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1050ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2719425910210988127اترطاو أدًذ اضًاعيم يذًذ9051

مجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمم

1درجة واحدة مادة طرق تدريس968ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح247902467510090120اترطاو ضعيذ عثذ انًعس يذًذ9052

جـ جـمجـ جـلجـ جـمجـ جـ

918ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح23292227821088790اضراء يصطفي عثذ انطالو اياو9053

جـلجـ جـجـ جـلجـمجـ

971ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح244912438010193119اضًاء اتراهيى عثذ هللا اتراهيى9054

جـ جـجـمجـ جـلجـ جـمجـ جـ

1073ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح265982779511795126اضًاء ضًير يذًىد دجازي9055

مجـ جـممجـممجـ جـ

1035ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح269932439811490128اضًاء عًاد يذًىد اتراهيى9056

مجـ جـممجـجـ جـمجـ جـ

1059ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح283982678710693125انهاو يذًىد انطيذ ضُجر9057

مجـ جـمجـ جـلجـ جـمم

1120ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2929627011012195136أيم تهجد عثذ انعسيس ضانى عهي9058

ممممجـ جـممم

1096ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح285982819511491132أياَي يذًذ عثذ انعسيس ضعذ9059

مجـ جـممجـممم

1079ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح276932749812091127أيُيح عهي اتراهيى وهذا9060ٌ

مجـ جـممجـممم

996ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح259982289810586122أيُيح يذًذ جىدج عثذ انعسيس9061

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـمجـ جـ

1110ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2869628110512091131أيُيح خانذ يذًذ عسخ عثذ انذهيى9062

مجـ جـممجـ جـممم

1تم اضافة درجة مادة طرق تدريس969ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح264922357510988106أييرج رجة اتراهيى يذًذ9063

جـ جـجـجـ جـجـ جـلجـمجـ جـ

970ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح265932259010487106اَجي يجذي يذًذ يذًىد انثطار9064

جـ جـجـجـ جـجـ جـججـمجـ جـ

1066ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2689626610411188133آياخ خانذ يذًذ زيذا9065ٌ

مجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ

1011ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح265962588010880124ايًاٌ عادل عىاد عثاش دياب9066

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـمجـ جـ

1030ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح272912588811888115ايًاٌ عالء يذًذ يذًذ انػُاوي9067

جـ جـجـجـ جـمجـجـ جـمم

1091ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2769727610011491137ايًاٌ فرذي عثذ انعسيس اتراهيى9068

ممممجـ جـممم

1068ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2699626411011394122ايًاٌ يصطفي اتراهيى يذًىد9069

مجـ جـممجـ جـجـ جـمجـ جـ

1054ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح274992609611486125ايًاٌ وجيح عثذ انطالو يذًىد9070

مجـ جـجـ جـمجـجـ جـمم

1012ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح274892329011089128آيح أغرف انطيذ يذًذ9071

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـجـ جـم

1105ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2869528310512184131آيح خانذ يذًذ عثذ انرازق9072

مجـ جـجـ جـمجـ جـممم

1درجات طرق تدريس6      875ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح22184209758977120آيح رضا انطيذ عهيًي9073

جـجـ جـجـجـللجـ جـجـ

990ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح243942509110588119آيح ضايي يذًذ انػرتيُي َثىي9074

جـ جـجـجـ جـجـ جـجـجـ جـمجـ جـ

996ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح250962567910792116آيح ضعيذ يصطفي يذًذ غرف9075

جـ جـجـمجـ جـلجـ جـمجـ جـ

1003ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح258942419810489119آيح عثذ انردًٍ يذًذي عثذ انرد9076ًٍ

جـ جـجـجـ جـجـ جـجـجـ جـمجـ جـ

1درجة مادة طرق تدريس9672ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح235922457510883129آيح عهيًي انطيذ ىعهيًي يذًذ9077

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـمجـ

1010ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح257902678210686122آيح عًاد عثذ انطًيع عثذ انذًيذ9078
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كيمياء حيوية ( 2 )علوم بيئية حاسب آلي في التخصص( 1 )طرق تدريس أرشجويات وفيروسات وبكتيرياعلم طبقات وتاريخ االرضعلم االجنة+ علم الخلية وبيولوجية جزئية 

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـمجـ جـ

949ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح244922287910991106آيح كًال انذيٍ دطيٍ اتراهيى9079

جـ جـجـمجـ جـلجـمجـ جـ

993ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح246902597711185125آيح يذًذ عثذ انهطيف يذطة9080

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـمجـ جـ

974ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح27285242799891107تطًح عادل لطة أتى انيسيذ9081

جـ جـجـمجـلجـ جـجـ جـم

1102ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2869927810911587128تطًح عثذ انذهيى انطيذ عثذ انذهيى9082

