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الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٦٨٤١٠٨١٧٩٦------٧٢١١١٢١٨٣٨٦١٨٢٩٨مالجروانى إبراهيم إمبابى أحمد١

باق١٣٥٤٣٠٥٥٩٩٦١٤٦٠ض جـ2٤ محاصيل انتاجض2٤٦ نبات فسيولوجيال٥٤والمياه األراضى تحليل٦٦٩٠١١٥٢٧٠١٢٢٣٥م حسن المنعم عبد أنور أحمد٢

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٣٦٨٠١٠٥١٦٨٤--ل٥٠األراضي فيزياءض٤٣والحيوية العضوية الزراعة٧٢١٠٠٤١٢٢٤٨١٨٣٨٢مقاسم الرحمن عبد إيهاب أحمد٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٢٣٩٧٤٨١٠٨١٧٤٦--ل2٥٠ حيوية كيمياءل٦٢والحيوية العضوية الزراعة٦٩٩٩٨١٥٣٢٨١٨٣٠٨مشلبي فرج الصاوي محسن أحمد٤

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٥٣٦٦٩٢١٠٨١٦٩٠--ل٥١مستوية مساحةل٥٤والحيوية العضوية الزراعة٧٢٩٩٨١٥٢٩١١٥٢٩٦مفرحات الفتاح عبد ناصر أحمد٥

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٣٣٩٦٢١١٠٥١٦١٩--ل٥٣والمياه األراضى تحليلل٥٠األراضي فيزياء٦٦٩٩٨١٨٣٢٨١٥١٩٠م فياض أحمد فياض أسامة٦

باق٢٦١٠٨٢٧٣٠٨٩٦١٤٤٥--األراضي كيمياءل٥٠األراضي فيزياءل٥٨والحيوية العضوية الزراعة٦٩١١٣٧٣٥٠١٨١٥٠مجبريل عبدالحميد إمام إسراء٧

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٢٣٣٦٣١١٠٢١٦٥٤ل٥٠والمياه األراضى تلوثل٦٢والمياه األراضى تحليلض٤٣والحيوية العضوية الزراعة٦٩١٠٢٣١٥٣٢٢١٢١٩٧ممحمد إمام جمال إسراء٨

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٣٤٢٦٥٦١٠٨١٧٢٩--ل1٥٠ عام اقتصادل٥٣والحيوية العضوية الزراعة٦٦١٠٧٣١٨٣٥٠١٨٢٠٣م البارودي زايد محمد فارس إسراء٩

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٩٣٩٧٧١١٠٥١٦٧٣ل2٥٠ نبات فسيولوجيال٥٩مستوية مساحةض٤٥والحيوية العضوية الزراعة٦٦٩٠٢١٨٣٤٨١٥٣١٤مالتوابتي محمد محمد مختار إسراء١٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٥٣٣١٠٥١٦٩٩------٧٢١١٦٦١٨٣٣٨١٥١٩٥مالسيد صادق حمودة إسالم١١

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٦٣٦٦٨٠١٠٢١٥٧١ض2٣٧ حيوية كيمياءل٥٠مستوية مساحةل٥٦والحيوية العضوية الزراعة٦٦٨٩١١٥٢٧٨١٥٢٩٦مالشهالي رزق نوح إسالم١٢

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٣٣٩٨٦٣١٠٨١٨٤٨--ل1٥٦ تحليليه كيمياءل٥٧مستوية مساحة٦٩٩٨٥١٨٣٨٧١٥٣٦٣معلي محمد أمين ميمي أسماء١٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١١١٣٣٦٧٠١٠٥١٦٧١--ل٥٠والمياه األراضى تلوثل٦١والمياه األراضى تحليل٧٢١٠٠١١٨٣٤٩٩٢١٠مالعيص قطب كامل قطب أمنيه١٤

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٠٣٦٥٣٩١٠٥١٦٦٥--ل1٥٠الريفى والمجتمع االرشاد مبادىءل٥٠والحيوية العضوية الزراعة٦٩١١٢٦١٥٢٩٥١٥١٤٤م السيد عبد سعد رضا أميرة١٥

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٠٥٩٤١٠٢١٦٢٥--ل٦٤والمياه األراضى تحليلض٤٥والحيوية العضوية الزراعة٧٢١٠٣١١٢٢٣٧١٥٢٩٣م شريف محمد محمد شريف إيمان١٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨١٨١٠٨١٨٧٦------٧٢١٠٥٨١٨٣٧٢١٨٤٤٦مبدر محمد منسي أنور تقي١٧

الرابع للمستوى منقول١٣٦٣٣٩٨٦٥١٠٨١٨٠٧----ل٦٣والحيوية العضوية الزراعة٦٩٩٤٢١٨٣٧٥١٨٤٢٧م جندي حليم ثروت تكال١٨

الرابع للمستوى منقول١٣٥٧٣٦٧٩٧١٠٨١٧٩٨----ل٥٧والحيوية العضوية الزراعة٧٢١٠٠١١٥٣٣٨١٨٤٠٢معيد الرحيم عبد الحليم عبد حسام١٩

