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مقبول443.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدابتهال ابراهيم محمد حسن3001
مد عبدالحميد محمد3002 مد اح مقبول371لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاح
ف محمود ابراهيم عىل3003 مد اشر محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاح
مد السيد جابر يونس3004 جيد جدا556.5لم ترصدجيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيدجيد جدااح
مد السيد محمد متوىل الخمارى3005 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاح
مد جمال عطيه بالل3006 جيد467.5لم ترصدمقبولجيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولجيداح
وك3007 مد سعد فوزى محمد متر مقبول403لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاح
مد سمتر عبدالموىل عىل حسن3008 مقبول417.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولاح
مد صبىح محمد ابراهيم القرشاوى3009 خاليا محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاح سجه وال محجوبه(عام)االن

ب3010 مد عادل شحاته محمد رج مقبول370لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاح
مد عبدالعزيز فتىح عبدالعزيز3011 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاح
ن3012 مد عصام ابراهيم حسير مقبول377لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاح
مد مجدى ابراهيم عباس3013 مقبول403.5لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاح
مد عبدالمطلب3014 مد محمد اح مقبول385.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاح
مد محمد حسام الدين صالح الدين3015 مقبول420.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولاح
مد محمود محمود كويله3016 جيد463لم ترصدمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدمقبولمقبولاح
مد مسعد محمد محمد3017 مقبول417.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولاح
مد هنداوى عبدالقادر عبدالحفيظ3018 مقبول448.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولجيداح
م ياش محمد عزالدين عبداللطيف3019 جيد جدا560.5لم ترصدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جدامقبولممتازجيد جدااده
مقبول436لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيداسامه محمود صفوت محمود خليل3020
مد السيد محمد3021 جيد جدا547لم ترصدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدااشاء اح
جيد456.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولجيداشاء سيف النرص ابراهيم حامد3022
3023

ن
ى ابوالمجد محمد المنوف جيد485.5لم ترصدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدمقبولاشاء صتر

مد3024 رحيم محمد اح جيد جدا584لم ترصدممتازممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدااشاء عبدال
ممتاز599.5لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازممتازممتازجيد جداجيد جدااشاء عبداللطيف عىل3025
جيد جدا555لم ترصدجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيداشاء عبداللطيف عيد ريشه3026
جيد جدا567لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدااشاء كمال محمد ناجر السيد3027
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاشاء محمد شعبان محمد3028
ب3029 جيد جدا530.5لم ترصدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدااشاء مدحت انور رج
جيد جدا538لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيداسماء ابراهيم عبدالعزيز حبشر3030
جيد474.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدجيدجيداسماء ابراهيم كمال خلف3031
مد عبدالمقصود عبدالحميد3032 جيد500.5لم ترصدجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدجيداسماء اح
مد محمود بركات3033 مقبول402.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسماء اح
جيد488لم ترصدجيدجيدجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيداسماء محمود السيد عبداللطيف3034
مقبول424.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولاسماء هشام عطيه حسن عىل3035
قت محمد عىل دهيس3036 جيد جدا558لم ترصدجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جدااشر
ن نيقوال جورج3037 سانمقبوللم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولافجينيا قسطنطير راسبحقوق االن

