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مقبول451جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولابراهيم ياقوت ابراهيم كامل ابراهيم5001

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدمقبولضعيفابوبكر عوض عوض محمد المرىس5002

مقبول483جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاحالم رمضان محمد زنانى فرغل5003

جيد536جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولاحمد السيد محمود احمد احمد5004

ى سليمان5005 دور ثانىجيد جدامقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولضعيفاحمد سعد عبده حسي 

مقبول505جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولاحمد سعد محمد محمد الدهمه5006

يف عبالسالم ابراهيم العرنى5007 دور ثانىجيدمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد شر

مقبول462جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولاحمد شعبان عبدالونيس برانى5008

ى عىل غريب5009 جيد569ممتازجيدجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيداحمد صالح الدين حسي 

مقبول461جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاحمد عبدالحميد الغريب عبدالحميد السيد ابو قورة5010

ممتاز696ممتازجيد جداممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازجيد جدااحمد عماد الدين خميس عىل ابراهيم5011

جيد572ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولاحمد كمال عيىس مرىس فرج5012

مقبول465جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاحمد مجدى عبدالعزيز محمد حسب هللا5013

جيد534جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولاحمد محمد عبدالمنعم محمود ابراهيم غزال5014

دور ثانىجيدمقبولجيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفاحمد محمد محمود احمد اسماعيل5015

مقبول453جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاحمد محمود حسن محمد محمود عوف5016

 السيد ابوالدهب5017
ى
دور ثانىجيد جداجيدمقبولمقبولضعيفمقبولجيدجيدمقبولاحمد محمود عبدالشاف

مقبول469جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاحمد مروان احمد مهدى5018

دور ثانىجيد جدامقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولمقبولاحمد مهدى احمد للو5019

مقبولسلوكياتدور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولضعيفادهم عمرو مصطفى النحاس حسن عىل5020

جيد564جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولاشاء بهاء احمد عبدالمجيد الشاذىل5021

جيد560جيد جداممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدجيداشاء حسن محمد عبدالهادى سيداحمد5022

دور ثانىمقبولجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفاشاء طارق محمد بسيونى ناضى5023

ي    ح التطبيفىمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاشاء عبدالحميد محمد السيد االنصارى5024 ىع والسموم واإلجراءاتغيابالتشر غيابالطب الشر

مقبول518جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاشاء عطيه عىل محمد خليفه5025

مقبول519ممتازجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولاشاء عىل محمد السيد شور5026

جيد جدا641ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيداشاء فرج عبده محمد الشاطبى5027

مقبول446جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاشاء محمد عبدالعزيز سيداحمد5028

دور ثانىمقبولجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفاسالم فتىح احمد عبدهللا اللوانى5029

جيد جدا634جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيداسماء السيد احمد عىل عمر5030

جيد534جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولاسماء جمعه رجب شحاته محمد5031

جيد565جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدمقبولاسماء شحاته احمد احمد جعفر5032

مقبول497جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولاسماء عبدالعاىط عبدالرواف عبدالقادر5033

غياب(خاص  )فسيولوجى غيابالطفيلياتغائبغيابمقبولغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياباالء احمد عىل عبدالمجيد احمد5034

ف احمد احمد خميس5035 جيد575جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيداالء اشر

جيد جدا608ممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيداالء صالح حسن عبداللطيف منصور5036
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جيد جدا621ممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدممتازممتازجيداالء محمد ابراهيم اسماعيل5037

دور ثانىجيد جدامقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفاالء محمدى عباس محمدى العسال5038

ى عيىس محمد العالم5039  صبى
دور ثانىجيدجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدمقبولضعيفامانى

جيد573ممتازجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولامانى محمد فوزى محمد خضى5040

جيد570ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولامنيه صالح الدين محمد السيد عبد العزيز5041

وك حسن5042 جيد566جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدامنيه محمد محمود مبى

ه حسن عبدالبارى عىل محمد5043 ممتاز686ممتازممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداامب 

