
2020-2019نتيجة الفرقة ألاولى للعام الجامعى     جامعة دمنهور

   كلية الطب البيطرى
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أمتياز49أمتياز43مقبــول29جيــــد34.5جيد جدآ39.5ض جدآ18مقبــول28.5جيــــد34إبرآم ناجي ابراهيم رزق1001

أمتياز46جيد جدآ40مقبــول31.5جيــــد33.5جيــــد33ضعيف23.5جيد جدآ40.5أمتياز43ابراهيم سعيد عبدهللا مصطفى عيد1002

جيد جدآ38جيــــد37ضعيف23مقبــول28.5مقبــول27.5ضعيف22.5مقبــول31مقبــول28ابراهيم محمود سعيد النحراوى1003

أمتياز48أمتياز45مقبــول26مقبــول25مقبــول30.5ضعيف23جيــــد36.5جيــــد32.5اثار فتحى عبدهللا محمد محمد1004

أمتياز50أمتياز45مقبــول27.5جيــــد34جيد جدآ38.5مقبــول29.5جيــــد36.5جيد جدآ39احمد ابراهيم احمد محمد الخياط1005

مقبــول25أمتياز43ض جدآ16.5ضعيف20.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف21احمد اسماعيل عبدالعاطى اسماعيل1006

جيــــد37أمتياز43ت.رت.رضعيف22.5ضعيف24.5ضعيف20.5مقبــول28.5ضعيف24احمد بسيونى جمعة شيحة1007

غغغغغغغغغغغغغغغغاحمد توفيق عباس راتب1008

أمتياز48أمتياز44ضعيف23ضعيف23ضعيف23ض جدآ16.5مقبــول31مقبــول30.5احمد حامد احمد عامر1009

أمتياز48أمتياز46ضعيف24مقبــول32مقبــول30.5ضعيف21جيــــد32.5مقبــول26.5احمد حماده صابر محمود على1010

أمتياز44جيد جدآ41مقبــول26مقبــول25.5ض جدآ19.5ت.رت.رمقبــول27مقبــول26احمد حمدى عبد الجليل عبد الحميد1011

أمتياز43أمتياز43ضعيف21.5مقبــول25مقبــول29ضعيف22.5مقبــول30.5مقبــول32احمد سعد محمود محمد سالم حجاج1012

غغغغس نجاحةناجحغغغغغغغغغغاحمد سعيد احمد على النشار1013

جيد جدآ40جيــــد34مقبــول25.5مقبــول26جيد جدآ39ضعيف22مقبــول29.5جيــــد34.5احمد شعبان عيد محمد1014

جيــــد33جيد جدآ42ضعيف24.5مقبــول29.5جيد جدآ41مقبــول25أمتياز42.5جيد جدآ40احمد عادل عبد الحليم نصر عبد العال1015

مقبــول26جيد جدآ40مقبــول25.5ضعيف22.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول29.5ضعيف24احمد عادل موسى فرج موسى1016

جيــــد37أمتياز45ضعيف22.5مقبــول28مقبــول27ضعيف23.5جيد جدآ41.5جيــــد35احمد عبدالحليم عبدالجواد ضرغام1017

أمتياز48جيــــد37مقبــول32جيــــد34.5مقبــول32مقبــول28أمتياز43جيد جدآ38احمد عبدهللا عبدالمنصف احمد زكى1018

غغغغس نجاحةناجحغغغغغغغغت.رت.راحمد عبدهللا فراج محمد فراج1019

جيــــد35جيد جدآ40ض جدآ19.5ضعيف24جيــــد33ضعيف22جيد جدآ39مقبــول25.5احمد عزالعرب عبدالمعطي عبداللطيف الدفراوي1020

حقوق ألانسانلغة انجليزيةوراثةفسيولوجى هستولوجى التشريح
أسم الطالب م

كيمياء حيويةسلوكيات الحيوان
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جيد جدآ40أمتياز43مقبــول30جيــــد34جيــــد33ضعيف22جيــــد34.5جيد جدآ38احمد عزت محمد عبد العزيزغانم1021

جيد جدآ42جيــــد35ض جدآ15.5ض جدآ17ت.رت.رت.رت.رضعيف21.5ض جدآ18احمد عالء ابراهيم علي الشحم1022

غغغغس نجاحةناجحغغغغغغغغغغاحمد عماد حامد عبد الرازق1023

أمتياز43جيــــد35ضعيف23ضعيف24ضعيف24.5ض جدآ16ضعيف23مقبــول27احمد فرج سعد هللا عبد الجليل قاسى1024

أمتياز46أمتياز43ضعيف22.5مقبــول26.5ت.رت.رض جدآ19مقبــول28مقبــول30.5احمد مجدى شحاتة محمد1025

مقبــول32جيد جدآ40ض جدآ14.5ض جدآ15.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.راحمد محمد ابراهيم  اسماعيل عابدين1026

أمتياز48أمتياز43ضعيف21.5مقبــول25.5مقبــول29ت.رت.رضعيف24.5مقبــول28.5احمد محمد عبد الوهاب عبد الصادق1027

مقبــول25جيــــد36ت.رت.رضعيف23ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف24احمد محمد محمد عماره1028

أمتياز46جيــــد35ض جدآ15.5ضعيف21ت.رت.رت.رت.رت.رت.رض جدآ17.5احمد محمد محمد محمود شهاوى1029

جيد جدآ41جيد جدآ40ض جدآ17.5ض جدآ18ضعيف22ض جدآ19ت.رت.رضعيف24.5احمد محمود كامل احمد بيومى1030

جيــــد37أمتياز45مقبــول26ضعيف23.5جيــــد32.5ض جدآ18مقبــول26مقبــول29.5احمد محمود محمد إبراهيم1031

جيد جدآ40جيد جدآ40مقبــول27مقبــول30.5مقبــول29ضعيف23جيد جدآ39.5جيــــد34.5احمد مصطفى محمد ابراهيم عبد الرازق1032

مقبــول27مقبــول30ت.رت.رض جدآ13ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.راحمد مهدى ابراهيم عبد الاله1033

مقبــول26جيد جدآ38ض جدآ19.5ضعيف22مقبــول26.5ضعيف21ت.رت.رمقبــول27احمد ناجى احمد محمود1034

جيد جدآ38جيد جدآ38مقبــول25مقبــول25.5ضعيف24ت.رت.رمقبــول32جيــــد33.5احمد ناصر عبدالغنى قطب فريج1035

جيــــد36جيد جدآ40ض جدآ19ضعيف24.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف22احمد نصر محمد محمود1036

جيــــد35جيد جدآ41ضعيف23مقبــول26.5مقبــول26ت.رت.رمقبــول32مقبــول26.5احمد هشام المأمون محمد مراد سالم1037

أمتياز45أمتياز45مقبــول30.5جيــــد33.5مقبــول31.5ضعيف23.5جيد جدآ40.5جيد جدآ38اروه عنتر ابراهيم محمد محمود1038

مقبــول31جيد جدآ38ت.رت.رض جدآ17ت.رت.رت.رت.رت.رت.رض جدآ17.5اسامه على اسماعيل ابراهيم سويف1039

أمتياز48أمتياز49جيد جدآ40جيــــد37جيد جدآ40مقبــول28.5جيد جدآ39جيد جدآ41.5اسراء الدسوقى عبد الرحمن ابراهيم1040
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أمتياز44جيد جدآ41ضعيف22ضعيف24.5مقبــول31ت.رت.رت.رت.رجيــــد33اسراء رزق الشحات محمد1041

أمتياز47أمتياز43مقبــول28مقبــول27مقبــول30مقبــول26.5مقبــول30.5جيــــد37اسراء رمضان محمد عبد هللا سعفان1042

أمتياز49أمتياز44جيــــد33جيــــد34جيد جدآ38.5جيــــد32.5أمتياز42.5جيد جدآ40اسراء صفوت ابراهيم محمود سامى1043

جيد جدآ38أمتياز45مقبــول25مقبــول32مقبــول30.5ضعيف21.5ضعيف23جيــــد35اسراء ضياء الدين عبد الجواد جابر1044

أمتياز47أمتياز47جيد جدآ39.5جيد جدآ39جيــــد37جيــــد34.5أمتياز45جيد جدآ41.5اسراء عادل عبدالفتاح ابراهيم1045

أمتياز49أمتياز47جيــــد35.5جيد جدآ38.5جيد جدآ41.5جيد جدآ39أمتياز48.5أمتياز45اسراء عادل محمد فوزى عبد الصادق1046

أمتياز44أمتياز44مقبــول30.5مقبــول29.5مقبــول26.5ضعيف23جيد جدآ38.5جيــــد33اسراء عبدهللا عبدالمجيد ابراهيم كراويه1047

جيد جدآ42جيد جدآ41ضعيف22مقبــول25.5مقبــول27ت.رت.رمقبــول27.5ضعيف24اسراء عزت على امام السيد امام1048

أمتياز49أمتياز47مقبــول28مقبــول29جيــــد35ت.رت.رمقبــول30مقبــول30اسراء محمد محمود خطاب1049

أمتياز45أمتياز44مقبــول29جيــــد34.5مقبــول26ت.رت.رجيد جدآ42جيــــد33.5اسراء وجيه عبدالوهاب جاب هللا1050

جيد جدآ40جيد جدآ42ض جدآ19.5مقبــول26.5مقبــول25ت.رت.رت.رت.رض جدآ19اسالم صبحى امام مصطفى1051

أمتياز49أمتياز44ضعيف23.5مقبــول25مقبــول31ت.رت.رمقبــول32مقبــول31.5اسماء احمد محمود محمد ندا1052

أمتياز45جيد جدآ39جيد جدآ37.5جيــــد37جيــــد36مقبــول30جيد جدآ41أمتياز44اسماء جمال عبدالقوى الجاهل1053

أمتياز45جيد جدآ40ضعيف23.5مقبــول31.3مقبــول28ض جدآ16جيــــد33مقبــول31اسماء رضا ابراهيم عبد المقصود1054