مقبول376لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاالء سمتر محمد محمود3038
مد كامل3039 مقبول399.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاالء مجدى اح
ممتاز618.5لم ترصدممتازجيد جداممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازاالء محمد ابوبكر محمد3040
مقبول446.5لم ترصدجيدجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولالشيماء محمد حسن عبدالحافظ3041
جيد456لم ترصدمقبولجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولالهام رمضان صبىح محمد3042
ن سامح فوزى فؤاد يوسف3043 جيد جدا571لم ترصدمقبولجيد جداممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداالير
ال طه طه عبدالرازق3044 جيد جدا586لم ترصدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداام
ل ابراهيم سعد ابراهيم غازى3045 جيد468لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيدمقبولجيدام
جيد جدا574.5لم ترصدجيدجيدجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداامنيه النجيىل سعيد صالح3046
جيد500.5لم ترصدمقبولجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدامنيه محمد محمد عىل3047
منقول بموادلم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفامتر مجدى جمال محمد3048
ه حمدى عبدالحميد الشافىع3049 ممتاز599لم ترصدجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازامتر
ه مجدى محمد عىل3050 جيد جدا564لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتر
مد ابراهيم3051 ه محمد اح مقبول444.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولامتر
مقبول370لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامينه ناجر ابراهيم3052
مقبول410لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولانىحر محمد فتىح ابراهيم3053
جيد463.5لم ترصدمقبولجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدمقبولجيدانىحر نارص محمد محمد3054
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وك3055 مقبول402.5لم ترصدمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولانس عصام محمود محمد متر
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهانصاف ياش عبدالسالم محمد3056
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايات سعيد محمد راشد3057
مد السيد3058 جيد جدا563لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداايات عبدالحكيم اح
جيد جدا564.5لم ترصدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدااياد طارق حسن يوسف عمر3059
جيد514.5لم ترصدجيدجيد جدامقبولممتازجيد جداجيد جداجيدجيدايمان خميس محمد يوسف3060
دين عبداللطيف عبدالصمد3061 جيد جدا558لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداايمان عالءال
ى3062 جيد جدا547لم ترصدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدايمان عىل محمد عشر
جيد جدا549لم ترصدجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدايمان محمد سميح مصطفن3063
مد3064 ف شعبان اح جيد جدا562لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداايه اشر
جيد جدا559لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداايه هللا عاصم محمد عبدالحافظ3065
ن3066 مقبول405.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايه حمدى رمضان امير
مد3067 منقول بموادلم ترصدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولايه شمس الدين محمد مرىس اح
ممتاز609لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جداايه عبدالعزيز السيد عبدالحميد3068
مد عبدالحميد بدر3069 جيد456لم ترصدمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولايه عرفه اح
جيد519.5لم ترصدجيدممتازجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيدايه فرج عبدالفتاح المسلمانن3070
مقبول425لم ترصدمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايه محمد عبدالجواد ابراهيم3071
مقبول449.5لم ترصدجيدجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولايه محمد عياد جمعه3072
مد3073 رحمن اح جيد جدا587.5لم ترصدجيد جداممتازممتازجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداايه مصطفن عبدال
جيد جدا554.5لم ترصدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدايه يوسف سليمان فرج3074
جيد517لم ترصدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدايه يونس محمود يونس محمد3075
مد محمد حمدان3076 مقبول420لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولباسم محمد اح
 محمد توفيق3077

ر
مقبول430لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدبتول عصام محمد شوف

انيوس3078 ى ارم جيد جدا553لم ترصدجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جدابريسكال نيل هتن
مد عبدالفتاح3079 مقبول409لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولبسمه جمال اح
ممتاز624.5لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازبسمه حسن عىل محمد3080
ه3081 ممتاز611لم ترصدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازممتازجيد جداممتازبسنت سامح محمدى غريب سيد روح
مد جابر3082 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهبسنت صالح اح
مقبول441لم ترصدمقبولجيدجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولبسنت عاطف محمد عىل3083
جيد463لم ترصدمقبولجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدبسنت محمود عبدهللا توفيق3084
ه سعيد محمد فضيله3085 جيد جدا549لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جدابشر
ى3086 مقبول439لم ترصدمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولبالل عبدالسالم عبدالفتاح بحتر
مد سعيد عبدالحكيم3087 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهتحيه اح
جيد522.5لم ترصدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدتفر جمال محمد ابراهيم3088
جيد522لم ترصدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداتفر عبدالعزيز موىس محمد3089
رحمن محمد3090 جيد جدا592.5لم ترصدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداتفر ماجد عبدال
جيد502.5لم ترصدجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدجاش عبداللطيف عمر الشيخ3091
ن ايمن السيد محمد3092 جيد جدا535لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجاسمير
جيد473لم ترصدجيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيدمقبولجماالت عبده محمد السيد3093
مقبول437.5لم ترصدمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجمانه عىل محمد سليمان3094
رجس عبده3095 ممتاز610لم ترصدجيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازجينا ج
مد عىل محمد3096 راسبلم ترصدمقبولضعيفضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيف جداضعيف جداحازم اح
جيد جدا531.5لم ترصدجيد جداجيد جداجيدممتازجيدجيدجيدجيد جداحبيبه ايمن فايز بسله3097
ف عبدالجليل سليمان3098 مقبول406.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسام اشر
جيد495لم ترصدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولحسام محمد رضوان رضوان3099
دين عبدهللا ابراهيم3100 مقبول395لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحنان ابراهيم عالءال
وك3101 مقبول362لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالد عىل محمود عبدهللا متر
مقبول437.5لم ترصدمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولخالد نارص عبدالعزيز محمد3102
مد3103 مد محمد اح جيد465لم ترصدجيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدخلود اح
مد3104 جيد517.5لم ترصدجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدخلود خالد محمد سيد اح
مد البكساوى3105 جيد459لم ترصدجيدجيدمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدخلود خميس محمد اح
مد  وهيدى3106 جيد505لم ترصدمقبولممتازجيدجيد جداجيدجيدجيدجيددعاء اح
جيد464.5لم ترصدجيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولدعاء خالد حارس محمد خليل3107
جيد471.5لم ترصدمقبولجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولدعاء سعيد قبارى عىل3108
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مقبول411.5لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدعاء محمد فتىح السيد محمد3109
ن اللبان3110 مقبول451لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولدنيا كمال ابوالعينير
جيد جدا574لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازدنيا محمد عبدالقتاح ابراهيم3111
جيد505لم ترصدجيدممتازجيدجيد جداجيدجيدجيدمقبولدنيا مصطفن عبدالعزيز عبدالمقصود3112
جيد جدا586.5لم ترصدجيد جداجيد جداممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداديفيد بسام صبىح داود سليمان3113
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهديمه اسماعيل محمد اسماعيل3114
مقبول380.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدينا ايهاب ابراهيم العجىم3115
مد حلىم محمود3116 جيد464.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدمقبولمقبولدينا مسعد اح
جيد512.5لم ترصدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدرؤيا عىل محمد عىل3117
مد3118 غيابسلوكياتمقبول(عام  )فسيولوجر منقول بموادلم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولرؤيه سعيد عبدالعزيز بعدالقادر اح

