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جيد542مقبولجيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدابانوب يوحنا اديب يواقيم5001
جيد526جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولابراهيم عادل ابراهيم عباس شتا5002
مقبول462مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولاحمد اسامه غيث ابراهيم حسنى5003
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد ايمن محمد حسن عىل5004
جيد552جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيداحمد جمال محمود ابو دوح5005
جيد جدا641جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدممتازممتازممتازاحمد حسن عبدالمجيد بسيونى5006
مقبول507جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيداحمد خالد قاسم عوض عبدالموىل5007
مقبول428مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولاحمد عالءالدين عىل احمد عبدالباسط5008
جيد جدا640جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازممتازاحمد فايز عبدالرحيم طه عبدالرحيم5009
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد محمد عبدالعزيز حزيمه5010
جيد جدا610جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جدااحمد محمد عبده محمد5011
مقبول504مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيداحمد محمد فيتورى محمد سليمان5012
ى5013 جيد جدا602ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدااحمد وسام الدين احمد عبدالراضى حسي 
جيد جدا620جيد جداممتازجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداممتازجيد جدااري    ج عىل السيد فتح هللا قاقا5014
جيد534جيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيداسامه عادل محمد سيد زين الدين5015
ف عبدالعزيز عبدالرحمن جعفر5016 مقبول432مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولارساء ارسر
جيد539جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدارساء حمدى محمد احمد نعيم مليحه5017
مقبول491جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولارساء حمدى محمد محمود عيىس5018
جيد569جيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدارساء خميس محمد محمود السيد5019
ى عبدالحارث رجب5020 مقبول509مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدارساء صتر
دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولجيدمقبولارساء عاصم عبدالعزيز الحفناوى5021
جيد542جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدارساء عبدالفتاح ابراهيم مرىس احمد5022
ممتاز685ممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازممتازارساء عبدالمطلب خميس عبدالمطلب ابراهيم5023
جيد جدا602جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جداارساء عصام  زكريا محمد5024
ى5025 جيد575جيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداارساء عالء محمد عثمان حسي 
ى عىل خوجه5026 جيد588جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدارساء مجدى محمد حسي 
مقبول463جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولارساء محمد عبدالقادر عبدهللا5027
جيد551جيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدارساء مسعود عىل مسعود ابراهيم5028
جيد جدا622جيد جداممتازجيد جداجيدجيدجيدجيد جداممتازممتازارساء نرص عبدالحميد شاور5029
مقبول479جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاسالم عامر عبدالفتاح اسماعيل عامر5030
جيد559جيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيداسالم عبده عبدالاله عبدالحميد راضى5031
ى5032 جيد جدا605جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدااسالم محمد صالح محمد حسي 
نونر غيطانى زيتون5033

جيد جدا629جيد جداجيد جداممتازجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيد جدااسماء احمد حسن الشر
مقبول490جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيداسماء جابر السيد حامد احمد5034
دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولجيد جدامقبولاسماء حامد عطاهلل عالءالدين5035
دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولجيدمقبولاسماء حسن دياب عثمان عبدالعال5036
جيد جدا609جيد جداممتازجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدااسماء خطاب محمد الطحان5037
جيد جدا632ممتازممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازممتازاسماء رجب احمد عىل الشنديدى5038
ممتاز680ممتازجيد جداممتازممتازجيد جداجيدممتازممتازممتازاسماء سالمه سعد حنيش5039
جيد549جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدممتازجيداسماء شعبان احمد الصاوى الكوىم5040
جيد جدا605ممتازممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جدااسماء عبدالقادر حامد عبدالغنى قطب المحالوى5041
جيد573جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدااسماء محمود فتىح عبدالعزيز محمد5042
مقبول494مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاسماعيل مسعد عىل عباس5043
 محمد عبدالننر5044

