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مقبول370مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولابتسام مجدى عبدالرازق حسن ابراهيم3001

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهابراهيم عادل ابراهيم عباس شتا3002

مقبول394مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولابراهيم محمود ابراهيم عبدهللا ابراهيم3003

مقبول378مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد ابراهيم حموده البيوىم البهنىس3004

برى3005 جيد483جيدجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيداحمد السعيد ابراهيم احمد الت 

جيد513جيدجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جدااحمد جمال انور احمد محمود3006

مقبول367مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد رفعت محمد حسن الشوا3007

ممتاز621ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازاحمد عزت عيد السيد3008

مقبول444جيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولاحمد فتىح عبدالحكم محمد السعدنى3009

منقول بموادضعيف جداتغذية الحيوان والدواجن واالسماكمقبولجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد كامل بىه الدين ابوزيد3010

راسبضعيف جدا(عام  )فسيولوج  ضعيف جداالفسيولوجياضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد عبدالعزيز حزيمه3011

جيد457جيدجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولاحمد محمد عبدالفتاح قطب جادهللا3012

مقبول420مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولاسامه احمد سعيد حسن سعيد3013

مقبول434مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولارساء احمد ابراهيم ابراهيم حموده3014

مقبول386مقبولالوراثةمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولارساء المرىس السيد المرىس البالط3015

جيد494مقبولجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداارساء ايمن حامد محمد ابراهيم3016

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهارساء طارق مصطفى محمد شبابيك3017

راسبمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيفضعيفارساء عاصم عبدالعزيز الحفناوى3018

جيد جدا556جيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدارساء عثمان عبداللطيف احمد3019

جيد519مقبولجيدجيدممتازجيد جداجيدجيد جداجيدارساء عىل توفيق محمد عىل3020

مقبول415مقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولارساء فرج محمد ابراهيم احمد3021

مقبول424مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولارساء كرم فرج محمد الحمزاوى3022

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولارساء محمد محمود عبداللطيف طبليه3023

مقبول403مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولارساء محمود عاطف محمود ابوزيد3024

مقبول394مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولاسماء السيد عادل احمد محمد3025

جيد517جيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيداسماء بكر ابراهيم محجوب3026

راسبضعيفجيدضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيفضعيفاسماء حسن دياب عثمان عبدالعال3027

جيد492مقبولجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيداسماء سمتر شحاته محمد تاج الدين3028

جيد489جيدجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيد جدامقبولاسماء فتىح معوض الجمال3029

مقبول370مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسماء نارص الوردانى عبدالحافظ3030
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مقبول389مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاالء احمد صبىح احمد ابراهيم3031

ى محمد3032 جيد463مقبولجيدجيدجيد جداجيدمقبولجيدمقبولاالء محمد عبدالرؤوف حسير

ي    ح الخاص والمقارنضعيف جداتربية الحيوانضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيفضعيفاالء وسيم عبدالقادر عبدالغنى السقا3033 راسبمقبولالتشر

مقبول452مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولاالء وليد محمد الزين محمد عبدالهادى3034

وس3035 ت عادل لبيب ابراهيم تاورصى مقبول407مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالت 

منقول بموادمقبولجيد جداضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولالسيد احمد السيد عباس السيد3036

ممتاز621ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازالشيماء السيد نصىح ابراهيم3037

مقبول440مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدالشيماء فيصل قاسم عبدالسالم3038

جيد510مقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيدالشيماء محمود محمد السنباىط3039

مقبول427مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولامل عمر عبدالحليم محمد خضى3040

3041
ر
مقبول414مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدامل منتض زكريا الغندق

راسبضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيفضعيفامنيه اسماعيل محمد اسماعيل القاضى3042

ه احمد جابر عبدالتواب محمود3043 مقبول391مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامتر

ه جمال عبدالمنعم المعزاوى3044 ي    ح الخاص والمقارنمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولامتر منقول بموادمقبول(عام  )فسيولوج  مقبولالتشر

ه عادل سعيد حسن3045 جيد479مقبولجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداامتر

ه محمد ابراهيم توفيق3046 جيد502جيدجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداامتر

