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  مقبول

:الباثولوجيا

منقول بموادجيد جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول  غياب

جيد598جيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيدابانوب جرجس كامل صليب

جيد634جيدجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداابانوب رافت سامى عبدهللا عبدالنور

جيد566مقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيدجيدابراهيم احمد حامد بدوى حسانين

جيد جدا694ممتازممتازمقبولجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جدااحمد بدرى قبيصى احمد

جيد جدا651جيد جداجيد جدامقبولجيدممتازمقبولممتازجيد جداجيد جدااحمد بيومى عياد السيد بيومى

راسبضعيف جداضعيفضعيف جداضعيفمقبولضعيف جداجيدمقبولضعيف جدااحمد حمدى السيد احمد حماده

جيد602جيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيداحمد حمدى عبدالموجود محمد

جيد جدا645ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيداحمد سعيد ابراهيم على السقا

ممتاز741ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جدااحمد صبحى محمد عبدالعزيز فرج

منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاحمد عادل كمال الدين محمد على زيد

جيد607جيدممتازمقبولمقبولجيد جداجيدممتازجيد جداجيداحمد عاطف محمد عبدهللا سليمان

احمد على محفوظ على محفوظ

: الطفيليات

راسبجيدضعيفضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولجيدمقبولضعيف جداضعيف جدا

ممتاز752ممتازممتازجيدممتازممتازممتازممتازممتازممتازاحمد عيد احمد الحضرى

ممتاز725ممتازممتازجيدجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازاحمد عيد السيد شلضم

منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفجيدجيدمقبولاحمد مجدى حسن على ابوعماره

جيد576جيدجيدمقبولمقبولجيدجيدممتازجيدجيداحمد مجدى حسين عبدالحميد ابوالسعد

احمد مجدى فوزى السيد العوضى

: الباثولوجيا

منقول بموادجيدضعيفمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولضعيف جدا

جيد جدا719ممتازممتازمقبولجيد جداممتازجيد جداممتازممتازممتازاحمد مجدى محمد حسن المزين

جيد جدا666ممتازممتازمقبولمقبولجيد جداجيد جداممتازممتازجيداحمد محمد سليم احمد

جيد556مقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولاحمد محمد مصطفى شرنوبى الكومى

جيد564جيدجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيداحمد محمود عبدهللا احمد ابراهيم

جيد632جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدادهم عبدالغنى احمد عبدالغنى زغلول

منقول بموادجيدجيدضعيف جداضعيف جداجيدجيدجيدجيدمقبولادهم محمد رمضان احمد

جيد564جيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيد جدامقبولاستبرق محمد عبدالوهاب محمد

جيد581جيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيد جدااسراء ابراهيم ابوزيد مكى محمد

مقبول530مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولاسراء احمد سعد زغلول محمد على

اسراء احمد عبدالغنى عبدالهادى العتوى

: الباثولوجيا

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه محجوبه

جيد575جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيداسراء ثروت عبدالحليم عبدالعاطى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسراء جبر محمد احمد عطاهلل

جيد567جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولممتازجيدمقبولاسراء سمير محمدى زيدان حسب هللا

مقبول552جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولاسراء عادل على حسن ابوالدهب

مقبول509مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولاسراء على احمد السيد حسن

مقبول533جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولاسراء محمد يوسف احمد حمود

جيد624جيد جداجيدمقبولجيدجيد جدامقبولممتازجيدجيد جدااسراء يحى جمعه خميس خليل

مقبول527جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولاسراء يسرى محمد محمد سرور

جيد570مقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيداسالم عزت مصيلحى ابراهيم

مقبول497مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولاسالم مصطفى السيد محمد حسن

جيد572جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولممتازجيد جدامقبولاسماء احمد محمد سالمه

جيد جدا650جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جدااسماء انس محمود نعينع

مقبول518.5جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولاسماء انور مصطفى شعبان

جيد610جيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدممتازجيدجيداسماء جمعه محمد احمد عبدالرحيم

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسماء ربيع عبدالعظيم يوسف

جيد618جيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيداسماء عبدالمنعم خليل ابراهيم

مقبول531مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولاسماء عبدالناصر شعبان محمد

جيد جدا653جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيداسماء عطيه عبدالفضيل عبدالمنعم زايد