ف محمد مصطفى جيد جدا665ممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيدممتازممتازممتازارسر
جيد568جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداممتازجيداكرم محمد عبدالحكيم الحشاش5045
غياب(خاص  )الفسيولوجيا غيابالطفيلياتغائبغيابمقبولغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياباالء احمد عىل عبدالمجيد احمد5046
جيد جدا637جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازممتازاالء اسعد محمد رشاد محمد ابوشامه5047
جيد571جيدممتازجيدجيدمقبولمقبولجيدممتازجيد جدااالء السيد مختار غانم5048
مقبول514جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدااالء جمال محمد ابراهيم مصطفى5049
جيد جدا671ممتازممتازممتازجيد جداجيدجيد جداممتازممتازممتازاالء حسن محمد ابوزيد5050
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاالء عبدالفتاح محمود السقا5051
جيد586ممتازجيد جداممتازجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدااالء فتىح عبده جمال محمد5052
جيد جدا607جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جداامل خميس خميس ابراهيم صابر5053
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهامنيه اسماعيل محمد اسماعيل القاضى5054
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جيد558جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداامنيه سعيد محمد احمد مصطفى5055
مقبول477مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولامنيه محمد عبدالعليم عبدالعال5056
جيد556جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جداامنيه مصطفى عبدالعاىط حجازى5057
ه احمد عمر محمد حسن5058 جيد588جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداامت 
ه جمال عبدالمنعم المعزاوى5059 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهامت 
ه حمدى غانم رفاىع5060 مقبول489جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولامت 
ى عبدالغنى عبد المقصود5061 ى محسن امي  جيد555جيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدامي 
قاوى5062 ى محمد حسن الشر جيد570جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداامينه حسي 
مقبول513جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدانىحر ممدوح عبدالرحمن عبد الرحمن جتر5063
جيد533جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيداندرو منترص سالم لبس5064
جيد529جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدايرينى سعيد ذكا بخيت حنا5065
جيد جدا647ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازممتازايمان جابر السيد نبوى الخياط5066
جيد576جيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداايمان سعد جميل عىل مصطفى5067
جيد526جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدايمان عادل مرىع مرىع5068
دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولجيدمقبولايمان عىل ابراهيم عىل مصطفى5069
جيد594ممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداايمان مصطفى عالم عىل5070
ممتاز695ممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازممتازايناس شعبان حنكوش شيالن5071
مقبول497جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدايه السيد يونس عبدالمطلب صقر5072
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايه عبدالمنعم احمد هلش5073
جيد583جيدجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جداايه عىل مصطفى عبدالسالم عىل5074
جيد577جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداباسنت محمد شكرى عبدالرازق سويدان5075
مقبول500جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولبسمه حسن عباس احمد5076
جيد جدا612جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدابسنت السيد عبده محمد محمود5077
مقبول492مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدبسنت عالءالدين احمد رزق عبد المنعم5078
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهبيشوى ايمن بطرس عبدالمالك عبدالمسيح5079
جيد598جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدابيشوى ناجر كامل جندى5080
جيد529جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدتقوى جمال عبدالعظيم مسعد سعد5081
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهتفر محمد عىل عبده ابوالفرح5082
جيد جدا606جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جداتفر هشام عثمان ابراهيم5083
جيد559جيدجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداجميله عبدالحميد محمود عبدالحميد عبدالغنى5084
مقبول518جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولحنان محمد كياىل5085
 احمد عىل ابوشوشه5086

ر
جيد جدا605ممتازممتازجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداممتازجيد جداخلود شوق

