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

 0202بكالوريوس العلوم 
 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   22007% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 آيات مصطفى عبد الفتاح عبد اللطيف 1

   2027%% (جيــــــــــد ) لكيمياءالفيزياء وا 0202 ابراهيم احمد عبد العظيم عبد الرازق 2

   2.07%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 ابراهيم عربى محمد رضوان 3

   22227% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 ابراهيم عطيه ابراهيم مرسى 4

   7%.2.% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 0202 احمد ابراهيم سعد غراب 5

   22.07% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 اب شوكت صديقاحمد تو 6

   020.7% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 احمد رجب عبد السميع نصر 7

   222.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 احمد سالمان احمد سالمان 8

   7.%2%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 احمد سراج محمد عبد الظاهر 9

   7..02% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 احمد سعيد احمد ابراهيم 11

11 
محمد شحاته ابو / احمد سيف االسالم 

 قالب

0202 

 7%.02% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات

  

لمقبـــــــو ) الفيزياء والكيمياء 0202 احمد صالح الدين مجاهد محمود 12 ) %020.7   

   2207%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 0202 احمد ضاحى محمد على 13
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   20.7.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0202 احمد عادل محمد حسن محمد هاشم 14

15 
 احمد عبد الحليم اسماعيل محمد

0202 

 الجيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 07%022 (الشرف

  

   7%.2%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 0202 احمد عبد الحميد احمد بدوى 16

   7%22%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 احمد عبد الرحيم عبد القادر صالح 17

   20.7.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 احمد عبد الصمد عطيه محمد 18

   020.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 احمد عبد النعيم احمد عمر 19

   2007.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 احمد عيد على محمد 21

   2.07.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 احمد فاروق احمد حسين 21

22 
 محمد احمد محمود/ احمد لؤى 

0202 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 2.07.% (الشرف

  

   7..2%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 احمد محمد طلعت جالل عايد 23

   7%%22% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 احمد محمود محمود عبد الاله 24

   7%022% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 احمد مصطفى احمد مصطفى 25

   2.07.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 احمد هويدى على عبد المجيد 26

27 
 اروى عبد العزيز مصطفى سيد الخطيب

0202 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 2027%% (الشرف
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   02207% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 ازهار عبد العظيم حسين محمود 28

ـــدجيـــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ازهار محمد طه مدنى 29 ) %022.7   

31 
 اسامه عبد الحميد نصر عبد الجواد

0202 

 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 002007 (الشرف

  

31 
 اسراء جمال سيد محمد صالح

0202 

 الرياضيات

ممتاز مع مرتبة  )

 7..2%0 (الشرف

  

   0.7.%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 اسراء عبدالمنصف احمد حفنى 32

   02.27% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 اسراء على حسن ابو العال 33

   2207%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والنبات 0202 اسراء محمد احمد على 34

   20.7.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 اسالم احمد ذكى عبد الفتاح 35

   20.7%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 سى حسانيناسالم صالح مر 36

   7%222% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 اسالم محمد عبد الراضى شحاته 37

   22.7%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 اسالم محمود عطيه طه 38

   02227% (جيــــــــــد ) والميكروبيولوجيا الكيمياء 0202 اسماء احمد جاد الكريم احمد 39

41 
 اسماء احمد مجد ابراهيم ابو عطوان

0202 

 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 7%%2.% (الشرف

  

   7..2.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 اسماء جمال محمود عبد المحسن 41
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   22.7.% (جيــــــــــد ) ياءالكيم 0202 اسماء حسن حسنى مراد محمد 42

   2007.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 اسماء حسن عبد العزيز جالل 43

   7%220% (جيــــــــــد ) الكيمياء والنبات 0202 اسماء حسن عثمان حسن 44

   022.7% (جيــــــــــد ) الفيزياء 0202 اسماء عادل سعد احمد 45

   7.%02% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 اسماء عبد الباسط احمد بركات 46

   2007%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 اسماء عبد الرحمن محمد عطيفى 47

   7%20.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 اسماء عبدالواحد شعبان محمد 48

   7%%022 (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 0202 د الغنىاسماء محمد عطيه عب 49

