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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحابتهال طارق متولى محمد851

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحابرار يحيى عبدهللا فرج عطيه852

لم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثابراهيم خالد ابراهيم محمد على853

ناجحلم يقدم فرع نباتناجحناجحناجحناجحناجحناجحابراهيم محمد فرحات محمد854

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاحالم عامر سند خالف855

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحاحمد حمدى مجاهد عواد درويش856

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاحمد رضا على يونس على857

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاحمد سيد احمد ابراهيم858

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأحمد محمد حامد عبد الخالق859

لم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثاحمد محمد عبدالحق السيد نصار860

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاحمد محمد عبدالفتاح هاشم السيد861

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحاسراء احمد عبدالستار عبدالغفار862

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء السيد حلمى ربيع863

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحاسراء ربيع حسن عبد الحكيم السيد864

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء رؤف ابوبكر سالم865

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء عفيفى محمد عفيفى البربري866

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء فتحى عبدالرحمن متولى867

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء كرم محمد محمود868

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء مجدي عبد السميع محمد869

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء محمد عبدهللا صالح870

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء مسعد السيد حسين871

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء احمد محمود احمد عبدالحافظ872

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء صابر عبدالرحمن مصطفى873

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء عادل ابراهيم بهنساوى كفافى874

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء عاطف خضر عبدالمجيد875

 م2020/ 2019شعبة العلوم للعام اجلامعى  -نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطالب الفرقة األويل أساسي
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(وجيولوجية
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إسم الطالب

هندسة تحليلية وتحليل 

رياضى
(1)كيمياء عامة فيزياء عامة حقوق االنسانأدب أطفالعلم نفس النموالتربية وقضايا العصر

عميد الكلية    

إيمان عبد الحق/ د.أ

         رئيس الكنترول                                     وكيل الكلية لشئون الطالب
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 م2020/ 2019شعبة العلوم للعام اجلامعى  -نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطالب الفرقة األويل أساسي

علوم بيولوجية )بيولوجيا عامة 

(وجيولوجية

س
و
جل

ال
م 

رق

إسم الطالب

هندسة تحليلية وتحليل 

رياضى
(1)كيمياء عامة فيزياء عامة حقوق االنسانأدب أطفالعلم نفس النموالتربية وقضايا العصر

لم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثاسماء عبدالفتاح ابراهيم محمد محمد876

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحاسماء عبدهللا ابوبكر المزين877

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء عبدالمرضى احمد ابو سليم878

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء فوزى محمد سليمان879

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء محمود عبداللطيف محمود هويدى880

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحاسماء مصطفى غريب محمد خليل881

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحاسماء وجدى ابراهيم الجمل882

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسمهان ايمن رشدى امين883

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحاالء اشرف عزمى عطوه السيد884

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاالء عاطف عبدالعزيز عبدهللا خاطر885

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاالء عبد الفتاح حسين ابراهيم غريب886

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاالء عماد محمد محمد السعدنى887

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاالء محمود عبدالمنعم محمد سليم888

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحالسيد عبد الغنى السيد عبد الغنى889

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحامانى سعيد نافع عبدالمعطى890

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامانى عصام احمد الخولى891

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامل احمد السيد على القدوسى892

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامل سامى عبدالحميد محمود893

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحامنيه علي محمد محمود894

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامنيه محمد عفيفى محمد الحاج علي895

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأمنيه مصطفى على يوسف شعبان896

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاميره ابوالفتوح ابوالسعود احمد897

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاميره خالد محمد عبدالرسول898

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاميره رجب جاد محمد899

عميد الكلية    

إيمان عبد الحق/ د.أ

         رئيس الكنترول                                     وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                        أ/ د.     أ

    رئيس الشعبة
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 م2020/ 2019شعبة العلوم للعام اجلامعى  -نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطالب الفرقة األويل أساسي

علوم بيولوجية )بيولوجيا عامة 

(وجيولوجية

س
و
جل

ال
م 

رق

إسم الطالب

هندسة تحليلية وتحليل 

رياضى
(1)كيمياء عامة فيزياء عامة حقوق االنسانأدب أطفالعلم نفس النموالتربية وقضايا العصر

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاميره سابق ابراهيم احمد سابق900

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحاميره سعيد نافع عبدالمعطى901

