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التقدير العامالمجموع

مقبول317مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولابراهيم محمود ابراهيم عبدهللا ابراهيم

احمد ابراهيم حموده البيومى البهنسى

االنسجه 

والخاليا 

: (عام)

مقبول

 )فسيولوجى 

مقبول:(عام 
مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

مقبول311

مقبول364مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد السعيد ابراهيم احمد البربرى

جيد448جيدممتازمقبولجيد جداجيدجيدجيد جدااحمد جمال انور احمد محمود

جيد جدا491.5جيدممتازجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جدااحمد عزت عيد السيد

مقبول342مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد فتحى عبدالحكم محمد السعدنى

منقول بموادمقبولجيدضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولاحمد كامل بهى الدين ابوزيد

احمد محمد عبدالعزيز حزيمه

مح:الوراثة

جوبه

 )فسيولوجى 

محجوبه:(عام 
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

مقبول383.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيداحمد محمد عبدالفتاح قطب جادهللا

اسامه احمد سعيد حسن سعيد

التشريح 

العام 

ض:واالجنه

عيف جدا

ضعي:الوراثة

ف جدا

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

منقول بموادضعيفمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولاسراء احمد ابراهيم ابراهيم حموده

جيد419جيدجيد جدامقبولجيد جدامقبولمقبولجيد جدااسراء ايمن حامد محمد ابراهيم

منقول بموادمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولاسراء عاصم عبدالعزيز الحفناوى

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياباسراء عبدالحميد محمد عيد سرور

جيد437جيدممتازجيدجيدجيدجيدجيد جدااسراء عثمان عبداللطيف احمد

مقبول365مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيداسراء على توفيق محمد على

مقبول357.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيداسراء فرج محمد ابراهيم احمد

مقبول350مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسراء كرم فرج محمد الحمزاوى

اسراء محمد محمود عبداللطيف طبليه

الوراثة 

مقبول:

 )فسيولوجى 

مقبول:(عام 
منقول بموادضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول

مقبول319.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسراء محمود عاطف محمود ابوزيد

اسماء السيد عادل احمد محمد

)فسيولوجى

: (عام 

مقبول332.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

جيد400مقبولممتازمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولاسماء بكر ابراهيم محجوب

راسبضعيف جدامقبولضعيفضعيفضعيفضعيف جدامقبولاسماء حامد عطاهلل عالءالدين

مقبول328.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسماء حسن دياب عثمان عبدالعال

جيد437مقبولممتازجيدجيد جداجيد جدامقبولجيد جدااسماء سمير شحاته محمد تاج الدين

جيد401مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جدااسماء فتحى معوض الجمال

جيد418.5جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيد جدااسماء محمد عبدالرحمن محمد الزقم

مقبول331مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاالء احمد صبحى احمد ابراهيم

مقبول376مقبولممتازمقبولمقبولمقبولمقبولجيداالء محمد عبدالرؤوف حسين محمد

مقبول333مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاالء وليد محمد الزين محمد عبدالهادى

منقول بموادمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولالبرت عادل لبيب ابراهيم تاوضرس

السيد احمد السيد عباس السيد

اإلحصاء 

البيطرى 

وتطبيقات 

الحاسب 

مقبول:اآللى

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

مقبول323

ممتاز518جيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازالشيماء السيد نصحى ابراهيم

مقبول363مقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدالشيماء فيصل قاسم عبدالسالم

جيد411مقبولممتازمقبولجيدمقبولجيدجيد جداالشيماء محمود محمد السنباطى

مقبول368.5جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدامل عمر عبدالحليم محمد خضر

مقبول357مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامل منتصر زكريا الغندقى

مقبول300مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامنيه اسماعيل محمد اسماعيل القاضى

مقبول358.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاميره احمد جابر عبدالتواب محمود

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاميره حمدى غانم رفاعى

جيد398مقبولممتازمقبولجيدجيدمقبولجيداميره عادل سعيد حسن

جيد جدا451مقبولممتازجيدممتازجيدجيدجيد جدااميره محمد ابراهيم توفيق

مقبول321.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولان نصر الدين ابراهيم امين حسن

مقبول314مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاندرو عادل رياض ناروز فرج هللا

