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جيد432.5مقبولجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداابانوب يوحنا اديب يواقيم ذىك2001

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد اسامه غيث ابراهيم حسنى2002

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد ايمن محمد حسن عىل2003

ي    ح العام واالجنهضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداجيد جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدااحمد جمال عطيه بالل2004 راسبضعيف جداالتشر

مقبول366.5جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولاحمد جمال محمود2005

جيد440جيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيداحمد حسن عبدالمجيد2006

مقبول366.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد خالد قاسم عوض عبدالموىل2007

مقبول310.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد عالءالدين عىل احمد عبدالباسط2008

مقبول387جيدممتازجيدجيدمقبولمقبولمقبولاحمد فايز عبدالرحيم طه عبدالرحيم2009

مقبول367.5مقبولجيد جدامقبولجيدجيدمقبولمقبولاحمد محمد عبده محمد2010

مقبول345مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولاحمد محمد فيتورى محمد سليمان2011

راسبضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداالوراثةضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدااحمد محمود حسن عوف2012

راسبضعيفجيدضعيفضعيفضعيفضعيف جداضعيفاحمد مهدى احمد للو2013

جيد411.5مقبولجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيداحمد وسام الدين احمد عبدالراضى2014

جيد جدا458.5جيدممتازجيدممتازجيد جداجيدجيداري    ج عىل السيد فتح هللا قاقا2015

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيف جدامقبولاسامه عادل محمد سيد زين الدين2016

ف عبدالعزيز عبدالرحمن جعفر2017 جيد443.5جيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيدارساء ارسر

مقبول363.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولارساء حمدى محمد احمد نعيم مليحه2018

منقول بموادجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولارساء حمدى محمد محمود عيىس2019

جيد405مقبولجيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولارساء خميس محمد محمود السيد2020

ى عبدالحارث رجب2021 مقبول366مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولارساء صبى

جيد394.5مقبولجيد جدامقبولجيدجيدمقبولمقبولارساء عبدالفتاح ابراهيم مرىس احمد2022

جيد جدا487.5مقبولممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداارساء عبدالمطلب خميس عبدالمطلب2023

جيد399جيدممتازمقبولجيدجيدمقبولجيدارساء عصام  زكريا محمد2024

ى2025 جيد421جيدجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدارساء عالء محمد عثمان حسي 

ى عىل خواجه2026 مقبول347.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولارساء مجدى محمد حسني 

مقبول328.5مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولارساء محمد عبدالقادر عبدهللا2027

جيد391مقبولممتازمقبولمقبولجيدجيدمقبولارساء مسعود عىل مسعود ابراهيم2028

جيد392.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيدارساء نرص عبدالحميد شاور2029

مقبول314.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسالم عامر عبدالفتاح اسماعيل عامر2030
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مقبول345.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسالم عبده عبدالاله عبدالحميد راضى2031

ى2032 مقبول373.5مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاسالم محمد صالح محمد حسي 

نوبى2033
جيد جدا474جيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جدااسماء احمد حسن الشر

مقبول369مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيداسماء جابر السيد حامد احمد2034

منقول بموادمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولاسماء حامد عطاهلل عالءالدين2035

جيد425.5جيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيداسماء خطاب محمد الطحان2036

جيد411مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيداسماء رجب احمد عىل الشنديدى2037

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسماء سالمه سعد حنيش2038

مقبول360مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولاسماء شعبان احمد الصاوى الكوىم2039

جيد407.5جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيداسماء عبدالقادر حامد عبدالغنى قطب المحالوى2040

جيد405مقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدجيداسماء محمود فتىح عبدالعزيز احمد2041

راسبحقوق االنسانمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسماعيل مسعد عىل عباس2042

 محمد عبدالننى2043
ف محمد مصطفى جيد جدا475جيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداارسر

منقول بموادضعيف جدا(عام  )فسيولوجى مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيداكرم محمد عبدالحكيم الحشاش2044

جيد432.5جيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيداالء اسعد محمد رشاد محمد ابوشامه2045

جيد جدا461جيدجيد جداممتازجيد جداجيدجيدجيداالء السيد مختار غانم2046

مقبول345مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاالء جمال محمد ابراهيم مصطفى2047

جيد جدا482جيدجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جدااالء حسن محمد ابوزيد2048

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاالء عبدالفتاح محمود السقا2049

مقبول360مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولاالء فتىح عبده جمال محمد2050

جيد433.5مقبولممتازجيدجيد جداجيدجيدجيدامل خميس خميس ابراهيم2051

جيد419جيدجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيدامنيه سعيد محمد احمد مصطفى2052

