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 7002 
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   22778% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 آالء قاسم عبد المعطى محمد مقلد 1

   8%.82% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) يولوجياالكيمياء والميكروب 7002 أمل محمود أبو زيد حسن 2

   02.08. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 آيات فتحى احمد برهام 3

   272.28 (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 ابتهاج أحمد سيد أحمد 4

ــدجيــــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ابراهيم سعد احمد ابراهيم 5 ) .02%%8   

   027.8% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الجيوفيزياء 7002 ابراهيم محمد السعيد خليفه 6

   222.88 (جيـد جـدا   ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 ابراهيم محمد عبد الرحمن ابراهيم حجاج 7

   2.2.8. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ابشوى سيف شفيق سيف 8

   8..282 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 ابو الحسن تاج عبد الجابر عبد القادر 9

   2.08%. (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 7002 محمد صالح الدين/ على شريف / احمد  11

   2720.8 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 احمد ابراهيم عبد المقصود محمد 11

   8..2.2 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 احمد السعيد فتحى خليفه 12

   028.8% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الجيولوجيا 7002 احمد السيد عبد السالم علوان 13

   8..2%. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 7002 احمد بدرى احمد ابراهيم 14
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   282808 (جيـد جـدا   ) الجيوفيزياء 7002 احمد بكر عثمان احمد 15

   8..72. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 احمد حمدى عبد اللطيف ابو زيد 16

   2208%2 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 احمد خلف عبد الرحمن عثمان 17

   %72.0% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 احمد سالم سباعى سالم 18

   22.8.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 احمد صالح طنطاوى على 19

   202208 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 احمد صالح عبد المعطى محمد 21

   202.28 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 احمد عبد العال سيد حسين 21

   220.8% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الحشرات 7002 محمداحمد عبد الفتاح محمود  22

   2028.. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 احمد على صادق عطيه 23

   02.08. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 احمد فؤاد عبد رب النبى محمد السيد 24

   8..2.2 (جيــــــــــد ) كروبيولوجياالكيمياء والمي 7002 احمد فتحى على اسماعيل 25

   8..2.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 احمد قاسم عبد الناصر محمد 26

   282.08 (جيـد جـدا   ) الفيزياء والكيمياء 7002 احمد محمد جمال محمد 27

   020.8. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 احمد محمد على عبد الرحمن 28

   8%.282 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 احمد مختار توفيق هريدى 29

   8%.22% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 7002 احمد مصطفى عبد الهادى اسماعيل 31
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   8..22. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 احمد هدية ابو طالب مهران 31

   78%272 (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 صر شحاتهاسامه يوسف ن 32

   82288% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 7002 اسراء عبد العزيز احمد على 33

   82.88. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 اسالم احمد كامل محمد 34

   8..282 (جيـد جـدا   ) وجياالكيمياء والميكروبيول 7002 اسالم محمد احمد حسنين 35

   2288.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 اسالم محمد حسنين حسن على 36

   28%2.2 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 اسماء ابراهيم مصطفى الشربينى 37

بـــــــولمق ) الكيمياء وعلم الحيوان 7002 اسماء احمد عبد هللا حسين 38 ) .02..8   

   22008. (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 7002 اسماء اسعد ثابت جوده 39

   220.8. (مقبـــــــول ) الكيمياء والنبات 7002 اسماء بدوى احمد الليثى 41

   8.%02. (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 7002 اسماء جابر محمد على 41

   72088. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 ء طلعت عبد الموجود عبد الحافظاسما 42

   222828 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 اسماء عبد الرحيم عبد العزيز سيد 43

   %200.. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 اسماء محمود عبد الموجود بدر 44

   8%22%2 (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 7002 اسماء مصطفى على موسى 45

   2.2708 (جيــــــــــد ) علم الحيوان 7002 االء ايمن يوسف محمد محمد غنيم 46
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   2027.8 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 السيد السيد احمد السيد اللبودى 47

   2228.. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 يد االهلالشيماء سعد رزق سالمه س 48

   72.78. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 الشيماء عبد السالم عبد الحميد محمد 49

   22.28. (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 الشيماء محمد عبد الغنى احمد عمرو 51

   2778.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 بدران الهام عونى محمد 51

   2.08%. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 7002 امنيه صالح الدين حلمى عبد المحسن 52