أمتياز46أمتياز43مقبــول26مقبــول29مقبــول27.5ضعيف21.5أمتياز43.5مقبــول26.5اسماء عيد عثمان محمود1055

جيــــد36جيد جدآ42مقبــول32جيــــد34جيــــد35.5ضعيف21جيد جدآ41جيد جدآ40اسماء مبروك حسن طايل حسن1056

أمتياز43جيد جدآ42مقبــول29.5مقبــول31جيــــد33ضعيف23جيد جدآ41جيــــد33.5اسماء محمد هاشم صالح عيد1057

أمتياز47أمتياز44جيــــد37جيد جدآ40أمتياز42.5مقبــول32أمتياز42.5أمتياز44االء احمد السعيد ابراهيم محى الدين1058

أمتياز43جيد جدآ40ض جدآ19.5ضعيف22.5مقبــول27.5ضعيف20ت.رت.رمقبــول29االء احمد السيد رجب حسن رجب1059

أمتياز43جيد جدآ42ضعيف23مقبــول31مقبــول28.5ضعيف23مقبــول28جيــــد33االء جمال عبدالفتاح محمد ابراهيم1060
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أمتياز45أمتياز47جيــــد33مقبــول29جيــــد35مقبــول26جيد جدآ42جيــــد35االء خالد محمد على سالم1061

أمتياز48أمتياز44جيــــد35.5مقبــول27جيــــد32.5مقبــول27.5جيد جدآ40جيد جدآ39.5االء سالم محمد محمد عبدالفتاح1062

أمتياز45أمتياز43مقبــول30.5مقبــول30.5مقبــول31ض جدآ19جيــــد36جيــــد35االء شحاتة محمد رمضان1063

أمتياز45جيد جدآ41ضعيف24.5مقبــول26.5مقبــول25ت.رت.رجيــــد37مقبــول27.5االء صبحي محمد عبد العزيز1064

أمتياز49أمتياز43جيــــد35.5جيد جدآ38.5جيــــد34.5مقبــول30جيــــد36جيــــد35.5االء عبد الناصر محمد الجمل1065

أمتياز50أمتياز44مقبــول29.5جيــــد32.5جيــــد34.5ضعيف24.5جيــــد33.5جيــــد34االء على عبدالفتاح جبر1066

مقبــول27مقبــول32ت.رت.رضعيف24مقبــول29.5ت.رت.رضعيف22.5ت.رت.راالء محمد محمد احمد1067

أمتياز45أمتياز44جيــــد35.5جيــــد32.5مقبــول31.5مقبــول26.5جيــــد36.5جيد جدآ42االء محمد محمد علواني الجندي1068

أمتياز49أمتياز44مقبــول30مقبــول30.5مقبــول31.5ضعيف23.5ت.رت.رجيــــد33.5االء ممدوح عبد الغني العظيني1069

مقبــول30أمتياز47مقبــول27.5جيــــد32.5مقبــول30ض جدآ18جيد جدآ40جيــــد35.5االء ناجى احمد محمد1070

أمتياز45أمتياز46مقبــول31مقبــول31مقبــول29ضعيف22مقبــول28.5مقبــول31.5الشيماء نبيل عبد العظيم اللبني1071

أمتياز50أمتياز45مقبــول31مقبــول30.5جيــــد32.5ضعيف22جيــــد37جيــــد33.5امال محمد على محمد حسين البدرى1072

جيــــد35جيد جدآ38ت.رت.رضعيف21.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف20امانى احمد محمد  احمد ابوغزاله1073

أمتياز50أمتياز43ضعيف21مقبــول29.5مقبــول32ض جدآ19ت.رت.رجيــــد35امانى احمد محمد قنديل1074

أمتياز50أمتياز46جيــــد34.5مقبــول31.5مقبــول28ضعيف24.5جيــــد36.5جيــــد34امانى عزت محمد سويلم1075

أمتياز50أمتياز45جيــــد32.5جيــــد35.5جيــــد36.5مقبــول27جيد جدآ40.5جيــــد36.5امانى محمد السيد الدكرورى1076

أمتياز48أمتياز45جيــــد34.5جيــــد33جيــــد35ضعيف23.5جيد جدآ38جيــــد34.5امانى محمد عبد البارى نظير1077

أمتياز45أمتياز46مقبــول29.5مقبــول28.5جيــــد33.5ضعيف24.5جيد جدآ39جيــــد35امل عادل فتحي عبد الصادق عطيه1078

أمتياز49أمتياز48مقبــول29.5مقبــول28مقبــول28.5ض جدآ18.5جيــــد34.5جيــــد34.5امل عاطف عبدهللا على1079

غغغغغغغغغغغغغغغغامل مجدى عبد العظيم حسن1080
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أمتياز50أمتياز44مقبــول30مقبــول29.5جيد جدآ38.5ضعيف23.5جيــــد36جيد جدآ38امل هانى السعيد يوسف قريطم1081

غغأمتياز46جيــــد36جيــــد33جيــــد33.5مقبــول29جيد جدآ41.5جيد جدآ41.5امنيه عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز1082

جيــــد35جيد جدآ38ضعيف22مقبــول26مقبــول29ت.رت.رمقبــول29ضعيف23.5امنيه عبدالوهاب عبد المجيد عبدالدايم1083

أمتياز47أمتياز48جيد جدآ41.5جيد جدآ37.5أمتياز42.5مقبــول31.5أمتياز42.5أمتياز43.5امنيه فايز عبد المنعم فتح1084

أمتياز49أمتياز45مقبــول27جيــــد34جيــــد35.5مقبــول26.5جيد جدآ38جيد جدآ41امنيه قنديل مسعود عبد العاطى1085

أمتياز45جيد جدآ38ض جدآ18.5مقبــول25ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف21امير فيليب ميخائيل مرقص1086

أمتياز48أمتياز45مقبــول30.5مقبــول29.5مقبــول30ضعيف23.5مقبــول30مقبــول28.5اميره حسن محمد نعيم1087

أمتياز43أمتياز45جيــــد34جيــــد32.5مقبــول31.5مقبــول26.5جيد جدآ39.5جيــــد35.5اميره سعيد عبد الفتاح محمود1088

أمتياز49أمتياز46ضعيف24.5مقبــول29.5جيــــد35ت.رت.رجيــــد34.5مقبــول29.5اميره سمير محمد خنيزى1089

أمتياز45أمتياز44جيــــد33جيــــد37جيد جدآ39جيــــد34جيد جدآ40.5أمتياز44.5اميره عيد أحمد عبدالمنعم1090

أمتياز48أمتياز49ضعيف24ضعيف24مقبــول29.5ضعيف22.5جيــــد33.5مقبــول30.5اميره محمد احمد صادق1091

أمتياز49أمتياز46مقبــول32جيــــد35.5جيــــد33.5ضعيف23.5جيــــد34.5مقبــول32اميره محمد على مصطفى1092

أمتياز50أمتياز43جيد جدآ42أمتياز43.5أمتياز45جيــــد37أمتياز49أمتياز45.5اميره محمد محمود الدماطى1093

جيد جدآ40أمتياز44ضعيف24ضعيف24.5ت.رت.رضعيف23مقبــول26.5مقبــول27اميره محمود ابراهيم عبدالغفار الحداد1094

جيد جدآ39أمتياز45مقبــول30.5مقبــول26.5جيــــد33ت.رت.رمقبــول27.5مقبــول30.5اميره مسعود رجب عبد الحليم1095

غغغغغغغغغغغغغغغغاميره مصطفى محمد شوقى زكريا1096

أمتياز45أمتياز44جيــــد32.5مقبــول28.5جيــــد33.5ضعيف24.5جيد جدآ40.5جيد جدآ39.5انهار فرج عبدالمنعم السيد الحدودى1097

جيد جدآ40جيد جدآ42مقبــول28.5مقبــول31.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول30.5مقبــول27ايمان السيد فاروق السيد المرلي1098

جيد جدآ40أمتياز47جيــــد33.5جيــــد35جيــــد33.5مقبــول27.5جيد جدآ37.5جيد جدآ40.5ايمان جمعه على ابراهيم على1099

أمتياز45أمتياز47أمتياز43جيد جدآ39.5جيد جدآ40.5جيــــد35أمتياز44.5أمتياز46ايمان عبد هللا زكريا على خليل1100
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جيد جدآ40جيد جدآ41ض جدآ19ضعيف22.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول31ضعيف22.5ايمان محمد ابراهيم محمد مصطفى1101

أمتياز44أمتياز46مقبــول32مقبــول32جيــــد33.5ضعيف21.5جيــــد36جيد جدآ38ايمان محمد عسران سلطان شيبوب1102

غغغغغغغغغغغغغغغغايمان محمد محمود الشاعر1103

أمتياز50أمتياز45مقبــول31جيــــد32.5مقبــول29مقبــول28مقبــول30جيد جدآ41ايمان محمد محمود عبد العزيز قبالى1104

أمتياز50جيد جدآ42جيــــد33مقبــول26.5جيــــد32.5ضعيف23.5جيد جدآ37.5مقبــول29.5ايمان هشام على مصطفى شعبان1105

أمتياز48أمتياز47جيــــد36جيــــد32.5جيــــد32.5ضعيف23مقبــول28.5جيد جدآ40.5ايمن شعبان عبدالرؤف عبدالمعطى فرج1106

أمتياز49أمتياز47ضعيف22مقبــول29مقبــول27.5ضعيف20مقبــول31جيــــد33ايمن على على محمد1107

أمتياز47أمتياز44جيــــد34جيــــد35ت.رت.رضعيف23.5مقبــول30جيد جدآ38.5ايه ابراهيم عزام محمد1108

أمتياز50جيد جدآ42جيــــد33مقبــول32جيد جدآ37.5جيــــد33.5جيد جدآ39جيــــد35.5ايه بيومي سعد رشدان1109

أمتياز46أمتياز43مقبــول28مقبــول29ت.رت.رت.رت.رجيــــد35.5مقبــول28ايه تيسير فتح االله اسماعيل هالل1110

أمتياز43أمتياز45مقبــول27.5ضعيف24مقبــول29ضعيف20مقبــول31.5جيــــد34.5ايه حشمت فتحى خلف هللا احمد1111