مقبول417.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولراىم سمتر محمد البكرى عرفات3119
مد3120 جيد486.5لم ترصدجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدرانيا جمال عبدالوهاب اح
جيد جدا593.5لم ترصدممتازممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازرانيا عاطف عبدالعزيز محمد3121
منقول بموادلم ترصدمقبولمقبولغيابمقبولمقبولمقبولمقبولجيدرباب سليم رشدى اوالد عيش3122
د3123 مه السيد عبدالعزيز عبدالواح مقبول404لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرح
مه حمدى السيد عبدهللا3124 جيد جدا582.5لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جدارح
مه سعيد عبدالحفيظ عبود3125 جيد518.5لم ترصدجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدرح
جيد512.5لم ترصدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدرضا محمد جادو هالل3126
جيد جدا543.5لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدارضوى رمضان السيد خليل3127
جيد جدا571لم ترصدجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدارضوى محمد السيد محمد مرىس3128
رحيم عىل3129 جيد496لم ترصدمقبولممتازجيدجيدجيدجيدجيدجيدرقيه محمد عبدال
جيد501.5لم ترصدجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدرنا جتر محمد جتر الصباغ3130
جيد478.5لم ترصدمقبولجيدمقبولممتازجيدجيدجيدمقبولرنا رضا محمد السقا3131
جيد522.5لم ترصدجيدجيد جداجيدممتازجيدجيد جداجيدجيد جدارنا نارص معوض عبدالغنن الطحان3132
مقبول402.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرنا هانن ممدوح حسن3133
مد عىل محمد عىل3134 راسبلم ترصدغيابضعيفضعيف جداضعيفمقبولمقبولضعيفضعيف جداروان اح
مد عوض3135 مد محمد اح جيد499.5لم ترصدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداروان اح
جيد جدا544لم ترصدجيدجيد جداجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداروان السيد محمد السيد3136
مقبول430.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولروان جمال محمود ابراهيم3137
جيد520لم ترصدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدروان حسن عطيه عبدالمجيد3138
مقبول442لم ترصدمقبولممتازجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولروان رمضان محمد عىل3139
 عبدالقوى يونس3140

ر
جيد جدا569لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداروان شوف

سانمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهروان محمد السعيد عىل3141 راسبحقوق االن