   27%22% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 اسماء محمد محمد عبد الاله 51

   2207.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 اسماء نادر سعد عثمان 51

52 
 اشرف صادق عجايبى بسل

0202 

 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

شرفال ) %22%07 

  

   7.%2.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 امال صالح عبد الاله عبد الحفيظ 53

   7%20%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 امانى ظريف فخرى عطا هللا 54

   220.7% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 امانى عطيه احمد الخولى 55

 الكيمياء 0202 امل حسن طلبه حسن 56
جيدجدا مع مرتبة  )

0.2.07   
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

 (الشرف

   220.7% (جيــــــــــد ) الرياضيات 0202 امل حليم ابراهيم مينا 57

   0220.7 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 0202 امل عبد الحكيم عبد اللطيف ابو مصطفى 58

ــــولمقبـــ ) الكيمياء 0202 امل عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الشنوانى 59 ) %.2027   

   2207.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 اميره قدرى عبد اللطيف على 61

61 
 امينه فتحى احمد فرغلى

0202 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 2.07%% (الشرف

  

ـــــــدجيـــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 انجى طلعت حبيب عبيد 62 ) %.22.7   

   20.7.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 انجى مراد زاهر كامل 63

   07%2.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 اندرو سمير بطرس بباوى 64

   20.7.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 انغام حسن احمد نعمان 65

   02227% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 ربيعى عبد الظاهر محمد ايات 66

   7..2%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 ايات سمير كامل على حسن 67

   7%%2.% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 0202 ايات عايش عبد البارى ماضى 68

   7%%2%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ؤنسايرينى ثروت نصيف م 69

   220.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ايرينى فريج فيلبس فاخورى 71
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   7%20.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 ايمان بدر محمد محمد  71

   7.%02% (جيــــــــــد ) ياء والكيمياءالفيز 0202 ايمان جمال قطب ياسين 72

   20.7%% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 0202 ايمان رشاد عبدالستار عبد الباقى 73

   7..2%% (جيـد جـدا   ) الجيوفيزياء 0202 ايمان سيد زين العرب عالم 74

   07%2%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 ايمان عادل عبد الكريم محمد 75

   22027% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 0202 ايمان عزت مرقس جرجس 76

   7%020% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 ايمان محمد هاشم محمد 77

   7%.2%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ايه على عبد الرحمن عبد الحفيظ 78

   20.7.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 ايه محمد احمد صالح الدين محمد 79

   7..02% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 باسم فتحى داوس متى 81

   2.07%% (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 0202 بثينه حسن محمد عبد الموجود 81

   7..2%% (جيــــــــــد ) مياء والميكروبيولوجياالكي 0202 بدور احمد محمد عثمان 82

   7..2%% (جيــــــــــد ) الرياضيات 0202 بسمه ثابت هالل ابراهيم 83

   7..02% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 بسمه محمد محمد محمد 84

ــــــــــدجي ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 بيتر حشمت انور عزيز 85 ) %%2007   

   2007.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0202 بيتر سعد انور ساويرس 86
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   02007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 بيشوى عادل سامى يعقوب 87

   2007.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 بيشوى نعيم جرجس بسطا 88

   022.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 حمد معبدثريا على ا 89

   20.7.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 جميل حكيم رزق هللا ميخائيل 91

   7%020% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0202 جهاد حسنى محمود احمد 91

   02227% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 جوزيف ابراهيم نسيم ابراهيم 92

   7..2.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 جوزيف ميالد اسحق جاد السيد 93

   7.%2.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 جوهرة سالم عبد المطلب سالم عبدالغفار 94

   2207.% (مقبـــــــول ) ياالكيمياء والميكروبيولوج 0202 جيهان يحيى عثمان محمد 95

   7..2%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 حازم عليان حفظى محمد 96

   2.07.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 حسام الدين شعبان كمال على 97

   02207% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 حسام الدين ماهر على احمد 98

   7%020% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 سين عبد الرحيم محمود محمودح 99

   220.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 حسين محمد فريد حسين عبد الجواد 111

   220.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 حمدى محمد عبد الغفار عبد الوهاب 111

 الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ات سعيدحنان عاطف عطي 112
جيدجدا مع مرتبة  )

%.2007   
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

 (الشرف

   7..22% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 حنان عبد الرحمن على زناتى 113

   2.07.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 خلود ابو الحسن احمد ابو الحسن 114

115 
 محمد العسال دعاء احمد سيد

0202 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 07%0.2 (الشرف

  

   2.07%% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 0202 دعاء خليف عبد هللا مسلم 116

   7..2%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 دعاء سامى مهران على 117

   27%2.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202  عباس محمددعاء عبد هللا 118

   02.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ديانا زخارى مينا زخارى 119

   020.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ديانا كرم تقاوى عطا هللا 111

   02.07% (مقبـــــــول ) لفيزياء والكيمياءا 0202 دينا اسحق لبيب سالمه 111

   7..2.% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 0202 راضى رجب صادق عبد هللا 112

   22.07% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 رامى السيد مصطفى محمد بلتاجى 113

يــــــــــدج ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 رامى ماجد مجلع توفيق 114 ) %222%7   

   7%.22% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 رامى محسن حسانين شاهين 115

   2007.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 راندا حميده احمد حسن 116
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   7%.2.% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 0202 رانيا احمد عبدالرحمن محمد 117

   2.07.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0202 رانيا رسمى ابراهيم ساويرس 118

   02207% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 رانيا شهدى زكى اخنوخ 119

   7.%02% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 رباب تهامى محمد حسين 121

121 
 ثابت رباب محمد عثمان

0202 

 الفيزياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 7%0.20 (الشرف

  

   7..02% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 رحاب رجب محمد امين 122

   22007% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 رحاب رمضان على شعبان 123

   7.%22% (جيــــــــــد ) ضياتالريا 0202 رحاب عبد العزيز حسين بشير  124

   7%%2%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 رحاب محمود فرغلى على 125

   07%02% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 رحاب هاشم مصطفى فرغلى 126

   22027% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 0202 رشاد بخيت عطيفى محمد 127

   02207% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 رضا فهيم عبد الحميد محمد 128

   2.07%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 رضوى محمد صفوت محمد سويفى 129

   20.7.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 رنا صالح احمد عبد العال 131

   7.%02% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مود علىرنا عبد العزيز مح 131
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   7%20.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 روجيه عزت داوود وهبه 132

   2227.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 روزالين رضا حنين عبد هللا 133

   22027% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 حسين كاملريم عبد المنعم  134

   022.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 ريمون عونى حكيم جرس 135

   02007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ريمون مرزق اسحق تاوضروس 136

   2207.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ريهام كمال احمد عبد الحليم 137

   7%.02% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ريهام محمود محمد توفيق 138

   07%2%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 زهرة شرقاوى محمد حسن 139

   22.7%% (جيــــــــــد ) يمياء والميكروبيولوجياالك 0202 زينب احمد محمد محمود 141

   7%.22% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 زينب دياب حافظ محمود 141

   7%20.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 زينب رضا عبد الحميد محمد 142

   7.%02% (جيــــــــــد ) جياالكيمياء والميكروبيولو 0202 ساره حمايه فكرى حمايه 143

   22027% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ساره سليمان محمد سيد 144

   7.%2.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 سالى جالل الدين سيد جالل 145

بـــــــولمق ) الفيزياء والكيمياء 0202 سامح حسن محمد وفا فوده 146 ) %22007   

   220.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 سامر سامح شفيق سيدهم 147
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   22.27% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 0202 سعاد عبد هللا محمد عبد السالم 148

149 
 سعاد عبد الهادى محمد احمد

0202 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 7%%002 (الشرف

  

   7%.2.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 سعد حمدى محمد سعد 151

   022.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 سلمى عبد الكريم حفنى على  151

   022.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 سلوى محمد كامل عبد الرحمن 152

153 
 محمود عبد الستار كريمسلوى 

0202 

 الجيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 07%002 (الشرف

  

   7%%02% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 سماح سعد عوض فضل هللا 154

   7%%2.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 سماح محمد طلبه احمد 155