أمتياز49أمتياز43مقبــول29جيــــد35.5مقبــول27.5ض جدآ18أمتياز45جيــــد33.5ايه سعداوى موسى منصور1112

أمتياز45أمتياز43ضعيف24.5مقبــول25.5مقبــول28ضعيف20.5مقبــول31.5مقبــول31ايه على عبد الحميد على الشيخ1113

جيد جدآ40جيــــد35ت.رت.رضعيف24.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف24.5ايه على محمد خليل الراعى1114

أمتياز45أمتياز45مقبــول27مقبــول32مقبــول29.5ضعيف21جيــــد35.5جيــــد35.5ايه مسعود هندى عبد المقصود1115

أمتياز50أمتياز46مقبــول28.5مقبــول30مقبــول28.5ض جدآ19.5جيــــد32.5جيــــد34.5ايه نبيل إبراهيم جودة1116

جيد جدآ40أمتياز45مقبــول30.5مقبــول31جيــــد35مقبــول25.5جيــــد36جيد جدآ38بدر عبدالمجيد قطب بدر النجار1117

جيد جدآ40أمتياز46ضعيف23.5مقبــول27.5ت.رت.رضعيف22.5جيــــد34.5ضعيف22.5بسمه فخرى إمام السيد1118

جيد جدآ40جيد جدآ39ضعيف24مقبــول29.5مقبــول26.5ضعيف24.5ت.رت.رمقبــول28تسنيم أنور عبده خليل نوار1119

أمتياز45جيد جدآ40ضعيف22مقبــول30.5ت.رت.رت.رت.رجيــــد37ضعيف20.5جابر رجب طة حميدة1120
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أمتياز45أمتياز43ضعيف22.5جيــــد33مقبــول32ضعيف22.5مقبــول30جيد جدآ38جمال عبدالناصر محمد ابواسماعيل1121

أمتياز43أمتياز43جيــــد36.5مقبــول31جيــــد33.5ت.رت.رجيد جدآ41.5جيــــد37جهاد ابراهيم على محمد الشرقاوي1122

غغغغغغغغغغغغغغغغجهاد عالء مبروك احمد حسنين1123

أمتياز49أمتياز47مقبــول31.5جيــــد33.5ض جدآ17.5ضعيف22جيــــد34جيــــد32.5جهاد هشام محمود عبدالفتاح شلش1124

أمتياز45أمتياز43مقبــول29مقبــول27.5مقبــول26ت.رت.رمقبــول26.5مقبــول25.5حبيبه مجدى سعيد ابراهيم خليل1125

أمتياز45أمتياز44جيــــد37جيد جدآ37.5جيــــد37مقبــول30.5جيــــد36جيد جدآ41حبيبه محمد خليل عبد العزيز الهلباوى1126

أمتياز44أمتياز46جيــــد36جيد جدآ41.5جيد جدآ42جيــــد34.5أمتياز43.5أمتياز43.5حسام فايز عبد المنعم علي بدر1127

أمتياز45أمتياز44ضعيف23مقبــول26مقبــول25.5ت.رت.رجيد جدآ38.5مقبــول25حسن سمير حسن ابراهيم جاب هللا1128

أمتياز49أمتياز45مقبــول26مقبــول26.5مقبــول25ت.رت.رمقبــول28.5ضعيف20حسن مسعد حسن الزنقلى1129

أمتياز46أمتياز46جيــــد37جيــــد35جيــــد35مقبــول30جيد جدآ38.5جيــــد36حسناء عبد هللا محمد محمود  نعمة هللا1130

أمتياز49أمتياز45جيد جدآ40جيــــد33مقبــول31.5مقبــول27جيد جدآ39جيد جدآ38حسين ناجى منيسى ناجى منيسي1131

أمتياز46أمتياز44مقبــول28مقبــول27.5مقبــول29.5ضعيف21.5جيــــد37مقبــول29حمدى وليد البسيوني ابراهيم1132

أمتياز44أمتياز44جيــــد36جيــــد36مقبــول30.5مقبــول25جيد جدآ40.5جيد جدآ38.5حنين احمد محمد عبد الودود ابو السعود1133

مقبــول30جيد جدآ40ضعيف24مقبــول31.5مقبــول25.5ت.رت.رمقبــول32مقبــول31.5خالد ايهاب احمد ختعن1134

مقبــول30جيــــد36ض جدآ14ضعيف23.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رخالد كامل احمد ابو الخير1135

أمتياز45جيد جدآ40مقبــول28مقبــول31.5مقبــول30ضعيف22مقبــول27.5مقبــول29.5خلود اشرف حمدى محمد هديب1136

أمتياز43جيد جدآ42مقبــول27.5مقبــول29ضعيف24.5ضعيف22.5جيــــد32.5جيــــد34دنيا محمد بدران عرفة الجزار1137

أمتياز50أمتياز46جيد جدآ38جيــــد35.5جيد جدآ38ضعيف21.5مقبــول29جيد جدآ40.5دنيا محمد عبدالحفيظ النجار1138

أمتياز50أمتياز45مقبــول32جيد جدآ38.5جيــــد36ضعيف24.5جيد جدآ40جيــــد35.5دينا جعفر عبدالفتاح مرسى  أبويوسف1139

أمتياز50أمتياز46مقبــول26مقبــول25.5مقبــول29ضعيف22مقبــول28.5مقبــول27دينا رضا سعد موسى قمبر1140
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أمتياز46أمتياز48مقبــول29مقبــول28ت.رت.رمقبــول26.5جيد جدآ38.5مقبــول28دينا سعيد شعبان محمد هبيلة1141

أمتياز49جيد جدآ42جيــــد33جيد جدآ38.5جيد جدآ41ضعيف20جيد جدآ42جيد جدآ38.5رانيا جمال سعيد علي1142

أمتياز50أمتياز43جيــــد33جيــــد34.5مقبــول31.5مقبــول30جيد جدآ41.5جيــــد35.5رانيا حمدي السيد محمود راشد1143

أمتياز46أمتياز44جيد جدآ39جيــــد36.5جيــــد36ضعيف24أمتياز45.5جيــــد34رانيا كمال دسوقى احمد القصاص1144

أمتياز48أمتياز48مقبــول31جيــــد33مقبــول32مقبــول26.5جيــــد37جيد جدآ38.5رانيا ناصر عبد الرحمن ابراهيم الدفراوى1145

أمتياز45جيد جدآ41مقبــول29مقبــول30.5مقبــول31.5مقبــول25جيد جدآ37.5جيــــد35.5رحاب صالح عبداللطيف ابراهيم جاهين1146

مقبــول30جيد جدآ39مقبــول25.5مقبــول26.5مقبــول27ت.رت.رجيــــد34مقبــول26.5رحاب محمود شحاته محمود عوض1147

أمتياز49أمتياز44مقبــول27مقبــول31.5مقبــول31ض جدآ18.5أمتياز42.5مقبــول25رحمه الصافى محمد ابراهيم ابو عيانه1148

أمتياز46أمتياز45جيــــد33.5مقبــول32جيــــد34.5مقبــول28جيد جدآ39.5جيــــد36رحمه رجب صبحى الشناوى1149

أمتياز50جيد جدآ40ضعيف23مقبــول27مقبــول27.5ضعيف20.5مقبــول28ضعيف21.5رشا خميس عبد الحميد محمود عطية1150

أمتياز44جيد جدآ41مقبــول29مقبــول29.5جيــــد33.5جيــــد32.5جيــــد35مقبــول29رضا جابر محمود خليفه جاموس1151

أمتياز44جيد جدآ38ضعيف23جيــــد33.5مقبــول31.5ضعيف23.5جيد جدآ38.5مقبــول30.5رضوى محمد محمد حمادة ابو زهو1152

جيد جدآ40جيد جدآ40ض جدآ18.5ضعيف24.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول31.5ضعيف22رغده ثروت سامى قاسى فرج1153

جيد جدآ41أمتياز44مقبــول29مقبــول30مقبــول30ضعيف22.5مقبــول31.5مقبــول31.5رقية احمد رحيم حميده حمدان1154

مقبــول26جيــــد35ت.رت.رمقبــول26ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.ررنا خالد عبدالعزيز محمود اغا1155

جيد جدآ40جيد جدآ41ضعيف22.5مقبــول29مقبــول26.5ت.رت.رجيد جدآ39.5مقبــول29.5رنا ماهر عبيده ابوسيف1156

أمتياز50أمتياز45جيــــد33مقبــول28.5جيــــد35.5ضعيف23جيــــد35.5جيــــد36رنا مجدي محمد محمد عوض1157

أمتياز45أمتياز43ضعيف20.5جيــــد34.5مقبــول26.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول27.5رنيم محمود محمد الشهاوى1158

جيد جدآ40جيد جدآ41مقبــول26مقبــول29مقبــول26.5ض جدآ18.5جيــــد36.5جيــــد35روان أشرف محمد شبل عميش1159

أمتياز47جيد جدآ41ضعيف22.5ضعيف22.5مقبــول28.5ت.رت.رمقبــول25ض جدآ18روان حاتم مصطفى  محمود حمدان1160
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أمتياز47جيد جدآ42مقبــول27.5مقبــول26.5مقبــول32ت.رت.رمقبــول32مقبــول29.5روان محمد سيد احمد زايد1161

أمتياز45أمتياز44مقبــول29مقبــول27جيــــد33ض جدآ18جيــــد34.5جيد جدآ39روان محمد عاطف عبد الرحمن محمد1162

أمتياز45أمتياز44مقبــول30.5مقبــول30.5مقبــول28ض جدآ19.5جيــــد35جيد جدآ37.5روان محمد على محمد كرم1163

أمتياز45جيد جدآ42جيــــد35جيــــد33مقبــول31ضعيف22أمتياز43جيــــد36روضه على محمد شومان1164

جيد جدآ39جيــــد36ت.رت.رمقبــول25ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.ررؤيه محمد زكى خالد حجازى1165

أمتياز44جيد جدآ41ض جدآ18مقبــول26مقبــول28.5ض جدآ18.5جيــــد34مقبــول31ريهام ابو المكارم عبد المولى محمد العربى1166

