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راسبضعيف جداالباثولوجيامقبولمقبولضعيفضعيفضعيف جداجيدمقبولمقبولضعيف جداابانوب اسامه عزيز حنا خليل5001

جيد554جيد جداجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداممتازمقبولابانوب جرجس كامل صليب5002

جيد586جيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدممتازجيد جداجيد جداابانوب رافت ساىم عبدهللا عبدالنور5003

ن5004 مقبول512مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولابراهيم احمد حامد بدوى حساني 

جيد جدا614جيد جداممتازجيدجيد جداجيدجيدممتازجيد جداجيداحمد بدرى قبيىص احمد5005

جيد جدا613جيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جداممتازممتازجيد جدااحمد بيوىم عياد السيد بيوىم5006

جيد527جيد جدامقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولاحمد حمدى عبدالموجود محمد5007

جيد584جيد جداجيدجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جدااحمد سعيد ابراهيم عىل السقا5008

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد صبىح محمد عبدالعزيز فرج5009

مقبول423مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد عادل كمال الدين محمد عىل زيد5010

جيد584جيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيداحمد عاطف محمد عبدهللا سليمان5011

ى5012 ممتاز706جيد جداممتازممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازاحمد عيد احمد الحضن

جيد جدا666ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازممتازاحمد عيد السيد شلضم5013

دور ثاننمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد مجدى حسن عىل ابوعماره5014

ن عبدالحميد ابوالسعد5015 مقبول484جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيداحمد مجدى حسي 

دور ثاننضعيف جداالباثولوجيامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولجيدمقبولاحمد مجدى فوزى السيد العوضن5016

جيد جدا672ممتازممتازممتازجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيد جدااحمد مجدى محمد حسن المزين5017

جيد جدا620جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيداحمد محمد سليم احمد5018

نونى الكوىم5019
جيد535جيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيداحمد محمد مصطفن شر

مقبول497مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولاحمد محمود عبدهللا احمد ابراهيم5020

جيد572جيد جداجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدادهم عبدالغنن احمد عبدالغنن زغلول5021

مقبول437مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولادهم محمد رمضان احمد5022

محجوبهتربيه وانتاج الدواجنمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسامه عصام الدين محمد محمد عىل هيكل5023

ق محمد عبدالوهاب محمد5024 جيد524جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولاستتى

جيد520جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولاشاء ابراهيم ابوزيد مىك محمد5025

مقبول514جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولاشاء احمد سعد زغلول محمد عىل5026

جيد532جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولاشاء احمد عبدالغنن عبدالهادى العتوى5027

مقبول498جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولاشاء ثروت عبدالحليم عبدالعاىط5028

جيد536جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جدااشاء جتى محمد احمد عطاهلل5029



راسبضعيف جداالباثولوجيامقبولمقبولضعيفضعيفضعيف جداجيدمقبولمقبولضعيف جداابانوب اسامه عزيز حنا خليل5001

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاشاء سمت  محمدى زيدان حسب هللا5030

مقبول483جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولاشاء عادل عىل حسن ابوالدهب5031

مقبول413مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاشاء عىل احمد السيد حسن5032

مقبول491جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيداشاء محمد يوسف احمد حمود5033

جيد552جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جداجيداشاء يىح جمعه خميس خليل5034

مقبول448مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولاشاء يرسى محمد محمد شور5035

جيد546جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جداجيداسالم عزت مصيلىح ابراهيم5036

مقبول464مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيداسالم مصطفن السيد محمد حسن5037

جيد526جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيداسماء احمد محمد سالمه5038

جيد591جيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدااسماء انس محمود نعينع5039

مقبول446مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولاسماء انور مصطفن شعبان5040

جيد531ممتازمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولاسماء جمعه محمد احمد عبدالرحيم5041

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسماء ربيع عبدالعظيم يوسف5042

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسماء عبدالمنعم خليل ابراهيم5043

مقبول485مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولاسماء عبدالنارص شعبان محمد5044

جيد567جيدجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيد جداممتازجيداسماء عطيه عبدالفضيل عبدالمنعم زايد5045

ن العزب5046 جيد جدا631جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدممتازجيد جداجيد جدااسماء مجدى عبدالسميع امي 

جيد573جيد جداجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيد جداممتازجيداسماء محمد عبدالرحيم احمد5047

