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فيروسات

تطور سلوك أجنه

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8360

امتياز امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8361

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مستجد 8362

امتياز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8363

امتياز امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8364

امتياز جيدجدا جيد ضعيف امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا مستجد 8365

امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز مستجد 8366

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز مستجد 8367

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8368

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد 8369

احمد مؤمن بكر حسين
2

ابانوب عصام عبدهللا نصر هللا
1

 بيــــانـــات الطــالـــب

اسراء عبدالرحيم عمر عبدالرحيم
7

اسراء حسن فراج محمد
6

اسراء احمد مصطفى خليفة
5

ازهار وحيد عبدالموجود رسالن
4

ازهار عبدالناصر مازن محمد
3

اسراء محمد عبدالرحيم محمد
10

اسراء محمد سيد عبده
9

اسراء عبدالناصر ابوحمادى ابوليله
8
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امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8370

امتياز امتياز امتياز جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8371

جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8372

جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز مستجد 8373

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8374

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد 8375

امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز امتياز مستجد 8376

امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8377

امتياز امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا جيد جيدجدا امتياز مستجد 8378

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8379

اسماء رمضان محمد على
12

اسراء محمد عبدالمجيد عبدالمجيد
11

الزهراء عبدالرحيم جبريل احمد
17

االء محمود عبدالرؤوف على
16

اشواق فتحى هالل عبدالاله
15

اسماء عوض عبدالرحيم حماده
14

اسماء عبده سعد حسين
13

امل احمد حماد قاسم
20

امانى يحيى خلف على
19

امانى احمد عمران احمد
18
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امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8380

امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8381

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8382

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 8383

جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8384

امتياز امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد 8385

امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8386

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8387

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيد جيد جيد جيد مستجد 8388

امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8389

امنيه نور الدين عبده فراج
22

امنيه محمود احمد محمد سلطان
21

ايه الزوكى احمد كمال الدين
27

ايات سيد هيمى كامل
26

اهداء خلف عويس محمد
25

انجى ناصر منصور توفيق
24

انجى مالك زكى عبدالمالك
23

ايه حماده خلف عطيه
30

ايه جمال عبد الحق حسين
29

ايه السيد خلف عبدهللا
28
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جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز جيد جيدجدا جيد جيدجدا مستجد 8390

جيدجدا جيدجدا جيد مقبول امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 8391

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8392

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 8393

امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8394

جيد امتياز جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد 8395

امتياز امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8396

امتياز امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيد مستجد 8397

امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8398

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8399

ايه عبدالكريم على محمد
32

ايه حمدى صديق حسن
31

ايهاب اشرف ثابت مليكه
37

ايه وفقى محمد موسى
36

ايه وحيد عباس احمد
35

ايه محمد محمد احمد عبدالعزيز
34

ايه محمد عبده محمد
33

بيشوى صبرى سعد رزق
40

بدور محمد شعبان محمد
39

بخيته محمد شحاته عميره
38
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امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8400

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد 8401

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8402

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 8403

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8404

امتياز امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز مستجد 8405

مقبول جيدجدا جيد جيد امتياز جيد مقبول جيدجدا جيد مستجد 8406

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز مستجد 8407

جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول امتياز امتياز جيد امتياز جيد مستجد 8408

جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8409

ثريا محفوظ عبدالشافى محمد
42

ترفيانا عاطف امين عطيه
41

دعاء االمير محمد موسى
47

داليا ناصر احمد رمضان
46

خلود يوسف محمد محمد
45

خلود محمود احمد محمد
44

ثناء محمد على محمد
43

دعاء محمد عبداللطيف محمد
50

دعاء قدرى محمد عبداللطيف
49

دعاء جمال السيد دردير
48
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مقبول جيد مقبول ضعيف امتياز مقبول جيد جيد جيد مستجد 8410

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8411

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8412

جيد امتياز جيد جيد جيدجدا جيد جيد جيد جيد مستجد 8413

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8414

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا امتياز مستجد 8415

امتياز امتياز جيدجدا ضعيف امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8416