أمتياز48أمتياز44جيــــد33جيــــد37جيــــد33مقبــول27.5أمتياز47.5جيد جدآ37.5ريهام عباس حسنين شمس1167

أمتياز49جيد جدآ42مقبــول31.5جيــــد36.5جيــــد36مقبــول28أمتياز42.5جيد جدآ39ريهام محمد عبد الفتاح جنيدى1168

جيــــد33مقبــول30ت.رت.رضعيف23ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رزياد اسامة كمال خليل نوار1169

غغغغغغغغغغغغغغغغزياد عبده عبدالمنعم جنيدي1170

أمتياز49أمتياز46مقبــول28جيــــد32.5جيــــد32.5مقبــول25مقبــول30جيد جدآ39.5زياد محمد محمد سمير الصواف1171

جيــــد33أمتياز44مقبــول28.5مقبــول32جيد جدآ37.5ض جدآ18أمتياز43جيــــد37زينب عصام عبد العزيز عبداللطيف الدفراوي1172

جيد جدآ39أمتياز43مقبــول32مقبــول27.5مقبــول27.5ض جدآ19.5مقبــول30.5جيــــد34زينب محمد احمد عبد القادر عبدهللا1173

جيــــد37جيد جدآ40ضعيف21جيــــد33.5مقبــول28.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول27.5ساره خميس محمد السيد بركات1174

أمتياز46جيد جدآ38مقبــول28.5مقبــول32جيــــد34ت.رت.رجيد جدآ39مقبــول28.5ساره سعيد السيد عبد العزيز محمد1175

أمتياز45جيد جدآ42جيــــد34.5مقبــول29.5مقبــول29.5ضعيف23.5جيد جدآ40.5جيــــد33.5ساره محمد على إبراهيم1176

جيد جدآ41أمتياز47مقبــول28.5جيــــد33.5مقبــول28.5مقبــول30أمتياز42.5جيــــد36ساره محمود عطية حامد1177

أمتياز45أمتياز43جيــــد36.5جيــــد36.5جيد جدآ39.5ضعيف22.5جيــــد36أمتياز46ساره وائل محمود محمد مندور1178

أمتياز45أمتياز46مقبــول28مقبــول30مقبــول28.5مقبــول25مقبــول28.5جيــــد37سالى خيرى كمال عبدالمنعم1179

مقبــول30جيد جدآ42ضعيف21مقبــول26ت.رت.رت.رت.رت.رت.رمقبــول28سامى صالح عبدالمنعم ابراهيم سويف1180
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مقبــول30مقبــول32ضعيف20.5ضعيف23ت.رت.رضعيف20مقبــول28.5ضعيف23.5سعد السيد سعد على1181

جيــــد35أمتياز43جيــــد36.5جيــــد34مقبــول31ت.رت.رمقبــول29جيــــد36.5سعيد محمد سعيد علي عطيه1182

أمتياز48أمتياز45جيــــد37مقبــول31.5جيــــد35ضعيف23جيــــد34جيــــد36سلمى محمد محمود محمد صالح1183

أمتياز45أمتياز44ضعيف21.5مقبــول30مقبــول28.5ت.رت.رمقبــول31مقبــول28سلمى محمد مصطفى شعبان1184

أمتياز47أمتياز43ضعيف24.5جيــــد33.5مقبــول31ضعيف21.5مقبــول30.5مقبــول30.5سلمى محمود على محمود1185

أمتياز47جيد جدآ42مقبــول31جيــــد36.5جيــــد35ضعيف22جيــــد36جيد جدآ41سماء السيد احمد محمد النشرتى1186

جيد جدآ42جيد جدآ41ضعيف22.5ضعيف22ت.رت.رت.رت.رمقبــول26ضعيف23.5سماء محمود محمد عبدالرحمن البطراوى1187

جيد جدآ38أمتياز44ضعيف21مقبــول31مقبــول31ت.رت.رت.رت.رضعيف23سمر فرج عبد المولى فرج سعيد1188

جيــــد34أمتياز44مقبــول31مقبــول31.5مقبــول28.5ض جدآ16مقبــول29.5جيــــد34.5سميحه وجيه محمد محمود جوده1189

أمتياز45أمتياز44مقبــول27مقبــول28جيــــد34.5ت.رت.رجيــــد36.5جيــــد34.5سهى عزت عوض هللا إبراهيم1190

أمتياز47أمتياز46جيــــد34جيد جدآ37.5جيــــد37مقبــول26مقبــول30.5جيــــد37سهير عصام عبد الحميد محمد عمر1191

جيد جدآ42أمتياز46ضعيف22.5مقبــول31.5مقبــول26.5ت.رت.رمقبــول28مقبــول28.5سهيله حسنى البحيرى ابراهيم ابوحالوه1192

جيد جدآ38أمتياز47ت.رت.رضعيف20.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف21.5سهيله صالح محمد سرور1193

جيد جدآ40جيد جدآ42أمتياز43.5جيد جدآ39.5جيد جدآ38مقبــول30أمتياز50أمتياز43سهيله فايز عبدالغني طايل1194

أمتياز47جيد جدآ41ضعيف23جيــــد33ت.رت.رضعيف20.5مقبــول29.5غغسهيله محمد احمد مبروك1195

مقبــول25جيد جدآ39ض جدآ18.5مقبــول25.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف21سهيله محمود عطيه عبد العزيز الشريف1196

أمتياز50جيد جدآ40جيــــد36مقبــول32جيــــد36مقبــول30جيــــد34.5جيد جدآ37.5سوزان حامد حمدي كامل عبد الكريم1197

أمتياز43جيد جدآ41مقبــول28جيــــد33جيــــد36.5مقبــول25.5جيــــد33جيد جدآ39.5سوزان علي عوض عبد الحميد الجارحى1198

جيد جدآ41جيــــد33ت.رت.رمقبــول27.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف23شادى محمد محمد ميالد1199

أمتياز50أمتياز46ضعيف24مقبــول26.5مقبــول28ت.رت.رمقبــول31.5مقبــول31.5شروق خالد عيسي احمد خليل1200
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أمتياز43جيد جدآ42ض جدآ19.5مقبــول26ت.رت.رت.رت.رمقبــول26.5ضعيف21شروق رمضان السيد عبدالفتاح السيد1201

جيد جدآ42جيد جدآ42ت.رت.رمقبــول25.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول29مقبــول31شريف على السيد على خنيسه1202

أمتياز50أمتياز43جيــــد36جيــــد34.5جيــــد36.5مقبــول28جيد جدآ41.5جيد جدآ38شمس عصام محمد الفخرانى1203

جيد جدآ39أمتياز44جيــــد34جيــــد37جيد جدآ41.5ضعيف22.5أمتياز43.5أمتياز44شمس ياسر عبد السالم عبدالحليم الزيات1204

أمتياز45جيد جدآ40مقبــول31مقبــول29مقبــول32مقبــول28جيــــد32.5جيــــد35شيماء صبرى على عبدالحليم قطب1205

جيــــد37جيــــد34ضعيف22مقبــول26.5مقبــول25.5ضعيف22ضعيف24.5مقبــول26.5صالح عاطف علي مهنا عبدالدايم حميدة1206

مقبــول25جيد جدآ40ت.رت.رمقبــول25ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رصالح محمد صالح يوسف احمد خضر1207

أمتياز49أمتياز43جيــــد33مقبــول27.5جيــــد35.5مقبــول28.5جيــــد34.5جيــــد37صفاء فتحى محمد الحسينى المعجنى1208

أمتياز50أمتياز46أمتياز44.5أمتياز46.5أمتياز45.5جيد جدآ40.5أمتياز48جيد جدآ41.5صفاء مصطفى محمد عبد الباري1209

مقبــول32جيــــد34ت.رت.رمقبــول27.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول26مقبــول25.5صالح منصور على احمد هالل1210

مقبــول28جيد جدآ42أمتياز42.5جيد جدآ39.5جيد جدآ40جيــــد37جيد جدآ41جيــــد37ضحا حمادة عبد هللا عبد الرحمن سعد1211

جيد جدآ42أمتياز44جيــــد36جيــــد36.5جيــــد36.5مقبــول30.5أمتياز43.5جيــــد35ضحى مرسى فوزى على مرسى القبالوى1212

مقبــول31جيــــد34ض جدآ15ضعيف23ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رطارق فؤاد الجالي بسيوني1213

جيد جدآ38غغض جدآ19مقبــول27مقبــول26.5ت.رت.رمقبــول31ضعيف22.5عادل محمد فؤاد عبد الحميد غانم1214

جيد جدآ38جيد جدآ41جيد جدآ37.5مقبــول31.5جيــــد35.5مقبــول32جيد جدآ37.5جيــــد36.5عبد الحليم محمد عصام الدين صالح مصطفى الشيخ عمر1215

غغغغغغغغغغغغغغغغعبد الحميد علي عبدالحميد مصطفي غازى1216

جيــــد34جيد جدآ39مقبــول25مقبــول25مقبــول26.5ت.رت.رت.رت.رجيــــد35عبد الرحمن جابر عبد الرحمن محمد الدماطى1217

مقبــول30مقبــول31ض جدآ19ضعيف20.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف21.5عبد الرحمن حاتم إبرهيم حسن عزام1218

جيــــد33جيــــد33ت.رت.رضعيف21.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول25.5ض جدآ18.5عبد الرحمن سعيد ابراهيم عبد هللا ابو خليل1219

أمتياز45أمتياز45ضعيف20ض جدآ19.5ض جدآ18ت.رت.رت.رت.رضعيف21.5عبد الرحمن عبد الهادي محمد ابو خليل1220
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أمتياز49أمتياز44مقبــول31.5مقبــول31جيــــد33.9مقبــول28جيــــد33.5أمتياز43.5عبد الرحمن علي أحمد علي علوان1221

مقبــول26جيد جدآ38ت.رت.رمقبــول25.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول26مقبــول30عبد العزيز صبحى عبد العزيز محمود رمضان1222