ى حسن3047 مقبول389مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولان نض الدين ابراهيم امير

منقول بموادمقبولجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفاندرو عادل رياض ناروز فرج هللا3048

ي    ح الخاص والمقارنغيابضعيفضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدااندرو مجدى عدىل اسكندر3049 راسبضعيف جداالتشر

مقبول401مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاوليفر ميشيل فؤاد عوض هللا3050

جيد جدا538جيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدااوليفيا يوسف ثابت يوسف عبدالشهيد3051

مقبول445مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدايمان رافت احمد محمد3052

جيد463مقبولجيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيدايمان سمتر عبدالحكيم اللقانى3053

جيد465جيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولايمان عادل يونس محمود3054

منقول بموادمقبولالفسيولوجيامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولايمان عبدهللا سالمه عبده السالىم3055

راسبغيابجيدضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفضعيف جداايمان عىل ابراهيم عىل مصطفى3056

جيد جدا535جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداايه السيد محمد ابراهيم المزين3057

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولايه هللا عبدالحليم عىل حسن3058

جيد497جيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدجيدايه جابر محمد حسن حسان3059

جيد جدا546جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيد جداايه جمال عزالرجال مصيلىح خليل3060
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يف مصطفى عىل سليمان3061 مقبول397مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدايه رسر

مقبول350مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايه عبدالمنعم احمد هلش3062

جيد468مقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيدايه عالء عبدالظاهر سليم3063

ممتاز629ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازايه محمد حسن الشاىم3064

جيد490جيدجيدجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدبارثينا انطون يعقوب بطرس3065

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولضعيفمقبولمقبولباسل سعيد محمد عبدالمجيد3066

جيد482مقبولجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيدبدر محمد عبدالرحمن عبدالرحمن3067

جيد503جيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدبسمه حسن بكر عطيه طبق3068

ى احمد3069 جيد496مقبولجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدبسنت احمد محمود عبدالحميد ابوالعينير

يل3070 جيد484جيدجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولجيد جدامقبولبالل مجدى عبدالمنعم عبده جت 

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولبيتر ثروت مفيد يوسف جرجس3071

مقبول367مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبيشوى ابراهيم عزيز شحاته3072

جيد جدا548جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيدتفر حسن رشدى محمد3073

جيد509جيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيدتفر محمد شاكر ذىك محمد قابيل3074

مقبول400مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولتفر منصور عبدالحميد حسن حموده3075

مقبول393مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجهاد محمد محمود سيداحمد3076

مقبول419مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجورج ماجد منصور فؤاد3077

جيد جدا542جيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداحسام عبدالفتاح كامل احمد شمعه3078

جيد جدا544جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيدحسن منصور السيد محمد3079

ى عبدهللا عبدالرؤف السباىع3080 مقبول389مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسير

جيد488جيد جداجيدجيدجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدحنان مهدى اسماعيل احمد شاكر3081

ممتاز604ممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداخالد محمد عبدالجواد سليمان3082

مقبول421مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولخديجه عادل محمد السيد3083

جيد462جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدخلود رجب محمود جاد عىل3084

جيد480مقبولجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيدداليا مصطفى مصطفى احمد هلش3085

مقبول418مقبولجيد جدامقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولدميانه ادوارد فكرى بدير3086

مقبول419مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدينا حسن رمضان احمد3087

مقبول353مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدينا سعد محمد مختار حباله3088

مقبول371مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدينا محمد حسن محمود3089

جيد466مقبولجيد جداجيدمقبولجيد جدامقبولجيدجيدرانيا عبدالدايم عبدالستار عبدهللا3090
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ف عبدهللا محمد عبدهللا3091 مقبول372مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرحمه ارسر

جيد492جيدجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيد جداجيدرحمه ناجح ابراهيم عبدهللا3092

راسبضعيف جداتربية الحيوانضعيفمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولرضوى اسماعيل عبدهللا اسماعيل3093

جيد455مقبولجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدمقبولرنا اميل موىس سليمان موىس3094

جيد492جيدجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدرنا محمد صالح محمد يوسف3095