   88%282 (جيـد جـدا   ) الجيوفيزياء 7002 امير عبد هللا عبد الرحمن ابراهيم شلبى 53

   8..72. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 سيد حسن/ محمد صالح الدين / اميره  54

   222.88 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 اميره سيد عبد الحميد احمد شيمى 55

   22708. (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 اميره صالح محمود عبد الحليم 56

ـــدجيـــــــ ) الكيمياء 7002 اميره يوسف محمد احمد 57 ) .82%.8   

   22.28. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 انجى راتب سليم جرجس 58

   72028. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 انجى وليم جرجس حنا 59

   720.8. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 ايرينى منسى يوسف عطاهللا 61

   8%.202 (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 7002 ايمان حلمى محمود محمد 61

   02708. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ايمان سامى صديق عبد الحافظ 62
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   02208. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ايمان عادل راضى عبد الهادى 63

   8%.02. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ى ابراهيمايمان مجدى شكر 64

   2.28.% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 7002 ايمان محمد عبد العزيز حمدان 65

   27.8.. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ايمان محمد مبروك الزهيرى 66

   2.88%. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ارايناس حسين عبد العال عم 67

   8.%82. (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 ايناس عبد الحليم يوسف احمد 68

   08%2.2 (جيــــــــــد ) النبات 7002 ايناس محمود عامر احمد 69

   8%20%. (جيــــــــــد ) ياالكيمياء والميكروبيولوج 7002 ايهاب سمير ميخائيل عبد الملك 71

   28.8%2 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 باسم جاد وسيلى حناوى 71

   22088. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 بسمه مصطفى عطيه أبو العينين 72

   020.8. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 7002 بهاء الدين احمد ناجى محمود 73

   2.2.28 (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 7002 بهى الدين حلمى محمد حسام الدين 74

   20.8.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 بيتر رأفت لطف هللا يسى 75

   02228% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 بيشوى ندير فرنسيس عياد 76

   22228. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 د لوكابيشوى هالل مسعو 77

   02008. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 تامر رمضان احمد موسى 78
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   722.8. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 تامر سمير طلخان حسين 79

   8%2222 (جيــــــــــد ) والكيمياءالفيزياء  7002 تامر سمير فوزى رنجس 81

   22708. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 تغريد عنانى احمد محمد 81

   2.88.% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 ثروت حسن محمد منصور 82

   8%%222 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 جاكلين منير شفيق مسعد 83

   22.8.% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 7002 موسى/ احمد السعيد / محمد نائل / جهاد 84

   8%%22. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 جوزيف حليم سيدهم قزمان 85

   8..22. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 جون زاهر سامى سعد 86

   72028. (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 جون عادل فلتس الدهبى 87

   222228 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 7002 جينا محمد ابو العال حسن 88

   822.8. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 حازم حسانين ادريس نايل 89

   82808. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 حازم محمود محمد العزب عطا هللا 91

   20.8%. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 حسام ابراهيم محمود على سيد احمد 91

   78%272 (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 حسام الدين مصطفى محمود سليمان 92

ــــــــــدجي ) الكيمياء 7002 حسام جالل شحاته طلبه 93 ) .%27.8   

   020.8. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 حسن سليمان توفيق سليمان 94
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   02728% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علوم الحاسب 7002 حسن عبد الحميد حسن سليمان 95

   02288. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 حسناء اسماعيل محمود سالم 96

   02728. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 7002 حماده شعبان عطا جابر 97

   8..22. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 حمزة حسن على مصطفى 98

   22.8.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 خالد محمد عبد التواب نصار 99

   02208. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 7002 ى رزقخديجه على احمد عل 111

   88%02. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 خلف صابر ابو زيد احمد 111

   82.08. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 داليا بشاى لوكاس ميخائيل 112

   8%.222 (جيــــــــــد ) والميكروبيولوجيا الكيمياء 7002 دعاء بدوى مصطفى بدوى 113

   2.2.78 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 دعاء مصطفى سيد ابراهيم 114

   020.8. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 دعاء مصطفى عبد السميع خليل 115

   788.%% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) النبات 7002 ديفيد ممدوح خلف كامل 116

   282208 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 رأفت على حموده خزيم 117

   282.28 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 راشيل رأفت ابراهيم حليم 118

   8%22%2 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 رامى محمد عبد المقصود على أبو يوسف 119

