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 8002بكالوريوس العلوم 
 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   04.07% (جيــــــــــد ) الرياضيات 8002 أحمد بدرى سيد حسانين 1

   4847.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ابتسام حسنى محمد امام 2

   7%848% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 ابتسام حمدى احمد ابراهيم 3

   04007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 محمد توفيق/ محمد الكمال / ابتهال  4

   7%40%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 ابراهيم احمد محمد ابو الخير 5

   44407% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 الحافظ إبراهيم عبد الحافظابراهيم عبد  6

   4.87%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 احمد/محمد رسمى / سمير / احمد  7

   2548.7 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 8002 احمد ابراهيم عبد الحميد سليمان 8

   7.%4%2 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 8002 الن محمد علىاحمد احمد رس 9

   7..4%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 احمد اسامه شحاته مصطفى 11

   2848.7 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 8002 احمد جمال الدين محمد ابو السعود 11

   04.07% (مقبـــــــول ) الكيمياءالفيزياء و 8002 احمد حسنى محمد عبد الحفيظ 12

   04007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 احمد رافت عبد الحميد حافظ 13

   40.7.% (جيـد جـدا   ) الجيوفيزياء 8002 احمد رشدى سعيد الديب 14
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   45.7%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 احمد عبد الحكيم امين غونيم 15

   7%045% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 احمد عبد الفتاح السيد حسن 16

   7.%4.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 احمد عبد اللطيف فريد محمد 17

   7%40.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 احمد عبد المجيد عبدالمعطى عبدالمجيد 18

   04.47% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 عبد المجيد محمد عبد العاطىاحمد  19

   54087% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 احمد عبده احمدابوالغيط محمد حسن القط 21

   04827% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 احمد عزت هاشم عثمان 21

   7%044% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 على محمود سليماناحمد  22

   4.47.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 احمد فتحى عدلى على 23

   84027% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 احمد محمد سعد محمد صالح 24

قبـــــــولم ) الفيزياء والكيمياء 8002 احمد محمد طه السيد يونس 25 ) %540%7   

   44.7.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 احمد محمد عبد التواب احمد 26

   84007% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 احمد محمد عبد الرحمن محمد 27

   47%4%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 احمد محمد على محمد 28

   7%442% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 8002 ود ضاحىاحمد محمد محمد محم 29

   4087%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 احمد محمد مصطفى محمود 31
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   7%2.40 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 8002 احمد محمود محمد سيد 31

   254087 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الجيوفيزياء 8002 احمد ناصر محجوب احمد 32

   04.87% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 احمد ناصر محمد حسانين 33

   848.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 احمد هادى محمد عبد الباقى هيبه 34

   7..44% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 8002 ادريس محمد ادريس سنوسى 35

   4807%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 ارين عزمى امين ميخائيل 36

   7.%84% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 حسين محمد/ على سمير / اسامه  37

   27%4%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 اسامه محمد على الليثى 38

   40.7.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 لواحداسراء شحاته عبد العال عبد ا 39

   7%040% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 اسراء عبد المنعم محمد عثمان 41

   444.7% (جيــــــــــد ) الفيزياء 8002 اسراء عبود احمد الزهرى 41

   04007% (مقبـــــــول ) ياءالفيزياء والكيم 8002 اسراء مهران سيد احمد 42

   44827% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 8002 اسالم احمد سيد عباس 43

   47%4%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 اسالم عبد الرحيم فرغلى محمد 44

   54547% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 اسالم محمد ثابت محمود 45

   07%44% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 اسالم مصطفى امين محمد 46
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   57%44% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 8002 اسالم نبيه العشرى حسن 47

   24207% (جيـد جـدا   ) الفيزياء 8002 اسماء احمد محمد مكرم 48

قبـــــــولم ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 اسماء رمضان رزق ابراهيم 49 ) %.4827   

   04.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 اسماء سعد عبد الحميد خليفه 51

   04857% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 اسماء سالمه عثمان شلقامى 51

   47%04% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 8002 اسماء سيد محمد طه 52

   7..04% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 حمد عبد الباقىاسماء طه م 53

   7%440% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 اسماء عبد الجواد مصطفى الشاهد 54