   07%02% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 سنسمر محمد محمد ح 156

   2.07%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 سهام بدرى سيد حامد 157

   02.07% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 سهير غريب ابراهيم على 158

ــــولمقبـــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 شادى خير شفيق سيحه 159 ) %22007   

   07%2.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 شحاته محمد دكرورى محمد 161

   7.%02% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 شيماء احمد رمضان حمدان 161
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   7..22% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 شيماء احمد عبد الصبور عبد النبى 162

   7%.2.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 ء جمال عبد الظاهر مسعودشيما 163

   7%.2.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 شيماء حسين ثابت محمد 164

   2227.% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 0202 شيماء رجب عبد الفضيل عبد المجيد 165

   7%%02% (مقبـــــــول ) فيزياء والكيمياءال 0202 شيماء صادق نصر عبد الوهاب 166

   2007.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 شيماء عبد الستار عبد السالم ابوقوره 167

   2.07%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 شيماء فراج عبد الحفيظ محمد 168

   2.07.% (مقبـــــــول ) اء والكيمياءالفيزي 0202 شيماء محمد سيد حسن 169

   27%2%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 شيماء محمد محمد محمد 171

   07%02% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 شيماء نادى فرج احمد 171

   7%020% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 صفاء عبد الحميد ابراهيم عبد المجيد 172

173 
صموئيل القس صرابامون حكيم عبد 

 المسيح

0202 

 2007.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا

  

   220.7% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 صوفيا صفوت فوزى ملك 174

   7.%2%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 عبد التواب محمد/ محمود يسرى / ضحى  175

   22.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 طارق اسماعيل ابراهيم اسماعيل 176
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   02.27% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 0202 طارق محمود احمد عبد اللطيف 177

   22.27% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 طه حسن خلف على 178

   22.7.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 عادل عبد الحميد فتحى عبد الحميد 179

   2207.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 عاصم جمال عبد الوهاب عبد المقصود 181

   0220.7 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 عبده يوسف عبده سالم 181

   20.7.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 عزه احمد محمد عبد الحفيظ 182

   07%02% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 0202 عصام محمد ابراهيم محمد رمضان 183

   020.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 عفاف برتى غطاس خليل 184

   2007.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 ال مصطفى خليفه احمدع 185

   22227% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 عالء عزت فهمى رزق 186

   2027.% (جيــــــــــد ) الرياضيات 0202 على احمد عبد الظاهر مساعد 187

   22227% (جيــــــــــد ) كيمياءالفيزياء وال 0202 على عيد على موسى رضوان 188

   22.7%% (جيــــــــــد ) الرياضيات 0202 على فراج طه مناع 189

   07%2.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 عمر عبد الناصر احمد عبد الكريم 191

دا  جيـد جـ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 عمر عالء الدين عمر عبد الرحيم 191 ) %.2007   

   020.7% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 0202 عمرو طلعت احمد محمد 192
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   22227% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 عمرو محمد يسرى عبدالكريم محمد 193

   7%22.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 غاده خديوى سيد جالل 194

   07%02% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 بد الحكيم عبد العالغاده مصطفى ع 195

   7..02% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والنبات 0202 فاطمة الزهراء احمد محمد مصطفى 196

197 
 فاطمة الزهراءمحمد عبدالظاهرعبدالرحمن 

0202 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 02.27% (الشرف

  

   7%20.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 مه الزهراء خالد عبد الوهاب قاسمفاط 198

   7%20.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0202 فاطمه عبد الكريم محمد عبد الكريم 199

   7%%2.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 فاطمه محمد محمد لطفى محمد 211

   22227% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 علىفتحى احمد ربيع  211

   7%.02% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 فكرى عبد الحليم محمد على 212

   2027.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 فهمى حموده فهمى محمد 213

   7%20%% (جيــــــــــد ) والكيمياءالفيزياء  0202 كرستين مجدى شحاته وهبه 214

   02.07% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 0202 كريستين طلعت صادق بولس 215

   20.7.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 كريم كمال محمد عبد الحى احمد 216