جيد جدا674ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدممتازممتازجيد جدااسماء مجدى عبدالسميع امين العزب

جيد605ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبولممتازجيد جداجيد جدااسماء محمد عبدالرحيم احمد

مقبول514جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولاسماء مصطفى عرجاوى درويش ابوعرب

االء احمد على عبدالمجيد احمد

: الطفيليات

ضعيف جدا

الفسيولوجيا

: (خاص  ) 

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبول   ضعيف 

االء احمد محمد بسيونى عبدهللا

: الطفيليات

ضعيف جدا

تغذية 

الحيوان 

والدواجن 

منقول بموادجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبول:  واالسماك

جيد575جيدجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جدامقبولاالء السيد عبدالرحيم محمد

جيد جدا667ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جدااالء سعيد عرجاوى عطيه

منقول بموادمقبولمقبولضعيف جداضعيفجيدمقبولجيدمقبولمقبولاالء سعيد محمود الشريدى

جيد597مقبولممتازمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيدجيداالء سمير عبدهللا عبدالحميد

جيد614جيدجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولممتازجيد جداجيد جدااالء عبدهللا عثمان عبدهللا عثمان

مقبول545جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولاالء عصام سعيد محمد رمضان

جيد563جيدجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيداالء محمد عطيه هللا على

جيد571جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيدجيدامال محمد سعد محمود على

جيد607جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيدجيدامانى عطيه شحاته واصف

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهامانى فرج رجب مصطفى

جيد607جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيدممتازجيد جدامقبولامانى مصطفى محمد زيدان

جيد588جيدجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدامل احمد ابراهيم احمد محمد

جيد جدا674جيد جداممتازجيدجيدممتازجيدممتازجيد جداجيد جداامنيه ابراهيم على ابراهيم

مقبول520جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدمقبولامنيه محمد عطيه محمد الديب

جيد598جيدجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدامير عالء عبدالبصير محمد

مقبول508مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولاميره عبدالسالم عبدالعظيم مبروك المالح

جيد602جيدمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولممتازجيد جداجيد جدااميره محمد محمد احمد فياله

اميره محمود محمد عبدالرازق محمود

: الباثولوجيا

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدا



مقبول547جيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيد جداجيدمقبولاميلى ادوار اسحق بطرس

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاميمه على منبى مطرود

جيد568جيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدمقبولاندرو نادى شفيق خله

مقبول529جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولانطوان مجدى فوزى يواقيم

جيد627جيد جداجيد جدامقبولمقبولممتازمقبولممتازجيد جداجيدايمان احمد ابراهيم ابراهيم مرجان

جيد631جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولممتازجيد جداجيدايمان احمد محمد احمد السيد

ايمان السيد عبدالقادر عبدالعزيز محمد

: الطفيليات

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولضعيف جدا

ممتاز760ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازايمان السيد محمود سعد

مقبول516جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولمقبولايمان حكم حسن محمد فرغلى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايمان سعد عبدالهادى الصاوى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايمان صالح عبدالعزيز ابراهيم

جيد607جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيد جداجيدايمان محمد ابراهيم وراد فزاع

جيد619جيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيدممتازجيد جداجيدايمان نصر رجب عيسوى الزهيرى

مقبول469جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايه ابراهيم محمد سليمان الشافعى

مقبول448مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولايه احمد حسن شاهين

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايه هللا السيد السيد احمد االزوك

جيد جدا658ممتازجيدمقبولجيدممتازمقبولممتازجيد جداجيد جداايه هللا السيد عباس محمد ابوخطيب

منقول بموادجيدمقبولضعيفضعيف جداجيدمقبولجيدمقبولمقبولايه حسن عبدالفتاح على عيد

جيد554جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولايه عبدالرحيم على محمد

جيد599جيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيدممتازجيدجيدايه عبدالفتاح محمد سليمان محمد القلشانى

راسبجيد جداضعيفضعيفمقبولمقبولضعيف جداجيدمقبولضعيف جداايه عالءالدين عبدهللا مصطفى عابدين

مقبول484مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولمقبولايه على محمد حسن على بركات

مقبول552جيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيد جداجيدجيدايه محمد السيد محمد نايل

جيد564جيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولايه محمد الشناوى حماد السيد النشار

