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

 9002بكالوريوس العلوم 
 9002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   29206% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 ابراهيم مصطفى عبد العاطى تركى 1

   57.256 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والنبات 9002 ابو الحجاج محمد عبد الراضى احمد 2

3 
 احمد اسامه محمد محمود

 علم الحيوان 9002
ممتاز مع مرتبة  )

 (الشرف
%%9596 

  

4 
 احمد جالل عبد الرحيم رشوان

 الفيزياء 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
%99.06 

  

   09006% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 احمد حسانين محمد حسانين 5

   579056 (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 9002 سن محمداحمد حمدى ح 6

   79976% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 احمد حمدى منير طه 7

   79026% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 احمد خميس شعبان جالل 8

   99926% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 احمد سعيد ابراهيم محمد عبيد 9

   6%.99% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 9002 احمد سالمه عوده يوسف 11

   09006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 احمد سيد عليان فولى 11

   59596% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 احمد صديق عالم حسانين 12

   99006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 محموداحمد عبد الرحيم محمود  13
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 9002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   09096% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 احمد عبد العال محمد عبد العال 14

   09.56% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 احمد محمد حسين عبد المجيد 15

   96%559 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 احمد محمد محمد عبد النظير 16

   26%9.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 9002 احمد مرسى محمد مرسى 17

   6.%9.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 احمد مصطفى محمد خليل 18

   509576 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 احمد ممدوح السيد عبد الموجود 19

21 
 اسامه اشرف لطيف اسكندر

 الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
529%.6 

  

   997.6% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 اسراء احمد محمد إبراهيم 21

   599.06 (جيــــــــــد ) الفيزياء 9002 اسراء زناتى احمد سيد 22

   5.9956 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 احمد اسراء محمد عطيه 23

   5.9.26 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 اسراء محمود محمد سيد 24

   6%5599 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 اسعد شلبى محمد وسيع 25

   6%792% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 اسالم محمد مصطفى محمود 26

   9.56%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 عبد الرحمن/فوزى عبد الرحمن / اسماء  27

28 
 اسماء اسامه مصطفى كمال علوى

 النبات 9002
ممتاز مع مرتبة  )

 (الشرف
%799%6 
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 9002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   99.6%5 (جيـد جـدا   ) الحشرات 9002 اسماء جمال ثابت عبد الساتر 29

   579056 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 هيماسماء حسن سيد ابرا 31

31 
 اسماء رمضان عبد المالك على

 علم الحيوان 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
%.9576 

  

   5.9056 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 اسماء زكريا عبد السالم قايد 32

   9.96%% (جيــــــــــد ) فيزياء والكيمياءال 9002 اسماء صالح السيد احمد عبد الجواد 33

   6%.09% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 اسماء طلعت سيد منصور 34

   6%.5.9 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 اسماء عبد التواب محمود عبد العال 35

   09006% (مقبـــــــول ) ياءالفيزياء والكيم 9002 اسماء فوزى محمد احمد 36

   9776.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 اسماء قبيل محمود محمد 37

   559.56 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 اسماء محمد احمد فراج 38

   9.26.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 9002 اشرف عبد المنعم امين محمود 39

   59706% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 صر رمضان خالدالشيماء عبد النا 41

   56%99% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 الفلكى محمد محمود على 41

42 
 امانى حامد كمال سعيد

 الجيوفيزياء 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
%99.56 

  

ــــــــدجيــ ) الكيمياء 9002 امانى سالم حامد ابو القاسم 43 ) %%9%96   
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 9002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   995.6% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 امانى سعيد احمد عمر 44

45 
 امانى عبد الرحمن عثمان محمد

 الكيمياء 9002
ممتاز مع مرتبة  )

 (الشرف
%%9.76 

  

   9.56.% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 امنه عبد اللطيف حسين عبد الفتاح 46

   09.26% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 امنيه يحيى محمد علوانى 47

48 
 اميره احمد عبد المنصف عالم

 الرياضيات 9002
ممتاز مع مرتبة  )

 (الشرف
209..6 

  

   579526 (جيـد جـدا   ) الحشرات 9002 اميمه صابر محمود محمد 49

   96%79% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 اندرو طلعت رزق تاوفيلس 51

