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جيد563.5جيد جدامقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدابتهال ابراهيم محمد حسن4001

مقبول495.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد احمد عبدالحميد محمد4002

ف محمود ابراهيم عىل4003 ضعيف جدااساسيات مناعةمقبول(خاص / عام  )علم األدوية منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد اشر

مقبول473جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيداحمد السيد جابر يونس4004

منقول بموادجيدمقبولضعيف جدامقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولاحمد السيد محمد متوىل الخمارى4005

جيد581ممتازجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيداحمد جمال عطيه بالل4006

وك4007 مقبول456جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد سعد فوزى محمد مبر

مقبول537جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد سمبر عبدالموىل عىل حسن4008

ولوجيا والفطرياتمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد صبىح محمد ابراهيم القرشاوى4009 محجوبهالباثولوجيامحجوبهالبكبر

منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولاحمد عادل شحاته محمد رجب4010

مقبول534.5جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولاحمد عبدالعزيز فتىح عبدالعزيز4011

ن4012 منقول بموادجيدضعيف جدامقبولمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولاحمد عصام ابراهيم حسير

منقول بموادمقبولجيدضعيف جدامقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولاحمد مجدى ابراهيم عباس4013

مقبول514.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد محمد احمد عبدالمطلب4014

مقبول495.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد محمد حسام الدين صالح الدين4015

جيد566.5ممتازجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولاحمد محمود محمود كويله4016

جيد556جيد جدامقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولاحمد مسعد محمد محمد4017

مقبول536جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولاحمد هنداوى عبدالقادر عبدالحفيظ4018

جيد جدا641.5جيدجيد جداجيدجيدممتازجيدجيد جداجيدجيد جداادهم ياش محمد عزالدين عبداللطيف4019

مقبول539.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولاسامه محمود صفوت محمود خليل4020

جيد جدا671.5ممتازممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدااشاء احمد السيد محمد4021

جيد570جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولاشاء سيف النرص ابراهيم حامد4022

4023
ن

ى ابوالمجد محمد المنوف جيد555.5جيدجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدجيداشاء صبر

جيد جدا687ممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازاشاء عبدالرحيم محمد احمد4024

جيد جدا705ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيدجيد جداممتازممتازاشاء عبداللطيف عىل4025

جيد جدا651.5ممتازجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدااشاء عبداللطيف عيد ريشه4026

جيد جدا649.5ممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدااشاء كمال محمد ناجر السيد4027

مقبولريادة األعمالمقبول505.5جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولاشاء محمد شعبان محمد4028

جيد599ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيد جدااشاء مدحت انور رجب4029

جيد617ممتازممتازمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيد جداجيداسماء ابراهيم عبدالعزيز حبشر4030

جيد586جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولاسماء ابراهيم كمال خلف4031

جيد579.5ممتازجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيداسماء احمد عبدالمقصود عبدالحميد4032

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسماء احمد محمود بركات4033

جيد جدا640ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدااسماء محمود السيد عبداللطيف4034

جيد566.5ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيد جدااسماء هشام عطيه حسن عىل4035

قت محمد عىل دهيس4036 جيد جدا665.5ممتازجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدااشر

ن نيقوال جورج4037 مقبولحقوق االنسانمنقول بموادجيد جدامقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولافجينيا قسطنطير
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مقبول495.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولاالء سمبر محمد محمود4038

مقبول494.5جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاالء مجدى احمد كامل4039

ممتاز727.5ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازممتازاالء محمد ابوبكر محمد4040

جيد574ممتازجيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيدالشيماء محمد حسن عبدالحافظ4041

مقبول547ممتازجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولالهام رمضان صبىح محمد4042

ن سامح فوزى فؤاد يوسف4043 جيد جدا648ممتازممتازمقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداالير

جيد جدا671.5ممتازممتازمقبولجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداامال طه طه عبدالرازق4044

جيد590ممتازجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيد جداامل ابراهيم سعد ابراهيم غازى4045

جيد جدا685.5ممتازممتازجيدجيدممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداامنيه النجيىل سعيد صالح4046

مقبول548ممتازجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدمقبولامنيه محمد محمد عىل4047

مقبولتربية وانتاج الدواجنمقبولالطفيلياتراسبمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفامبر مجدى جمال محمد4048

ه حمدى عبدالحميد الشافىع4049 جيد جدا707.5ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازممتازامبر

ه مجدى محمد عىل4050 جيد جدا641.5ممتازممتازمقبولجيدممتازجيدجيدجيد جداجيدامبر

ه محمد احمد ابراهيم4051 جيد591ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدامبر

ه4052 مقبول481جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولامينه ناجر ابراهيم عبد السالم ابو حبر

مقبول504جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولانىحر محمد فتىح ابراهيم4053

جيد576.5ممتازجيد جدامقبولجيدجيدمقبولجيد جدامقبولجيدانىحر نارص محمد محمد4054

راسبغيابضعيف جداغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياباندرو مجدى عدىل اسكندر4055

وك4056 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهانس عصام محمود محمد مبر

مقبول525.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدانصاف ياش عبدالسالم محمد4057

مقبول501.5جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولايات سعيد محمد راشد4058

جيد جدا641.5ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداايات عبدالحكيم احمد السيد4059

جيد جدا687ممتازجيد جداجيدجيدممتازجيدجيد جداجيد جداممتازاياد طارق حسن يوسف عمر4060

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايمان خميس محمد يوسف4061

جيد جدا660ممتازممتازمقبولجيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيد جداايمان عالءالدين عبداللطيف عبدالصمد4062

ى4063 جيد جدا656.5ممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداايمان عىل محمد عشر

جيد جدا639.5ممتازجيد جدامقبولجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدايمان محمد سميح مصطفن4064

ف شعبان احمد4065 جيد جدا658.5ممتازجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداايه اشر

جيد631.5ممتازجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيد جداايه هللا عاصم محمد عبدالحافظ4066

ن4067 مقبول532ممتازمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدايه حمدى رمضان امير

مقبولاساسيات مناعةمقبول(خاص / عام  )علم األدوية منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولايه شمس الدين محمد مرىس احمد4068

جيد جدا685ممتازممتازجيدجيدممتازجيدجيد جداجيد جداممتازايه عبدالعزيز السيد عبدالحميد4069

جيد584ممتازمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدايه عرفه احمد عبدالحميد بدر4070

جيد557ممتازجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدايه فرج عبدالفتاح المسلمانن4071

جيد585ممتازجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدايه محمد عبدالجواد ابراهيم4072

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايه محمد عياد جمعه4073

جيد جدا693ممتازممتازمقبولجيدممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداايه مصطفن عبدالرحمن احمد4074



codename
ح  ي     التشر

التطبيقى

الرقابة الصحية 

بان عىل االل

امراض االسماك 

يات قشر وال
امراض باطنة

جراحة عامة 

وتخدير

امراض التناسل 

وامراض الذكورة

ىع  الطب الشر

والسموم واالجراءات

باثولوجيا 

خاص

ادارة المزارع 

واالقتصاد البيطرى
التقديرالمجموع

جيد جدا640ممتازجيد جدامقبولجيدممتازجيدجيدجيد جداجيد جداايه يوسف سليمان فرج4075

جيد594جيدممتازمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولايه يونس محمود يونس محمد4076

مقبول498جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولباسم محمد احمد محمد حمدان4077

 محمد توفيق4078
ر

مقبول526.5ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولبتول عصام محمد شوف

ى ارمانيوس4079 جيد جدا658ممتازممتازجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدابريسكال نبيل هبن

مقبول479.5جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولبسمه جمال احمد عبدالفتاح4080

ممتاز743ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازممتازممتازبسمه حسن عىل محمد4081

جيد جدا701ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيدجيد جداممتازممتازبسنت سامح محمدى غريب سيد روحه4082

مقبول549.5ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدبسنت صالح احمد جابر4083

مقبول521.5جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولبسنت عاطف محمد عىل4084

جيد572جيد جداجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولجيدبسنت محمود عبدهللا توفيق4085

ه سعيد محمد فضيله4086 جيد جدا657ممتازجيد جداجيدجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جدابشر

مقبول475.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبشبر محمود محمد4087

ى4088 مقبول502جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبالل عبدالسالم عبدالفتاح بحبر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهتحيه احمد سعيد عبدالحكيم4089

جيد561جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدتفر جمال محمد ابراهيم4090

جيد جدا638.5ممتازجيد جدامقبولجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداتفر عبدالعزيز موىس محمد4091

جيد جدا714ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداتفر ماجد عبدالرحمن محمد4092

مقبول532.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجاش عبداللطيف عمر الشيخ4093

ن ايمن السيد محمد4094 جيد616جيد جداجيد جدامقبولجيد جداممتازمقبولجيدجيد جداجيدجاسمير

جيد590جيد جداجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولجماالت عبده محمد السيد4095

مقبول535ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجمانه عىل محمد سليمان4096

جيد جدا668.5ممتازممتازمقبولجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجينا جرجس عبده4097

