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   00006% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 آسر عبد المجيد على مرسى 1

1 
 ابانوب مسعد عبد هللا عبد المنعم

1111 

 االكيمياء والميكروبيولوجي

جيدجدا مع مرتبة  )

 10.96% (الشرف

  

   96%10% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ابتسام حسنى رياض احمد 3

   00116% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 ابرام ماركو ميالد جريس 4

ـــولمقبــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ابراهيم على ابراهيم على محمد 5 ) %00006   

   00906% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 1111 ابراهيم محمد سليمان سيد 6

   00006% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 احالم داعى راتب عبد الحفيظ 7

   00.96% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 احمد ابو الحجاج احمد محمد 8

   90.96% (مقبـــــــول ) الرياضيات 1111 ابو النور امام تمام احمد 9

   00006% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 احمد بهنوس على بهنوس 11

   90.06% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 احمد جمال الدين محمد عبد اللطيف 11

   009.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 لحفيظاحمد حسن عبد الفتاح عبد ا 11

   6..0.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 1111 احمد حمدى على احمد 13
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   0996%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 احمد دياب عبد المهيمن عبد المعز 14

   90006% (مقبـــــــول ) اء والكيمياءالفيزي 1111 احمد طارق محمد كامل سالم 15

   00.6%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 احمد طلعت محمود محمد 16

   6.%00% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 احمد عبد السالم محمد متولى 17

   6%09.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 احمد عبد العزيز توفيق عبد الحميد 18

   00906% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 احمد عمر محمود سيد 19

   0.06.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 احمد فاروق رستم شريف 11

   6%000% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 احمد فوزى محمد فرج مبروك 11

   6.%0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 ن محمد محمد طبلاحمد محس 11

   109.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 احمد محمد احمد عبد الوهاب 13

   00006% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 احمد محمد عبد الحفيظ محمد 14

   6%009% (مقبـــــــول ) مياءالفيزياء والكي 1111 احمد محمد مصطفى احمد 15

   00006% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 احمد محمود ممتاز خليفه على 16

17 
 احمد مختار عبد القادر على

1111 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 00.6.. (الشرف
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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

ــدجيــــــــ ) الكيمياء 1111 ارميا راضى نجيب حنا 18 ) %10096   

   6..0.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 اسامه محمد عبد الرحمن محمد 19

   0916%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 اسامه محمود كامل محمد 31

   6.%0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 اسراء احمد توفيق محمد 31

   6%%0%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 حسناسراء حسين جمعه  31

   6.%0.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 اسراء خالد عبد الوهاب قاسم 33

   6%00.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1111 اسراء محمد عبد النظير محمد 34

   900.6% (مقبـــــــول ) الكيمياءالفيزياء و 1111 اسالم عبد الغفار سيد ابراهيم 35

   6%.00% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 اسالم محمد خالد سليمان 36

   90906% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 اسماء السيد محمد عبد الوهاب 37

   6..0.% (جيـد جـدا   ) النبات 1111 اسماء حسانين احمد حسانين 38

   6%%0%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 اسماء خيرى بردهونى محمد 39

   0.96.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 اسماء صالح محمد عبد الرحيم 41

   00006% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 اسماء صدقى سالم موسى 41

   09.6.% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 1111 ء فتحى محمد احمداسما 41
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   6.%0.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 اسماء محروص محمد عبد النعيم 43

   000.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 اسماء محمد حسن احمد 44

   0096.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 ااسماء محمود محمد عط 45

   6%.0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 اسماء مصطفى بكرعبد الحكيم 46

   6..0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 اسماء مهران حسين عبد الودود 47

   09.6.% (مقبـــــــول ) والميكروبيولوجياالكيمياء  1111 االء حسين احمد محمد 48

   6%.0%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 االء صابر محمد محمد 49

   00.96% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 االء عبد العظيم عبد الرحمن على 51

51 
 االء مصطفى عبدالنعيم عبدالرحيم

1111 

 الفيزياء

ة جيدجدا مع مرتب )

 0006.. (الشرف

  

   16%00% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 االء ياسر عبد العزيز مرسى 51