مقبول437جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولاسماء مصطفن عرجاوى درويش ابوعرب5048

راسبغياب(خاص  )الفسيولوجيا ضعيف جداالطفيلياتغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياباالء احمد عىل عبدالمجيد احمد5049

دور ثاننمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولاالء احمد محمد بسيونن عبدهللا5050

مقبول515جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولاالء السيد عبدالرحيم محمد5051

جيد576جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدااالء سعيد عرجاوى عطيه5052

يدى5053 دور ثاننمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولاالء سعيد محمود الرسر

جيد550جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيداالء سمت  عبدهللا عبدالحميد5054

مقبول516مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيداالء عبدهللا عثمان عبدهللا عثمان5055

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاالء عصام سعيد محمد رمضان5056

مقبول481جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاالء محمد عطيه هللا عىل5057

مقبول489جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدامال محمد سعد محمود عىل5058

جيد575جيد جداجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداامانن عطيه شحاته واصف5059

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهامانن فرج رجب مصطفن5060

جيد523جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيدامانن مصطفن محمد زيدان5061



راسبضعيف جداالباثولوجيامقبولمقبولضعيفضعيفضعيف جداجيدمقبولمقبولضعيف جداابانوب اسامه عزيز حنا خليل5001

مقبول514جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولامل احمد ابراهيم احمد محمد5062

جيد جدا610جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدممتازممتازجيد جداامنيه ابراهيم عىل ابراهيم5063

مقبول456مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولامنيه محمد عطيه محمد الديب5064

جيد520جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولامت  عالء عبدالبصت  محمد5065

وك المالح5066 ه عبدالسالم عبدالعظيم متى مقبول428مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامت 

ه محمد محمد احمد فياله5067 جيد545مقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدامت 

ه محمود محمد عبدالرازق محمود5068 راسبمقبولضعيفضعيفضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفمقبولضعيفامت 

مقبول438جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاميىل ادوار اسحق بطرس5069

جيد جدا665ممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازممتازاميمه عىل مننى مطرود5070

مقبول485جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولاندرو نادى شفيق خله5071

مقبول433مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولانطوان مجدى فوزى يواقيم5072

جيد546جيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولايمان احمد ابراهيم ابراهيم مرجان5073

جيد564جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدايمان احمد محمد احمد السيد5074

ىع والسموم واالجراءاتمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولايمان السيد عبدالقادر عبدالعزيز محمد5075 دور ثاننضعيف جداالطب الرسر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايمان السيد محمود سعد5076

مقبول466مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولايمان حكم حسن محمد فرغىل5077

جيد528جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولايمان سعد عبدالهادى الصاوى5078

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايمان صالح عبدالعزيز ابراهيم5079

مقبول492جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولايمان محمد ابراهيم وراد فزاع5080

ى5081 مقبول513جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولايمان نض رجب عيسوى الزهت 

مقبول418جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايه ابراهيم محمد سليمان الشافىع5082

ن5083 دور ثاننجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولجيدضعيفايه احمد حسن شاهي 

دور ثاننمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولجيدمقبولايه هللا السيد السيد احمد االزوك5084

جيد581جيدجيدجيدجيدمقبولجيدممتازجيد جداجيدايه هللا السيد عباس محمد ابوخطيب5085

مقبول430مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولايه حسن عبدالفتاح عىل عيد5086

مقبول510جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولايه عبدالرحيم عىل محمد5087

جيد530جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدايه عبدالفتاح محمد سليمان محمد القلشانن5088

مقبول438مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولايه عىل محمد حسن عىل بركات5089

مقبول453جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولايه محمد السيد محمد نايل5090

مقبول510جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدايه محمد الشناوى حماد السيد النشار5091

جيد531جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولايه هشام محمد طاهر احمد عبدالرازق5092

جيد جدا610ممتازجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداممتازجيد جداايه يرسى محمد عىل دراج5093



راسبضعيف جداالباثولوجيامقبولمقبولضعيفضعيفضعيف جداجيدمقبولمقبولضعيف جداابانوب اسامه عزيز حنا خليل5001

مقبول443مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولباسنت مجدى محمود ابراهيم عثمان5094

ن عىل خليفه5095 جيد524جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدباسنت محمد حسني 

مقبول464جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولبانسيه احمد عطيه خليل الصوت5096

