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الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٦٥٨١٠٨١٨٣٢------٦٩١١٧٤٢١٤٤١١٨٢١٧مالفقى الدايم عبد راغب إبراهيم١

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦٤٣٦٧٣٠١٠٥١٧١٣ل٥٠الدواجن تجارب وتحليل تصميمل٦١المزرعية الحيوانات فسيولوجيال٥٣ومراعي علف محاصــيل إنتاج٦٩٩٨٣١٢٢٣٦١٥٣٣٠معويس إبراهيم محمود محمود إبراهيم٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٩٣١٠٨٢٥٨٥------٧٢١٤٩٢١٨٥٤٥١٨٥٤٨منجم عبدالعليم صميده حسن أحمد٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٥٨١٠٨٢٠٦٢------٧٢١١٠٤١٨٤٦٣١٨٤٩٥مالطرشة فتحي سامي أحمد٤

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨١٣٦٧٥٩١٠٨١٨٠٣ل٥٦الدواجن تجارب وتحليل تصميمل٦٤المزرعية الحيوانات فسيولوجيال٦١ومراعي علف محاصــيل إنتاج٧٢١٠٤٤٩٢١٣١٨٣٦٥مالخولي سيد امبارك أحمدعبدالمحسن ٥

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٥٧١٠٨١٨٩٣----ل٦٤الدواجن تجارب وتحليل تصميم٧٢١٠٣٦١٥٣٦١١٨٤٣٢م العيسوي عبدالعال عبدالمقصود مختار أحمد٦

باق٢٦١١٨٢٧٥٠٨٩٩١٥٤٢ل٦١الدواجن تجارب وتحليل تصميمل٥٧المزرعية الحيوانات فسيولوجياض٣٣ومراعي علف محاصــيل إنتاج٧٢١٠٣٤٦١١٦١٥٢٧٤م قنديل محمد العربي نزيه أحمد٧

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٤٣٦٧١٢١٠٨١٨١٣--ل٥٠الدواجن تجارب وتحليل تصميمل٥٤المزرعية الحيوانات فسيولوجيا٧٢١١٠١١٢٢٣٨١٨٣٧٠م امبارك سعيد عيد أسامة٨

الرابع للمستوى منقول١٣٥٨٣٦٨٠٠١٠٨١٨٦٣----ل٥٨ومراعي علف محاصــيل إنتاج٧٢١٠٦٣١٥٣٣٢١٨٤١٠م عيسى السباعى تركي إسراء٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٦٥١٠٨١٩٣٤------٧٢١١٦٩١٨٣٨٤١٨٣٨١مموسى محمود طارق إسراء١٠

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦٤٣٦٥٨٠١٠٨١٧٤٢ل٥٠الدواجن تجارب وتحليل تصميمل٦٤المزرعية الحيوانات فسيولوجيال٥٠ومراعي علف محاصــيل إنتاج٧٢١١٦٢٩١٨٥١٨٢٣١معثمان إمام عمر إمام١١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٤٦١٠٨٢٥٤٤------٧٢١٤٩٨١٨٥٢٥١٨٥٢١مالبتاكوشى محمود محمود سعيد أمانى١٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٨٣١٠٨١٨١٧------٧٢١٠٣٤١٨٣٩٣١٨٣٩٠ماحمد محمود عصام آيات١٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٧٨١٠٨٢٠٤٨------٧٢١٠٧٠١٨٤٩٨١٨٤٨٠م الشرنوبي الغني عبد مصطفي آيه١٤

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٦٧١٩١٠٨١٧٩٦----ل٥٠الدواجن تجارب وتحليل تصميم٧٢١٠٧٧١٥٣٠٣١٨٣٦٦ممحمد جابر محمود حسام١٥

الرابع للمستوى منقول١٣٥٤٣٩٧٤٩١٠٨١٧٣١----ل٥٤الدواجن تجارب وتحليل تصميم٦٩٩٨٢١٥٣٠١٢١٣٩٤معلي حسن أشرف حسن١٦

باق٠٠٠٢١٣٥٣٨٧١٢٧٩------٦٦٩٢٦٩١٨٦١٢١٦٧م غانم رزق على حسن١٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٥٣٩١٠٨١٧٦٨------٧٢١٢٢٩١٨٣٦٩١٨١٧٠معبدالفتاح محمد الدسوقى دعاء١٨