   6%%0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 البرت سمير بولس بشاره 53

   001.6% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 السيد جمعه السيد خليفه االعرج 54

   0.16.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 احمد عبد الرحمن محمدالشيماء  55

   6%.0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 الشيماء انور حسين امام 56
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   6%.10% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 الشيماء ثروت محمد عبد الغفار 57

   00.06% (جيــــــــــد ) بيولوجياالكيمياء والميكرو 1111 الشيماء جمال عبد الرحمن محمد 58

   90.06% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 الشيماء حسنى عبد العال جاد الحق 59

   6%%0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 الشيماء صدقى شاكر مصطفى 61

ولمقبـــــــ ) الكيمياء 1111 الشيماء فراج عبد المنطلب فراج 61 ) %.0%16   

   00006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 الهام رفعت فرغلى مرسى على 61

   0016.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 امال عثمان شعبان عبد الحليم 63

   0.16.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 امانى عبد الحكيم محمد عبد السالم 64

   0.06.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 امانى محمد حامد على 65

   90996% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 امانى مصطفى احمد على 66

   06%90% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 امل فرغل نور الدين السيد 67

   0906.% (جيــــــــــد ) النبات 1111 د على احمد زيدانامنيه محم 68

   6%.0.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 امير ثروت ميثاق حنا 69

   001.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 امير مصطفى سيد عبد العال 71

 ياالكيمياء والميكروبيولوج 1111 اميره حامد على يوسف 71
جيدجدا مع مرتبة  )

..00.6   
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 (الشرف

71 
 اميره زغلول حمزه عبد اللطيف

1111 
 النبات

ممتاز مع مرتبة  )

 6%000. (الشرف

  

   6%.90% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 1111 اميره عبد الموجود احمد ابو زيد 73

ـــــدجيـــــ ) الفيزياء وااللكترونيات 1111 انتصار ماهر محمد عطيفى 74 ) %10196   

   6..0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 انجى حمدى حنا عبد الشهيد 75

   6%.0%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 1111 انجى فكرى ليشع درته 76

   6.%00% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 انجى فيليب فؤاد متياس 77

   6.%00% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 اندرو سمير فوزى رنجس 78

   00.6.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 انوار عبد المجيد محمد خلف هللا 79

   00006% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 اولفيا حاتم اسحق عبد المسيح 81

   6..00% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ايات السيد محمد طه 81

   0.96%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 ايات طه عبد الغنى عبد الصادق 81

   0.96.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 ايات عماد الدين على مصطفى 83

   0196.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ايرين اميل جورجى راشد 84
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   6..90% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ايرينى اسحق بطرس اسطفانوس 85

   96%0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ايرينى سعد سعيد شلبى 86

   00.06% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ايرينى عادل مسعد سنبل 87

   90006% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1111 ايفون حسنى عطيه حنا 88

   06%00% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 ايفون نبيل عطيه قداس 89

   00906% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ايمان سالم عبد الرحمن سالم 91

   00.16% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ايمان عبد الحق جباره عبد الحق 91

   6%.0.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ايمان عبد الستار عبد الفتاح ابراهيم 91

   0.96.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 ايمان عبد السالم عبد الحليم حميده 93

   00.6.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 لكريم حسين عطيفىايمان عبد ا 94

   6%01.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ايمان عبد الوهاب محمد شحاته 95

96 
 ايمان عيسى على متولى

1111 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 0996.% (الشرف

  

   10.96% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 البسومىايمان محمد السيد  97

   0906%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 ايمان محمد على احمد 98
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   09.6.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ايمان ناصر عبد الدايم محمد 99

   6%900% (مقبـــــــول ) لفيزياء والكيمياءا 1111 ايمان نصر حسنى حسن 111

   90096% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 ايمن عبد العظيم السيد محمد 111

   0006%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 ايناس عبد هللا عبد القادر احمد 111

113 
 بكر محمود سيد/ ايه الشعيبى 

1111 

 والميكروبيولوجيا الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 09.6.. (الشرف

  

   90.16% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 ايه عبد هللا محمود حسين 114