مد حلىم عبدالمحسن3142 مد اح جيد جدا526لم ترصدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدرودينا اح
مد3143 جيد508لم ترصدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدروضه محمد ابراهيم اح
مقبول408.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرويدا بشتر مدنن عبدالعاىط3144
مقبول411.5لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولريم امتر طلعت فؤاد3145
جيد523.5لم ترصدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدريم حسام الدين رمضان عبدهللا3146
مقبول447.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولزياد السيد ابراهيم عبدهللا3147
جيد472لم ترصدمقبولجيدجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولزياد عبدالمنعم محمد عىل3148
جيد468.5لم ترصدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدزينب عبدالنارص محمد صديق3149
مقبول388.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساره ابراهيم عبدالوكيل ابراهيم3150
ف بيوىم محمد3151 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهساره اشر
مد عبدالعال3152 ف محمد اح مقبول451لم ترصدمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولساره اشر
رحيم3153 ف محمد عبدال جيد جدا590.5لم ترصدجيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازجيد جداساره اشر
جيد485.5لم ترصدجيدجيد جداجيدممتازمقبولجيدمقبولمقبولساره رضا سمتر محمد3154
مقبول447لم ترصدجيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولساره محمد حاتم لطفن رزق3155
جيد475.5لم ترصدمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدمقبولمقبولساره محمود السيد عبدالكريم3156
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهساره مراجع سليمان عبدالرؤوف3157
مد3158 جيد جدا558لم ترصدمقبولجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداساره نشات جابر اح
مقبول439لم ترصدمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولسعد السيد السيد عبدالفتاح3159
مد عبدهللا عبدهللا مدره3160 مقارنمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسعيد اح ي    ح الخاص وال تشر ن واالسماكمحجوبهال دواج محجوبهتغذية الحيوان وال

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسلسبيل مصطفن محمد محمد3161
مقبول451لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدسلفانا سعيد لمىع سعيد3162
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مد محروس نبوى السيد3163 جيد455لم ترصدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدسلىم اح
مد3164 مد محمد اح مقبول415.5لم ترصدمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولسلىم اح
وجود عبدالحكيم3165 جيد475لم ترصدجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولسلىم حسن انس ال
مقبول408.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولسلىم حسن عىل حسن3166
جيد جدا575لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداسلىم حسن محمد اسعد محمد3167
مقبول425.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولسلىم خالد محمد ابوزيد شحان3168
ى محمد عيد عبده3169 مقبول372.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسلىم ختر
ب سالمه سالم عبدالحميد3170 ممتاز600.5لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداسلىم رج
مقبول438لم ترصدمقبولجيد جدامقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولسلىم سالمان محمد سالمان3171
مقبول436.5لم ترصدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولسلىم سميح محمد عىل3172
مقبول445لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولسلىم عبدالرازق ربيع محمد3173
مقبول452لم ترصدمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدسلىم عمر خميس عىل3174
مقبول389.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسماء عزيز حسن المنصورى3175
مقبول440لم ترصدجيدجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولسمر عزت محمد عطاهللا3176
مقبول444لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولسميه حمدى محمد رمضان3177
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسهيله سمتر ثروت محمود3178
جيد جدا546.5لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداسهيله عزت عبدالعزيز حامد3179
ن3180 مد سعيد حسنير مقبول352لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسيف الدين اح
مقبول399لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسيف هللا سامح سعد حافظ3181
ممتاز646.5لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازشادى سامح دانيال جندى3182
ممتاز616لم ترصدجيد جداممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازشدوه مدحت عبدالفتاح3183
وق خالد محمد ابراهيم3184 جيد جدا535لم ترصدجيدممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداشر
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهشمس الدين عبدالباسط السيد محمد3185
مد محمد3186 مقبول395لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولشهاب الدين كامل اح
ين رياض مصطفن ابراهيم3187 منقول بموادلم ترصدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولشتر
مقبول382.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشيماء السيد محمد ابوضيف عىل3188
جيد479.5لم ترصدمقبولجيدجيدجيدجيدجيدجيدجيدشيماء جمال سالم محمد3189
منقول بموادلم ترصدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفصهيب فتىح العليىم المرىس3190
ف محمد الصادق3191 جيد جدا569لم ترصدجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداضىح اشر
مد3192 جيد472.5لم ترصدمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدمقبولجيدضىح منترص محمود اح
جيد جدا558.5لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيد جداعائشه خالد محمد وليد النرص3193
مقبول366.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعاصم رمضان عبده رمضان السنهورى3194
ن شومان3195 مقبول391لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعاصم يحنر حسير
مد السيد زىك3196 رحمن اح مقبول379.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدال
مد عبدالمنعم عبدالفتاح ابوالعال3197 رحمن اح سانمقبوللم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدال راسبحقوق االن

ف محمد عىل3198 رحمن اشر سانمقبوللم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدال راسبحقوق االن

