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

 5991بكالوريوس العلوم 
 5991 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   52.16% (جيــــــــــد ) الكيمياء 5991 أحمد عبد العزيز يوسف عبد الجواد 1

   52.16% (مقبـــــــول ) الفيزياء 5991 أكرم شوقى عزيز اقالديوس 2

   2.26.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 5991 د عبد النبى محمود سيداحم 3

   552556 (جيــــــــــد ) الكيمياء 5991 احمد على احمد محمد 4

   52.96% (مقبـــــــول ) الكيمياء 5991 احمد محمد ابوبكر عبد القادر 5

   25.6%5 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 5991 اسامة محمود على حبيب 6

   2556.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 5991 اميل رزق متى روفائيل 7

   52556% (جيــــــــــد ) الكيمياء 5991 ايمان سعد جرجوسه جلوعه 8

   12.56% (جيــــــــــد ) علم الحيوان 5991 بركات شحاته عبد المالك شحاته 9

ـــــــدجيـــ ) الجيولوجيا 5991 ثابت ابراهيم جبره ميخائيل 11 ) 5.25.6   

   6..52% (مقبـــــــول ) الكيمياء 5991 حسام الدين احمد احمد احمد 11

   5.2526 (جيــــــــــد ) الكيمياء 5991 حسام الدين حسن محمود على 12

   6..22% (مقبـــــــول ) الجيولوجيا 5991 سعودى توفيق احمد ابراهيم 13

   552.16 (جيــــــــــد ) الكيمياء 5991 سيد حسان عبد الرحمن فرج 14
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 5991 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   6%522% (جيــــــــــد ) علم الحيوان 5991 شيرين حسن محمد عبد هللا 15

   12556% (جيــــــــــد ) الرياضيات 5991 صبحى بكر سالم على 16

   56%52. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) النبات 5991 صفاء محمود حسين على 17

   522.6. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 5991 عمر فرغلى محمد عبد الصبور 18

   6..52. (جيـد جـدا   ) النبات 5991 فتحى محمد سيد مرسى 19

   22.26% (مقبـــــــول ) الرياضيات 5991 محمد عبد العزيز عطية زقم 21

ـولمقبــــــ ) الرياضيات 5991 محمد عبد العزيز عطية زقم 21 ) %22.26   

   22.26% (مقبـــــــول ) الرياضيات 5991 محمد عبد العزيز عطيه زقم 22

   52126% (جيــــــــــد ) الكيمياء 5991 محمود امين عبد الاله صالح 23

   2516.% (مقبـــــــول ) الكيمياء 5991 محمود حامد على حامد 24

   52516% (جيــــــــــد ) ياءالكيم 5991 مهنى يوسف عبد الوهاب محمد 25

   6%5122 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 5991 نادر خضر سيد خضر 26

   22526% (مقبـــــــول ) النبات 5991 نرمين يوسف نان ويصا 27

   52526. (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الفيزياء 5991 هشام الدين محفوظ قطب محفوظ 28

   522.6% (مقبـــــــول ) الكيمياء 5991 وليد احمد صديق محمد 29

 


