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محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهابتسام مجدى عبدالرازق حسن ابراهيم5001

محجوبهامراض التناسل وامراض الذكورهمحجوبهامراض باطنهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهابراهيم محمود ابراهيم عبدهللا ابراهيم5002

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد ابراهيم حموده البيوىم البهنىس5003

برى5004 جيد590ممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدااحمد السعيد ابراهيم احمد البر

جيد جدا637.75جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازممتازجيد جدااحمد جمال انور احمد محمود5005

ه5006 مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد حمدى السيد احمد حماد
ى

راءاتدور ثان سموم واالج ىع وال تصاد البيطرىغيابالطب الشر مزارع واالق مقبولاداره ال

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد رفعت محمد حسن الشوا5007

جيد جدا670.25ممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جدااحمد عزت عيد السيد5008

هزه (خاص  )باثولوجيا جيد جدا611.5جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدااحمد فتىح عبدالحكم محمد السعدنى5009 مقبولواج

د5010 جيد554.75جيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيدجيدجيداحمد كامل بىه الدين ابوزي

هللا5011 جيد567.5ممتازجيدجيدجيدمقبولجيدجيدجيدجيداحمد محمد عبدالفتاح قطب جاد

جيد581.75ممتازجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيداسامه احمد سعيد حسن سعيد5012

ه5013 مقبول490.75جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولارساء احمد ابراهيم ابراهيم حمود

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهارساء المرىس السيد المرىس البالط5014

جيد562.25جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيدارساء ايمن حامد محمد ابراهيم5015

راءاتمقبولامراض باطنهجيد532.75جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولارساء طارق مصطفى محمد شبابيك5016 سموم واالج ىع وال مقبولالطب الشر

جيد جدا631ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداارساء عثمان عبداللطيف احمد5017

جيد577جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدارساء عىل توفيق محمد عىل5018

مقبول475.75جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولارساء فرج محمد ابراهيم احمد5019

جيد599.75ممتازجيدجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداارساء كرم فرج محمد الحمزاوى5020

مقبول451.75جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولارساء محمد محمود عبداللطيف طبليه5021

د5022 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهارساء محمود عاطف محمود ابوزي

مقبول462.25جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولاسماء السيد عادل احمد محمد5023

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسماء بكر ابراهيم محجوب5024

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسماء سمبر شحاته محمد تاج الدين5025

جيد جدامقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولاسماء شعيب عبدالنبر محمد شعيب5026
ى

دور ثان

جيد580.25جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جدااسماء فتىح معوض الجمال5027

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسماء نارص الوردانى عبدالحافظ5028

جيد534.5جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيداالء احمد صبىح احمد ابراهيم5029
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فسيولوجياغيابالطفيلياتراسبغيابمقبولغيابغيابغيابضعيف جداغيابضعيف جداغياباالء احمد عىل عبدالمجيد احمد5030 غيابال

ى محمد5031 جيد595.25جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جدااالء محمد عبدالرؤف حسير

جيد535.25جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيداالء وليد محمد الزين محمد عبدالهادى5032

وس5033 ت عادل لبيب ابراهيم تاورصى محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهالبر

مقبول515.75جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدالسيد احمد السيد عباس السيد5034

ممتاز691ممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازالشيماء السيد نصىح ابراهيم5035

جيد570.5جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدالشيماء فيصل قاسم عبدالسالم5036

جيد564.75جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدالشيماء محمود محمد محمد السنباىط5037

جيد573.75جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدامل عمر عبدالحليم محمد خضى5038

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهامل منتض زكريا الغندقىل5039

ه احمد جابر عبدالتواب محمود5040 مقبول487.75جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولامبر

ه جمال عبدالمنعم المعزاوى5041 جيدمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولامبر
ى

دور ثان

ه عادل سعيد حسن5042 جيد598جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامبر

ه محمد ابراهيم توفيق5043 جيد جدا637.5جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداامبر

ى حسن5044 مقبول487.5جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولان نض الدين ابراهيم امير

جيد526.5جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيداندرو عادل رياض ناروز فرج هللا5045

 حنا5046
ى

ق هزه (خاص  )باثولوجيا مقبولامراض باطنهمقبول515ممتازجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاندرو عادل مشر مقبولواج

مقبول504.75جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولاوليفر ميشيل فؤاد عوض هللا5047

جيد جدا626.25ممتازجيدجيد جداجيدمقبولممتازجيد جداممتازجيد جدااوليفيا يوسف ثابت يوسف عبدالشهيد5048

مقبول502جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدايمان السيد ابراهيم محمد غريب5049

جيد572.75ممتازجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدايمان رافت احمد محمد5050

جيد596.25ممتازجيدجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداايمان سمبر عبدالحكيم اللقانى5051

جيد552.25جيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيدجيدجيدايمان عادل يونس محمود5052

ي    ح التطبيفىمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايمان عبدهللا سالمه عبده السالىم5053 تشر هزه (خاص  )باثولوجيا محجوبهال محجوبهواج

جيد جدا635.5ممتازجيد جداممتازجيدجيدممتازجيد جداممتازجيد جداايه السيد محمد ابراهيم المزين5054

مقبول504.5جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولايه هللا عبدالحليم عىل حسن5055

جيد جدا642.25ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداايه جابر محمد حسن حسان5056

جيد567.75جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدايه جمال عزالرجال مصيلىح خليل5057

يف مصطفى عىل سليمان5058 جيد533.5جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدايه رسر
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جيد531.5جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدايه عالء عبدالظاهر سليم5059

ممتاز688.5ممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازممتازايه محمد حسن الشاىم5060

ينا انطون يعقوب بطرس5061 جيد596ممتازجيدجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدابارث

جيدمقبولمقبولضعيفضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولباسل سعيد محمد عبدالمجيد5062
ى

دور ثان

جيد559.25جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدبدر محمد عبدالرحمن عبدالرحمن5063

جيد جدا645.25ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جدابسمه حسن بكر عطيه طبق5064

ى احمد5065 جيد557.5جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدبسنت احمد محمود عبدالحميد ابوالعنير

يل5066 جيد589جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيدبالل مجدى عبدالمنعم عبده جبر

مقبول443جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولبيبى ثروت مفيد يوسف جرجس5067

مقبول511جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدبيشوى ابراهيم عزيز شحاته5068

جيد جدا628.25ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداتفى حسن رشدى محمد5069

جيد جدا630.75ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداتفى محمد شاكر ذىك محمد قابل5070

جيدجيدمقبولضعيفضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولتفى محمد عىل عبده ابوالفرح5071
ى

دور ثان

ه5072 جيد561.25ممتازجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيدجيدتفى منصور عبدالحميد حسن حمود

مقبول513.5جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولجهاد محمد محمود سيداحمد5073

جيد536جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيدجورج ماجد منصور فؤاد5074

جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولجوزيف عزت ابراهيم عزيز5075
ى

راءاتدور ثان سموم واالج ىع وال غيابالطب الشر

جيد جدا645.75جيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداحسام عبدالفتاح كامل احمد شمعه5076

جيد598.75جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداحسن منصور السيد محمد5077

ى عبدهللا عبدالرؤف السباىع5078 مقبول490.75جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدحسير

جيد590.5جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداحنان مهدى اسماعيل احمد شاكر5079

جيد جدا637.75جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداخالد محمد عبدالجواد سليمان5080

مقبول497جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولخديجه عادل محمد السيد5081

ب محمود جاد عىل5082 جيد560جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدخلود رج

جيد586.5جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدداليا مصطفى مصطفى هلش5083

مقبول517.75جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيددميانه ادوار فكرى بدير5084

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهدينا حسن رمضان احمد عبدالوهاب5085

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهدينا سعد محمد مختار حبالة5086