   6.%0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 ايه نبيل مراد بخيت 115

لمقبـــــــو ) الفيزياء والكيمياء 1111 ايهاب سيد محمد مرسى 116 ) %.0.%6   

   00.96% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 باسم هارون جاد الرب على 117

   6%909% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 بسمه مهران خاطر رشوان 118

   900.6% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 بسنت صالح خيرى عبد الحافظ 119

   6.%10% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 سيحه بيتر مجدى حليم 111

   06%90% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 بيشوى حسنى رمزى فرج 111

   009.6% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 بيشوى جيد عمانوئيل عجايبى 111



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

 1122 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   000.6% (مقبـــــــول ) يكروبيولوجياالكيمياء والم 1111 تريفينا رفعت سيد زخارى 113

   6..0.% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 1111 تونى حسن تونى على 114

   0096%% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 1111 جاد المولى عبد الحفيظ جاد المولى حسن 115

ـــــــــدجيـ ) الكيمياء 1111 جانيت جورج سعيد جورجى 116 ) %90%%6   

   6..00% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 جهاد عبد الرحمن جالل فراج 117

   001.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 جهاد ممدوح عبد الرحيم مصطفى 118

   00996% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 جوزيف شوقى يعقوب جرجس 119

   6%.0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 حازم بدر عبد المعطى محمد 111

   0006%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 حسام الدين حسن عبد العزيز حسن 111

   96%10% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 حسام حازم حشمت محمد 111

   00996% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 د رمضان حمدانحسام محم 113

   90096% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 حسن عالم احمد سيد 114

   01.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 حسن فتحى حسن ابراهيم 115

116 
 حسن ناجح انور محمد

1111 

 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 0.06.. (الشرف
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   00006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 حسين مصطفى حسين السيد 117

   00.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 حنان عبد القادر عبد الرحمن عبد القادر 118

   6..10% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 حنان فاروق عبد المسيح يوسف 119

131 
 خالد عبد ربه السيد عبد ربه

1111 
 الكيمياء والميكروبيولوجيا

ممتاز مع مرتبة  )

 6%09%. (الشرف

  

   6%09.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 خلود عاطف عبد المحسن احمد 131

ــدجيــــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 داليا ابراهيم سليمان عبد السيد 131 ) %%0%.6   

   6%901% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 داليا سمعان فكرى خليل 133

   00.6%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 داليا عبد العظيم احمد عبد العزيز 134

ــــدجيــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 دعاء ابو الحسن سيد وهمان 135 ) %%0%06   

   09.6.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 دعاء حسين عمر محمد 136

   00.6%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 دعاء عبد الحكيم عامر محمد 137

   6%000% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 دعاء على اسماعيل هالل 138

   06%90% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 دعاء محمد محمد على 139

   90096% (جيــــــــــد ) الفيزياء 1111 دعاء محمد هاشم حسن 141
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   0.96.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 دعاء محمود السيد محمد 141

   0.96.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ديانا عادل الفى توفيق 141

   6..0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ديانا نصر فايز سفين 143

   6%.90% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 دينا بهاء الدين يوسف اسماعيل 144

   00.6.% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 1111 دينا يحيى كمال طه 145

   0.16%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 1111 راندا عبد المهيمن ادم على 146

   09.6%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 راندا غانم عبد البديع محمود 147

ـــــولمقبــ ) الفيزياء والكيمياء 1111 راندا مسعود عبده ديب 148 ) %00.96   

   0996.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 رانيا عادل صدقى رياض 149

   10116% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 رانيا عاطف احمد حسن 151

   6%%00% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 رحاب مصطفى على وهمان 151

   109.6% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 1111 رمضان عبد الحميد عبد الحليم على 151

   00.6.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 ريتا ماهر حكيم عمالك 153

   6%01%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 ريم صالح الدين محمد حسن 154

   00.06% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 ريهام جمال اسماعيل عبد الحافظ 155
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   6%01.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ريهام راشد نصحى عزيز 156

   90.06% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ريهام عماد يوسف توما 157

   6%901% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 هم قزمانريهام نشات سيد 158

   01.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 زيناهم محمد عبد النظير سيد 159

