
الطفيليات2مواد سابقةمواد سابقةاالسم
علم 

األدويه

تربيه 

وانتاج 

الدواجن

البكترولو

جيا 

والفطريا

الباثولوجياالفيرولوجيا
اساسيات 

مناعه

الباثولوجيا 

االكلينيكيه
المجموع

التقدير 

العام

مقبول448مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولابانوب سامى بخيت شحاته سليمان

جيد جدا578جيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازابانوب ماهر كامل عويضه سويحه

مقبول406مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدابانوب نادى كامل سعد

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابابتسام مجدى عبدالرازق حسن ابراهيم

مقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولابراهيم سيد السعيد السيد نصر

منقول 

بمواد

مقبول452جيدجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولاحمد الليثى عوض على حسن التحفه

ممتاز599ممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازممتازاحمد جمال عبدهللا محمد عبدهللا

احمد خالد احمد السيد النجار

 )فسيولوجى 

ضعيف :(عام 

مقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجدا

منقول 

بمواد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد سليمان مبروك سليمان

مقبول420جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولاحمد عادل عبدالمنعم حافظ

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولاحمد عبدالرسول عبدالعظيم مبروك

منقول 

بمواد

راسبضعيفمقبولضعيفضعيف جداضعيفضعيفمقبولضعيفاحمد عبدالعال محمد عبدالعال نورالدين

جيد جدا584جيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيدممتازجيد جدااحمد عصمت محمد السيد

مقبول445جيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولاحمد على احمد بازيد

جيد488جيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولاحمد محمد احمد محمد سيداحمد

احمد محمد سالم عبدالحميد على مراد

تغذية الحيوان 

والدواجن 

ضع:واالسماك

جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبوليف جدا

منقول 

بمواد

جيد465مقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدجيد جدامقبولاحمد محمد عبدالفتاح على يوسف

احمد محمد فتح هللا حسن الجمال

التشريح العام 

ضعي:واالجنه

مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدف جدا

منقول 

بمواد

مقبول422مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولاحمد محمد محمد حسن عبدالرحيم

جيد460مقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدجيداحمد محمد مختار احمد برهامى الزيات

جيد495مقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيد جداجيداحمد محمود ابوالفتوح محمود

مقبول421مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيداحمد مصطفى الوهيبى السيد الوهيبى

جيد468جيد جداجيدمقبولجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولاروى عادل يوسف محمد

مقبول452جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيداسراء احمد عبدالقادر محمود عثمان

جيد483مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جدااسراء احمد مبروك محمد شلتوت

اسراء المرسى السيد المرسى البالط

ضعيف:الوراثة

ضعيفمقبولضعيفضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيف جدا
راسب

راسبضعيفضعيفضعيف جداضعيفمقبولضعيفغيابضعيفاسراء طارق مصطفى محمد شبابيك

جيد493جيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيداسراء محمد السيد محمد ابراهيم

جيد517جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيداسراء معوض مخلوف معوض

مقبول441مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولاسالم اشرف ابراهيم صديق عسران

مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولاسالم السيد فتحى القزاز

منقول 

بمواد

ضعيف جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسالم خميس حسن جمعه

منقول 

بمواد

جيد515جيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيداسماء احمد جابر محمد بخيت

مقبول438مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولاسماء احمد على احمد الدسترى

جيد جدا550مقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جدااسماء السيد عطيه عسقالنى المقمر

جيد جدا526جيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدااسماء جمال على محمد حسين

جيد499جيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدجيداسماء سعد سعيد شوالى

راسبضعيفمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدااسماء شعيب عبدالنبى محمد شعيب

جيد464مقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدجيداسماء عبدالعزيز محى الدين طه

جيد جدا583جيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جدااسماء عبدالنعيم فهمى سيد

جيد جدا586ممتازممتازجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جدااسماء على محمد على خليل

جيد499جيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدجيداسماء محمد احمد جوده شحاته

ممتاز600ممتازممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جدااسماء محمد محمد محمد الكومى

راسبضعيف جدامقبولضعيف جداضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفاسماء ناصر الوردانى عبدالحافظ