مقبول406مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولرنا محمود حسن محمد محمد3096

مقبول382مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولروان احمد رمزى عىل3097

جيد460جيدجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولجيدمقبولروان ربيع صديق احمد محمد عبدالسالم3098

راسبضعيف جدامقبولضعيف جداضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفروان عبدالمنعم السيد احمد العوادى3099

يل عوض3100 مقبول439جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولروان عىل جت 

جيد479مقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدمقبولروجينا حسام سعيد زيان3101

جيد506جيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيدريتا سامح سيدهم يوسف عبدالسيد3102

جيد جدا552جيدممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولممتازممتازريم رجب سعدى الدندراوى عبدالمالك3103

مقبول450مقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولجيدجيدريم فؤاد السعيد فريد محمد3104

جيد جدا549جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداريم محمد ابراهيم محمد الحرينر3105

جيد518مقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدريم ممدوح محمد السيد حسان3106

قاوى3107 جيد511جيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدري  هام حمدى عبدالنن  الشر

منقول بموادمقبولجيد جدامقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولري  هام مجدى مرزوق محمد عىل3108

جيد جدا572ممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداريوان محمد احمد محمود حسن3109

ف3110 مقبول430مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولزينب احمد محمد احمد رسر

ى مكاوى3111 مقبول452مقبولجيدجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولزينب هشام محمد محمود حسنير

مقبول430مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولساره السيد صبىح احمد عيد3112

جيد470جيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولساره حسنى عبدالفتاح احمد عبدالعال3113

منقول بموادمقبولالفسيولوجيامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولساره سمتر محمد محمد ابراهيم3114

جيد504جيدجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدساره مجدى محمد عبدالسالم احمد3115

مقبول450مقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولساره محمد ابراهيم حسن غانم3116

جيد506جيدجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداساره محمد حامد السقا3117

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهساره مرىس عبده يوسف عبده3118

ف السيد محمد3119 جيد جدا531جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدساىل ارسر

ممتاز635ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازساىل سامح فضىل بدروس عطا3120
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محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهساندى جورج وهيب شاكر خليل3121

جيد458مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدسعاد السيد محمود حميدو3122

مقبول353مقبولتغذية الحيوان والدواجن واالسماكمقبولالفسيولوجيامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسعاد بالل سعد عبدالحميد حمدان3123

يف3124 مقبول428مقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولسعاد شعبان محمد احمد رسر

ى3125 ى عبدالمنعم حسير مقبول382مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسلىم احمد حسير

جيد جدا591جيد جداجيد جداممتازممتازممتازجيدممتازجيد جداسلىم رجب ابراهيم شعبان3126

مقبول392مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسماء عبدالكريم هليل عباس سليم3127

مقبول454مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولسمر محمد سعيد احمد محمد3128

جيد493جيدجيدجيدجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيدسميه ابراهيم محمد صالح سليمان3129

ى السمرا3130 جيد جدا559جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداسندس هشام فتىح امير

مقبول393مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولسهر محمد جمال عبدالعزيز عىل3131

ي    ح الخاص والمقارنضعيف جداالفسيولوجياغيابمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جداسهيل سامح سعد الدين الراكىسر3132 راسبضعيف جداالتشر

مقبول437مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولسهيله رضا بيوىم محمود3133

ممتاز642ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازسيلفيا عماد نجيب حنا عبدالملك3134

جيد جدا574ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيدممتازجيد جداشاهندا مجدى عبدالرحمن محمد3135

جيد جدا572جيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداشاهنده سعيد عىل ابوالفتح زيان3136

وق احمد فتىح محمد ذىك3137 جيد جدا542جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيد جدارسر

وق طارق محمود السيد3138 جيد520جيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدارسر

منقول بموادضعيف جداتربية الحيوانجيدممتازجيدجيدجيدجيدجيدجيدشهدان محمد ابوالحمد محمد معبد3139

ف سليمان بهنىس3140 مقبول434جيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولشيماء ارسر

جيد469جيدجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولشيماء مصطفى عبدالمنعم الفوىل3141