ه خلف عبدالحميد محمد حسن5044 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهامب 

ه طارق عبدالعزيز عبدالمعىط فضل5045 جيد جدا619ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيدامب 

 محمد شعب 5046
ه محمد مصطفى جيد596جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدامب 

مقبول516جيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولامينه عبدالرحمن محمود مسلم5047

جيد523جيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولانىحى ياش عبدالسالم عطيه النجار5048

جيد529ممتازجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولانطوان جورج وهبه بساىل بشاى5049

جيد526جيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولايات عبدالرحمن غالب محمد منصور5050

جيد558جيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولايريبى منب  فوزى عبدالمسيح5051

وز توماس5052 جيد559جيد جداممتازجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدمقبولايريبى وجيه محروس نب 

جيد574جيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدايمان احمد حامد مطاوع5053

مقبول517جيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولايمان سعيد عبدالجليل عىل5054

جيد جدا605ممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداممتازجيدايمان عادل عبدالحميد عبدالحليم محمد5055

مقبول494جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولايمان محمود سعيد محمود سلطان5056

جيد جدا604ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداايمان مدحت عبدالرافع محمد بيوىم شور5057

جيد541ممتازجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولايناس عىل احمد عىل عبدالنبى5058

جيد565جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدايه عبدالرحمن محمود احمد عالم5059

ى مصيلىح5060 جيد561جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدمقبولبسمه طارق فتىح حسي 

جيد جدا604ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدممتازجيد جداجيدبسنت عىل عىل النيدانى5061

يال قرياقوس5062 جيد جدا601ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدبسنت نجاح محروس غبى

مقبول495جيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولبالل مصطفى يوسف عيىس السيد5063

مقبول519جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولبيبى صالح برهيدى قرياقص وهبه5064

جيد555ممتازجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدتسبيح غريب فوزى عبدالسالم السد5065

دور ثانىجيد جداجيد جدامقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولضعيفتسنيم فهىم محمد فهىم جمعه5066

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهتفى صبىح حسونه حسونه حسن5067

مقبول446جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولتفى محمد عبدالفتاح محمد احمد5068

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفجهاد عطيه محمد محمد خليل5069

جيد جدا650ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيدحاتم طارق كمال محمد ابراهيم عيىس5070

مقبول479جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولحبيبه احمد عبدالفتاح محمود عبد النبى5071

جيد565ممتازممتازجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولحبيبه مجدى السيد عبدالمقصود محمد5072
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ى احمد السيد5073 ى ايهاب حسي  جيد531جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولحسي 

جيد539جيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدمقبولحمدى حسن عبدهللا حسن طليس5074

دور ثانىجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولجيدمقبولضعيفخالد محمود حسن محمد محمود عوف5075

مقبول444مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولداليا كمال محمد عبدالحميد ابوخليفه5076

ى متوىل5077  اسماعيل امي 
جيد575ممتازجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيدداليا مصطفى

مقبول480جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولدعاء طلعت جميل عبدالسالم5078

جيد572ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولديانا تادرس دجاش تادرس سمعان5079

جيد543جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولرانا ايمن سمب  عبدالعزيز اسماع5080

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهرانا صالح صابر احمد سليمان5081

مقبول503جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولرحاب محمود حسن محمود حسن5082

جيد522جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولرحمه احمد عبدالعزيز محمد حجازى5083

ى بركه5084 جيد جدا628ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيدممتازممتازجيد جدارحمه عىل ابراهيم حسي 

مقبول519جيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولرضوى سعد عبدالنعيم صالح همام5085

مقبول495جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولرضوى محمد محمود الطاهر معوض5086

جيد جدا641ممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدارنا احمد محمد عباس رشوان5087

ى5088 جيد جدا614ممتازجيد جداجيد جداممتازمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدروان ابراهيم السيد حساني 

مقبول484جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولروان ابراهيم عىل محمود عوض5089

