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الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٨٢١٠٨١٩٧٨----ل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٩٦١٥٣٤٨١٨٣٧٠مأغا علي محمد فتحي أحمد إبراهيم١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٤٨١٠٨٢٠٦٠------٧٢١٢١٢١٨٤٦٠١٨٣٨٨م كامل موسى التواب عبد عبود إبراهيم٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨١٥١٠٨١٩٦٢------٧٢١١٤٧١٨٤١٤١٨٤٠١م عزب إسماعيل المنعم عبد أحمد٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٢٦١٠٨٢٥٠٠------٧٢١٤٧٤١٨٥١٣١٨٥١٣م إبراهيم محروس عطية أحمد٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩١١١٠٨٢١٥٦------٧٢١٢٤٥١٨٤٤٥١٨٤٦٦مالمولي عبد كامل فتحي أحمد٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١١٢٢١٠٨٢٨١١------٧٢١٦٨٩١٨٥٦٣١٨٥٥٩م الجوهري علي محمود أحمد٦

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٨٥٣١٠٨٢٠٢٦--ل٦٤المحميات أمراضل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٧٣١٢٢٩٤١٨٤٣١ممحمد الدين كمال محمود أحمد٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٩١٠٨٢٠٤٢------٧٢١١٨٣١٨٤٥٢١٨٤٠٧م حسين يوسف السيد مسعود أحمد٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٩٨١٠٨١٩٩٧------٧٢١١٩٩١٨٤٢٤١٨٣٧٤مشاهين محمد حمدي إسراء٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٧٥١٠٨٢٣١٦------٧٢١٣٤١١٨٤٧٨١٨٤٩٧م إبراهيم محمد مختار إسراء١٠

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٥٣٦٨١٦١٠٨١٩٠١ل٦٤المحميات أمراضل٥٧اقتصادية حشـــــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١٠٨٥٩٢٣٠١٨٤٠١م بدر أبوالفتوح فارس إسالم١١

الرابع للمستوى منقول١٣٦١٣٦٧٣٢١٠٨١٨٤٦----ل٦١اقتصادية حشـــــــرات٧٢١١١٤١٥٣٣٠١٨٣٤١م بدوى محمود محمد أسماء١٢

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٤٩١٠٨١٨٨٠----ل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٣١١٥٣٣٦١٨٣٤٩م بط أحمد الستار عبد أحمد آالء١٣

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٣٦٧٥٤١٠٨١٨٧٨ل٦٤أفات مكافحة آالت هندسةل٦٤اقتصادية حشـــــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٢٤١٢٢٥٣١٥٣٠٩مكبيش على على العزيز عبد آالء١٤

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٩٠١٠٨٢٠٦١----ل٦٤فطر تقســيم٧٢١٢٧١١٥٣٣٣١٨٣٩٣م حسين العاطي عبد سامي الشيماء١٥

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٣٣٣٦١٨١٠٥١٦٨٧ل٦٤المحميات أمراضل٥٥اقتصادية حشـــــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١٠٦٩٩١٦٠١٥٢٧٥ماللطيف عبد توفيق محمد أميرة١٦

باق٣٩١٩١٢٧٥٦٠٩٩١٧٠٠ل٦٤المحميات أمراضل٦٣اقتصادية حشـــــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٤٠٦١٢٣١٢٢٤٦معبدالهادى إسماعيل عبدالهادى أنس١٧

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٧٧٠١٠٨١٨٤٥--ل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤اقتصادية حشـــــــرات٧٢١٠٧٥١٥٣٤٥١٥٢٩٧م عبدالرازق حسن محمد إيمان١٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٧٣١٠٨١٩٤٨------٧٢١١٧٥١٨٤١٣١٨٣٦٠مأبوالعنين محمد فتحى رضا آيه١٩

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٥٣٩٨٠٦١٠٨١٨٥٤--ل٦١اقتصادية حشـــــــراتل٦٤فطر تقســيم٦٩١٠٤٨١٢٢٧٢٢١٤٠٩مالسيد محمد عصام آيه٢٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٤٦١٠٨١٨٩١------٧٢١١٤٥١٨٣٨٨١٨٣٥٨معطيه إبراهيم المجيد عبد دولت٢١

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٣٣٦٢٩١٠٥١٧٣٥ل٦٤آفات مقاومة نباتات تربيةل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤اقتصادية حشـــــــرات٧٢١١٠٦١٢٢٣٢١٢٢٠٥مالشنشوري نجاح أشرف دينا٢٢

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٩٣٦٥١٩١٠٢١٦٧٤ل2٥٠ حيوية كيمياءل2٥٩ األراضى علم اسسجـ ضغتجـارب وتحليل تصميم٦٦١١٥٥١٢٢٤١١٨١٦٩م صالح السالم عبد منتصر رشا٢٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٧٢٨١٠٨١٧٦٨--ل٦٤أفات مكافحة آالت هندسةل٦٤اقتصادية حشـــــــرات٧٢١٠٤٠١٥٢٩٨١٥٣٠٢مالبدوى مبروك حسن رغده٢٤