   04.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 اسماء محمد حسن احمد 55

   7%045% (جيــــــــــد ) اءالكيمي 8002 اسماء مختار خلف محمد 56

   7%2.44 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) النبات 8002 اسماء مصطفى محمد معوض 57

   4257.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 اسماعيل جمال اسماعيل على 58

   447.%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الجيولوجيا 8002 افنان جمال احمد السيد 59

   7%%84% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 السيد احمد محمود عبد الحليم رضوان 61

   47%2.4 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 8002 السيد سليمان الشحات سليمان 61

   07%54% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 السيد عبد العظيم السيد درويش 62
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   048.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 الشيماء جمال لوندى احمد 63

   84407% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 الشيماء مختار على حسن 64

   7%%4.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 عيد معالوى/ محمد على / الشيماء 65

   07%04% (مقبـــــــول ) والكيمياء الفيزياء 8002 الهام حسنين محمد حسنين 66

   7.%54% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 الهيثم سعد حسن حسين طه 67

   7%%04% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 امال حسانين محمد السقا 68

   87%4%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 امال حسين سليمان حسين 69

   7.%04% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 امال محمد شعبان احمد 71

   04047% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 امانى احمد مرسى متولى 71

   7%045% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 امانى امام شاكر محمد 72

   204447 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ل فوزى عبد العالامانى عبد العا 73

   7%545% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 امجد احمد محمد عبد الفتاح 74

   4007.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 امل احمد سيد عثمان 75

   04807% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 مد عبد الباقىامل احمد مح 76

   87%04% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 امل عادل انور توفيق 77

   4587%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 امل محمد مصلحى بدوى 78
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   07%204 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) وانعلم الحي 8002 اميره جمال الدين بدارى على 79

   7..04% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 اميره حمدى حسن محمد 81

   2.4027 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 8002 امينه عبد السميع ابو زيد فرغلى 81

   44.7.% (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 8002 امينه محمود على حسين 82

   04007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 رو اليون بنيامين عبد المالكاند 83

   4527.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ايات عبد الفتاح محمد مهران 84

   7.%2.4 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 8002 ايات عبد المنعم عبد الجليل محمد 85

   4487%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ايرينى سعيد خلف هللا إبراهيم 86

   7%040% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ايرينى سمير زكى سليمان 87

   24.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 ايمان خيرى سيد محمد 88

   4507.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 ح خليفه مهنىايمان صال 89

   57%04% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ايمان عاطف على حماد 91

   4447.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 ايمان عبد الرزاق محمد على 91

   47%54% (جيــــــــــد ) ءالكيميا 8002 ايمان عزت عبد النعيم سليم 92

   47%84% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ايمان كمال محمد عبد العليم 93

   445.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 ايمان محمد سيد محمد 94
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   7...%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ايناس بولس فهيم بولس 95

   04527% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 بشير على احمد احمد طلب 96

   84.27% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 بيتر صفوت حليم دميان 97

   4507.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 بيشوى بشرى شوقى شاكر 98

   54.57% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 بيشوى ممدوح حبيب روفائيل 99

   57%04% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 تامر رزق محمود خالد 111

   7%45.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 تيسير سليمان إبراهيم عثمان 111

   07%4%% (جيــــــــــد ) ياالكيمياء والميكروبيولوج 8002 ثروت هابيل عبد المسيح بنيامين 112

   7.%44% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 ذكى سرور/ فتحى عبد المنعم / جهاد  113

   7..04% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 جورج لطيف ملك غبلاير 114

   7..04% (مقبـــــــول ) االكيمياء والميكروبيولوجي 8002 جون نشأت شوقى طوس 115

   7%40.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 حاتم هشام يحيى محمد 116

   7%045% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 حامد حمزه حامد ابراهيم 117

   7%%4%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 حسام الدين كمال سيد عبد العال 118

   240.7% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 8002 رويش دسوقى مستجابحسام د 119

   7%48.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 حسام عواد احمد عارف 111
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   40.7%% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 8002 حسام محمود احمد عبد الوهاب فواز 111

ـدجيـــــــــ ) الكيمياء 8002 حمدى محمود فتحى محمود 112 ) %44%07   

   4207%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 حنان احمد عبد العال محمد 113