مجـ جـجـ جـمجـ جـممم

1047ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح270952698910886130دطُاء أدًذ يذًذ عرتي عفيفي9083

مجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـمم

983ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح257922358810887116دىريح داذى يصطفي يذًذ9084

جـ جـجـجـ جـجـ جـجـجـمجـ جـ

884ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح22677218789385107دانيا ياهر أدًذ لُصىج9085

جـجـجـ جـجـلجـجـجـ

1094ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2789926310611891139دعاء يجذي عثذ انذًيذ جعفر9086

ممممجـ جـجـ جـمم

1095ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2879527210911389130ديُا عاير عثذ انفراح يذًذ عاير9087

مجـ جـجـ جـمجـ جـممم

1090ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح278982749511792136ديُا عثذ انعظيى يذًذ تيىيي9088

ممممجـممم

1000ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح262932279111285130راضيح َاصر اتراهيى عثذ هللا9089

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـمجـ جـ

978ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح241912507511088123راَا يجذي دافظ ضيذ أدًذ ياضي9090ٍ

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـمجـ جـ

1030ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح269922707610885130راَيا عثذ انًجيذ اضًاعيم دجازي9091

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلممجـ جـ

952ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح244922468310481102ريهاو أغرف ضايي عثذ انغُي يذًذ9092

جـ جـلجـ جـجـ جـلجـ جـمجـ جـ

 درجات مادة طرق تدريس5تم اضافة907ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح235832137510887106ريهاو يذًذ يذًذ يرضي غريف9093

جـجـجـ جـجـ جـلجـجـ جـجـ

1030ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2648624410111591129ريهاو يذًىد يىضي يذًىد9094

جـ جـجـ جـممجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

1079ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح282982828611489128ضارج ردًي دايذ أدًذ انعطيهي9095

مجـ جـجـ جـملممم

1017ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح264912598410592122ضارج غعثاٌ تكر يذًذ ضيذ أدًذ9096

جـ جـجـ جـمجـ جـلجـ جـمجـ جـ

948ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح256892277610380117ضارج عثذ انمادر عيذ يذًذ9097

جـ جـجـجـ جـجـ جـلجـجـ جـجـ جـ

1054ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح263932699411991125ضارج عسخ يذًذ ضالو9098

مجـ جـممجـجـ جـمجـ جـ

1107ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2909728510611692121ضارج يذًذ يذًذ غريف انذية9099

مجـ جـممجـ جـممم

ضهىي عثذ انًُعى عثذ انهطيف عثذ 9100

انعال
956ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح241872548410483103

جـ جـلجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـ

1114ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2819928011112088135ضُذش ضعيذ عثذ انعسيس يذًذ انطيذ9101

ممجـ جـمجـ جـممم

1013ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح271922578510491113ضُذش غريف صثري يذًذ ضانى9102

جـ جـجـمجـ جـلجـ جـمم

974ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح269922298410290108ضيذ اتراهيى ضيذ عىاض9103

جـ جـجـمجـ جـلجـمجـ جـ

986ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح248952269411392118غيًاء أدًذ دثية أدًذ هُذو9104

جـ جـجـممجـجـمجـ جـ

1114ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2889828610011792133غيًاء أغرف عثذ انطرار عثذ انجىاد9105

مجـ جـممجـ جـممم
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كيمياء حيوية ( 2 )علوم بيئية حاسب آلي في التخصص( 1 )طرق تدريس أرشجويات وفيروسات وبكتيرياعلم طبقات وتاريخ االرضعلم االجنة+ علم الخلية وبيولوجية جزئية 

1درجات طرق تدريس 9436ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح241902247510878127غيًاء دًادج انطيذ عثذ انعسيس9106

جـ جـجـ جـجـجـ جـلجـمجـ جـ

درجتان ارشوجنيات وفيروسات وبكتريا842ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح22185180851018090غيًاء صثري عثذ هللا غذاذح9107

جـلجـ جـجـ جـللجـ جـجـ

1114ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2799928310412192136غيًاء طح اتراهيى عىاد9108

ممممجـ جـممم

926ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح247852098210884111غيًاء عاطف يذًذ عثذ انذكى9109

جـ جـجـجـ جـجـ جـللجـ جـجـ جـ

953ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح260872327911085100غروق انطيذ أدًذ عهي9110

جـ جـلجـ جـجـ جـلجـجـ جـجـ جـ

956ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح261872277910887107غروق يطعذ انطيذ عهي غاَى9111

جـ جـجـجـ جـجـ جـلجـجـ جـجـ جـ

1012ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح260952528910683127غادج جًال ضاليح يىضي َىار9112

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـمجـ جـ

891ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح26186183841097692غذير يذًذ يجذي رغاد يذًىد9113

