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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   08.37% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 2112 ابتسام حمدى عبد الجواد عثمان 1

دجيــــــــــ ) الفيزياء والكيمياء 2112 ابرام رمزى عبد المالك جاد هللا 2 ) %58.57   

   7%%38% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ابراهيم دسوقى احمد سالم دسوقى 3

   18.17% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 ابراهيم سعد الشناوى جبر 4

   38007% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 احالم كمال محمد عمار 5

   380.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 احالم محمد غزاوى قطب 6

7 
 احمد ابراهيم جالل ابراهيم

2112 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 38007. (الشرف

  

   18.07% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 احمد السعيد على القط 8

   7..08% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 احمد جمال محمد يوسف 9

   38337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 احمد سيد محمد احمد 11

   380.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 احمد عابدين عبد الهادى عبد الجواد 11

   8537%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 يخ سيداحمد عبد الرحمن احمد الش 12

   38007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 احمد على محمد مهران 13
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   7%383% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 احمد عمران محمد احمد 14

15 
 احمد فتحى صابر احمد

2112 
 الكيمياء

ا مع مرتبة جيدجد )

 38.57. (الشرف

  

   37%8%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 احمد فوزى طه عيسى 16

   7..58% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 2112 احمد محمد احمد مسعد  17

   08157% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 احمد محمد عمر درويش 18

   08007% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 حمود محمداحمد محمد م 19

21 
 احمد محمد نشأت ابراهيم حسين

2112 

 الفيزياء

ممتاز مع مرتبة  )

 7%83%. (الشرف

  

   7%%38% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 احمد محمد يوسف خليفه 21

22 
 احمد محمود خليفه عبد الرحمن

2112 

 ء والميكروبيولوجياالكيميا

جيدجدا مع مرتبة  )

 8.37.% (الشرف

  

   38337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 احمد محمود محمد قاسم 23

   7%081% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 احمد منصور شحات احمد 24

   8107%% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 2112 احمد نادى عبد الصبور جابر 25

   8307%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 اسامه احمد محمود على 26
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   7%380% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 اسامه اسحاق حنا عقل 27

   38307% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 اسامه رمضان فضل وهيدى 28

   38037% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 سراء امين صبره منصور ا 29

   58537% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 اسراء خالد مصطفى عبد الرحمن 31

31 
 اسراء رمضان محمد عبد البارى

2112 

 الرياضيات

ممتاز مع مرتبة  )

 38.07. (الشرف

  

   7%.08% (مقبـــــــول ) كيمياء والميكروبيولوجياال 2112 اسراء على محمد مصطفى 32

   7%%8%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 اسراء محمد عبد العزيز احمد 33

   385.7% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 احمد ابوزيد/ محمد العربى / اسالم  34

   07%08% (مقبـــــــول ) والكيمياء الفيزياء 2112 اسالم احمد محمود على 35

   080.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 اسالم حامد محمد هاشم 36

   083.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 اسالم رشاد شحاته العيسوى 37

ـــــــولمقب ) الفيزياء والكيمياء 2112 اسالم عبد الحميد محمد وهدان 38 ) %381.7   

   7.%38% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 اسالم عيد محمد محمد 39

   07%08% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 2112 اسالم كمال عبد الشفوق عبد الباقى 41
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   18317% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 اسالم مصطفى هالل امين 41

   583.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ء احمد جابر جاد الكريماسما 42

   7%583% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 اسماء احمد حسن محمود  43

   380.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 اسماء حسين عباس عبد الحافظ 44

   85.7.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ماء حشمت محمد احمداس 45

   083.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 اسماء خالد عبد الحكيم عبد الحافظ 46

   7%80.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 اسماء رفاعى عبد الرحيم عبد الرحيم 47

   7.%8%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 اسماء صاوى عبد العال جاد هللا 48

   85.7%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 اسماء صفوت عبد المعز محمد  49

   7%.18% (مقبـــــــول ) الكيمياء وعلم الحيوان 2112 اسماء عبد هللا عبد الحكيم حسن 51

   8007%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 اسماء على حمدى عبده 51