رحمن عزالدين جابر3199 منقول بموادلم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفعبدال
رحمن عمرو حسن عىل رضوان3200 جيد جدا583لم ترصدجيد جداممتازممتازممتازممتازجيدجيد جداجيد جداعبدال
رحمن عنتر سعد رمضان3201 مقبول437.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولعبدال
رحمن محمد صالح محمد3202 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدال
رحمن نارص عبدالفاضل ابراهيم3203 مقبول431لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدعبدال
رحيم3204 رحيم رمضان عبدال جيد520لم ترصدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدعبدال
مد السيد3205 جيد509.5لم ترصدجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيدعبدهللا السيد اح
مقبول401.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا محمد عبدهللا بهنش3206
مقبول445لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا محمد عبدهللا فاضل3207
مقبول425.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا محمود عبدهللا ابراهيم3208
جيد482.5لم ترصدجيدجيدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولعبدهللا ناجح عبدالحميد سعيد3209
ممتاز604.5لم ترصدممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازعبتر السيد عبدالعاىط السيد3210
ممتاز651.5لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازعزالدين عصام عبدالفتاح ابراهيم3211
جيد جدا551.5لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداعزه محمد منصور الصباغ3212
مد3213 مقبول429لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعزيزه سعيد صبىح اح
جيد جدا552.5لم ترصدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيدجيد جداجيدعىل حسن عىل محمد3214
رحمن3215 مقبول397لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعلياء عىل اسماعيل عىل عبدال
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمر ايهاب السيد محمود3216
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ب عيد عبدالفتاح3217 مقبول408.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعمر رج
مقبول375.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر فوزى حافظ موىس النجار3218
مقارنمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمر محمد فوزى جابر فرج هللا3219 ي    ح الخاص وال تشر ن واالسماكمحجوبهال دواج محجوبهتغذية الحيوان وال

مد عىل3220 جيد جدا525.5لم ترصدجيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداجيدجيدعمرو ساىم عىل اح
مقبول425لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمرو طارق حامد مصطفن3221
جيد508لم ترصدجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدجيدجيد جداعمرو طارق عبدالعزيز عىل3222
جيد جدا572.5لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداعمرو عماد ابراهيم حسن3223
مقبول383لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمرو محمد اسعد عبده3224
مقبول440.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولعهد السيد نرص حجازى3225
ف محمد عىل3226 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهفارس اشر
جيد جدا551.5لم ترصدجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدفاطمه ثابت عىل ثابت3227
جيد جدا551.5لم ترصدجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيدفاطمه خديوى الراىع حسن3228
سانجيدلم ترصدمقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدمقبولجيدفاطمه عاطف محمد عبدالعال3229 راسبحقوق االن

جيد جدا585.5لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جدافاطمه محمد جاد الرب3230
جيد468لم ترصدمقبولجيدجيدجيد جدامقبولجيدمقبولجيدفاطمه محمد حسن محمود3231
ممتاز613لم ترصدممتازممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازفجر محمد عبدالرازق خميس3232
رحه حسن حسن محمد بدر3233 مقبول432لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداف
جيد511.5لم ترصدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جدافريده السيد محمد محمد ابوسليم3234
يف ابراهيم حميدو3235 جيد503.5لم ترصدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدفريده شر
ينا ثروت سعد محروص3236 مقبول447لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدفتر
به3237 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهفيوال عادل جمال شر
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهكارم حسن عبدالوهاب محمد3238
جيد519.5لم ترصدجيدجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداكارين خالد محمد جمعه3239
مقبول400.5لم ترصدمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكريم محمود بكرى محمد3240
جيد جدا542.5لم ترصدجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداكريم يشى خميس عىل حسن3241
 يوسف3242

