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 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   88226% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4991 احمد حامد على احمد 1

   98496% (جيــــــــــد ) النبات 4991 اسامه عبد الحفيظ محمد شعبان 2

   6%682% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4991 د محمد سيدالفت عبد الحمي 3

   8986%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4991 انعام عبد المجيد محمد احمد 4

   28416% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4991 انيس منصور احمد بخيت 5

   88996% (جيــــــــــد ) النبات 4991 جمال همام عبد العليم 6

   26%28% (جيــــــــــد ) علم الحيوان 4991 ياض صالح رمضاندعاء ر 7

   68226% (جيــــــــــد ) الحشرات 4991 دعاء محمود محمد عبد الكريم 8

   88926% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4991 زكريا فهمى مالك ملك 9

   26%68% (جيــــــــــد ) الرياضيات 4991 سحر محمد احمد عبد الجيد 11

   46%28% (جيـد جـدا   ) الرياضيات 4991 سيد عطيه أحمد سيد 11

   26%8%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4991 شوكت محمد بيومى على 12

   98886% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4991 صبحى سمير عزيز خليل 13

   6%%28% (جيــــــــــد ) الحشرات 4991 صفاء جمعه محمود جاد هللا 14
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   48296% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4991 صالح الدين محمد على احمد 15

   98186% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4991 صالح محمد بيومى حسن 16

   8226%% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 4991 ضياء الدين عبد الهادى عبد المنعم 17

   48246% (جيــــــــــد ) علم الحيوان 4991 عالء حسن سيد احمد عبد الجواد 18

   8986%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 4991 على عبد الاله فراج على 19

   6%881% (مقبـــــــول ) الكيمياء 4991 عماد شكرى اسكندر جورجى 21

   18986% (جيــــــــــد ) الرياضيات 4991 عمر قطب سيد حسن 21

   28996% (جيــــــــــد ) اتالحشر 4991 محمد عبد الحميد خلف سيد 22

   28916% (جيــــــــــد ) الفيزياء 4991 محمد محمود احمد محمد 23

   8226%% (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 4991 مخلص كمال عبد المالك عازر 24

   8416%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 4991 مصطفى محمد منصور قطب 25

   96%28% (جيــــــــــد ) الرياضيات 4991 د الربنجاح احمد فرغلى جا 26

   48696% (جيــــــــــد ) الرياضيات 4991 نشوه عبد الناصر صالح سنوسى 27

 