مقبول432مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولاسماء يس محمد النقيب

جيد جدا573جيدممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازجيد جدااشراق محروس على جعفر

مقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولاالء ابراهيم الدسوقى جاد الكريم

منقول 

بمواد

جيد جدا570جيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جدااالء احمد بشير احمد محمد

جيد جدا528جيدممتازجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيداالء اشرف عثمان الدسوقى ابوقشطه

جيد502مقبولممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولاالء اشرف على امام السيد

مقبول449مقبولجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولجيداالء السيد فخرى السيد بدوى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاالء حسنى عبدالحكيم سيد

جيد جدا538جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدااالء حمدى سعد عبدالخالق الشال

مقبول446مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولاالء محمد حسن نافع

جيد جدا525جيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيداالء محمد محمود حسين محمد

مقبول417مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاالء مسعد محمد محمد الحدودى

االء وسيم عبدالقادر عبدالغنى السقا
: تربية الحيوان

ضعيف جدا

التشريح 

الخاص 

: والمقارن

ضعيف جدا

ضعيف 

جدا

ضعيف 

جدا
ضعيف جداضعيف جداضعيفضعيف جدا

ضعيف 

جدا
راسبضعيف جدا

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفالسيد محمد السيد احمد ماجور

منقول 

بمواد

جيد465جيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدمقبولجيدالشيماء عماد الدين فهمى عبدالمقصود



جيد499جيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدالشيماء مرسى عبدالمقصود عبدالخالق

مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفامال ابراهيم طايل حسب هللا سرور

منقول 

بمواد

جيد519جيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدامال على محمد مرسى عبدالحليم

جيد481مقبولجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيدامانى احمد حسين حسن الطنطاوى

مقبول417مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولامانى محمد سعد علوانى بالل

مقبول431مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامنيه السيد بدر مراد عبدالرحمن

مقبول420مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامنيه عادل احمد زهرى

مقبول442جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولامنيه مجدى عبدالعزيز محمد حسب هللا

جيد488جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيد جداجيداميره احمد عبدالمنعم المنشاوى حسن

اميره جمال عبدالمنعم المعزاوى

التشريح 

الخاص 

ضع:والمقارن

يف جدا

 )فسيولوجى 

ضعيف :(عام 

جدا
ضعيفمقبولضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيفمقبول

راسب

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاميره خليل محمد عبدالمجيد

مقبول366مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاميره سعيد محمد عمر غالب

جيد460مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيداميره عاشور على حموده عشرى

ممتاز624جيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازانجى احمد ماهر عبدالعزيز عبدالهادى السوا

مقبول411مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيداندرو عادل زغلول شفيق سعد

مقبول387مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايمان السيد ابراهيم محمد غريب

مقبول350مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايمان حسن محمد عمر محمد على

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايمان راضى محمد محمد الطباخ

مقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولايمان رشاد بسيونى ابراهيم عبدالقادر

منقول 

بمواد

مقبول410مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايمان سالمه محمد محمد سالمه

مقبول423مقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولايمان طارق عيسى محمد ابراهيم

ايمان عبدهللا سالمه عبده السالمى

الفسيولوجيا 

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه:

مقبولمقبولضعيف جداضعيفجيدمقبولمقبولمقبولايمان عبدهللا محمد عمر االبيانى

منقول 

بمواد

مقبول445مقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولايمان عزيز محمد عبدالمقصود عبدالبارى

مقبول428مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولايمان عصام فتحى خالف

ممتاز645جيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازايمان على حسن احمد عبدالرحمن

مقبولجيدضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولايمان ماهر محمد السيد حسن جعفر

منقول 

بمواد

جيد471مقبولجيدجيدجيدجيد جدامقبولجيدجيدايمان محمد شعبان جاد رجب

جيد498مقبولممتازمقبولجيد جداجيد جداجيدجيدجيدايناس محمود عامر على

مقبول439جيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولايه احمد لطفى احمد محمد

مقبول408مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولايه السيد احمد الشوربجى

جيد479مقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيدمقبولايه السيد حسن السقيلى

جيد جدا559جيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداايه السيد رشدى عبدالعليم احمد