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8417

امتياز امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد 8418

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8419

دنيا نور الدين على احمد
52

دميانه مكرم عوض فرج
51

رانيا عماد رياض لقيه
57

رانيا صفوت ماهر الجندى
56

رانيا خالد احمد عبدالرحيم
55

رانيا امين عبد الرحيم حسن
54

دينا عادل حموده ظهران
53

رحاب محمود فواز مصطفى
60

رحاب سامى صابر محمود
59

رحاب ايمن صبرى احمد
58
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امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8420

امتياز امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8421

امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8422

امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8423

جيد جيد جيد جيد مقبول جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول مستجد 8424

جيدجدا امتياز جيد جيد امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد 8425

امتياز امتياز امتياز مقبول امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8426

امتياز امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8427

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8428

جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيد امتياز امتياز امتياز مستجد 8429

رضا ايمن محمد محمود
62

رحمه فوزى بركات عبدالرحيم
61

ساره اشرف مصطفى بدرى
67

زينب على هاشم محمد
66

ريهام على محمود احمد
65

روفيده رافت خلف فهمى
64

رضوى عبدالخالق موسى عبدالحميد
63

ساره جالل محمود احمد
70

ساره جابر عبدالحافظ محمد
69

ساره السيد سعد عبدالجابر
68
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جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيد جيدجدا امتياز مستجد 8430

امتياز امتياز جيد جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 8431

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز مستجد 8432

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8433

جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول جيدجدا جيد جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8434

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز مستجد 8435

امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8436

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز مستجد 8437

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8438

امتياز جيدجدا مقبول مقبول جيد مقبول مقبول جيد جيدجدا مستجد 8439

ساره عبد الناصر عبد الاله احمد
72

ساره رفعت عبداللطيف احمد
71

سلمى عبدالناصر ابراهيم حسين
77

سلمى زينهم حسان احمد
76

سعاد جمال مصطفى عبدالاله
75

سحر عامر عبدالباسط احمد
74

ساره عبدالحفيظ احمد منصور
73

سمر محمد السيد محمد عبد الرحمن
80

سمر فتحى زغلول عبدالمقصود
79

سلمى فتحى محمد ابراهيم
78
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امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز جيدجدا جيد جيدجدا امتياز مستجد 8440

جيدجدا امتياز جيد مقبول امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد 8441

امتياز امتياز جيدجدا جيد جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8442

امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد 8443

جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8444

جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8445

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8446

امتياز امتياز امتياز مقبول امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8447

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8448

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيد جيد امتياز امتياز مستجد 8449

سهير انور حجى السيد
82

سنيه جاد الكريم عبدالمبدى محمد
81

شيماء االمير سعد الدين احمد
87

شيرين عوض شكر هللا عوض
86

سيمون ممدوح وديع ديمترى
85

سيده احمد محمد حسين
84

سوميه عامر عبدالباسط احمد
83

شيماء عبدالنظير حسان عبدالمولى
90

شيماء عادل عبداللطيف على
89

شيماء ايمن عثمان متولى
88
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امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8450

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8451

مقبول جيد جيد مقبول جيدجدا جيد مقبول ضعيف مقبول مستجد 8452

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8453

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8454

جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيد جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8455

امتياز امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8456

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8457

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8458

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول جيد مستجد 8459

شيماء على موسى احمد
92

شيماء عبود راضى ابراهيم
91

عائشه محمد محمود بهى الدين
97

ضياء عبدالمحسن سعد احمد
96

صابرين جابر عبدالموجود محمد
95

شيماء محمد ابراهيم محمود محمد
94

شيماء فرغل عز العرب احمد
93

على يوسف عبد الحكيم  عبد المطلب
100

عبير عبدالحكيم ابوالحمد محمد
99

عبدالهادى السيد عبدالهادى السيد
98
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امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8460

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8461

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8462

امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد 8463

امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيد جيد جيدجدا مستجد 8464

امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8465

جيدجدا امتياز جيد مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مستجد 8466