   9.56.% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 اندرو ناصف بطرس حبيب 51

   6%597% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 ايرين مجدى صورى بولس 52

   599776 (جيــــــــــد ) الفيزياء 9002 ايمان احمد على محمود 53

   29276% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 ايمان جاد الكريم عبد الرازق عبد الكريم 54

   9.06.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والنبات 9002 ايمان حسن مسلم حسن 55

ـــــــــدجيـ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 ايمان حفنى خلف محمد 56 ) 5.9.26   

   09006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 ايمان سعد سليمان حسن 57



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

 9002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

58 
 ايمان سعد عبد السالم حسن

 الجيولوجيا 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
%99%%6 

  

   5.9.06 (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 9002 ايمان شحاته انور ماهر 59

   99956% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 القادر محمد احمد على ايمان عبد 61

   9256%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 ايمان عبد المحسن عبد الرحمن محمد 61

   5.9596 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 ايمان عبده سليمان احمد 62

   6..99% (مقبـــــــول ) فيزياء والكيمياءال 9002 ايمان عزت بهلول حسن 63

   295.6% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 ايمان فتحى ابراهيم محمد 64

   99.96% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 ايمان فتحى مصباح محمد 65

66 
 ايمان محسن سيد احمد

 الكيمياء 9002
ة جيدجدا مع مرتب )

 (الشرف
529296 

  

   579026 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 ايمان محمد عبد الحليم طه 67

   99.06% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 ايمان نشأت عبد الحميد سيد 68

ـــــــدجيـــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 عبد الحميد حسن/محمد نجييب / ايمان 69 ) 5.9%76   

   09006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 ايهاب برسوم لبيب برسوم 71

   9996.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 بيتر عازر حبيب عبد المسيح 71
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 9002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   6%.09% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 بيتر عاطف حليم شلبى 72

   599.6% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 بيشوى ناجى سليم قالده 73

   5.9926 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 جرجس سميح قالده باهور 74

   797.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 جوزيف صبرى ينى حنا 75

   6%5999 (جيــــــــــد ) لكيمياءا 9002 جوزيف طلعت وليم بسالى 76

   6%95%% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 جون سليمان عبد المالك عبد النور 77

   6..9%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 جون شوقى يعقوب جرجس 78

ـدجيـــــــــ ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 حاتم محمد اسماعيل خليل 79 ) %%9996   

   9596.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 حسن محمد عبد الحليم سيد 81

   599.76 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 حسناء عبد هللا عبد السند سيد 81

82 
 حسين حماده همام خليل

 الكيمياء 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
529.%6 

  

   09006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 ريدىحسين محمد حسين ه 83

   56%559 (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 9002 حنان كامل عبد الناصر عطا 84

   96%579 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 خالد فريد شبل السيد هالل 85

ـولمقبــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 داليا حماد مهران حماد 86 ) %99956   
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 9002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   6%95%5 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 داليا هديه نسان نعيم 87

   76%5.9 (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 9002 داود احمد محمد سيد 88

   09596% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 دعاء إبراهيم احمد محمد شاهين 89

   599756 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 د فرغلىدعاء بدر سع 91

   56%9.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 دعاء سعد احمد إبراهيم 91

   79.96% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 دوابه محمد حسانين احمد 92

   509096 (جيــــــــــد ) ميكروبيولوجياالكيمياء وال 9002 ديانا عزيز حلمى سامى 93

   9296.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 دينا بشاى ناجى شاكر 94

   9.76.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 9002 دينا لبيب عطا عطيه 95

ـــــــدجيـــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 دينا محمدابوالسعود عبدالمجيد محمد نوفل 96 ) 5.9.%6   

   9996.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 9002 راعوث عيد زكى جرجس 97

   6%999% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 رامى عبد العزيز عبد هللا الشاذلى 98

   6.%79% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 رامى هانى صدقى بطرس 99

   09006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 يا رفعت عبد الرحيم محمود الباجورىران 111

   99996% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 رانيا عاطف سيد محمود 111