جيد467مقبولجيدمقبولجيدجيدجيدجيدجيدايه جمال احمد رفاعى

جيد جدا525مقبولجيد جداجيدجيدجيد جداجيدممتازجيدايه جمال شحاته عيسى عيسى

مقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولايه حمدى محمد عبدالواحد سبع

منقول 

بمواد

ضعيفمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولايه سامى محمد راغب سليمان

منقول 

بمواد

مقبول399مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولايه سعيد مرسى احمد محمد

راسبضعيفضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفمقبولضعيفايه عبدالمنعم احمد هلش

جيد جدا533جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداايه عبدالمنعم شوقى عبدالمنعم دقينش

جيد جدا568جيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداايه عصام محمد اسماعيل الشريف

جيد512مقبولجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداايه على حسن على حسن

مقبولمقبولضعيف جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولايه على شاهين احمد محمد الشرقاوى

منقول 

بمواد

جيد523جيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدايه عوض احمد عالم

مقبول438جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولايه عيد محمد محمود خليل

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايه محمود حسن نميله

جيد جدا545جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدبانسيه سامى صالح عبدالفتاح

جيد جدا549ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداباهر جوزيف توفيق ويصا

برديس طه عبدالغنى بسيونى الشبراوى

تربية 

ضعي:الحيوان

مقبولجيدجيدجيدجيدجيدجيد جدامقبولف جدا

منقول 

بمواد

جيد508مقبولجيدجيدجيدممتازجيدجيدجيد جدابسمه احمد عبدالوهاب احمد رجب

مقبول438مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولبسمه رضا عبدالجواد احمد حسن الكالف

جيدممتازممتازجيد جداجيد جداغيابجيد جداجيد جدابسمه عصام فهمى مرشدى ابوالخير

منقول 

بمواد

جيد468جيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولبسنت اسماعيل سالمه حسن على

جيد513جيدجيدجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدابسنت عصام فؤاد حسن احمد

جيد498جيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولبسنت محمد عثمان محمد مصطفى

جيد جدا547جيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جدابسنت مرسى محمد حسن

مقبول433مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولبسنت مصطفى حسب النبى محمد صالح

جيد487مقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولبسنت وجدى مندوه ابراهيم محمد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهبالل احمد محمد عقده عقده

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهبهاءالدين محمد ابوالخير حافظ ابوالخير

جيد جدا533مقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدابوسى صالح محمد البدرى احمد

جيد478جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيد جداجيدبوال الفريد صبحى ميخائيل عوض هللا

مقبولجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبيشوى فريد ثابت عسال

منقول 

بمواد



مقبول370مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولتسنيم ابراهيم لبيب محمد ابوهيبه

مقبول380مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولتسنيم مصطفى سعد مصطفى الجمل

تقى محمد على عبده ابوالفرح

 )فسيولوجى 

: (عام 

مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدا

منقول 

بمواد

جيد502مقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجهاد عزت محمد رجب

جورج منير فخرى سوارس

تربية 

ضعي:الحيوان

مقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولف جدا

منقول 

بمواد

مقبول431مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجوى مدحت حبيب بولس

مقبول450مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولجيهان احمد كامل محمد الفخرانى

مقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولحسام حسنى عاطف عبدالجواد

منقول 

بمواد

مقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولحسام سعد سليم درويش

منقول 

بمواد

مقبولمقبولضعيف جدامقبولضعيفمقبولجيدمقبولحسام يوسف صالح بيومى

منقول 

بمواد

مقبول406مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولحسن محمد السيد قاقا

جيد491مقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيد جداجيدحنان رضا عبدالفتاح متولى البغدادى

جيد جدا534جيدجيدجيدممتازجيد جداجيدجيد جداجيدحنان على عبدالعظيم ابوالجواد

جيد جدا547جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدخالد احمد عبدالحميد محمد

مقبول380مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالد احمد محمود احمد السيد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهخالد فتوح حسين المغربى

جيد506جيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدممتازجيد جداخالد كمال محمد عبدالحليم طعيمه

مقبول350مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالد محى الدين عبدالرحمن جادالرب