أمتياز46أمتياز45جيــــد33.5جيد جدآ41جيد جدآ39مقبــول31جيد جدآ39أمتياز45عبد هللا انور عبد العزيز أحمد قمر1223

غغغغت.رت.رغغغغغغغغت.رت.رعبد هللا مصطفى عبد هللا ابو الخير1224

أمتياز45أمتياز45جيــــد33جيــــد35جيــــد37ضعيف23.5ت.رت.رجيد جدآ37.5عبد هللا يحيى ابو اليزيد على شحاتة1225

أمتياز47أمتياز46مقبــول27مقبــول31مقبــول27ضعيف20مقبــول26.5مقبــول27.5عبدالمؤمن شهاب الدين محمد حسن محمد ابراهيم1226

أمتياز44أمتياز43مقبــول30مقبــول29.5جيــــد33ضعيف22.5أمتياز48جيــــد33عبير فارس عبد الرحيم عبد الونيس1227

جيد جدآ40مقبــول25ت.رت.رضعيف22ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف21عصام سالمة ابراهيم عبد الفتاح1228

أمتياز46جيد جدآ40مقبــول29.5جيــــد33جيــــد35ضعيف20مقبــول30جيــــد35.5على ماهر محمد عبدالعزيز1229

أمتياز43أمتياز43مقبــول26.5مقبــول31.5مقبــول27ضعيف21ضعيف23.5مقبــول27علياء أحمد على عبدالحميد شرف1230

أمتياز44جيد جدآ42جيد جدآ39جيد جدآ39.5جيــــد34مقبــول31أمتياز43جيد جدآ42علياء افريج ابو العطا عبدالعال عبدالدايم1231

أمتياز50أمتياز47جيــــد34جيد جدآ37.5جيد جدآ38.5جيــــد32.5أمتياز45.5جيد جدآ41علياء محمد حسام سعيد احمد عكاشة1232

أمتياز47جيد جدآ39مقبــول26.5مقبــول29.5مقبــول28ت.رت.رأمتياز45.5جيد جدآ38علياء يسرى عبد العزيز محمد سالم1233

جيد جدآ40جيد جدآ42ضعيف22مقبــول31.5ت.رت.رضعيف20.5جيــــد34.5مقبــول29عماد خالد محمدسالم1234

جيد جدآ42جيد جدآ42ضعيف24.5جيــــد35مقبــول31.5ت.رت.رجيــــد33جيد جدآ37.5عماد رجب عبد الجيد منصور1235

جيد جدآ38جيــــد34ت.رت.رضعيف22.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رعمار رجب محمد عبد الكريم مبروك1236

جيد جدآ38جيد جدآ39ت.رت.رض جدآ16ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رعمر خميس محمد مكاوى بهلول1237

جيــــد35جيــــد37ت.رت.رض جدآ12غغت.رت.رغغت.رت.رعمر عالءالدين ابراهيم القزاز1238

أمتياز50أمتياز45مقبــول28.5مقبــول32جيــــد35.5مقبــول32مقبــول31.5جيد جدآ38عمر محمد احمد ادريس1239

جيد جدآ42جيد جدآ38ض جدآ17ضعيف23.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف23.5عمر محمد كامل عبدالعزيز1240
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جيــــد35جيــــد36ض جدآ17مقبــول27ت.رت.رض جدآ17ت.رت.رمقبــول25.5عمرو محمد سعيد نجاح عيسي1241

جيد جدآ42جيد جدآ41مقبــول25.5مقبــول31.5ضعيف21ضعيف21.5مقبــول32جيــــد33عوض راضى عوض عوض محمد1242

مقبــول30جيــــد36ض جدآ16ضعيف22.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رمقبــول25عيد محمد فتحى حامد المزين1243

مقبــول30جيــــد36ت.رت.رضعيف22ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رغاده فتحى منصور رمضان1244

أمتياز48أمتياز48جيد جدآ39.5أمتياز42.5جيد جدآ39مقبــول31أمتياز42.5جيد جدآ41فاتن سالمة إبراهيم عبد الغفار سالم1245

مقبــول32جيــــد35ضعيف20.5مقبــول26ت.رت.رضعيف20ت.رت.رمقبــول29.5فارس جميل صموئيل بسالي عوض1246

أمتياز49جيد جدآ40مقبــول28مقبــول26.5مقبــول27.5ت.رت.رمقبــول29.5مقبــول28فاطمه اشرف احمد عبد العزيز منصور1247

جيــــد33جيد جدآ39ض جدآ19ضعيف24.5مقبــول25ض جدآ16ت.رت.رضعيف22فاطمه الزهراء مجدى ابراهيم1248

أمتياز48جيد جدآ39مقبــول31جيــــد35.5جيد جدآ38ضعيف23.5جيد جدآ39مقبــول28.5فاطمه خيرى إبراهيم عبد المالك1249

مقبــول25جيــــد36ت.رت.رض جدآ17ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رفاطمه رضا عبدالوهاب حسنين1250

أمتياز50جيد جدآ41جيــــد35جيــــد33.5جيــــد34.5مقبــول26.5جيد جدآ41جيد جدآ40.5فاطمه نصر حسن الحجراتى1251

أمتياز49جيد جدآ40ت.رت.رمقبــول27ت.رت.رضعيف20.5ت.رت.رضعيف23فاطمه ياسر السيد محمد1252

أمتياز46جيد جدآ39جيــــد35جيد جدآ38مقبــول32مقبــول25.5ت.رت.رأمتياز43.5فرح ربيع كامل ابراهيم عز العرب1253

أمتياز46أمتياز43جيــــد33.5جيــــد33جيــــد36مقبــول28.5جيــــد37جيد جدآ39فرح عماد الدين مصطفى الحصاوى1254

أمتياز46أمتياز46مقبــول27ضعيف20.5مقبــول26.5ت.رت.رمقبــول29جيــــد32.5فيروز ايهاب عبدالمنعم محمدالضوى1255

أمتياز50أمتياز44مقبــول31.5جيــــد33جيد جدآ38.5ضعيف24أمتياز42.5جيــــد35.5كرستينا عدلى جميل سعيد1256

مقبــول32جيد جدآ38ضعيف23مقبــول30.5ضعيف22ض جدآ19.5ت.رت.رمقبــول28كريم احمد جودة خليل1257

أمتياز50أمتياز47جيد جدآ41.5أمتياز43.5أمتياز43جيــــد34جيد جدآ40.5أمتياز44.5كريم شريف محمد ابوراجح1258

جيــــد35جيد جدآ38ت.رت.رضعيف23ت.رت.رت.رت.رمقبــول29.5ضعيف21.5كريم ناصر احمد محمد1259

أمتياز50أمتياز45ضعيف23مقبــول30مقبــول30ضعيف21.5جيــــد33مقبــول29.5لبنى طارق يس كامل عبدالسالم1260
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أمتياز47أمتياز44ضعيف21.5مقبــول26مقبــول27ضعيف22.5مقبــول27.5مقبــول29مايا بهاء فتحى السيد الغرينى1261

مقبــول25مقبــول29ض جدآ17ضعيف20ض جدآ19ض جدآ18مقبــول30.5ت.رت.رمحسن حتيته كامل الجالى منصور1262

غغغغغغغغغغغغغغغغمحمد ابراهيم مسعود عبد هللا ابراهيم1263

غغغغغغغغغغغغغغغغمحمد احمد بسام عبد هللا سالمة الجمل1264

أمتياز43أمتياز45مقبــول26مقبــول26.5مقبــول28.5مقبــول29جيــــد34.5جيــــد35محمد احمد حسن احمد ابو بكر1265

أمتياز43أمتياز48ضعيف21ضعيف23.5مقبــول28.5ضعيف22ضعيف24مقبــول27.5محمد احمد رزق شعيب على ابو نعيمه1266

جيد جدآ40أمتياز46مقبــول27.5مقبــول30مقبــول27ت.رت.رمقبــول30.5مقبــول26محمد احمد سلطان مصطفى عبد الرسول1267

مقبــول25جيد جدآ42مقبــول28جيــــد33ت.رت.رمقبــول32مقبــول31مقبــول32محمد احمد ضيف عزاز خنيسة1268

جيد جدآ39جيد جدآ39ضعيف22مقبــول25.5مقبــول27ت.رت.رضعيف24.5مقبــول29.5محمد احمد طه البسيونى1269

أمتياز44جيــــد35غغض جدآ19.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رمحمد السيد محمد كلش1270

جيد جدآ42جيد جدآ41مقبــول31مقبــول27.5مقبــول27مقبــول25ت.رت.رمقبــول30محمد ايهاب برهام علونى1271

أمتياز50أمتياز46ضعيف21مقبــول31مقبــول28.5ت.رت.رت.رت.رجيد جدآ39محمد حامد نصر حرحش1272

أمتياز48أمتياز43مقبــول25.5مقبــول29مقبــول30.5مقبــول25جيــــد33.5مقبــول31محمد حبيب زكى على عشيبه1273

أمتياز46أمتياز44ضعيف23.5مقبــول25ضعيف24.5ت.رت.رضعيف23ضعيف20محمد حمدى رمضان محمد عبدالمجيد1274

أمتياز45أمتياز44ضعيف24.5مقبــول30.5مقبــول29ت.رت.رمقبــول29مقبــول27.5محمد خليل ابراهيم محمود قنديل1275

جيد جدآ38جيــــد37ت.رت.رمقبــول28.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف20محمد رجب ابراهيم عبدالفتاح1276

جيــــد37أمتياز43ضعيف24.5مقبــول25.5مقبــول25.5ضعيف23جيــــد33.5مقبــول29محمد رشدى فتحى الخيارى1277

جيــــد35أمتياز46ضعيف23.5جيــــد34.5مقبــول29ضعيف20.5أمتياز44جيــــد34.5محمد سعد محمد محمد نصار1278

جيد جدآ42أمتياز47مقبــول25.5مقبــول30جيــــد32.5مقبــول25مقبــول28مقبــول26محمد سلطان تامر سلطان1279