   7%.54% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 خالد تونى إبراهيم عبد االمام 114

   44857% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 خالد جمال عبد الناصر عوض 115

   04027% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مى بسكالسداليا نبيل سا 116

   7%442% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 دعاء بهاء الدين عبد الحفيظ خالف 117

   47%4%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 دعاء توفيق حفنى محمد 118

   04057% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 الحكيم احمد دعاء عبد الرحيم عبد 119

   24.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 دعاء فتحى محمود على 121

   7%244% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 8002 دعاء كامل فتحى محمد 121

ـــولمقبــــ ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 ديفيد سامى محروس يعقوب 122 ) %845.7   

   4547%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 دينا حسنى فتحى إبراهيم خليل 123

   204457 (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 8002 دينا حمدى سيد احمد حمزه 124

   47%54% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 دينا صالح محمد محمد على 125

   4.87.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 دينا عادل يسرى زكى 126
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   04.47% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 رأفت حكيم ابراهيم يوسف 127

   7%%84% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 رامى نمرود صادق سعد 128

   4.87%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 عبد المسيح رانيا زغلول زكى 129

   87%24% (جيــــــــــد ) الحشرات 8002 رانيا قرشى سيد عطيه 131

   7..4%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 رانيا كمال حنا فهد 131

   45.7%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 رانيا محمد محمود مسعد زاحم 132

   04007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 رباب اسماعيل على على 133

   44557% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 رحاب محمد جالل يونس 134

   57%24% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 رشا على حسن عبد العزيز 135

   4.57%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 احمد عبيد/ الحمد  شيبه/ رشا 136

   7..4%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 رضوى رمضان سيد رفاعى 137

   04.07% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 رضوى كامل منصور محمد 138

   27%04% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ظ حسنرضوى محمد حاف 139

   7%044% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 رندا صابر فؤاد صالح 141

   84227% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 رومانى سمير عزيز ميخائيل 141

   54007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 حسين هالل ريم إبراهيم السيد على 142
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   27%4.% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 ريهام نشأت تاوفيلس جرجس 143

   7%2042 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 عبدالحفيظ عبدالحميد/ احمدعزت/ ريهام 144

   42.7%% (جيـد جـدا   ) الفيزياء والكيمياء 8002 زينب كمال محمد صابر 145

   24007% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 زينب محمود محمد صالح 146

   7%2.42 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 8002 سارة محمد عادل محمد على 147

   4.07%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 لدين حسنساره خالد محمد عز ا 148

   4057%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ساره مؤمن إبراهيم حسين 149

   04.57% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ساره محمد مجدى محمد امين السمالوطى 151

   4.27.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 رم دردير محمدساره مك 151

   54827% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 سالى رمسيس فكرى نظير 152

   24057% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 سحر محمد سيد حسان 153

   04887% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 8002 سعاد حسنى خليل ابراهيم 154

   04.87% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 سعديه كمال محمد عبد العال 155

   7%044% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 سلفيا فتحى عطا هللا خليل 156

   7.%4.% (جيـد جـدا   ) بيولوجياالكيمياء والميكرو 8002 سلمى محمد عبد الحفيظ احمد 157

   548.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 سليمان محمد عبد الهادى حمامه 158
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   04007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 سمر شعبان مختار محمد 159

   7%842% (مقبـــــــول ) ميكروبيولوجياالكيمياء وال 8002 سميره السعيد عباس جعفر خليفه 161

   545.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 سندس حسن على حسن 161

   44.47% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 سها ابو العيون زهرى حامد 162

   7%40.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 سوسن على امام عبد الرحمن 163

   7%42%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 سيد حشمت سيد على 164

   4827.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 شادى خيرى يوسف عوض 165

   04007 (مقبـــــــول ) الرياضيات 8002 شريف رأفت كمال حزقيال بسطورس 166

   2045.7 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الحشرات 8002 مد االمين احمد عبد الفتاحشريهان مح 167

   254.47 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 شيرين مصطفى حمدى محمد 168

   07%4%2 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 8002 شيماء ابراهيم مصطفى عبد الرحمن 169

   7%45.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ماء جمال احمد السيدشي 171

   40.7%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 شيماء حسن مصطفى محمد 171

   2.4827 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 شيماء رجاء محمد العسيلى 172