   90.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 رانيا عبد الخالق عبد الحميد على 112
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 9002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   59.96% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 رانيا ممدوح غطاس حبيب 113

   06%79% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 رانيا مهران عثمان مهران 114

   96%599 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 رشا فتحى بشاى فهيم 115

   96%559 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 9002 محمد امين محمد نصاررشا  116

   96%9%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 رشا محمد عبد الوهاب سيد 117

   09226% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 9002 رشا محمود كامل محمود 118

   9296%5 (جيـد جـدا   ) الفيزياء والكيمياء 9002 رضوى سيد محمد سيد 119

   599.26 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 رضوى عادل حنفى طه 111

   6%997% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 روفيده حسب النبى عبد العال حموده 111

   6%.9%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 روفيده على عبد الفضيل عياط 112

   9756%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 رومانى مجدى لويس عبيد ميخائيل 113

   56%59% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 ريجان نشأت نصحى زكى 114

   6%.99% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 ريمون مجدى بديع جرجس 115

   06%509 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 ى قاسمريهام جمال عل 116

   6.%29% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 زينب الحصافى عبد الحميد شعيب 117

   5.9976 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 زينب فرغلى سيد فرغلى 118
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   29096% (جيــــــــــد ) ياء والميكروبيولوجياالكيم 9002 زينب مصطفى حسن محمد 119

   9296.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 ساره احمد احمد عبد الاله 121

121 
 ساره طارق كمال عبد الحميد

 علوم الحاسب 9002
ممتاز مع مرتبة  )

 (الشرف
%%9..6 

  

   799.6% (جيــــــــــد ) ياء والكيمياءالفيز 9002 ساره عبد الباسط عباس فرغلى 122

   56%99% (مقبـــــــول ) الكيمياء 9002 سالى مجدى موريس زكى عطيه 123

   9996%5 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 سامح عفيفى عبد المقصود احمد 124

   06%09% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 ستيفن سامح حزقيال بساليوس 125

   56%9%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 سحر جمال محمود محمد 126

   92.6%5 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 سعاد اشرف ابو بكر عثمان 127

   5792.6 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 سعاد على عبد الحميد على 128

   559056 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 سعدية سنوسى حسن حزين 129

   9.96.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 سلفانا نادر شحاته دوس 131

   56%99% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 سلفيا نبيل فوزى عياد 131

   9506%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 صطفى زكىسلمى اشرف م 132

   56%9.%جيدجدا مع مرتبة  ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 سمر عبد الرازق السيد دريس 133
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 (الشرف

   26%09% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 سمر عبد العاطى على عبد العاطى 134

   99226% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 س زوين عثمانسميره عبد الحار 135

   6%5.99 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 احمد حسين/ محمد جمال / سهام  136

   6%%29% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 سهام محمود على محمدين 137

   6%.9%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 سالمه سهير سالمه جيد 138

   06%9.% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 9002 سهيل محمد حمدى عبادى سعيد 139

141 
 سوميه احمد عبد العال احمد

 الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
%09.%6 

  

   6.%9%% (جيــــــــــد ) مياءالكي 9002 سيد حسن محمد حسن 141

   96%09% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 سيد محمد حسن احمد 142

   9776%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 شادى مجدى انجليزى اسكندر 143

   6%090% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 شادى نشأت منهرى جورجى 144

   6%.59% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 شحاته عطا شحاته وهبه 145

   59906% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 شروق محمد عبد الرازق ابراهيم 146

   6%97.% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 شريف جميل بديع حنا 147
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   76%9.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 د النعيمشريفه عمر محمد عب 148

   09996% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 شنوده طلعت ناشد مجلع 149

   6%.59% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 شهدى مسعود نخنوخ كرلس 151

ــدجيــــــــ ) الجيولوجيا 9002 شيرى سعد سعيد شلبى 151 ) %29.96   

   6%.79% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 شيماء حمدى ابراهيم عمر 152

   90.6.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 شيماء رأفت محمد صابر منصور 153

ـولمقبــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 شيماء سعد على عبد الحليم 154 ) %99.96   

   6%.9.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 شيماء طه محمد احمد ناصر 155

   5.95.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 شيماء فتحى عطيه عبد اللطيف 156