أمتياز45جيــــد37ضعيف23مقبــول29ت.رت.رت.رت.رمقبــول26.5مقبــول31محمد سليمان منصور محمد طالون1280
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جيد جدآ40جيد جدآ41مقبــول31.5مقبــول28.5ضعيف24.5ضعيف22مقبــول31جيــــد33.5محمد سيد مصطفى صالح1281

جيــــد35جيد جدآ38ت.رت.رضعيف20ت.رت.رت.رت.رت.رت.رض جدآ19.5محمد طارق محمد علي شحاته1282

جيــــد36جيــــد36ت.رت.رض جدآ19.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف20.5محمد عبدالعاطى شحاته عبدالعاطى1283

أمتياز45أمتياز44جيــــد34جيــــد35.5مقبــول30.5جيــــد35جيــــد33.5جيــــد37محمد عبدهللا عبد الغنى نوفل1284

أمتياز45جيــــد35ض جدآ19.5مقبــول28ت.رت.رضعيف21مقبــول32مقبــول25.5محمد عبدربه محمد عبدربه1285

أمتياز49أمتياز43مقبــول25مقبــول28.5مقبــول29.5مقبــول26جيــــد32.5جيد جدآ38.5محمد عبده على امين العسكرى1286

جيد جدآ39أمتياز43مقبــول25.5مقبــول32مقبــول32مقبــول29جيــــد34جيــــد35محمد عزت انور حسن سيف النصر1287

غغغغغغغغغغغغغغغغمحمد عصام حماده نوار1288

جيد جدآ40أمتياز44مقبــول26مقبــول29.5ت.رت.رضعيف23.5ت.رت.رمقبــول27محمد عالء محمد مرسى سالم1289

جيد جدآ40أمتياز44ضعيف22مقبــول25مقبــول28ت.رت.رمقبــول26.5ضعيف23محمد عوض هللا عبد الوهاب عوض هللا1290

جيد جدآ40أمتياز47مقبــول32جيد جدآ39جيــــد37مقبــول25جيــــد35جيد جدآ39محمد فرج عبد الغنى طلبه النمكى1291

جيــــد35أمتياز47مقبــول28مقبــول31.5ت.رت.رضعيف24.5جيــــد33.5جيــــد35محمد محمود عبدالحميد حسين خطاب1292

جيد جدآ40أمتياز44ت.رت.رمقبــول27.5ت.رت.رضعيف20.5ت.رت.رمقبــول26محمد محمود متولى امين خاطر1293

جيد جدآ40أمتياز46جيــــد34جيــــد33.5جيــــد36ضعيف24جيــــد34.5أمتياز42.5محمد محمود محمد بكر1294

غغغغغغغغس نجاحةناجحغغغغغغمحمد محمود محمد عبادة1295

جيد جدآ38أمتياز43ض جدآ17.5مقبــول26ت.رت.رمقبــول25ض جدآ10.5مقبــول31محمد مدحت سليمان الجارحى ابوطالب1296

جيد جدآ40جيد جدآ39ض جدآ18.5مقبــول30ضعيف23.5ت.رت.رمقبــول29ضعيف23.5محمد مصطفى سالم بشبيشي حميد1297

أمتياز44جيد جدآ42ضعيف21مقبــول26مقبــول29.5ضعيف22.5مقبــول31.5مقبــول32محمد ولىء محمد احمد جنيدى1298

أمتياز45جيد جدآ39ضعيف20مقبــول28.5ضعيف24ت.رت.رمقبــول30.5جيــــد33محمود ايمن صالح على1299

جيد جدآ40أمتياز45ضعيف22مقبــول30.5مقبــول27ضعيف22.5جيــــد37مقبــول26محمود حامد ادريس جاب هللا1300
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جيد جدآ40أمتياز45مقبــول28.5مقبــول31.5جيــــد33ضعيف21.5مقبــول27مقبــول31.5محمود حمدى سالم حسن1301

مقبــول25مقبــول26ت.رت.رضعيف21ت.رت.رت.رت.رت.رت.رض جدآ19.5محمود رمضان سعيد ابراهيم احمد قمح1302

جيد جدآ40جيد جدآ42ت.رت.رض جدآ14.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رمحمود شحاته ابراهيم عبدالمنعم1303

أمتياز46ض جدآ18ض جدآ19مقبــول25.5ض جدآ17.5مقبــول25.5مقبــول32مقبــول26.5محمود عاطف محمود عطاهللا1304

غغغغغغغغغغغغغغغغمحمود عبدالمعطى محمود ابوطور1305

أمتياز47جيــــد37ت.رت.رض جدآ12.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رمحمود عيد ابراهيم عبدالحفيظ السداوى1306

أمتياز46جيد جدآ41ض جدآ18ضعيف24.5مقبــول25ت.رت.رت.رت.رضعيف20.5محمود كامل عوض السيد عفيفى1307

أمتياز43جيد جدآ42ت.رت.رضعيف23ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف22.5محمود محمد عبدالعظيم محمد سيف1308

أمتياز47جيــــد37ت.رت.رضعيف21ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف21.5محمود محمد عبده عبدالعال القاضى1309

جيد جدآ39جيد جدآ38ضعيف22.5ضعيف24.5ت.رت.رضعيف23.5جيــــد34مقبــول31.5محمود محمد فرج سليمان1310

جيــــد35جيد جدآ42ض جدآ19ضعيف24.5ضعيف24.5ت.رت.رمقبــول25ضعيف21.5محمود محمد محمود محمود العربى1311

أمتياز47جيد جدآ41ضعيف21.5مقبــول27مقبــول25ت.رت.رت.رت.رمقبــول26محمود مصطفى محمد محمد الصاوى عامر1312

مقبــول28مقبــول32ضعيف21مقبــول27ض جدآ18.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول26محمود منصور خليفه عبدالغني عياد1313

أمتياز43أمتياز47مقبــول29.5مقبــول32مقبــول32ت.رت.رجيــــد35.5جيــــد35مرام حسام حسين اللقانى1314

أمتياز43أمتياز45مقبــول28.5مقبــول25مقبــول29ض جدآ19.5جيد جدآ38.5مقبــول25مروان خالد زكي محمد فرحات الشيخ1315

جيد جدآ40جيد جدآ41ض جدآ19مقبــول27.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رمقبــول25مروان سعيد بسيونى غازى دربالة1316

أمتياز45أمتياز45جيــــد33جيــــد32.5مقبــول26ت.رت.رجيد جدآ38مقبــول32مروة وجية محمد عوض1317

أمتياز50أمتياز44ت.رت.رضعيف22.5مقبــول27ت.رت.رت.رت.رضعيف21مريم عادل عبد الحميد حسن الجابري1318

أمتياز46أمتياز44جيــــد33.5جيد جدآ40.5جيد جدآ39.5مقبــول28جيد جدآ40.5جيد جدآ40مريم على ابراهيم محمد نصار1319

أمتياز44جيد جدآ40ضعيف20.5مقبــول25.5مقبــول28.5ت.رت.رت.رت.رضعيف22مريم ياسر حسن الصباغ1320
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مقبــول30جيــــد36مقبــول27مقبــول27مقبــول25ت.رت.رجيــــد34.5مقبــول32مريم يحيا عبيد عبد ربه شنهاب1321

جيــــد37أمتياز45ضعيف24مقبــول28مقبــول29ت.رت.رمقبــول27.5مقبــول25مريم يوسف عازر يوسف حبيب1322

مقبــول25جيــــد34مقبــول26ضعيف23ت.رت.رت.رت.رت.رت.رمقبــول26مصطفى اشرف سعيد حسين الشماع1323

جيد جدآ40مقبــول31ت.رت.رضعيف22ت.رت.رت.رت.رت.رت.رض جدآ19مصطفي السيد عبد المعطي حسب هللا1324

أمتياز50أمتياز45جيــــد34جيد جدآ41.5أمتياز45ضعيف24.5أمتياز44جيد جدآ41.5مصطفي جابر عبدالواحد بخاطره1325

أمتياز46جيد جدآ38مقبــول28مقبــول28.5مقبــول31ت.رت.رجيد جدآ38جيــــد33.5مصطفى ربيع محمد شحاته1326

أمتياز49جيــــد36ض جدآ18مقبــول25.5ضعيف22ت.رت.رت.رت.رضعيف21مصطفى صبحى محمد محمد1327

مقبــول30جيــــد36ت.رت.رض جدآ18ت.رت.رت.رت.رت.رت.رض جدآ16.5مصطفي عبدالعزيز احمد فرج طليبه1328

جيد جدآ40جيد جدآ39ضعيف20.5مقبــول28ت.رت.رت.رت.رضعيف23مقبــول25مصطفى عصام حسن المنياوى1329

جيد جدآ38جيــــد35ض جدآ18ضعيف22.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول29.5ضعيف24مصطفي محمد احمد احمد1330

أمتياز45أمتياز45جيــــد34.5جيــــد36.5جيــــد34.5مقبــول28أمتياز44جيــــد33مصطفى محمد سعيد عبد الكريم1331

جيــــد37جيد جدآ42ضعيف20.5ضعيف23ت.رت.رت.رت.رمقبــول27ض جدآ19.5معاذ عالء الدين علي محمد عموش1332

جيــــد35جيــــد35ض جدآ17.5ض جدآ18.5ضعيف22.5ت.رت.رت.رت.رضعيف24.5منار السيد جمعه عبد الدايم محمد منيسى1333

جيد جدآ40جيد جدآ41مقبــول31.5مقبــول29.5مقبــول29ضعيف22أمتياز43.5مقبــول31.5منار سالم رمضان عويضه الجمل1334

أمتياز49أمتياز45جيــــد34جيــــد34.5جيــــد34.5ضعيف24.5جيد جدآ38جيد جدآ40.5منار عدالن فرج جمعه1335

أمتياز50أمتياز45جيد جدآ40جيد جدآ37.5جيد جدآ38ضعيف24.5أمتياز48أمتياز45منار عوض صبحى محمد اسماعيل الحبال1336

أمتياز46أمتياز46جيــــد34جيد جدآ41جيد جدآ38ضعيف22.5أمتياز43.5أمتياز44.5منار قاسم عبد الجواد أبو نار1337