جيد585جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيد جداممتازجيد جدابثينه فتىح عبده سالم سالم5097

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهبرديس احمد محمد محمد السيد سالم5098

مقبول509جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولبركسام وصفن رياض مملوك5099

جيد525جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدبسمه احمد عبدالرحيم محمد مصطفن عبده5100

مقبول431جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبسمه صالح الدين عبدالعاىط سالم5101

جيد524جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدبيتر نظىم سعيد تادرس5102

مقبول475مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولبيالجيه حنا جاد عبدالسيد عبده5103

دور ثاننضعيف جدا(عام  )فسيولوجى ضعيف جداالباثولوجياجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولتفر الدين يىح عبدالغفار حمد ابوحمده5104

مقبول494مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولتفر محمد عبدالحفيظ عبدالحافظ غنيم5105

جيد جدا605جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيد جداتيست  نونى حسن محمد واىل5106

مقبول502جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجورجينا رزق شنوده تعلب5107

مقبول490جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولحاتم عىل حافظ عىل عبدالحق5108

جيد569جيد جداجيدمقبولجيدجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداحبيب سمعان حبيب سمعان5109

ن محمد سليمان5110 ن محمد حسي  مقبول507جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولحسي 

مقبول424مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالد محمد سعد عبدالمجيد درويش5111

جيد579جيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيد جداممتازجيد جدادانا احمد محمد ابوزيد حامد5112

مقبول509مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيددعاء رضا احمد عبدالرحمن الشيخ5113

ممتاز691ممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازممتازممتازدعاء رفعت عبدالعظيم صالح عىل5114

مقبول465جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولديفيد طياب راغب مفيد5115

جيد541جيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدممتازجيددينا احمد جالل احمد ابراهيم5116

جيد جدا605جيد جداجيدمقبولجيد جداجيدمقبولممتازممتازجيد جدارانا محمد رزق محمد فاضل5117

جيد527جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولرباب محمد احمد محمد ابراهيم رمضان5118

مقبول516جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدرحاب محمد قرشر محمد5119

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهرحاب محمد محمد حماده ابوزهو5120

مقبول439جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولرحمه نبيل عبدالعزيز محمد5121

جيد563جيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيد جداممتازجيدرضا سعيد شعبان سيداحمد شمسيه5122

جيد561جيدجيدمقبولجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولرغده شعبان عوض منصور الدنشاىل5123

ىع والسموم واالجراءاتمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهرمضان السيد محمد منصور5124 محجوبهالطب الرسر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهرمضان جمعه ابراهيم عىل5125



راسبضعيف جداالباثولوجيامقبولمقبولضعيفضعيفضعيف جداجيدمقبولمقبولضعيف جداابانوب اسامه عزيز حنا خليل5001

جيد565جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداممتازجيدرنا احمد محمد حمدى محمد شعيب ابوعىل5126

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهرنا احمد غريب عبدالعزيز الجداوى5127

جيد565جيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدرنا اميل حليم جوهر5128

مقبول474مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولرنا مصطفن مصطفن غباشر5129

مقبول465جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولروان حازم احمد وحيد الدين نجيب سويلم5130

جيد581ممتازجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدروفان عاطف محمد الحسينن5131

مقبول479مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولروفيده محمود عبدالحليم محمود المصيلىح5132

مقبول483جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولرويدا عصام الدين محمود محمد وهدان5133

ىع والسموم واالجراءاتمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهريم احمد محمود يوسف5134 محجوبهالطب الرسر

جيد575جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيدريم اسماعيل عبداللطيف اسماعيل5135

جيد جدا604جيد جداجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداممتازجيد جداريم محمود مرش محمد عىل5136

مقبول438مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولساره احمد عبدالموىل عبده احمد5137

مقبول515جيد جدامقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولساره جمال عبدالعظيم مصطفن الصعيدى5138

جيد529جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدساره خالد محمد السيد عطيه5139

ىع والسموم واالجراءاتضعيف جداامراض التناسل وامراض الذكورهغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابساره رجب رمضان شبل سليمان5140 راسبضعيف جداالطب الرسر

دور ثاننمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفساره عماد محمد عزالعرب عوض5141

مقبول473جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولساره محمود ابراهيم عبدالهادى5142

مقبول468جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولساىل ساىم سعد جرجس5143