ايه هشام حسن على الشنبارى

: الباثولوجيا

راسبمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداجيد جداضعيفجيدمقبولمقبولضعيف جدا

جيد615جيد جداجيدمقبولجيدجيد جدامقبولممتازجيد جداجيدايه هشام محمد طاهر احمد عبدالرازق

جيد616ممتازمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيد جداجيدايه يسرى محمد على دراج

مقبول529جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولجيدباسنت مجدى محمود ابراهيم عثمان

جيد606جيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدممتازجيدجيدباسنت محمد حسنين على خليفه

مقبول523جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيدبانسيه احمد عطيه خليل الصوت

جيد جدا662ممتازجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جدابثينه فتحى عبده سالم سالم

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهبرديس احمد محمد محمد السيد سالم

جيد567مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدبركسام وصفى رياض مملوك

جيد583جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدبسمه احمد عبدالرحيم محمد مصطفى عبده

مقبول525جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولبسمه صالح الدين عبدالعاطى سالم

جيد576جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدبيتر نظمى سعيد تادرس

جيد588جيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدبيالجيه حنا جاد عبدالسيد عبده

تقى الدين يحى عبدالغفار حمد ابوحمده

: الباثولوجيا

ضعيف جدا

فسيولوجى 

:    (عام  )

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيد جدامقبولضعيف جدا

مقبول551جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولتقى محمد عبدالحفيظ عبدالحافظ غنيم

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهتيسير نوبى حسن محمد والى

جيد582جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدجورجينا رزق شنوده تعلب

جيد558جيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيدمقبولحاتم على حافظ على عبدالحق

راسبغيابضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداغيابضعيف جداضعيف جداضعيف جداحازم على محمد ابوعلو

جيد605جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدحبيب سمعان حبيب سمعان

جيد564جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدحسين محمد حسين محمد سليمان

مقبول493جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولخالد محمد سعد عبدالمجيد درويش

راسبمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداجيدضعيف جدامقبولجيدمقبولخلود حمدى محمد فوزى صادق

جيد جدا659جيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جدادانا احمد محمد ابوزيد حامد

مقبول495جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولدعاء رضا احمد عبدالرحمن الشيخ

ممتاز748ممتازممتازجيدجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازدعاء رفعت عبدالعظيم صالح على

جيد570مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدديفيد طياب راغب مفيد

جيد634جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيددينا احمد جالل احمد ابراهيم

جيد جدا671جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جدارانا محمد رزق محمد فاضل

راسبمقبولضعيف جداضعيفضعيف جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيف جداربا ابراهيم السيد ابراهيم السيد

جيد623جيد جداممتازمقبولجيدجيد جدامقبولممتازجيد جداجيدرباب محمد احمد محمد ابراهيم رمضان

جيد593جيدجيدمقبولجيدجيد جدامقبولممتازجيد جداجيدرحاب محمد قرشى محمد

مقبول532مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولجيدرحاب محمد محمد حماده ابوزهو

مقبول527جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولرحمه نبيل عبدالعزيز محمد

جيد جدا638جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدرضا سعيد شعبان سيداحمد شمسيه

جيد625جيد جداممتازمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيدجيدرغده شعبان عوض منصور الدنشالى

جيد554جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدرمضان جمعه ابراهيم على

جيد629ممتازجيدمقبولجيدجيد جدامقبولممتازجيد جداجيدرنا احمد حمدى ابوعلى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهرنا احمد غريب عبدالعزيز الجداوى

جيد607جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيدممتازجيد جداجيدرنا اميل حليم جوهر

جيد560جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولرنا مصطفى مصطفى غباشى

مقبول531جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولروان حازم احمد وحيد الدين نجيب سويلم

جيد جدا648جيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداروفان عاطف محمد الحسينى

مقبول531جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدروفيده محمود عبدالحليم محمود المصيلحى

مقبول502مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولرويدا عصام الدين محمود محمد وهدان

منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدضعيفجيدمقبولمقبولريم احمد محمود يوسف

جيد جدا667ممتازممتازجيدجيدممتازجيدممتازجيد جداجيد جداريم اسماعيل عبداللطيف اسماعيل

جيد جدا660ممتازجيدمقبولجيدجيد جداجيدممتازممتازجيدريم محمود مرسى محمد على

مقبول535مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولساره احمد عبدالمولى عبده احمد