مقبول476جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولروان طارق محروس محمد حسن5090

جيد جدا620ممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداروان عالءالدين محمود عبدالسالم مهينه5091

مقبول460جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولروان محمود عبدالعزيز محمد محمد عىل5092

جيد جدا643ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداروان ممدوح ابراهيم حسن العطار5093

مقبول500جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولرودينا محمود محمد محمد شتا5094

يد عبدالرازق5095 ى جيد565جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولروفيده محمد السيد ابوالب 

مقبول480جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولرويده محمود محمد عىل ابراهيم ابو شيبه5096

مقبول519جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولريم محمد عىل عبدالرحمن السيد5097

ف عبدالكريم عبدالموىل5098 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهزياد اشر

يف زىك محمد سيد قطب5099 مقبول473جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولزياد شر

جيد521جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولزياد مجدى محمد السيد حسن5100

ى مرزوق5101 جيد520جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولساره بولس سيفي 

وك نصار5102 جيد577ممتازجيدجيدجيدمقبولجيدممتازجيد جدامقبولساره جمال محمد مبى

جيد545جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدساره سعد احمد محمد عمران5103

مقبول437جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولساره عىل حامد محمد حسب هللا5104

جيد جدا652ممتازممتازممتازجيدجيد جداجيدممتازجيد جداممتازساره محمد جابر محمد السيد5105

مقبول430جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولساميه السيد احمد مصطفى عوض5106

مقبول481جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولساندى عماد مالك اسعد يوسف5107

مقبول499جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولسعد محمد محمد عثمان حسن5108
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دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفسعيد عادل سعيد محمد5109

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدمقبولضعيفسلىم ايمن فاروق محمد عشان5110

يف احمد محمود حسن غانم5111 جيد595جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداسلىم شر

مقبول515جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولسلىم محمد السيد محمد بخيت5112

جيد565جيد جداجيدجيد جداجيدجيدمقبولجيد جداجيدجيدسلىم ياش السيد ابراهيم5113

ف عبدالعال5114 ف محمد شر مقبول508جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولسماء اشر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسمب  محروس حمزه محمد السحيىم5115

جيد جدا615ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداممتازجيدسميه محمد عبدالجليل عبدالمجيد محمد5116

ى حسن5117 مقبول504جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولسناء سعيد عبدالمجيد ابوالعني 

جيد جدا604جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدسها نبيل عطيه عىل شعبان5118

جيد جدا645ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيد جداسهام عصام عبدالسالم شاور5119

جيد555جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيدسىه محمد عبدالعزيز جاد الحق السيد5120

مقبول466مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسهيل سامح سعد الدين الراكىسر5121

جيد527جيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولسهيله السيد سعدى كريم محمد5122

دور ثانىجيد جداجيدجيدمقبولضعيفمقبولجيدجيدضعيفسهيله جمعه حسن جمعه عبد الرسول5123

مقبول485جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسهيله عبدالقادر احمد احمد حسن5124

ى5125 جيد526جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدسهيله عىل محمد السائح حسني 

جيد جدا635ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جداجيدسوزان محمد محمد ابراهيم بيوىم الفطاطرى5126

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفسيمون سامح عزىم سليمان5127

مقبول505جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولشدا محمد انور ابراهيم قطيط5128

مقبول468جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولشذا ماجد عبدالرحمن محمد احمد5129

اس5130 وق محمد عبدالغبى البى مقبول495جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولشر

يف5131 يف وائل محمود عبدهللا شر مقبول480جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولشر

جيد جدا615ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيدشيماء الصاوى ابراهيم الطراوى5132

مقبول504جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولشيماء نض خميس محمد علوانى5133

جيد جدا611ممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدممتازجيد جداجيدصفيه حنفى مصطفى حنفى محمود5134

مقبول516جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولطارق محمد رجب جاد الكريم فتح الباب5135

مقبول509جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعاليه محمد سالمه محمد5136