   8.37.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 اسماء محمد محمود عبد الاله 52

   08307% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 اسماء محمود محمد حسانين 53

   7%%8%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 اسماء محمود محمد نصار 54

   08557% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 اكرم جميل عبد هللا جاد هللا 55
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   18.07% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 الحسن حسين حسن محمد سليم 56

   38337% (مقبـــــــول ) لكيمياءالفيزياء وا 2112 الحسن مصطفى محمد عبد الرحمن 57

   7%83%% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 2112 الحسين حسنين عبد العليم حسنين 58

   7..38% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 الشيماء عثمان ذكى رشوان 59

ـــــدجيـــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 امانى خضراوى محمد خضراوى 61 ) %083%7   

   85.7%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 امانى رجب حسن جبر 61

   7%%08% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 امل اسحق عشم معوض 62

   7..08% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 امل زكريا عبد السند محمود 63

   37%08% (مقبـــــــول ) الكيمياء 2112 محمد سيد امل محمد 64

   18037% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 اميره احمد عبد الحفيظ حسين 65

   18007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 اميره فرج احمد احمد 66

67 
 اميمه فوزى ابراهيم منصور

2112 

 الكيمياء

دجدا مع مرتبة جي )

 7..8.% (الشرف

  

   38337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 اميمه محمد محمود توفيق 68

   7.%38% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 اميمه محمد مخيمر عبد العال 69
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ولمقبـــــــ ) الفيزياء والكيمياء 2112 انجى عبد هللا رمزى ذكى 71 ) %083.7   

   08017% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 اندرو بهيج ذكرى مسعود 71

   08507% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 اوليفيا موريس فوزى ميخائيل 72

   8537.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ايرين نادى ابادير بسطا 73

   57%18% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ايرينى انسى موسى زخارى 74

   7%085% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ايرينى جرجس حنا عبد هللا 75

   080.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ايرينى جميل حنا رزق 76

   38017% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 2112 ايمان جمال الدين احمد يوسف  77

   7..38% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 ايمان سيد جابر سيد 78

   38017% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 ايمان صابر حامد احمد 79

81 
 ايمان صابر عبد الاله محمد

2112 
 يوفيزياءالج

جيدجدا مع مرتبة  )

 7..8.% (الشرف

  

   385.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 ايمان عثمان عبد الناصر حسن 81

   7..38% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 ايمان عماد الدين عبد هللا عثمان 82

ـــدجيـــــــ ) الرياضيات 2112 ايمان فوزى محمد عبد اللطيف 83 ) %381.7   
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   7%%18% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ايمان محمد محمود الشرقاوى 84

   081.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ايمن حسن السيد ابراهيم 85

   08.07% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 2112 ايمن مصطفى ثابت احمد 86

   7..38% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 يناس اسعد ايوب عطاهللاا 87

   08507% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ايه عبد هللا محمد بيومى 88

   7%83.% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 2112 ايهاب عبد اللطيف عبد العال زيدان 89

   7%380% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 بدور محمد على عبد الرحيم 91

91 
 تهامى انور تهامى محمد

2112 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 38.37. (الشرف

  

   7%385% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 جمال بدرى جاد رزق هللا 92

   37%8%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 جمال عبد الحميد معوض محمد 93

   08037% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 2112 جمعه شعبان شرف صادق 94

   37%38% (جيــــــــــد ) الفيزياء 2112 جمعه فضل هللا عبد الحميد على 95

   8317.% (جيــــــــــد ) يزياء والكيمياءالف 2112 جهاد احمد حسن هالل 96

   7.%8%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 جهاد خالد عبد الحكيم عبد الحافظ 97
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   180.7% (جيــــــــــد ) الفيزياء 2112 جهاد عبد االخر حماد محمد 98

   7%%08% (مقبـــــــول ) االكيمياء والميكروبيولوجي 2112 جهاد عبد الكريم مصطفى قطب 99

   38337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 جهاد محمود محمد فريد الشريف 111

   7%383% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 جوزيف عاطف يوسف ساويرس 111

ــــولمقبـــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 جون نبيل جيد جورجى 112 ) %183%7   