جـلجـجـ جـللجـ جـجـ جـ

1018ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح263912529610884124فاطًح أدًذ ذىفيك انطيذ عثذ هللا9114

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـمجـ جـ

1085ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح279942799412290127فاطًح انسهراء يذًذ انػذاخ يذًذ9115

مجـ جـممجـممم

942ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح265852078610287110فاطًح ايًٍ عثذ هللا كذهح9116

جـ جـجـجـ جـجـ جـللجـ جـجـ جـ

993ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح256912359710787120فاطًح رضا ضيذ عهي يُصىر9117

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـمجـ جـ

990ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح259872388911189117فاطًح ضعذ ضعذ يذًىد9118

جـ جـجـجـ جـجـ جـجـجـجـ جـجـ جـ

996ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح258952487510492124فاطًح عاير اتراهيى ضهيًاٌ ضانى9119

جـ جـجـ جـمجـ جـلجـ جـمجـ جـ

1038ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح267982658310890127كًال اضًاعيم دطٍ اضًاعيم انطيذ9120

مجـ جـمجـ جـلجـ جـمجـ جـ

1024ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح272962559210592112نثُي عهي يذًذ عهي أتى دطة9121

جـ جـجـمجـ جـجـجـ جـمم

1092ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح276982809911391135نًيص يجذي عثذ رتح يصطفي انػيخ9122

ممممجـممم

945ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح262852248110776110يايكم عًاد نثية ضهيًاٌ اتراهيى9123

جـ جـجـجـجـ جـلجـجـ جـجـ جـ

1درجة طرق تدريس945ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح263882117510990109يذًذ أدًذ انطيذ دايذ دط9124ٍ

جـ جـجـمجـ جـلجـجـ جـجـ جـ

993ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح269892359011094106يذًذ يصطفي عهي ترغع9125

جـ جـجـمجـ جـجـجـجـ جـجـ جـ

971ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح237882537710888120يذًذ ياضر يذًذ يذًىد9126

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـجـ

1درجة طرق تدريس24 824ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح20683180751037998يخرار يذًىد أدًذ انطيذ لاتيم9127

جـلجـجـ جـللجـ جـل

1027ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح267932588610988126يروج يًذوح انطيذ تيىيي عفيفي9128

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـمجـ جـ

927ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح236932228010687103يريى دطٍ غثم دطٍ أتى عرب9129

جـ جـلجـ جـجـ جـلجـمجـ

992ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح264972239411285117يريى يذطٍ اتراهيى تُذاري9130

جـ جـجـجـ جـجـ جـجـجـمجـ جـ

1001ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح264922339111982120يصطفي يجذي دطيٍ دطٍ جاد9131

جـ جـجـ جـجـ جـمجـجـمجـ جـ

953ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح254922498010660112يُار عادل أدًذ يذًىد9132

جـ جـجـلجـ جـلجـ جـمجـ جـ

913ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح24986208881058592يُال أغرف ضعيذ خانذ9133
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كيمياء حيوية ( 2 )علوم بيئية حاسب آلي في التخصص( 1 )طرق تدريس أرشجويات وفيروسات وبكتيرياعلم طبقات وتاريخ االرضعلم االجنة+ علم الخلية وبيولوجية جزئية 

جـلجـ جـجـ جـجـلجـ جـجـ جـ

1014ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح279962329010887122يُح هللا أيًٍ غذرى انذضىلي9134

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـمم

1033ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح265962578911491121يُح هللا رضا عثذ انُثي ضانى9135

جـ جـجـ جـممجـجـ جـمجـ جـ

1021ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح267902549110784128يُي جًال يصطفي دطي9136ٍ

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـمجـ جـ

1056ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2789126110210992123يُي يذًىد يذًذ انطيذ غىغح9137

مجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـمم

1037ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح274972728311187113يها ضًير ضانى يذًذ ضانى9138

مجـجـ جـجـ جـلممم

1092ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2749726510412195136يها غذاذح انذيرداظ أدًذ9139

ممممجـ جـجـ جـمم

1030ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح260922678511385128يي أضايح عثذ انهطيف ضانى غعال9140ٌ

جـ جـجـ جـجـ جـملجـ جـمجـ جـ

1009ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح257862469411187128ييًىَح عاطف غذاذح زهرا9141ٌ

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـ

1110ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2919828210011593131َاديح يصطفي عثذ انُثي يذًذ9142

مجـ جـممجـ جـممم

1032ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2568925910111385129َثيم أدًذ عثذ انعسيس عثذ انفراح9143

جـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

1062ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2719726610511787119َجالء دًذي عطيح اتراهيى َصار9144