أمتياز49أمتياز44ضعيف24.5مقبــول26.5مقبــول30.5ت.رت.رمقبــول30.5مقبــول27منار ماهر فتحي محمد سليمان1338

جيد جدآ42أمتياز44مقبــول26.5مقبــول31.5مقبــول27.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول25.5منار محمود عامر حامد1339

أمتياز44أمتياز45جيــــد33جيــــد35.5جيــــد32.5مقبــول26جيد جدآ38.5جيد جدآ39منار وجيه عبد السالم البجالتى1340
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جيــــد35جيد جدآ40مقبــول30مقبــول31مقبــول28ت.رت.رمقبــول31مقبــول29.5منه هللا ايمن خميس علي مرسي1341

أمتياز50جيد جدآ42مقبــول29جيــــد35جيــــد36.5ضعيف23.5جيــــد32.5جيــــد37منى وجيه هاشم احمد التحفه1342

أمتياز50جيد جدآ38ت.رت.رمقبــول25مقبــول25.5ت.رت.رت.رت.رجيــــد36مؤمن عصام محمد القاضى1343

أمتياز48أمتياز43مقبــول29.5مقبــول28جيــــد32.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول25موندا موريس وديد فرج هللا1344

جيد جدآ42أمتياز44مقبــول28.5مقبــول32ت.رت.رت.رت.رت.رت.رجيــــد33مى احمد فتحى حسين عبدالمعطى1345

أمتياز48أمتياز45ضعيف20مقبــول30.5ضعيف24ت.رت.رضعيف23.5مقبــول28.5مى مجدى سعد عبد العزيز قطب1346

أمتياز48جيد جدآ42مقبــول28.5جيــــد37جيــــد33.5ضعيف22.5جيــــد33.5مقبــول31ميار حمدى محفوظ بهجات محمد1347

جيد جدآ40أمتياز44مقبــول29جيــــد33.5مقبــول29.5ت.رت.رجيد جدآ40.5جيد جدآ40ميرنا اسامه عوض البسومي1348

غغغغغغغغغغغغغغغغميرنا محمد اسماعيل المهدى1349

أمتياز48أمتياز46ضعيف24.5مقبــول27.5مقبــول30ت.رت.رجيــــد33.5مقبــول29ميرهان شعبان حنفى محمد مطر1350

جيد جدآ41أمتياز44ضعيف24مقبــول28.5مقبــول28ت.رت.رت.رت.رمقبــول30ميسره سعيد الحسينى السيد جبريل1351

أمتياز48جيد جدآ42ت.رت.رمقبــول28.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف22مينا مجدي ميالد ابراهيم فهيم1352

أمتياز44أمتياز46مقبــول32مقبــول31.5جيد جدآ38.5ضعيف24.5جيد جدآ37.5أمتياز43ناديه اشرف السيد الشرنوبى الغنام1353

جيد جدآ42أمتياز44مقبــول28جيــــد33.5مقبــول27.5مقبــول25جيــــد33جيد جدآ38ناديه خميس عبدالغنى محمود1354

جيــــد36أمتياز44جيــــد32.5جيــــد33.5ضعيف24ت.رت.رمقبــول30مقبــول27.5ناصر كارم محمود احمد حموده1355

جيد جدآ39أمتياز46مقبــول27جيد جدآ38.5مقبــول29ضعيف23.5جيــــد36.5مقبــول31.5نجاح هاني محمد السرساوي1356

أمتياز49جيد جدآ42مقبــول26.5مقبــول29مقبــول28ضعيف21.5مقبــول31.5مقبــول25.5نجالء محمود محمد حسن حنفي1357

أمتياز45أمتياز46مقبــول25.5مقبــول26مقبــول25.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول27.5ندى اكرم يوسف جمال الدين على أمين1358

أمتياز50جيد جدآ42جيد جدآ39.5جيــــد36.5جيــــد35.5مقبــول28.5جيــــد34.5جيد جدآ38ندى حمدى بدر الغرابلى1359

أمتياز46أمتياز43ض جدآ17.5مقبــول25ت.رت.رت.رت.رجيــــد34.5ضعيف22ندى سعد السعيد فتح هللا1360
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أمتياز49أمتياز43مقبــول26.5مقبــول28.5مقبــول30.5ت.رت.رجيــــد35مقبــول30ندى مصطفى ياسين مصطفى عبد هللا1361

أمتياز48أمتياز48جيــــد36جيــــد36مقبــول32جيــــد34جيد جدآ40جيــــد34.5نسمه حبشى كمال أحمد التداوى1362

جيد جدآ41أمتياز45مقبــول28.5جيــــد33مقبــول26ضعيف23جيد جدآ38جيد جدآ39.5نغم السيد محمد ابو اليزيد السيد فايد1363

مقبــول31جيد جدآ39مقبــول28.5مقبــول29.5جيــــد33.5ت.رت.رجيــــد35.5جيــــد35.5نغم هشام احمد ابوالفضل1364

جيــــد36أمتياز46جيد جدآ37.5جيد جدآ40.5أمتياز42.5مقبــول29أمتياز46أمتياز47.5نورا احمد ابراهيم مرسى سالمه1365

أمتياز50أمتياز47مقبــول30جيــــد33مقبــول26ت.رت.رجيــــد33.5مقبــول31.5نورا السيد عبداللطيف ابوقحف1366

أمتياز44جيد جدآ41مقبــول28.5جيــــد32.5مقبــول29.5ت.رت.رجيــــد37مقبــول30نورا عادل السيد ابو العزم عمر العليمى1367

أمتياز48جيــــد37ضعيف20.5مقبــول28.5مقبــول28ت.رت.رمقبــول29مقبــول28نورالهدى احمد متولى عبدالعزيز ابراهيم1368

أمتياز45أمتياز44جيــــد35.5جيــــد36جيــــد36.5مقبــول27.5جيد جدآ38أمتياز43نوران شعبان ابراهيم عبدالسالم شهاوى1369

جيد جدآ40أمتياز43ضعيف23ضعيف24ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف20نورهان ايمن محمد عبد الغني ابو الحسن1370

أمتياز43أمتياز46ضعيف20مقبــول27.5ت.رت.رضعيف20.5مقبــول29.5مقبــول27نورهان محمد جويده بطيشه1371

أمتياز48جيد جدآ38ضعيف22مقبــول27مقبــول28ضعيف20.5جيــــد36.5مقبــول25.5نورهان محمد سعد اسماعيل1372

أمتياز45جيد جدآ42مقبــول27جيــــد33مقبــول26.5ض جدآ19جيــــد36جيــــد34.5نورهان محمد فتحى عبده البنا1373

أمتياز49أمتياز44ضعيف24مقبــول30.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول31مقبــول29.5نورهان نصر عبد العزيز عبده علي1374

غغغغغغغغغغغغغغغغنيره سمير محمد النعناعي1375

جيد جدآ40جيــــد34ت.رت.رمقبــول25ت.رت.رضعيف21مقبــول27.5ض جدآ16.5هاجر السيد السيد بسيونى1376

أمتياز50أمتياز46ضعيف24.5مقبــول31مقبــول30ت.رت.رمقبــول29.5مقبــول25.5هاجر سمير ابراهيم محمد عبدهللا1377

جيد جدآ40جيد جدآ40مقبــول27.5مقبــول30ت.رت.رت.رت.رجيد جدآ38جيــــد33هاجر ياسر النحاس السيد ابراهيم1378

أمتياز49جيــــد36مقبــول31.5مقبــول29.5جيــــد33.5ضعيف23.5ت.رت.رمقبــول31هايدى اسالم سعد احمد1379

أمتياز45أمتياز44جيد جدآ38جيد جدآ39جيد جدآ39.5جيــــد32.5أمتياز44.5جيــــد35.5هبه جمال صالح السيد عبده عرفه1380
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أمتياز47أمتياز44جيد جدآ42جيــــد37جيــــد33.5مقبــول29جيد جدآ38جيد جدآ39هبه دسوقي زكي ابراهيم1381

أمتياز49أمتياز47مقبــول30.5جيــــد34.5جيــــد33.5مقبــول26.5جيد جدآ42جيد جدآ40.5هبه محمد ابوالمكارم مصطفي1382

أمتياز50أمتياز46جيد جدآ37.5جيد جدآ38.5جيد جدآ41.5جيــــد35أمتياز48أمتياز45هدير ابراهيم عبدالفتاح محمد1383

أمتياز44أمتياز43ت.رت.رضعيف22ت.رت.رت.رت.رمقبــول28ض جدآ19هدير جمال عبد الرازق مهنا عبدالرازق1384

أمتياز49أمتياز46جيــــد35.5جيد جدآ38جيد جدآ42مقبــول28أمتياز47جيد جدآ39.5هدير عادل سامى محمد أحمد1385

أمتياز50أمتياز45مقبــول28جيــــد32.5جيــــد36.5مقبــول26.5جيــــد34.5جيــــد36هدير عبد العزيز محمد عبد العليم أبو حسين1386

أمتياز45أمتياز44جيد جدآ41.5جيد جدآ38جيــــد35.5مقبــول28.5أمتياز46جيد جدآ39هشام حلمى ابراهيم غازى1387

جيد جدآ42أمتياز43مقبــول30.5جيــــد33.5جيــــد34.5مقبــول25جيد جدآ37.5جيد جدآ39.5هناء هشام عبدالهادى محمد1388

مقبــول25جيد جدآ39ت.رت.رمقبــول27ت.رت.رت.رت.رمقبــول27ضعيف20.5هند جمال محمود صالح1389

أمتياز48أمتياز43جيد جدآ37.5جيد جدآ37.5جيد جدآ39مقبــول27.5أمتياز45.5جيد جدآ39.5هند سعيد عبدالغنى حسن البقلى1390

أمتياز44أمتياز46جيــــد34جيــــد36.5مقبــول31.5ضعيف23.5جيــــد32.5جيــــد37هويدا فؤاد عبد الجيد خطاب غالب1391

أمتياز50أمتياز47جيد جدآ39جيــــد33.5جيــــد37ضعيف22جيــــد37جيد جدآ38.5وسام احمد عبد السالم احمد1392