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفامنيه محمد عبدالعليم عبدالعال2053

مقبول348.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامنيه مصطفى عبدالعاىط حجازى2054

ه احمد عمر محمد حسن2055 مقبول326مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامب 

ه حمدى غانم رفاىع2056 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهامب 

ى عبدالغنى2057 ى محسن امي  مقبول364.5مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولامي 

قاوى2058 ى محمد حسن الشر جيد398.5مقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيدامينه حسي 

منقول بموادمقبولجيدضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولانىحى ممدوح عبدالرحمن جبى2059

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولاندرو منترص سالم لبس2060
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ي    ح العام واالجنهضعيفمقبولضعيف جدامقبولضعيفضعيف جدامقبولانطوان جورج وهبه بساىل بشاى2061 راسبضعيف جداالتشر

ي    ح العام واالجنهضعيفمقبولضعيف جدامقبولضعيفمقبولمقبولايات عبدالرحمن غالب محمد2062 راسبضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداالتشر

مقبول346مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايرينى سعيد ذكا بخيت2063

جيد434.5مقبولممتازجيدجيدجيد جداجيدجيدايمان جابر السيد نبوى الخياط2064

مقبول385.5مقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدايمان سعد جميل عىل مصطفى2065

جيد421مقبولممتازمقبولجيد جداجيدمقبولجيدايمان عادل مرىع مرىع2066

جيد434مقبولجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداايمان مصطفى عالم عىل2067

جيد جدا488مقبولممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازايناس شعبان حنكوش شيالن2068

جيد449.5مقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداايه السيد يونس عبدالمطلب صقر2069

جيد جدا462.5جيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدايه عىل مصطفى عبدالسالم عىل2070

مقبول388.5مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولباسنت محمد شكرى عبدالرازق سويدان2071

مقبول320مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولبسمه حسن عباس احمد2072

مقبول341.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبسنت السيد عبده محمد محمود2073

مقبول300مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبسنت عالءالدين احمد رزق2074

ي    ح العام واالجنهضعيف جدامقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفبيبر صالح برهيدى قرياقص وهبه2075 راسبضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداالتشر

جيد جدا504جيدممتازجيدممتازممتازجيد جداممتازبيشوى ايمن بطرس عبدالمالك عبدالمسيح2076

جيد444.5مقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدبيشوى ناجى كامل جندى2077

ي    ح العام واالجنهمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيف جداضعيفتسنيم فهىم محمد فهىم جمعه2078 راسبضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداالتشر

مقبول363مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولتقوى جمال عبدالعظيم مسعد سعد2079

مقبول368مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولتفر هشام عثمان ابراهيم2080

مقبول342.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجميله عبدالحميد محمود عبدالحميد عبدالغنى2081

ي    ح العام واالجنهضعيف جدامقبولضعيفضعيف جداضعيفضعيف جدامقبولجهاد عطيه محمد محمد خليل2082 راسبضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداالتشر

مقبول341.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحازم محمد فتىح قبيىص عىل2083

 احمد عىل ابوشوشه2084
ر
جيد403.5مقبولممتازمقبولجيدمقبولجيدمقبولخلود شوق

ي    ح العام واالجنهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهداليا احمد بخيت قبيص2085 محجوبهالوراثةمحجوبهالتشر

مقبول366جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولدعاء حسن جالل محمد سليمان2086

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهدميانه مكرم اسطفانوس منتياس2087

جيد جدا455.5جيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيددنيا محمد السيد بدوى2088

مقبول384.5مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جدادينا محمد عادل محمود العسيىل2089

جيد396.5جيدجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيددينا مصطفى محمد عبدالرحيم ابراهيم2090



codename
الفسيولوج

(خاص  )يا 

الكيمياء 

الحيويه

تربية 

الحيوان

ي    ح  التشر

الخاص 

والمقارن

تغذية 

الحيوان 

والدواجن 

واالسماك

االنسجة 

والخاليا 

(خاص)

تربية 

وانتاج 

االسماك

راسبضعيفمقبولضعيفضعيف جدامقبولضعيف جداضعيفرانا صالح صابر احمد سليمان2091

ي    ح العام واالجنهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهرحاب السيد جمعه رمضان2092 محجوبهاإلحصاء البيطرى وتطبيقات الحاسب اآلىلمحجوبهالتشر

مقبول344مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرحيق احمد محمود ابوبريك2093

