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

 9186بكالوريوس العلوم 
 9186 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

    مقبول جيولوجيا 6891 محمد على حسن حسن 1

    مقبول كيمياء 6891 وجية مسعود حنا تكال 2

    مقبول جيولوجيا 6891 احمد حسن احمد عثمان 3

    مقبول جيولوجيا 6891 سيف الدين االمين الحسن 4

    مقبول جيولوجيا 6891 حسين عبد العواض حسين 5

    مقبول جيولوجيا 6891 فراج سعد هللا حسن ابو زيد 6

    مقبول جيولوجيا 6891 احمد حسن احمد احمد 7

    جيد جيولوجيا 6891 مصطفى حسن محمد عمر 8

    جيد جيولوجيا 6891 على عبد القوىعبد المنعم  9

    جيد جيولوجيا 6891 حسن عباس محمد محمود 11

    مقبول كيمياء 6891 وداد عبد الرسول عبد العال 11

    مقبول كيمياء 6891 همت ابو بكلر احمد شكرى غزالى 12

    مقبول كيمياء 6891 محمد قرنى احمد عبد القادر 13

    مقبول جيولوجيا 6891 محمد محمود احمد حسين 14



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

 9186 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

    جيد جيولوجيا 6891 احمد محمد احمد ابراهيم 15

    جيد جيولوجيا 6891 احمد محمد احمد زيدان 16

    جيد جدا جيولوجيا 6891 السيد صقر ابراهيم شعبان 17

    جيد جدا جيولوجيا 6891 ايمن ناجى عبد المجيد 18

    جيد جدا جيولوجيا 6891 بخيت احمد عبد هللا 19

    جيد جدا جيولوجيا 6891 كمال الدين عبد اللطيفحاتم  21

    جيد جدا جيولوجيا 6891 حسام شوقى عبده والى 21

    جيد جدا جيولوجيا 6891 ربيع محمود على محمد 22

    جيد جدا جيولوجيا 6891 صالح اسماعيل محمد 23

    جيد جدا جيولوجيا 6891 عاطف لمعى خليل حنا 24

    جيد جدا جيولوجيا 6891 عبد الرحمن خليفة عبد الرحمن 25

    جيد جدا جيولوجيا 6891 عبد العظيم ثابت عبد الحليم 26

    جيد جدا جيولوجيا 6891 عدنان محمد عبد الرحمن 27

    جيد جدا جيولوجيا 6891 عماد رشدى سيد 28

    جيد جدا جيولوجيا 6891 عمر محمد احمد محمد 29

    جيد جيولوجيا 6891 ضياء ابراهيمن محمد 31



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

 9186 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

    جيد جيولوجيا 6891 ربيع الشيخ برى عبد العاطى 31

    مقبول جيولوجيا 6891 مهاب امين جاد حنا 32

    مقبول نبات 6891 محسن فتحى محمود الكامل 33

    مقبول نبات 6891 محمد عثمان محمد عثمان 34

    جيد جيولوجيا 6891 شعبان محمد متولى 35

    جيد جيولوجيا 6891 سهير جابر مسعد 36

    جيد جدا جيولوجيا 6891 محمد محمود محمدمحمد  37

    جيد جيولوجيا 6891 زهران عبد الظاهر خلف هللا 38

    جيد جيولوجيا 6891 احمد فتحى خالد حسانين 39

    جيد جيولوجيا 6891 حسن حاج عبد الرحمن محمد 41

    جيد جيولوجيا 6891 جمال محمدحجى 41

    جيد جيولوجيا 6891 ايمان محمد محمود محمد 42

    جيد جيولوجيا 6891 الفاتح االمين المبارك 43

    جيد جيولوجيا 6891 احمد محمد على محمد 44

    مقبول جيولوجيا 6891 منتصر محمد محمد عطا 45

    جيد جيولوجيا 6891 زينب حسن عبيد 46



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

 9186 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

    مقبول جيولوجيا 6891 عطا صغير عبد المالك 47

    مقبول كيمياء 6891 عصام على محمد احمد 48

    جيد نبات 6891 يوسف سالم سحر 49

    جيد نبات 6891 رجاء سيد محمد 51

    جيد جدا نبات 6891 منى زكريا نظيم 51

    مقبول كيمياء 6891 هانى احمد محمد درويش 52