   59296% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 9002 شيماء فراج مصطفى فراج 157

   9926.% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 9002 شيماء محمد فهمى يوسف 158

   09006% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 صابرين احمد نصر عبد المجيد 159

   5.9596 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 صالح بكرى محمود عبد الرحيم 161

   990.6% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 صباح محمد عبد السيد حسين عبد الحميد 161

   9.56%5 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 صبرين حمدى عبد العال محمد 162

   6%%529 (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 9002 صبرين عبده الدردير احمد 163
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   6%99%5 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 9002 حمد درويشصفاء حسين م 164

   6%.09% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 صفاء مختار عثمان احمد 165

   9506.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 9002 صفيناز جابر نور الدين عوض 166

ـــدجيـــــــ ) الكيمياء 9002 ضياء الدين مخيمر سعد محمد 167 ) %29996   

   9.96.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 طارق زياد نصر محمد 168

   6%%29% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 طارق محمد عبد السالم عبد العال 169

   6%5292 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 طاهر عبد الناصر جابر محمد 171

   9506.% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 9002 م على ابو العزطه السعيد عبد العلي 171

   59996% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 طه عبد هللا محمود حسين 172

173 
 عادل عبد الوهاب حلمى جابر

 الكيمياء 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
5%9596 

  

174 
 عبد الرحمن طلعت احمد عبد العال

 الفيزياء 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
5595.6 

  

   509956 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 عبد الرحمن على ابو العال احمد 175

   29956% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 عبد الرحمن محمد عبد الغفار حسن 176

177 
 عبد العال على إبراهيم على

 الكيمياء 9002
تبة جيدجدا مع مر )

 (الشرف
5%9796 
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178 
 عبد هللا ابوبكر صالح شعيب

 الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
5%9.96 

  

   09006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 عبد هللا جمال سعد ابو هرجه 179

ـــــــولمقب ) الكيمياء 9002 عبد هللا محمد عبد الرحمن ابو العال 181 ) %.9%%6   

   5990.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 عبد المنعم امين على محمد واكد 181

   9096%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 عبير سامى محمد عبد الرازق 182

183 
 عزه محمد حسن على

 الفيزياء 9002
ممتاز مع مرتبة  )

 (الشرف
%%9976 

  

   06%5.9 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 عال كمال احمد سيد 184

   79976% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 عالء الدين عادل يوسف الرزاز 185

   09006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 عالء خلف على احمد 186

   9.06%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 زكى محمود/ محمد يسرى / على  187

   6%.9%5 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 على احمد ابراهيم رياض 188

   9276%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 على محمد على محمد 189

   9.26.% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 9002 على محمد مغاورى اسماعيل 191

   9796%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 على محمود على احمد 191
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   99796% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 عماد صديق عطيه مرقس 192

قبـــــــولم ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 عمر ابراهيم عبد الرسول محمود 193 ) %.9..6   

194 
 عمرو على شحات محمد

 الجيولوجيا 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
%09926 

  

   097.6% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 عمرو محمد عبد الخالق محمد 195

   26%5.9 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 غاده صالح انور جابر 196

   6%.59% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 ه كامل عبد الناصر عطاغاد 197

   6.%509 (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 9002 غاده محمد عبد التواب وهمان 198

   09996% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 فؤاد محمد مرسى توفيق بسيوني 199

   59.56% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 احمد عبد المقصودفاتن ابراهيم فوزى  211

   06%5.9 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 فادى مصطفى سعد الششتاوى 211

   90.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 فاطمة الزهراء ياسين محمد مرسى محمود 212

   99.06% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 محمد اسماعيل فاطمه احمد 213

   26%99% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 9002 فاطمه الزهراء محمد احمد ابراهيم 214

   59506% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 فاطمه الزهراءاسامةعبدالحفيظ عبدالرحيم 215

   6.%9.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 ففام رشدى لطفى واص 216
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217 
 فيفيان عاطف مينا زكريه

 الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
5%92%6 

  

   6%.99% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 فيولت ايليا فوزى جورجى 218

   5092.6 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 مرزوق كرستين قناص وهيب 219

   509076 (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 9002 كرستين موسى عبد هللا اسحق 211