غنى2094 جيد جدا458جيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جدارشا احمد محمد مب 

ى عبدالحميد محمود2095 مقبول343.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرشا صبى

مقبول346مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرضا مجدى ابوالحمد محمد عىل2096

جيد422جيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدرفيده رمضان محمد رمضان حجاج2097

جيد جدا486.5مقبولجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداجيدرنا قاسم عبدالحميد قاسم2098

ي    ح العام واالجنهضعيفجيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفروان ابراهيم عىل محمود عوض2099 راسبضعيف جداسلوكياتضعيف جداالتشر

ف محمد نجيب شبايك2100 مقبول373.5مقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولروان ارسر

جيد438مقبولممتازمقبولجيد جداجيد جداجيدجيدروان حسام الدين سعد فسيخ2101

مقبول354.5مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولروان حمدى شحاته السيد2102

جيد جدا463جيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيدروان خالد حمدى سلمان2103

جيد جدا488.5جيدممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداروان عادل محمد كامل ابوالمجد2104

مقبول369جيدجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولروان عبدهللا احمد عليوه الشيوى2105

جيد جدا463.5جيدممتازجيدممتازجيد جداجيدجيد جداروان فوزى عرفان عبدالرحمن سالم2106

جيد جدا470.5جيدممتازجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداروان محمد محمد خليفه زيدان عىل2107

جيد434.5جيدممتازجيدجيدجيد جداجيدجيدروان هاشم عبدالمنعم عىل2108

مقبول328.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولروان هشام حسن عبدالاله2109

جيد397.5جيدجيدمقبولجيدجيدجيدجيدروزان عماد الدين متوىل عامر عبدالمجيد الجمل2110

منقول بموادضعيف جداجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولروضه رمضان عبدالحميد محمد حسن عطا2111

مقبول326مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولريتا سليمان تغيان سليمان2112

جيد412.5جيدجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدري  هام حسن عطا فزاع2113

جيد جدا482جيدجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداري  هام محمد عبدالسالم السيد2114

مقبول388.5مقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدمقبولزياد محمد خالد محمود2115

جيد416.5جيدجيدجيدجيدجيدجيدجيدساره حسن محمد اسعد محمد حسن2116

ي    ح العام واالجنهمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساره عادل المحمدى ابراهيم ابراهيم2117 منقول بموادضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداالتشر

مقبول359مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساره عماد اقالديوس مرجان2118

مقبول300.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساره مجدى فريد احمد ناصف2119

مقبول364.5مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدساره محمد ابراهيم حامد2120
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جيد445.5مقبولممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيدساره محمد ابراهيم عىل حراجى2121

جيد427جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيدساره محمد ابراهيم يوسف ابراهيم2122

مقبول381.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولساره محمد احمد السيد عبدالعال2123

ى ابوالفتوح2124 جيد جدا454جيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداساره محمد رشدى احمد حساني 

مقبول361.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساره مسعد مرىس ابراهيم النقيىط2125

ي    ح العام واالجنهمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساندرا سمب  بولس رزق هللا2126 منقول بموادضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداالتشر

جيد437.5جيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدسعديه سعد قطب الحلوابى2127

منقول بموادضعيف جداسلوكياتمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولسلفانا ايمن عزيز موىس2128

جيد423جيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيدمقبولسلىم احمد حسن طه محمد2129

راسبضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداسلوكياتمقبولجيدضعيف جداضعيف جداضعيفمقبولضعيفسلىم ايمن فاروق محمد عشان2130

ى ابراهيم الزنقىل2131 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسلىم محمد امي 

جيد421.5مقبولجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدسلىم محمد محمود ابوزيد عىل2132

مقبول328مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسماء سالم حسن محمد الروينى2133

مقبول329مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسميه كمال شحاته نبوى قاسم2134

جيد403.5مقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدمقبولسناء سعد عبدالرحيم اللبان2135

وق احمد عبدالرحيم احمد يوسف2136 مقبول335مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولرسر

ف محمد المهدى2137 وق ارسر مقبول330مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرسر

ى عبدهللا2138 وق السيد احمد حسي  جيد445جيدممتازجيدجيدجيدجيد جداجيدرسر

وق كمال احمد محمود عبدالرحيم2139 جيد438جيدجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جدارسر

وق محمد خميس عىل حسن2140 جيد435.5مقبولجيد جدامقبولممتازجيدجيدجيدرسر

ين رياض مصطفى ابراهيم2141 ي    ح العام واالجنهضعيفمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداشب  راسبضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداالتشر

مقبول371.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدشيماء احمد ابراهيم احمد2142

 محمود احمد ابراهيم شمس الدين2143
ى
ي    ح العام واالجنهمقبولجيد جداجيدمقبولجيدمقبولجيدصاق منقول بموادضعيف جداالتشر

مقبول310مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن احمد سعيد السيد يونس2144

مقبول316مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن خميس سالم السيد الريوى2145

منقول بموادمقبولجيدضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولعبدالرحمن محمد احمد بدر2146

مقبول382جيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن محمد صالح الدين ابراهيم زهران2147

مقبول343مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن محمد عوض2148

جيد397مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيدعبدالرحمن ياقوت محمد ياقوت ابراهيم2149

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدالقادر اسماعيل حسن عبدالحليم2150
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منقول بموادضعيف جدا(عام  )فسيولوجى مقبولجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا محمد عبدهللا مصطفى شحاته2151

ى2152 منقول بموادمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفعبدهللا محمود محمد حساني 

جيد446جيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداعال محمد صبىح عدىل احمد2153

راسبمقبولجيدضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جدامقبولعالم محمود عالم عىل2154

جيد408مقبولممتازمقبولممتازمقبولجيدمقبولعىل صابر عىل محمد عىل2155

منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيف جدامقبولعىل محمد سعد عىل2156

جيد جدا472.5مقبولممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداعىل يشى عىل عبدالدايم موىس2157

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولعمر سعيد عبدهللا محمد عبدهللا2158

راسبضعيف جدا(عام)االنسجه والخاليا ضعيف جداجيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفعمر مجدى محمود مرىع2159

منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفعمر محمد عبدالعزيز محمد شلنى2160

مقبول377.5مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعمرو احمد سعد احمد اسماعيل2161

ي    ح العام واالجنهمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمرو لطفى عطيه صيام2162 منقول بموادضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداالتشر

مقبول372مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدمقبولعنان عصام عباس عبدالمحسن2163

مقبول380.5مقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدغاده رسى عبدالوهاب عبدالغنى محمد2164

مقبول367.5جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولفاطمه احمد انور احمد بكر2165

جيد395جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدمقبولفاطمه الزهراء ابراهيم السعيد احمد ابراهيم2166

مقبول377.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدمقبولفاطمه الزهراء طاهر سليم محمد زيتون2167

يل2168 جيد419مقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدفاطمه يوسف جمعه جبى

ى ماجد منب  تادرس ابراهيم2169 جيد406مقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيدكارولي 

ي    ح العام واالجنهمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفكرم رمضان عبدالمجيد عبدهللا2170 راسبغيابالوراثةغيابالتشر

مقبول338.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكالرا البب  حلىم جورجى اسعد2171

مقبول382.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدمقبوللميس كمال اسماعيل عبدالرحمن عىل2172

ىك2173 مقبول343.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبوللميس ممدوح محمد عىل البر

2174
ر
مقبول321.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوللينا احمد محمد شوق

مقبول322مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمؤمن كارم محمود عىل محمد2175

منقول بموادمقبولجيدضعيفضعيف جدامقبولمقبولمقبولمارتينا عادل شحاته جاد الرب2176

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهماريام جورج حبيب كامل يوسف2177

ف ذىك جاد هللا2178 مقبول312مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمارينا ارسر

مقبول300.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمارينا رضا وديع مرقص2179

مقبول320.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولماري  هان طارق محمود حسن ذىك2180
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ي    ح العام واالجنهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد اسالم عبدالحميد سليمان2181 محجوبه(عام)االنسجه والخاليا محجوبهالتشر

مقبول373.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدمحمد الطنطاوى احمد بيوىم الشاذىل2182

مقبول365.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد المعز لدين هللا عبدالعال عبدالسالم سنبل2183

راسبضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جداضعيفمحمد ثروت عبدالغفار عبدالاله2184

منقول بموادضعيف جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمحمد جمعه يونس عبدالحميد2185

جيد393مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدمقبولمحمد حازم مصطفى نرصت مامون2186

ي    ح العام واالجنهمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمحمد حميده كمال عبدالحليم2187 منقول بموادضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداالتشر

راسبحقوق االنسان2187

جيد442جيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيدمحمد سعد عبدالصمد عبيد التماىم2188

مقبول382مقبولممتازمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمحمد سليمان محمد شحاته سليمان2189

راسبضعيف جدامقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمحمد طارق حسن طه عىل خليل2190

جيد432.5مقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيدمحمد طارق محمد طلبه2191