جيد608ممتازجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدحبيبه ايمن فايز بسله4098

ف عبدالجليل سليمان4099 مقبول547جيدمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدحسام اشر

جيد564جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدحسام محمد رضوان رضوان4100

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولحنان ابراهيم عالءالدين عبدهللا ابراهيم4101

وك4102 منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولخالد عىل محمود عبدهللا مبر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهخالد نارص عبدالعزيز محمد4103

مقبول507جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولخلود احمد محمد احمد4104

جيد593ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدخلود خالد محمد سيد احمد4105

جيد558.5ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدخلود خميس محمد احمد البكساوى4106

جيد573جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيددعاء احمد  وهيدى4107

جيد جدا662.5ممتازجيد جدامقبولجيدممتازجيدجيدجيد جداجيد جدادعاء خالد حارس محمد خليل4108

مقبول519ممتازمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولدعاء سعيد قبارى عىل4109

مقبول512.5جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولدعاء محمد فتىح السيد محمد4110

ن اللبان4111 جيد554.5ممتازمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولدنيا كمال ابوالعينير
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جيد623ممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازمقبولجيدجيدجيددنيا محمد عبدالقتاح ابراهيم4112

جيد596جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جدادنيا مصطفن عبدالعزيز عبدالمقصود4113

جيد623ممتازممتازمقبولجيدممتازجيدمقبولجيدجيدديفيد بسام صبىح داود سليمان4114

جيد جدا691.5ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداديمه اسماعيل محمد اسماعيل4115

منقول بموادجيد جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولدينا ايهاب ابراهيم العجىم4116

جيد585ممتازجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيددينا مسعد احمد حلىم محمود4117

جيد632ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولممتازجيد جداجيد جدارؤيا عىل محمد عىل4118

مقبولسلوكياتمقبول533جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولرؤيه سعيد عبدالعزيز بعدالقادر احمد4119

مقبول542جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدراىم سمبر محمد البكرى عرفات4120

جيد556ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولرانيا جمال عبدالوهاب احمد4121

جيد جدا713.5ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازممتازرانيا عاطف عبدالعزيز محمد4122

مقبولالباثولوجيامقبول494.5جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدرباب سليم رشدى اوالد عيش4123

مقبول518.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولرحمه السيد عبدالعزيز عبدالواحد4124

جيد جدا665ممتازممتازمقبولجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جدارحمه حمدى السيد عبدهللا4125

جيد607.5ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدرحمه سعيد عبدالحفيظ عبود4126

جيد جدا672.5ممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازجيدجيد جداممتازجيد جدارضا محمد جادو هالل4127

جيد جدا675ممتازممتازمقبولجيد جداممتازجيدجيدممتازممتازرضوى رمضان السيد خليل4128

جيد جدا667ممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جدارضوى محمد السيد محمد مرىس4129

جيد588ممتازجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدرقيه محمد عبدالرحيم عىل4130

جيد599ممتازجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدرنا جبر محمد جبر الصباغ4131

جيد584.5جيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدرنا رضا محمد السقا4132

جيد592جيد جداجيدمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيدرنا نارص معوض عبدالغنن الطحان4133

مقبول513.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولرنا هانن ممدوح حسن4134

جيد572جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيدروان احمد محمد احمد عوض4135

جيد636.5ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدروان السيد محمد السيد4136

جيد571.5جيد جداجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيدمقبولجيدروان جمال محمود ابراهيم4137

جيد جدا645.5ممتازجيد جدامقبولجيدممتازمقبولجيد جداجيد جداجيد جداروان حسن عطيه عبدالمجيد4138

جيد570جيد جداجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدمقبولروان رمضان محمد عىل4139

 عبدالقوى يونس4140
ر

جيد635.5ممتازممتازمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدروان شوف

راسبحقوق االنسانمنقول بموادجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولروان محمد السعيد عىل4141

مقبول551.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولرودينا احمد احمد حلىم عبدالمحسن4142

جيد جدا670.5ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداروضه محمد ابراهيم احمد4143

مقبول535.5ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولرويدا بشبر مدنن عبدالعاىط4144

مقبول528.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولريم امبر طلعت فؤاد4145

جيد581.5جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدريم حسام الدين رمضان عبدهللا4146

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهزياد السيد ابراهيم عبدهللا4147

جيد624.5ممتازجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدزياد عبدالمنعم محمد عىل4148
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جيد572.5ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدزينب عبدالنارص محمد صديق4149

مقبولريادة األعمالمنقول بموادجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولساره ابراهيم عبدالوكيل ابراهيم4150