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاميره عبدهللا جابر عبدالرازق البياع902

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاميره فريد شوقى ذكى903

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحاميره مجدى عبدالعاطى عبدالعزيز904

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحانجى صالح الدين محمد الطوخى الجفلي905

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحايمان الهورينى صبحى عفيفى عامر906

ناجحلم يقدم فرع نباتناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان جمال عبدالهادى عبدالباسط907

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحايمان حسن عزت حسن908

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان خليفه عبدالمنعم محمد ابراهيم909

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان رأفت سليمان سالم غربه910

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان رضا عيد السيد911

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحايمان رفاعى عونى رفاعى912

ناجحلم يقدم فرع نباتناجحناجحناجحناجحراسبناجحايمان عبدالعظيم عبدالحميد السيد913

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحايمان عبدالفتاح عبدالحميد حبيب914

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحايمان على عبد العزيز عبد الحميد915

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحايمان محمد حسينى احمد علوان916

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان محمد عبدالخالق محمد عزب917

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايناس عماد حسين محمد حسين918

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه احمد سالم سالمان919

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه احمد عبد العال حجازى920

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحايه السيد حامد محمد شابوب921

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه السيد فتح هللا محمد922

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه تامر فتحى عبدالسالم923

عميد الكلية    

إيمان عبد الحق/ د.أ

         رئيس الكنترول                                     وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                        أ/ د.     أ

    رئيس الشعبة
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 م2020/ 2019شعبة العلوم للعام اجلامعى  -نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطالب الفرقة األويل أساسي

علوم بيولوجية )بيولوجيا عامة 

(وجيولوجية

س
و
جل

ال
م 

رق

إسم الطالب

هندسة تحليلية وتحليل 

رياضى
(1)كيمياء عامة فيزياء عامة حقوق االنسانأدب أطفالعلم نفس النموالتربية وقضايا العصر

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم بحثناجحناجحناجحايه خالد رجب عبد الفتاح عبدالجواد924

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه سامى محمد عبدالحميد925

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحايه سعيد عبداللطيف عبدالحليم بدر926

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه سمير احمد عبده927

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحايه صالح احمد مصطفى928

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه طارق ابراهيم عبد الحميد929

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه كمال امين عبدالمنعم الديب930

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه مجدى علم الدين على علم الدين931

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه محمد عبدالفتاح احمد طويلة932

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه مديح فؤاد حسن933

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه وطنى عطيه عبدهللا934

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأيه مجدى علم الدين على علم الدين935

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسمة محمد أحمد حسين936

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسمله حسنى السيد احمد احمد مسلم937

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسمله مصطفى احمد محمد عبد هللا938

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسمه اشرف محمود متولي939

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحبسمه رجاء الدين احمد محمد سليم940

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسنت محمد محمد قنصوه941

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحترنيم اسامه صالح السيد االتربي942

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحتقى محمد محمد على فوده943

ناجحناجحناجحلم يقدم بحثناجحلم يقدم بحثراسبناجحتيسير طارق محمد عجوه944

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجهاد عزت عفيفى منصور البطل945

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجهاد مصطفى عبدالموجود ابراهيم946

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجهان محمد محمد السيد سليمان947

عميد الكلية    

إيمان عبد الحق/ د.أ

         رئيس الكنترول                                     وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                        أ/ د.     أ

    رئيس الشعبة
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 م2020/ 2019شعبة العلوم للعام اجلامعى  -نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطالب الفرقة األويل أساسي

علوم بيولوجية )بيولوجيا عامة 

(وجيولوجية

س
و
جل
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إسم الطالب

هندسة تحليلية وتحليل 

رياضى
(1)كيمياء عامة فيزياء عامة حقوق االنسانأدب أطفالعلم نفس النموالتربية وقضايا العصر

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححسن خليل سليمان حسين948

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجححسناء حسن السيد حسن ابراهيم949

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجححسناء مسعد عابدين حسينى950

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححنان ماهر محمود معروف951

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحاميره خالد عبد المنعم على952

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحخالد ياسر محمد طه محمد953

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحخلود السيد شندى شديد على954

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحخلود توفيق فتح هللا رضوان955

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحخلود خالد عبدالرؤف عبدالرحمن الجوهرى956