مقبول369مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولداليا عبدالوهاب عبدالهادى عبدالوهاب ابوخليل

جيد471مقبولجيد جداجيدمقبولجيدمقبولجيد جداجيددعاء محمد سعد مهنى عليان

مقبول427مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيددنيا طارق السيد محمد

مقبول431مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيددينا احمد محمد احمد عبدالعال

ممتاز626ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازدينا ايهاب احمد محمد السيد

راسبضعيف جداضعيفضعيف جداضعيفمقبولمقبولضعيف جداضعيفدينا سعد محمد مختار حباله

مقبول441مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولدينا عيد السيد محمد محمود

مقبول446مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيددينا محمد ابراهيم متولى عبدالكريم

مقبول417جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولدينا يسرى احمد فؤاد على ياقوت

مقبول437جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرافى مهران ليفون كاليجيان

جيد521جيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدراندا سامى يعقوب عزيز

مقبول405مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرانيا ادوارد شوقى شلبى سعيد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهرانيا سمير احمد العرنبى المسلمانى

مقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولرحمه هللا هشام احمد حسن

منقول 

بمواد

مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفرحمه طارق مصطفى عبدالحى

منقول 

بمواد

جيد جدا590جيدممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جدارحمه عصام رمضان محمد نمير

جيد459جيدجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدرحمه محمد عبدالمنعم سليمان فرج

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهرضوى عاطف سعد جاب هللا عبدالسالم

مقبول356مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرضوى يسرى حسن محمد ابوالسعود

جيد جدا560جيد جداممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جدارفيده عزت عبدالعزيز على الشاذلى

جيد479جيدجيدمقبولجيدجيدجيدجيد جداجيدرفيق هنرى صبحى عبدالمسيح

جيد476جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيدجيدرقيه احمد عوض المهوى

مقبول404مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرقيه مصطفى شعبان حامد خليل

مقبول434مقبولممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرنا احمد عبدالقادر السيد

جيد جدا590جيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جدارنا حسين عبده شعبان الشيخ

راسبضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيفمقبولروان احمد رمزى على

مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولروان حسام جالل فضل على

منقول 

بمواد

ضعيفمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولروان محمد السيد احمد صالح

منقول 

بمواد

جيد جدا532جيدجيدجيدممتازجيد جداجيد جداممتازجيدريم محمد عبدالحفيظ بحيرى

جيد جدا528جيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداريهام حسنى محمد محمود متولى

مقبول413مقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولريهام عصام عبدالسميع دوابه

جيد جدا591جيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جداريهام فريج عبدالعزيز ضافر

مقبول425جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولريهام محمد احمد محمد احمد

ريهام محمد محمد محمود حشيش

 )فسيولوجى 

: (عام 

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدا

منقول 

بمواد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهريهام مرسى عدوى هارب

مقبول441جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولزهوه محسن فهمى محمد شرف

مقبول433مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولزينب عبدالعزيز احمد عبدالعزيز

جيد460جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدساره ابراهيم على فرج هللا حسنين

مقبول406مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساره سعد محمد شتا

ساره سمير محمد محمد ابراهيم

: الفسيولوجيا

ضعيفمقبولضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفمقبولضعيفضعيف جدا
راسب

مقبول444جيدجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولساره عبدالمجيد السيد ابوالعز

مقبول431مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولساره على شعبان محمد الدويك

جيد474مقبولجيدمقبولجيدجيدجيدجيدجيدساره محمد امين امين حسان

جيد جدا545جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدساره محمد عبدالحميد محمد عمر

راسبضعيفمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولضعيفضعيف جداضعيفساره مرسى عبده يوسف عبده

جيد جدا543جيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداساره نصر مهلل عبدالكريم حسين



جيد457جيدجيدمقبولجيدجيدمقبولجيد جدامقبولساره وحيد محمد احمد جوده

مقبول441مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدسامى فكرى فريز ندا

مقبول350مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسحر عمر محمد النزهى

مقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفسحر فتح هللا محمد على الدقماق

منقول 

بمواد

مقبولجيدضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولسعاد السعيد محمد الصاوى