ــــــولمقبـ ) الفيزياء والكيمياء 0202 كريم مجدى محمد عبد الجواد عزام 217 ) %22027   
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   22.7%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 كمال حسن فهمى حمد 219

   7..22% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 كيرلس صالح بنيامين صموئيل 211
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   7%20.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 لمياء عبد العال محمد حسن 212

   02207% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 ليديا صفوت جونى ميخائيل 213

   222.7% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ليلى عبد الرازق اسماعيل محمد 214

   02.07% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 ماجده مجدى رزق اسكاروس 215

   020.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مادونا محب مراد حبيب 216

   02.27% (مقبـــــــول ) زياءالجيوفي 0202 مارجريت يوحنا جرجس بطرس 217

   22.7.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مارى تيتو بشاى جوده 218

   22.27% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 ماريانه نبيل نجيب روس 219

جـدا   جيـد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مارينا ابراهيم حنا عريان 221 ) %%2%07   

221 
 مارينا اميل انور شاكر

0202 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 7.%2.% (الشرف

  

 الرياضيات 0202 مارينا بنيامين ميالد سولاير 222
جيدجدا مع مرتبة  )

0.2.07   
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

 (الشرف

ـــــــدجيـــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مارينا طلعت حبيب عبيد 223 ) %020.7   

   7..22% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مارينا ممدوح ارمانيوس شحاته 224

   20.7.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مارينا ممدوح منصور حكيم 225

ــــــولمقبـ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مايا محمد رجب محمد 226 ) %020.7   

   7..2.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 مايكل جابر ميالد ارمانيوس 227

   7%20%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مايكل حسنى سلوانس حنا 228

ـدجيـــــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مايكل مجدى ابراهيم صليب 229 ) %%2.27   

   02207% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 0202 مايكل موريس نجيب مترى ارمانيوس 231

   7.%02% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 مجدى ادور مسعد عزيز 231

   2.07.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 مجدى عبد الغنى زيدان عبد الغنى 232

   7.%22% (جيــــــــــد ) الرياضيات 0202 خلف بباوىمجدى عزت  233

   022.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 محمد احمد احمد الطنطاوى 234

   02.07% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 محمد احمد سيد عثمان 235

   2007.% (مقبـــــــول ) لكيمياءالفيزياء وا 0202 محمد احمد عبد الرحيم عبد الرحمن 236

   220.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 محمد احمد محمد حسن 237
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   2007%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 محمد احمد مصطفى احمد على 238

   02027% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 محمد السيد احمد جادين 239

   22.07% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 سمير عبد التواب مهنى/ يب محمد الط 241

241 
 محمد العجمى احمد احمد فرح

0202 

 النبات

جيدجدا مع مرتبة  )

 7%0.20 (الشرف

  

   02227% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 محمد ثابت فرغلى محمود 242

   2027%% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 0202 محمد جمعة عثمان محمد 243

244 
 محمد جمعه محمد على

0202 

 النبات

ممتاز مع مرتبة  )

 02.27. (الشرف

  

   7%%2.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 محمد حمدى محمد مهران 245

   7%0..% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 محمد سعد محمد مجلى 246

   7%%2.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 محمد سيد على سيد 247

   02027% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 محمد شحاته عبده شحاته 248

   02.27% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0202 محمد شعبان فضيل عفيفى مسلم 249

   7.%22% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 محمد صالح صديق احمد 251

   2.07.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 محمد طه حسين محمد 251
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   2.07%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 0202 محمد طه محمد حسنين 252

   2.07.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 محمد عبد العزيز ماهر عبد العزيز 253

   2207%% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 0202 محمد عبد هللا محمد عبد هللا 254

   2007%% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 0202 محمد سيد محمد/ محمد عمرو 255

   2.07%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 محمد فاروق عثمان احمد 256

يــــــــــدج ) الفيزياء والكيمياء 0202 محمد فرغلى عبد الحفيظ حفنى 257 ) %02007   

258 
 محمد محمود محمود الحفنى جعطيط

0202 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

ممتاز مع مرتبة  )

 022.07 (الشرف

  

   02207% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 0202 محمود ابو سريع ثابت مرسى 259