   29556% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 كرستين ونسى منير سلطان 211

   6%97.% (مقبـــــــول ) ء والكيمياءالفيزيا 9002 كرستين يونان ثابت كراس 212

   595.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 كرستينا نصيف مرقص رزق هللا 213

   509576 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 كريستين إليا ناصف صفيان 214

   09006% (مقبـــــــول ) الميكروبيولوجياالكيمياء و 9002 كريمه سيد محمد الشرقاوى 215

   06%9%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 كريمه مختار حسين عبد العال 216

   5.9726 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 كوثر عبد الحميد احمد محمود 217

   09.26% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 كيرلس حداث بوليز اندراوس 218

   5990.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 لمياء عبد الوهاب احمد حسن 219

   9926.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 مؤمن زكريا حسن محمد 221

   09006% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 ماتيو سامح حزقيال بساليوس 221



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

 9002 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   9.96%5 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 ماجى موريس ساويرس عبد المسيح 222

   6%990% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 مادلين جمال يوسف مجلى 223

   599006 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 ماريان اكرام لطيف لوقا 224

   29996% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 اريانا ناجح مسعد ساويرسم 225

   29296% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مارينا ثروت سلطان روفائيل 226

   5.9976 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 ماريهان لطيف يوسف اسكاروس 227

   090.6% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 مايكل صالح ولسن جلبى 228

229 
 مايكل كمال فرح اسحق

 الكيمياء 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
%.99%6 

  

   09.56% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مايكل وقيم كامل زخارى 231

   59296% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 سيد محسن فتحى عثمان 231

   96%599 (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 9002 محمد ابراهيم ابو العال محمد 232

   5.9.56 (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 محمد احمد محمد محرم 233

234 
 محمد احمد يوسف عبد الحكيم

 الرياضيات 9002
مرتبة  ممتاز مع )

 (الشرف
%%9%56 

  

235 
 محمد اسامه كمال عبد الحميد

 الكيمياء 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
%.9926 
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   99796% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 9002 محمد جالل عبد الغنى خليفه 237

   509.96 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 جمال احمد فؤاد إبراهيم الجزار محمد 238

   509556 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 محمد جمال عبد الغنى عبد الرازق 239

241 
محمد جمال عبد الناصر عبد المقصود 

 عبدالغفار
 97.6.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002

  

   529796 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 محمد حسن ابو زيد مهران 241

   9996%5 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 محمد حسين على سيد 242

   6..9%5 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 محمد رجب محمد حسين 243

   6%99.% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 9002 محمد رضا محمد جاد هللا 244

   09926% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 محمد سامى صديق عبد الحافظ 245

   96%99% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 محمد صالح سيد محمد 246

   9296.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 محمد عبد القادر عبد السميع يوسف 247

   9976%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 محمد عبد المجيد على عبد القادر 248

   9996%5 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 9002 محمد عبد المعز عبد الجواد محمد 249

   09006% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 9002 محمد عبد الموجود حامد عبد الغنى 251
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   79.96% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 محمد فوزى عبد الراضى احمد 252

   9.96%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 محمد كمال الدين جابر محمد 253

   5999.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 د عايشمحمد محمد احمد السي 254

   099.6% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 محمد محمد حسين حسين 255

   9.06%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 محمد مصطفى احمد عبد الظاهر 256

   6%5795 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 محمد وهيب التهامى عبد البر 257

258 
 محمد يسرى محمد عبد العزيز

 الجيولوجيا 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
559206 

  

   6%5.95 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 محمود ابراهيم عبد الرحيم دسوقى 259

   6.%9%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 محمود احمد حامد احمد 261

   9556%5 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 احمد محمد احمد محمود 261

   5.9006 (جيــــــــــد ) الفيزياء 9002 محمود الخط الديب على 262

   5790.6 (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 9002 محمود جمال عبد الرحمن خلف 263

ـــولمقبــــ ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 محمود حسب هللا صادق سيد 264 ) %.9.56   

   06%99% (مقبـــــــول ) الكيمياء 9002 محمود حلمى حلمى رمضان الجعبيرى 265
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   9956%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 محمود عبد العظيم محمد محمد 267

