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(فسيولوجى عام   )منقول بمواد ابراهيم ياقوت ابراهيم كامل3001

ناجحابوبكر عوض عوض محمد المرىس3002

3003
ى
ناجحاحالم رمضان محمد زنات

ناجحاحمد السيد محمود احمد احمد3004

ن سليمان3005 ناجحاحمد سعد عبده حسي 

ناجحاحمد سعد محمد محمد الدهمه3006

يف عبالسالم ابراهيم العرتى3007 ناجحاحمد شر

3008
ن
ناجحاحمد شعبان عبدالونيس برات

ن عىل غريب3009 ناجحاحمد صالح الدين حسي 

ناجحاحمد عبدالحميد الغريب عبدالحميد3010

ناجحاحمد عماد الدين خميس عىل ابراهيم3011

ناجحاحمد كمال عيىس مرىس فرج3012

ناجحاحمد مجدى عبدالعزيز محمد حسب هللا3013

ناجحاحمد محمد عبدالمنعم محمود ابراهيم3014

ناجحاحمد محمد محمود احمد3015

ناجحاحمد محمود حسن عوف3016

 السيد ابوالدهب3017
ن
ناجحاحمد محمود عبدالشاف

ناجحاحمد مروان احمد مهدى3018

ناجحاحمد مهدى احمد للو3019

(سلوكيات  )منقول بمواد  ادهم عمرو مصطفن النحاس3020

ناجحاشاء بهاء احمد عبدالمجيد الشاذىل3021

ناجحاشاء حسن محمد عبدالهادى سيداحمد3022

 ناضن3023
ن
ناجحاشاء طارق محمد بسيوت
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ناجحاشاء عبدالحميد محمد االنصارى3024

ناجحاشاء عطيه عىل محمد خليفه3025

ناجحاشاء عىل محمد السيد شور3026

ناجحاشاء فرج عبده محمد الشاطبى3027

ناجحاشاء محمد عبدالعزيز سيداحمد3028

ناجحاسماء السيد احمد عىل عمر3029

ناجحاسماء جمعه رجب شحاته محمد3030

ناجحاسماء شحاته احمد احمد جعفر3031

ناجحاسماء عبدالعاىط عبدالرؤوف عبدالقادر3032

ف احمد احمد خميس3033 ناجحاالء اشر

محجوبةاالء صالح حسن عبداللطيف منصور3034

ناجحاالء محمد ابراهيم اسماعيل3035

ناجحاالء محمدى عباس محمدى العسال3036

ى عيىس محمد3037  صبى
ن
ناجحامات

 محمد فوزى محمد خضن3038
ن
ناجحامات

ناجحامنيه صالح الدين محمد السيد3039

وك3040 ناجحامنيه محمد محمود مبى

ه حسن عبدالبارى عىل3041 ناجحامب 

ه خلف عبدالحميد محمد3042 ناجحامب 

ه طارق عبدالعزيز عبدالمعىط3043 ناجحامب 

 شعب 3044
ه محمد مصطفن ناجحامب 

ناجحامينه عبدالرحمن محمود مسلم3045

ناجحانجى ياش عبدالسالم عطيه النجار3046

ناجحانطوان جورج وهبه بساىل بشاى3047
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محجوبةايات عبدالرحمن غالب محمد3048