   0.96.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 زينب محمد سيد سيد  161

   6..0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 محمد احمد/ احمدسيد / زينب نوبى  161

   6%000% (جيــــــــــد ) الرياضيات 1111 محمد مرسى/ احمد قرشى / ساره  161

   109.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ساره اشرف عبد الفتاح حسن 163

   09.6.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 رازق محمدساره جمال عبد ال 164

165 
 ساره صابر محمد سيد

1111 

 الجيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 6%09.. (الشرف

  

   90096% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ساره محسن ارميا عياد 166

   6%%10% (جيــــــــــد ) زياء والكيمياءالفي 1111 ساره محمد فرج محمد 167

   90996% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ساره مصطفى ثابت فرغلى 168

   6.%10% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 سالى اسعد فهمى اسعد 169
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   09.6.% (جيــــــــــد ) ء والكيمياءالفيزيا 1111 سامح محمد رضا ابراهيم محمد الحكش 171

   6..0.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 سامح نادى لبيب يسه 171

   6..00% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 سامح نبيل شوقى بطرس 171

   90.06% (مقبـــــــول ) وبيولوجياالكيمياء والميكر 1111 سلوى عبد الرازق خليفه ابو العطا عتمان 173

174 
 سماح محمد رفاعى احمد

1111 

 النبات

جيدجدا مع مرتبة  )

 00.6.. (الشرف

  

   6%00%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 سمر سماك ابو اليمين سليمان 175

   6%.00% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 سميه احمد عبد الحميد منصور 176

   90.06% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 سناء علم مدبولى احمد 177

   01.6.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 سيفين محسن فؤاد مينا 178

   %..0%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 سيمون رضا فؤاد نص 179

   00196% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 1111 شادى خالد عيسى عشماوى 181

   6.%90% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 شادى محمد احمد عبد هللا عثمان 181

   90.06. (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 1111 شاديه محمد عبد الباقى حسين 181

   0096.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 للطيفشروق فتحى عطيه عبد ا 183
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   6.%90% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 شريف ادهم محمد محمد 184

   0096.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 شريف جمال عبد الوهاب احمد 185

   90006% (مقبـــــــول ) كيمياءالفيزياء وال 1111 شهاب الدين محمد محمود كشك 186

   6..0.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1111 شيرى عدلى ينى امين 187

   6..0.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 شيماء احمد جالل عبد الاله 188

   00.06% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 شيماء جالل حسين مصطفى 189

191 
 محمد حسن شيماء حسن

1111 
 النبات

ممتاز مع مرتبة  )

 0916%. (الشرف

  

   0916.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 شيماء صابر عبد الحميد عبد الحافظ 191

   96%0.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 شيماء صابر محمد تونى 191

   6..10% (جيــــــــــد ) الرياضيات 1111 شيماء صالح البكرى مختار 193

   6%000% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 شيماء عصمت بخيت محمد 194

   6%00.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 شيماء على محمد مصطفى 195

دا  جيـد جـ ) علوم الحاسب 1111 شيماء محمد رسمى عمر 196 ) %00..6   

   6%09.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 شيماء محمد شحاته محمد 197
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   6..0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 شيماء محمود على احمد 198

لمقبـــــــو ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 شيماء منصور عبد الحميد منصور 199 ) %.0%96   

   6.%00% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 1111 صباح محمود محمد مرسى 111

   00006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 صفاء عطيه توفيق حسن 111

   6%909% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 صفاء محمود عبد العال محمود 111

   09.6%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 صفيه عبد المنعم حسن طه 113

114 
 ضياء مصطفى محمد حسانين

1111 
 النبات

جيدجدا مع مرتبة  )

 6%%0.. (الشرف

  

115 
 طارق محمد عبد اللطيف عبد الحميد

1111 
 الرياضيات

ممتاز مع مرتبة  )

 6.%00. (الشرف

  

ـــــــــدجيـ ) الكيمياء 1111 طلعت زين عبد العليم حفناوى 116 ) %909.6   

   6..90% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1111 عادل ابو على اسماعيل محمد 117

   09.6.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 عبد الرحمن احمد محمد على 118