   045.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 شيماء رمضان عبد العاطى اسماعيل 173

   84227% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 شيماء عاشور بخيت حماد 174
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   7%44%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 شيماء عبد الحميد احمد محمد 175

   7%440% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ل حسين عبد المتجلىشيماء فرغ 176

   04227% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 شيماء فوزى حامد عبد ربه 177

   44.7%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 شيماء لطفى على محمد 178

   4087%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 اد صالحصالح حسين عبد الجو 179

   7%544% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 ضحى فاروق محمد عبد الرحيم 181

   545.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 نصر عزام سلمى/ ضياء الرحمن  181

   04007% (مقبـــــــول ) اء والكيمياءالفيزي 8002 كامل عبد العاطى/ محمد يحيى / طارق  182

   84.27% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 طارق زكريا محمود احمد 183

   7.%84% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 طارق محمد على قطب عبيد 184

ـولمقبــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 عادل جمال يوسف بسطا 185 ) %84487   

   7..4%% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 عادل فرحات لبيب ملك 186

   254087 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الجيولوجيا 8002 عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد 187

   8.407% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 عبد الرحمن احمد محمود حموده 188

   4547%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 عبد الستار حنفى خضر عطيفى 189

   7%.4.% (جيـد جـدا   ) الرياضيات 8002 عبد العزيز حسن صابر احمد 191
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   04427% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 عبد الكريم هاشم سيد محمود 191

   04.07% (جيــــــــــد ) مياءالكي 8002 عبد المعز على صادق على جنديه 192

   7%44%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 عبيرعلى سيد حسن 193

   204207 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 8002 عزه سيد تمام مصطفى 194

   7%40.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 عالء حادى ثابت عبد الغنى 195

   27%4.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ء عوض موسى عبدربهعال 196

   84.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 على عبد السالم على الغزولى 197

   7.%04% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 على عبد القادر حسن ابراهيم 198

   4207%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 مد إبراهيم مصطفىعمر اح 199

   7.%84% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 عمرو سمير عبد العال منصور 211

   2.45.7 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 عمرو عادل احمد محمود 211

   7.%04% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 عمرو عبد المؤمن امين سليمان 212

   44057% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 عمرو محمد حسن عرفه 213

   7%45.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 عمرو محمود ناجى محمود 214

   448.7% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) لكيمياء والميكروبيولوجياا 8002 غاده صالح محسب قطب 215

   7%42.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والنبات 8002 فاتن عادل طه ابراهيم صالح 216
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   04407% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 8002 فادى توفيق محمد السيد 217

   4.87.% (مقبـــــــول ) روبيولوجياالكيمياء والميك 8002 فادى عادل بشرى تاوضروس 218

   4027.% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 8002 فادى فكرى فؤاد جاد 219

   542.7% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 8002 فادى ناجى عزيز عطا هللا 211

ـولمقبــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 عبدالمجيد/ محمدصالح الدين / فاطمة  211 ) %04007   

   44.07% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 فاطمه احمد سيد انس 212

   44527% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 فاطمه انور احمد عثمان 213

   45.7.% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 8002 فاطمه حسين محمود حسين 214

   47%04% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 خيرى محمد سيدفاطمه  215

   284087 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علوم الحاسب 8002 فاطمه عبد الحليم حسين عبد الحليم 216

   84807% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 فاطمه عبد المقصود احمد على 217

   4.27%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 سعيد الغرباوىفاطمه محمد السعيد ال 218

   045.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 كارولين نادر امين باسيلى 219

   84007% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 كرستين صفوت كامل عطا هللا 221

   4447.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 8002 عادل زكى بشاره كرستين 221

   7%.84% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 كرستين ناجى مينا عطا هللا 222
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   04007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 كرم شبل عبد الفتاح شاهين 223

   4027.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 كريستين عياد خليل فانوس 224

   54587% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 كريم محمد عبد الحميد عبد الرحيم 225

   4047%% (جيــــــــــد ) الكيمياء وعلم الحيوان 8002 كريم محمد نجيب سليمان زهران 226

   04847% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 بيومى كريم مهدى عبد السميع 227

   84.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 كريمه عبد الكريم سيد جابر 228