مقبول483جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولساىم عادل امت  رؤوف5144

ىع والسموم واالجراءاتجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسلىم فتىح عبدالرؤف طليس5145 مقبول433مقبول(خاص  )باثولوجى مقبولالطب الرسر

مقبول443مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولسمر كمال فؤاد محمد الخالل5146

دور ثاننمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيف جداجيدجيد جدامقبولسميه يوسف عبدالجواد قطب السيد5147

مقبول487مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولسندس عصام الدين السيد احمد ابراهيم5148

جيد جدا605جيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جداممتازجيد جداسوزان نبيل نجيب نعمه هللا5149

وق احمد اسماعيل غنيم5150 دور ثاننمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولجيدمقبولشر

ى احمد نضه5151 يف صتى مقبول454مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولشر

ين عادل السيد ابراهيم سارى5152 جيد جدا675ممتازجيد جداممتازجيد جداجيدجيد جداممتازممتازممتازشر

يف بركات5153 يف عبدالحميد شر ين شر جيد527جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدشت 

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهشيماء محفوظ محمد محمد عىل5154

جيد550جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيدشيماء محمد رمضان احمد عبدالرحمن5155

دور ثاننمقبولمقبولجيدجيدضعيف جدامقبولمقبولممتازمقبولشيماء مصطفن سعد ابراهيم حموده5156

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهصابرين ابوالحسن معوض شاور5157



راسبضعيف جداالباثولوجيامقبولمقبولضعيفضعيفضعيف جداجيدمقبولمقبولضعيف جداابانوب اسامه عزيز حنا خليل5001

يف5158 مقبول507مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولطارق محمد سعيد سعد شر

مقبول467مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولعادل جمال الدين عىل محمد صقر5159

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن دحدوح5160

محجوبهامراض باطنهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدالرحمن السيد حسن عبدهللا5161

جيد544مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدممتازجيد جدامقبولعبدالرحمن بشت  جويزى صالح جويزى5162

كمان5163 مقبول457مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعبدالرحمن ساىم السعيد التر

مقبول466مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولعبدالرحمن سمت  محمد احمد المالىح5164

ن رحومه5165 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدالرحمن فوزى ادمي 

مقبول455جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعبدهللا محمد احمد محمود شلنى5166

مقبول471جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعبت  عبدالكريم زايد محمود5167

جيد583جيد جداجيدجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدعبت  محمد احمد محمد5168

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعزميه احمد محمد احمد السقا5169

جيد593جيد جداجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداعالء مجدى السعيد محمود مصطفن5170

مقبول484مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولعىل زكريا محمد حسن سعد5171

مقبول483جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعلياء صالح الدين محمود محمد حسن صقر5172

جيد568جيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيدعلياء عىل كامل عىل الديب5173

جيد جدا607جيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداممتازجيد جداعلياء محمود فهىم جاب هللا5174

مقبول417مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعلياء مغازى عبدالمنعم المرشدى5175

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمر خميس محمد محمود شحاته5176

مقبول456مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعمر عادل عبدالجليل عىل الكحيل5177

مقبول463مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولعمر مصطفن محمد ابوزيد السيد5178

جيد570جيد جداجيدمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداعمرو ساىم حسن محمد حسن5179

دور ثاننمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولعمرو ساىم كمال سليمان يسن5180

ى المضى5181 مقبول469مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعمرو كامل صتى

دور ثاننمقبولمقبولضعيفمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولغاده سعد جمعه محمود محمد5182

دور ثاننمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولجيدمقبولغاده صبىح عبدالحليم محمد مجاهد5183

جيد589جيدجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداغاده محمد ساىم عىل عطيه رضوان5184

مقبول441مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولغدير رافت محمد الراسخ5185

جيد540مقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيدفاطمه الزهراء سالم حسن رمضان يوسف5186

راسبضعيف جدا(عام)االنسجه والخاليا غيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابفاطمه محمد مصطفن ابراهيم السيد5187

مقبول496جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولفردوس عىل فتح هللا عبدالجواد5188

وز السيد خميس محمد احمد5189 مقبول500جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولفت 



راسبضعيف جداالباثولوجيامقبولمقبولضعيفضعيفضعيف جداجيدمقبولمقبولضعيف جداابانوب اسامه عزيز حنا خليل5001

جيد524جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولكاترين عاطف منت  راغب حنا5190