   6..0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 عبد الرحمن عدلى عبد الرحمن سيد 119

111 
 عبد الرحيم عبد الفتاح صديق بخيت

1111 
 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 6.%0.. (الشرف
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111 
 عبد الرحيم ناصر محمد على

1111 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 00106. (الشرف

  

   16%0.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1111 عبد العزيز احمد عبد العزيز البسيونى 111

   6%001% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 عبد اللطيف محمد محمد السيد 113

   0106.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 عبد هللا سيد كامل محمد سيد 114

   90096% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 عبد هللا على عبد هللا الكفراوى 115

   90.96% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 هللا مجدى يوسف عبد هللاعبد  116

   6%.0%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 عبد هللا محمد عبد الحميد ابو العال 117

   10006% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 عبير صالح محمود عبد المالك 118

   6..90% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 ى فراجعبير عبد الحى عل 119

   00996% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 عز هربت وهيب بسكالى 111

   01.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 عصام عزت اخنوخ خله 111

   100.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 عفاف بخيت عبد الحافظ جبالى 111

113 
 ابراهيم محمد عبد العواض عال

1111 

 علم الحيوان

جيدجدا مع مرتبة  )

 90096. (الشرف

  

   00.6%% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 1111 على عبد العال على احمد 114
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   96%0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 على محمد مصطفى احمد ابو شقه 115

   09.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 نبيل دياب جابر على 116

   6%%0.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 عمرو مجدى درويش الجبالى 117

   09.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 عمرو محمود مصطفى مدكور 118

ــــــدجيــــ ) الكيمياء 1111 عيد بطرس نعيم مشرقى 119 ) %10%16   

   0996%% (جيـد جـدا   ) الفيزياء وااللكترونيات 1111 غاده سمير على مصطفى 131

   00916% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 غاده عبد الناصر محمود عبد الحافظ 131

   0996.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 غاده محمد محمود عبد هللا 131

133 
موسى / مد ضياء الدين مح/ غصون 

 محمد

1111 

 6..90% (جيــــــــــد ) الكيمياء

  

   0996%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 فاتن منير عبد هللا عبد القوى 134

   909.6% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 فادى جمال شكرى واصف 135

136 
 د انور سيدفاطمه الزهراء سي

1111 

 علم الحيوان

ممتاز مع مرتبة  )

 6%00.. (الشرف

  

   09.6%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 فاطمه جمال عبد النعيم قطب 137

 الرياضيات 1111 فاطمه حسين عبد هللا محمد 138
ممتاز مع مرتبة  )

..0096   
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 (الشرف

   0916.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 حسن فاطمه عبد المنعم عبد العزيز 139

141 
 فاطمه عيسى عبد الحكيم عيسى

1111 
 علم الحيوان

ممتاز مع مرتبة  )

 6%%0%. (الشرف

  

   01.6.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 فاطمه منتصر ابو الوفا محمد 141

   6%000% (جيــــــــــد ) والميكروبيولوجيا الكيمياء 1111 فاطمه هاللى فهمى صديق 141

   6..00% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 فاطمه يوسف احمد الضمرانى 143

144 
 فزاع شوقى زينهم سيد

1111 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 0016.. (الشرف

  

   6.%90% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1111 كرستين سامح زكريا ابادير 145

   909.6% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 كرستين صفوت مريد عياد 146

   96%90% (مقبـــــــول ) علوم الحاسب 1111 كرستينا فادى نسيم جرجس 147

ـدجيـــــــــ ) الفيزياء والكيمياء 1111 كرستينا مجدى معوض ارمانيوس 148 ) %00%06   

   6.%0.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 لبنى حموده احمد حموده 149

   06%0%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 محمد حسن/ محمد جمال / لمياء  151

   00906% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 ماجد نبيل شحاته عطيه 151
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   90096% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مزى ويصا ماجى ثروت ر 151

   6..0.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ماجى مجدى رؤوف عياد 153

154 
 مارتينا ابادير برسوم عياد

1111 
 علم الحيوان

جيدجدا مع مرتبة  )

 00196. (الشرف

  