ر
لس سمتر شوف محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهكتر

لس ماجد ريمون نظىم3243 جيد479لم ترصدمقبولجيدجيدجيدجيدجيدمقبولجيدكتر
ى حليم نصتر3244 لس نبيل ختر جيد475لم ترصدمقبولجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولكتر
مقبول440.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدلجينه عماد محمد البغدادى3245
مقبول448.5لم ترصدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدليىل طارق ابراهيم محمد محمود3246
مد جابر3247 جيد جدا554لم ترصدجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداليندا ابراهيم السيد اح
مقبول389لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمؤمن ايمن الجيوىسر ابوالفتوح العزب3248
جيد500.5لم ترصدمقبولجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدمؤمن محمد محمد محمد3249
منقول بموادلم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمارتينا وجيه مسعود حنا3250
مقبول379لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمارسيل سالمه مختار اباظه3251
ى حنا3252 ممتاز606.5لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازماركوس رفيق بتر
جيد جدا542.5لم ترصدجيدجيد جداجيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيد جداماريان خالد عدىل اسكندروس3253
جيد جدا527لم ترصدجيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداجيدجيدمارينا ثروت فتىح لطفن3254
جيد جدا563.5لم ترصدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازمارينا ميالد محبوب ميخائيل3255
منقول بموادلم ترصدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمازن محمد حسن محمد3256
جيد جدا553لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداماهيتاب خالد مسعد يوسف3257
مد الصباغ3258 مد اح مقبول386لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد اح
مد محمد3259 مد اح جيد458.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدمحمد اح
مد محمد محمود3260 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد اح
ممتاز618لم ترصدجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيد جدامحمد السيد زين العابدين صابر غزال3261
مقبول400.5لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد السيد محمد ختر3262
مقبول405لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد ايهاب محمد نرص عبدالننر3263
منقول بموادلم ترصدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمحمد حافظ محمد سمتر عبدالحافظ3264
مقبول350لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد حسن عبدالسميع ابراهيم3265
منقول بموادلم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف جدامقبولمقبولمحمد خميس محمد عطا3266
ت عزت الصباغ3267 جيد493لم ترصدجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيدمحمد راف
ب مىح الدين3268 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد رج
ه3269 ن شيخ روح جيد جدا554لم ترصدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيدجيد جدامحمد رشاد امير
مقبول419.5لم ترصدمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد رمضان محمد محمد3270
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يف بركات3271 يف عبدالحميد شر مقبول355لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد شر
ى محمد عىل3272 جيد جدا560.5لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامحمد صتر
مقبول359لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد طارق عيش محمد3273
مقبول355لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد طارق فكرى محمد3274
ممتاز603لم ترصدممتازجيدممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازمحمد عبدالحكيم عامر محمد حافظ3275
ممتاز651لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازمحمد عبدالخالق جمعه عبدالدايم3276
ممتاز606لم ترصدجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازمحمد عبداللطيف محمد عبداللطيف3277
سانممتازلم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيد جدامحمد عصام مصطفن محمد3278 راسبحقوق االن

جيد جدا546لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيد جدامحمد كامل محمد سالمه عرفه3279
ه3280 يشر منقول بموادلم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمحمد محمود محمد شر
مد3281 جيد جدا584لم ترصدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جدامحمد مدحت سالمه اح
جيد502.5لم ترصدمقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدجيدمحمد مصطفن مجاهد الدمياىط3282
مقبول422.5لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمود توفيق توفيق عبدالجواد3283
جيد462.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولمحمود جمال السيد عبدالوهاب3284
مقبول410.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمحمود سعيد محمد محمود بخيت3285
جيد جدا546.5لم ترصدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جدامحمود محمد سعد متوىل3286
مقبول408.5لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود مصطفن عبدالعاىط غنيم3287
مد3288  اح

ر
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود يوسف عبدالباف

ش3289 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمروان عبدالعزيز يوسف دروي
مقبول429لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمروان محمد اسماعيل حجازى3290
جيد494لم ترصدجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدمروه صالح خميس رفيق3291
ممتاز610لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازمريم اسامه حسن يوسف3292
ف عبدالفتاح ابوزياده3293 جيد511لم ترصدجيدجيد جداجيدممتازجيدجيدجيدجيدمريم اشر
ف فيليب شملول3294 جيد جدا574.5لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامريم اشر
جيد جدا584لم ترصدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازمريم بكر عبدهللا محمد هارون3295
مد بخيت3296 مقبول428.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمريم عدنان اح
ى3297 ممتاز605لم ترصدجيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازمريم كامل بباوى متر
ممتاز615.5لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازمريم محمد العرنر عبداللطيف3298
جيد جدا539لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيدجيدجيدمريم محمد جالل محمود حمدى3299
مد3300 ن اح جيد جدا528.5لم ترصدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدمريم محمد حسير
ممتاز636لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازمريم محمد فتىح محمد3301
مد محمد3302 مقبول353.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمريم منترص اح
جيد521لم ترصدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدامريم وائل مختار قطب3303
ت محمد عبداللطيف3304 مقبول376.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفن راف
جيد477.5لم ترصدجيدمقبولمقبولممتازجيدجيد جدامقبولمقبولمصطفن محمد عبدالجابر عثمان3305
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمصطفن محمد مصطفن عبدالعاىط3306
مقبول371.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمصطفن محمود عبدالفتاح محمد3307
جيد474لم ترصدمقبولجيدجيدجيدجيدجيدجيدجيدمصطفن نبيل مصطفن نرصت3308
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمصطفن يشى ابراهيم مصطفن3309
ممتاز622.5لم ترصدجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازمصطفن يوسف عبدالحكيم عبدالمقصود3310
مد سالم3311 مد عىل اح ممتاز635لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازمنار اح
ف محمد محمد3312 ممتاز612لم ترصدجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازمنار اشر
مقبول387لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمنار جمال صديق3313
مقبول452.5لم ترصدمقبولجيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمنار سمتر شحاته محمد تاج الدين3314
راسبلم ترصدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف جدامنار محمود صابر محمد3315
جيد493لم ترصدمقبولجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدمنه هللا ابراهيم عطاهلل ابراهيم3316
مد3317 مد محمود اح ممتاز622.5لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازمنه هللا اح
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمنه هللا ايمن محمد حمدى3318
سانمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمنه هللا عادل محمد السيد3319 راسبحقوق االن