جيد592ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيدعبدالرحمن اسامه عبدالفتاح عباس السيد5137

مقبول511جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعبدالرحمن جهاد كمال عبدالحميد البسيونى5138

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدالرحمن مصطفى عمر حافظ5139

جيد550ممتازجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيدعبدالعزيز صالح الدين همام السيد اسماعيل5140

مقبول469جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعالم محمود عالم عىل عبد العزيز5141

جيد536جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولعلياء حسن سالم سالم يحب 5142

جيد جدا635ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداعلياء عالء عبدالمنعم محمود عبدالمنعم5143

جيد521جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولعمر عصام سعد البهنىس5144
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مقبول468جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعمر مجدى محمود مرىع5145

جيد597جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيدعمر محمد الطنطاوى هنداوى حسام الدين5146

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفعمر محمد فؤاد احمد الجزيرى5147

دور ثانىجيد جداجيدجيدمقبولضعيف جدامقبولجيدمقبولضعيفعمر محمود صالح الدين محمد قاسم5148

وك محمد حسن5149 مقبول497جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولغاده حسن مبى

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدجيدضعيفغاده عادل السيد عىل بركات5150

مقبول458جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولفادى انىس بطرس قلد طانيوس5151

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيففادى فؤاد خليل فرنسيس خليل5152

جيد585جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدفاطمه عصام عبدهللا شور5153

غياب(عام)االنسجه والخاليا غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابفاطمه محمد مصطفى ابراهيم السيد5154

دور ثانىجيدمقبولمقبولضعيفضعيف جدامقبولجيدمقبولمقبولفرح احمد سعد الدين محمد توفيق عمر5155

جيد563جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدفرح سمب  السيد عبدالجليل رشوان5156

ونيا جورج رياض بطرس بولص5157 مقبول453جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولفب 

ى نعيم جاب هللا عوض5158 جيد549جيد جدامقبولجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيدكرستي 

مقبول484جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولكرم رمضان عبدالمجيد عبدهللا5159

ىع والسموم واإلجراءاتمحجوبهامراض باطنةمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهكريم ايمن مصطفى عبدالجليل مصطفى5160 محجوبهالطب الشر

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفكريم حاتم فوزى عوض5161

مقبول491جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولكريم سامح مصطفى ابوالمجد عبدالعال5162

مقبول458جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولكريم سعيد احمد محمد ابراهيم5163

جيد جدا661ممتازممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداكوثر عبدالمجيد عىل محمد عىل5164

لس عادل عطاهللا عطيه عبدالملك5165 جيد581ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولممتازجيدمقبولكب 

لس فايز دميان جاد السيد5166 مقبول448جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولكب 

ف نضالدين السيد احمد5167 جيد545ممتازممتازجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبوللببى اشر

جيد جدا602جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدالقاء حسام الدين جالل محمد عاطف5168

جيد جدا624جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداليىل محمد شعبان صالح شعبان5169

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمؤمن محمد عبدلرازق شلبى عبدالرازق5170

مقبول482جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمؤمن محمد مصطفى احمد محمد المدبوىل5171

ى عاطف برنابا جرس اقالديوس5172 مقبول517جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمارلي 

ف فريد عوض5173 مقبول495جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولماريا اشر

جيد580ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدممتازجيدجيدماريا جورج عيد جرجس يوسف5174

مقبول516جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمارينا مجدى تكال عزيز تكال5175

مقبول473جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولماريو يشى حبيب فجرى5176

ف محمد عمر قنديل5177 مقبول513جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولمازن اشر

دور ثانىجيد جدامقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولضعيفمازن محمد النور عبدالراضى5178

جيد586جيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدمازن محمود محمد عبدالرؤف5179

دور ثانىجيد جدامقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدمقبولضعيفمالك مروان حمدى زايد عبدالمحسن5180
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جيد545جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمايفل منصور نضهللا حبيب بخيت5181

جيد545ممتازجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمايكل حنا لحىطى مجلع5182