منقول بموادضعيفجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولاوليفر ميشيل فؤاد عوض هللا



جيد417.5جيدممتازمقبولجيد جداجيدجيدجيداوليفيا يوسف ثابت يوسف عبدالشهيد

مقبول385.5جيدممتازمقبولمقبولمقبولمقبولجيدايمان رافت احمد محمد

مقبول336.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايمان سمير عبدالحكيم اللقانى

ايمان عادل يونس محمود

التشريح 

العام 

ض:واالجنه

عيف جدا

مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد

منقول بمواد

مقبول352مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايمان على ابراهيم على مصطفى

جيد443.5جيدممتازجيدجيد جداجيدجيدجيد جداايه السيد محمد ابراهيم المزين

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولايه هللا عبدالحليم على حسن

جيد426.5مقبولممتازجيدجيدجيدجيدجيدايه جابر محمد حسن حسان

جيد441.5مقبولممتازجيدجيد جداجيدجيدجيد جداايه جمال عزالرجال مصيلحى خليل

مقبول357.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدايه شريف مصطفى على سليمان

جيد419مقبولممتازمقبولجيدجيدجيدجيد جداايه عالء عبدالظاهر سليم

ممتاز517جيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازايه محمد حسن الشامى

مقبول378.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدبارتينا انطوان يعقوب بطرس

مقبول312مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولباسل سعيد محمد عبدالمجيد

مقبول367مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبدر محمد عبدالرحمن عبدالرحمن

جيد415.5مقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدبسمه حسن بكر عطيه طبق

جيد406.5مقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولجيدبسنت احمد محمود عبدالحميد ابوالعينين 

مقبول384.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدبالل مجدى عبدالمنعم عبده جبريل

مقبول341.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبيتر ثروت مفيد يوسف جرجس

بيشوى ابراهيم عزيز شحاته
فسيولوجى 

مقبول:(عام)

مقبول336مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

جيد427جيدجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداتقى حسن رشدى محمد

جيد401.5مقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدتقى محمد شاكر ذكى كامل

تقى منصور عبدالحميد حسن حموده

التشريح 

العام 

ض:واالجنه

عيف جدا

ضع:سلوكيات

يف جدا
مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبول

منقول بمواد

منقول بموادضعيف جدامقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولجهاد محمد محمود سيداحمد

مقبول344.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجورج ماجد منصور فؤاد

جيد جدا457مقبولممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداحسام عبدالفتاح كامل احمد شمعه

جيد جدا474مقبولممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداحسن منصور السيد محمد

مقبول313مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسين عبدهللا عبدالرؤف السباعى

جيد411جيدجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيد جداحنان مهدى اسماعيل احمد شاكر

جيد جدا505جيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازخالد محمد عبدالجواد سليمان

مقبول353.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخديجه عادل محمد السيد

جيد414.5جيدممتازجيدجيدجيدجيدجيدخلود رجب محمود جاد على

جيد390مقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولداليا مصطفى مصطفى احمد هلش

مقبول389مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدمقبولدميانه ادوارد فكرى بدير

راسبغيابجيد جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفدميانه مكرم اسطفانوس منتياس

مقبول355.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيددينا حسين رمضان احمد عبدالوهاب

مقبول321.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدينا محمد حسن محمود

مقبول368.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولرانيا عبدالدايم عبدالستار عبدهللا

رحاب السيد جمعه رمضان

التشريح 

العام 

ض:واالجنه

عيف جدا

اإلحصاء 

البيطرى 

وتطبيقات 

الحاسب 

ضعيف :اآللى

جدا

ضعيف جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

راسب

مقبول332.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرحمه اشرف عبدهللا محمد عبدهللا

جيد397مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيد جدارحمه ناجح ابراهيم عبدهللا

منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولضعيفمقبولمقبولرضوى اسماعيل عبدهللا اسماعيل

جيد396مقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولجيد جدارنا اميل موسى سليمان موسى

جيد401مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيدرنا محمد صالح محمد يوسف

مقبول356مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرنا محمود حسن محمد محمد

مقبول360.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدروان ربيع صديق احمد محمد عبدالسالم

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولروان عبدالمنعم السيد احمد العوادى