   002227 (جيـد جـدا   ) جياالكيمياء والميكروبيولو 0202 محمود احمد محمد السيد الزغاوى 261

   02.07% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 0202 محمود جمال عز الدين محمود 261

   02207% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 محمود جمال محمد مصطفى ابو زيد 262

   02.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 محمود رمضان محمود عبد االمام 263

   07%02% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 مود سعيد ثابت عبد المحسنمح 264

   22.27% (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 0202 محمود عبد الباسط احمد عبد العال 265

   22027% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 محمود عبد هللا عبد الرازق الدالى 266
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   22227% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 0202 معبدمحمود عبد النعيم عليوه  267

   07%02% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 محمود على مراد متولى 268

   02.07% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 محمود كمال الدين شحاته متولى 269

271 
 محمود كمال حسين عبد المجيد

0202 

 الكيمياء

متاز مع مرتبة م )

 0220.7 (الشرف

  

   2.07.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 محمود مختار حلمى محمود ابو الليل 271

   02227% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 0202 محمود نجاح محمد علوان 272

   7%20%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 0202 مدحت يوسف كامل قلينى 273

   7%020% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 رثا جمال صادق توفيلسم 274

   22.7%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 مرثا عياد داود عبد المالك 275

   220.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مرثا فتحى رياض هرمينا 276

   2027.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 هيم حسن ابراهيممرفت ابرا 277

   02.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مرقس سيفين صموئيل سليمان 278

279 
 محمد على/ االمير مجدى / مروه 

0202 

 علم الحيوان

جيدجدا مع مرتبة  )

 7.%0.2 (الشرف

  

   02007% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 زه عبد اللطيفمروه احمد حم 281
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   020.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مروه احمد يوسف محمد 281

   02.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 مروه حسن ابراهيم نصير 282

   7.%2%% (جيـد جـدا   ) االكيمياء والميكروبيولوجي 0202 مروه حسين سيد قاسم 283

284 
 مروه سمير يوسف حسين

0202 

 علم الحيوان

جيدجدا مع مرتبة  )

 0.22.7 (الشرف

  

   02007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مروه شعبان عمر حماده 285

   0.227% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 0202 مروه مراد محمد محمد 286

   22.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مريان ميالد كامل بسادة 287

   7..22% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مريم عياد لطيف عبيد 288

   7%020% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مريم مدحت شهيد سند 289

   22227% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 محمد حسن عيسى/ مصطفى السعيد  291

   07%22% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 0202 مصطفى صالح احمد عبد العواض 291

   20.7.% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 0202 مصطفى صالح مصطفى محمد شلبى 292

   002007 (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مصطفى عبد العال حسين حسن 293

   220.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 مصطفى عبد هللا حسن محمد 294

   222.7% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 مصطفى عبد المعتمد محمد ابو زهوه 295
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   2.27.% (مقبـــــــول ) الكيمياءالفيزياء و 0202 مصطفى محمد ثابت عبد الجواد 296

   02.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مصطفى محمود احمد محمد 297

   22207% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 ممدوح بهجت نيسان نصيف 298

ــــــــــدجي ) الكيمياء 0202 منال عبد اللطيف عبد الجواد عبد الرحمن 299 ) %02207   

   7%.22% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 منال فريد اسكندر بطرس 311

   7%220% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 منة هللا محمود ابو العال رفاعى 311

312 
 منى حسن محمد حسن

0202 

 النبات

ممتاز مع مرتبة  )

 02.0.7 (الشرف

  

   7..22% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 0202 مها بدر عباس توفيق 313

314 
 مها محمد حسن عمر

0202 

 علم الحيوان

جيدجدا مع مرتبة  )

 7%0.20 (الشرف

  

   2207.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مها يحيى محمد جالل خشبة 315

   7..02% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 مد محمد عبد الالهموسى اح 316

   27%22% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 مى قدرى عمر عبد النبى 317

   22.07% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 مينا تغيان درغام تكيل 318

   7%%22% (جيــــــــــد ) ياءالفيزياء والكيم 0202 مينا سمير مهنى فرج 319
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   7%020% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 0202 مينا عاطف فكرى زخرى 311