جيد523جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمحمد ابراهيم زىك عطاهللا5183

راسبمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيفمقبولمقبولضعيف جدامحمد ابراهيم سعد سعد عبدربه5184

جيد582ممتازجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدمحمد احمد رمضان برنوجى زهران5185

مقبول501جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمحمد احمد عباس عبدالوهاب محمد5186

ىع والسموم واإلجراءاتمقبولامراض باطنةدور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفمحمد احمد محمد احمد زهران5187 مقبولالطب الشر

مقبول438جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد احمد مرىس ابراهيم مرىسي5188

مقبول510ممتازجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد اسالم عبدالحميد محمد سليمان5189

ي    ح التطبيفىمقبول440جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد ثروت عبدالغفار عبدالاله محمود5190 ىع والسموم واإلجراءاتمقبولالتشر مقبولالطب الشر

مقبول467جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد جمال محمد حسن عجىم5191

مقبول463جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد حسام الدين يوسف عبدالعليم خطاب5192

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد حسن ابراهيم ابراهيم حسن5193

جيد573جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمحمد حسن السيد محمدين الحال5194

مقبول446جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد خالد احمد فؤاد محمد احمد5195

مقبول517جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمحمد خميس السيد محمد مرىع5196

جيد530جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمحمد خميس السيد محمود محمد5197

مقبول513مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمحمد سعد عبدالصمد عبيد التماىم5198

مقبول511جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمحمد صبىح محمد عبدالقادر يوسف5199

مقبول439جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد طارق حسن طه عىل خليل5200

مقبول506جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمحمد طارق مصطفى محمد جالل5201

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدمقبولضعيفمحمد عادل السيد عىل5202

جيد555جيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولمحمد عادل المغرنى ابوالمجد جوجو5203

مقبول430جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عبدالخالق السيد عبدالخالق5204

جيد528ممتازمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمحمد عزت عبدالمنعم عىل عنبى5205

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولضعيفمحمد عالء عبدالقادر السيد5206

جيد جدا638ممتازممتازممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامحمد قاسم حسن عبدالمنعم حسن5207

غائبمقبولمقبولمقبولمقبولغيابمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد مجدى عبدالاله محمد عبد الاله5208

ى5209 مقبول504جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد محمد احمد سيد حساني 

ف5210 ي    ح التطبيفىمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد ناض محمد شر ىع والسموم واإلجراءاتمحجوبهالتشر محجوبهالطب الشر

مقبول490ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد وحيد محمد ابوشعر5211

مقبول435مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد يشى السيد عطيه عبدالعال5212

مقبول469جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمود احمد محمود عىل مسعود5213

ى ابراهيم5214 ف عبدالسالم حسي  مقبول451جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمود اشر

جيد521جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمحمود خلف محمد خضب  هريدى5215

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدمقبولضعيفمحمود محمد محمد محمود الريوى5216



امراض باطنةاالسم
الرقابة الصحية 

عىل اللحوم

جراحة 

خاصة واشعة

التوليد بالتلقيح 

الصناىع ونقل 

االجنة

امراض الحيوان 

المعدية

امراض 

الدواجن

امراض 

كة مشتر

صحة الحيوان 

والدواجن
التقديرالمجموعصحة البيئة

ى5217 مقبول497جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمحمود نض احمد حسن البحب 

جيد541جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمحمود يشى ابراهيم محمد5218

ى احمد صبيح5219 جيد565جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمروه احمد محمد امي 

جيد528جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمروه مجدى جابر عبدالسالم عىل5220

وك الغريب محمد عماره5221 جيد جدا641ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدممتازممتازجيد جدامريم احمد مبى

ف زين الدين عبدالحميد5222 جيد533جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمريم اشر

ف عبدهللا محمد عبد اللطيف5223 جيد577جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدمريم اشر

جيد547جيدجيدجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيدمريم السعيد محمد سعد5224

ى محمد5225 جيد591ممتازجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدمريم عبدالفتاح عىل حسني 