   222.08 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 رانيا رفعت فوزى ديمترى 111
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   2.2208 (جيــــــــــد ) الفيزياء 7002 رانيا عبد الرحمن على زناتى 111

   22808. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 رحاب سيد طه عبد االمام 112

   8..272 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 مرسىرحاب محمد حلمى  113

   22.08. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 رسميه حمدى عبد الكريم مشالى 114

   222.88 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 رشا حنفى محمد احمد 115

   22.8%. (جيــــــــــد ) كروبيولوجياالكيمياء والمي 7002 رشا عزمى فوزى تادرس 116

   8%020. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 رشا فراج عنتر فرج 117

   8..282 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 عبد العظيم احمد/ محمد رفعت / رضوى  118

   2.2228 (جيــــــــــد ) يمياءالفيزياء والك 7002 رضوى محمود عباس محمود 119

   8%222% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 رفيده محمد عبد الخالق محمد 121

   2.2.88 (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 ريمون ميشيل فيليب نصيف 121

   28.8.. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ريمونده رومانى شوقى عزيز 122

   8.%2.% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ريهام سيد عبد الرحمن خليل 123

   02.28. (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 7002 ريهام عاطف صديق عبده 124

   22778. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ريهام مجدى فهمى عازر 125

   72008. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 زينب صالح الدين عبد العال عبد هللا 126



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

 7002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   2.2.08 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 زينب على محمد ناجى 127

   2.08.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 زينب فتحى محمود عطيه 128

   2.22.8 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 طه كامل /محمد نبيل / ساره  129

   2808.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 ساره اسحق نجيب عياد 131

   02788% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 7002 ساره صالح عبد الحكيم عبد الرحيم 131

   8%.72. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ساره عبد الواحد خضر حزين 132

   2078.. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ساره فوزى حنفى محمود 133

   202828 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 ساره نجاح السعيد حسن ناصر 134

   2.88.. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 سامى دانيال عبد المالك حنا 135

   8%2028 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 7002 سامى محروس توفيق عزيز 136

   8.%2.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 سامى مصطفى حلمى عبد الواحد 137

   %.22%. (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 سعاد ربيع أنس محمد 138

   2078%. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 7002 سعودى عبد الدايم احمد عمر 139

   02088. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 سالمة محمد فتحى عبد الحميد 141

   2722.8 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 سلوى صالح محمود صالح 141

   28%272 (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 الحميد ابو الفتح ابراهيمسلوى عبد  142
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   022.8. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 سلوى عبد المنعم عبد العال عبد هللا 143

   28%202 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 سلوى محمود على محمد عمر 144

   02778. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ح مدحت احمد حسنسما 145

   8..272 (جيــــــــــد ) الرياضيات 7002 سيد عبد النعيم عبد الحليم بدر 146

   02008. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 سيلفيا اميل حلمى عزيز 147

   27.8.. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 لحكيم اسماعيلشادى عبد الرؤف عبد ا 148

   2.28%. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 شوقى مكارى/ شوقى صفوت / شيرى  149

   %0200. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 عبد الستار مراد/ مصطفى مراد / شيرين  151

   727.8. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 شيرين محمد راشد محمد 151

   02008. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 موسى سالم/ محمد حسن / شيماء  152

   2028.. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 شيماء ربيعى عبد الظاهر محمد 153

   2.2888 (جيــــــــــد ) الرياضيات 7002 شيماء رفعت عبد العزيز احمد ربيعه 154

   78%2%% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 7002 شيماء عبد الحميد عزوز سالمه 155

   8..2.2 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 شيماء محمد طلبه على 156

   22.78. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 لى فرغلىشيماء محمد مج 157

   2.2208 (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 شيماء مصطفى ابراهيم محمد 158
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   8..2.. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 شيماء نعيم حمودة على جاد هللا 159

   222.28 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 هاشمصافيناز احمد عبد المالك  161

   8%27.. (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 صبرى محمد عبد المجيد عبد الحافظ 161

   2.20.8 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 صفاء محمد عبد الحافظ مصطفى 162

   2.08.. (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 مد شحاتهصالح الدين محمود اح 163

   8..2.. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 ضياء الحق حسن عطيه سيد 164

   722.8% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 طارق رفعت محمد احمد 165

   2228.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 ملعبد الحكيم سيد عبد الحكيم على الكا 166

   72288. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 عبد الحميد مصطفى عبده مصطفى 167