ناجحايريبن منب  فوزى عبدالمسيح3049

وز توماس3050 ناجحايريبن وجيه محروس نب 

ناجحايمان احمد حامد مطاوع3051

ناجحايمان سعيد عبدالجليل عىل3052

ناجحايمان عادل عبدالحميد عبدالحليم محمد3053

ناجحايمان محمود سعيد محمود سلطان3054

ناجحايمان مدحت عبدالرافع محمد3055

ناجحايناس عىل احمد عىل عبدالنبى3056

ناجحايه عبدالرحمن محمود احمد عالم3057

ن مصلج3058 ناجحبسمه طارق فتج حسي 

3059
ن
ناجحبسنت عىل عىل النيدات

يال3060 ناجحبسنت نجاح محروس غبى

ناجحبشب  محمود محمد3061

ناجحبالل مصطفن يوسف عيىس السيد3062

ناجحبيبى صالح برهيدى قرياقص وهبه3063

ناجحتسبيح غريب فوزى عبدالسالم3064

ناجحتسنيم فهىم محمد فهىم جمعه3065

ناجحتفى صبج حسونه حسن3066

ناجحتفى محمد عبدالفتاح محمد3067

(خاص  )فسيولوجى  )منقول بمواد جهاد سعيد عبدالسالم حسن دراز3068

ناجحجهاد عطيه محمد محمد خليل3069

ناجححاتم طارق كمال محمد ابراهيم3070

ناجححبيبه احمد عبدالفتاح محمود3071
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ناجححبيبه مجدى السيد عبدالمقصود3072

ن احمد السيد3073 ن ايهاب حسي  ناجححسي 

ناجححمدى حسن عبدهللا حسن طليس3074

ناجحخالد محمود حسن محمد3075

ناجحداليا كمال محمد عبدالحليم ابوخليفه3076

ن متوىل3077  اسماعيل امي 
ناجحداليا مصطفن

ناجحدعاء طلعت جميل عبدالسالم3078

ناجحديانا تادرس دجاش تادرس3079

ناجحرانا ايمن سمب  عبدالعزيز3080

ناجحرانا صالح صابر احمد سليمان3081

محجوبةرحاب محمود حسن محمود3082

ناجحرحمه احمد عبدالعزيز محمد حجازى3083

ن3084 ناجحرحمه عىل ابراهيم حسي 

ناجحرضوى سعد عبدالنعيم صالح3085

ناجحرضوى محمد محمود الطاهر3086

ناجحرنا احمد محمد عباس رشوان3087

ن3088 ناجحروان ابراهيم السيد حساني 

ناجحروان ابراهيم عىل محمود عوض3089

ناجحروان طارق محروس محمد حسن3090

ناجحروان عالءالدين محمود عبدالسالم مهينه3091

ناجحروان محمود عبدالعزيز محمد محمد3092

ناجحروان ممدوح ابراهيم حسن العطار3093

ناجحرودينا محمود محمد محمد شتا3094

يد عبدالرازق3095 ن ناجحروفيده محمد السيد ابوالب 
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ناجحرويده محمود محمد عىل ابراهيم3096

ناجحريم محمد عىل عبدالرحمن السيد3097

ف عبدالكريم عبدالموىل3098 ناجحزياد اشر

يف ذىك محمد3099 ناجحزياد شر

ناجحزياد مجدى محمد السيد3100

ن مرزوق3101 ناجحساره بولس سيفي 

وك نصار3102 ناجحساره جمال محمد مبى

ناجحساره سعد احمد محمد عمران3103

ناجحساره عىل حامد محمد حسن3104

ناجحساره محمد جابر محمد السيد3105

ناجحساميه السيد احمد مصطفن عوض3106

ناجحساندى عماد مالك اسعد يوسف3107

ناجحسعد محمد محمد عثمان حسن3108

ناجحسعيد عادل سعيد محمد3109

ناجحسلىم ايمن فاروق محمد عرسان3110

يف احمد محمود حسن غانم3111 ناجحسلىم شر

ناجحسلىم محمد السيد محمد بخيت3112

ناجحسلىم ياش السيد ابراهيم3113

ف عبدالعال3114 ف محمد شر ناجحسماء اشر

ناجحسمب  محروس حمزه محمد السحيىم3115

ناجحسميه محمد عبدالجليل عبدالمجيد محمد3116

ن حسن3117 ناجحسناء سعيد عبدالمجيد ابوالعيني 

ناجحسها نبيل عطيه عىل شعبان3118

ناجحسهام عصام عبدالسالم شاور3119
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ناجحسىه محمد عبدالعزيز جاد الحق3120