مقبول372.5لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنه هللا محمد عىل اسماعيل3320
مقبول417.5لم ترصدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمنه هللا محمود ثابت صديق3321
مد3322 مقبول374.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنه هللا محمود سليمان اح
جيد468لم ترصدجيدجيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمنه هللا محمود محمد عبدالصادق3323
مد محمود القاضن3324 جيد جدا587لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جدامنه هللا مصطفن اح
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ن يوسف محمود محمد3325 جيد جدا569.5لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامنه هللا معتر
ش طبور3326 جيد516لم ترصدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدمها عادل محمد دروي
جيد510لم ترصدجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدجيدمها محمد محمد حسن3327
ن3328 مقبول429.5لم ترصدمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمهيتاب حماده عبدالعال حسير
جيد جدا536.5لم ترصدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدمونديال محمد السعيد البانونر3329
جيد جدا554لم ترصدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جدامونيكا سمتر رفيق عطيه3330
جيد457.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدمقبولمقبولىم مؤمن مرىس جمعه مرىس3331
جيد جدا576لم ترصدجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداىم محمود عباس محمود3332
يف محمد عواض3333 جيد469لم ترصدمقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدمقبولميار شر
ممتاز622.5لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جداميار محمد عبدالفتاح محمد3334
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهميار محمد كامل عىل3335
مقبول379لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولميار محمود عبدالمنعم محمد عبدالجليل3336
ى بشاره روبيل عبدالمالك3337 اى بشر جيد511لم ترصدجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدمتر
نا اسكندر سعيد اسكندر3338 جيد510لم ترصدمقبولجيد جداجيدممتازجيدجيد جداجيدجيدمتر
نا محمد نبيل عبدالقادر3339 جيد465.5لم ترصدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمتر
يت نارص نجيب مرقص3340 جيد520.5لم ترصدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدمتر
ممتاز604.5لم ترصدجيد جداممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازندى محمد رمضان مصطفن3341
مد محمد3342 جيد497.5لم ترصدمقبولجيد جداجيدممتازجيد جداجيدجيدجيدندى ابراهيم اح
مد فؤاد عبدالحميد3343 ممتاز662لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازندى اح
جيد جدا569لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداندى تامر عبدالمنعم حسن3344
كيمياء الحيويهراسبضعيف جداغيابضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداغيابندى حسن عبده السيد عىل3345 ن واالسماكضعيفال دواج غيابتغذية الحيوان وال

مقبول451لم ترصدمقبولجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولندى حماده محمد حامد3346
يف حمدى محمد3347 جيد481لم ترصدمقبولجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدمقبولندى شر
منقول بموادلم ترصدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفندى عبدهللا محروس غريب3348
مقبول431لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولنردين وجيه اراد عبدالمسيح3349
ن فتىح محمد شبل الجمش3350 جيد491.5لم ترصدجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدنرمير
مد3351 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهنعمه شعبان ابوالمجد اح
مد محمد3352 جيد459.5لم ترصدمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدنهال مصطفن اح
مقبول387لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنور ايهاب عىل سليمان3353
مد عثمان3354 راسبلم ترصدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيف جداضعيفضعيفضعيفنور صالح الدين اح
جيد جدا534.5لم ترصدجيدممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدنور عالء عبدالعزيز محمد خاطر3355
مقبول376لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورا ايهاب رمضان رزق3356
ممتاز596.5لم ترصدممتازممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدانوران محسن سنوىس صادق3357
كيمياء الحيويهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهنورهان حسن محمد محارم3358 محجوبهال