   282.08 (جيـد جـدا   ) الجيوفيزياء 7002 عبد الرحمن فتحى عبد التواب عبد هللا 168

   222.78 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 عبد العزيز محمد عبد العزيز جبر 169

171 
عبد القادر محمد عبد القادر محمد محمد 

 8.%02. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 جمعه

  

   8.%2%. (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 7002 عبد هللا مجدى عبد هللا محمد أحمد جادو 171

   028.8. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 عبد هللا محمد قاسم على 172

   2.28.% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 عبد الناصر احمد عبد الفتاح عبد الظاهر 173
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   2.2.08 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 عبد النبى ثابت عثمان احمد 174

   22.08% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 7002 عبد النبى محمد قطب الشهاوى 175

   2778.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 عبده جمال على محمد 176

   2228.. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 عز الدين صالح أنور على محمد 177

   282.88 (جيـد جـدا   ) الفيزياء والكيمياء 7002 سىعزب جمال عزب عي 178

   022.8% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 عصام شعبان محمد محمد 179

   02008. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 عال على رزق االسعاد 181

   02.08. (مقبـــــــول ) ياءالفيزياء والكيم 7002 عالء محمد عبد الرحيم عامر 181

   2.2.08 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 عالء محمد نمر محمد حسن 182

   02008. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 على فتحى حامد عزام 183

   8%.22. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 على محمد على عبد العزيز 184

   2222.8 (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 7002 علياء عيسى دياب محمد 185

   2.20.8 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 علياء مختار محمد محمد صالح 186

   2.20.8 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 عبدالعاطى محمد/ احمد شوكت / عمر  187

   72828% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علوم الحاسب 7002 الحافظعمرو عبد السميع جالل عبد  188

   2.22.8 (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 7002 عمرو عبد المعطى محمد عبد العال 189
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   8..2.. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 عونى لطف هللا عزيز لطف هللا 191

   8..02% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 7002 غادة حسين عبد المنعم حسن 191

   2.78.. (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 غاده بالل محمد صديق محمد 192

   8%27%% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) النبات 7002 غاده عبد المنصف محمود مقابل 193

ـــــــدجيـــ ) الفيزياء والكيمياء 7002 غاده عمران عبد الفضيل عمران 194 ) .22.%8   

   028.8. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 غاده محمد حقيق على 195

   222728 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 فاطمه عبد اللطيف عثمان محمد 196

   022.8. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 فرج ابراهيم فرج محمد عثمان 197

   2722.8 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ففيان نور صابر ناشد 198

   02088. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 كريستين عبد التواب عبد النور جرجس 199

ـــــولمقبــ ) الفيزياء والكيمياء 7002 عثمان خليل/ عبد هللا عصام / كريم  211 ) .72028   

   82078. (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 7002 كريم عادل محمد حافظ 211

   28%222 (جيــــــــــد ) الفيزياء 7002 كريمه فؤاد محمد على 212

   27.8%. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 لوسى شحاته سالمه غطاس 213

   2.22.8 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ليلى لظمى رزق متياس 214

   8..2%2 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 مؤمن شهدى شبل يوسف 215



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

 7002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   2888.. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 مارى زكريا ثابت كيرلس 216

ــولمقبـــــ ) الفيزياء والكيمياء 7002 مارى فايز رسمى خلف 217 ) ..2%88   

   8..222 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 مارى ناجح مترى اسكاروس 218

   2888.. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ماريان غايس نجيب لوستن 219

   7.008. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 مايكل سعد نظيم سعد 211

   728.8% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 مايكل ممدوح موريس ذكى 211

   72208. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ماييف حنا مرزوق بباوى 212

مرتبة الشرفجيدجدا مع  ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 مبارك عبد الرحيم سيد مرزوق 213 ) %.2728   

   8.%72% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 محجوب هاشم شعبان شراقه 214

   222.8. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد احمد/ احمد مأمون / محمد  215

   22288. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد ابراهيم على ابراهيم 216

   2208.% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الحشرات 7002 محمد احمد خالف على 217

   828.8. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد احمد رمضان اسماعيل 218

   2288.. (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 7002 محمد احمد طه محمد 219

   022.8. (مقبـــــــول ) اء والميكروبيولوجياالكيمي 7002 محمد السيد محمد عطيه 221

   02008. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 يوسف انور يوسف/ محمد انور 221
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   202078 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 محمد جالل سيد عثمان 222