ناجحسهيله السيد سعدى كريم محمد3121

ناجحسهيله جمعه حسن جمعه3122

ناجحسهيله عبدالقادر احمد احمد3123

ن3124 ناجحسهيله عىل محمد السائح حسني 

ناجحسوزان محمد محمد ابراهيم3125

ناجحسيمون سامح عزىم سليمان3126

ناجحشدا محمد انور ابراهيم قطقيط3127

ناجحشذا ماجد عبدالرحمن محمد احمد3128

اس3129 وق محمد عبدالغبن البى ناجحشر

يف3130 يف وائل محمود عبدهللا شر ناجحشر

ناجحشيماء الصاوى ابراهيم الطراوى3131

3132
ن
ناجحشيماء نض خميس محمد علوات

ناجحصفيه حنفن مصطفن حنفن3133

ناجحطارق محمد رجب جاد الكريم3134

ناجحعاليه محمد سالمه محمد3135

ناجحعبدالرحمن اسامه عبدالفتاح عباس3136

3137
ن
ناجحعبدالرحمن جهاد كمال عبدالحميد بسيوت

ناجحعبدالعزيز صالح الدين همام السيد3138

ناجحعالم محمود عالم عىل3139

ناجحعلياء حسن سالم سالم يج3140

ناجحعلياء عالء عبدالمنعم محمود عبدالمنعم3141

ناجحعمر عصام سعد البهنىس3142

ناجحعمر مجدى محمود مرىع3143



النتيجةاإلســــــــــــــمرقم الجلوس

ناجحعمر محمد الطنطاوى هنداوى حسام الدين3144

ناجحعمر محمد فؤاد احمد الجزيرى3145

محجوبةعمر محمد فوزى جابر فرج هللا3146

وك محمد حسن3147 محجوبةغاده حسن مبى

ناجحغاده عادل السيد بركات3148

ناجحفادى انىس بطرس مقلد3149

ناجحفادى فؤاد خليل فرنسيس خليل3150

ناجحفاطمه عصام عبدهللا شور3151

ناجحفرح احمد سعد الدين محمد توفيق3152

ناجحفرح سمب  السيد عبدالجليل3153

ونيا جورج رياض بطرس3154 ناجحفب 

ن نعيم جاب هللا عوض3155 ناجحكرستي 

ناجحكرم رمضان عبدالمجيد عبدهللا3156

ناجحكريم ايمن مصطفن عبدالجليل مصطفن3157

ناجحكريم حاتم فوزى عوض3158

ناجحكريم سامح مصطفن ابوالمجد عبدالعال3159

ناجحكريم سعيد احمد محمد ابراهيم3160

ناجحكوثر عبدالمجيد عىل محمد3161

لس عادل عطاهللا عطيه عبدالملك3162 ناجحكب 

لس فايز دميان جاد السيد3163 ناجحكب 

ف نضالدين السيد احمد3164 ناجحلببن اشر

ناجحلقاء حسام الدين جالل محمد عاطف3165

ناجحليىل محمد شعبان صالح شعبان3166

ناجحمؤمن محمد عبدلرازق شلبى عبدالرازق3167
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ناجحمؤمن محمد مصطفن احمد3168

ن عاطف برنابا جرس اقالديوس3169 ناجحمارلي 

ف فريد عوض عبدالملك3170 ناجحماريا اشر

ناجحماريا جورج عيد جرجس يوسف3171

ناجحمارينا مجدى تكال عزيز تكال3172

ناجحماريو يرسى حبيب فجرى3173

ف محمد عمر3174 ناجحمازن اشر

ناجحمازن محمد النور عبدالراضن3175

ناجحمازن محمود محمد عبدالرؤف3176

ناجحمايفل منصور نضهللا حبيب3177

ناجحمايكل حنا لحىطن مجلع3178

ناجحمحمد ابراهيم زىك عطاهللا3179

محجوبةمحمد ابراهيم سعد سعد عبدربه3180

محجوبةمحمد احمد رمضان برنوجى زهران3181

ناجحمحمد احمد عباس عبدالوهاب3182

ناجحمحمد احمد محمد زهران3183

ناجحمحمد احمد مرىس ابراهيم3184

ناجحمحمد اسالم عبدالحميد سليمان3185

ناجحمحمد ثروت عبدالغفار عبدالاله3186

ناجحمحمد جمال محمد حسن عجىم3187

ناجحمحمد حسام الدين يوسف عبدالعليم خطاب3188

ناجحمحمد حسن السيد محمدين الحال3189

ناجحمحمد خالد احمد فؤاد محمد احمد3190

ناجحمحمد خميس السيد محمد مرىع3191
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ناجحمحمد خميس السيد محمود محمد3192