أمتياز48جيد جدآ41جيــــد37جيــــد34جيــــد35مقبــول27جيــــد34جيد جدآ38وفاء محمد عبد التواب عبدهللا عطيه1393

أمتياز48أمتياز44جيــــد33جيــــد36جيــــد34.5مقبــول25جيــــد37أمتياز42.5وفاء محمد عبد الرحيم احمد1394

جيد جدآ38جيد جدآ41ضعيف24.5جيــــد34مقبــول27ت.رت.رجيــــد35مقبــول26.5والء محمد عبدالحميد عبد القوى ابو طاحون1395

جيد جدآ40جيد جدآ41ضعيف24.5مقبــول28.5مقبــول27ت.رت.رجيــــد34.5مقبــول28يارا عبدالعزيز عبداللطيف ابوخزيمه1396

أمتياز47جيد جدآ42مقبــول29مقبــول27مقبــول28.5ضعيف23.5مقبــول28مقبــول27ياسمين امجد محمود اسماعيل عبد الحافظ1397

أمتياز46أمتياز46جيــــد34.5مقبــول27مقبــول31مقبــول30جيــــد35.5جيــــد34.5ياسمين حسن محمد بسيونى برغوت1398

أمتياز44أمتياز46جيــــد33.5جيــــد35مقبــول28.5ضعيف24أمتياز42.5مقبــول32ياسمين عاطف محمود عبد الغنى رجب1399

أمتياز49أمتياز45جيــــد36.5جيــــد35.5مقبــول32ضعيف24.5مقبــول28جيــــد34ياسين جميل محمد على البسومى1400
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مقبــول25جيد جدآ42ت.رت.رضعيف23ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف20يسر رزق علوانى الدفراوى1401

أمتياز49أمتياز47جيــــد34.5مقبــول30.5جيــــد34.5جيــــد33.5أمتياز43.5جيــــد32.5يسرا اسامه رمضان رجب نصار1402

جيــــد35جيد جدآ40ض جدآ19ضعيف24.5ت.رت.رضعيف22.5ض جدآ18.5ضعيف21يوسف ابراهيم محمد طه دسوقى ابو سالم1403

أمتياز49أمتياز46جيــــد33مقبــول30.5مقبــول31.5ضعيف24.5جيد جدآ41مقبــول30.5يوسف أحمد جابر فرفور1404

أمتياز46أمتياز45جيــــد33.5جيــــد32.5مقبــول29ضعيف21جيــــد32.5جيد جدآ38.5يوسف السعيد عبدالجواد السعيد رومية1405

أمتياز46جيــــد36ضعيف20.5جيــــد36ضعيف24ت.رت.رمقبــول31مقبــول31.5يوسف ايمن عبدالجواد محمد المحالوى1406

مقبــول30مقبــول29ت.رت.رضعيف22.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول25ت.رت.ريوسف جمعه كامل ابوسالمه1407

غغغغت.رت.رض جدآ9غغت.رت.رت.رت.رت.رت.ريوسف رضا راشد سيد1408

جيــــد35جيــــد33ت.رت.رضعيف24.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.رت.ريوسف رمضان سعيد عبد اللطيف1409

جيــــد35أمتياز43مقبــول28مقبــول27ضعيف21.5ضعيف24مقبــول25.5مقبــول28يوسف عبدالعاطي محمد احمد1410

غغغغجيــــد35.5جيــــد36جيد جدآ37.5ضعيف24.5غغغغاحمد حامدينه حامد محمد الدهالن1411

غغغغغغمقبــول31مقبــول28ت.رت.رغغغغاحمد حسانين محمد على ابراهيم1412

غغغغجيــــد36جيــــد33.5جيــــد34ضعيف24.5غغجيد جدآ40.5احمد سعيد على كمال شهاب1413

غغغغمقبــول27.5ضعيف24مقبــول26.5ت.رت.رجيد جدآ40غغاحمد كرم هللا محمود عبدالقوى1414

غغغغجيــــد37مقبــول27.5مقبــول32مقبــول26.5جيــــد36أمتياز47احمد محمد مسعد الشرقاوى1415

غغغغضعيف24.5ضعيف24جيــــد33.5ت.رت.رجيــــد35.5غغاحمد يحيى احمد محمد الحمراوي1416

غغغغغغغغغغغغغغغغاسراء ايمن عبدالمنعم ضيف محمد1417

غغغغغغغغغغغغغغغغاسراء رافت فتحى احمد على ابواسماعيل1418

غغغغت.رت.رضعيف24ضعيف24.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول25اسماء احمد فاروق سعد عبدالوهاب1419

غغغغمقبــول29.5جيــــد36مقبــول31غغأمتياز42.5جيــــد36االء اشرف محمد نوار1420
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غغغغغغغغغغغغغغغغاالء عصام انور احمد المسينى1421

غغغغمقبــول26ضعيف23.5مقبــول25.5ت.رت.رضعيف24.5جيــــد34.5انجى محمد عبدالقادر محمد الهنداوى1422

غغغغغغغغغغغغغغغغايمان ماهر عبداللطيف محمود الشرقاوي1423

غغغغض جدآ16.5مقبــول28ضعيف20ضعيف21.5مقبــول28مقبــول28.5ايه احمد سعد عبدالعزيز خميس1424

غغغغغغغغغغغغغغغغايه طارق السيد محمد عبدالسالم شبل1425

جيد جدآ40غغضعيف24.5ضعيف21ضعيف23.5ت.رت.رجيــــد36مقبــول32ايهاب محمد احمد ذكى محمد على1426

غغغغغغغغغغغغغغغغحاتم حسن عبدالجليل الحديني1427

غغغغغغغغغغغغغغغغحازم سمير حسن عيد1428

غغغغغغغغغغغغغغغغحسن محمود عبدالعزيز السيد المصرى1429

غغغغغغغغغغغغغغغغحمدى ابراهيم خليفه محمد غزالن1430

غغغغجيد جدآ39.5جيــــد34.5جيد جدآ39.5غغجيــــد36.5غغداليا محمد محمود حسن بربش1431

غغغغت.رت.رض جدآ19.5ت.رت.رت.رت.رمقبــول26ت.رت.ررانيا عماد حمدي عثمان الديب1432

غغغغغغغغغغغغغغغغرانيا محمد السيد عبدالحميد1433

غغغغغغغغغغغغغغغغرحاب خيرى عبدالعاطى محمد دسوقى1434

غغغغمقبــول31مقبــول29جيــــد36مقبــول27جيــــد35.5غغرنا محمد شعبان اسماعيل الغرباوى1435

غغغغغغغغغغغغغغغغروان ابراهيم محمود حضر1436

غغغغضعيف21.5ضعيف24مقبــول25.5ت.رت.رمقبــول27مقبــول31.5ساره محمد عبدالرازق ابوشوق1437

غغغغجيد جدآ40مقبــول31مقبــول31غغغغغغسناء حمريط السنوسي عبدالحميد على1438

غغغغغغغغغغغغغغغغسيف الدين حازم حسن داود طه داود1439

غغغغغغغغغغغغغغغغعالء حاتم عبدالحليم عبدالعزيز عماره1440
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جيد جدآ40أمتياز44ت.رت.رض جدآ11.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رض جدآ14.5عمر محمد عبدالحميد النمر1441

غغغغضعيف24ضعيف23.5مقبــول28.5ت.رت.رجيد جدآ40.5مقبــول30.5عمرو سعيد فتحى محمد مصطفى غنيم1442

غغغغغغغغغغغغغغغغفادى جبر عاى صدقه1443

غغغغجيد جدآ39.5جيــــد33.5أمتياز45مقبــول31جيد جدآ37.5جيد جدآ40محمد احمد عامر عبدالرحمن1444

غغغغض جدآ18.5ض جدآ19ضعيف20.5ت.رت.رضعيف21.5ضعيف22.5محمد احمد عبده محمدعيسى1445

غغغغمقبــول27مقبــول32جيد جدآ39مقبــول25أمتياز43جيد جدآ39.5محمد حمدى عبدالصادق عبدالغنى شرشر1446

غغغغضعيف20ضعيف23.5ضعيف22.5ت.رت.رمقبــول30.5مقبــول26محمد خضر سعد شعوط1447

غغغغمقبــول27مقبــول32جيد جدآ38ت.رت.رمقبــول31جيد جدآ40.5محمد سعد مصطفي القمحاوى1448

غغغغغغغغغغغغغغغغمحمد عصام محمود رمضان الغرباوى1449

جيد جدآ40جيد جدآ40ضعيف23مقبــول26.5ت.رت.رت.رت.رت.رت.رضعيف23محمود حمدى سعد حمدي1450

غغغغغغجيــــد34جيد جدآ41.5غغجيد جدآ42غغمحمود عبدالحليم فاروق محمد برعى1451

غغغغضعيف24مقبــول25.5ت.رت.رت.رت.رضعيف24.5غغمحمود عوض محمود عوض زايد1452

غغغغغغجيــــد33ض جدآ14.5ت.رت.رمقبــول31.5ضعيف23محمود محمد صالح راغب عطا هللا1453

غغغغغغمقبــول28مقبــول27ضعيف20.5مقبــول31.5غغمروه عبدالستار عوض الالفى1454

غغجيــــد33مقبــول32جيــــد34ض جدآ8ت.رت.رجيــــد32.5غغمريم احمد محمود محمد حجازى1455

غغغغض جدآ17جيــــد34ضعيف22.5ت.رت.رمقبــول26.5مقبــول28.5معاذ عبدالجليل محمد عبدالجليل محمد1456

غغغغمقبــول26.5مقبــول27مقبــول29.5ضعيف20مقبــول32جيد جدآ37.5معاذ ناجى السيد القمحاوى1457

غغغغغغغغغغغغغغغغمها صالح الدين محمد عسكر1458
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   كلية الطب البيطرى
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حقوق ألانسانلغة انجليزيةوراثةفسيولوجى هستولوجى التشريح
أسم الطالب م

كيمياء حيويةسلوكيات الحيوان
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