جيد563جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدساره جمال عبدالعظيم مصطفى الصعيدى

جيد608جيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدممتازجيدجيدساره خالد محمد السيد عطيه

ساره عماد محمد عزالعرب عوض

: الطفيليات

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولضعيف جدا

مقبول551جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولساره محمود ابراهيم عبدالهادى

جيد586جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولممتازجيد جداجيدسالى سامى سعد جرجس

جيد559جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولسامى عادل امير رؤوف



مقبول514جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولسمر كمال فؤاد محمد الخالل

سميه يوسف عبدالجواد قطب السيد

: الطفيليات

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولجيدجيدجيد جداضعيف جدا

جيد558جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولممتازجيدجيدسندس عصام الدين السيد احمد ابراهيم

جيد جدا683ممتازممتازجيدجيدممتازجيدممتازجيد جداجيد جداسوزان نبيل نجيب نعمه هللا

مقبول478.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولشروق احمد اسماعيل غنيم

مقبول478مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولشريف صبرى احمد نصره

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهشرين عادل السيد ابراهيم سارى

جيد559جيدمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدشيرين شريف عبدالحميد شريف بركات

جيد600جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيد جداجيد جداشيماء محفوظ محمد محمد على

جيد جدا648جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدممتازجيدجيد جداشيماء محمد رمضان احمد عبدالرحمن

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهشيماء مصطفى سعد ابراهيم حموده

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهصابرين ابوالحسن معوض شاور

جيد593جيدمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيد جداطارق محمد سعيد سعد شريف

مقبول552جيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدعادل جمال الدين على محمد صقر

ممتاز725ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جداعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن دحدوح

جيد جدا643جيد جداجيد جدامقبولجيدممتازمقبولممتازجيدممتازعبدالرحمن بشير جويزى صالح جويزى

مقبول488مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولمقبولعبدالرحمن سامى السعيد التركمان

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولعبدالرحمن سمير محمد احمد المالحى

عبدالرحمن فوزى ادمين رحومه

تغذية 

الحيوان 

والدواجن 

: واالسماك

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدا

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدهللا محمد احمد محمود شلبى

مقبول531مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولعبير عبدالكريم زايد محمود

جيد جدا663جيد جداجيدمقبولجيد جداممتازجيدممتازجيد جداجيد جداعبير محمد احمد محمد

جيد612جيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيدعالء مجدى السعيد محمود مصطفى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعلى زكريا محمد حسن سعد

جيد556مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيد جدامقبولجيدعلياء صالح الدين محمود محمد حسن صقر

جيد جدا644جيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدممتازجيد جداممتازعلياء على كامل على الديب

جيد جدا645جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداعلياء محمود فهمى جاب هللا

مقبول539جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولعلياء مغازى عبدالمنعم المرشدى

جيد جدا719ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداممتازعمر خميس محمد محمود شحاته

منقول بموادجيد جداجيد جدامقبولمقبولغيابمقبولجيد جداجيدمقبولعمر عادل عبدالجليل على الكحيل

جيد585جيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدعمر مصطفى محمد ابوزيد السيد

جيد614جيد جداممتازمقبولمقبولجيد جداجيدممتازجيدجيدعمرو سامى حسن محمد حسن

منقول بموادمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعمرو سامى كمال سليمان يسن

مقبول541مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولعمرو كامل صبرى المصرى

منقول بموادمقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولغاده سعد جمعه محمود محمد

غاده صبحى عبدالحليم محمد مجاهد

تغذية 

الحيوان 

والدواجن 

: واالسماك

منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدا

جيد جدا665جيد جداممتازمقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداغاده محمد سامى على عطيه رضوان

مقبول507مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدمقبولغدير رافت محمد الراسخ

جيد614جيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدفاطمه الزهراء سالم حسن رمضان يوسف

جيد577جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدفردوس على فتح هللا عبدالجواد

فوزيه محمد عبدالبارى عبدالرازق نعيم

:  الطفيليات

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبة

مقبول517جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدفيروز السيد خميس محمد احمد

جيد607جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداكاترين عاطف منير راغب حنا

