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 املقبولني الثانيبأمساء طالب املستوي كشف 

م0202/0200للعام اجلامعى  )علوم وتكنولوجيا االغذية(فى برنامج   

 النسبة المئوية اسم الطالب م

 84.49 نورهان ابو الحمد محمد على  .1

 84.15 الحميدمحمد عصمت عدلى عبد   .2

 82.68 رانيا كامل مصطفى السقطى  .3

 82.18 سهيلة محمود فرج هللا علي  .4

 81.69 رقيه كمال ناجح عبدالعال  .5

 81.94 احمد صالح محمد محمد  .6

 89.88 رشا احمد محمود عبد الاله خليل  .4

 89.68 جهاد محمد ابو البها جوده   .9

 89.25 ديانا عبده صديق حسين  .8

 98.45 محمودندا ناصر سيد   .19

 98.45 ايمان عاطف احمد محمود  .11

 98.54 منار على مصطفى احمد  .12

 98.36 نورهان طه محمد احمد  .13

 98.99 رغده فرج عبد هللا عطيت هللا  .14

 99.46 اسماء محمود حامد أحمد  .15

 99.46 سهى محمود خلف محمد  .16

 99.26 ايمن عالء محمود عبد هللا  .14

 99.25 ناصر مهدى سيد عبد الحافظ  .19

 99.19 نورهان سامح احمد رأفت عبدالرحمن  .18

 94.84 نجوى االدهم نصرالدين امين  .29

 94.91 سماح خالد شاكر محمد  .21

 94.45 عمر جاد الكريم صابر حسن  .22

 94.44 جورجي  نانسى طلعت عاذر  .23

 94.51 سلمى احمد عبد الحميد محمد  .24

 94.46 دالعزيزاحمد محمود احمد عب  .25

 94.39 الكريم عبد الغنىانهار احمد عبد   .26

 94.21 ايه هانى فتحى محمد  .24

 94.14 امنيه عبد السميع مهران محمود  .29

 94.13 امانى معوض ثابت رياض  .28

 94.19 وفاء على محمود عبد الكريم  .39
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 94.99 عبد الرحيم الرماح احمد احمد  .31

 94.94 نهى ابراهيم خليفة رمضان  .32

 94.96 اميره ابو العال درويش ابو العال  .33

 94.99 حجازى جابرنسمه مرسى   .34

 94.99 منار خالد احمد الضمرانى  .35

 96.88 اروى محمود مهران محمد  .36

 96.93 منار ناصر على عبد المولى  .34

 96.49 دعاء ابراهيم السيد محمد  .39

 96.42 نورهان ياسر عز الدين درويش  .38

 96.65 ريهام تاج عبد الراضى عبد الاله  .49

 96.44 هاجر شعبان احمد حسنين  .41

 96.29 جهاد محمد كمال محمد  .42

 96.25 مروه مدحت حسن محمد  .43

 96.24 امانى حشمت احمد عبد الرسول  .44

 96.22 االء احمد محمود احمد  .45

 96.14 حنان صابر محمد السمان  .46

 96.15 هبه حازم عبد الحميد محمد  .44

 96.99 هبه هللا سليم حسين حسن  .49

 95.48 منار العارف عبد العال على  .48

 95.49 منال محمد عبد الرحمن محمد  .59

 95.44 شيماء ممدوح احمد محمد  .51

 95.42 هايدى مشهور عبد الحميد احمد  .52

 95.69 عبد الاله احمد عبد الواحد امين  .53

 95.64 امنيه اشرف صديق عنانى  .54

 95.43 مروه محمد احمد عبد الرحمن  .55

 95.28 مروه وائل عثمان محمود  .56

 95.26 االء اشرف خلف هللا محمد  .54

 95.25 احمد دياب سعيد دياب  .59

 95.15 ساندى عبد المالك القمص جرجس عبد المالك  .58

 95.13 شروق سيد على سليمان  .69
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 95.11 اسماء محمد عبده على  .61

 95.94 ايه ماهر فتحى السيد  .62

 94.84 ايه رشاد على عبد الجليل  .63

 94.84 ايه عبد الحميد اسماعيل محمود  .64

 94.82 شيماء رمضان محمد احمد  .65

 94.98 مريم االسد عبد العاطى ايوب  .66

 94.95 هاجر محمود احمد هاشم  .64

 94.49 رانيا محمد حنفى عبد السميع  .69

 94.68 احمد كمال احمد على  .68

 94.65 احمد عبد العزيز حلمى عبد العزيز  .49

 94.64 نوره صابر محمود احمد  .41

 94.59 مريهان جمعه محمد بخيت  .42

 94.48 مياده بهاء محمد على  .43

 94.44 محمود محمد احمد حامد  .44

 94.43 مها السيد محمد بدوى  .45

 94.36 اسراء عبد الفتاح محمد عبد اللطيف  .46

 94.35 مياده عبد الفضيل محمد عبد الاله  .44

 94.32 ايه التايب ابو حمادى محمد  .49

 94.25 محمد هاشم محمود محمد  .48

 94.21 الحميدايه عبد الحميد منصور عبد   .99

 94.93 دعاء قدرى صادق  عبد الحميد  .91

 93.86 سلمى رجب حافظ السيد  .92

 93.96 عبد هللا حلمى مهدى محمد  .93

 93.95 رحمه مصطفى حلمى احمد  .94

 93.92 جهاد عادل محمد عبدالقادر  .95

 93.92 منار ايمن محمدين احمد  .96

 93.42 ضحى ربيع توفيق احمد  .94

 93.56 ريهام جميل عبد البر محمد  .99

 93.46 رؤى خالد صابر محمد  .98

 93.42 ياسمين ايمن احمد سيد  .89
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 املقبولني الثانيبأمساء طالب املستوي كشف 

م0202/0200للعام اجلامعى  (علوم وتكنولوجيا االغذية)فى برنامج   

 النسبة المئوية اسم الطالب م

 93.36 شيرين عصام عبد الجابر احمد  .81

 93.29 الرحمن رنده عبد العليم محمد عبد  .82

 93.25 لمياء محمود محمد عبدالستار  .83

 93.24 روان ياسر محمد أحمد  .84

 93.24 محمد ممدوح كامل عبد الاله  .85

 93.22 احمد محمود مصطفى السيد  .86

 93.19 دينا على خير طه محمد  .84

 93.94 امانى  محفوظ احمد خضيرى  .89

 93.94 هيام عبد الناصر خلف شحاته  .88

 93.91 احمد كيالنىعلياء عبد الناصر   .199

 92.86 فرحه محمد مصطفى عبد الحميد محمد  .191

 92.96 ايمان محمد على عبد اللطيف  .192

 92.45 نوران احمد عيسى احمد  .193

 92.42 محمود كمال ابو القاسم سليم  .194

 92.69 حنس سامح موريس مرجان  .195

 92.64 امنيه عابد محمد محمود  .196

 92.61 نوران احمد عمر عبد الراضي  .194

 92.56 موسى شمس الدين موسى نياد  .199

 92.59 اسماء القاضى  ابراهيم محمود  .198

 92.48 مهرائيل بخيت حبيب جيد  .119

 92.44 نوفا ممدوح خيرى نور الدين  .111

 92.33 خلود احمد رجب احمد  .112

 92.21 اسراء محمود علي كمال الدين   .113

 