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحخلود رشدى احمد الليثى957

ناجحلم يقدم فرع حيوانناجحناجحناجحناجحراسبناجحداليا كمال عوض عايد958

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدراهم اشرف محمد الشحات959

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحدعاء الشافعى عبدالعزيز الشافعى960

ناجحلم يقدم فرع حيوانناجحناجحناجحناجحراسبناجحدعاء جمال معوض جعفر961

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدعاء جمعه عبدالمقصود عبدالصمد خليل962

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدعاء عبدالفتاح مصطفى عماره ابوحبيب963

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدعاء كرم ابراهيم سعيد964

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدعاء وحيد عبدالمجيد محمد965

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدنيا اشرف منصور عويس966

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدنيا السيد عبدالعزيز محمد العدلى967

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدنيا امجد عبد الرحمن دسوقى968

ناجحلم يقدم فرع حيوانناجحناجحناجحناجحراسبناجحدنيا رؤوف عبد العزيز عبد اللطيف969

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدنيا صابر امين الدسوقى970

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدنيا عالء عبدالحافظ صابون971

عميد الكلية    

إيمان عبد الحق/ د.أ

         رئيس الكنترول                                     وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                        أ/ د.     أ

    رئيس الشعبة
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 م2020/ 2019شعبة العلوم للعام اجلامعى  -نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطالب الفرقة األويل أساسي

علوم بيولوجية )بيولوجيا عامة 

(وجيولوجية

س
و
جل

ال
م 

رق

إسم الطالب

هندسة تحليلية وتحليل 

رياضى
(1)كيمياء عامة فيزياء عامة حقوق االنسانأدب أطفالعلم نفس النموالتربية وقضايا العصر

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحدينا ابراهيم محمد عوض هللا972

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحدينا سمير ابراهيم ابراهيم عثمان973

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحدينا طلعت محمد رشاد على974

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحدينا عمرو محمد محى الدين نصر975

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحدينا ماهر سيد مراد976

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدينا مصطفى السيد حسن الدقميرى977

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحرانيا حسنى محمود حسانين978

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحرانيا خالد عبدالفتاح محمد979

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرانيا مجدى محمد عبدالمنعم محمد980

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحرباب توفيق عبدالرحمن امين نوفل981

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرغداء ياسر ابراهيم السيد محمد982

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحرغده عاطف عبد المجيد دنيا983

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرفيده ابراهيم مصطفي ثعلب984

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلم يقدم بحثرميصاء عبدالمعز ابراهيم السيد985

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرنا جمال حسنى محمد ابراهيم986

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرنا رمضان محمد عبد الحميد محمد987

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرهف مجدى فتحى امام988

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحروان حازم عبدالسميع عبدالسالم دوابه989

ناجحلم يقدم فرع نباتناجحناجحناجحناجحناجحناجحروان خالد عبدالمنعم حسن990

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحروضه عاطف رمضان احمد991

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحريم بالل محمد حسن عبدهللا بالل992

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحريم عبدالستار جالل الدين احمد993

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحريهام رضا محمد الهادى السيد ابوسعيد994

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحريهام رفعت رشاد منصور995

عميد الكلية    

إيمان عبد الحق/ د.أ

         رئيس الكنترول                                     وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                        أ/ د.     أ

    رئيس الشعبة
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 م2020/ 2019شعبة العلوم للعام اجلامعى  -نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطالب الفرقة األويل أساسي

علوم بيولوجية )بيولوجيا عامة 

(وجيولوجية

س
و
جل

ال
م 

رق

إسم الطالب

هندسة تحليلية وتحليل 

رياضى
(1)كيمياء عامة فيزياء عامة حقوق االنسانأدب أطفالعلم نفس النموالتربية وقضايا العصر

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحريهام عبدالباسط احمد حجازى996

لم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثزهراء عصام ابوالفتوح عويس997

لم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثزهره محى الدين محمود ابراهيم998

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحزينب ابراهيم حسين حسن جاد999

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحزينب السيد قاسم على محمود1000

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحزينب حماده السعيد سالمه1001

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره ابراهيم عبدالحليم ابراهيم عبدهللا1002

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره حسن السيد راشد الصيفى1003

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحساره رفعت صابر عبدالرحمن1004