   5.9096 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 ود على كريم حسانينمحم 268

   6%099% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 محمود عمر محمد نصيب 269

   26%79% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 محمود كمال عبد هللا على 271

   09006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 محمود كمال محمد احمد رفاعى 271

   297.6% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 9002 محمود محمد جابر نصار 272

   92.6.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 محمود محمد حسن على 273

   99226% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 محمود محمد على على بدوى 274

   56%9%% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 9002 محمود محمد فتوح محمد الذهبى 275

276 
 محمود موسى عبد الخالق جاد هللا

 الفيزياء 9002
ممتاز مع مرتبة  )

 (الشرف
%59576 

  

   579906 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مروه احمد محمود ابراهيم 277

   29096% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 روه اسماعيل على اسماعيلم 278

   96%599 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مروه جمال سيد محمد عبد ربه 279

   29.96% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مروه سيد عبد الرحيم عبد الصبور 281
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   599996 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مروه على حسن حسنين 282

   9596%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مروه مبارك عبد السالم مبارك 283

   579776 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 د احمد عبد الحقمروه محم 284

   9.56%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مروه محمد طه عطا هللا 285

   6%%9.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مريم زكريا فاخر شحاته 286

   509526 (جيــــــــــد ) لكيمياء والميكروبيولوجياا 9002 مريم محمد شاكر عبد العال 287

   6..09% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مريم منصور عازر منصور 288

   6%295% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مريم نشأت نصيف ميخائيل 289

   6%%9.% (مقبـــــــول ) والميكروبيولوجيا الكيمياء 9002 مشيره سعد على محمد 291

   9.96.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 9002 مصطفى ابراهيم احمد ابراهيم 291

   6.%09% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 مصطفى احمد مرسى عبد هللا 292

ـولمقبــــــ ) الفيزياء والكيمياء 9002 مصطفى القطب انيس متولى 293 ) %09.26   

   59096% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 مصطفى عبد الرحيم حسن عبد الرحيم 294

   26%9%5 (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 9002 مصطفى مجدى رمضان السيسى 295

   76%9.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 9002 معتز جمال اسماعيل على 296
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   79.26% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 معتز محمد يوسف احمد 297

298 
 معتز مصطفى على عبد النعيم

 الرياضيات 9002
ممتاز مع مرتبة  )

 (الشرف
%295.6 

  

   799.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 مكسيموس عاطف شهدى يسى 299

ــــولمقبـــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مالك ممدوح حليم صادق 311 ) %.9.%6   

   9.06%5 (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 9002 ممدوح محمد عبد العال السيد 311

   99.26% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 ممدوح ناجح مكين تاوضروس 312

313 
 منار عبد الرحمن على عبد الرحمن

 الفيزياء 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
%99296 

  

314 
 نال مصطفى محمد حسنم

 الجيوفيزياء 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
%09276 

  

   99226% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 السيد كشك/ احمد شفيق / منى  315

   09006% (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 9002 منى على بيومى على عطيفى 316

   5.9.06 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 حى مصطفى حسينمنى محمد فت 317

   29596% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 منى محمود عبد الظاهرحسن 318

   09956% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 مها عربى سعد سيد 319

   96%9%% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 9002 مورا مقبل سربانه القمص 311
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   9296%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مينا اديب كامل سمعان 311

   5795.6 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مينا اشرف نعمه هللا مقبول 312

   6%%99% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 مينا سعيد رزق مترى رزق 313

   6%990% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 مينا سمير صموئيل سيداروس 314

   9706%5 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 مينا ماجد رشدى ساويرس 315

   9.26.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 مينا مجدى فهيم وهبه 316

   9996%% (جيــــــــــد ) زياء والكيمياءالفي 9002 مينا نبيل عازر مسعد 317

   99.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 نادر رفعت عوض هللا جاد الرب 318

   6%590% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 ناديه جمال عبد المجيد احمد 319

   99.6.% (مقبـــــــول ) جياالكيمياء والميكروبيولو 9002 نانسى نبيل حليم غالى 321

   96%9%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 ناهد سمير محمد جوده 321

