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االنسان

علم النفس 

النمو

لغة بصريات

عربية

مورفولوجيا 

وتشريح النبات

كهربية 2رياضيات أصولكيمياء عامة

ومغناطيسية

حقوق انسان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحابرار جمعة عبدالحمٌد محمد الصعٌدي

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحإسراء عبد العاطً محمد السٌد النجار

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء جمال محمد محمد الحصرى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء محمد عبدالهادى محمود معروف

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء محمد على شلضم

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاالء إبراهٌم أحمد على القالع

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاالء احمد محمد السٌد ابراهٌم

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآالء سعٌد عبدالفتاح محمد عٌسى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاالء محمد اسماعٌل غازى مبروك

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامنٌة محمد سعد ابو الخٌر مكى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأمنٌه عماد فرج احمد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأمنٌه محمد محمد عبدهللا بركات

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامٌرة عبد المعطً صٌام رامون

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامٌره نور شعبان عبدهللا علوان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامٌره ٌوسف حسٌن حسن ذكرى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحانجى مسعد عبد الحمٌد عودة

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاٌمان حسن عبد هللا عبد السالم ٌعقوب

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاٌمان عصام عدس محمود خضٌر

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاٌمان عطٌه احمد محمد حماد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاٌمان محمد عبد العزٌز جمعه

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاٌمان ٌوسف محمد ٌوسف زبادي

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاٌناس حمدى على الكٌالنى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاٌه خالد فاروق عباس

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسمله احمد عبد المنعم البردان

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححبٌبة عبد هللا محمد عبد الكرٌم حبٌشى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححنٌن خمٌس حسنى محمد الدٌب

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححور حامد ابراهٌم بركات

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحذكرى رأفت محمد فوزى مكى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرانٌا حسن السٌد عبدهللا حجر

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرانٌا رضا بسٌونً مرسً داود



ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرحمة احمد عبد العاطى عاشور

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرحمه رضا مصطفى السٌد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرنا طارق محمد العبد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرنا ولٌد عبد المولى محمد الملوى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحروان عبدهللا محمود عبدهللا عبدالرحٌم

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحروٌدا مصطفى مدنى خلٌفة زرٌبة

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحروٌده خالد محمد عبده شلبً

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحزٌاد أمجد كمال عبدهللا خضر

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحزٌاد اٌمن عبد الحلٌم ندا

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحزٌاد حسنٌن باتع حسنٌن صالح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسلمى علً عبد الغنً محمد إدرٌس

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسها عٌد دٌاب حسٌن عٌسى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشٌماء محمد رمضان شلبً احمد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشٌماء محمد عبد المجٌد الجزار

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعائشة ابراهٌم عبدالحلٌم على البربرى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبدالرحمن السٌد زكرٌا العزالى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمة رمضان صدٌق طلبه العشماوى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحكارولٌن فاٌز ٌونان ثابت

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحكٌرلس ٌوسف مورٌس ٌوسف نعمة هللا

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد جمال محمود ابو العٌش

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد حسام رجب مرسً

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمرام محمد السٌد عبد المطلب

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمرٌم جمال إبراهٌم عباس شتا

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمرٌم رجب رزق مرسى ابو رزق

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنار اشرف فاروق محمد عبد هللا

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنً ماهر صابر العزالً

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمٌار ابراهٌم سعٌد صادق دٌاب شرٌف

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمٌرنا محمد عبداللطٌف عبدالمجٌد عبداللطٌف

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنادٌه احمد ابراهٌم خمٌس

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندى فتحى عبدالحمٌد ابوالعنٌن غباشى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندى محمد عبدالفتاح عبدالرحمن

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنور هانى سعد عبد المعطى القرنشاوى



ناجحناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحناجحنورا رضا عبد السالم نصٌب

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورا سعد عبد السالم احمد الرفاعى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان خالد حسن محمد العادلً

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان رضا رمضان الحداد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر جمال محمود محمود المنزالوى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهالة محمود عبد الواحد محمد االبحر

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحٌوسف هشام محمد الباهً عبدالشكور

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرؤى طارق محمد عوض ابو السعد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبد الرحمن خالد احمد السٌد ابو زٌد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندى محمود محمد محمد حمٌد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسهام سامح فؤاد الشناوى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحٌسرا احمد محمد عبد المنعم حبٌشى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاٌات مبروك زٌدان عبدالكرٌم

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأمٌرة سمٌر حمٌد جمال الدٌن

راسبراسبباقي بيشوى صموئيل عويضه عطا هلل

ناجحناجحباقي بيشوي صموئيل عويضه عطاهللا 

ناجحناجحتخلفات من تانيه تخلفات من تانيه أحمد محمود ابراهيم اسماعيل

ناجحناجحتخلفات من تانيه تخلفات من تانيه سلمي سالم ابراهيم عبد المقصود 

بيولوجيا جسم االنسان

علم النفس النمو 

طالب باقون لالعادة

تخلفات



ناجحيوسف اسامه سعيد يوسف

ناجحمحمد وحيد سليمان مطر 

ناجحسلمي سالم ابراهيم عبد المقصود 

ناجحايه عبدالهادي محمد احمد ملش 

ناجحاميره محمود محمد حسانين

غياببيشوى صموئيل عويضه عطا هلل

تراجعرانيا ابراهيم محمد نصار 

ناجحيوسف اسامه سعيد يوسف

غياب بيشوي صموئيل عويضه عطاهللا 

ناجحتخلفات من ثالثه نورهان ناصر سالمة الداهش

ناجحتخلفات من تانيه أسماء عبدهللا عامر عبدالكريم

ناجح شروق جمال أحمد علي الشمارقةناجحتخلفات من تانيه اميره محمود محمد حسانين

ناجحتخلفات من تانيه روان ابراهيم حجازي عبدهللا

ناجحتخلفات من تانيه شروق جمال أحمد علي الشمارقة

ناجحتخلفات من تانيه ايه عبدالهادي محمد احمد ملش 

ناجحتخلفات من تانيه ايمان عادل مصطفي ابراهيم 

ناجحتخلفات من تانيه ايمان اتهم زكي قمح

ناجحتخلفات من تانيه نانسي جميل محمود ناجي 

ناجحتخلفات من تانيه سلمي سالم ابراهيم عبد المقصود 

ناجحمحمد وحيد سليمان مطرناجحتخلفات من تانيه اميره محمود محمد حسانين

كهربية ومغناطيسية
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أصول التربية 