مقبول477.25جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدينا محمد حسن محمود5087
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جيد578.75ممتازجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدرانيا عبدالدايم عبدالستار عبدهللا5088

ف عبدهللا محمد عبدهللا5089 مه ارسر مقبول484.25جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولرح

مه ناجح ابراهيم عبدهللا5090 جيد جدا617.5ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدارح

مقبول509.25ممتازجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولرنا اميل موىس سليمان موىس5091

جيد جدا601.75جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدارنا محمد صالح محمد يوسف5092

جيد544.25جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدرنا محمود حسن محمد محمد5093

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهروان احمد رمزى عىل5094

مقبول519.5جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدروان ربيع صديق احمد محمد عبدالسالم5095

يل عوض5096 جيد595.75ممتازجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جداممتازجيد جداجيد جداروان عىل جبر

جيد جدا602.25ممتازجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداروجينا حسام سعيد حسن زيان5097

جيد جدا617.75ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداريتا سامح سيدهم يوسف عبدالسيد5098

ب سعدى الدندراوى عبدالمالك5099 م رج جيد جدا663.25ممتازممتازممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداري

م فؤاد السعيد فريد محمد5100 جيد586.75ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدري

م محمد ابراهيم محمد الحريبى5101 جيد جدا616.25ممتازجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداري

م ممدوح محمد السيد محمد حسان5102 جيد جدا637.25ممتازممتازجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداري

قاوى5103 هام حمدى عبدالنبر الشر جيد جدا610.75ممتازممتازجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداري  

هام مجدى مرزوق محمد عىل5104 مقبول515.75جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولري  

جيد جدا608.75جيد جداممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدريوان محمد احمد محمود حسن5105

ف5106 نب احمد محمد احمد رسر جيد540.75جيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيدجيدزي

ى مكاوى5107 نب هشام محمد محمود حسنير جيد جدا624جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدازي

جيد543.75جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدساره السيد صبىح احمد عيد5108

جيد543.75جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدساره حسبى عبدالفتاح احمد عبدالعال5109

ب رمضان شبل سليمان5110 راءاتمقبول445مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساره رج سموم واالج ىع وال مقبولالطب الشر

جيد535.25جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدساره سمبر محمد محمد ابراهيم5111

جيد جدا610.25ممتازجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداساره مجدى محمد عبدالسالم احمد5112

مقبول519.5جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولساره محمد ابراهيم حسن غانم5113

جيد576جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدساره محمد حامد السقا5114

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهساره مرىس عبده يوسف عبده5115

ف السيد محمد5116 جيد جدا601.25جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداساىل ارسر
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ممتاز682ممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازساىل سامح فضىل بدروس عطا5117

جيد584.5جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداسعاد السيد محمود حميدو5118

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسعاد بالل سعد عبدالحميد حمدان5119

يف5120 مقبول511جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولسعاد شعبان محمد احمد رسر

ى5121 ى عبدالمنعم حسير محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسلىم احمد حسير

ب ابراهيم شعبان5122 جيد جدا661.5ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازممتازممتازجيد جداسلىم رج

مقبول469مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسماء عبدالكريم هليل عباس سليم5123

جيد581.25ممتازجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيدسمر محمد سعيد احمد محمد5124

جيد جدا652.5ممتازجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداسميه ابراهيم محمد صالح سليمان5125

ى السمرا5126 جيد جدا619جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداسندس هشام فتىح امير

مقبول499.25جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولسهر محمد جمال عبدالعزيز عىل5127

جيد559.5ممتازجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدسهيله رضا بيوىم محمود5128

ممتاز697.25ممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازسيلفيا عماد نجيب حنا عبدالملك5129

جيد جدا621.5جيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداشاهنده سعيد عىل ابوالفتح زيان5130

جيد جدا651.5ممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداشاهنده مجدى عبدالرحمن محمد5131

وق احمد فتىح محمد زىك5132 جيد جدا656.25ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدممتازممتازجيد جداجيد جدارسر

وق طارق محمود السيد ابراهيم عامر5133 جيد جدا623.5ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدارسر

جيد539.25جيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيدشهدان محمد ابوالحمد محمد معبد5134

ين محمد فاروق نعمان مصطفى5135 جيد جدا625.75ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداشبر

ف سليمان بهنىس5136 جيد554.5جيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدشيماء ارسر

جيد553جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدشيماء مصطفى عبدالمنعم احمد الفوىل5137

جيد567.5ممتازجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداشيماء نظيم محروس العطار5138

جيد529.5جيدجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولضىح عادل كامل سعد اسماعيل5139

جيد558.25ممتازجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدعبدالرحمن جمال جابر هالل احمد5140

راءاتمقبولالرقابه الصحيه عىل االلبانمقبول494.75ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولعبدالرحمن رمضان حافظ السيد هالل5141 سموم واالج ىع وال مقبولالطب الشر

مقبول507.5جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدعبدالرحمن هشام ابراهيم السيد5142

ممتاز696.5ممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازعبدهللا عبدهللا عبدالحميد محمد5143

جيد جدا659.25جيد جداممتازممتازجيدجيدممتازممتازجيد جداجيد جداعزه عبدالرحيم عبدالرازق احمد عبدالحق5144

ى عىل5145 جيد جدا613.5ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازجيد جداجيد جداعال رفعت عىل حسير
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جيد568.25جيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيدجيدعىل الدين جالل عىل عبده5146

جيد جدا610.75جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداعىل كامل عبدالقوى عوض5147

جيد جدا661.75ممتازممتازجيد جداجيدجيدممتازممتازممتازجيد جداعلياء نبيل محمد محمد سليم5148

جيد585.5ممتازجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدعمر ابراهيم جابر محمد حامد5149

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمرو احمد محمد سيد احمد خفاجه5150

ه5151 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمرو جابر محمد السيد حمود

خاليا محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهفاطمه محمد مصطفى ابراهيم السيد5152 سجه وال محجوبه(عام)االن

جيد549جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدفلورا وسيم رمزى بولس حكيم5153

ونيكا فادى فرانسوا جاد5154 مقبول514جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدفبر

جيد526.5جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدكرستينا ماجد عطا هللا راغب5155

س انور جرس عبدالسيد5156 ى موري جيد520جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدكريستير

جيد520.75جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدكريستينا عماد عياد ميخائيل5157

ش5158 جيد525.75ممتازجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدكريم عالء محمد ابراهيم دروي

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهكريم محسن محمد ابراهيم ابوعاىص5159

جيد جدا661ممتازجيد جداممتازجيدجيدممتازممتازجيد جداممتازكالرا نسيم جرجس عيىس5160

ا عبدالشهيد جودة يونان5161 جيد555جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيد جداجيدمادون

ينا باسم ادوارد لبيب عبدالمسيح5162 جيد542جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدمارت

جيد جدا632.5جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداماريز نبيل حبيب قريوس5163

وس5164 ى محروس اقالدي جيد540.25ممتازجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدمارينا بشر

جيد531.5جيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدمارينا رافت جاب هللا عطاهللا5165

جيد523.5جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدمارينا مؤنس نضهللا ابراهيم5166

مقبول488جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمازن محمد هانى محمد كامل بكرى5167

جيد جدا677.5ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداممتازمازن مصطفى جاد الكريم محمد حسن5168

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمايكل هانى ساىم داود سليمان5169

ع ثالوث لوقا5170 جيد542.5جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيدمايكل ودي

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد ابراهيم محمد شتا5171

ف عباس سويفى محمد5172 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد ارسر

جيد جدا617.5جيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامحمد السيد عبدالقادر جبر5173

ى الزنانى السيد حسن5174 جيد جدا632جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازمحمد امير
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جيد543.5جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدمحمد ايمن توفيق محمد الجارىح5175

ى5176 جيد جدا654.5جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازمحمد جمال محمد جوده حسير

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد حسن ابراهيم ابراهيم حسن5177