جيد جيدجدا جيد جيد امتياز امتياز مقبول مقبول جيد مستجد 8467

جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول جيد جيد مستجد 8468

جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيد مستجد 8469

فاتن مجدى فتحى محمد
102

علياء احمد على عمار
101

فاطمه محمد سالم احمد
107

فاطمه محمد ابوزيد احمد
106

فاطمه عالء احمد محمود
105

فاطمه حلمى محمد على
104

فاطمه احمد السيد احمد
103

قمر محمد عبد الغنى محمد
110

فيلوثاؤس ايمن فؤاد حنا
109

فاطمه ناصر عبدالراضى عبدالرحمن
108
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امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيد جيد امتياز جيدجدا مستجد 8470

امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8471

جيد امتياز جيد مقبول جيدجدا جيد جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8472

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8473

جيدجدا جيدجدا مقبول جيد امتياز مقبول مقبول جيدجدا جيد مستجد 8474

جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8475

جيدجدا امتياز جيد جيد امتياز مقبول جيد جيد جيدجدا مستجد 8476

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8477

جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8478

جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز مقبول جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8479

كاترينا عماد عياد حبشى
112

كاترين نبيل لبيب جندى
111

ماركو غبلاير سعد سفين
117

مارتينا عطا جرجس عطا
116

مارتينا حربى رضا محروص
115

ماجد بخيت امبابى خليل
114

كيرلس فريد رزيق عطيت هللا
113

مارينا عونى بشاى عزيز
120

مارينا رومانى جرجس شنوده
119

مارلين عاطف نظيم القمص زخارى
118
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جيد جيدجدا جيد جيد امتياز جيدجدا جيد جيد جيد مستجد 8480

امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيد جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8481

جيد جيدجدا جيدجدا جيد امتياز مقبول جيد جيد جيدجدا مستجد 8482

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيد جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 8483

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيد مستجد 8484

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8485

امتياز امتياز جيد جيد امتياز جيد جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد 8486

جيدجدا جيدجدا مقبول جيد جيد جيدجدا جيد جيد جيد مستجد 8487

جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيد جيدجدا امتياز مستجد 8488

امتياز امتياز جيدجدا مقبول امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8489

مارينا ينى سركيس ينى
122

مارينا غالى رياض
121

محمد ناصر عبدالحليم عبدالرحيم
127

محمد عالء الدين محمد ابوشوشه
126

محمد عبداللطيف بدوى عبداللطيف
125

محمد حمدى محمد عبدهللا
124

محمد احمد فتحى حامد
123

مريم جمال عياد حكيم
130

مريم انور جورجى ميخائيل
129

محمود محمد احمد يوسف
128
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امتياز امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيد امتياز امتياز امتياز مستجد 8490

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8491

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8492

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز مستجد 8493

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8494

امتياز امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8495

جيد جيد جيد مقبول جيد مقبول مقبول ضعيف مقبول مستجد 8496

جيدجدا امتياز جيد جيد امتياز جيد جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد 8497

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8498

امتياز امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيد جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8499

مريم ماهر يوسف ثابت
132

مريم لطفى عاطف جبره
131

منى تكال عبد الحافظ محمد
137

منار محمد محى الدين محمد
136

منار عبدالناصر عبدالهادى اسماعيل
135

منار طه احمد علي
134

منار جمال على السيد
133

ميرا مجلع شماس مجلع
140

ميرا رفعت بطرس لمعى
139

مى صالح ابوالفتوح حسانين
138

راجعه                                          عميد الكلية 19من 14صفحة  رصده                                          أماله 



 أسس بناء

المناهج

 علم النفس

التعليمى
طرق تدريس تاريخ التعليم اللغه االنجيليزيه كيمياء حيوية

 - علم المياة

 جيولوجيا

البترول

 بكتريا

 وفسيولوجي

 - البكنريا

فيروسات

تطور سلوك أجنه  بيــــانـــات الطــالـــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة البيولوجي  -نتيجة الفرقة الثالثة 