   7..54% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 ليلى عالء محمد ابراهيم 229

   04507% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 ليلى محمد فرحان احمد 231

   7.%4%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 مؤمن جمال حسن سيد 231

   04587% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مادونا ثروت رشدى ساويرس 232

   7.%84% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مارتينا هانى سعد سالمه 233

   04287% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مارلين عاطف حنا مسعود 234

   84857% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 مارى مراد خليل عطيه 235

   042.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 مارى منصور اسحق جاد الكريم 236

   04287% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 نودهماريان جابر مرقس ش 237

   4807%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ماريانا عادل اسحق رزق هللا 238
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   04007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ماريهام بشرى سربانه شاكر 239

   7%40.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 حزين ماريهام نشأت ايليا 241

   54.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 مايبل غطاس قالده ارمانيوس 241

   4.07.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 مايكل عبيد فهيم خله 242

   84.27% (مقبـــــــول ) االكيمياء والميكروبيولوجي 8002 مايكل فايز فوزى حنا 243

   7%442% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 مايكل محب ميالد مرقص 244

   54807% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 مايكل ناثان الفى زكى 245

   07%04% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مايكل ناثان مساك صديق 246

   54007% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 مايكل نشأت مريد عازر 247

   4.47.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 محمد احمد عمر/ احمد جالل / محمد  248

   04007% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 حسن حسانين/ مصطفى قدرى / محمد  249

   27%04% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 محمد إبراهيم محمد ربيع احمد 251

   24.87% (جيـد جـدا   ) الفيزياء 8002 محمد ابراهيم عبد المعبود الدمياطى 251

   07%4.% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 محمد احمد ثابت محمد 252

   4.87%% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 8002 حمد محمد مرسىمحمد ا 253

   07%4.% (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 8002 محمد اسامه محمد محمود 254
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   07%204 (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 8002 محمد السيد جالل جاد الكريم 255

ـــــــدجيـــ ) الكيمياء 8002 محمد ثروت حسانين السيد 256 ) %.4427   

   04007% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 محمد حسن محمد عبد المجيد 257

   84227% (جيــــــــــد ) الفيزياء 8002 محمد خلف احمد عمار 258

   7%42%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 محمد رشاد جالل كيالنى 259

   4807.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 د النظير محمدمحمد رشاد عب 261

   4507.% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 8002 محمد سعيد مبروك المصرى 261

   045.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 محمد شعراوى عبد العظيم شعراوى 262

   7%242% (جيــــــــــد ) يكروبيولوجياالكيمياء والم 8002 محمد صبحى محمد حسين 263

   44007% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 محمد عادل غريب خليفة 264

   27%04% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 محمد عاطف احمد عبد العال 265

   4427.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 محمد عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن 266

   284557 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 8002 محمد عبد العال عبد الرحمن عبد الحميد 267

   27%4%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 محمد عبد العال قرنى عبد العال 268

دا  جيـد جـ ) الكيمياء 8002 محمد عبد الفتاح سيد سليمان 269 ) %%4%%7   

   07%04% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 محمد عبد الفتاح محمد على 271
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   4507.% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 8002 محمد عبد اللطيف عبد العال زيدان 271

   840.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 محمد على ابراهيم عرابى 272

   84857% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 عنتر إبراهيم الفقى محمد 273

   4207%2 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 8002 محمد عنتر عزيز محمد 274

   04.87% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 محمد فتحى صالح عبد الحميد 275

   84.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ريه محمد فتحى محمد الجا 276

   27%4%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 محمد فتحى محمد رياض 277

   54447% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 محمد مبروك خالف عبد ربه  278

ـدا  جيـد ج ) الكيمياء 8002 محمد مجاهد محمد الجمال 279 ) %.4.57   

   54557% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 محمد محمد عبد الفتاح وهبه 281

   24.57% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 محمد محمود مصطفى عبد ربه 281

   4.87%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 محمد نبيل بيومى على 282

   042.7% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 محمد يوسف عبد النعيم عبد هللا 283

   04007% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 محمود احمد إبراهيم احمد 284

   7%842% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 محمود جاد محمود ابوزيد 285

   87%4.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 اسماعيل طهمحمود زكريا  286
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   040.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 محمود سعد محمد عبد العال 287