منقول بموادضعيف جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمحمد عبده عبداللطيف محمد فراج2192

مقبول309مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد فاروق عبدالحميد زغلول2193

راسبغيابغيابغيابغيابلم ترصدغيابغيابمحمد قاسم حسن عبدالمنعم حسن2194

جيد400.5مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدمحمد كمال عمران عطيه عمران2195

منقول بموادمقبولجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمحمد مجدى عبدالاله محمد عبدالاله2196

يف خميس مفتاح2197 مقبول349.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد وهبه رسر

ى كامل حافظ الطرهوبى2198 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود حسي 

 محمد جاد فرج2199
ر
مقبول389.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيدمحمود شوق

جيد414.5جيدجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدمحمود عصام عبدالحميد توفيق2200

ي    ح العام واالجنهغيابغيابغيابغيابلم ترصدغيابغيابمحمود عصام محمد محمود2201 راسبضعيف جداالتشر

مقبول306.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود عىل احمد شيخ روحه2202

مقبول339مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود مجدى محمد عبدالرحيم2203

ى2204 مقبول306مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود مجدى محمد محمد ابوالعيني 

جيد398جيد جداممتازمقبولجيدمقبولجيدمقبولمرام احمد ابراهيم فهيم ابراهيم2205

مقبول357مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمرقص رزق هللا جورجى رزق هللا سعد2206

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمروان ايمن وهدان محمود2207

جيد جدا490جيدممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جدامروان هنداوى السيد هنداوى حسام الدين2208

جيد400جيدجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدجيدمروه احمد محمد عبدالرحمن2209
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جيد439مقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدجيد جدامريم حمدى عبدالعال محجوب2210

مقبول363.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمريم خالد قبيىص درويش2211

مقبول300مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمريم طلعت وديع بساده2212

2213
ر
منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيف جدامقبولمريم محمد فوزى ابراهيم دسوق

ى محمد متوىل2214  حسي 
مقبول366.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمريم مصطفى

وز2215 مقبول372.5مقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمريم وجيه محروس نب 

منقول بموادضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيفجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى سعيد محمود عبدالعزيز2216

مقبول337مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمصطفى مجدى محمد عىل2217

 محمد ابوالخب  حافظ2218
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمصطفى

راسبضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيفمقبولضعيفضعيف جداضعيفمقبولضعيف جدامصطفى محمد اسماعيل البنا2219

ى بيوىم2220 ى محمد حسي  ى حسي 
مقبول365مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمعبر

مقبول315مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمليكه عصام سليمان احمد حسن2221

مقبول377.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدمنه هللا محمود فوزى احمد هالل2222

ي    ح العام واالجنهضعيف جداجيدضعيفضعيفمقبولضعيف جداضعيفمنى رمضان خليفه اسماعيل2223 راسبضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداالتشر

منقول بموادضعيفجيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمونيكا جوزيف جاد الرب فخرى2224

مقبول337.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمونيكا لويز صليب ميخائيل2225

مقبول332.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولىم عصام عبدالحليم يونس محمد خب 2226

جيد404مقبولجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدىم نارص محمود عبدهللا سالم2227

جيد412مقبولجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيدمياده صالح كمال فتح هللا الحرصى2228

مقبول371مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولميار صالح مصطفى احمد سليمان2229

ي    ح العام واالجنهمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولميار صالح صابر احمد سليمان2230 منقول بموادضعيف جداالتشر

ى2231 ان مجدى عوض ابواليمي  جيد391مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيدمب 

نا عىل السيد عىل حسن الشيخه2232 منقول بموادمقبولجيدضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمب 

نا محمد عبدالفتاح عىل محمد بكب 2233 جيد393مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدمب 

نا ميشيل الياس نخله2234 مقبول330.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمب 

نا هشام السيد حسن المىك2235 مقبول348مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمب 

يام ميالد فوزى عزيز جرجس2236 مقبول358مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمب 

مقبول308.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمينا وجيه عزىم جاد الرب جرجس2237

مقبول367.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنجوى السيد ابراهيم احمد ابراهيم2238

ه2239 مقبول345مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولندا احمد احمد محمد عشر
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جيد432.5مقبولجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداندى ابراهيم محمد احمد حمزه2240

جيد جدا469مقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداندى احمد ابراهيم احمد عبدالحميد2241

جيد جدا459.5جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدندى اسمح احمد عثمان احمد2242

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيف جداندى محمد عىل مرىس2243

مقبول372مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولندى محمود احمد رشوان عبدالرحيم2244