مقبول375مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولروان على جبريل عوض

جيد440.5جيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيدروجينا حسام سعيد زيان

جيد390.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدريتا سامح سيدهم يوسف عبدالسيد

جيد جدا465.5جيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداريم رجب سعدى الدندراوى عبدالمالك



مقبول370.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدريم فؤاد السعيد فريد محمد

جيد جدا482.5جيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازريم محمد ابراهيم محمد الحريتى

جيد408جيدممتازمقبولجيدجيدمقبولجيد جداريم ممدوح محمد السيد حسان

جيد445.5جيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداريهام حمدى عبدالنبى الشرقاوى

مقبول312.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولريهام مجدى مرزوق محمد على

جيد جدا454جيدممتازجيدجيد جداجيدجيدجيد جداريوان محمد احمد محمود حسن

مقبول352مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولزينب احمد محمد احمد شرف

مقبول355.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدزينب هشام محمد محمود حسنين مكاوى

منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولساره السيد صبحى احمد عيد

جيد407جيدممتازمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداساره حسنى عبدالفتاح احمد عبدالعال

جيد402مقبولممتازمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداساره مجدى محمد عبدالسالم احمد

مقبول360.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساره محمد ابراهيم حسن غانم

مقبول355مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدساره محمد حامد السقا

جيد جدا452مقبولممتازجيدجيدجيدجيد جداجيد جداسالى اشرف السيد محمد

جيد جدا500.5جيدممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازسالى سامح فضلى بدروس عطا

جيد443.5مقبولجيد جدامقبولممتازجيدجيدممتازساندى جورج وهيب شاكر خليل

منقول بموادمقبولغيابمقبولجيدمقبولجيدجيدسعاد السيد محمود حميدو

جيد400.5مقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدسعاد شعبان محمد احمد شريف

مقبول329.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسلمى احمد حسين عبدالمنعم حسين

جيد جدا451.5جيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداسلمى رجب ابراهيم شعبان

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسلمى محمد امين ابراهيم الزنقلى

منقول بموادضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولسماء عبدالكريم هليل عباس سليم

مقبول325.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسمر محمد سعيد احمد محمد

جيد399جيدجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيد جداسميه ابراهيم محمد صالح سليمان

جيد416مقبولممتازجيدجيدمقبولجيدجيد جداسندس هشام فتحى امين السمرا

مقبول327مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسهر محمد جمال عبدالعزيز على

مقبول340مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسهيله رضا ابراهيم محمود

جيد جدا497جيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازسيلفيا عماد نجيب حنا عبدالملك

جيد جدا490.5جيدممتازجيدممتازجيد جداجيد جداممتازشاهندا مجدى عبدالرحمن محمد

جيد جدا493جيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازشاهنده سعيد على ابوالفتح زيان

جيد جدا452.5مقبولجيد جدامقبولممتازجيد جداجيدجيد جداشروق احمد فتحى محمد ذكى

مقبول384مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدشروق طارق محمود السيد

شهدان محمد ابوالحمد محمد معبد

فسيولوجى 

ضعي:(عام)

ف جدا

مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبول

منقول بمواد

مقبول356مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدشيماء اشرف سليمان بهنسى

مقبول363.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدشيماء مصطفى عبدالمنعم الفولى

جيد443جيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جداشيماء نظيم محروس العطار

صهيب احمد على هنداوى

فسيولوجى 

محج:(عام)

وبه

االنسجه 

والخاليا 

محجوبه:(عام)

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

مقبول387.5جيدجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدضحى عادل كامل سعد اسماعيل

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابعبدالرحمن ايمن احمد مصطفى عطيه

مقبول345مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن جمال جابر هالل احمد

مقبول314.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن رمضان حافظ السيد هالل

مقبول340مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن هشام ابراهيم السيد

جيد جدا493.5جيد جداممتازجيدممتازممتازجيد جداممتازعبدهللا عبدهللا عبدالحميد محمد

جيد416.5مقبولممتازمقبولجيدجيدجيد جداجيدعزه عبدالرحيم عبدالرازق احمد عبدالحق

جيد418مقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدعال رفعت على حسين على

جيد405.5مقبولجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدجيدعلى الدين جالل على عبده