منقول 

بمواد

سعاد بالل سعد عبدالحميد حمدان

:الفسيولوجيا

ضعيف جدا

تغذية الحيوان 

والدواجن 

ضع:واالسماك

ضعيفمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولضعيفضعيفيف جدا

راسب

مقبول390مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسلمى حسام الدين صابر محمد

مقبول389مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسلمى عادل كامل عجمى

جيد471جيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولجيدجيدسلمى عمرو عبدالوهاب عبدالحميد طايل

مقبول391مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسلمى محمود سعيد السيد المراسى

جيد جدا572جيدممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداسلمى ناصر السيد محمد احمد

جيد482مقبولجيدجيدجيدمقبولجيدجيدجيدسلمى نجاح محمد على فرج

مقبول428مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسماح محمود يوسف يوسف مشالى

جيد جدا592جيدممتازممتازجيد جداممتازجيد جداممتازممتازسمر احمد مصطفى احمد موسى

جيد501مقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدسمر سامى ابراهيم عبدهللا

مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفسميره جمال عبدهللا فرفور

منقول 

بمواد

مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسميره خالد محمد عبدالمطلب

منقول 

بمواد

جيد جدا545جيدممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداسميه عبدالسيد محمود عبدالسيد المسيرى

مقبول435مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولسميه على عادل الصافى احمد

سهيل سامح سعد الدين الراكشى

:الفسيولوجيا

ضعيف جدا

التشريح 

الخاص 

: والمقارن

ضعيف جدا
غيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب

راسب

جيد جدا576جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازسهيله محمد توفيق عوض بالل

ممتاز620ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازسيف الدين وائل محمد بهجت نصير

جيد جدا580جيدجيد جداجيد جداممتازممتازجيدممتازجيد جداشروق سامى فوزى حسب هللا

جيد جدا534جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداشروق مسعد السيد ياسين غانم

ضعيفمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشيرين محمد على السنور

منقول 

بمواد

جيد جدا564جيدجيد جداجيدممتازممتازجيد جداممتازجيد جداشيرين محمد فاروق نعمان مصطفى

جيد جدا581جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداشيماء احمد حمدى رزق

ضعيفمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشيماء عبدالمنعم محمد امام ابراهيم

منقول 

بمواد

ممتاز602ممتازممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازجيد جداشيماء محمد السيد حافظ سليمان

شيماء محمد فتحى محمد

تربية الحيوان  

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه :

جيد456جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدعبدالرحمن احمد عبدالوهاب على عمار

جيد جدا549جيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداعبدالرحمن احمد محمد بشير

مقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن رجب ابوالحسن محمد نصار

منقول 

بمواد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدالرحمن محمد حسين احمد

جيد524جيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدعبدهللا اشرف احمد احمد رمضان

عبدهللا نادى عبدالوهاب مبروك

التشريح 

الخاص 

ضع:والمقارن

مقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوليف جدا

منقول 

بمواد

مقبول371مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالونيس صبرى رمضان على بليدى

مقبول417مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولعبير على احمد محمد عوض

جيد473مقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيدجيدعالء مهدى شعبان بديوى

على عبدالسيد سعد عبدالسيد

:الفسيولوجيا

ضعيف جدا

تربية وانتاج 

ضعي:االسماك

غيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابف جدا

راسب

مقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولعلى نبيل احمد نوح حماده

منقول 

بمواد

جيد جدا538جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداعلياء صبحى عبدالحميد عطيه قنصوه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعلياء محمد طارق محمد شحاته

جيد474مقبولجيدجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيدعمر احمد محمد ابوميره

مقبول413مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعمر اسماعيل محمد طه كشك

جيد512جيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدعمر سامى السعيد الجمال

جيد جدا557جيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيدعمر سيد رزيقى اسماعيل احمد

عمرو اشرف السيد على احمد

تغذية الحيوان 

والدواجن 

واالسماك  

مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدا:

منقول 

بمواد

مقبول452مقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولعمرو جمعه قرنى محمد

جيد جدا537جيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداعيشه صبرى محمد عبدالفتاح محمد

جيد478جيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدمقبولغاده حسن احمد عبده صالح