جيد612جيد جداجيد جدامقبولجيدجيدجيدممتازجيد جداجيدكرستين سيف بسكالس عبدهللا

كريم اشرف جمال الدين محمد عامر

: الطفيليات

ضعيف جدا

حقوق 

:   االنسان

منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولراسب

راسبمقبولضعيفضعيف جداضعيف جدامقبولغيابمقبولمقبولضعيف جداكريم محسن محمد ابراهيم ابوعاصى

جيد جدا670جيدممتازمقبولجيد جداممتازجيدممتازممتازجيد جداكريم محمد محمد جمال الدين محمد

جيد555مقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولجيد جداجيدمقبولكيرلس وصفى فرانك حنا

جيد587جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيد جدالينا محمد عبدربه الزغبى سالم

جيد571جيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جدامقبولمادونا اشرف شفيق جرجس

جيد604جيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدممتازجيدجيدمادونا عادل عيسى فهيم

مقبول518جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولمارتينا انيس موريد ابراهيم

مقبول546جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولمارى ميالد نجيب جرجس

جيد591جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدمارينا نشات فرج ايوب سليمان

جيد604جيدجيدمقبولجيدجيد جدامقبولممتازجيدجيد جدامحمد احمد سيداحمد المليجى

مقبول521جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمحمد حسن ابراهيم ابراهيم حسن

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولجيدضعيف جداجيدمقبولمقبولمحمد حماده محمد السقا

جيد556مقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولمحمد رفاعى ابراهيم رفاعى

جيد جدا677ممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جدامحمد سامى سالم عبدالعزيز سالم

مقبول507مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمحمد صالح مصطفى قاسم عبدالعال

محمد عبدالعاطى محمود الشرقاوى

علم األدوية 

: (عام  )

الباثولوجيا 

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب: 

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد عبدالنبى جمعه على

جيد620جيدممتازمقبولجيدجيد جدامقبولممتازجيد جداجيد جدامحمد على احمد عبدالحميد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد فريد اسماعيل ابراهيم غالب

ممتاز743ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازممتازممتازمحمود ابراهيم متقال متقال

مقبول546مقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدمحمود جميل السيد ابوالمعاطى الشرباصى

جيد589جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيدجيدمحمود عبدالكريم عبدالكريم محمد رمضان

مقبول504مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمروان دسوقى احمد محمد

جيد589جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جدامروه حمدى عبدالستار متولى جمعه

مقبول532جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمريم السيد محمد حجازى

جيد جدا674ممتازممتازجيدجيدممتازجيدممتازممتازجيدمريم جمعه شجلوف حسين



منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمريم خالد سيف الدين عبدالفتاح

مقبول482مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمريم عيسى وديع فهيم سمعان

جيد622جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولممتازجيد جداجيدمريم مجدى محمد الشاطبى رزيقه

جيد جدا665جيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جدامريم محمد كمال السيد حسين

جيد585جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيد جداجيدمصطفى سمير محمد حسن سليمان

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولجيدضعيف جداجيدمقبولمقبولمصطفى مجدى محمد احمد محمد السيد

جيد572جيدجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدمصطفى محمود محمد محمد شتا

مقبول537جيدممتازمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولمكسيموس اشرف جورج ينى ديمو

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمنار رمضان عبدالحكيم ابوالعطا

جيد581جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدمنار محمد حسن على حسن

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمنه هللا احمد على محمد محمد حمزه

جيد631جيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جدامنه هللا عاطف عبدالحميد على عثمان

جيد598جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيدجيدمنه هللا محمد على اسماعيل محمد

جيد612جيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدممتازجيدجيدمنه هللا محمد محمد جابر

جيد604جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيد جداجيد جدامنه محمد ياقوت ابراهيم طعيمه

جيد597جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيدجيدمنى جمال محمد عميره

جيد558جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدمنى منير مصطفى ابراهيم مصطفى

جيد615مقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيدمنيره سعد السيد الديب

منقول بموادجيدغيابمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمها محمد محمود عبدالاله

مقبول527جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمهند السيد محمد متولى

موسى حسن موسى حسن

: الباثولوجيا

ضعيف جدا

الباثولوجيا 

: اإلكلينيكيه

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبول  ضعيف 

جيد585جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيدجيدجيدمونيكا سمير فهمى خليل مسعد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمى السعيد عبدالسالم ابوالنضر

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولضعيف جدامى السيد على كريم

جيد577جيدجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدميار عادل كمال الدين محمد