جيد430.5جيدممتازجيدجيد جداجيدجيدجيدعلى كامل عبدالقوى عوض

جيد جدا497.5جيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداعلياء نبيل محمد محمد سليم

مقبول358مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعمر ابراهيم جابر محمد حامد

عمر عيد السعيد محمد على ابواحمد

غيا:الوراثة

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداب

عمر محمود صالح الدين قاسم
)فسيولوجى

مقبول:(عام
منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولجيد جدا

جيد جدا502جيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازعمرو احمد محمد سيد احمد خفاجه

منقول بموادضعيف جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمرو جابر محمد السيد حموده

مقبول379.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولفلورا وسيم رمزى بولس حكيم

مقبول354.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولفيرونيكا فادى فرانسوا جاد

مقبول326.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكرستينا ماجد عطاهلل راغب



كرم رمضان عبدالمجيد عبدهللا

التشريح 

العام 

ض:واالجنه

عيف جدا

ضعي:الوراثة

ف جدا
ضعيف جدامقبولضعيف جدامقبولضعيفضعيف جداضعيف جدا

راسب

مقبول343.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكريستنا عماد عياد ميخائيل

مقبول325مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكريستين موريس انور جرجس عبدالسيد

مقبول376مقبولممتازمقبولمقبولمقبولمقبولجيدكريم عالء محمد ابراهيم درويش

جيد جدا467.5جيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداكالرا نسيم جرجس عيسى

مادونا عبدالشهيد جوده يونان

االنسجه 

والخاليا 

ضعي:(عام)

ف جدا

عا)فسيولوجى

ضعيف جدا:م 
مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد

منقول بمواد

مقبول349مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمارتينا باسم ادوارد لبيب عبدالمسيح

جيد جدا472جيدممتازجيدجيد جداممتازجيدجيد جداماريز نبيل حبيب قريوس

مقبول382مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمارينا بشرى محروس اقالديوس

مقبول349.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمارينا رافت جاب هللا عطاهللا

مقبول374مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدمارينا مؤنس نصرهللا ابراهيم

منقول بموادضعيف جداجيدغيابمقبولمقبولمقبولمقبولمازن محمد هانى محمد كامل بكرى

جيد423.5مقبولجيدجيدجيدجيدجيدجيد جدامازن مصطفى جاد الكريم محمد حسن

مقبول353مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمالك مروان حمدى زايد عبدالمحسن

جيد403.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيد جدامايكل هانى سامى داود سليمان

مقبول364مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدمايكل وديع ثالوث لوقا

محمد ابراهيم سعد سعد عبدربه
فسيولوجى 

مقبول:(عام)

راسبضعيفمقبولغيابضعيف جداضعيفمقبولضعيف

جيد جدا461.5جيدممتازجيدجيد جداجيدجيدجيد جدامحمد ابراهيم محمد شتا

منقول بموادمقبولجيدضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمحمد احمد شحاته محمود على

محمد اشرف حسن هاشم حسن

التشريح 

العام 

ض:واالجنه

عيف جدا

 )فسيولوجى 

ضعيف :(عام 

جدا

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

منقول بمواد

مقبول348مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد السيد عبدالقادر جبر

مقبول377مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمحمد امين الزناتى السيد حسن

مقبول359مقبولممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد ايمن توفيق محمد الجارحى

جيد447.5جيد جداممتازجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدامحمد جمال محمد جوده حسين

مقبول371مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمحمد خالد ابراهيم محمد عفيفى

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمحمد رجب محمد عبدالكريم مبروك

منقول بموادمقبولممتازضعيف جداجيدمقبولمقبولمقبولمحمد رزق السيد حامد شحاته

ممتاز530جيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازمحمد سعيد حامد اسماعيل

مقبول353مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد سالمه عبدالحميد عشره

محمد شلبى عباس على شلبى

فسيولوجى 

ضعي:(عام)

ف جدا

مقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبول

منقول بمواد

مقبول343مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عبدالرحمن محمود مسلم عبدهللا

محمد عبدالمجيد مصطفى الباجورى

الكيمياء 

:العضوية

ضعيف جدا
منقول بموادمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولمقبول

مقبول357.5مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمحمد مراد متولى على شتا