   0106.% (جيــــــــــد ) الفيزياء 1111 مارتينا عادل سعد منصور 155

   00.96% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مارتينا يوسف عزيز سعيد 156

   6%.00% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 مارك عاطف نمر اسكندر 157

ـــدجيـــــــ ) علم الحيوان 1111 ماريانا جرجس موسى سعد 158 ) %.0.06   

159 
 ماريانا سامى الفونس تادرس

1111 
 علم الحيوان

ممتاز مع مرتبة  )

 0996%. (الشرف

  

   06%0%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 مارينا رضا يوحنا ويصا 161

   6%00.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مارينا زكريا سامى سند 161

   96%0.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1111 مايسه عبد الرحيم سالم محمد 161

   09.6.% (جيــــــــــد ) الفيزياء 1111 مايكل شوقى سعد هللا بخيت 163

   0096%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مايكل فنجرى حلمى بسطا 164

   96%00% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 مايكل كمال صالح ميخائيل 165
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   90916% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 متولى عزت متولى محمد 166

   6.%10% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مجدى سميح عباس قلته 167

   6.%00% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مجدى ناجح مفيد حناوى 168

   6%009% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 1111 عبد القادر الشريف/ احمد عصام / محمد  169

171 
 حسن حسنى/ احمد حلمى/ حسن / محمد 

1111 

 الفيزياء

ممتاز مع مرتبة  )

 1009.6 (الشرف

  

   90.06% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمد ابراهيم عبد الكريم عبد الحليم 171

   90196% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمد احمد عبد الرحمن قراعة 171

   96%0%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمد احمد محمد هريدى 173

   6%00%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 محمد اسماعيل محمد فرغلى 174

   96%90% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمد اسماعيل محمد محمد 175

   0006%% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 1111 محمد السيد محمود خليل 176

   000.6% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمد جمال الدين سيد نوفل 177

   0916.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 د هللامحمد حماد عراقى عب 178

   0.96%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 محمد حمدى عثمان احمد 179
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   6%.90% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 محمد حميده على حميده الخشبى 181

   009.6% (جيــــــــــد ) لكترونياتالفيزياء واال 1111 محمد رفعت محمود عطيه 181

   00006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمد عاطف محفوظ محمد 181

183 
 محمد عبد الشكور محمد يوسف

1111 
 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 01.6.. (الشرف

  

ولمقبـــــــ ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمد عبد الفتاح احمد زيد 184 ) %.0%06   

   0.16%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمد عبد القادر على عبد القادر الكرانى 185

186 
 محمد عبد القوى محمد الفاضلى

1111 

 الجيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 6%101% (الشرف

  

187 
 محمد عبد هللا احمد محمد

1111 

 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 6%900. (الشرف

  

   6%%00% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 1111 محمد عبد هللا عطيه عبد هللا غانم 188

   0996.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمد عمر توفيق مهران 189

   96%0%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمد فيض عبد اللطيف يوسف 191

   6.%90% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 ابراهيم محمودمحمد محسن  191

   90096% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 محمد محمود احمد سيد 191
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   0116.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمد مصطفى احمد عبد الرحمن 193

ــــــدجيــــ ) الكيمياء 1111 محمد مصطفى حسن احمد 194 ) %100.6   

   90.06% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمود بكرى محمد احمد 195

   90906% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 محمود حسنى محمود احمد 196

197 
محمود عبد الحميد محمود عبد الحميد 

 الغمراوى

1111 

 6%%90% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء

  

   0096.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمود عبد هللا حامد المليجى 198

   06%90% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمود عبد المعز على خضراوى 199

   6..00% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 محمود محمد عباس القاضى اسماعيل 311

   6%900% (مقبـــــــول ) الرياضيات 1111 عبد الحافظ احمدمحمود محمد  311

   6%01.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 1111 محمود محمد محمد عقيلى 311

   6%%0.% (جيــــــــــد ) الفيزياء 1111 محمود مطر عبد العال جاد الكريم 313

ــدجيــــــــ ) الكيمياء 1111 محمود مكرم حامد عبد العليم 314 ) %90096   

   6%.0.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 محمود هاشم محمد هاشم 315