مقبول479مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولداليا احمد بخيت قبيص5087
جيد559جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدادعاء حسن جالل محمد سليمان5088
جيد595جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جدادنيا محمد السيد بدوى احمد5089
جيد581جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جدادينا محمد عادل محمود العسيىل5090
جيد525جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيددينا مصطفى محمد عبدالرحيم ابراهيم5091
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهرحاب السيد جمعه رمضان5092
جيد531جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدرحيق احمد محمود احمد ابوبريك5093
جيد جدا604جيد جداممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جدارشا احمد محمد مرغنى عىل5094
ى عبدالحميد محمود شتا5095 مقبول500جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولرشا صتر
مقبول514جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولرضا مجدى ابوالحمد محمد عىل5096
مقبول484مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولرضوى اسماعيل عبدهللا اسماعيل5097
جيد جدا614جيد جداممتازجيدجيدمقبولجيدجيد جداممتازممتازرفيده رمضان محمد رمضان حجاج5098
جيد جدا665ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدممتازممتازممتازرنا قاسم عبدالحميد قاسم جاد5099
ف محمد نجيب شبايك5100 جيد581جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدروان ارسر
جيد587جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيدممتازجيد جداروان حسام الدين سعد محمد فسيخ5101
جيد573جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداممتازجيدروان حمدى شحاته السيد عثمان5102
جيد جدا647ممتازممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيد جداروان خالد حمدى سمان5103
جيد جدا673ممتازممتازممتازجيد جداجيدجيد جداممتازممتازممتازروان عادل محمد كامل ابوالمجد5104
جيد جدا600جيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جداروان عبدهللا احمد عليوه الشيوى5105
مقبول469مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولروان عبدالمنعم السيد احمد العوادى5106
جيد جدا627جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازجيد جداروان فوزى عرفان عبدالرحمن سالم5107
جيد جدا662ممتازجيد جداممتازجيد جداجيدجيد جداممتازممتازممتازروان محمد محمد خليفه زيدان5108
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جيد جدا616جيد جداممتازجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداممتازممتازروان هاشم عبدالمنعم عىل5109
دور ثانىمقبولجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدجيد جدامقبولروان هشام حسن عبدالاله محمود5110
جيد595جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جداروزان عماد الدين متوىل عامر عبدالمجيد الجمل5111
جيد523جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدروضه رمضان عبدالحميد محمد حسن عطا5112
مقبول518جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدريتا سليمان تغيان سليمان5113
جيد جدا623جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيد جداري  هام حسن عطا فزاع5114
جيد جدا650ممتازممتازممتازجيد جداجيدجيدجيد جداممتازممتازري  هام محمد عبدالسالم السيد5115
جيد556جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيدزياد محمد خالد محمود مرىس5116
جيد جدا655ممتازممتازممتازجيد جداجيدجيدممتازممتازممتازساره حسن محمد اسعد محمد حسن5117
دور ثانىضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولجيد جدامقبولساره عادل المحمدى ابراهيم ابراهيم5118
جيد585جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداساره عماد اقالديوس مرجان5119
دور ثانىضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولجيد جدامقبولساره مجدى فريد احمد ناصف5120
جيد564جيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداساره محمد ابراهيم حامد محمد5121
جيد جدا606جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيدممتازجيد جداساره محمد ابراهيم عىل حراجر5122
جيد585جيد جداممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداساره محمد ابراهيم يوسف ابراهيم5123
جيد جدا625جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداممتازممتازساره محمد احمد السيد عبدالعال5124
ى ابوالفتوح5125 ممتاز680جيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازممتازساره محمد رشدى احمد حساني 
جيد580جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيدساره مسعد مرىس ابراهيم النقيىط5126
جيد533مقبولجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدساندرا سمت  بولس رزق هللا5127
مقبول488جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدسحر فتح هللا محمد عىل الدقماق5128
جيد598جيدممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جداسعديه سعد قطب الحلوانى5129
مقبول477مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولسلفانا ايمن عزيز موىس حنا5130
جيد549جيدجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداسلىم احمد حسن طه محمد الضبع5131
جيد جدا651جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازممتازممتازسلىم محمد محمود ابوزيد عىل5132
جيد565جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدممتازجيدسماء سالم حسن محمد الروينى5133
جيد552جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدسميه كمال شحاته نبوى قاسم5134
جيد جدا623جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداممتازجيد جداسناء سعد عبدالرحيم اللبان5135
غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابسهيل سامح سعد الدين الراكىسر5136
وق احمد عبدالرحيم احمد يوسف5137 مقبول489جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدرسر
ف محمد المهدى5138 وق ارسر مقبول506مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدرسر
ى عبدهللا5139 وق السيد احمد حسي  جيد557جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدارسر
وق كمال احمد محمود عبدالرحيم5140 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهرسر
وق محمد خميس عىل حسن5141 جيد جدا635جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدممتازممتازجيد جدارسر
جيد588جيد جداممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداشيماء احمد ابراهيم احمد5142
 محمود احمد ابراهيم شمس الدين5143