جيد531.25جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدمحمد خالد ابراهيم محمد ابراهيم عفيفى5178

وك5179 ب محمد عبدالكريم مبر مقبول443.75جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد رج

جيد539.25جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدمحمد رزق السيد حامد شحاته5180

ممتاز714.5ممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازمحمد سعيد حامد اسماعيل محمد5181

ه5182 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد سالمه عبدالحميد عشر

جيد594.5ممتازجيدجيدجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامحمد شلبر عباس عىل شلبر5183

جيد597جيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدمحمد عبدالرحمن محمود مسلم عبدهللا5184

جيد540.75جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولمحمد عبدالمجيد مصطفى الباجورى5185

مقبول514.25جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمحمد مراد متوىل عىل شتا5186

جيد جدا603.75جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامحمود احمد السيد عبدالرحيم خليفه5187

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود احمد محمود احمد مصطفى5188

يل عوض محمد5189 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود جبر

 عامر5190
ى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود حمدى حامد الدسوق

جيد521.5جيد جدامقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمحمود عبدالمنعم احمد محمد القطرى5191

مقبول509.5جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولمحمود محمد عىل محمد سعد5192

ين عادل احمد المضى5193 جيد565.75جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيدمرفت شبر

جيد جدا650.25ممتازجيد جداممتازجيدجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جدامروه عبدالمجيد محمود عبدالمالك القاىصى5194

جيد569.25جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدمروه لطفى خميس شعبان عيىس5195

راءاتمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمروه محمد شفيق ابوالحسن سلطان5196 سموم واالج ىع وال خاليا محجوبهالطب الشر سجه وال محجوبه(عام)االن

جيد جدا666.25جيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جدامريم حسن محمد مرىس عمران5197

يف محمود ابراهيم عبدالغبى5198 جيد جدا640.25ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جدامريم رسر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمريم مدحت عطا هللا عشم هللا5199

هان محمد جابر عىل عبدالصمد5200 مقبول480.25جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمري  

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمصطفى فوزى محمد عبدالعزيز5201

راءاتمقبولامراض باطنهمقبول491.25ممتازمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمصطفى محمد محمد حامد حجاب5202 سموم واالج ىع وال مقبولالطب الشر

انى بخيت عزيز بالمون5203 مقبول505.25جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدمكاريوس روم
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جيد557جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدامنار محمود احمد يشى محمد النجيىل5204

ى عبدالقادر خبر5205 جيد جدا602جيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامنه هللا رفعت حسير

جيد559.5ممتازجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدمنه هللا شعبان محمود محمد زهران5206

مقبول510جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمنه هللا طارق حسن محمد حسن5207

جيد570جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدجيدمنه هللا مدحت مصطفى عبدالجواد محمد5208

مقبول505جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمنه هللا نجدى عرفه عىل عبدالجواد5209

مقبول486جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمهند عبداللطيف عىل عبداللطيف شتا5210

مقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولىم ابراهيم عبدالحليم ابراهيم محمد البكتوىسر5211
ى

دور ثان

جيد581جيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداىم جمال السيد احمد عبدالرحمن5212

قه5213 ى رزي جيد جدا648.5ممتازممتازجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداىم محمد احمد حسير

جيد552.25جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدىم مصطفى عبدالمنعم جمال الدين5214

جيد575.75جيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدجيد جداجيد جداميار احمد احمد عبداللطيف قاسم5215

جيد540.5جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدميار حسن عباس حسن محمد5216

جيد527جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدميار حميدو محمود ابراهيم5217

جيد526.5جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدميار محمد عبدالسالم محمد5218

نا سعيد راغب سعيد ايوب5219 جيد550.5ممتازجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولمبر

نا فيليب فخرى بشاى5220 جيد534.5ممتازجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدمبر

قه5221 نا مجدى محمد الشاطبر رزي جيد جدا658.25ممتازجيد جداممتازجيدجيدممتازجيد جداجيد جداممتازمبر

ه5222 هان سمبر السيد المتوىل فود جيد588ممتازجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدمبر

ن حاتم سعد زىك ابراهيم5223 مقبول479.5جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولنادي

ن جورج فوزى عطية5224 جيد575جيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيدناردي

ن عادل لبيب فرج حبيب5225 مقبول514جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولناردي

ن كامل سليمان ارمانيوس5226 جيد530.25جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدناردي

ن هشام شكرى جورىحر اسعد5227 ممتاز682.75ممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازناردي

مقبولامراض باطنهجيد جدا606.25جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدانانىس محمود نضالدين احمد عبدالمجيد سالم5228

جيد590.75جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداندى احمد عبدالفتاح رمضان5229

جيد521.25جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدندى عىل ابراهيم عىل مشعل5230

ف محمد محمد الجمل5231 ى ارسر جيد591.5جيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدانرمير

ى محمد الحجار5232 اصبر جيد548.5ممتازجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدنسمه خالد االب
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جيد582.25جيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدانىه عصام محمد عيد قطب5233

جيد536.75جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدنور الدين ايمن ابوالفضل احمد5234

جيد جدا628.5جيد جداممتازجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدانور خالد احمد عمر احمد5235

جيد جدا648ممتازممتازجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جدانورهان طارق احمد محمد مصطفى5236

جيد جدا649جيد جداممتازممتازجيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جدانورهان عصام الدين مصطفى سعد اللبيدى5237

مقبول482.25ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولنورهان عصام عبدالمؤمن محمد عبدالعاىط5238

جيد554.25جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدنورهان محمود محمد محمود منصور5239

فانا خالد فرج محمد فرج5240 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهنبر

ى محمود ابراهيم عىل البنا5241 مير جيد جدا663.25ممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازممتازنبر

ه ابراهيم احمد  ابراهيم عفيفى5242 مقبول517.25جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدنبر

ه سيد عبدهللا محمد موىس5243 جيد جدا619.25ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدانبر

ه محمود محمد عبدالحميد5244 جيد552.5ممتازجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدنبر

ى5245 جيد جدا637.25ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداهاجر السيد احمد عىل الشعبر

مقبول487.75جيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولهاجر طارق محمد محمود ابراهيم5246

جيد552جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدهاجر عادل شاكر عبدالرحمن عيد5247

ى5248 جيد528.75جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيد جداهاجر محمد طنطاوى السيد حسنير

جيد جدا646.75ممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداهاجر موىس محمد شعبان5249

جيد جدا628جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداهبه محروس بسطاوى عىل محمد5250

جيد537.25جيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيدجيدهبه مصباح السيد مهبى5251

جيد جدا618ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداهدير عىل عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد5252

مقبول408مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهمسه محمد السيد احمد السيد5253

مقبول483.75جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولهند احمد حسن احمد محمد5254

ف الميدانى عبدالعزيز يوسف5255 مقبول495.75جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولهند ارسر

ى5256 مقبول489.5جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولوفاء ابراهيم محمد احمد حسنير

جيد557جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدجيدوالء محمد سعد عىل الجيار5257

ف محمد فهىم جمعه5258 جيد جدا609.5جيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداوليد ارسر

جيد592.75ممتازجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيديارا محمد رمضان عامر5259

ى احمد عرفه الخلوى5260 مقبول500.25جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولياسمير

ى ساىم محمد حفبى حسن5261 جيد556.25جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدياسمير
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جيد جدا634.25ممتازجيد جداممتازجيدجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جدايشا تيسبر محمد عبده حسان5262

جيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولجيديوسف احمد عىل احمد رساج5263
ى

راءاتدور ثان سموم واالج ىع وال مقبولالباثولوجيامقبولالطب الشر

مقبول448.5جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف محمد حسن السيد5264

مقبول445مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولغاده صبىح عبدالحليم محمد مجاهد5265

مقبول410.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمريم خالد سيف الدين عبدالفتاح5266

مقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولوفاء احمد محمد احمد السقا5267
ى

دور ثان