    جيد جدا نبات 6891 عبير عبد ربة محمد 53

    جيد جيولوجيا 6891 عاطف حنفى محمود 54

    جداجيد  نبات 6891 عبد الرحيم قناوى توفيق 55

    جيد جدا نبات 6891 شعبان محمد سليمان 56

    مقبول جيولوجيا 6891 موسى اليشع امين 57

    مقبول جيولوجيا 6891 موريس جابر حبيب ابسخرون 58

    مقبول جيولوجيا 6891 محسن يوسف سدره 59

    جيد نبات 6891 سناء احمد على 61

    مقبول جيولوجيا 6891 عالء الدجين محمد سيد عبد العال 61

    جيد نبات 6891 صفية فايق ابراهيم 62



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

 9186 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

    مقبول جيولوجيا 6891 صالح عبد العزيز احمد 63

    مقبول جيولوجيا 6891 سعد محمد سعد احمد 64

    مقبول جيولوجيا 6891 جمال الدين حامد بدوى 65

    مقبول جيولوجيا 6891 انور محمدطه 66

    مقبول جيولوجيا 6891 انور بخيت على موسى 67

    مقبول جيولوجيا 6891 النورانى قريب هللا محمد 68

    مقبول جيولوجيا 6891 الحاج احمد عمر 69

    جيد جيولوجيا 6891 وصفى مرزوق فلسطين 71

    جيد جيولوجيا 6891 وائل احمد احمد اسماعيل 71

    جيد جيولوجيا 6891 نجدى نعمان حامد 72

    جيد جيولوجيا 6891 نبيل عزيز عبد الشهيد 73

    جيد جيولوجيا 6891 مصطفى ابراهيم احمد 74

    مقبول جيولوجيا 6891 على مردس احمد عيسى 75

    جيد رياضيات 6891 يحى احمد يونس عثمان 76

    مقبول كيمياء 6891 حنان عبد الوهاب محمود محمد 77

    جيد جيولوجيا 6891 ضاحى عبد العليم حمزة 78



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

 9186 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

    جيد جيولوجيا 6891 محمد عبد هللا عثمان محمد 79

    مقبول كيمياء 6891 حسين على حسين على 81

    مقبول كيمياء 6891 جمال احمد همام عثمان 81

    مقبول كيمياء 6891 امانى حنفى عبد المنعم محمد 82

    مقبول كيمياء 6891 احمد عبد الرحيم احمد عوض 83

    مقبول كيمياء 6891 احمد رشوان احمد رشوان 84

    جيد كيمياء 6891 محب عازر اديب مينا 85

    جيد كيمياء 6891 لرشدى محمد حسن فرغلى 86

    جيد كيمياء 6891 امانى سيد مصطفى محمد 87

    مقبول طبيعة 6891 كمال احمد احمد عثمان 88

    جيد نبات 6891 سلوى سيد احمد محمد 89

    جيد طبيعة 6891 هناء سيد بيومى 91

    جيد جدا جيولوجيا 6891 اشرف على احمد 91

    جيد رياضيات 6891 محمد سعيد احمدحسين  92

    مقبول علم الحشرات 6891 سمير فهيم اسكاروس 93

    جيد جدا علم الحشرات 6891 صالح الدين عبد الرؤف عبد العزيز 94



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

 9186 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

    جيد جدا علم الحشرات 6891 آمر ابراهيم توفيق 95

    جيد علم حيوان 6891 هادى نعمة هللا محمد 96

    جيد حيوانعلم  6891 عماد محمد حسن 97

    جيد جدا علم حيوان 6891 هناء عاطف جودة 98

    جيد جدا علم حيوان 6891 محمد شريف شعيب عبد العال 99

    جيد جدا علم حيوان 6891 رضا عبد الرحمن على 111

    جيد نبات 6891 هويدا انور ثابت 111

    جيد نبات 6891 نجوى فاروق محمد حسين 112

    جيد نبات 6891 نجاح قناوى عثمان 113

    مقبول طبيعة 6891 عمر عبد الحفيظ عبد العزيز 114

    جيد جدا طبيعة 6891 ناصر اسماعيل خليل فرحات 115

    جيد جدا كيمياء 6891 سنية رشدى زايد 116

    جيد جيولوجيا 6891 عادل على ابراهيم حسن 117

    جيد جيولوجيا 6891 عاصم عبد الرحمن محمد 118

