
االحياء  –نتائج المرحلة الرابعة 

 المجهرية   و االحياء العام

 

 اعى انطانة خ
 

 انُرٛدح

 

 انًالزظاخ

  ناجح ازًذ ػثاط صؼة يسًذ انساذًٙ 1

2 

اسشذ يٓذ٘ زًذ يصطفٗ 

 ناجح انًشعٕيٙ

 

  ناجح أسٖٔ َٕس٘ ذشكٙ زًذ اندثٕس٘ 3

  ناجح أسٚح يُصٕس صػٛاٌ ازًذ انذٔس٘ 4

  مكمل زًٛذ خاعى انذٔس٘اعؼذ غّ  5

6 

أعًاء فاسٔق فؤاد ػثذ انسًٛذ 

 ناجح انغايشائٙ

 

7 

أعٛم يسدٕب فاسط زغٍ 

 ناجح انؼضأ٘

 

  ناجح اشٕاق زايذ خهف صانر انمٛغٙ 8

  ناجح آَاس ستٛغ زغٍٛ ػهٙ انسذٚثٙ 9

  ناجح اٚالف اكشو فاظم زًٛذ انشُذاذ 10

  ـ اُٚاط ثايش يسًذ 11

12 

يصطفٗ يٓذ٘ اتشاْٛى اُٚاط 

 ناجح انذٔس٘

 

  ناجح تشصاٌ يضازى صٚذ يزس٘ انشًش٘ 13

14 

تغًح ٚؼمٕب ٕٚعف ٚؼمٕب 

 ناجح انغايشائٙ

 

15 

زفصّ ػثذ انشظا ػثاط غؼًح 

 ناجح انؼثاعٙ

 

  ناجح ساَٛح يٕالٌ شداع رسب انؼضأ٘ 16

17 
سأٚح زًٕد يعسٙ خشتٕع 

  ناجح



 اندُاتٙ

18 

زغٍٛ يشػٙ سزاب يسًذ عؼٛذ 

 ناجح اندثٕس٘

 

  ـ سشا يشاد خاعى 19

  ناجح سغذج َصٛف خاعى يسًذ االزثاتٙ 20

21 

صُٚح اعًاػٛم ػهٕاٌ غاسػ 

 ناجح انًكذيٙ

 

  مكمل عاسج ػًاد عايٙ يٓٛذ٘ انؼثٛذ٘ 22

  ناجح عاسج فائك خاعى يسًذ انغايشائٙ 23

  ناجح شٓذ ازغاٌ خهٛم اتشاْٛى انؼزٚش٘ 24

25 

ػثذ انشصاق غّ زًٕد شٛشٍٚ 

 ناجح اندثٕس٘

 

  ناجح صفا خانذ صفش خهف انثٛاذٙ 26

  ناجح ػائشح صالذ ػضٚض خعش انذٔس٘ 27

  ناجح ػثٛش ػُرش زاذى زًاد انذنًٛٙ 28

29 

ػالء ػثذ انٕدٔد ازًذ خطاب 

 ناجح انضتٛذ٘

 

30 

ػهٛاء َاْط سفٛك ػثذ انسًٛذ 

 ناجح االنٕعٙ

 

  ناجح انؼدٛهٙغادج عؼذ صانر زايذ  31

32 

انك يصطفٗ يشػٙ ػضٚض 

 ناجح انخشًاَٙ

 

  ناجح يثال يطهك َٕاف يسًذ انًضسٔػٙ 33

34 

يسًذ خاعى يسًذ زغٍٛ 

 ناجح انؼٛغأ٘

 

35 

يشِٔ يسًذ ٔزاد٘ عهًٛاٌ 

 ناجح انركشٚرٙ

 

  ـ يشٚى عؼذ٘ يٓذ٘ 36

  ـ يٓا يسًذ ػثذ انكشٚى 37



  ناجح َغشٍٚ لاعى يسًذ زغٍ اندثٕس٘ 38

39 

ًَاسق ػطا هللا يسًٛٛذ صانر 

 ناجح انشتٛؼٙ

 