جيد466مقبولجيدجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدفادى نبيل ميخائيل ذكى

مقبول400مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولفاطمه ابراهيم محمد يوسف ابراهيم

جيد468مقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدفاطمه احمد محمد محمد شعبان

جيد جدا541جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدفاطمه سامى خميس السيد سالم

مقبول375مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولفاطمه صالح الدين عبدالمنعم خاطر



ممتاز608ممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازفاطمه عبدالحميد محمد الجداوى

مقبول449مقبولجيدمقبولجيدجيدجيدجيدمقبولفاطمه محمد عبدالفتاح عبدالرسول

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهفريده عادل احمد قش

مقبول378مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكرستين ميالد متى متى بخيت

جيد جدا553جيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداكريستين سمير عزمى ضيف هللا بولس

جيد505جيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدجيد جداجيدكريم المحمدى السيد السيد شحاته

مقبول390جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكريم طارق عزت عبدالحليم عبدالجواد

جيد جدا547جيد جداجيدجيد جداممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جداكورنيليا عاطف شفيق حنا

جيد460جيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولكيرلس ايهاب رشدى بباوى عبدالمسيح

مقبول423جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدكيرلس سامى جرجس صليب

مقبول373مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكيرلس ميخائيل نصيف ميخائيل جرجس

مقبول409مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوللبنى حسن عبدالشفيق عبدالجليل بكرج

جيد490جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيد جداجيدلمياء صبرى بيومى عبدالحليم سعد

مقبول450مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدمارتينا اشرف عاطف محب عبدالملك

جيد470جيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدمقبولمقبولماهينور مروان فهمى بدوى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد ابراهيم سالمه عبدالعال موسى

ممتاز595ممتازجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جدامحمد ابراهيم عبدالجواد عيسى

مقبول377مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد الشحات سمير عبده يونس ناصر

مقبول382مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد حسين محمد حسين

جيد457مقبولممتازجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمحمد حمدى فرغلى عبدالعليم عبدالرحمن

مقبول447مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمحمد سعيد عباس ماضى

جيد جدا580جيد جداممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جدامحمد سمير حسنين محمد شلبى

جيد468مقبولجيدجيدمقبولجيدجيدجيد جدامقبولمحمد شامخ صابر رياض

جيد463جيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدمحمد شهدى فتحى ابراهيم ندا

محمد طارق ابوضيف على

:الفسيولوجيا

مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدا

منقول 

بمواد

جيد جدا530جيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيدجيدجيدمحمد عادل سعد محمد البرقامى

جيد جدا584جيد جداجيد جداممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جدامحمد عبدالرؤف محمد محمد البدرى

مقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيد جداضعيف جدامحمد عبدالرازق محمد عبدالظاهر

منقول 

بمواد

مقبول367مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عبداللطيف السعيد عبداللطيف الشابى

مقبول372مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عيد فرج عبدالعزيز عبدهللا

جيد جدا548ممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدامحمد فيصل محمد فايز الديب

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد محمد مصطفى على مصطفى

محمد مغازى احمد الخولى

: تربية الحيوان

ضعيف جدا
مقبولجيد جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

منقول 

بمواد

مقبول416مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد منير محمد بسيونى مرعى

جيد جدا544جيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيدجيد جداجيدمحمد هليل عبدالحميد هليل

جيد جدا563ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جدامحمد وحيد محمد يونس

مقبول449مقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمحمد ياسر السيد السيد غالى

ضعيفمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمحمود احمد مصطفى محمود يوسف

منقول 

بمواد

مقبول365مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود سمير احمد الغريب

ممتاز631جيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازمحمود كامل عوض حسين الساعدى

جيد507جيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدمحمود مجدى احمد محمد

جيد جدا527جيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيدمحمود منصور احمد سليم على

مقبول408مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمرام مصطفى السيد رفاعى موسى

جيد505جيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيدمرفت ياسين ياقوت عبده

مقبول395مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمروان عبدالمنعم عبداللطيف السيد محمد

جيد جدا562جيدجيد جداممتازممتازجيدجيدممتازجيد جدامريم اسامه محمد على خليفه

مقبول450مقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدمريم اشرف قاسم ملك نوس