   09096% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 نجالء حسن عبد الحميد احمد 322

قبـــــــولم ) الفيزياء والكيمياء 9002 نجالء حمدى محمد محمد منيب 323 ) %995%6   

   99096% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 ندا اسامه انور احمد 324

   9.96%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 نرمين رافت شاروبيم عبد هللا 325

   06%59% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 نرمين رافت نصحى نجيب 326
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   29996% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 نسرين زاهر رياض جرجس 327

   06%9%5 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 نسمه هانى فتحى زهرى 328

   79906% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 نشوى احمد يسرى السعيد الصعيدى 329

   79.96% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 نشوى دسوقى فراج بدوى محمد 331

   96%5.9 (جيــــــــــد ) الرياضيات 9002 نعمه خيرى ناجى بشاى 331

332 
 نعمه محمد سيد يونس

 الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
5%9..6 

  

   26%29% (جيــــــــــد ) والميكروبيولوجياالكيمياء  9002 نهاد عبد هللا فهمى عباس 333

   5797.6 (جيـد جـدا   ) الفيزياء وااللكترونيات 9002 نهى سيد على رضوان 334

335 
 نهى مدحت مصطفى مصطفى

 النبات 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
%.92%6 

  

   6%%559 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 نور الدين سليمان حسانين محمود 336

337 
 نور الهدى محمد رسمى عبد الحميد

 الحشرات 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
%09.26 

  

   96%9.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 نورا السيد حبشى ابراهيم الصباغ 338

   599926 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 نوره ضاحى مرسى عبد الجواد 339

   6%997% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 مد سعيد عيدنوره مح 341
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   56%9.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 9002 هاله إبراهيم سليمان سليمان 341

   9706.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 هاله جمال عدلى مرجان 342

   76%99% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 هاله طلعت محمود محمد 343

   6%.79% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 هاله عبد الحليم سيد يونس 344

   5790.6 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 هاله نادى محمود احمد 345

   95.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 هانى ابراهيم حلمى الفقى 346

   6%5.99 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 احمد محمد/ محمد نجيب / هبه  347

   6%.09% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 هبه هللا عثمان حسن عثمان شريت 348

349 
 هبه جابر حسين عطية هللا

 الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
5%9526 

  

   99576% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 به جمال شحات موسىه 351

   992.6% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 هبه حسن احمد همام 351

   6%099% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 هبه عبد السميع صالح محمود 352

   29506% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 سعدنىهشام بدوى عماره ال 353

   56%29% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 هناء حسن مصطفى احمد 354

   56%09%جيدجدا مع مرتبة  ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 هند ابو السعود احمد حسين 355
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 (الشرف

   5999.6 (جيــــــــــد ) ياء والميكروبيولوجياالكيم 9002 هند احمد محمد عبد الحليم 356

   5.9906 (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 9002 هند محمد عمر اسماعيل 357

   6%95%5 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 هويدا مصطفى نايل عبد الحكيم 358

   26%559 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9002 وائل احمد عبد الغنى محمد 359

   92.6%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 وائل على عبد الرحمن على 361

   29956% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 وائل فتحى السيد محمد 361

   6%.09% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 وائل وهيب خليفه حنا 362

   579056 (جيـد جـدا   ) بعلوم الحاس 9002 وسام احمد محمد همام 363

   09556% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 وسام محمد على عبد الرحمن 364

   95.6.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 وسيم شحاته ابراهيم سعد 365

   599206 (جيــــــــــد ) الكيمياء والنبات 9002 والء ابراهيم السيد ابراهيم 366

   6..5.9 (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9002 والء توفيق محمد على 367

   9206.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 والء جمال محمد سيد 368

   599096 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9002 وليد جمال فتحي محمد أبوحماد 369

   09006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 9002 عصا ياسر احمد سالم ابو 371
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371 
 يسرا صالح مرعى على

 الكيمياء 9002
جيدجدا مع مرتبة  )

 (الشرف
559.56 

  

   95.6%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9002 يوحنا رفعت شفيق فهيم 372

   6%295% (جيــــــــــد ) وجياالكيمياء والميكروبيول 9002 يوستينا سامح شحاته فرج 373

 