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهشيماء نظيم محروس العطار3142

جيد487مقبولجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدضىح عادل كامل سعد اسماعيل3143

مقبول426مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن جمال جابر هالل احمد3144

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولضعيفعبدالرحمن رمضان حافظ السيد هالل3145

مقبول415مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعبدالرحمن هشام ابراهيم السيد3146

ممتاز613ممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازجيد جداعبدهللا عبدهللا عبدالحميد محمد3147

جيد جدا531ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيدعزه عبدالرحيم عبدالرازق احمد عبدالحق3148

ى عىل3149 جيد جدا554جيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداعال رفعت عىل حسير

مقبول450مقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيدعىل الدين جالل عىل عبده3150
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راسبلم ترصدتربية وانتاج االسماكضعيف جداالفسيولوجياغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابعىل عبدالسيد سعد عبدالسيد3151

جيد جدا542جيدممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيد جداعىل كامل عبدالقوى عوض3152

ممتاز602ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جداعلياء نبيل محمد محمد سليم3153

جيد461جيدجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولعمر ابراهيم جابر محمد حامد3154

راسبضعيف جداالوراثةضعيف جداالفسيولوجياضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداعمر عيد السعيد محمد عىل ابواحمد3155

راسبضعيف جداتغذية الحيوان والدواجن واالسماكغيابغيابضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداعمر محمود صالح الدين قاسم3156

ممتاز611ممتازجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداعمرو احمد محمد سيد احمد خفاجه3157

مقبول405مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمرو جابر محمد السيد حموده3158

مقبول443مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدفلورا وسيم رمزى بولس حكيم3159

ونيكا فادى فرانسوا جاد3160 مقبول405مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولفتر

مقبول398مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكرستينا ماجد عطاهلل راغب3161

مقبول436مقبولممتازمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولكريستنا عماد عياد ميخائيل3162

ى موريس انور جرجس3163 مقبول394مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكريستير

مقبول434جيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولكريم عالء محمد ابراهيم درويش3164

جيد جدا565ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداكالرا نسيم جرجس عيىس3165

ي    ح العام واالجنهضعيفمقبولضعيف جداضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمؤمن محمد هارون محمد3166 راسبضعيف جداالتشر

جيد463جيد جداجيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيدمادونا عبدالشهيد جوده يونان3167

جيد458جيدجيد جداجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمارتينا باسم ادوارد لبيب عبدالمسيح3168

جيد جدا564ممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيدممتازجيد جداماريز نبيل حبيب قريوس3169

ى محروس اقالديوس3170 مقبول445مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمارينا بشر

مقبول410جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمارينا رافت جاب هللا عطاهللا3171

مقبول445جيدجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمارينا مؤنس نضهللا ابراهيم3172

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمازن محمد هانى محمد كامل بكرى3173

جيد جدا542ممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدممتازجيدمازن مصطفى جاد الكريم محمد حسن3174

راسبضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدامالك مروان حمدى زايد عبدالمحسن3175

جيد498جيدجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيد جداجيدمايكل هانى ساىم داود سليمان3176

منقول بموادجيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولضعيف جدامايكل وديع ثالوث لوقا3177

ممتاز604ممتازممتازممتازممتازممتازجيدممتازجيد جدامحمد ابراهيم محمد شتا3178

راسبضعيف جداتربية الحيوانضعيفجيدضعيفمقبولضعيفضعيف جدامقبولمقبولمحمد احمد شحاته محمود عىل3179

ف حسن هاشم حسن3180 منقول بموادغياب(عام  )فسيولوج  مقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد ارسر
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مقبول445مقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدمحمد السيد عبدالقادر جت 3181

ى الزنانر السيد حسن3182 جيد جدا528جيدممتازممتازممتازجيد جدامقبولجيدمقبولمحمد امير

مقبول435مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمحمد ايمن توفيق محمد الجارج3183

ى3184 جيد جدا571ممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جدامحمد جمال محمد جوده حسير

مقبول394مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد خالد ابراهيم محمد عفيفى3185

وك3186 منقول بموادضعيف جداتربية الحيوانمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد رجب محمد عبدالكريم مت 

