيل ابراهيم رزق 369

   000.6% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 هانى عادل كامل بولس 371

   220.66 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 هانى عبدالنبى حسن حسن االبيض 371

   200006 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 هانى محب المهدى زين 372

ـــولمقبــــ ) الفيزياء والكيمياء 6002 هانى محمد ابراهيم على احمد 373 ) 200006   

   6%2402 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 هايدى محمد ابراهيم يونس 374

   200646 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 هايدى يسرى نجيب اسكندر 375

   %.06%2 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 6002 هبة السيد ابراهيم نصار 376

   00226. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 هبة خميس محمد عباس 377

   0426%2 (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 محمد محمود/ محمود جمال الدين / هبه  378

   200226 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 هبه ابراهيم على محمد خطاب 379
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   0.06.. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 6002 هبه عبد الخالق محمد عبد الرازق 381

   260606 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 هبه عبد الغنى محمد عبد الغنى 381

   220.46 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 هبه محمد على محمد على 382

   0026.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 هدى جميل فهمي بخيت 383

   200006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 هدى حسن محمود ابو الفضل عبد المعطى 384

   200066 (جيــــــــــد ) الرياضيات 6002 هدي حمدان مرداش محمد 385

   2602.6 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 حسن سعد هدى محمد 386

   220046 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 سيد احمد/ حمدى سيف النصر / هشام  387

   260646 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 هشام عادل محمد على 388

   6.%00% (جيــــــــــد ) اء والميكروبيولوجياالكيمي 6002 هناء محمد شعبان رضوان 389

   0.26%2 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 هناء محمد محمد محمد 391

   6%2.04 (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 6002 هريدى حسن/عبد العزيز الشيخ /هند  391

   26%260 (مقبـــــــول ) مياء والميكروبيولوجياالكي 6002 هند عبد الحميد عشرى عبد الحميد 392

   02.6.. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الحشرات 6002 هند عمر محمد سيد 393

   2.0.26 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 هويدا راضى ميخائيل تامر 394

   0006.% (جيــــــــــد ) نياتالفيزياء وااللكترو 6002 هويدا عبد الناصر عبد الحميد حسنين 395
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   20.26% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 هيثم حمدى هاشم السيد 396

   2.0226 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 وائل ابو المجد سعد محمد البلتاجى 397

   20.006 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 وفاء حسين محمد حليمه 398

   20266% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 وليد احمد عبد الغنى محمد 399

   20006% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 وليد السيد خضر حسين عباده 411

   6%00%2 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 وليد ثروت ابو الفتوح مصطفى 411

   6.%220 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 وليد صالح محمد صالح احمد 412

   6..2.0 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 وليد عبد الفتاح السيد حسن 413

   0066%2 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 وليد عربى محمد حفنى فروح 414

   40226% (جيــــــــــد ) الكيمياء 6002 يد محمد محمود عطيهول 415

   60206% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ياسر ابراهيم بكر سيد احمد 416

   200066 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 ياسر احمد رزق عمر 417

   206.6% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 6002 ياسر رفعت عطية محمد 418

   6.%260 (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 6002 ياسر سعيد عبد الرحمن محمد 419

   220226 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 ياسمين فتحى البسيونى محمد السيد 411

ـــــــولمقب ) الفيزياء والكيمياء 6002 يوسف صدقى انور دانيال 411 ) 240066   
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   00206% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 6002 يوسف صفوت يوسف ابراهيم 412

   6..40% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 6002 يوسف محمود محمد يوسف 413

 