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٤٣٣٦٩٦١٠٥١٧٧٢ل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤أفات مكافحة آالت هندسةل٥٦اقتصادية حشـــــــرات٧٢١٠٧٦١٢٢٧٢١٢٢٤٠مأغا محمد رمضان شيماء٢٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٢٢١٠٨٢٠٩٥------٧٢١١٧٣١٨٤٨٥١٨٤٣٧مالحكيم عبد محمد الحكيم عبد صبري٢٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٨١١٠٨٢٠١٣------٧٢١١٣٢١٨٤٤٢١٨٤٣٩منصر علي طه صابر طه٢٧

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٧٩٠١٠٨١٩٨٥--ل٦٤المحميات أمراضل٦٤اقتصادية حشـــــــرات٧٢١١٩٥١٢٢٦٩١٨٣٩٣مصقر محمد محمد عادل٢٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٤٤١٠٨٢٠٩٩------٧٢١٢٥٥١٨٤٢٢١٨٤٢٢مالسروي الحميد عبد عادل الحميد عبد٢٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٦١١٠٨٢٣٢٤------٧٢١٣٦٣١٨٤٧٤١٨٤٨٧ممحمود اللطيف عبد محمود الرحمن عبد٣٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٣٧١٠٨١٩٤٩------٧٢١١١٢١٨٤١٥١٨٤٢٢مفايد علي محمد فؤاد هللا عبد٣١

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٣٨١٠٨١٩٩٤----ل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٥٦١٥٣٦٦١٨٤٠٨مالخولى هللا عبد أحمد محمود هللا عبد٣٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٢٤١٠٨١٨٤٨------٧٢١١٢٤١٨٣٧١١٨٣٥٣م الطنطاوى أحمد إبراهيم كريمان٣٣

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٣١١٠٨١٨٠٧----ل٦٤آفات مقاومة نباتات تربية٧٢١٠٧٦١٨٣٧٠١٥٢٩٧مالنجار أحمد سليمان أحمد محمد٣٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٩٨١٠٨٢٢٧٩------٧٢١٣٨١١٨٤٦١١٨٤٣٧ممناع أحمد عبدالموجود أحمد محمد٣٥

باق٣٩١٨٥٢٧٥٦٢٩٦١٦٥٢ل٦٤المحميات أمراضل٥٧اقتصادية حشـــــــراتل٦٤فطر تقســيم٦٩١٠٩٠٦١٢١١٢٢٥٦مفوده محمد أحمد محمد٣٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٧١١٠٨٢١٤٧------٧٢١٢٧٦١٨٤٣٧١٨٤٣٤مالدهشان محمد محمود جمال محمد٣٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٧٩١٠٨٢٥٠٣------٧٢١٤٢٤١٨٥٥٣١٨٥٢٦مالفقي ناصر الموجود عبد سامي محمد٣٨
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الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٩٥١٠٨١٩٢٠------٧٢١١٢٥١٨٣٨٠١٨٤١٥م العسال مصطفي فتحي محمد٣٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٤١٠٨٢٠٨٩------٧٢١٢٣٥١٨٤٢٥١٨٤٢٩مسليمان عطيه ماهر محمد٤٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠١٣١٠٨٢٤٧١------٧٢١٤٥٨١٨٥٠٣١٨٥١٠م زيدان عبدالعليم احمد محمود محمد٤١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٦٥١٠٨٢٠٩٢------٧٢١٢٢٧١٨٤٣٦١٨٤٢٩مفضل عبدالوهاب محمود محمد٤٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٨٧١٠٨١٨٩١------٧٢١١٠٤١٨٤٠٦١٨٣٨١مشعالن محمد محمود محمد٤٣

باق٣٩١٩٢١٨٣٦٠٩٠١٤٥٦ل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤المحميات أمراضل٦٤فطر تقســيم٧٢١٠٩٦٣٦٢٦١٠٦مالمغازي محمد منير محمد٤٤

باق٠٠٠٢١٢٧١٨٧١٣٨٨جـ ض2١٤ األراضى علم اسسض٣٩اقتصادية حشـــــــراتجـ ضغفطر تقســيم٦٦١١١٧٩١٧١١٢١٠٠مأحمد السعيد أحمد محمود٤٥

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨١٣٣٤٩٢١٠٥١٧٦٨ل٦٤تجـارب وتحليل تصميمل٥٣اقتصادية حشـــــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١٢٧٦٦١٤٨١٨١٦٣م الكرته محمد خالد محمود٤٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩١٦١٠٨٢٢٤٤------٧٢١٣٢٨١٨٤٧٣١٨٤٤٣معالم عيد هللا عبد محمود٤٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٠٣١٠٨٢٣٥٢------٧٢١٣٤٩١٨٥١١١٨٤٩٢مسليمان السيد محمد مريم٤٨

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٣١١٠٨٢٠١٠----ل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٧٩١٥٣٤٩١٨٤١٨م الكشاك راغب رجب مصطفى٤٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٠٠١٠٨٢٠١٤------٧٢١١١٤١٨٤٤٦١٨٤٥٤م الشحات متولي محمد هللا منة٥٠

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٦٥١٠٨١٨٤٢----ل٦٤اقتصادية حشـــــــرات٧٢١٠٧٧١٥٣٦٠١٨٣٤١م عبود غانم الدين ضياء ميار٥١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٠١٠٨٢١٩٧------٧٢١٣٤٧١٨٤١٥١٨٤٣٥مبكر محمد سليمان محمد نجالء٥٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٨٩١٠٨١٩٠٨------٧٢١١١٩١٨٣٩٥١٨٣٩٤مابوجاسر كمال يسرى ندى٥٣
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