ى
جيد جدا676ممتازممتازممتازممتازجيد جداجيدممتازممتازممتازصاق

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدالرحمن احمد سعيد السيد يونس5144
مقبول456مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعبدالرحمن خميس سالم السيد الريوى5145
مقبول432مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن محمد احمد بدر5146
جيد568جيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيدعبدالرحمن محمد صالح الدين ابراهيم زهران5147
مقبول509مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولعبدالرحمن محمد عوض محمد حسن5148
جيد581جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداعبدالرحمن ياقوت محمد ياقوت ابراهيم5149
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدالقادر اسماعيل حسن عبدالحليم5150
مقبول508مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولعبدهللا محمد عبدهللا مصطفى شحاته5151
ى5152 مقبول481مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعبدهللا محمود محمد السيد حساني 
جيد591جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداعال محمد صبىح عدىل احمد سيد احمد الشيخ5153
جيد583جيدجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدعىل صابر عىل محمد عىل5154
مقبول460مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولعىل محمد سعد عىل5155
جيد جدا609جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدجيدممتازجيد جداعىل يشى عىل عبدالدايم موىس5156
جيد576جيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداعمر سعيد عبدهللا محمد عبدهللا5157
محجوبه(خاص  )باثولوجيا محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمر عيد السعيد محمد عىل ابواحمد5158
دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدجيدمقبولعمر محمد عبدالعزيز محمد شلنر5159
جيد562جيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدعمرو احمد سعد احمد اسماعيل5160
مقبول468جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعمرو لطفى عطيه صيام5161
جيد552جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدعنان عصام عباس عبدالمحسن عبد الرحمن5162
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جيد جدا605جيد جداممتازجيدجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيد جداممتازغاده رسى عبدالوهاب عبدالغنى محمد5163
جيد558جيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيدفاطمه احمد انور احمد بكر5164
جيد581جيدممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيدفاطمه الزهراء ابراهيم السعيد احمد ابراهيم5165
جيد580جيدجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدافاطمه الزهراء طاهر سليم محمد زيتون5166
غياب(عام)االنسجه والخاليا غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابفاطمه محمد مصطفى ابراهيم السيد5167
يل5168 جيد جدا638جيد جداممتازممتازجيد جداجيدجيدجيد جداممتازممتازفاطمه يوسف جمعه جتر
ى ماجد منت  تادرس ابراهيم5169 جيد جدا608جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداكارولي 
مقبول507مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولكالرا البت  حلىم جورجر اسعد5170
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهلمياء عبدالعظيم رجب غباىسر5171
جيد523جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدلميس كمال اسماعيل عبدالرحمن5172
ىك5173 مقبول494جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبوللميس ممدوح محمد عىل التر
 العزب5174

ر
مقبول496مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبوللينا احمد محمد شوق

جيد568جيدجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدمؤمن كارم محمود عىل محمد5175
مقبول450مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمؤمن محمد هارون محمد هارون5176
مقبول465مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمارتينا عادل شحاته جاد الرب5177
جيد594جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداماريام جورج حبيب كامل يوسف5178
ف ذىك جاد هللا بخيت5179 مقبول469مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمارينا ارسر
مقبول479مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمارينا رضا وديع مرقص خليل5180
جيد558جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدماري  هان طارق محمود حسن ذىك5181
جيد533جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمحمد احمد شحاته محمود عىل5182
ف حسن هاشم حسن5183 مقبول480مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمحمد ارسر
جيد544جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمحمد الطنطاوى احمد بيوىم الشاذىل5184
جيد جدا619ممتازجيد جداممتازجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدامحمد المعز لدين هللا عبدالعال عبدالسالم سنبل5185
مقبول483جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمحمد جمعه يونس عبدالحميد5186
جيد جدا660ممتازممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جدامحمد حازم مصطفى نرصت مامون5187
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد حسن ابراهيم ابراهيم حسن5188
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد حميده كمال عبدالحليم5189
راسبمقبولجيد جدامقبولغيابضعيف جداغيابغيابجيد جداجيدمحمد سعد عبدالصمد عبيد التماىم5190
مقبول498مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمحمد سليمان محمد شحاته سليمان5191
محجوبه(خاص  )الفسيولوجيا محجوبهالباثولوجيامحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد صالح حسن عبدهللا بالل5192
جيد جدا602جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جدامحمد طارق محمد طلبه5193
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد عبده عبداللطيف محمد فراج5194
مقبول438مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمحمد فاروق عبدالحميد زغلول5195
جيد522مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمحمد كمال عمران عطيه عمران5196
دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمحمد مجدى عبدالاله محمد عبدالاله5197
دور ثانىمقبولجيدمقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولجيدمقبولمحمد محمود محمد احمد ابوتجار5198
مقبول498مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمحمد مصطفى ابراهيم عبدالعاىط  بشادى5199
يف خميس مفتاح5200 جيد جدا630جيدجيد جداممتازجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدامحمد وهبه رسر
ى كامل حافظ الطرهونى5201 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود حسي 
 محمد جاد فرج5202