   282228 (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 7002 محمد جالل محمد اسماعيل 223

   2.08.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد جمال ثابت عبد الساتر 224

   22.8.. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 محمد جمال جابر محمد احمد 225

   28.8.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد جمال عبد العال على 226

   722.8% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 محمد حسن عبد العال حسن عطا هللا 227

   202.08 (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 محمد خلف ابراهيم عقل 228

   08%2.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد رفعت فؤاد هريدى 229

   02008. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 ى على عطوهمحمد سعداو 231

   202278 (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 محمد سيد جابر عليان 231

   28%2%. (جيــــــــــد ) الرياضيات 7002 محمد شعبان احمد محمد البسيونى 232

   222728 (جيـد جـدا   ) ءالجيوفيزيا 7002 محمد صابر احمد احمد المالحة 233

   02228% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 محمد صالح السيد شرف 234

   02008. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد صالح عبد المجيد على رضوان 235

   %..72. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد عادل على الفخرانى 236

   8%2022 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 محمد عبد الرحمن السيد الفقى 237
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   28.8.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد عبد الرحمن عبد المطلب محمد 238

   02008. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد عبد الرحيم محمود عبد الرحيم 239

   202.88 (جيـد جـدا   ) الرياضيات 7002 محمد عبد السالم محمد عطا هللا 241

   88%02. (مقبـــــــول ) الكيمياء 7002 محمد عبد السميع محمد على البشالوى 241

   82.08. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد عبد المحسن عباس احمد 242

   2.2.08 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 7002 الوهاب محمد عطيتو غرباوى محمد عبد 243

   22708. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد عثمان عبد هللا عليان 244

   8%2022 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 محمد على بسيونى سراج 245

   272228 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 محمد على حماده فتح هللا 246

   82808. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد على عطيه تمام 247

   2722.8 (جيــــــــــد ) الفيزياء 7002 محمد فتحى حسن محمد 248

   288... (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 محمد فتحى عطيه عبد اللطيف 249

   272088 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد فرحان محمد فرحان 251

   222.88 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 محمد فوزى جاد الرب احمد 251

   2.78.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد فوزى عبد المعز حسن 252

   8..72. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 محمد كامل محمد عطا طه 253
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   22.28. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 محمد متولى عبد هللا عامر 254

   022.8. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 محمد محمد عبد المعبود حسن 255

   08%2.. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد محمد متولى خضر 256

   228.8. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمد مصطفى محمد سيد 257

   022.8% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 محمد نادى عبد الحميد ابراهيم 258

   02728. (مقبـــــــول ) جياالكيمياء والميكروبيولو 7002 محمد يسرى محمد ريحان 259

   222008 (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 7002 محمود حسنى محمد فرجانى 261

   72788. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 محمود خالد حسين ضباشه 261

   8.%2.. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 محمود عبد الرازق محمود هريدى 262

   202208 (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 7002 محمود عبد الرحمن احمد سلطان 263

   2.2.28 (جيــــــــــد ) الفيزياء 7002 محمود قطب كامل محمد 264

   2820.8 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 مدحت محمد امام احمد 265

   2828%2 (جيـد جـدا   ) ءالكيميا 7002 مرزوق سعد عبد الظاهر شريف 266

   72028. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 مروة عبد العليم محمد عبد العال 267

   272008 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 مروه حسنى عبد ربه احمد 268

   8..02. (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 7002 مروه حمدان احمد رضوان 269
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   2208%. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 مروه حمدى عباس على 271

   8..2%2 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 7002 مروه عبد الحميد حسين محمد 271

   2.2278 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 مروه فاروق عبد الرحمن محمد 272

   022.8. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 جورجى مريان رفعت فهيم 273

   28%72. (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 مريانا محسن سعد صليب 274

   08%22. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 مريم حسنى اسطفانوس ملك 275

   2727.8 (جيــــــــــد ) ء والميكروبيولوجياالكيميا 7002 مريم حشمت انيس حنين 276

   8.%222 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 مريم زكريا جرجس هرمينا 277

   727.8. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 مريم عاطف امين اسعد 278

   2088.. (مقبـــــــول ) بيولوجياالكيمياء والميكرو 7002 مريم موريس عبد هللا مسعد 279

   8..2.2 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 مريهام ابادير برسوم عياد 281