ناجحمحمد صبج محمد عبدالقادر3193

ناجحمحمد طارق حسن طه عىل خليل3194

ناجحمحمد طارق مصطفن محمد جالل3195

ناجحمحمد عادل السيد عىل3196

ناجحمحمد عادل المغرتى ابوالمجد3197

ناجحمحمد عبدالخالق السيد عبدالخالق3198

ناجحمحمد عزت عبدالمنعم عىل عنبى3199

ناجحمحمد عالء عبدالقادر السيد3200

ناجحمحمد قاسم حسن عبدالمنعم حسن3201

محجوبةمحمد مجدى محمد عبده الحاج شاذىل3202

ن3203 ناجحمحمد محمد احمد سيد حساني 

ف3204 ناجحمحمد ناض محمد شر

ناجحمحمد وحيد محمد ابوشعر3205

ناجحمحمد يرسى السيد عطيه عبدالعال3206

ناجحمحمود احمد محمود عىل3207

ن ابراهيم3208 ف عبدالسالم حسي  ناجحمحمود اشر

ناجحمحمود خلف محمد خضب  هريدى3209

ناجحمحمود محمد محمد محمود الريوى3210

ى3211 ناجحمحمود نض احمد حسن البحب 

ناجحمحمود يرسى ابراهيم محمد3212

محجوبةمرقص رزق هللا جورجى رزق هللا سعد3213

ن احمد صبيح3214 ناجحمروه احمد محمد امي 

ناجحمروه مجدى جابر عبدالسالم3215



النتيجةاإلســــــــــــــمرقم الجلوس

ناجحمروه محمد عباس محمد صديق3216

وك الغريب محمد3217 ناجحمريم احمد مبى

ف زين الدين عبدالحميد3218 ناجحمريم اشر

ف عبدهللا محمد3219 ناجحمريم اشر

ناجحمريم السعيد محمد سعد3220

ن3221 ناجحمريم عبدالفتاح عىل حسني 

ناجحمريم عىل حسن عىل3222

ناجحمريم محمد كامل مصطفن العويىل3223

ناجحمصطفن ابراهيم حسن الكوىم3224

ناجحمصطفن جمال مصطفن حسن3225

(وراثة  )منقول بمواد مصطفن صالح محمد عرسان محمود3226

ناجحمصطفن محمد اسماعيل البنا3227

ناجحمصطفن محمد السيد عوض السيد3228

3229
ن

ناجحمعاذ عبدالباسط عبدالكريم المزيوىع

ناجحمنار سعيد احمد مصطفن احمد3230

ناجحمنه هللا احمد محمود سعيد عبدالحميد3231

ن محمد3232 ف السيد حسي  ناجحمنه هللا اشر

ناجحمنه هللا ايهاب عبدالمنعم محمد رزق3233

ناجحمنه هللا طارق السيد3234

ناجحمنه هللا محمد عبدالرؤوف اسماعيل حسن3235

ناجحمنه هللا محمد محمد محمد عبده3236

ناجحمنه هللا محمود صبج محمد حسن3237

ناجحمنه هللا ياش جمعه محمد نور حسن3238

ناجحمبن رمضان خليفه اسماعيل3239
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ناجحمبن ياش عباس مسعود السمان3240