ن سيف بسكالس عبدهللا5191 جيد536جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدكرستي 

ف جمال الدين محمد عامر5192 مقبول503جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدكريم اشر

جيد جدا623جيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدممتازجيد جداجيد جداكريم محمد محمد جمال الدين محمد5193

لس عادل ادوارد لبيب5194 غائبغيابتربيه وانتاج الدواجنغياب(عام  )علم األدوية غيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابكت 

لس وصفن فرانك حنا5195 مقبول426مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكت 

مقبول513جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبوللينا محمد عبدربه الزغنى سالم5196

ف شفيق جرجس5197 مقبول489جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمادونا اشر

جيد545ممتازجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدمادونا عادل عيىس فهيم5198

مقبول445جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمارتينا انيس موريد ابراهيم5199

مقبول509جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمارى ميالد نجيب جرجس5200

جيد549جيد جداجيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدمارينا نشات فرج ايوب سليمان5201

مقبول415جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمايكل مجدى خله جندى5202

جيد532جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولمحمد احمد سيداحمد المليىحى5203

ف عباس سويفن محمد5204 غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمحمد اشر

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمحمد حسن ابراهيم ابراهيم حسن5205

مقبول441مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمحمد حماده محمد السقا5206

مقبول519جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدمحمد رفاىع ابراهيم رفاىع5207

جيد جدا647ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداممتازمحمد ساىم سالم عبدالعزيز سالم5208

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد صالح مصطفن قاسم عبدالعال5209

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد عبدالننى جمعه عىل5210

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد عىل احمد عبدالحميد5211

مقبول480جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمحمد فريد اسماعيل ابراهيم غالب5212

ممتاز695ممتازجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازمحمود ابراهيم متقال متقال5213

باض5214 مقبول468مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمحمود جميل السيد ابوالمعاىط الرسر

جيد521جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدمحمود عبدالكريم عبدالكريم محمد رمضان5215

 احمد محمد5216
ر
دور ثاننمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولجيدمقبولمروان دسوق

مقبول503مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدمروه حمدى عبدالستار متوىل جمعه5217

مقبول465جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمريم السيد محمد حجازى5218

ن5219 جيد556جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدمريم جمعه شجلوف حسي 

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمريم خالد سيف الدين عبدالفتاح5220

مقبول494جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمريم عيىس وديع فهيم سمعان5221



راسبضعيف جداالباثولوجيامقبولمقبولضعيفضعيفضعيف جداجيدمقبولمقبولضعيف جداابانوب اسامه عزيز حنا خليل5001

جيد جدا603جيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداممتازجيد جداجيدمريم مجدى محمد الشاطنى رزيقه5222

ن5223 جيد577جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداممتازجيد جدامريم محمد كمال السيد حسي 

 سمت  محمد حسن سليمان5224
مقبول499جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمصطفن

مقبول434جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمصطفن مجدى محمد احمد محمد السيد5225

مقبول519مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولمصطفن محمود محمد محمد شتا5226

ف جورج ينن ديمو5227 مقبول476جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمكسيموس اشر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمنار رمضان عبدالحكيم ابوالعطا5228

مقبول506جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمنار محمد حسن عىل حسن5229

مقبول431مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمنه هللا احمد عىل محمد محمد حمزه5230

جيد549جيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدمنه هللا عاطف عبدالحميد عىل عثمان5231

مقبول511جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمنه هللا محمد عىل اسماعيل محمد5232

مقبول503جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمنه هللا محمد محمد جابر5233

مقبول513جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدمنه محمد ياقوت ابراهيم طعيمه5234

ه5235 جيد540جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدمنن جمال محمد عمت 

جيد553جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدمنن منت  مصطفن ابراهيم مصطفن5236

ه سعد السيد الديب5237 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمنت 

مقبول442مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمها محمد محمود عبدالاله5238

مقبول489جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمهند السيد محمد متوىل5239

دور ثاننضعيف جداالباثولوجيامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولموش حسن موش حسن5240

جيد562جيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمونيكا سمت  فهىم خليل مسعد5241

جيد551جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدىم السعيد عبدالسالم ابوالنضن5242

دور ثاننمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولجيدضعيفىم السيد عىل كريم5243

مقبول478جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولميار عادل كمال الدين محمد5244

نا داوود فخرى بباوى ابراهيم5245 مقبول428جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمت 