ف بيوىم محمد4151 جيد622.5ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدساره اشر

ف محمد احمد عبدالعال4152 مقبول534.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدساره اشر

ف محمد عبدالرحيم4153 جيد جدا684.5ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيدجيد جداممتازجيد جداساره اشر

جيد582.5ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدساره رضا سمبر محمد4154

مقبول533.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدمقبولساره محمد حاتم لطفن رزق4155

جيد604ممتازجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدساره محمود السيد عبدالكريم4156

منقول بموادجيد جدامقبولضعيفمقبولمقبولضعيفجيدمقبولمقبولساره مراجع سليمان عبدالرؤوف4157

جيد613جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدساره نشات جابر احمد4158

ولوجيامحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهساندى جورج وهيب شاكر خليل4159 محجوبهالباثولوجيا اإلكلينيكيةمحجوبهالفبر

مقبول550ممتازجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدسعد السيد السيد عبدالفتاح4160

منقول بموادجيد جداجيد جدامقبولغيابجيد جداجيدجيدجيد جداجيدسلسبيل مصطفن محمد محمد4161

مقبولريادة األعمالجيد571.5جيد جدامقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدجيدسلفانا سعيد لمىع سعيد4162

جيد576.5جيد جداجيدمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيدسلىم احمد محروس نبوى السيد4163

مقبول515.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولسلىم احمد محمد احمد4164

جيد616.5ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدسلىم حسن انس الوجود عبدالحكيم4165

جيد559ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولسلىم حسن عىل حسن4166

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسلىم حسن محمد اسعد محمد4167

منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولسلىم خالد محمد ابوزيد شحان4168

ى محمد عيد عبده4169 مقبول499جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولسلىم خبر

جيد جدا659.5ممتازممتازجيدجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداسلىم رجب سالمه سالم عبدالحميد4170

مقبول512جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولسلىم سالمان محمد سالمان4171

مقبول540.5جيد جدامقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولجيدسلىم سميح محمد عىل4172

مقبولريادة األعمالراسبمقبولضعيف جداضعيفضعيفمقبولضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفسلىم عبدالرازق ربيع محمد4173

جيد569ممتازجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدسلىم عمر خميس عىل4174

مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسماء عزيز حسن المنصورى4175

جيد570ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولسمر عزت محمد عطاهللا4176

مقبول512جيدجيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولسميه حمدى محمد رمضان4177

جيد616ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جداسهيله سمبر ثروت محمود4178

جيد جدا665.5ممتازجيد جداجيدجيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيد جداسهيله عزت عبدالعزيز حامد4179

ن4180 راسبجيدضعيفضعيف جدامقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفسيف الدين احمد سعيد حسنير

مقبول480.5جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولسيف هللا سامح سعد حافظ4181

جيد جدا687ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيدجيدجيد جداممتازشادى سامح دانيال جندى4182

جيد جدا689.5ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداشدوه مدحت عبدالفتاح4183

وق خالد محمود ابراهيم4184 جيد624ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدشر

منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولشمس الدين عبدالباسط السيد محمد4185
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محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهشهاب الدين كامل احمد محمد4186

ين رياض مصطفن ابراهيم4187 ولوجيا والفطرياتراسبغيابضعيفضعيفضعيفمقبولضعيف جدامقبولغيابضعيفشبر مقبولالباثولوجياضعيف جداالبكبر

منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولشيماء السيد محمد ابوضيف عىل4188

جيد629.5ممتازجيد جدامقبولجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدشيماء جمال سالم محمد4189

مقبولالباثولوجيامقبولالطفيلياتراسبمقبولضعيفضعيف جداضعيف جداضعيفضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفصهيب فتىح العليىم المرىس4190

ف محمد الصادق4191 جيد جدا706.5ممتازممتازجيدجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداضىح اشر

جيد580.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدضىح منترص محمود احمد4192

جيد جدا639ممتازممتازمقبولجيدممتازجيدجيدجيدجيد جداعائشه خالد محمد وليد النرص4193

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولعاصم رمضان عبده رمضان السنهورى4194

ن شومان4195 مقبول501.5جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعاصم يحنر حسير

منقول بموادجيد جدامقبولضعيفمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولعبدالرحمن احمد السيد زىك4196

راسبحقوق االنسانمنقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولعبدالرحمن احمد عبدالمنعم عبدالفتاح ابوالعال4197

ف محمد عىل4198 مقبولحقوق االنسانمنقول بموادجيد جدامقبولضعيف جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن اشر