   2227.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 مينا عشم سنيد عبد المالك 311

   02.07% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مينا مزارع ذكى منقريوس 312

   7%020% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 مينا ناجح سعد هللا جاد هللا 313

   020.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 نادر نشأت عطيه حنين 314

   7%.2.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 نانسى عياد وديع حنا 315

316 
 ان احمدنانسى كرم هللا رمض

0202 

 علم الحيوان

جيدجدا مع مرتبة  )

 0.2007 (الشرف

  

   7%.22% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 نانسى نشأت سعد ابادير 317

   2.07%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 نجالء فتحى ابو زيد محمد 318

   02.27% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 نجوان جمال مصطفى على 319

   27%02% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ندا يحيى عبد الباسط مغازى 321

   07%22% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 نرمين خليفه محمد عبدالرحيم 321

   7%22%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 0202 نسرين فاروق على ناصر 322

   20.7%% (جيــــــــــد ) الرياضيات 0202 نسرين محمد ابو دهب غالب 323

   22.7%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 نشوى السعيد متولى رزق 324
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   07%2.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 0202 نفين صابر ابراهيم مسعود 325

   02.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 نها نعيم عبده ابو زيد 326

327 
 نهال كمال الدين احمد فؤاد شكرى

0202 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 022.07 (الشرف

  

   22227% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 نهله وليم جاد تقاوى 328

   7%.02% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 سيد احمد ابراهيمنهى  329

   7%22%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 نور الهدى طه عبد الرحمن فقير 331

   2007.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 نور الهدى منير رجب محمد 331

   2207.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 حجاج رفاعى اميننورا  332

   07%02% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 هاجر عماد الدين عباس محمود 333

334 
 هانى عاطف بخيت منصور

0202 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 0.22.7 (الشرف

  

   2007%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 0202 بطرسهانى عدلى قريصه  335

   7%.2.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 هبه هللا نبيل حسين عبد الرحمن 336

   02027% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 هبه ذكرى محمد داود 337

   7.%2.% (مقبـــــــول ) ء والميكروبيولوجياالكيميا 0202 هبه شعبان محمد حسين 338
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 0202 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   02207% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 0202 احمد/ محمد عاطف / هدى احمد  339

   7%%2%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 هدى سعيد سعد عباس 341

   02.27% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 هشام سمير نجيب سعيد المهدى 341

   02207% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 ام على السيد ابراهيمهم 342

   22007% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 0202 هناء عنتر محمد جود 343

   7%20.% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 0202 هند عبدالحكيم على عبدالحكيم 344

   7.%2.% (جيــــــــــد ) اء والميكروبيولوجياالكيمي 0202 هند فاروق سويفى جاد الرب 345

   2027%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 0202 هيام ابراهيم احمد محمد 346

   020.7% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 0202 هيثم رضا عبد الستارعلى 347

   7%22%% (جيـد جـدا   ) الفيزياء 0202 وفاء حنفى عبد الوهاب حسين 348

   020.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 والء احمد ابراهيم مصطفى سعفان 349

   07%22% (جيـد جـدا   ) الفيزياء 0202 والء عبد الحافظ حسن عبد الحافظ 351

   7%.22% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 والء على محمد راوى محمد 351

352 
 حمد فتحى خليلوالء م

0202 

 الفيزياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 2207.% (الشرف

  

 الكيمياء 0202 وليد محمد عبد الحميد خالف 353
جيدجدا مع مرتبة  )

%.2%%7   
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 0202 
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 (الشرف

   02.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ياسر خلف امين سليمان 354

   02.07% (جيــــــــــد ) لكيمياء والميكروبيولوجياا 0202 ياسمين جمال سعد محمد 355

   2007.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 ياسمين جمال محمود محمد 356

   7%.2%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 0202 ياسمين محمد طه حسن 357

358 
 يسرا عبد المجيد نافع عبد المجيد

0202 

 ياءالكيم

جيدجدا مع مرتبة  )

 0022.7 (الشرف

  

   7..02% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 0202 يوحنا جابر نادى شكر هللا 359

 