ن5246 نا رفعت توفيق حسي  مقبول411مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمت 

ن5247 نا محمود احمد حسن حسي  ممتاز691جيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداممتازممتازممتازممتازمت 

5248
ر
نا ممدوح احمد محمود دسوق مقبول425مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمت 

يت رؤوف لمىع ينن مرقص5249 مقبول515جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمت 

مقبول511جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمينا عادل لبيب فرج حبيب5250

مقبول458مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولناديه احمد محمد المغرنى احمد محمد عبدالرحيم5251

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهناديه هانن محمد عبدالعزيز عوض5252

مقبول491مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدنجالء محمد احمد محمد احمد5253



راسبضعيف جداالباثولوجيامقبولمقبولضعيفضعيفضعيف جداجيدمقبولمقبولضعيف جداابانوب اسامه عزيز حنا خليل5001

جيد590جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدممتازجيد جداجيد جداندى حسن عىل هاشم عىل5254

ن5255 مقبول490جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولنرفان طارق عبدالحميد خليل حسي 

دينن5256 ن وجدى السيد حافظ التى جيد580جيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيدنرمي 

جيد528مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولنسمه جمال محمود عىل فرج5257

وك5258 جيد599جيدجيدجيدجيدمقبولجيدممتازممتازجيد جدانشوى ايهاب السيد عبدهللا متى

ممتاز681جيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازنهاد قدرى محمود اسماعيل امام5259

جيد556جيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدنهال رمضان السباىع حجازى5260

ن تمام5261 مقبول453جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولنىه عمر تمام حسي 

جيد554جيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدجيد جداممتازجيدنور جمال عىل احمد مصطفن5262

جيد546جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدنور وليد مصطفن ابراهيم5263

مقبول487مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولنورا متوىل حمدى متوىل ابوزيد5264

ان  محمد بدر السعدون البدر5265 مقبول479مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولنوف جتى

ه محمد محمد عبدالرؤوف5266 جيد جدا618جيد جداجيدجيدجيد جداجيدمقبولممتازممتازجيد جدانت 

مقبول462جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولهاجر محمد عنانن محمد نمنم5267

جيد540جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدهاله عوض عبدالحليم دانش5268

مقبول450مقبول(عام)االنسجه والخاليا مقبولالطفيلياتجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهايدى سعيد محمد مصطفن عوض5269

جيد577جيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيدهبه السيد الدرمىل عبداللطيف5270

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبههبه هللا صالح الدين محمد عبدالحميد النكالوى5271

مقبول514جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولهبه هللا محمد محمود قبارى5272

اره5273 جيد530جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيدهدير سليمان محمد احمد شر

جيد جدا630جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداهدير عىل ناجى ابراهيم شاوش5274

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبههدير يرسى عبدالمنعم  عليوه5275

مقبول467جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولهند احمد ابوالحسن احمد ابراهيم5276

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبههند صالح محمد ابراهيم الصباغ5277

ف عبدالعزيز حمزه ابراهيم5278 جيد552جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولممتازجيد جداجيدهنيه اشر

محجوبهامراض التناسل وامراض الذكورهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهوفاء احمد محمد احمد السقا5279

جيد535جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولوفاء هشام حسن دياب5280

جيد542جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدوالء حمدى عبدالحميد الصاوى5281

مقبول457مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولوهبه يحن  محمد عىل نض الدين5282

ء محمد مهدى عامر5283 دور ثاننمقبولضعيفمقبولمقبولضعيف جداجيدمقبولجيد جدامقبوليارا هانن

ن احمد حامد بدوى5284 جيد550جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدممتازجيدياسمي 

ن احمد سعد احمد5285 جيد جدا609جيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيد جداياسمي 



راسبضعيف جداالباثولوجيامقبولمقبولضعيفضعيفضعيف جداجيدمقبولمقبولضعيف جداابانوب اسامه عزيز حنا خليل5001

ن صالح محمد منصور السقا5286 جيد558جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيد جداجيدياسمي 

دور ثاننمقبولمقبولضعيفمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبوليرسا احمد رمزى حسن حسن محمد5287

مقبول458مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبوليمنن عبدالفتاح عبدالحميد عبدالجواد5288

ن5289 مقبول469جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبوليمنن مجدى شعبان عىل شاهي 

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهيوستينا نجيب سالمه فرج سليمان5290