   00.96% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 محمود وفقى عبد المقصود حسين 316
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317 
مصطفى / محمد محيى الدين / محمود

 حسن

1111 

 06%90% (مقبـــــــول ) الكيمياء

  

318 
 مرفت ابراهيم احمد محمد

1111 

 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 6%%0.. (الشرف

  

   6.%90% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مروه السيد ابراهيم بدر 319

   00996% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مروه ثروت احمد عبد العليم 311

   0096%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 جمال عمر عبد المتجلى مروه 311

   00916% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 مروه حامد محمد محمد منيب 311

   96%00% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 مروه حمدى محمود عبد الهادى 313

   00106% (جيــــــــــد ) يمياءالفيزياء والك 1111 مروه سيد محمد مرسى 314

   01.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 مروه شحاته حسن عبد العزيز 315

   96%90% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 مروه عبد العاطى على بدوى 316

   0006.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مروه عبد هللا عبد الموجود عبد هللا 317

   000.6. (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مروه على محمد حسانين 318

   00.06% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 مروه هانى ناجى احمد على غنام 319

ـدجيـــــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مريانه جمال حبيب بخيت 311 ) %00906   
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   6.%00% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مريم جمال نوبى سيد احمد 311

   00016% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 مريم خليفه بشته سوس 311

   90096% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 مريم سمير رمزى جرجس 313

   6%%10% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 وجدى عبد السيد شفيقمريم  314

315 
عبد السالم عبد / محمد نجيب / مصطفى 

 هللا

1111 

 6%009% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا

  

   00006% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 مصطفى حسن يوسف حسن 316

317 
 مصطفى سيد احمد على

1111 

 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 0.16.. (الشرف

  

   0016.% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 1111 مصطفى صابر عبد النبى جاد الرب 318

   6%%90% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 1111 مصطفى طلعت عرفان نصر 319

   00.6.% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 1111 زق احمدمصطفى عبد الصبور عبد الرا 331

   90006% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 1111 مصطفى عزت محمد عبد هللا 331

   6%.0.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 مصطفى محمد قطب ذكى 331

ــــــــدجيــ ) الجيوفيزياء 1111 مصطفى محمود حسن اسماعيل 333 ) %.01.6   

   0.96.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 مالك رفعت ميخائيل جبره 334
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   6%09.% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 1111 ممدوح احمد محمد مهران 335

   10.96% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 ممدوح محمد على محمد 336

   16%90% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 منار احمد كامل محمد 337

   90916% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 محمد حسن/ احمد محسن / منار الهدى  338

339 
 منار عبد العظيم محمد تركى

1111 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 6..0.. (الشرف

  

341 
 نار محمد احمد جودهم

1111 
 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 00.96. (الشرف

  

   6%00.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 منار نبيل مرتجى ابراهيم 341

   6%000% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 1111 منتصر محمد يحيى الطيب 341

   00916% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 ت صادق احمدمنه هللا نشأ 343

   00006% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 منى احمد عبد الرحمن محمد 344

   00006% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 منى احمد على احمد 345

   909.6% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 دمنى فاروق عبد اللطيف احم 346

   0906.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 منى محمد مبروك محمد 347

   09.6.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مها احمد عطيه عبد الغنى 348
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   90916% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 مى احمد حسين مرسى 349

   0096.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مى اسعد السيد محمد 351

   96%00% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مى مؤمن محمد عبد الرحمن 351

ـــولمقبــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 ميرا عماد صموئيل بسطا 351 ) %00006   

353 
 ميرفت مجدى فهمى داود

1111 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 0.06.. (الشرف

  

   6%09%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 ميشيل فتحى انس عويضه 354

   6..0.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مينا جمال هوارى مرجان 355

   06%00% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 مينا رشدى لوقا يوسف 356

   6.%0.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 مينا سامى نصرى مساك 357

   96%90% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 مينا طلعت جبرة مسعد 358

   10096% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 مينا فهيم انور مرجان 359

   90906% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 ناديه عربى احمد محمد 361