   4527%2 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 8002 محمود شعبان محمد عبد الرسول 288

   4057.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 محمود عبد العزيز سعيد الكوهى 289

   04527% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 محمود فاروق محمود يوسف 291

   04007% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 محمود كمال الدين سيد احمد عمارة 291

ـــــــدجيـــ ) الكيمياء 8002 محمود محمد محمود احمد 292 ) %54257   

   4807.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 محمود مصطفى ثابت احمد 293

   7.%4%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 مدحت محمد زهرى محمد احمد 294

   7..4.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 مرثا عادل لمعى زاخر 295

   4.07%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مرثا مكرم شفيق صادق 296

   54807% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 مرجريت عادل شكرى راغب 297

   7..04% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 مروه احمد عبد الحفيظ احمد 298

   7%%4.% (مقبـــــــول ) والميكروبيولوجيا الكيمياء 8002 مروه السيد معوض ابو المعاطى 299

   7%%4.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مروه زغلول إبراهيم محمد 311

   4527%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 مروه سيد حسن سيد 311

ـــولمقبــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مروه محيى الدين احمد محمد 312 ) %845%7   
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   84827% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مروه مدحت عبد العزيز محمد ابو خشبه 313

   04007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مريانا عصمت حلمى بساده 314

   40.7%% (جيــــــــــد ) ياالكيمياء والميكروبيولوج 8002 مريم ثروت حلمى عبد المالك 315

   4007.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مريم سمير جورج روفائيل 316

   4857.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مريم سمير عزمى عطا هللا 317

   4847.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مريم عوض حنس عبد السيد 318

   04227% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مريم عونى حنا يواقيم 319

   4027.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مريم كميل مهنى حنين 311

ـــــــولمقب ) الفيزياء والكيمياء 8002 مسعود عبد الحميد مسعود عبد النبى 311 ) %84.27   

   7..54% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 مشيره فوزى مهدى اسماعيل 312

   844.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مصطفى عبد الحى محمد على 313

   04457% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 مصطفى محيى الدين مصطفى بحبح 314

   07%4%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 مصطفى نجاح عبد المنعم امام فودة 315

   04.57% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 احمد موسى/ السيد عبد الستار / مصعب  316

   440.7% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 8002 معتز مكرم محمود سليمان 317

   7..4%% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 محمد احمد/ حسن البنا / نار م 318
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 8002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   7%%4.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 منال رأفت فايز يسى 319

   7..84% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 منال ماهر فوزى عبد المسيح 321

   4.07%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 ادمنصور جمعه سيد ج 321

   7%.44% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 منه هللا رفعت عبد الجواد صديق 322

   7%45.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 منى عبد الباقى احمد عبد الباقى 323

   7%.4%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 عبد العالمنى عبد هللا مصطفى  324

   7%.24% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 منى عبد المجيد محمد ابو قايد 325

   7.%04% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ابراهيم حسن النويشى/ محمد نجيب / مها  326

   7.%24% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ميع محمد علىمها عبد الس 327

   7%%4%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مها همام احمد همام 328

   87%84% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 مياده عابدين مصطفى عبد الجليل 329

   7%044% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 8002 ميخائيلميرفت مكرم عزيز  331

   87%84% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 مينا بقطر حلمى عزيز 331

   4557%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مينا صالح اسرائيل صالح 332

   4087.% (مقبـــــــول ) روبيولوجياالكيمياء والميك 8002 مينا صموئيل غطاس جرجس 333

   07%4.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 مينا عاطف رتبى راغب 334
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   47%04% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ناهد سمير نبيه مريد 335

   24447% (جيــــــــــد ) وجياالكيمياء والميكروبيول 8002 نجالء جمال محمد ناصف السيد 336

   254507 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 8002 نجوى احمد على محمد 337

   7.%24% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ندى فرغلى محمد محمود 338

   7%540% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 نرمين رجائى هابيل عبد المالك 339

   844.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 نرمين نبيل ملسن ساويرس 341

   04007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 نرمين نبيل منير عجايبى 341

   44057% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 نسرين صالح توفيق عقيلى 342