مقبول483جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمريم عىل حسن عىل عبد الغبى5226

مقبول481جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمريم محمد كامل مصطفى محمد العويىل5227

جيد523جيد جداجيد جدامقبولممتازمقبولمقبولجيدجيدمقبولمصطفى ابراهيم حسن محمد الكوىم5228

مقبول475جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمصطفى جمال مصطفى حسن5229

جيد539جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمصطفى صالح محمد عشان محمود5230

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدمقبولضعيفمصطفى محمد اسماعيل البنا5231

مقبول506جيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمصطفى محمد السيد عوض السيد5232

ى5233
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمعاذ عبدالباسط عبدالكريم المزيوىع

جيد538جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيدمنار سعيد احمد مصطفى احمد5234

جيد547جيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولمنه هللا احمد محمود سعيد عبدالحميد5235

ى محمد5236 ف السيد حسي  ىع والسموم واإلجراءاتمقبولامراض باطنةمقبول484جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمنه هللا اشر مقبولالطب الشر

جيد جدا619ممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدممتازممتازجيدمنه هللا ايهاب عبدالمنعم محمد رزق5237

جيد جدا671ممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جدامنه هللا سيد احمد ابراهيم5238

نى5239 مقبول459جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمنه هللا طارق السيد الجبى

جيد جدا606ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدمنه هللا محمد عبدالرؤوف اسماعيل حسن5240

جيد جدا631ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيدمنه هللا محمد محمد محمد عبده5241

جيد521جيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولمنه هللا محمود صبىح محمد5242

جيد جدا624ممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدممتازجيد جداجيد جدامنه هللا ياش جمعه محمد نور حسن5243

مقبول510جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمبى رمضان خليفه اسماعيل5244

جيد520جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمبى ياش عباس مسعود السمان5245

ى5246 يد شاهي  ى  ابوالب 
جيد542جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولمها بسيونى

مقبول453جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولميار احمد محمد احمد ياقوت5247

نا ابراهيم عىل ابراهيم ابو السعد5248 مقبول483جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمب 

نا احمد محمد رشوان5249 جيد جدا624ممتازممتازجيد جداجيد جدامقبولجيد جداممتازجيد جداجيد جدامب 

نا محمد مصطفى عىل محمد5250 مقبول492جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمب 

هان ماهر شامخ محمد الدناصورى5251 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمب 

يال5252 مقبول480جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمينا سعيد سناده سعيد غبى



امراض باطنةاالسم
الرقابة الصحية 

عىل اللحوم

جراحة 

خاصة واشعة

التوليد بالتلقيح 

الصناىع ونقل 

االجنة

امراض الحيوان 

المعدية

امراض 

الدواجن

امراض 

كة مشتر

صحة الحيوان 

والدواجن
التقديرالمجموعصحة البيئة

مقبول498جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمينا نشات عدىل باسيىل قرياقص5253

مقبول503جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولنادين احمد النادى احمد موىس5254

مقبول467جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولنادين عصام منصور عبدالعزيز منصور5255

جيد585جيد جداممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدندا السيد السيد ابوالريش5256

مقبول471جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولندا عادل عبدالفتاح خليل محمد5257

ىع والسموم واإلجراءاتغيابامراض التناسل وامراض الذكورهراسبجيدمقبولمقبولضعيفضعيف جداضعيفجيدمقبولضعيفندى احمد ابراهيم محمود السحيىم5258 مقبولالطب الشر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهندا ايمن احمد عبدالحميد غانم5259

جيد جدا620ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيدندى سعيد حسن جمال محمد5260

مقبول496جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولندى سعيد مرىس احمد محمد5261

يف محمد عباس اسماعيل5262 مقبول487جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولندى شر

جيد جدا646ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازممتازجيد جداندى عبدالغبى عىل عبدالحميد عىل الدين5263

جيد523جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولندى محمود صفوت محمد خليل5264