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8500

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8501

جيد امتياز جيد مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8502

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز مستجد 8503

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد 8504

امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8505

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز مستجد 8506

جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8507

جيد جيدجدا جيد جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8508

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد 8509

ناردين شحاته فتحى مكسويل
142

ميرنا عادل شوقى بشاره
141

ندى احمد محمود اسماعيل
147

ندا عبدهللا ثابت محمد
146

نجالء محمد عبدالعال ابراهيم
145

نجالء محمد عبدالحميد ابوالحمد
144

ناريمان ضاحى مرعى احمد
143

ندى هانى محمود مصطفي
150

ندى محمد احمد ابراهيم
149

ندى عبدالناصر محمد ابوزيد
148
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م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة البيولوجي  -نتيجة الفرقة الثالثة 

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8510

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد 8511

جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8512

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8513

جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8514

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز مستجد 8515

امتياز امتياز جيد جيد امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد 8516

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8517

امتياز امتياز جيد مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8518

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد 8519

نرمين محمود على احمد
152

نرمين بهيج نصحى مجلع
151

نورهان نعيم رميس روفائيل
157

نورهان محمد غريب عبداللطيف
156

نورهان محمد السيد حماده
155

نورهان عبدالوهاب ابراهيم احمد
154

نورالهدى محسن محمود بهجه
153

هاجر جابر سيد محمود
160

هاجر السيد على ابراهيم
159

نيره نادى عبدالعال محمد
158

راجعه                                          عميد الكلية 19من 16صفحة  رصده                                          أماله 



 أسس بناء

المناهج
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طرق تدريس تاريخ التعليم اللغه االنجيليزيه كيمياء حيوية
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 جيولوجيا

البترول

 بكتريا

 وفسيولوجي
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فيروسات

تطور سلوك أجنه  بيــــانـــات الطــالـــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة البيولوجي  -نتيجة الفرقة الثالثة 

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8520

جيد جيدجدا جيدجدا مقبول امتياز جيد جيدجدا جيد جيد مستجد 8521

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8522

امتياز امتياز امتياز جيد امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8523

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8524

امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8525

امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8526

جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8527

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8528

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8529

هاجر رجب عبده ابوالسعود
162

هاجر خالد احمد عبدالراضى
161

هبه ناصر السيد خليل
167

هبه جابر احمد عبدالهادى
166

هاجر محمود حسن محمد
165

هاجر سعدالدين محمود عبدهللا
164

هاجر سعد الدين محمد على
163

هند خليفه عبدالراضى مصطفى
170

هناء عبدالحليم عبدالمجيد نور الدين
169

هدير عاطف ابوالوفا عيسى
168
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 أسس بناء

المناهج
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التعليمى
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 وفسيولوجي

 - البكنريا

فيروسات

تطور سلوك أجنه  بيــــانـــات الطــالـــب

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة البيولوجي  -نتيجة الفرقة الثالثة 

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8530

امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد 8531

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز مستجد 8532

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز مستجد 8533

جيد جيدجدا جيد مقبول جيد جيدجدا مقبول جيدجدا مقبول مستجد 8534

جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيد جيدجدا جيدجدا امتياز مستجد 8535

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز مستجد 8536

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز مقبول جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8537

جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8538

مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول

جيد جيدجدا جيد مقبول امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مقبول باقى 8539

172

هيام جمال البدرى محمد
171

شيماء كمال جاد السيد ابراهيم
180

يوسف بدوى محمد محمد
179

يوستينا ممدوح ولسن سلمون
178

يوستينا رأفت زخارى ذكى
177

يوستينا اديب رفله توفيلس
176

ياسمين محمد السمان صديق
175

ياسمين حسن السيد مرعى
174

ياسمين جمال السيد احمد
173

والء عبده محمود رمضان
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غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2من الخارج  8540

مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول

جيدجدا امتياز جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا 2من الخارج  8541

ايمان خالد احمد السيد
182

االء على بكرى محمد
181
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