   82228. (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 مصطفى ابراهيم خميس مفتاح 281

مرتبة الشرفجيدجدا مع  ) الكيمياء 7002 مصطفى جمال احمد حسن 282 ) 2.20.8   

   72228. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 مصطفى حسن بسيونى زكريا النجار 283

   02008% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 7002 مصطفى سعيد احمد شلبى 284

   8%028. (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 مصطفى فادى عبد الحميد فريد شهيب 285
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   272028 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 مصطفى محمد امين احمد 286

   2808.. (مقبـــــــول ) الكيمياء 7002 مصطفى محمود احمد عبد العاطى 287

   222.8. (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 7002 معتز باهلل بدر احمد غالب 288

   22288. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 حسن محارب صديقملفينا م 289

   202028 (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 7002 منى حسنى عبد اللطيف نافع 291

   2.28.. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 منى رفعت اسحق غالى 291

   02008. (مقبـــــــول ) يمياء والميكروبيولوجياالك 7002 منى محمود حسن هريدى 292

   2828.% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 7002 مهند محمد محمود محمد 293

   2228.. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 مى الصادق احمد الصادق 294

ــــــولمقبـ ) الكيمياء والنبات 7002 مى محمد حجازى حسن 295 ) .02008   

   020.8% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 مى محمد عطيه سالمان 296

   02228% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علوم الحاسب 7002 مياده فتحى عبد الرحمن على صومع 297

   222.8. (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 مينا حسنى غالى تاوضروس 298

   2.2888 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 مينا عادل يوسف ابسخيرون 299

   2.78.. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 مينا فيليب فؤاد متياس 311

   02788. (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 مينا محسن فؤاد مينا 311
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   8%220. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 دمينا موسى سند سعي 312

   22.88. (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 7002 مينا موسى عدلى ورس 313

   2.88.% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 7002 نجاح عبد الصبور احمد خلف 314

ــــدجيــــــ ) الفيزياء والكيمياء 7002 نجالء سيد احمد شافع 315 ) .22008   

   02028. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 نرمين رؤوف ابادير لوقا 316

   22228. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 نرمين شكرى فؤاد معوض 317

ـــــولمقبــ ) الكيمياء وعلم الحيوان 7002 نسمة عادل احمد فؤاد ابراهيم الجزار 318 ) ..2.08   

   08%2.. (مقبـــــــول ) الكيمياء 7002 نعمات خالد حمدى صابر 319

   22.8.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 نعمه عبد العال قنديل موسى 311

   2.22.8 (جيـد جـدا   ) الحشرات 7002 نغم انور سعيد محمد سعيد الشهاوى 311

   02.28. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 لحكيم احمدنها عثمان عبد ا 312

   8..222 (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 7002 نهاد محمد احمد سلطان 313

   22828. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 نهال كمال الدين حسين عبد القادر 314

   28%22% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 7002 نهله عبد الرحمن عثمان محمد 315

   2.2888 (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 نهه محمد سيد عبد العليم 316

   720.8% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 7002 نهى يونس مختار يونس 317
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دا  جيـد جـ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 نيفين نصرت شفيق بباوى 318 ) 2%2208   

   8..222 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 هانم المتولى محمد سليمان 319

   2808.% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 هانى ناصر عبد الحكيم عبد الحميد 321

ـــــولمقبــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 هبه ابو القاسم محمود رمضان 321 ) ..20.8   

   2028%2 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7002 هبه صابر عبد العظيم احمد 322

   222.08 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الجيولوجيا 7002 هبه عبد العليم عثمان ابراهيم 323

   02.08. (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 7002 هبه محمد على عيسى 324

   22778. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 دهبه محمد غانم سي 325

   2228.. (مقبـــــــول ) الرياضيات 7002 هبه ممدوح عبد الجليل حسين 326

   02778. (جيــــــــــد ) الكيمياء 7002 هدى كامل ريان زيان 327

   2.28.. (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 7002 هشام محمد شاكر حسين 328

   72.08% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الجيولوجيا 7002 هناء احمد مجاهد احمد 329

   88%72. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 هناء سمير رزق هللا غبلاير 331

   8..222 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 7002 هناء صفوت شحاته ملك 331

   22.8%2 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 7002 ثابت ابو المعالى/ حسن حسنى / د هن 332

   8%022. (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 7002 هند محمد على احمد 333
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