جيد572ممتازجيد جداجيدجيدمقبولمقبولممتازجيد جداجيدندى هاشم سعد هاشم محمد5265

جيد573جيد جداجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدندى وحيد محمد شحاته الريس5266

مقبول500جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولندى وليد السيد احمد عمر5267

جيد جدا612ممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدممتازجيد جداجيدنعمه فتىح فتىح محمد سحلول5268

مقبول488جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولنهال عصام عىل محمد ابوالنور5269

مقبول461مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولنهال محمد محمد عبدالرحمن منصور5270

مقبول441جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولنىه عادل عبدالعزيز السيد عطاهللا5271

جيد جدا617ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدانىه عبدالرحمن حسن السيد عىل5272

يف عبدالرزاق عباس نظىم5273 جيد521ممتازجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولنور شر

دور ثانىجيدمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولنورا محمد احمد حامد احمد5274

جيد538جيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدمقبولنورالدين نبيل نورالدين احمد عبد الرحمن5275

جيد جدا612ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيدنوران احمد عبداللطيف حافظ رشوان5276

جيد593جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدنوران حسام الدين انور النجدى5277

دور ثانىجيدجيدمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولضعيفنوران هشام محب  الدين السيد ابراهيم5278

ى حامد عىل5279 ى ياسي  مقبول440جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورهان حسي 

جيد596جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدنورهان سعيد فتىح عبدالمطلب5280

جيد573ممتازجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدنورهان طارق سعيد عبدالرحمن محمد5281

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفنورهان عالءالدين محمد محمد حفناوى5282

دور ثانىجيد جدامقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولمقبولنورين عبدالمنعم مصطفى احمد البهنساوى5283

ى محمد مسعود عبدالسالم5284 مقبول518ممتازجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولنيفي 

مقبول428مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولهاجر حسن عبدربه احمد جمعه5285

ى حسن ابراهيم موىس5286 جيد589ممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدممتازجيد جداجيدهاجر حسي 

جيد595ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدهاجر محمود عىل محمد ابراهيم اسماعيل5287

دور ثانىمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولهبه هللا يونس محمد عبدالفتاح عبد الجواد5288
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يد الحلفاوى5289 ى مقبول509جيد جداجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولهبه عبدالناض محمد ابوالب 

ىع والسموم واإلجراءاتمحجوبهامراض باطنةمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبههدير السيد محمد قطب رمضان5290 محجوبهالطب الشر

مقبول451مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولهشام مصطفى ابراهيم سعد مسعود5291

جيد جدا654ممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداهنا ساىم محمد خطاب خطاب5292

مقبول441جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهناء مغازى مغازى فضل5293

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولهند السيد سعد حسن محمد5294

جيد529جيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدهند عصام عبدهللا محمد احمد5295

جيد جدا626ممتازممتازجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازممتازجيدوعد احمد متوىل ابراهيم شور5296

جيد جدا614ممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدايارا رجب اسماعيل طلبه بخيت5297

ى عبدالمحسن محمد احمد عىل الخوىل5298 مقبول481جيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولياسمي 

ى كامل عبدالقوى عوض5299 جيد جدا626ممتازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداممتازممتازجيدياسمي 

ى هشام سالم احمد جباره5300 جيد525جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولياسمي 

جيد581ممتازجيد جداجيد جدامقبولجيدجيدجيد جداجيد جداجيدياسمينا طارق محمد صبىح ابراهيم بسيونى5301

مقبول503جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبوليشا ايمن محمد عبدهللا سيد احمد دغيدى5302

ى5303 مقبول484جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبوليمبى ابوبكر عىل عثمان حسي 

هم5304 جيد526جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبوليوستينا رمسيس نعيم مب 

ىع والسموم واإلجراءاتدور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفيوسف احمد عبدالرحمن السيد5305 لم ترصد(خاص  )باثولوجيا مقبولالطب الشر

مقبول483جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمقبوليوسف هانى عبدالمقصود السيد الفرنوانى5306