113 
 حسام الدين عطيه عماره عمر

2112 

 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 7..38. (الشرف

  

   7..58% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 حسام حسن سيد محمود 114

   7%%08% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 حسام سعيد عبد العزيز احمد غمرى 115

   180.7% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 2112 حسام سيد عبد المنعم محمود 116

   8317%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 حسام صالح الدين محمد حسانين 117

   383.7% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 2112 حسن شعبان زكى عقيد حسن 118

   08.07% (جيــــــــــد ) اءالكيمي 2112 حسن كامل حسن كامل سليمان 119

   07%08% (مقبـــــــول ) الكيمياء 2112 حسن محمود حسن عبدالاله 111

   8137.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 حسن مصطفى حسن محمد 111
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   57%18% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 حمدى محمد محمد عبد الحميد 112

   38337% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 حميدو محمد ابو ضيف بخيت 113

   08307% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 حنان ابراهيم زارع محمد 114

   7%80.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 دعاء احمد سيد احمد 115

   7%%08% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 دعاء حسن شحاته يس 116

   7..8%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 دعاء فارس محمد على 117

   38337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 دعاء محمد محمود عبد السالم 118

   8357%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 دالل حسن ابراهيم عبد العظيم 119

   7%%58% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 دميانه رفيق راضى عزيز 121

   8157.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 دينا تراشر مكين رومان 121

   7%385% (مقبـــــــول ) زياء والكيمياءالفي 2112 رامى نشأت ملك نصر 122

   8007%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 رانيا محمد طايع محمد 123

   7%%8.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 رباب محمد كيالنى حمدان 124

يــــــــــدج ) الفيزياء وااللكترونيات 2112 رشا محمد عثمان عبد العاطى 125 ) %%8007   

   80.7.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 رمضان كامل عبد الحفيظ محمود 126
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   07%38% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 رنا مجدى محى الدين على خليل 127

ـــــــولمقب ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 رنا مصطفى محمد مصطفى درويش 128 ) %18057   

   7%585% (جيــــــــــد ) الفيزياء 2112 روفيدا احمد صابر عبد العزيز 129

   18037% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 رومانى ميخائيل فانوس ميخائيل 131

   8007%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ريم احمد محمد محمد 131

   18137% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 ريهام صابر توفيق عبد السالم 132

   7%85%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 ريهام صفوت حمد عبد العليم 133

   08057% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 2112 ريهام عالء الدين عبد هللا عثمان 134

   7%380% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ريهام عيسى جرجوسه ميخائيل 135

   08007% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 ريهام محمد عبد الغنى محمد 136

   80.7%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ريهام نشأت ثابت ارمانيوس 137

   38317% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ور احمد ابراهيم حسينزه 138

139 
 زينب حسن سيد عبد العال 

2112 
 علم الحيوان

جيدجدا مع مرتبة  )

 08007. (الشرف

  

   7..38% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 زينب درويش سيد درويش 141
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   58.37% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 يم محمد ابو شنيفزينب مدثر عبد النع 141

   8.37%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 ساره جمال الدين سيد نوفل 142

   8.37%% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 2112 ساره حماد حامد حسين  143

   7%083% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 الرحمنساره عبد الحليم سعد عبد  144

   7%.18% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ساره كمال محمد عثمان  145

   7%%08% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ساره محمد كمال فرغلى 146

   08307% (مقبـــــــول ) ياءالفيزياء والكيم 2112 ساره نبيل كامل ملك 147

   18307% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 سالى اسحق وديع اسحق 148

   38337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 سامح سالم نادى مقار 149

   08.37% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 سامح سعد شوقى نخله 151

   7%85%% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 2112 ساهر كامل نعمان بخيت 151

   38337% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 سحر احمد رشدى محمود 152

153 
 سحر خيرى احمد محمد

2112 
 علوم الحاسب

جيدجدا مع مرتبة  )

 081.7. (الشرف

  

   18057% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 سلفانا نبيل نعيم يوسف 154
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   37%18% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 سلمى سيد عبد العظيم جوهر 155