جيد461.5لم ترصدمقبولجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولنورهان سعد محمد ابواسماعيل3359
جيد499.5لم ترصدجيدممتازجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيدنورهان شعبان محمد منصور القرمانن3360
جيد508.5لم ترصدمقبولممتازجيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جدانورهان عبدالجواد عثمان3361
ف حمزه عبدهللا3362 ممتاز641لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازممتازهاجر اشر
جيد جدا526.5لم ترصدجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدهاجر عىل خليل  محمود3363
مقبول449.5لم ترصدمقبولجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولهاجر محمد ابراهيم معوض ابوالعز3364
مقبول386.5لم ترصدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهاجر محمد عبدالعظيم عبداللطيف3365
جيد جدا585لم ترصدجيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جداجيدجيد جداهاجر محمد عبدهللا حبيب3366
مقبول415.5ضعيف جدامقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولهاجر مسعد رزق عبدالسالم تليمه3367
ن محفوظ3368 جيد495لم ترصدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدهاجر مصطفن حسير
رحمن3369 دى محمد عبدال ممتاز606لم ترصدممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداهاجر وج
منقول بموادلم ترصدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفهانيا ايمن حامد رزق3370
ام محمد3371 جيد جدا550لم ترصدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداهايدى عادل ام
 حامد3372

ن
ممتاز611.5لم ترصدجيدممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازهبه السيد عبدالشاف

مد3373 جيد474لم ترصدجيدجيدجيدجيد جدامقبولجيدمقبولجيدهبه حسنن رياض اح
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبههبه رمضان هالل عوض3374
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبههبه نادر محمد عيد عبده3375
منقول بموادلم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفهدى كامل عطيه عىل3376
مد عامر3377 مقبول454لم ترصدمقبولجيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولهدى يوسف اح
مه3378 مقبول446.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولهشام محمد عبدالمنصف الشر



codeالطفيلياتاالسم
ة   )علم األدوي

(خاص / عام 

تربية وانتاج 

الدواجن

ولوجيا  البكتر

والفطريات
ولوجيا الباثولوجياالفتر

اساسيات 

مناعة

الباثولوجيا 

لينيكية اإلك
مال ريادة األع

مقبول450.5لم ترصدمقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولهناء محمد السيد حسن3379
مد محمود الزهار3380 جيد480لم ترصدمقبولجيدجيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولهند خالد اح
جيد520.5لم ترصدمقبولممتازجيدممتازجيدجيد جداجيدجيدهند محمد عبدالفتاح التلبانن3381
مقبول433لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولهيثم اسامه عبدالمنعم محمود3382
رجس كريم3383 مقبول422.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولهيالنه سعد هللا ج
يف جالل اسماعيل3384 مقبول434.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولوسام شر
جيد جدا565لم ترصدجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداوسام عزت جتر الجزار3385
مد سيد3386 جيد جدا551لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدوالء عامر جمال اح
ن3387 جيد463لم ترصدمقبولجيدجيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبوليارا ماجد عبدالهادى حسانير
مد رشدى عبدالحميد3388 ن اح محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهياسمير
ن اسماعيل عبدالرازق اسماعيل3389 ممتاز597.5لم ترصدجيد جداممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازياسمير
ن سمتر عىل عىل3390 ممتاز595.5لم ترصدجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداياسمير
ن محمد حسن محمد3391 جيد474.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدجيدجيدياسمير
ب وليد عبدالمنعم صالح3392 فسيولوجيا منقول بموادلم ترصدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفيتر مقبول(خاص  )ال

مد3393 جيد جدا569لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدايمنن انور محمد اح
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهيمنن خالد عىل ايوب3394
جيد جدا562لم ترصدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدايمنن مهدى حامد عوض3395
ف محمد3396 مد اشر مقبول400لم ترصدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف اح
مقبول362لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف حسام عبدالمنعم الفخرانن3397
ت فؤاد محمود3398 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهيوسف راف
مقبول422.5لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف شعبان محمد حموده3399
 شنوده شهدى3400

ر
مقبول402لم ترصدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف شوف

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهيوسف صالح سالم سالم3401
جيد518.5لم ترصدجيدجيد جداجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيديوسف محمود محمد عبدالقوى3402
مقبول392.5لم ترصدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف هشام عىل حسن3403
فسيولوجيا راسبضعيف جداغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابعىل عبدالسيد سعد عبدالسيد3404 تاج االسماكغياب(خاص  )ال غيابتربية وان

راسبضعيف جداغيابغيابلم ترصدغيابغيابغيابغيابغيابمرقص رزق هللا جورجر رزق هللا سعد3405