  ناجح َٕس يسًٕد زذٚظ خاعى اندًٛهٙ 40

  ناجح َٕس يظٓش َٕٚظ يسًذ انسذٚثٙ 41

42 

َٕسط غانة يسًٕد ػثاط 

 ناجح انؼضأ٘

 

  ناجح ْٛهٍٛ صثاذ صذٚى صانر  انذٔس٘ 43

 

االحياء  -نتائج المرحلة الرابعة 

 العام 

 انطانةاعى  خ
 

 انُرٛدح

 

 انًالزظاخ

  ناجح ازًذ يسًذ ػٛذاٌ ػهٙ اندثٕس٘ 1

  مكمل اعشاء سصكاس ذٕفٛك فشج انثشصَدٙ 2

  مكمل االء خًال زغٍ ٕٚعف  3

  ـ اعشاء ػثذ انغالو اتشاْٛى 4

  ناجح أعؼذ صسٕ كهٛة صانر انطائٙ 5

  ناجح أيم صافٙ اعٕد زًٕد اندثٕس٘ 6

  ناجح داٚر اندُاتٙاٚثاس ػٕاد يشيٕص  7

  مكمل اٚالف سٚاض َاظى ػٕاد انُاصش٘ 8

  مكمل ترٕل خهٛم تُٛاٌ  َٕاف انذنًٛٙ 9

  ناجح تالل عؼذ يطهك زًٛذ انًضسٔػٙ  10

  مكمل ذٕفٛك زايذ ػهٙ يسًذ انضتٛذ٘ 11

  ناجح خٕشٍ اكشٚى يسًٕد يسًذ انًدًؼٙ 12

  مكمل خهف سٔظاٌ ػثذهللا صانر انغثؼأ٘ 13

  ناجح خُغاء ازًذ زغٍ يسًذ  14



  ـ سفم ازًذ خاعى 15

  ناجح صُٚة زغٍ ششٚف لاعى انثٛاذٙ 16

  ناجح عؼذ دزاو عشزاٌ خاعى 17

  مكمل عُاء اتشاْٛى زغٍٛ يسًذ اندثٕس٘ 18

  ناجح عٛف يٓذ٘ صانر ػثاط انذٔس٘ 19

20 

ػثذ انؼضٚض ػهٙ ازًذ زغٍ 

 انًشٓذاَٙ
 مكمل

 

  مكمل يسًذ يسًٕد اندثٕس٘ػثذ انْٕاب  21

  ناجح ػذَاٌ عؼذ يضازى َضال انًكذيٙ 22

  ناجح ػضخ يسًٕد خٕاد زُادج انثٕاعٕد 23

24 

ػهٙ ػثذ انسك ػثذ انمادس ػثذ انًدٛذ 

 انُداس 
 مكمل

 

  ناجح ػهٙ ػذَاٌ يسًذ سخة انذٔس٘ 25

  ناجح غفشاٌ يظٓش خهف رٚة اندذاد٘ 26

  ناجح انذٔس٘ نٛهٗ سفؼد خهٛم اتشاْٛى 27

28 

يسًذ انصادق خانذ ػهٙ زغٍٛ 

 انذنًٛٙ
 ناجح

 

  ناجح يسًذ صثاذ َٕس٘ خاتش انذٔس٘ 29

  ناجح يسًذ َضاس ازًذ عهًاٌ انذٔس٘ 30

  ـ يشِٔ ػثٛذ خهف صانر انمٛغٙ  31

  مكمل يٛغى ػًش خعٛش يسًٕد انُاصش٘  32

  ناجح َذٖ زغٍ زًٛذ يدٛذ انؼثٛذ٘ 33

  ناجح ػثٕد غّ انطائَٙٓال صْٛش  34

  ناجح َٛشاٌ صثاذ شاكش يسًٕد انشٕساب 35

  ناجح ٔالء ػذَاٌ اعٕد يسًٕد اندثٕس٘ 36

  ناجح ٚسٛٗ يسًذ خاعى ْشٚظ انخضسخٙ 37

 

 