156 
 سمر احمد خالف على

2112 
 النبات

جيدجدا مع مرتبة  )

 38107. (الشرف

  

   58337% (جيـد جـدا   ) يولوجياالكيمياء والميكروب 2112 سمر اشرف اسماعيل قناوى 157

   58317% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 سمر شحاته خلف محمد 158

   8507.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 سوزان محمد عبد النعيم جوهر 159

ـــــــدجيـــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 سوزان محمد فهمى محمد بدوى 161 ) %583%7   

161 
 سيد عبد المحسن ضاحى جاد

2112 

 الرياضيات

ممتاز مع مرتبة  )

 8307%. (الشرف

  

   580.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 سيد فؤاد ظاهر سيد 162

   08337% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 سيلفيا اشرف بشرى مختار 163

   7%383% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 شحاته حسن شحاته حسن 164

   08007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 شرين عبده ابوزيد محمد 165

   7.%18% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 شنوده لويس ميخائيل عازر 166

   7%%08% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 شحاته عبد القادرشهنده شحاته  167

   7..8%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 شيرى مكرم نجيب عبد النور 168
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   8307.% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 2112 شيماء حسن حسين على 169

   8537%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 شيماء رفعت احمد العبد 171

   58137% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 شيماء زكريا سيد احمد 171

   7%%38% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 شيماء عبد الخالق احمد عبد الرحيم 172

   18107% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 ىشيماء محمد االمين هاشم عل 173

   58007% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 شيماء مصطفى عبد الستار احمد 174

175 
 صابر حسن صابر عبد القادر

2112 
 علم الحيوان

ممتاز مع مرتبة  )

 7%380. (الشرف

  

   7..08% (مقبـــــــول ) يولوجياالج 2112 صبرى حمدى عبدالراضى على الجندى 176

   08317% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 صفاء عامر حسين حسانين 177

   7%083% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 2112 صفاء مدحت عطيه عبد العال 178

بـــــــولمق ) الجيوفيزياء 2112 ضياء الدين محمد عبد الصبور على 179 ) %08%%7   

   17%08% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 طه حسين عثمان خالف 181

   38057% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 2112 عبد الحميد مواس هريدى سليمان 181

   57..1% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 عبد الرحمن حسنى نجدى على 182



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

 2102 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   38317% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 عبد الرحمن محمد احمد جاد هللا 183

   08.07% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 عبد الرحمن مصطفى حسانين عليوه 184

   07%.3% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 عبد العظيم عزمى عبد العظيم حسنين 185

   7.%8%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 2112 عبد الناصر جمال الجرزاوى سعد هللا 186

187 
 عبد ربه زغلول عبد ربه عبد الرازق

2112 

 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 7%%18. (الشرف

  

   7%080% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 عبير احمد محمود محمد 188

   7..08% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 العزيز على وافى عبير عبد 189

   38337% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 عبير محمد محمد حسن دميس 191

   38337% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 عز محمود عبد العزيز احمد 191

   58.17% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 عزه كمال ابراهيم خلف 192

   7%83.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 على حسان عبد النعيم صالحين 193

   83.7%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 على عبد العال محمد اسماعيل 194

   81.7%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 2112 على عبد الكريم على خليفه 195

   8.57%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 علياء صالح الدين عبد الحكيم محمد 196
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   8.07.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 عماد الدين محمد احمد محمد عبد الحميد 197

   58137% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 2112 عمر عبد الحكيم عبد الغفار محمد 198

   18557% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 عمرو محمد ابو السعود على عوض 199

   7%083% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 عيده حسانين شحاته حسانين 211

   38157. (جيـد جـدا   ) الفيزياء وااللكترونيات 2112 غاده عبد الرضى جاد الكريم حسين 211

   7%.38% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 فاطمه حسن محمد عبد الجليل 212

   7%%38% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 فاطمه عالم ابو العال على 213

يـد جـدا  ج ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 فاطمه على محمد احمد 214 ) %%8.07   

   383.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 فاطمه فرغلى عبد العظيم فرج 215

216 
 فاطمه محمد فولى توفيق

2112 

 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 8337.% (الشرف

  