الرابع للمستوى منقول٢٦١١١٣٩٨٢٧١٠٨١٧٨١--ل2٥٥ حيوية كيمياءل٥٦والحيوية العضوية الزراعة٦٩٩٥٤١٥٣١٢١٨٤٠٤م شاهين حسن علي السيد خميس حوريه٢٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٥٩١١٠٨١٧٦٧------٧٢١١٧٦١٨٣٦٦١٨٢٢٥م فرغلي سيد سيد فواز أحمد خالد٢١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٧١٤١٠٥١٧٥٥------٧٢١٠٤١١٥٣٠٩١٨٤٠٥م الهادي عبد أحمد سيد توفيق خلود٢٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٥١١٠٨١٨٢٩------٦٩٩٧٨٢١٤٣٢١٨٤١٩م اإلمبابي كامل محمد خلود٢٣

الرابع للمستوى منقول١٣٥٧٣٣٦٧٦١٠٥١٦٨٩--ل٥٧مستوية مساحةض٣٧والحيوية العضوية الزراعة٧٢١٠١٣١٥٣٠١١٥٣١٨م عبده عطوه محمد السيد دينا٢٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١١٠٧١٠٨٢٥٥٣------٧٢١٤٤٦١٨٥٦٤١٨٥٤٣مالرحمن عبد أحمد سيد محمد دينا٢٥

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦٤٣٦٥٤٥١٠٥١٥٩٩ل2٦٤ نبات وقايةل٥٠األراضي فيزياءل٥٠والحيوية العضوية الزراعة٦٩١٠٥٤٩١٥٨١٨٢٢٣مالحارونى على محمد محمود زينب٢٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٧٩٢١٠٨١٧٥٦------٦٩٩٦٤١٨٣٧١٢١٤٢١مخضر محمد محى زينب٢٧

الرابع للمستوى منقول٣٩١٥٣٣٩٧٤٣١٠٥١٦٣٤ل2٥٠ حيوية كيمياءل٥٢األراضي فيزياءل٥١والحيوية العضوية الزراعة٦٦٨٩١١٢٢٢٤١٨٣٦٦مإبراهيم محمد شعبان سهام٢٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٣٨١٠٨٢٤٦٩------٧٢١٤٣١١٨٥٤٠١٨٤٩٨مالسيد علي سامي شيماء٢٩

الرابع للمستوى منقول٢٦١١١٣٦٤٤٣١٠٥١٦٦٣ض جـغ2 عام حشراتل٥٥األراضي فيزياءل٥٦والحيوية العضوية الزراعة٦٩١٢٢٠١٢٢٥٦١٨٧٦ممحمد رفاعي مختار عبدالرحمن٣٠

الرابع للمستوى منقول٣٩١٥٦٣٩٦٩٥١٠٥١٦٤١ل2٥٥ زراعية هندسةل٥٠األراضي فيزياءل٥١والحيوية العضوية الزراعة٦٦٩٤٦١٥٢٦٥١٥٢٧٤معبدهللا عبدالحكيم صبري عبدالحكيم٣١

باق١٣٦٢٢٧٤٤٦٩٩١٥٥٤--ل٦٢والمياه األراضى تلوثض٤٣والحيوية العضوية الزراعة٧٢١١٠٨١٢٢١٥١٢١٦٩مكامل حسين لطفي عبدالرحمن٣٢
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الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٨٦١٠٨١٩١٤------٧٢١٠٢٨١٨٤٢٧١٨٤٥٩مبدر عبدالهادي السيد عبدالهادي عبدهللا٣٣

الرابع للمستوى منقول١٣٥٩٣٦٦٨٠١٠٨١٦٨١----ل٥٩والحيوية العضوية الزراعة٧٢١٠٠١١٥٢٧٣١٨٣٤٨م ابوالعزم فوزي محمد عبدهللا٣٤

الرابع للمستوى منقول٣٩١٥٣٣٩٧٥١١٠٥١٦٥١ل2٥٣ حيوية كيمياءل٥٠األراضي فيزياءل٥٠والحيوية العضوية الزراعة٦٦٩٠٠٩١٦٩٢١٤٢٩م خلف علي جمعه علي٣٥

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٦٦٩٢١٠٥١٦٣٨--جـ ض١٩األراضي فيزياءل٥٠والحيوية العضوية الزراعة٦٩٩٤٦١٢٢١٥٢١٤٢٧م عفيفي عبدالحميد محمد محمد علي٣٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٤٤١٠٨٢٠٠٧------٧٢١١٦٣١٨٤٠٤١٨٤٤٠محسن حجاج إبراهيم فاطمة٣٧

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٣٦١٨١٠٢١٧٠٧----ل٥٠األراضي فيزياء٦٩١٠٨٩١٥٢٩٣١٥٢٧٥م درغام السالم عبد إبراهيم فاطمة٣٨

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٦٦٨٧١٠٨١٧٤٤----ل٥٠األراضي فيزياء٧٢١٠٥٧١٥٣١٢١٨٣٢٥مالفوال فوزي محمد كريم٣٩

