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

 7991بكالوريوس العلوم 
 7991 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   34.36% (مقبـــــــول ) النبات 7991 أشرف علي محمد شتيوي 1

   4.96%1 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7991 احمد شحات احمد عبادى 2

   6..4.% (مقبـــــــول ) الفيزياء 7991 احمد صالح احمد صالح 3

   6..194 (جيـد جـدا   ) الكيمياء 7991 احمد محمد كمال السيد يوسف 4

   04006% (مقبـــــــول ) الرياضيات 7991 احمد محمود ابو زيد جاد الرب 5

   34.16% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) علم الحيوان 7991 اسماعيل احمد اسماعيل عبد الرحيم 6

   6..4.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 7991 ايناس فتحى فهمى عبد الحافظ 7

   114.06 (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 7991 خالد فؤاد عبد الوكيل ابو العال 8

   16%1.4 (جيــــــــــد ) الكيمياء 7991 رشا عالء الدين فتحى ثابت 9

   4.96%% (ممتاز مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 7991 شعبان على شعبان يكر 11

   6%1.47 (جيــــــــــد ) الكيمياء 7991 شيرين السيد ابراهيم فايد 11

   6%1743 (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 7991 عبد هللا ابراهيم عمار علوانى 12

   1947.6 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 7991 عماد حمدى احمد مبروك 13

   1.40.6 (جيـد جـدا   ) الجيولوجيا 7991 عمرو مصطفى سالمه محمد 14
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 7991 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   4396%1 (جيـد جـدا   ) الرياضيات 7991 محمد الكاشف الكاشف العزبى 15

   6..4%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 7991 محمد على حبيب على 16

   04.76% (مقبـــــــول ) الكيمياء 7991 محمد يحيى محمد علوانى 17

   96%104 (جيــــــــــد ) الحشرات 7991 مدحت شعبان عبد الهادى شعبان 18

   04.76% (مقبـــــــول ) الكيمياء 7991 مدحت نبيل بطرس حنا 19

   49.6%1 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 7991 ناصر عشرى دياب عفيفى 21

ـدا  جيـد ج ) الجيولوجيا 7991 هشام عبد المجيد جهالن عبد المجيد 21 ) 1%41%6   

   4906.% (جيــــــــــد ) الرياضيات 7991 وسيم هارفى هنرى حنا 22

   1041.6 (جيــــــــــد ) الكيمياء 7991 ياسر احمد عبد المعطى محمود 23

 