مقبول307.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد مصطفى ابراهيم عبدالعاطى  بشادى

جيد جدا463.5جيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامحمود احمد السيد عبدالرحيم خليفه

جيد391.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيدمحمود احمد محمود احمد مصطفى

جيد428.5جيدممتازجيدمقبولجيدجيدجيدمحمود جبريل عوض محمد

جيد438.5جيدممتازجيدجيد جدامقبولجيدجيدمحمود حمدى حامد الدسوقى عامر

محمود عبدالمنعم احمد محمد القطرى

االنسجه 

والخاليا 

ضعي:(عام)

ف جدا

ضعيفجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

منقول بمواد

راسبضعيفضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفمقبولضعيف جدامحمود مجدى محمد محمد ابوالعينين

محمود محمد على محمد سعد

االنسجه 

والخاليا 

ضعي:(عام)

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولف جدا



جيد403جيدممتازجيدمقبولمقبولمقبولجيدمرفت شرين عادل احمد المصرى

جيد442جيدممتازجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامروه عبدالمجيد محمود عبدالمالك القاضى

مقبول344.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمروه لطفى خميس شعبان عيسى

مروه محمد شفيق ابوالحسن سلطان

االنسجه 

والخاليا 

ضعي:(عام)

ف جدا

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

منقول بمواد

ممتاز522جيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازمريم حسن محمد مرسى عمران

جيد جدا482جيدممتازجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جدامريم شريف محمود ابراهيم عبدالغنى

مقبول353مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمريم مدحت عشم هللا مرقص

مريهان محمد جابر على عبدالصمد

حقوق 

مقبو:االنسان

ل

مقبو:سلوكيات

ل
منقول بموادضعيفغيابمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

اإلحصاء 

البيطرى 

وتطبيقات 

الحاسب 

جيد:اآللى

مقبول316مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى فوزى محمد عبدالعزيز

مقبول318مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى محمد محمد حامد حجاب

مكاريوس رومانى بخيت عزيز

فسيولوجى 

ضعي:(عام)

ف جدا
منقول بموادضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

جيد431مقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيد جدامنار محمود احمد يسرى محمد النجيلى

منه هللا رفعت حسين عبدالقادر خير

التشريح 

العام 

مق:واالجنه

بول

االنسجه 

والخاليا 

مقبول:(عام)
مقبول320مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

مقبول359.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنه هللا شعبان محمود محمد زهران

مقبول334.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنه هللا طارق حسن محمد حسن

منه هللا مدحت مصطفى عبدالجواد محمد

مقبو:الوراثة

ل

 )فسيولوجى 

مقبول:(عام 
مقبول337.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

مقبول334مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنه هللا نجدى عرفه على عبدالجواد

مقبول330.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمهند عبداللطيف على عبداللطيف شتا

منقول بموادمقبولجيدضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمى ابراهيم عبدالحليم ابراهيم محمد البكتوشى

جيد418.5مقبولممتازجيدجيدمقبولجيدجيد جدامى جمال السيد احمد عبدالرحمن

مقبول382مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدمى محمد احمد حسين رزيقه

مقبول362.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمى مصطفى عبدالمنعم جمال الدين

جيد403مقبولممتازمقبولجيدمقبولجيدجيدميار احمد احمد عبداللطيف قاسم

جيد429.5جيدممتازمقبولجيد جداجيدجيدجيد جداميار حسن عباس حسن محمد

ميار حميدو محمود ابراهيم

فسيولوجى 

ضعي:(عام)

ف جدا

ضعيف جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

منقول بمواد

مقبول353مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدميار محمد عبدالسالم محمد

مقبول340.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولميرنا سعيد راغب سعيد ايوب

مقبول319مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولميرنا فيليب فخرى بشاى

جيد جدا472جيدممتازجيدممتازجيد جداجيدممتازميرنا مجدى محمد الشاطبى رزيقه

مقبول373مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدميرهان سمير السيد المتولى فوده

مقبول332.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمينا نبيل سمير خليل حنا

راسبضعيف جدامقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمينا وجيه عزمى جاد الرب جرجس