بـــــــولمق ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 فهد محمد مرغنى ابراهيم 217 ) %38%17   

   38537% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا والكيمياء 2112 كارولين كميل حكيم جرجس 218

   7.%18% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 كرستين حلمى فهمى شاروبين 219

لمقبـــــــو ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 كرستين سيد يوسف جرجس 211 ) %38%07   
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   38337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 كرستين مكرم بباوى حنا 211

   7%180% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 كرستينا غبلاير مسعد مسعود 212

   58.37% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 كرم الفى ناشد مقار 213

   8.37%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 كريمه عبد الوهاب عزت عبد الوهاب 214

215 
 ليلى حسن سيد حسين

2112 

 علم الحيوان

ممتاز مع مرتبة  )

 7.%8%. (الشرف

  

216 
 مؤمن على محمود محمد

2112 
 الجيوفيزياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 7%380. (الشرف

  

217 
 يل بخيتماجد بخيت صموائ

2112 

 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 8307%% (الشرف

  

   17%18% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ماجى محفوظ فرج توفيق 218

   07%18% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 مادونا خيرى حكيم جرس 219

221 
 مارتينا عدلى منصور كامل

2112 

 والميكروبيولوجياالكيمياء 

جيدجدا مع مرتبة  )

 38307. (الشرف

  

   18117% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مارى عادل وهيب شفيق 221

   38337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ماريان صبرى وهيب حبيب 222

   08517% (مقبـــــــول ) ياء والميكروبيولوجياالكيم 2112 ماريانا فليمون فخرى شنوده 223
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   80.7%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 مارينا حسيب مكارى خليل 224

225 
 مارينا صابر رياض فلتس

2112 
 الكيمياء والميكروبيولوجيا

جيدجدا مع مرتبة  )

 17%8.% (الشرف

  

   38337% (مقبـــــــول ) لكيمياء والميكروبيولوجياا 2112 ماهيتاب مجدى عبد المنعم صالح 226

   58517% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ماير فاروق لويز بشاى 227

   8017.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 ماير مجدى نمر جاد الكريم 228

   18037% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 مايكل جورج داوود وهبه 229

   583.7% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مايكل منصف سيف منصور 231

231 
 محسن صبرى صدقى عبد الباقى

2112 
 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 181.7. (الشرف

  

لمقبـــــــو ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمود حسن/ احمد طلعت / محمد  232 ) %18%07   

   38337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 محمد احمد احمد عبده 233

   58317% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 محمد احمد عبد الهادى ابو القاسم  234

ـولمقبــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 محمد احمد عثمان مناع 235 ) %38307   

   38057% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد احمد محمد محمد 236

   381.7% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد احمد محمود ابراهيم 237
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   7%.8.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد انصير شاذلى انصير 238

   38337% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 2112 بر عبد العليم البسيونىمحمد جا 239

   38337% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد جابر محمد شحيبر 241

   18307% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد جاد الكريم عبد الرزاق عبد الكريم 241

   58337% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 2112 محمد جمال احمد حسين 242

   38337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 محمد حسن عبد الكامل ابراهيم 243

   8.07.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 محمد حمدى توفيق على 244

   7%%58% (جيــــــــــد ) لكيمياءالفيزياء وا 2112 محمد خيرى عبد المنعم عباس 245

   18057% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد سعد صديق قاسم 246

   38.57% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد سيد جالل حسنين 247

   37%18% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد شعبان احمد صالح 248

   81.7.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد شعبان محمد رضوان 249

   7%183% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد طلعت محمد عثمان 251

   38037% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد عاطف صالح الدين محمد 251

   8307.% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مل محمدمحمد عبد الفتاح كا 252
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   18307% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد عثمان حسن عثمان شريت 253

   38337% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد عطا عطا وهيب 254

   57%08% (مقبـــــــول ) الكيمياءالفيزياء و 2112 محمد على انور محمد 255

   08007% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد قاسم محمد سيد احمد 256

   8307.% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 2112 محمد كامل محمد موسى 257

   18.37% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 محمد محمود ملظم عبد هللا 258

   38337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 محمد مصطفى محمود حسين 259