مجـجـ جـمجـ جـجـ جـمم

997ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح262912398510691123َذي اتراهيى فخري أدًذ9145

جـ جـجـ جـمجـ جـلجـمجـ جـ

1022ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح270982598111289113َذي أدًذ ذهايي يذًذ9146

جـ جـجـجـ جـجـ جـلجـ جـمم

1055ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2619325910911193129َىرا خانذ عثذ انعغسيس أدًذ يىضي9147

مجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ

1044ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح274952609511292116هثح أغرف فرذي أييٍ يذًذ9148

مجـمجـ جـجـجـ جـمم

1088ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2739827410111396133هثح عثذ انفراح أدًذ عثذ انفراح9149

مجـ جـممجـ جـممم

1درجة طرق تدريس86811ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح24086185759684102هذير غريف يطٍ يذًذ9150

جـلجـ جـجـللجـ جـجـ جـ

1114ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2799928710412192132هذير عاطف عطا يذًذ9151

مجـ جـممجـ جـممم

1114ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2839628010812396128هذي ضعذ غًص انذيٍ غهثي9152

مجـ جـممجـ جـممم

درجات طرق تدريس9514ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح249792277511193117هذي يذًذ يغاوري انذضىلي9153

جـ جـجـمجـ جـلجـجـجـ جـ

947ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح267862128711379103هُاء طاهر نطفي دًاد9154

جـ جـلجـملجـجـ جـجـ جـ

1070ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح282982748911589123هُذ انطيذ طه يذًىد انُىري9155

مجـ جـجـ جـمجـممم

973ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح257832428011086115هُذ رفعد انطيذ ضهيًاٌ انجهُي9156

جـ جـجـجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـ

1018ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح258942449311192126وضاو عرفح انػافعي يعىض انػافعي9157

جـ جـجـ جـمجـ جـجـجـ جـمجـ جـ

1121ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2869827511412190137وضاو يطعذ يذًذ صالح انذي9158ٍ

مممممممم

1درجات طرق تدريس8383ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح2337818575987396وضاو يذًذ يصطفي يذًذ رضىا9159ٌ

جـلجـجـللجـجـ

985ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح273902377910789110والء يذًىد عثذ انهطيف يذًذ تركاخ9160

جـ جـجـجـ جـجـ جـلجـمم
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ت 

والمناعة

الفروق 

الفردية

تصني

ف 

زهري

كيمياء حيوية ( 2 )علوم بيئية حاسب آلي في التخصص( 1 )طرق تدريس أرشجويات وفيروسات وبكتيرياعلم طبقات وتاريخ االرضعلم االجنة+ علم الخلية وبيولوجية جزئية 

1060ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح253992789311790130ونيذ أضايح عثذ انعظيى يذًذ صانخ9161

مجـ جـممجـممجـ جـ

982ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح265822527910091113وفاء انصادق انػذاخ انصادق9162

جـ جـجـمجـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـ

999ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح261912309311090124ياضًيٍ اتراهيى يذًذ يذًذ 9163

جـ جـجـ جـمجـ جـجـجـمجـ جـ

898ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح238932007910079109ياضًيٍ انطيذ يذًذ عياد9164

جـجـجـجـ جـللمجـ

909ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح249801888010483125ياضًيٍ دطٍ عهيىج دط9165ٍ

جـجـ جـجـ جـجـ جـللجـ جـجـ جـ

1019ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح265932379311489128ياضًيٍ طاهر انطىخي يذًذ9166

جـ جـجـ جـجـ جـمجـجـمجـ جـ

1045ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح281952738311089114ياضًيٍ يًذوح غفيك يذًذ يذًذ9167

مجـجـ جـجـ جـلممم

967ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح261842238710888116ياضًيٍ ياضر يذرو9168

جـ جـجـجـ جـجـ جـلجـجـ جـجـ جـ

915ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح203832307710781134يىضف اتراهيى اضًاعيم يذًذ9169

جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـجـ جـل

(لم ترفع بحث) حاسب الي 34.5/50 واشراف تربوي 34/50محملة من تانيةعلم نفس 956ناجحناجحناجحاعفاءناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح252852337811291105ضارج إتراهيى عهي عهي9170

63/100 ومبادئ علم نفس 75/100محملة من اولي محمله تاريخ نربيه جـ جـجـمجـ جـلجـجـ جـجـ جـ

 علم طبقات13/ ارشوجنيات وفيروسات 11راسبناجحناجحناجحاعفاءناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح16468180593876102ضهًي صاتر انهادي9171

لجـضضللض
 34.5/50 و اشراف تربوي 34/50محملة علم نفس 

 من تانية34/50وحاسب الي 

                                           م                 ل                          ل                                            

               /  .                                           ج   /   .                                        /  .                                 م     /          
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