   07%44% (جيـد جـدا   ) الفيزياء 8002 ن عاطف عبد المجيد محمدنسري 343

   7%%204 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 نسمه محيى الدين عبد الرحمن السيد 344

   04007% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 8002 نشوى عونى خليفه محمد 345

   7..4%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 احمدنصر زياده نصر زياده  346

   4087%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 احمد/احمد على / االمام / نهى  347

   4847.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 نهى عبد الحفيظ مصطفى نوير 348

   84.07% (جيــــــــــد ) الحاسب علوم 8002 نهى عبد الرحمن محمد خالف 349

   47%04% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 8002 نورا دكرورى طه مطاوع 351
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   4887.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 نورا عونى عازر جندى 351

   54847% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 8002 نيره حسن جمعه ابراهيم الصاوى 352

   4287.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 8002 نيفين وفى بشرى امين 353

   7..54% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 هارون عطا عطيه صليب 354

   24.57% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 هاله ماجد محمد مصطفى 355

   4.57%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 احمد سلطان/ خير محمود ابو ال/ هانى  356

   7..4.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 هانى توفيق محمد سيد 357

   284027 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 هانى عبد الظاهر احمد عزاز 358

   04007% (مقبـــــــول ) بيولوجياالكيمياء والميكرو 8002 هانى محمد عوض محمد 359

   4407%2 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 8002 هبه احمد خالف على 361

   7.%4.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 8002 هبه احمد همام احمد 361

   7%448% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 هبه السيد محمد السيد 362

   2.4487 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 8002 به هللا احمد محمود احمده 363

   04057% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 هبه حسن على عمر 364

   4847%% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 8002 هبه سامى شاكر محمد 365

ــــولمقبـــ ) الفيزياء والكيمياء 8002 هبه شكرى الفى زخارى 366 ) %84%%7   
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   54207% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 هشام احمد محمود احمد 367

   7%042% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 هشام محمد محمد سالم 368

   2.4807 (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الحشرات 8002 هناء فضل هاشم شحاته 369

   24.87% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 8002 ابراهيم  هند ابراهيم عبد المنعم 371

   7.%4%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 هند محمد ثروت سعد الدين مخلوف 371

   54257% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 هويدا مختار بطيخ إبراهيم 372

   24887% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) لكيمياء والميكروبيولوجياا 8002 هيام محمد حامد على 373

   254027 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 8002 هيثم محمد احمد محمد 374

   04087% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 هيثم محمد عبد الحق احمد فرج 375

   7.%04% (جيــــــــــد ) ء والكيمياءالفيزيا 8002 هيثم محمد وحيد حسين ثابت 376

   04007% (مقبـــــــول ) الكيمياء 8002 هيثم مصطفى محمد قاضى 377

   4.47.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 وحيد حامد محمد ابو الخير 378

   87%.0% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 وسام ابو العباس محمدين جاد الرب 379

   54447% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 وسام صالح عقيلى سيد 381

   7%.4%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 8002 وسيم سليمان فريج جاد هللا 381

   04507% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 وسيم وصفي حبيب فرج 382
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   7%44.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 ه السيسىوفاء حسن محمد حمود 383

   4547%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 وفاء على خليفه على 384

   7%%04% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 وفيق محمد على ابو الحسن 385

   27%4%% (جيــــــــــد ) ياالكيمياء والميكروبيولوج 8002 والء سعد حسن حسين 386

   2.4807 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 8002 والء مجدى محمود العقباوى 387

   04.87% (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 8002 والء محمد محمود محمد 388

   47%04% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 وليد مكرم سعيد قصدور 389

   04057% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 وليد ناجح ثابت امين 391

   04047% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 8002 ياسر محمد على محمد عمر 391

   27%54% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 8002 ياسر مصطفى محمود محمد 392

   7..54% (مقبـــــــول ) ء والكيمياءالفيزيا 8002 ياسمين صالح صادق إبراهيم 393

   54827% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 8002 ياسمين عادل عبده رزق 394

   04057% (جيــــــــــد ) الكيمياء 8002 ياسمين عصام محمد علوى عبد الحفيظ 395

ــدجيــــــــ ) الكيمياء 8002 ياسين شعبان عبد العليم محمد 396 ) %84807   

   7.%4.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 8002 يوسف بدر عبد السميع على 397

 


