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 9111بكالوريوس العلوم 
 9111 

 البريد االلكترونى رقم التليفون النسبة التقدير التخصص السنة االســـــــــــــم م

   40.57% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 9111 ابراهيم العوضى عبد الحميد السمان 1

   87%.7% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9111 احمد ابو المجد عبد المنعم عبد الوهاب 2

   0.97%7 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 9111 احمد محمد ابراهيم احمد 3

   7805.7 (جيــــــــــد ) الكيمياء وعلم الحيوان 9111 احمد محمد احمد سالم 4

   760877 (مقبـــــــول ) الرياضيات 9111 احمد محمد امين يوسف 5

   7%606% (جيــــــــــد ) اسبعلوم الح 9111 احمد محمد صالح حسين عثمان 6

   790447 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9111 احمد محمود السيد حجاج 7

   60657% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 محمد عبد الرؤوف سليمان/ احمد هانئ 8

ـدجيـــــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9111 اروى محمد عثمان احمد 9 ) %.0687   

   0787%7 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 حادى حسين/ محمد رفعت /اسامة  11

   06.7%% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 اسامة عبد الاله خليفه محمد مصطفى 11

   70677% (جيـد جـدا   ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9111 امل وليم دانيال دوس 12

   0.17%7 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9111 سلم حسنايمان حسن م 13

   87%0%7 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 9111 ايمن مقبل حكيم غبلاير 14
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   780717 (جيــــــــــد ) الجيولوجيا 9111 ايهاب محمد عبد العليم محمد 15

   60777% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 جمال الدين حسين سيد عبد الجليل 16

 الكيمياء 9111 جمال عبد المقصود عبداللطيف محمد 17

 

.0..7   

   760487 (مقبـــــــول ) الكيمياء 9111 جمال كمال عبده جورجى 18

   709.7% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9111 حنان عزام عبد الرازق احمد 19

   750877 (مقبـــــــول ) لكيمياءالفيزياء وا 9111 خالد محمد حسنين محمد 21

   0447%% (جيـد جـدا   ) الحشرات 9111 دعاء شحاته محمد شحاته 21

   7508.7 (مقبـــــــول ) الكيمياء 9111 دعاء محمد السيد حبيب 22

   7%.60% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 9111 دعاء محمد حسن محمد 23

   760987 (مقبـــــــول ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9111 رضا محمد امين محمد سليم 24

   0767%% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 9111 رضوى ابراهيم محمد على عوض 25

   80577% (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 9111 ريمون ميالد زكى عسل 26

   06.7%7 (مقبـــــــول ) مياءالفيزياء والكي 9111 زينب عبد اللاله خليفة ابراهيم 27

   60567% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 9111 سارة صالح محمد عبد العال 28

   60.57% (جيــــــــــد ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9111 شرين الطويل محمدعبد الفضيل 29

ـــدجيـــــــ ) الكيمياء والميكروبيولوجيا 9111 شيرىاميل صادق بسادة 31 ) %609%7   
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   7%%780 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 صفاء حسن ابراهيم عمران 31

   67%90% (جيــــــــــد ) العلوم البيئية 9111 جوده/ محمد محمد /محمدعبد هللا / طارق  32

   47%0.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 طلعت صالح حسن ابو طالب 33

   740797 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 حسانينعادل محمد محمد  34

   0897.% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 عبير فتحى محمود حماد 35

   7.0157 (مقبـــــــول ) الجيوفيزياء 9111 عدنان احمد على محمد 36

   7%05%8 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الكيمياء 9111 عصام الدين مصطفى حسين فرغلى 37

   50517% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 عال عمرو امين عبد الظاهر 38

   77%7.0 (مقبـــــــول ) الكيمياء 9111 عالء الدين سيد بكر محمد 39

   7104.7 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 9111 على عبد الوهاب فراج محمد 41

دجدا مع مرتبة الشرفجي ) الجيوفيزياء 9111 عماد موريس هنرى تكال 41 ) 8605%7   

   50717% (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 9111 عنتر محمد احمد محمد 42

   70617% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9111 مجدى فاروق عبد هللا تاوضروس 43

   80.97% (جيـد جـدا   ) الكيمياء 9111 محمد احمد محمد عبد العظيم 44

   7%7804 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 الرحمن محمد احمد محمود عبد 45

   7%906% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 محمد السيد رمزى مصطفى 46
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 9111 
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   50947% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 محمد حسن زكى حسين 47

   8.0947 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 9111 محمد رشاد شحاته احمد 48

   40157% (جيـد جـدا   ) الجيوفيزياء 9111 ر محمد محمودمحمد عبد الظاه 49

   04.7%7 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 محمد محمد على محمد 51

   77%50% (جيــــــــــد ) النبات 9111 محمد نصر محمد احمد 51

   890487 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 9111 محمود عبد العظيم بكر عربى 52

   7..0.  العلوم البيئية 9111 مد محمود ابو زيدمحمود مح 53

   7%7706 (جيــــــــــد ) الفيزياء والرياضيات 9111 مصطفى احمد هاشم سليمان 54

   710547 (جيــــــــــد ) الكيمياء وعلم الحيوان 9111 معمر احمد يسن نصار 55

الشرفجيدجدا مع مرتبة  ) النبات 9111 منال حسين احمد الزهرى 56 ) 8%0717   

   47%890 (جيدجدا مع مرتبة الشرف ) الرياضيات 9111 منصور السيد احمد السيد 57

   0987%% (جيـد جـدا   ) علم الحيوان 9111 منى محمد عطيه عبد الغنى 58

   0417%7 (مقبـــــــول ) الكيمياء 9111 ناهد شرقاوى يوسف 59

   7104.7 (جيــــــــــد ) ياءالكيم 9111 نجالء سمير توفيق احمد 61

   7%.780 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 نزار محمد على احمد 61

   740697 (جيــــــــــد ) الفيزياء والكيمياء 9111 نورالهدى احمد عليوه محمد 62
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   0.17%7 (مقبـــــــول ) الكيمياء 9111 نورالهدى محمد على عبدهللا 63

   770797 (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 م على ابراهيمهانى ابراهي 64

   770.77 (جيــــــــــد ) الجيوفيزياء 9111 هانى عثمان محمد عثمان 65

   7%04%% (جيــــــــــد ) الرياضيات 9111 هانى محمد ابراهيم معوض 66

   87%890 (جيـد جـدا   ) الفيزياء 9111 هشام فارس احمد حسن 67

   60477% (جيــــــــــد ) الكيمياء 9111 شام محمد احمد فتحى محموده 68

   70697% (جيـد جـدا   ) علوم الحاسب 9111 هناء على سيد على 69

   780997 (جيــــــــــد ) علوم الحاسب 9111 هيثم عبد الواحد ابراهيم حسن 71

 


