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كهرومغ

ناطيسية

علم النفس 

النمو

بيولوجيا عامه 

(علم الحيوان)

كيمياء 

عامه

جيولوجيا 

عامة

أصول 

التربية

حقوق 

انسان

لغة عربية

ناجحناجحغيابناجحغيابغيابغيابغيابغيابابرار عبد القادر عبد هللا سالم

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاحمد ابراهٌم محمود احمد أبواسماعٌل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاحمد شعبان سعٌد حسٌن عٌد جمعه

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسامه عصام عبدالرازق احمد سرور

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء شعبان أحمد الحصرى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء عبدالنبى حسٌن حسٌن الوردٌانى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامانً التهامً خضر الشٌخ

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامل جمال عبد المنعم اسماعٌل ناشى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامل محمد صالح احمد فتح هللا

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامٌرة عبدالقادر عرفان الطحان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاٌمان السٌد عبد العزٌز محمد ابو السٌد

ناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحاٌمان حسنى احمد حمادة

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاٌمان عبد الرؤوف راضى عامر محمد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأٌمن أحمد عباس محمد ٌونس

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاٌمن السٌد كامل رمضان ٌوسف

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاٌه ابراهٌم عبده محمد شرف الدٌن

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححبٌبة شعبان محمد سٌد احمد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححبٌبة عصام عوض مبروك شحاته

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححنان سعد سعد احمد كشك

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحخلود سعٌد عبد المقصود حبٌب

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدالٌا ابراهٌم ابراهٌم عمر

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدالٌا ربٌع سعٌد احمد زوٌل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدٌنا عادل محمود حسن

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرحمه محمد احمد عطٌه فرج قضٌب

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسارة عبد الهادي على فؤاد على حسٌن

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره عماد محمد حسن عمار

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحسالمه محمد على شكرى النشار



ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسلمى احمد النبوى الشحٌمى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسلمى حسنٌن عبدالعال حسنٌن

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسلمى محمدرضا عبدالعزٌز السعداوى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبد الرحمن حامد على عبدهللا

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبد هللا محمود عبد الحلٌم احمد سعد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبدالرحمن طارق محمد سلٌمان الشرٌف

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفٌروز محمد فتحى حسن شاشة

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلٌنه عادل عبد المولى السٌد أبو طالب

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمارٌان عماد ولٌم زكى حنا هللا

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمود احمد مختار الزوٌرى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمود اشرف محمود عبد اللطٌف حسٌن

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمصطفى محمود محمد صالح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنه هللا خالد محمد صابر شرعان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنه هللا ماهر محمود الفوال

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمٌار عثمان محمد محمد البنا

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان ابراهٌم صالح ابراهٌم

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنٌرة عزت حسن على الخراشً

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر سعٌد شلبً فرج

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهبه هللا محمد فتحى محمد الفقى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدٌر مسعود انور ابو النضر مرعى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهند محمد جمعة سالم ابورٌزة

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهٌام صالح متولى صالح خلٌل

ناجحغيابغيابناجحناجحناجحعبد الرحمن حمدى عبد هللا ابراهٌم السروجى

ناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحغادة رضا امام محمد الخدرجى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد خالد فتح هللا السٌد عثمان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسهٌلة شاكر محمد محمد سعدون

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنار محمد محمد الشحات على عوده

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان هشام احمد محمد عبدالحمٌد شاوٌش

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرفٌده ممدوح كمال اسماعٌل القالوى



ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحالشٌماء حمدى حسنى سعد عطا هللا

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحكرٌم ماهر محمد أغا

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححازم ٌاسر ابراهٌم شعبان محمد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدٌر عبدالعزٌز عبداللطٌف محمد ابراهٌم

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحوفاء ٌحٌى عبدالمنعم محمد زنقٌر

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحرنا عالء الدٌن الصاوى محمد عسل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعمر رأفت أدٌب فرغلى عبد هللا

بصريات

ناجح علياء محمد ابراهيم عوض العطفي

2رياضيات 

من الفرقة الثانية ناجح آالء  السيد عبد الحميد ابوزيد

من الفرقة الثانية ناجح االء محمد عبد الفتاح محمد السايس

من الفرقة الثانية ناجح أمل عصام فتحى كامل حمزه 

من الفرقة الثانية ناجح امنيه اشرف سالمه عبدالسالم

من الفرقة الثانية ناجح آيه سعد عبد الفتاح فايد

من الفرقة الثانية ناجح رقية عبدالرازق خليل ابوريه

من الفرقة الثانية ناجح ريم محمد عبدالقوى محمد مقاوى 

من الفرقة الثانية ناجح علياء عبد الغني عبد المنصف عبد الغني 

من الفرقة الثانية ناجح منار حسني محمد عطية 

من الفرقة الثانية ناجح منار محمد عوض إبراهيم شلبي

من الفرقة الثانية ناجح نورا عبد المقصود عبد السالم الطويل 

كهرومغناطيسية

ناجح كريمة علي عوض صالح إدريس

علم  النفس النمو

ناجح علٌاء عبد الغنً عبد المنصف عبد الغنً 

ناجح احمد محمد عبد الونٌس عبد المقصود موسى

حقوق انسانأصول تربية

ناجح نورا عبد المقصود عبد السالم الطويل ناجح محمد اسماعيل فتحي اسماعيل الرمادي