مقبول(خاص / عام  )علم األدوية مقبولالطفيلياتمقبول466.5جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن عزالدين جابر4199

جيد جدا659.5ممتازممتازمقبولجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداعبدالرحمن عمرو حسن عىل رضوان4200

مقبول515.5جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولعبدالرحمن عنبر سعد رمضان4201

ولوجيا والفطرياتمقبول(خاص / عام  )علم األدوية منقول بموادجيد جداجيدضعيف جدامقبولمقبولضعيفجيدمقبولمقبولعبدالرحمن محمد صالح محمد4202 مقبولالبكبر

مقبول538.5جيدجيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدعبدالرحمن نارص عبدالفاضل ابراهيم4203

جيد جدا665.5ممتازممتازمقبولجيدممتازجيدجيد جداجيد جداممتازعبدالرحيم رمضان عبدالرحيم4204

جيد624ممتازجيد جدامقبولجيدممتازجيدجيدجيد جداجيدعبدهللا السيد احمد السيد4205

مقبول490جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا محمد عبدهللا بهنش4206

مقبول512جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا محمد عبدهللا فاضل4207

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدهللا محمود عبدهللا ابراهيم4208

جيد577جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدعبدهللا ناجح عبدالحميد سعيد4209

جيد جدا686.5ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداعببر السيد عبدالعاىط السيد4210

ممتاز733.5ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداعزالدين عصام عبدالفتاح ابراهيم4211

جيد636.5ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداعزه محمد منصور الصباغ4212

مقبول504جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعزيزه سعيد صبىح احمد4213

جيد جدا653.5ممتازجيد جدامقبولجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداعىل حسن عىل محمد4214

مقبول489.5جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعلياء عىل اسماعيل عىل عبدالرحمن4215

مقبول538.5جيد جداجيد جدامقبولجيدجيدمقبولجيدجيدمقبولعمر رجب عيد عبدالفتاح4216

منقول بموادممتازمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولعمر فوزى حافظ موىس النجار4217

محجوبهتغذية الحيوان والدواجن واالسماكمحجوبه(خاص / عام  )علم األدوية محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمر محمد فوزى جابر فرج هللا4218

جيد601.5ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدعمرو ساىم عىل احمد عىل4219

مقبول519.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعمرو طارق حامد مصطفن4220

جيد جدا640.5ممتازممتازمقبولجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيدعمرو طارق عبدالعزيز عىل4221

جيد613ممتازجيدمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداعمرو عماد ابراهيم حسن4222
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منقول بموادجيد جدامقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولعمرو محمد اسعد عبده4223

جيد578.5جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدعهد السيد نرص حجازى4224

ف محمد عىل4225 منقول بموادجيدجيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولفارس اشر

جيد جدا660.5ممتازجيد جدامقبولجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جدافاطمه ثابت عىل ثابت4226

جيد جدا648ممتازجيد جداجيدجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جدافاطمه خديوى الراىع حسن4227

مقبول534جيدجيدمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولفاطمه عاطف محمد عبدالعال4228

جيد جدا693ممتازجيد جداجيدجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداممتازفاطمه محمد جاد الرب4229

جيد جدا638.5ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدفاطمه محمد حسن محمود4230

جيد جدا701ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيدجيد جداممتازممتازفجر محمد عبدالرازق خميس4231

منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولفرحه حسن حسن محمد بدر4232

جيد622ممتازممتازمقبولجيدممتازجيدجيدجيدجيدفريده السيد محمد محمد ابوسليم4233

يف ابراهيم حميدو4234 جيد619.5جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيد جدافريده شر

ينا ثروت سعد محروص4235 جيد567.5ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدفبر

به4236 جيد561.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدفيوال عادل جمال شر

جيد جدا657.5ممتازممتازمقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداكارم حسن عبدالوهاب محمد4237

جيد634ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدكارين خالد محمد جمعه4238

مقبول547جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدكريم محمود بكرى محمد4239

جيد628ممتازجيد جدامقبولجيدممتازجيدجيدجيد جداجيدكريم يشى خميس عىل حسن4240

 يوسف4241
ر

لس سمبر شوف منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولكبر

لس ماجد ريمون نظىم4242 مقبول533جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولكبر

ى حليم نصبر4243 لس نبيل خبر مقبول537.5جيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدكبر

جيد553.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدلجينه عماد محمد البغدادى4244

مقبول499.5جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولليىل طارق ابراهيم محمد محمود4245

جيد جدا644.5ممتازجيد جدامقبولجيدممتازجيدجيد جداجيدجيد جداليندا ابراهيم السيد احمد جابر4246

منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمؤمن ايمن الجيوىسر ابوالفتوح العزب4247

جيد557.5جيد جداجيدمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيدمؤمن محمد محمد محمد4248

ولوجيا والفطرياتمقبولالطفيلياتمنقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمارتينا وجيه مسعود حنا4249 مقبولالبكبر

منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمارسيل سالمه مختار اباظه4250

ى حنا4251 جيد جدا709.5ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازماركوس رفيق ببر

جيد جدا667ممتازممتازجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداماريان خالد عدىل اسكندروس4252

جيد جدا665.5ممتازجيد جداجيدجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جدامارينا ثروت فتىح لطفن4253

جيد جدا653ممتازممتازمقبولجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدمارينا ميالد محبوب ميخائيل4254

ولوجيامقبولالطفيلياتمنقول بموادجيدمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمازن محمد حسن محمد4255 مقبولالفبر

جيد جدا647.5ممتازجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداماهيتاب خالد مسعد يوسف4256

مقبولريادة األعمالمقبول493جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمحمد احمد احمد الصباغ4257

مقبول502.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد احمد احمد محمد4258

مقبول508جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد احمد محمد محمود4259
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ممتاز722.5ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازمحمد السيد زين العابدين صابر غزال4260

مقبول483.5جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد السيد محمد خبر4261

منقول بموادجيد جدامقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمحمد ايهاب محمد نرص عبدالننر4262

ولوجيامقبولالطفيلياتمنقول بموادجيدضعيفضعيف جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد حافظ محمد سمبر عبدالحافظ4263 مقبولالفبر

منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمحمد حسن عبدالسميع ابراهيم4264

ولوجيا والفطرياتمقبولتربية وانتاج الدواجنراسبجيدضعيفضعيف جداضعيفضعيفضعيف جدامقبولمقبولضعيفمحمد خميس محمد عطا4265 ضعيف جداالبكبر

جيد561.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدمحمد رافت عزت الصباغ4266

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد رجب مىح الدين4267

ن شيخ روحه4268 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد رشاد امير

مقبول499.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد رمضان محمد محمد4269

يف بركات4270 يف عبدالحميد شر مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد شر

ى محمد عىل4271 جيد جدا668ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدمحمد صبر

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمحمد طارق عيش محمد4272

منقول بموادجيد جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمحمد طارق فكرى محمد4273

ممتاز734ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازمحمد عبدالحكيم عامر محمد حافظ4274

ممتاز758.5ممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازمحمد عبدالخالق جمعه عبدالدايم4275

جيد جدا655ممتازممتازمقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدامحمد عبداللطيف محمد عبداللطيف4276

راسبحقوق االنسانجيد جداممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامحمد عصام مصطفن محمد4277

جيد جدا655.5ممتازممتازمقبولجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جدامحمد كامل محمد سالمه عرفه4278

ه4279 يشر مقبول(خاص / عام  )علم األدوية مقبولالطفيلياتمنقول بموادجيد جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمحمد محمود محمد شر

جيد جدا663.5ممتازممتازجيدجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جدامحمد مدحت سالمه احمد4280

مقبول518جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد مصطفن مجاهد الدمياىط4281

مقبول511جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمحمود توفيق توفيق عبدالجواد4282

راسبريادة األعمالمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود جمال السيد عبدالوهاب4283

جيد591.5جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدمحمود سعيد محمد محمود بخيت4284

جيد جدا644جيد جداممتازجيدجيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيدمحمود محمد سعد متوىل4285

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود مصطفن عبدالعاىط غنيم4286

 احمد4287
ر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود يوسف عبدالباف

مقبولريادة األعمالجيد579.5جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدمقبولمروان عبدالعزيز يوسف درويش رحال4288

مقبول494.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمروان محمد اسماعيل حجازى4289

جيد628ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدمروه صالح خميس رفيق4290

منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيف جداجيدمقبولمقبولمروه محمد عباس محمد صديق4291

ممتاز733.5ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازممتازمريم اسامه حسن يوسف4292

ف عبدالفتاح ابوزياده4293 جيد579جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولمريم اشر

ف فيليب شملول4294 جيد جدا699ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جدامريم اشر

جيد جدا693.5ممتازممتازمقبولجيدممتازجيدجيد جداممتازممتازمريم بكر عبدهللا محمد هارون4295

جيد565جيد جداجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولمريم عدنان احمد بخيت4296
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ى4297 جيد جدا718.5ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازممتازمريم كامل بباوى مبر

جيد جدا704.5ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جدامريم محمد العرنر عبداللطيف4298