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٠٣٩٧٣٢١٠٨١٧٠٩--ل1٥٠الريفى والمجتمع االرشاد مبادىءل٥٠والحيوية العضوية الزراعة٦٩٩٧٧١٥٢٧٢١٨٣٦٠م بحر أحمد أحمد محمد٤٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٥٦٢١٠٥١٦٩٦------٧٢١١٣٤١٨٣٤١١٥٢٢١معبيد محمد السيد جمال محمد٤١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٤٢٨٨٧١٠٨١٧٩٢------٦٦٩٠٥٢١٤١٥٢١٤٧٢منوار جابر جمال محمد٤٢

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦٤٣٦٦٦١١٠٥١٦٠٦ل٦٤والمياه األراضى تلوثل٥٠األراضي فيزياءل٥٠والحيوية العضوية الزراعة٦٩٩٤٥١٢٢١٩١٥٢٧٨مفرماوي محمد مختار محمد٤٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٧٣٩٥٥٨١٠٨١٦٧١--ل٥٠والمياه األراضى تلوثل٥٧والحيوية العضوية الزراعة٦٩١١١٣١٨٣٣٢١٥١١٩م محمد عبدالفتاح هاشم محمد٤٤

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٥٣٣٦٢٠١٠٥١٦٩٦--ل٥٠األراضي فيزياءجـ٦٥والحيوية العضوية الزراعة٧٢١٠٧٦٩١٨١١٨٣٢٤معبدالصمد محمد هاني محمد٤٥

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٣٦١٠١٠٥١٦٤١--ل٥٠األراضي فيزياءض٤٢والحيوية العضوية الزراعة٧٢١٠٣١١٢٢١٨١٨٣٤٢م الفخراني فوزي ياسر محمد٤٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٣٨١٠٨١٨٨٢------٧٢١٠٤٤١٨٤٠٧١٨٤٣١م السرسي أحمد الشحات على مروة٤٧

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٦٤٧٩١٠٨١٧٢١----ل٥٠األراضي فيزياء٧٢١٢٤٢١٥٢٨٧١٨١٤٢م الدين نور المحسن عبد مروه٤٨

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٤٢٩١٢١٠٨١٨٠٢--ل2٦٤ زراعية هندسةل1٦٤ تحليليه كيمياء٦٦٨٩٠١٨٣٥٦١٨٤٢٨م جابر محمد جابر مصطفي٤٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٢٢١٠٨١٨٢٧------٧٢١٠٠٥١٨٣٦٠١٨٤٦٢م المصنور الحليم عبد جمال مصطفى٥٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٥٩٥١٠٢١٦٤٨------٦٩١٠٥٣١٥٢٨٠١٨٣١٥مقشير العظيم عبد محمود مصطفى٥١

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٣٧٠١١٠٥١٧٢١--ل٦٤تجــــــــارب وتحليل تصميمجـ ض٢٥األراضي فيزياء٧٢١٠٢٠١٢٢٢٦١٨٤١١مابوعيد مصطفي صبري مصطفي٥٢

الرابع للمستوى منقول٣٩١٥٤٣٦٦٨٧١٠٨١٧٢٣ل٥١مستوية مساحةل٥٠األراضي فيزياءل٥٣والحيوية العضوية الزراعة٧٢١٠٣٦١٢٢٣٧١٥٢٩٦معيسوى عبدهللا رمضان مى٥٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٠٣١٠٨٢٠٣٧------٧٢١١٣٤١٨٤٥٠١٨٤٥٣م عبدالرازق محمد نجاح هبة٥٤

الرابع للمستوى منقول١٣٥٣٣٦٨١٨١٠٨١٩٣٠----ل٥٣مستوية مساحة٧٢١١١٢١٨٤٠٢١٥٣٦٣م منصور المنعم عبد إبراهيم يارا٥٥

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦٤٤٥٩٣٩١١١١٨٣٤ل2٦٤ بساتين انتاجل2٥٠ محاصيل انتاجل٥٠األراضي فيزياء٦٦٨٩٥١٥٢٩٣٢١٤٨٢مالدعباس مصطفى حمدى يحى٥٦

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٤٤٢٩٤٣١٣٥٢٤٠٦ل1٥٦ تحليلية كيمياءل4٦٤ اراضى ميكروبيولوجيال٦٤مستوية مساحة٩٣١٤٦٣١٥٢٨٥١٨٤٧٤ب غنيم عبدالعزيز محمد إبراهيم٥٧

متخرج٢٦١٠٢٤٥٨٥٠١٤٤٢٣٠٠--ل4٥٠ طين معادنل4٥٢ اراضى ميكروبيولوجيا٩٩١٤٥٠٢١٣٧٨١٨٣٧٠ب الربعى السميع عبد فتحى محمد٥٨

الكلية عميد

عامر حافظ أيمن/ د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم محمد إلهام/ د.أ

الكنترول أعضاء

الكنترول رئيس                               