منقول بموادجيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيف جدامقبولندى نارص غيطابى عزب2245

مقبول353مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولندى نبيل محمود عمر2246

ممتاز547جيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازندى هامر محمد محمود عبدالمجيد2247

مقبول323مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنرفان احمد النادى احمد موىس2248

ى2249 ى سعد سعد ابوشاهي  مقبول327مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنرمي 

ه2250 ه شعبان صبى مقبول365.5مقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولنهله صبى

مقبول355مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنور حسام عىل محمد ياقوت2251

مقبول380.5مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدنور حسن عبدالمنعم عبده الشيىم2252

جيد411مقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيد جدانور وائل محمد فتىح محمود2253

مقبول377مقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولنوران رجب محمد حسن ابراهيم2254

جيد401جيدجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيدنوران فتىح نرص عىل نرص2255

مقبول347مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولنوران محمود عبدالمقصود رمضان2256

مقبول335مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورهان السعيد محمد الدناصورى2257

مقبول352مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورهان حسن محمد حسن الشاذىل2258

جيد444مقبولممتازجيدجيدجيد جداجيدجيد جدانورهان عبدالحكيم ابراهيم جبى2259

مقبول329.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورهان محمد فتىح محمد عنابى2260

ه عىل عىل محمد حسن القرش2261 مقبول351.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنب 

مقبول339مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهاجر عصام عبدالسالم بدر عطيه2262

مقبول389مقبولجيدمقبولجيد جدامقبولجيدجيدهاجر محمد محمد محمد ابوالسيد2263

مقبول352.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهادى خالد سعد مصطفى الجديىل2264

مقبول328مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهايدى السيد ابراهيم السيد احمد2265

مقبول387.5مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيدمقبولهبه هللا مصطفى عبدالفتاح مصطفى الصيفى2266

مقبول350.5مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولهبه جمعه السيد عبدالسالم محمد2267

جيد جدا482مقبولممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداهدى خالد سليمان شهاوى2268

مقبول314مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهشام شعبان عىل احمد هالىل2269
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جيد442جيدممتازجيدجيدجيد جداجيدجيدهند اسماعيل ابراهيم شحاته2270

ف حسن حسن القلفاظ2271 مقبول340.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهيام ارسر

مقبول315مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولوفاء سعد فاضل محمد شعبان ابوعامر2272

جيد432جيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جدايارا السيد عىل محمد رمضان2273

مقبول321.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوليارا خالد عبدالعال ابو زيد عمر2274

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهيارا سعيد توفيق عىل داغر2275

يف عبدالعاىط محمود اسماعيل2276 جيد441.5مقبولممتازمقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جدايارس رسر

ى الشحات مصطفى طايع مدين2277 مقبول347مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولياسمي 

ى خالد احمد محمود يوسف2278 مقبول363مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدياسمي 

ى خالد عبدالرازق محمد عىل2279 منقول بموادمقبولمقبولضعيفضعيف جدامقبولمقبولمقبولياسمي 

ى خالد محمد احمد2280 جيد397.5مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدياسمي 

ى عبدالنارص اسماعيل محمد عبدهللا2281 جيد جدا464.5جيدممتازجيدجيد جداممتازجيدجيدياسمي 

ى محمد احمد عبدالسالم2282 جيد432جيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدياسمي 

جيد421مقبولجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيديحن  محمد فرج احمد عطيه2283

مقبول364مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبوليمنى عادل السيد محمود عىل2284

مقبول378مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبوليمنى متوىل السيد احمد مهران2285

ي    ح العام واالجنهمقبولجيدضعيف جداضعيف جداضعيفمقبولضعيفيوسف احمد عبدالرحمن السيد2286 راسبضعيف جداسلوكياتضعيف جداالتشر

مقبول341.5مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف احمد يحن  محمد احمد فضل هللا2287

محجوبه(عام)االنسجه والخاليا محجوبه(عام  )فسيولوجى محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهصهيب احمد عىل هنداوى2288

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمحمد ابراهيم سعد سعد عبدربه2289

ى سعيد زكريا ابراهيم العجوابى2290 ي    ح العام واالجنهمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيف جدانرمي  منقول بموادمقبولالكيمياء العضويةمقبولالتشر

منقول بموادمقبولسلوكياتمقبولجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولنىه نبيل شحاته منيىس2291

راسبضعيفمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جداضعيفنورهان حسن محمد محارم2292

يف2293 مقبول324.5مقبولسلوكياتمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولىم ابراهيم ابورسر