منقول بموادضعيفجيد جدامقبولضعيفمقبولمقبولمقبولنادين حاتم سعد ذكى ابراهيم

مقبول344.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناردين جورج فوزى عطية

مقبول375.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدناردين عادل لبيب فرج حبيب

جيد جدا502.5جيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازناردين هشام شكرى جورجى اسعد

منقول بموادضعيف جدامقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولنانسى محمود نصرالدين احمد عبدالمجيد سالم

جيد410مقبولجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدجيدندى احمد عبدالفتاح رمضان

مقبول369.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولندى على ابراهيم على مشعل

جيد394.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيدنرمين اشرف محمد محمد الجمل

نرمين سعيد زكريا ابراهيم العجوانى

التشريح 

العام 

ض:واالجنه

عيف جدا

الكيمياء 

ضع:العضوية

يف

غيابمقبولغيابضعيف جداغيابضعيف جداغياب

راسب

جيد436.5مقبولممتازجيدجيدجيدجيد جداجيد جدانرمين محمود ابراهيم على البنا



مقبول331.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنسمه خالد االباصيرى محمد الحجار

جيد393مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيدنهى عصام محمد عيد قطب

مقبول357مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنور الدين ايمن ابوالفضل احمد

ممتاز516جيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازنور خالد احمد عمر احمد

جيد406مقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدجيد جدانورهان طارق احمد محمد مصطفى

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابنورهان عبدالحكيم ابراهيم جبر

جيد جدا469جيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيدجيد جدانورهان عصام الدين مصطفى سعد

مقبول331مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورهان عصام عبدالمؤمن محمد عبدالعاطى

مقبول388.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدنورهان محمود محمد محمود منصور

مقبول376.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيدنيرفانا خالد فرج محمد فرج

مقبول339مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنيره ابراهيم احمد عفيفى

جيد جدا468.5جيدممتازجيدممتازجيدجيد جداجيد جدانيره سيد عبدهللا محمد موسى

مقبول318مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنيره محمود محمد عبدالمجيد

جيد408مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيد جداهاجر السيد احمد على الشعيرى

مقبول310.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهاجر طارق محمد محمود ابراهيم

مقبول370.5مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولهاجر عادل شاكر عبدالرحمن عيد

هاجر محمد طنطاوى السيد حسنين

التشريح 

العام 

ض:واالجنه

عيف جدا

 )فسيولوجى 

ضعيف :(عام 

جدا

مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

منقول بمواد

منقول بموادضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولهاجر مسعد عبدالرازق تليمه

جيد جدا508.5جيدممتازجيد جداممتازجيد جداممتازممتازهاجر موسى محمد شعبان

مقبول357مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولهبه محروس بسطاوى على محمد

مقبول356مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولهبه مصباح السيد مهنى

جيد جدا454جيدممتازجيدجيدجيدجيد جداجيد جداهدير على عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد

جيد404.5جيدجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدمقبولهند احمد حسن احمد محمد

مقبول377مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدهند اشرف الميدانى عبدالعزيز يوسف

جيد396.5مقبولممتازمقبولمقبولمقبولجيدجيدوفاء ابراهيم محمد حسنين

جيد404.5مقبولجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيدوالء محمد سعد الجيار

مقبول365.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدوليد اشرف محمد فهمى جمعه

جيد جدا457مقبولممتازجيدجيد جداجيدجيدجيد جدايارا محمد رمضان عامر

مقبول304مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولياسمين احمد عرفه الخلوى

منقول بموادضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولياسمين سامى محمد حفنى

جيد434مقبولجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيديسرا تيسير محمد عبده حسان

مقبول349مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف محمد حسن السيد

مقبول323.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولابراهيم عادل ابراهيم عباس شتا

احمد رفعت محمد حسن الشوا

التشريح 

العام 

مق:واالجنه

بول

االنسجه 

والخاليا 

مقبول:(عام)

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

مقبول326.5

راسبضعيف جدامقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولضعيف جدااندرو مجدى عدلى اسكندر

مؤمن محمد هارون محمد
م:سلوكيات

حجوبه

التشريح العام 

محجو:واالجنه

به

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد حسين يوسف الزقم

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولهدير السيد محمد قطب رمضان

مقبول342مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف احمد على سراج