   7%.38% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد ممدوح محمد حسانين 261

   183.7% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمد نتعى شاكر علوان 261

   7.%38% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 د احمد عبد النبى محمدمحمو 262

   7.%8%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمود بدر عبد البارى قطب 263

264 
محمود جمال عبدالمنعم عبدالحليم محمد 

 مقلد

2112 

 38337% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء

  

   18337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 محمود حسين حسن حسين 265

   8037%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمود زين العابدين محمد يوسف 266
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   8037%% (جيـد جـدا   ) الجيوفيزياء 2112 محمود سعيد عبدالمجيد هيكل 267

268 
 نعم مصطفىمحمود سمير عبد الم

2112 
 النبات

ممتاز مع مرتبة  )

 8107%. (الشرف

  

   8307%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 2112 محمود عارف احمد محمد 269

   08137% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمود عايد احمد مصطفى 271

ـــــــولمقب ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 محمود عثمان على محمد 271 ) %081%7   

   7%%8.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 محمود فتحى محمد على عنب 272

   8307.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 محمود محمد خليفه محمد 273

   58.07% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 محمود مصطفى امين محمد 274

   7%080% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 فيقمدحت توفيق محمد تو 275

   085.7% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 2112 مروه احمد محمود احمد 276

   83.7.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 مروه سيد رجب حسن 277

   37%08% (مقبـــــــول ) والميكروبيولوجيا الكيمياء 2112 مروه محمد عبد الحارث محمد 278

   8507.% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مروه محمود احمد عطيه 279

   8.37%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مريانا وجيه ينى فرج 281
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   07%18% (جيــــــــــد ) الفيزياء وااللكترونيات 2112 مصطفى احمد حامد محمد 281

282 
مصطفى اكرم مصطفى كمال عبد السالم 

 علوى

2112 
 18.37% (جيــــــــــد ) الكيمياء

  

   7%183% (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 2112 مصطفى جابر محمد مهنى 283

   38157% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مصطفى رفعت شعبان عبد العال 284

   08307% (مقبـــــــول ) الكيمياء 2112 مصطفى عبد الصبور محمد احمد 285

   18357% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 مصطفى محمد حسنى محمد 286

   7%80%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 مصطفى محمد كامل محمد 287

   7%.08% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 مصطفى محمد محمد على الكتعه 288

   18557% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مصطفى محمود حسن محمد 289

   8007.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 معاذ احمد سيد احمد 291

ــولمقبـــــ ) الفيزياء والكيمياء 2112 مكاريوس حربى بشاره محارب 291 ) %08%.7   

   183.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 منار احمد حمد هللا احمد 292

   57%08% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 منار على احمد عبد الرحمن 293

لمقبـــــــو ) الفيزياء والكيمياء 2112 مناره عالء الدين احمد متولى 294 ) %18%%7   
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   7.%08% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 منال زغلول ابو دهب محمد 295

   38.07% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 منال منسى غيط منسى 296

   7..38% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 منى حسين عدلى حسين 297

   58057% (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 2112 منى عبدالحميد عبدالهادى عبدالظاهر 298

   7%%08% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 منى فتح هللا محمود الخضيرى 299

   7%%8%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 منى يوسف على يوسف 311

   38307% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 ف فرغلى عبد العالمها عاط 311

   38.57% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مها عبد الهادى محمد احمد غزالى 312

313 
 مها محمد سامى محمود محمد ابوطالب

2112 

 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 380.7. (الشرف

  

   38007% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 نشأت البرت اسكندرمودى  314

   18107% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مورا فتحى عبد المسيح بشارة 315

   18507% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 موسى كمال حبيب حنين 316

   7%383% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 2112 ميل ارميا سلطانمونيكا ج 317

   8337%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مياده عادل عبد الغنى محمد شهاوى 318
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   18037% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ميرفت عطا جبره اسحق 319

   18507% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 لف شاكر عزيز ميالد خ 311

   38.37% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مينا جمال ثابت صليب 311

   38357% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 مينا زاهر حلمى مؤنس 312

   57%8.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 مينا سميح جرس ميخائيل 313