جيد592جيد جداممتازمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدمريم محمد جالل محمود حمدى4299

ن احمد4300 جيد جدا643ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدامريم محمد حسير

ممتاز746.5ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازمريم محمد فتىح محمد4301

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمريم منترص احمد محمد4302

جيد624ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدمريم وائل مختار قطب4303

مقبول494ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفن رافت محمد عبداللطيف4304

مقبول549جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدمصطفن محمد عبدالجابر عثمان4305

محجوبهالباثولوجيامحجوبه(خاص / عام  )علم األدوية محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمصطفن محمد مصطفن عبدالعاىط4306

مقبول492.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفن محمود عبدالفتاح محمد4307

جيد574.5جيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدمصطفن نبيل مصطفن نرصت4308

ممتاز725ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازممتازمصطفن يوسف عبدالحكيم عبدالمقصود4309

جيد جدا693ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جدامنار احمد عىل احمد سالم4310

ف محمد محمد4311 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمنار اشر

مقبول487.5جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنار جمال صديق4312

مقبول538.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمنار سمبر شحاته محمد تاج الدين4313

جيد594جيد جداجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدمنه هللا ابراهيم عطاهلل ابراهيم4314

جيد جدا712ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جدامنه هللا احمد محمود احمد4315

جيد جدا662ممتازجيد جدامقبولجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جدامنه هللا ايمن محمد حمدى4316

مقبولحقوق االنسانمقبول543.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمنه هللا عادل محمد السيد4317

منقول بموادجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمنه هللا محمد عىل اسماعيل4318

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمنه هللا محمود ثابت صديق4319

منقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمنه هللا محمود سليمان احمد4320

جيد594ممتازجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدمنه هللا محمود محمد عبدالصادق4321

جيد جدا688ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامنه هللا مصطفن احمد محمود القاضن4322

ن يوسف محمود محمد4323 جيد جدا643.5ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيد جدامنه هللا معبر

جيد جدا641ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدامها عادل محمد درويش طبور4324

منقول بموادممتازجيد جداضعيفمقبولغيابمقبولجيدجيدجيدمها محمد محمد حسن4325

ن4326 منقول بموادجيد جدامقبولضعيفمقبولجيدضعيفمقبولجيدمقبولمهيتاب حماده عبدالعال حسير

جيد581.5ممتازجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدمونديال محمد السعيد البانونر4327

جيد جدا651.5ممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جدامونيكا سمبر رفيق عطيه4328

مقبول517.5ممتازمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولىم مؤمن مرىس جمعه مرىس4329

جيد612ممتازجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدىم محمود عباس محمود4330

يف محمد عواض4331 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهميار شر

ممتاز742ممتازممتازجيدجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازميار محمد عبدالفتاح محمد4332

مقبول523.5جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولميار محمد كامل عىل4333
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مقبول471جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولميار محمود عبدالمنعم محمد عبدالجليل4334

ى بشاره روبيل عبدالمالك4335 اى بشر جيد625.5جيد جداجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيد جدامبر

نا اسكندر سعيد اسكندر4336 جيد576ممتازجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدمبر

نا محمد نبيل عبدالقادر4337 جيد618ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جدامبر

يت نارص نجيب مرقص4338 جيد591جيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدمبر

جيد592.5ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدندى ابراهيم احمد محمد4339

ممتاز768ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازندى احمد فؤاد عبدالحميد4340

جيد جدا680ممتازجيد جدامقبولجيد جداممتازجيدجيد جداممتازممتازندى تامر عبدالمنعم حسن4341

مقبول509.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولندى حماده محمد حامد4342

يف حمدى محمد4343 جيد572.5ممتازجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدندى شر

مقبولاساسيات مناعةمقبولالطفيلياتراسبمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولضعيفمقبولضعيفضعيف جداندى عبدهللا محروس غريب4344

جيد جدا699.5ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازندى محمد رمضان مصطفن4345

مقبول476.5جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولنردين وجيه اراد عبدالمسيح4346

ن فتىح محمد شبل الجمش4347 جيد620ممتازجيد جدامقبولجيد جداجيد جدامقبولجيدجيدجيد جدانرمير

مقبول490.5جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولنعمه شعبان ابوالمجد احمد4348

مقبول527.5جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولنهال مصطفن احمد محمد4349

مقبول492جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولنور ايهاب عىل سليمان4350

جيد جدا642ممتازجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدنور عالء عبدالعزيز محمد خاطر4351

منقول بموادجيدضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورا ايهاب رمضان رزق4352

جيد جدا713ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداممتازنوران محسن سنوىس صادق4353