ر
جيد جدا609جيد جداممتازجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدامحمود شوق

جيد594جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جدامحمود عصام عبدالحميد توفيق الشيخ5203
دور ثانىجيدمقبولجيدمقبولضعيفضعيفجيدجيدمقبولمحمود عىل احمد شيخ روحه5204
جيد551جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدمحمود مجدى محمد عبدالرحيم5205
ى5206 مقبول498جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمحمود مجدى محمد محمد ابوالعني 
جيد552جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمرام احمد ابراهيم فهيم ابراهيم5207
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمروان ايمن وهدان محمد جاد الكريم5208
جيد جدا650جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيدممتازممتازممتازمروان هنداوى السيد هنداوى حسام الدين5209
جيد571جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدامروه احمد محمد عبدالرحمن5210
جيد جدا620ممتازممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداممتازمريم حمدى عبدالعال محجوب5211
جيد520جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمريم خالد قبيىص درويش السيد5212
دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدجيدمقبولمريم طلعت وديع بساده5213
دور ثانىجيدجيدمقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمريم محمد فوزى ابراهيم5214
ى محمد متوىل5215  حسي 

مقبول510جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمريم مصطفى
وز5216 جيد540جيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمريم وجيه محروس نت 
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مقبول486جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمصطفى سعيد محمود عبدالعزيز محروس5217
جيد جدا601جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جدامصطفى مجدى محمد عىل عبيد5218
 محمد ابوالخت  حافظ ابو الخت 5219

جيد583جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدامصطفى
ى بيوىم5220 ى محمد حسي  ى حسي 