   7%380% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 مينا صفوت فريد عجايبى 314

   08.17% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مينا فايز اسحق حنا 315

   38037% (مقبـــــــول ) يولوجياالكيمياء والميكروب 2112 مينا مراد عبد الباسط بسطا 316

   180.7% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مينا ميالد مكين عازر 317

   08.07% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 مينا هانىء وديع دمترى 318

ــــدجيــــــ ) الفيزياء والكيمياء 2112 ناصر حمدى بخيت على 319 ) %.83.7   

   7.%18% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 نجاة جابر عبد التواب مهنى 321

   38337% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 نجالء حسنى حمدى على 321

   7%%.3% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 نجالء ضاحى رياض عبد هللا 322

   7.%38% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 نجالء عبد العظيم محمد سيد 323
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   8007%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 زكى سيد/ محمد نجيب / ندا  324

   %%083% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 نرمين احمد صالح ابراهيم 325

   8057%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 نرمين فادى مكين اسطفانوس 326

   58037% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 نسمه صدقى احمد فرغلى 327

   38107% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 2112 نسمه عطيه حسين قريش 328

   7%.8.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 2112 المجيد عبد النعيم نعمه عبد هللا عبد 329

   08.07% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 نها سمير جالل بدران 331

   57%18% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 نهاد جاد الفى سيف 331

   8.17.% (جيــــــــــد ) لكترونياتالفيزياء واال 2112 نهى اسامه مروان احمد 332

   8.17%% (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 2112 نور فتحى يوسف نور 333

   7%081% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 نورا محمد جمال العوضى 334

ـولمقبــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 نورا مصطفى ابراهيم موسى 335 ) %38507   

   38017% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 نورهان حسين كامل محمد 336

   8057%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 نورهان محمد مجدى محمد مصطفى 337

   7..38% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 هاجر جاد سليم محمد 338
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   18057% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 هاجر حسن محمود حسن 339

   07%8%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 هاجر حسين عبد الرحمن حسانين 341

341 
 هاجر حماده عبد العال عمر

2112 
 الكيمياء

جيدجدا مع مرتبة  )

 8357.% (الشرف

  

   38507% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 بد الوهاب عبد السالم احمدهاجر ع 342

   7%%8.% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 هاجر نجم ابو بكر نجم 343

   8007%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 هاله رضا محمد ابراهيم 344

   7.%8%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 ابو المعالى يوسف احمدهبه محمد  345

   57%18% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 هبه مصطفى كامل محمد توفيق 346

   38337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 هدرا وجيه فهمى الياس 347

   18.17% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 حسين جابر قاسم هدى 348

   8.17%% (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 2112 هناء عبد المهيمن خلف حسين 349

   07%18% (مقبـــــــول ) الفيزياء وااللكترونيات 2112 هيام محمد عبد الوهاب سيد 351

   38337% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 علىوائل اشرف محمد  351

   7%85%% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 وائل نجاح صاروفيم جرجس 352
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   7%.08% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 وفاء حاتم عبد الوهاب عبد الحافظ 353

354 
 محمد وفاء محمد حسن

2112 
 علم الحيوان

جيدجدا مع مرتبة  )

 37%8.% (الشرف

  

   08337% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 وفاء مصطفى محمد خليل 355

   8.37%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 2112 والء صالح الدين محمد قاسم 356

   07%38% (مقبـــــــول ) لوجياالكيمياء والميكروبيو 2112 والء عاطف محمد عبد الحافظ 357

   7.%18% (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 2112 وليد مدحت محمد السيد 358

   07%18% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 ياسمين محمود حامد عبد هللا 359

   85.7.% (جيــــــــــد ) بيولوجياالكيمياء والميكرو 2112 ياسمين محى الدين عبد الاله ابراهيم 361

   7.%08% (مقبـــــــول ) الكيمياء 2112 يسرا محمد احمد سيد 361

   7..08% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 يسرى محمد سيد احمد 362

   57%08% (مقبـــــــول ) الفيزياء والكيمياء 2112 يونس عيساوى يونس عيساوى 363

 