   90.96% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 نارمين ابراهيم سعيد ابراهيم 361

دجيــــــــــ ) الكيمياء 1111 ناهد عبد العواض احمد شحات 361 ) %.09.6   
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   06%0%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 ندا نبيل ونتر هرنى 363

   0.96.% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 1111 ندى حسام محمد صالح الدين حسن 364

   6.%90% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 نرمين عادل حبيب فرج 365

   01.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 نرمين عزت أمين عطيه 366

   6.%0%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 1111 نسمه سيد محمد سيد 367

   01.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 نهال بالل سيد محمد 368

   6..0.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 نهال عبد النبى عبد العزيز محمد 369

   00996% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 نهله سيد زكريا مهران 371

   0096.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 نهله عادل ابو العنين محمد 371

   6.%00% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 نهله محمد رفعت عثمان حسن  371

   6%01.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 نهى جمال حسين حسن 373

   00.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 نهى جمال سيد محمد 374

   09.6.% (مقبـــــــول ) لوجياالكيمياء والميكروبيو 1111 نوره ضاحى محمود حسين 375

   09.6.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 نيرمين شحاته ذكرى بولس 376

   109.6% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 نيفين عطيه عياد شاكر 377
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ــــــــدجيــ ) الفيزياء والكيمياء 1111 نيفين مكرم رياض سيدهم 378 ) %.09%6   

   901.6. (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 هاجر حسن على محمود 379

   6.%0.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 هاله محمود على عبد الوهاب 381

   96%0.% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 هاله محمود محمد محمد 381

   6..0.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 هانى عنتر فرنسيس حنا 381

   6..0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 هانى محمود حسن محمد 383

   6%.0.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 هانى نادر شرموخ مشرقى 384

   0096%% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 1111 بيومى هبة هللا عبد الحفيظ حسن 385

   6%.0.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 هبة هللا مصطفى محمد حسين 386

   001.6% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 هبه السيد عبد الوهاب محمد 387

   901.6% (جيــــــــــد ) مياءالكي 1111 محمد سيد/ محمد مجدى / هبه هللا  388

   01.6%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 هبه عبد الرحيم محمد يحى 389

   00996% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 1111 هبه محمد عبد الحكيم سعيد 391

دجيــــــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 هبه محمد مصطفى سليمان 391 ) %%0.16   

 الفيزياء 1111 هدير حسن محمد الهوارى 391
ممتاز مع مرتبة  )

.00.06   
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 (الشرف

   6%.90% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 هدير كمال فاروق خليفه 393

   6.%0.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 1111 هناء ابو الفتوح عبد الغنى محمود 394

   6%%90% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 هناء صالح سليمان الدرديرى 395

   00.96% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 هناء محفوظ أحمد الديباوى 396

397 
 هند سالمه عبد العال احمد

1111 

 الفيزياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 909.6. (الشرف

  

   90196% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 هند طاهر على بدوى 398

   90096% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 هند محمد حلمى حسن حبيش 399

   6.%0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 هيثم سمير ربيع السيد 411

   96%0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 1111 وائل محمد محمد مصطفى 411

   96%0%% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 1111 وفاء عبد الرحيم على دكرونى 411

   6%009% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 1111 وفاء عبد العليم محمود عبد الصالحين 413

   00.6.% (جيــــــــــد ) لكيمياء والميكروبيولوجياا 1111 والء اسماعيل دسوقى عبد الحليم 414

   6%900% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 والء عيد احمد عبد الغنى 415
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   16%00% (جيـد جـدا   ) الرياضيات 1111 والء محمد توفيق ثابت 416

ــــــولمقبـ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 والء محمود محمد احمد 417 ) %90.%6   

   0016.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 وليد ابراهيم محمد عبد العواض 418

   6..0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 وليد فرج هللا روفائيل مترى 419

   96%0.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 ياسمين محمد احمد ابو السعود 411

   0.96.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 يوستينه عاطف سالمه جبره 411

   00.6.% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 1111 كامل جابر/ محمد خطاب / يوسف  411

ــــــــدجيــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 1111 يوسف احمد محمد يوسف 413 ) %109%6   

 