جيد592جيد جداممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيدمعتر
مقبول463مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمليكه عصام سليمان احمد5221
جيد جدا630جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيد جدامنه هللا محمود فوزى احمد هالل5222
مقبول467مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمونيكا جوزيف جاد الرب فخرى5223
جيد553جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدامونيكا لويز صليب ميخائيل5224
جيد544جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدىم عصام عبدالحليم يونس محمد خت 5225
جيد جدا619جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداممتازجيدىم نارص محمود عبدهللا سالم5226
جيد589جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جدامياده صالح كمال فتح هللا الحرصى5227
جيد577جيدجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداميار صالح مصطفى احمد سليمان5228
جيد529جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدميار صالح صابر احمد سليمان5229
ى5230 ان مجدى عوض ابواليمي  جيد580جيدجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جدامت 
نا عىل السيد عىل حسن الشيخه5231 جيد580جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدامت 
نا محمد عبدالفتاح عىل محمد بكت 5232 جيد جدا611جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جدامت 
نا ميشيل الياس نخله5233 جيد543جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمت 
نا هشام السيد حسن المىك5234 مقبول491جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدمت 
يام ميالد فوزى عزيز جرجس5235 جيد553جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدامت 
جيد562جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيدمينا نبيل سمت  خليل حنا5236
مقبول492جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمينا وجيه عزىم جاد الرب جرجس5237
جيد570جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جدانجوى السيد ابراهيم احمد ابراهيم5238
ه5239 مقبول501جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولندا احمد احمد محمد عشر
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهندى ابراهيم محمد احمد حمزه5240
ممتاز689ممتازممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازممتازندى احمد ابراهيم احمد عبدالحميد5241
جيد590جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداندى اسمح احمد عثمان احمد5242
دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولجيدمقبولندى محمد عىل مرىس الزيات5243
جيد591جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جداندى محمود احمد رشوان عبدالرحيم5244
دور ثانىمقبولجيد جدامقبولمقبولضعيفمقبولمقبولجيدمقبولندى نارص غيطانى عزب5245
مقبول494جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدندى نبيل محمود عمر5246
ممتاز685ممتازممتازممتازجيد جداجيدجيد جداممتازممتازممتازندى هامر محمد عبدالمجيد5247
مقبول486جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولنرفان احمد النادى احمد موىس5248
ى5249 ى سعد سعد ابوشاهي  مقبول479مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولنرمي 
ى سعيد زكريا ابراهيم العجوانى5250 جيد524جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدنرمي 
ه5251 ه شعبان صتر جيد558جيدجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدنهله صتر
مقبول500جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدنىه نبيل شحاته منيىس5252
جيد545جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدنور حسام عىل محمد ياقوت5253
جيد جدا629ممتازممتازجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداممتازجيد جدانور حسن عبدالمنعم عبده الشيىم5254
ى5255 جيد جدا617ممتازممتازجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدانور وائل محمد فتىح محمود حسي 
جيد541جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدنوران رجب محمد حسن ابراهيم5256
جيد جدا630جيد جداممتازجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداممتازنوران فتىح نرص عىل نرص5257
جيد جدا618جيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداممتازجيد جدانوران محمود عبدالمقصود رمضان5258
مقبول473مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولنورهان السعيد محمد الدناصورى5259
جيد555جيد جداممتازجيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيدنورهان حسن محمد حسن الشاذىل5260
دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولجيدمقبولنورهان عبدالحكيم ابراهيم جتر5261
مقبول476جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولنورهان محمد فتىح محمد عنانى5262
ه عىل عىل محمد حسن القرش5263 مقبول486جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولنت 
جيد521جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدهاجر عصام عبدالسالم بدر عطيه5264
جيد552جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدهاجر محمد محمد محمد ابوالسيد5265
مقبول490جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولهادى خالد سعد مصطفى الجديىل5266
مقبول519جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدهايدى السيد ابراهيم السيد احمد5267
جيد542جيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدهبه هللا مصطفى عبدالفتاح مصطفى الصيفى5268
جيد565جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدهبه جمعه السيد عبدالسالم محمد5269
جيد جدا645جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداممتازممتازهدى خالد سليمان شهاوى5270
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مقبول512مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولهشام شعبان عىل احمد هالىل5271
جيد جدا625جيد جداممتازجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداممتازجيد جداهند اسماعيل ابراهيم شحاته5272
ف حسن حسن القلفاط5273 جيد551جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدهيام ارسر
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهوفاء سعد فاضل محمد شعبان ابوعامر5274
جيد جدا649جيد جداجيد جداممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جداممتازممتازيارا السيد عىل محمد رمضان5275
مقبول495جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبوليارا خالد عبدالعال ابو زيد عمر5276
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهيارا سعيد توفيق عىل داغر5277
يف عبدالعاىط محمود اسماعيل5278 جيد577جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدايارس رسر
ى الشحات مصطفى طايع مدين5279 مقبول516جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدياسمي 
ى خالد احمد محمود يوسف5280 مقبول513جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدياسمي 
ى خالد عبدالرازق محمد5281 مقبول492مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولياسمي 
ى خالد محمد احمد عوض5282 جيد582جيد جداممتازجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جداياسمي 
ى عبدالنارص اسماعيل محمد عبدهللا5283 جيد594جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداياسمي 
ى محمد احمد عبدالسالم عبد المجيد5284 جيد جدا658جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيدممتازممتازممتازياسمي 
مقبول511مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيديحن  محمد فرج احمد عطيه5285
جيد538جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيديمنى عادل السيد محمود عىل5286
جيد575جيد جداممتازجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيديمنى متوىل السيد احمد مهران5287
دور ثانىمقبولجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف احمد يحن  محمد احمد فضل هللا5288
مقبول458جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبوليوسف عبدالحميد احمد الدخاخنى5289
مقبول407.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولوفاء احمد محمد احمد السقا5290