مقبول500جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولميرنا داوود فخرى بباوى ابراهيم

ميرنا رفعت توفيق حسين

تغذية 

الحيوان 

والدواجن 

:  واالسماك

منقول بموادممتازمقبولضعيفمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولضعيف جدا

ممتاز741ممتازممتازجيدممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازميرنا محمود احمد حسن حسين

ميرنا ممدوح احمد محمود دسوقى

:  الطفيليات

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

جيد602جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيدممتازجيدجيدميريت رؤوف لمعى ينى مرقص

جيد567جيدممتازمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولمينا عادل لبيب فرج حبيب

مقبول525مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدمقبولناديه احمد محمد المغربى احمد محمد عبدالرحيم

جيد565جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدناديه هانى محمد عبدالعزيز عوض

جيد573جيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولنجالء محمد احمد محمد احمد

جيد جدا678ممتازممتازمقبولجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداندى حسن على هاشم على

مقبول541مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولنرفان طارق عبدالحميد خليل حسين

جيد جدا639جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيدنرمين وجدى السيد حافظ البردينى

جيد570جيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيدجيدنسمه جمال محمود على فرج

جيد جدا661ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جدانشوى ايهاب السيد عبدهللا مبروك

جيد جدا705ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جدانهاد قدرى محمود اسماعيل امام

جيد619جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولممتازجيد جداجيدنهال رمضان السباعى حجازى

نهى عمر تمام حسين تمام

: الطفيليات

منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولضعيف جدا

نور جمال على احمد مصطفى

:  الطفيليات

محجوبه

الباثولوجيا 

اإلكلينيكيه  

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه: 

جيد620جيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدممتازجيدجيدنور وليد مصطفى ابراهيم

مقبول551مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولنورا متولى حمدى متولى ابوزيد

مقبول540جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدنوف جبران  محمد بدر السعدون البدر

جيد جدا707ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جدانيره محمد محمد عبدالرؤوف

مقبول527جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولهاجر محمد عنانى محمد غنيم

جيد576جيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جدامقبولهاله عوض عبدالحليم دانش

جيد637جيد جداجيدمقبولجيدممتازجيدممتازجيد جداجيد جداهبه السيد الدرملى عبداللطيف

مقبول512.5جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولهبه هللا صالح الدين محمد عبدالحميد النكالوى

جيد597جيد جدامقبولمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جدامقبولهبه هللا محمد محمود قبارى

جيد599جيدجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدهدير سليمان محمد احمد شراره

جيد جدا683ممتازممتازجيدجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداهدير على ناجى ابراهيم شاوش

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبههدير يسرى عبدالمنعم  عليوه

همسه محمد السيد احمد السيد

: الباثولوجيا

راسبجيدضعيف جداضعيفضعيفمقبولضعيفجيد جدامقبولمقبولضعيف جدا

جيد581جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدهند احمد ابوالحسن احمد ابراهيم

جيد563جيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جدامقبولمقبولهند صالح محمد ابراهيم الصباغ

جيد جدا639جيد جدامقبولمقبولجيدممتازجيدممتازجيد جداجيد جداهنيه اشرف عبدالعزيز حمزه ابراهيم

جيد596جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدممتازجيدجيدوفاء هشام حسن دياب

جيد583جيدمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدوالء حمدى عبدالحميد الصاوى

مقبول537مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولوهبه يحيى محمد على نصر الدين

يارا هانىء محمد مهدى عامر

: الطفيليات

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

جيد614جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيد جداجيدياسمين احمد حامد بدوى

جيد617جيد جداممتازمقبولمقبولجيد جداجيدممتازجيدجيدياسمين احمد سعد احمد

جيد619جيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدممتازجيدجيدياسمين صالح محمد منصور السقا

مقبول491مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبوليسرا احمد رمزى حسن حسن محمد

مقبول514مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبوليمنى عبدالفتاح عبدالحميد عبدالجواد

يمنى مجدى شعبان على شاهين

:  الطفيليات

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

جيد605جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولممتازجيد جداجيديوستينا نجيب سالمه فرج سليمان

راسبمقبولغيابضعيف جداضعيف جدامقبولغيابمقبولمقبولضعيف جداعبدالرحمن مصطفى عمر حافظ



منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمحمود على محمد ابوالنور