مقبول427مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمريم السيد محمد محمد محمد خميس

مقبول368مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمريم حسن ظريف محمد االنصارى

مقبول418مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمريم خميس عبدالقادر احمد

مقبول391مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمريم رضا السعيد العادلى

مقبول398مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمريم عاطف فهمى ذكى

مقبول377مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمريم مجدى المنوفى محمد المنوفى

مقبول447مقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمريم مجدى جابر عبدالسالم على

جيد480مقبولجيدمقبولجيدجيدجيدجيدجيد جدامصطفى احمد سعد على المليجى

ممتاز607ممتازجيد جداممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازمصطفى عالءالدين مصطفى درويش مصطفى

جيد جدا545جيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدمصطفى على عبدالعظيم احمد

جيد499جيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدمصطفى وليد محمد زغابه حافظ ربيع

جيد جدا554جيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيدممتازجيدمصعب عبدالناصر مؤذن

ممتاز623ممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازمنه هللا ابراهيم عبدالرحمن دحدوح

مقبول414مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمنه هللا صبحى مصطفى الشافعى

مقبول411جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنه على عباس بدوى سراج

جيد491ممتازجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيدمها عبدالمؤنس عبدالعزيز حسان

مقبول396مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمها محمد حافظ حافظ احمد ماهر

مقبول401مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمها محيى الدين عباس عشرى

جيد جدا533جيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامى ابراهيم  محمد عبده عابدين

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمى بهاءالدين حسن الدباوى

جيد جدا577ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جدامى سعيد عبدالواحد محمد يونس

مقبول394مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمى عبدالباسط قطب عبدالنبى

جيد جدا580جيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداممتازجيد جدامى محمد ابراهيم محمد ابراهيم

جيد جدا591جيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازجيد جدامى محمد عبدالهادى حسين عجالن

جيد516جيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدمى نبيل عبدالقادر عبدهللا

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهميار عادل على محمود على



مقبولجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولميار لؤى على محمد على

منقول 

بمواد

مقبول420مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولميرا اميل وليم زكى حنا هللا

مقبول438مقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولميرا ثروت ميشيل امين

جيد512جيدجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيدميرنا سمير سمعان بخيت سمعان

مقبولجيدضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولميرنا عادل ميالد غالى سليمان

منقول 

بمواد

مقبول428مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولميرنا مجدى فكرى سعد بخيت

جيد جدا564جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداميرهان طارق مصطفى عوض عبدهللا

مقبول406مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولميرهان عبدالحافظ جوده ابراهيم مقلد

جيد جدا527مقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداميرونا محمد احمد ابراهيم احمد

جيد480مقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيدجيدميرى وليم جوده فيهم

مقبولجيدضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولميريام جورج اسكندر رزق

منقول 

بمواد

مقبولجيدضعيف جداضعيفمقبولجيدمقبولمقبولناردين كامل سليمان ارمانيوس

منقول 

بمواد

جيد515جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيدنجوان عبدالجواد خليل عبدالرازق

جيد524جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد جداندا رمضان عبدالغنى محمد ابوغانم

جيد جدا525جيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداندى احمد فوزى امين على

جيد504جيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدندى احمد محمد مرسى

جيد522جيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدجيد جداندى طارق سعيد ابراهيم الخضراوى

جيد جدا568جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جدانرمين خميس ابراهيم حافظ

جيد جدا537جيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدانرمين طارق ابراهيم على عبدالرازق

ممتاز620ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازنرمين كمال احمد محمد الشرنوبى

جيد489جيدجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدجيدنشوى عبدالوهاب فتحى السنهورى

راسبضعيفمقبولضعيف جداضعيفمقبولضعيفمقبولضعيف جدانصار عواد مسعود حنا

جيد جدا580جيد جداممتازممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جدانعمه خميس عبدالرحمن محمد

جيد511جيد جداجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيد جداجيدنهال عبدالوهاب عبده محمود خير الدين

مقبول393جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنهله محمد صالح الدين محمد الروبى

مقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولنهى نبيل على سالم جادهللا

منقول 

بمواد

مقبول369مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنور الدين ممدوح عبدالرحمن جبر