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره سمير حامد محمود1005

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحساره شعبان السيد على راشد1006

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحساره طارق احمد السيد1007

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره مجدى محمد على خليل1008

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحساره محمد محمد عبدالرحمن راشد1009

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره ياسر عبدالغنى احمد1010

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسالى كرم سعيد خليفه1011

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحساميه جوده فتحى سيد احمد1012

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسحر محمد مسعود محمد سراج الدين1013

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسلوى شحاتة العزب ابوحطب1014

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحلم يقدم بحثناجحسماح محمود عطيه محمود عطيه الجمال1015

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسمر السيد عبدالمنعم السيد1016

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسمر سالمه زياده عبدالسالم دوابة1017

ناجحناجحناجحلم يقدم بحثناجحناجحناجحناجحسميره ابراهيم السيد محمد1018

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسهيله عيد طه مصلحى على الدسوقى1019

عميد الكلية    

إيمان عبد الحق/ د.أ

         رئيس الكنترول                                     وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                        أ/ د.     أ

    رئيس الشعبة
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 م2020/ 2019شعبة العلوم للعام اجلامعى  -نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطالب الفرقة األويل أساسي

علوم بيولوجية )بيولوجيا عامة 

(وجيولوجية

س
و
جل

ال
م 

رق

إسم الطالب

هندسة تحليلية وتحليل 

رياضى
(1)كيمياء عامة فيزياء عامة حقوق االنسانأدب أطفالعلم نفس النموالتربية وقضايا العصر

ناجحلم يقدم فرع حيوانلم يقدم بحثناجحناجحناجحناجحناجحسهيله محمد سيد احمد عبدالمجيد سيد1020

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحسهيله نبيل حسين عبد الحميد1021

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشروق ايمن محمد حسيبة1022

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحشروق ايمن مسعد السيد مصطفى1023

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشروق بكر احمد سيداحمد غزال1024

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشروق فتوح مراد حسينى1025

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحشروق مصطفى عبدالحكيم محمد مصطفى ربيع1026

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشرين حمدى محمد جوهر1027

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشكرى مهنى عبدالفتاح محمد ابوالعال1028

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشمس سعيد نجم الدين على متولى الجدع1029

لم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثشمس لطفى العزب على ربيع1030

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحشيماء الشحات الشحات ابراهيم سالمه1031

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحشيماء خالد عبد الحميد حسين1032

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء سمسم عبدهللا غانم1033

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء عبدالحكيم مختار عبد الحكيم السيد1034

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء عبدالمنعم محمود محمد1035

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحشيماء عالء عويس خليفه1036

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء محمد رمضان عفيفى1037

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء ناصر عبدالتواب حامد1038

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحصباح طلعت بكرى الجمل محمد1039

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحضحى محمد عبدهللا محمد خزبك1040

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحضحى محمد فوزى رمضان1041

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبدالرحمن عصام انيس مصطفى عبدالباقى1042

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز حسن1043

عميد الكلية    

إيمان عبد الحق/ د.أ

         رئيس الكنترول                                     وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                        أ/ د.     أ

    رئيس الشعبة
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 م2020/ 2019شعبة العلوم للعام اجلامعى  -نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطالب الفرقة األويل أساسي

علوم بيولوجية )بيولوجيا عامة 

(وجيولوجية

س
و
جل

ال
م 

رق

إسم الطالب

هندسة تحليلية وتحليل 

رياضى
(1)كيمياء عامة فيزياء عامة حقوق االنسانأدب أطفالعلم نفس النموالتربية وقضايا العصر

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبدهللا السيد عبدهللا غالى1044

ناجحناجحلم يقدم بحثناجحناجحناجحناجحناجحعبدهللا السيد عبدالمجيد عبدالنبى1045

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبدهللا السيد فتحى وهبه1046

ناجحلم يقدم فرع حيوانناجحناجحناجحناجحراسبناجحعبدهللا ناصر محمد السيد1047

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعال يوسف على عالم1048

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعلياء حمزه على عفيفى1049

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعمرو محمد عبدالمجيد محمد1050

عميد الكلية    

إيمان عبد الحق/ د.أ

         رئيس الكنترول                                     وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                        أ/ د.     أ

    رئيس الشعبة