    جيد جيولوجيا 6891 عاطف متواضع سيد 119

    جيد جيولوجيا 6891 عبد الرحيم مرغنى عبد الرحيم 111



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

 9186 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

    جيد جيولوجيا 6891 عالء حامد سيد محمد 111

    جيد جدا كيمياء 6891 حسين محمد محمد احمد 112

    جيد جدا كيمياء 6891 آ مال محمد عبد الحفيظ 113

    جيد جدا كيمياء 6891 عثمان عبد المعطى فرج هللا 114

    جيد جدا كيمياء 6891 حسانينسامية محمد سيد  115

    ممتاز كيمياء 6891 صديق محمود احمد فرج 116

    جيد جدا كيمياء 6891 ممدوح السيد احمد 117

    مقبول طبيعة 6891 حامد سليمان السيد سليمان 118

    جيد جيولوجيا 6891 محمود عبد الحكيم محمود 119

    جيد جدا طبيعة 6891 مصطفى ابراهيم عبد الرحمن 121

    جيد جدا طبيعة 6891 المغربى محمد ابو الحديد 121

    ممتاز طبيعة 6891 عدنان محمد محمود صالح رضوان 122

    مقبول رياضيات 6891 مصطفى سعد احمد 123

    جيد جدا جيولوجيا 6891 اشرف حمودة عبد البالرى 124

    مقبول رياضيات 6891 جمال فتحى جامع 125

    جيد رياضيات 6891 فرانسيس زكى عوض 126



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

 9186 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

    جيد رياضيات 6891 بدرى عبد الرؤف على 127

    جيد جدا رياضيات 6891 حمدى نور الدين عبد االه 128

    ممتاز رياضيات 6891 مروان احمد حسين عابدين 129

    ممتاز رياضيات 6891 زينهم فكرى جاهين رضوان 131

    ممتاز رياضيات 6891 ايمن محمد عبد الرحمن محمود 131

    مقبول طبيعة 6891 عادل محمد على حسن 132

    مقبول كيمياء 6891 احمد مندور محمد مندور 133

    جيد جدا جيولوجيا 6891 احمد محمد حامد 134

    جيد جدا جيولوجيا 6891 احمد عبد الحميد نصر 135

    جيد جدا جيولوجيا 6891 محمد محمود اسماعيل عمار 136

    جيد جدا جيولوجيا 6891 محمد فهمى محمود امام 137

    مقبول كيمياء 6891 احمد يوسفمحمد جمال  138

    مقبول كيمياء 6891 عطيتو حسيبو احمد 139

    مقبول كيمياء 6891 عبد الراضى على محمد 141

    مقبول كيمياء 6891 النتصر باهلل محمد الصادق خضراوى 141

    جيد كيمياء 6891 ايفيت لمعى ابراهيم 142



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

 9186 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

    جيد كيمياء 6891 مرفت احمد محمد شاذلى 143

    جيد كيمياء 6891 العال سيد ماهر مديحة عبد 144

    جيد كيمياء 6891 مجدى محمد ااراوى 145

    جيد كيمياء 6891 ماجد ابراهيم جرجس 146

    جيد كيمياء 6891 كمال محمد محمد على 147

    جيد كيمياء 6891 جمال حسن سيد محمد 148

    مقبول كيمياء 6891 سليمان توفيق محمد 149

    جيد كيمياء 6891 ايمان عبد الرحمن صالح 151

    جيد كيمياء 6891 فاتن ابراهيم حجازى 151

    جيد جيولوجيا 6891 طلعت خيرى على عطية 152

    جيد كيمياء 6891 جمال كمال حسن 153

    جيد كيمياء 6891 خالد صالح الدين جالل 154

    جيد كيمياء 6891 صالح على مسعود 155

    جيد كيمياء 6891 عبد الجواد عبد الحميد الشاطر 156

    جيد كيمياء 6891 عبد الحكيم رضوان محمد 157

    جيد كيمياء 6891 عبد العزيز محمد عبد الرحمن 158



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

 9186 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

    جيد كيمياء 6891 عبير اميل انور 159

    جيد كيمياء 6891 عصام يوسف فهمى 161

 