منقول بموادضعيف جداتغذية الحيوان والدواجن واالسماكمقبولجيدمقبولجيدمقبولضعيفجيدمقبولمحمد رزق السيد حامد شحاته3187

ممتاز643ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازمحمد سعيد حامد اسماعيل3188

ه3189 مقبول423جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمحمد سالمه عبدالحميد عشر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد شلن  عباس عىل شلن 3190

جيد457جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمحمد عبدالرحمن محمود مسلم عبدهللا3191

مقبول424مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عبدالمجيد مصطفى الباجورى3192

جيد456مقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدمحمد مراد متوىل عىل شتا3193

راسبمقبولمقبولضعيف جداضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمحمد مصطفى ابراهيم عبدالعاىط  بشادى3194

جيد جدا546جيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامحمود احمد السيد عبدالرحيم خليفه3195

مقبول392مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود احمد محمود احمد مصطفى3196

يل عوض محمد3197 جيد جدا579ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جدامحمود جت 

 عامر3198
ر
جيد509جيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدممتازجيدمحمود حمدى حامد الدسوق

(عام)االنسجه والخاليا مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمحمود عبدالمنعم احمد محمد القطرى3199 منقول بموادغياب

مقبول399مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود محمد عىل محمد سعد3200

ين عادل احمد المضى3201 جيد504جيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيدمرفت رسر

جيد جدا592ممتازممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازمروه عبدالمجيد محمود عبدالمالك القاضى3202

مقبول435جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمروه لطفى خميس شعبان عيىس3203

(عام)االنسجه والخاليا مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمروه محمد شفيق ابوالحسن سلطان3204 منقول بموادغياب

ممتاز609ممتازجيد جداممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازمريم حسن محمد مرىس عمران3205

يف محمود ابراهيم عبدالغنى3206 جيد جدا557ممتازممتازجيد جداممتازجيد جداجيدجيد جداجيدمريم رسر

منقول بموادمقبولجيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمريم مدحت عطاهللا عشم هللا مرقص3207

مقبول404جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمري  هان محمد جابر عىل عبدالصمد3208

مقبول371مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى فوزى محمد عبدالعزيز3209

منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمصطفى محمد محمد حامد حجاب3210
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منقول بموادمقبولجيد جداضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمكاريوس رومانى بخيت عزيز3211

جيد جدا540جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدامنار محمود احمد يشى محمد النجيىل3212

ى عبدالقادر ختر3213 مقبول446مقبولممتازمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولمنه هللا رفعت حسير

مقبول417جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمنه هللا شعبان محمود محمد زهران3214

مقبول412مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمنه هللا طارق حسن محمد حسن3215

مقبول411جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمنه هللا مدحت مصطفى عبدالجواد محمد3216

مقبول416مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنه هللا نجدى عرفه عىل عبدالجواد3217

منقول بموادضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمهند عبداللطيف عىل عبداللطيف شتا3218

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداغيابمقبولىم ابراهيم عبدالحليم ابراهيم محمد البكتوىسر3219

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهىم جمال السيد احمد عبدالرحمن3220

ى رزيقه3221 جيد503جيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدىم محمد احمد حسير

جيد474مقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيد جدامقبولىم مصطفى عبدالمنعم جمال الدين3222

جيد496جيدممتازجيدجيدجيدمقبولجيد جداجيدميار احمد احمد عبداللطيف قاسم3223

جيد جدا530جيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدميار حسن عباس حسن محمد3224

مقبول380مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولميار حميدو محمود ابراهيم3225

مقبول358مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولميار محمد عبدالسالم محمد3226

نا سعيد راغب سعيد ايوب3227 مقبول453مقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولمتر

نا فيليب فخرى بشاى3228 مقبول409مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمتر

نا مجدى محمد الشاطن  رزيقه3229 ممتاز623ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازمتر

هان سمتر السيد المتوىل فوده3230 جيد462جيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولجيدجيدمتر

مقبول392مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمينا نبيل سمتر خليل حنا3231

مقبول370مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنادين حاتم سعد ذىك ابراهيم3232