مقبول(خاص / عام  )علم األدوية مقبولالطفيلياتمقبول486جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورهان حسن محمد محارم4354

جيد572.5ممتازجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جدامقبولنورهان سعد محمد ابواسماعيل4355

جيد584ممتازجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدجيدنورهان شعبان محمد منصور القرمانن4356

جيد618.5ممتازجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدنورهان عبدالجواد عثمان4357

ف حمزه عبدهللا4358 ممتاز726.5ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداهاجر اشر

جيد616.5ممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداهاجر عىل خليل  محمود4359

مقبول545.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولهاجر محمد ابراهيم معوض ابوالعز4360

منقول بموادجيد جدامقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولهاجر محمد عبدالعظيم عبداللطيف4361

جيد جدا672.5ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداهاجر محمد عبدهللا حبيب4362

جيد584.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدمقبولهاجر مسعد رزق عبدالسالم تليمه4363

ن محفوظ4364 جيد604ممتازجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداهاجر مصطفن حسير

مقبولريادة األعمالجيد جدا702ممتازجيد جداجيدجيدممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداهاجر وجدى محمد عبدالرحمن4365

مقبولالباثولوجيامقبولالطفيلياتمنقول بموادجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولهانيا ايمن حامد رزق4366

جيد جدا669ممتازممتازمقبولجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداهايدى عادل امام محمد4367

 حامد4368
ن

جيد جدا714.5ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداهبه السيد عبدالشاف

مقبول549ممتازجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولهبه حسنن رياض احمد4369

جيد566.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولهبه رمضان هالل عوض4370
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جيد559.5جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولهبه نادر محمد عيد عبده4371

مقبولتربية وانتاج الدواجنمقبولالطفيلياتمقبول547ممتازمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولهدى كامل عطيه عىل4372

مقبولريادة األعمال4372

جيد562جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدهدى يوسف احمد عامر4373

مه4374 منقول بموادجيد جداجيدضعيف جدامقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولهشام محمد عبدالمنصف الشر

مقبول506.5جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدهناء محمد السيد حسن4375

جيد616.5ممتازجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدهند خالد احمد محمود الزهار4376

جيد جدا642.5ممتازجيد جدامقبولجيدممتازجيدجيد جداجيدممتازهند محمد عبدالفتاح التلبانن4377

مقبول538جيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدهيثم اسامه عبدالمنعم محمود4378

مقبول525.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولهيالنه سعد هللا جرجس كريم4379

يف جالل اسماعيل4380 مقبول527جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولوسام شر

جيد جدا644ممتازجيد جدامقبولمقبولممتازجيدجيدجيد جداجيد جداوسام عزت جبر الجزار4381

جيد جدا673.5ممتازجيد جداجيدجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدوالء عامر جمال احمد سيد4382

ن4383 جيد605ممتازجيدمقبولمقبولممتازمقبولجيدجيدجيديارا ماجد عبدالهادى حسانير

ن احمد رشدى عبدالحميد4384 جيد568.5ممتازجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولياسمير

ن اسماعيل عبدالرازق اسماعيل4385 جيد جدا659جيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداممتازياسمير

ن سمبر عىل عىل4386 جيد جدا704ممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازياسمير

ن محمد حسن محمد4387 جيد597.5ممتازجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدياسمير

ب وليد عبدالمنعم صالح4388 مقبولاساسيات مناعةمقبولالطفيلياتمنقول بموادجيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبوليبر

جيد جدا666ممتازجيد جداجيدجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جدايمنن انور محمد احمد4389

جيد608.5ممتازجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيديمنن خالد عىل ايوب4390

جيد جدا658ممتازجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدايمنن مهدى حامد عوض4391

ف محمد4392 منقول بموادجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبوليوسف احمد اشر

منقول بموادجيدمقبولغيابمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبوليوسف حسام عبدالمنعم الفخرانن4393

مقبول(خاص / عام  )علم األدوية مقبولالطفيلياتمقبول486.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبوليوسف رافت فؤاد محمود4394

مقبول498.5جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف شعبان محمد حموده4395

 شنوده شهدى4396
ر

مقبول477جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف شوف

جيد597.5ممتازجيد جدامقبولجيدجيدمقبولجيدجيدجيديوسف محمود محمد عبدالقوى4397

مقبول503.5جيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف هشام عىل حسن4398

منقول بموادمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحازم عىل محمد ابو علو4399

قاوى4400 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد عبد العاىط محمود الشر

باش4401 جيد جدا695.5ممتازممتازجيدجيدممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداشهاب الدين محمد محمود محمد شر