جيد جدا562جيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدانورا احمد ابراهيم قنديل حماد

مقبول430مقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدنورا على حسن عبدالمجيد محمد

جيد470جيدجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدنوران تهامى عبدالحميد تهامى

جيد488مقبولجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدجيدجيدنوران محمود على ابراهيم مبارك

مقبول401مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورهان ابراهيم عبدالعزيز عبداللطيف

جيد511جيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدنورهان اسامه السيد ابوالفتوح حفناوى

جيد جدا588جيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازجيد جدانورهان عصام الدين عبدالوهاب رمضان

جيد468مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدنورهان عالء رجب عبدالقوى

مقبول392مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولنورهان محسن اسماعيل على اسماعيل

جيد جدا590جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازهاجد هيثم جالل عبدالفتاح ابوالسعود

جيد470مقبولجيدجيدمقبولجيدجيدجيدجيدهاجر عادل فرج على فرج

مقبول382مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهاجر محمود محمد موسى

ممتاز629ممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازهاجر ياسر عبدهللا جابر فوده

مقبول378مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهاله حمدى ابواليزيد حامد محمد

جيد460مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيدجيدهبه هللا على السيد عثمان احمد

جيد جدا527مقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداهبه هللا محمد كامل حسن الصباغ

ضعيفمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهبه هللا مدحت عبدالحليم مصطفى عبدالحليم

منقول 

بمواد

مقبول409مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولهبه مجدى شعبان عبداللطيف فتح الباب

ممتاز608ممتازممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازممتازهدير عجالن عبدالخالق عجالن

مقبول416مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولهدير عوض حسب عبدالوهاب عمران

ممتاز610ممتازممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازممتازهدير هانى مرتضى محمد الجناينى

جيد480جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيدجيدهشام صبحى غريب حسن

هشام ممدوح مصطفى على عطيه

:الفسيولوجيا

مقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولجيدمقبولضعيف جدا

منقول 

بمواد

جيد جدا542جيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداود احمد فتحى طه اسماعيل

ممتاز621ممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازوفاء شعبان جمعه محمود الحلوانى

جيد جدا565جيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداوالء زكريا عبدالعزيز محمد

جيد504مقبولجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جدايارا احمد عبدالرحمن ابراهيم

مقبول404مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولياسر هيبه ناجى حنيش ميكائيل

مقبول373مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولياسمين احمد محمد عبدالحليم النجار

مقبول439مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدياسمين عبدالعزيز محمد محفوظ

جيد جدا543جيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيدممتازجيدياسمين عبده محمد عبده على

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهياسمين على مرزوق على مرزوق

جيد455مقبولجيد جدامقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولياسمين يحيى محمد محمد غزى

مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفيحيى عبدالعزيز محمد نافع

منقول 

بمواد

جيد جدا592جيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازممتازيسرا احمد محمد السيد

جيد جدا559جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدايمنى احمد محمود بركات

جيد472مقبولجيد جداجيدمقبولجيدمقبولجيدجيديمنى السيد محمد السيد

جيد جدا537جيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جدايوستينا صابر اقالديوس عيسى

جيد جدا541جيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدايوستينا يوسف مجدى لبيب

اندرو عادل مشرقى حنا

تغذية الحيوان 

والدواجن 

:  واالسماك

مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدا

منقول 

بمواد



مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفجوزيف عزت ابراهيم عزيز

منقول 

بمواد

عبدهللا جمال احمد عبدالرحمن

الكيمياء 

: الحيويه

محجوبه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

لمياء عبدالعظيم رجب غباشى
 )فسيولوجى 

محجوبه: (عام 
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

محمد صالح حسن عبدهللا بالل
الفسيولوجيا 

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه:

محمد مجدى محمد عبده الحاج شاذلى

االنسجة 

والخاليا 

 (خاص)

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه:

محمد محمود محمد احمد ابوتجار

االنسجة 

والخاليا 

مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبول:(خاص)

منقول 

بمواد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمالك انيس نصر صليب سبع

يوسف عبدالحميد احمد الدخاخنى
مقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبول

منقول 

بمواد


