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حالة الطالب : ناجح / 
 راسب "

 ناجح 41244 اشعاعٌه امٌره حنفً عبد الرحٌم ٌوسف 1

 ناجح 41316 اشعاعٌه دمحم احمدرضا هاشم  2

 ناجح  41514 اشعاعٌه دمحم عبد الحلٌم دمحم أبو حً 3

 ناجح 41424 اشعاعٌه ضٌاء الدٌن احمد عبد الكرٌم 4

 ناجح 41344 اشعاعٌه زهره علً فرج سلطان 5

 ناجح الٌوجد اشعاعٌه امٌره رجب إبراهٌم عبد الحمٌد 6

 ناجح 41451 اشعاعٌه دمحم شكري دمحم سنبل 1

 ناجح 43151 اشعاعٌه عبد الرحمن جابر حسن عامر 4

 ناجح 41414 اشعاعٌه مها سعد هللا لاضى كرٌم 1

 ناجح 41461 اشعاعٌه محمود عالء عبد الوهاب حماد 14

 ناجح 41466 اشعاعٌه دمحم نصر عبد الفتاح ناجً 11

 ناجح 41535 اشعاعٌه هاجر رزق دمحم زٌدان 12

 ناجح 41361 اشعاعٌه السٌد شعبان عٌددنٌا  13
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 ناجح 41511 اشعاعٌه مروه إبراهٌم عبد العال 14

نورهان اشرف عبد السالم  15
 البسٌونً

 ناجح 41521 اشعاعٌه

 ناجح 41515 تطور الفكر التربوي هند سعٌد حمٌده عبد المادر 16

 ناجح 41264 تعلٌم الكبار الهام صابر سعد احمد 11

 ناجح 41214 تعلٌم الكبار رمضان احمد المغربً اٌات 14

 ناجح 41321 تعلٌم الكبار اٌه اشرف خٌري دمحم خلٌفه 11

 ناجح 41444 تعلٌم الكبار سامٌه دمحم صبري دمحم حسنٌن 24

ضٌاء الدٌن احمد عبد الكرٌم  21
 احمد

 ناجح 41424 تعلٌم الكبار

 ناجح 41514 الكبارتعلٌم  ٌاسمٌن إبراهٌم السعٌد السبكً 22

 ناجح الٌوجد تعلٌم الكبار بسمه سالم فتح هللا بشٌر 23

ساره كرولس صموائٌل  24
 سٌداروس عبد المالن

 ناجح 42232 فٌسٌولوجٌا النبات

 ناجح 41213 فٌسٌولوجٌا النبات احمد السٌد حسن هٌبه 25

 ناجح 41321 فٌسٌولوجٌا النبات اٌه اشرف خٌري دمحم خلٌفه 26

 ناجح 41361 فٌسٌولوجٌا النبات دنٌا السٌد شعبان عٌد 21

 ناجح 31344 فٌسٌولوجٌا النبات رٌهام إبراهٌم دمحم سلٌمان 24

 ناجح 41414 فٌسٌولوجٌا النبات سوهندا سامً توفٌك حامد داود 21

 ناجح 41414 فٌسٌولوجٌا النبات مٌاده عطٌه محمود شعٌب 34

 ناجح 41514 فٌسٌولوجٌا النبات السبكًٌاسمٌن إبراهٌم السعٌد  31

ٌاسمٌن رضا عبد الحلٌم إبراهٌم  32
 الوحش

 ناجح 41512 فٌسٌولوجٌا النبات

 ناجح 41444 وراثه سامٌه دمحم صبري 33

 راسب ال ٌوجد دوائر الٌكترونٌه دمحم صالح حسٌن طبلٌه 34

 ناجح ال ٌوجد دوائر الٌكترونٌه الهام صابر سعد احمد الطربٌهً 35
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 ناجح ال ٌوجد دوائر الٌكترونٌه دمحم نصر عبد الفتاح ناجً 31

 ناجح ال ٌوجد دوائر الٌكترونٌه محمود عالء عبد الوهاب حماد 34

 ناجح ال ٌوجد دوائر الٌكترونٌه مها سعدهللا كرٌم شعٌب 31

 ناجح ال ٌوجد دوائر الٌكترونٌه زٌدان علًهاجر رزق دمحم  44

الفروق الفردٌه والمٌاس  سمٌره امٌن مسعود تركً 41
 النفسً
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