مقبول417مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولناردين جورج فوزى عطية3233

جيد463جيدجيد جدامقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولناردين عادل لبيب فرج حبيب3234

ممتاز611ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جداناردين هشام شكرى جورج  اسعد3235

مقبول419مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنانىس محمود نضالدين احمد عبدالمجيد سالم3236

جيد جدا567جيد جداممتازممتازممتازجيد جدامقبولجيد جداجيد جداندى احمد عبدالفتاح رمضان3237

مقبول450مقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدندى عىل ابراهيم عىل مشعل3238

ف محمد محمد الجمل3239 ى ارسر جيد483جيدجيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيدنرمير

ى محمود ابراهيم عىل البنا3240 جيد جدا556جيد جداجيد جداممتازجيد جداجيدجيدممتازجيد جدانرمير
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ه
ى محمد الحجار3241 مقبول406مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنسمه خالد االباصتر

راسبغيابمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جدامقبولضعيف جدانصار عواد مسعود حنا3242

جيد489جيدجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيدنىه عصام محمد عيد قطب3243

مقبول437مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولنور الدين ايمن ابوالفضل احمد3244

ممتاز611ممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازنور خالد احمد عمر احمد3245

جيد جدا535جيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدانورهان طارق احمد محمد مصطفى3246

جيد جدا593ممتازممتازجيد جداممتازجيد جداجيدممتازجيد جدانورهان عصام الدين مصطفى سعد3247

مقبول431مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولنورهان عصام عبدالمؤمن محمد عبدالعاىط3248

جيد480مقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدنورهان محمود محمد محمود منصور3249

فانا خالد فرج محمد فرج3250 جيد490جيدجيدجيدجيدجيدمقبولجيد جدامقبولنتر

ه ابراهيم احمد عفيفى3251 مقبول410مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولنتر

ه سيد عبدهللا محمد موىس3252 جيد جدا582جيدممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جدانتر

ه محمود محمد عبدالحميد3253 مقبول422مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنتر

ى3254 جيد506جيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيدهاجر السيد احمد عىل الشعتر

مقبول427مقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولهاجر طارق محمد محمود ابراهيم3255

جيد497جيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداهاجر عادل شاكر عبدالرحمن عيد3256

ى3257 ي    ح العام واالجنهمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولهاجر محمد طنطاوى السيد حسنير منقول بموادضعيف جداالتشر

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابهاجر مسعد رزق عبدالسالم تليمه3258

جيد جدا572جيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداهاجر موىس محمد شعبان3259

جيد جدا531جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدممتازجيدهبه محروس بسطاوى عىل محمد3260

مقبول428مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدهبه مصباح السيد مهنى3261

راسبضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جداضعيفضعيف جداضعيف جداضعيف جداهدير السيد محمد قطب رمضان3262

جيد جدا590جيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جداهدير عىل عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد3263

جيد470جيدجيدمقبولجيدجيدمقبولجيد جدامقبولهند احمد حسن احمد محمد3264

ف الميدانى عبدالعزيز يوسف3265 مقبول417مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداهند ارسر

ى3266 مقبول444جيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدوفاء ابراهيم محمد احمد حسنير

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهوالء محمد سعد الجيار3267

ف محمد فهىم جمعه3268 جيد479جيدمقبولجيدجيدجيدمقبولجيد جداجيدوليد ارسر

جيد جدا539جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيديارا محمد رمضان عامر3269

ى احمد عرفه الخلوى3270 مقبول360مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولياسمير
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ه
ى ساىم محمد حفنى3271 مقبول400مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولياسمير

جيد جدا560جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيديشا تيستر محمد عبده حسان3272

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبوليوسف احمد عىل رساج3273

مقبول429مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيديوسف محمد حسن السيد3274

محجوبهالكيمياء الحيويهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدهللا جمال احمد عبدالرحمن3275

(خاص)االنسجة والخاليا غيابغيابغيابغيابمقبولغيابغيابغيابمحمد مجدى محمد عبده الحاج شاذىل3276 غائبغياب

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمالك انيس نض صليب سبع3277