ن3241 يد شاهي  ن  ابوالب 
ن
ناجحمها بسيوت

ناجحميار احمد محمد احمد ياقوت3242

نا ابراهيم عىل ابراهيم3243 ناجحمب 

نا احمد محمد رشوان3244 ناجحمب 

نا محمد مصطفن عىل3245 ناجحمب 

هان ماهر شامخ محمد الناصورى3246 ناجحمب 

يال3247 ناجحمينا سعيد سناده سعيد غبى

ناجحمينا نشات عدىل باسيىل3248

ناجحنادين احمد النادى احمد موىس3249

ناجحنادين عصام منصور عبدالعزيز منصور3250

ناجحندا السيد السيد ابوالريش3251

ناجحندا عادل عبدالفتاح خليل محمد3252

ناجحندى احمد ابراهيم محمود3253

ناجحندى ايمن احمد عبدالحميد غانم3254

راسبندى حسن عبده السيد عىل3255

ناجحندى سعيد حسن جمال3256

ناجحندى سعيد مرىس احمد3257

يف محمد عباس اسماعيل3258 ناجحندى شر

ناجحندى عبدالغبن عىل عبدالحميد عىل الدين3259

ناجحندى محمود صفوت محمد خليل3260

ناجحندى هاشم سعد هاشم محمد3261

ناجحندى وحيد محمد شحاته3262

ناجحندى وليد السيد احمد عمر3263
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ناجحنعمه فتج فتج محمد سحلول3264

ناجحنهال عصام عىل محمد ابوالنور3265

ناجحنهال محمد محمد عبدالرحمن منصور3266

ناجحنىه عادل عبدالعزيز السيد عطاهللا3267

ناجحنىه عبدالرحمن حسن السيد3268

يف عبدالرزاق عباس3269 ناجحنور شر

ناجحنورا محمد احمد حامد احمد3270

ناجحنورالدين نبيل نورالدين3271

ناجحنوران احمد عبداللطيف حافظ رشوان3272

ناجحنوران حسام الدين انور النجدى3273

ناجحنوران هشام محب  الدين السيد3274

راسبنورهان حسن محمد محارم3275

ن حامد عىل3276 ن ياسي  ناجحنورهان حسي 

ناجحنورهان سعيد فتج عبدالمطلب3277

ناجحنورهان طارق سعيد عبدالرحمن محمد3278

ناجحنورهان عالءالدين محمد محمد حفناوى3279

ناجحنورين عبدالمنعم مصطفن احمد3280

ن محمد مسعود عبدالسالم3281 ناجحنيفي 

ناجحهاجر حسن عبدربه احمد جمعه3282

ن حسن ابراهيم موىس3283 ناجحهاجر حسي 

ناجحهاجر محمود عىل محمد3284

راسبهاجر مسعد رزق عبدالسالم تليمه3285

ناجحهبه هللا يونس محمد عبدالفتاح3286

يد الحلفاوى3287 ن محجوبةهبه عبدالناض محمد ابوالب 



النتيجةاإلســــــــــــــمرقم الجلوس

ناجحهشام مصطفن ابراهيم سعد3288

ناجحهنا ساىم محمد خطاب3289

ناجحهناء مغازى مغازى فضل3290

ناجحهند السيد سعد حسن محمد3291

ناجحهند عصام عبدهللا محمد احمد3292

ناجحوعد احمد متوىل ابراهيم شور3293

ناجحيارا رجب اسماعيل طلبه3294

ن عبدالمحسن محمد احمد3295 ناجحياسمي 

ن كامل عبدالقوى عوض3296 ناجحياسمي 

ن هشام سالم احمد جباره3297 ناجحياسمي 

3298
ن
ناجحياسمينا طارق محمد صبج ابراهيم بسيوت

ناجحيرسا ايمن محمد عبدهللا سيد3299

ن3300 ناجحيمبن ابوبكر عىل عثمان حسي 

هم3301 ناجحيوستينا رمسيس نعيم مب 

ناجحيوسف احمد عبدالرحمن السيد3302

3303
ن
 عبدالمقصود السيد الفرنوات

ن
ناجحيوسف هات

ناجحاندرو مجدى عدىل اسكندر3304

محجوبةعىل عبدالسيد سعد عبدالسيد3305

ناجحمالك مروان حمدى زايد عبدالمحسن3306

محجوبةهدير السيد محمد قطب رمضان3307

3308
ى
ناجحاسالم فتج احمد عبدهللا اللوات