باق٠٠٠١٨٣٤٠٨٧١٣٣١------٦٩٩٩١٩١٧٦٩١٦٤مقطب رمضان أيمن دعاء١٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٧٠١٠٨٢٥٦٢------٧٢١٤٩٢١٨٥٤٢١٨٥٢٨م عكاشة محمود عادل دنيا٢٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٨٠١٠٨١٩٧٣------٧٢١٠٩٣١٨٤٤٠١٨٤٤٠مالرحيم عبد السيد أحمد ساره٢١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٢٧١٠٨١٩٠١------٧٢١٠٧٤١٨٤٢٩١٨٣٩٨مذكى النبى عبد خيرى ساره٢٢

باق٠٠٠٠٠٦٦٩٢٦------٦٦٩٢٦٠٠٠٠م غزالن محمد علي سامي٢٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٨٠١٠٨٢٠٠٩------٧٢١١٢٩١٨٤٥٨١٨٤٢٢مالنوري الحميد عبد جابر سلمي٢٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٣١٠٨١٩٠٦------٧٢١٠٥٣١٨٤٢٣١٨٤٣٠م أبوطافش مصطفى محمد سماح٢٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٧٣٩١٠٥١٧٧٤------٧٢١٠٣٥١٨٣٧٧١٥٣٦٢م والي عبدالحق فيروز سامي سوزان٢٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٤٦١٠٨١٨٣١------٦٩٩٨٥١٨٤١٩٢١٤٢٧م رضوان احمدسعيد سامي شروق٢٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨١٠١٠٨١٨٦٠------٧٢١٠٥٠١٨٣٨٣١٨٤٢٧م الروبى طارق صباح٢٨

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٧٣٩٨٠٨١٠٨١٧٨٧--ل1٥٦ الريفى والمجتمع اإلرشاد مبادىءل٥١الدواجن تجارب وتحليل تصميم٦٩٩٧٩١٥٣٢٩١٨٣٧٢م بصيص محمد جالل محمد حسام طارق٢٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٧٠٦١٠٥١٧٢٩------٧٢١٠٢٣١٨٣٦٨١٥٣٣٨م شنيشن  احمد السيد عائشه٣٠

باق١٣٥٤٣٣٥٦٧٩٩١٥٩٧جـ ض2٢٥ عام حشراتل٥٤الدواجن تجارب وتحليل تصميمض٤١ومراعي علف محاصــيل إنتاج٦٦١٠٣٠١٥٢٨٤١٥٢٢٩مشاهين الششتاوي محمد سمير عبدالرحمن٣١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٨٥١٠٨١٨٣٨------٧٢١٠٥٣١٨٣٨١١٨٤٠٤مدحروج فتوح محمد عبدالرازق عبدهللا٣٢
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الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٦٣٣٣٢٠١٠٢١٦٥٤--ل٦٢الدواجن تجارب وتحليل تصميمل٦٤المزرعية الحيوانات فسيولوجيا٦٩١٣٣٤٦١٣٠٢١٦٤مالفقى وليد علياء٣٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٠٣٣٦٦٥١٠٥١٧٠٤--الحيوانية العشائرل٦٠الدواجن تجارب وتحليل تصميمل٥٠ومراعي علف محاصــيل إنتاج٧٢١٠٣٩١٢٢٥٧١٥٢٩٨مإبراهيم عبدة إبراهيم حمدى عماد٣٤

باق٢٦١٠٤٣٣٤٣٤٩٩١٥٨٧جـ ض2١١ عام حشراتل٥٠الدواجن تجارب وتحليل تصميمل٥٤ومراعي علف محاصــيل إنتاج٦٦١١٥٣١٢٢٧٥١٥٥٥ماألعرج العزيز عبد صالح عمر٣٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٧٩١٠٨٢٠٥٤------٧٢١٢٧٥١٨٤٣٨١٨٣٤١مناصف أبو السيد مصطفى فاطمه٣٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٥٠١٠٨٢٤٦٨------٧٢١٥١٨١٨٤٦٥١٨٤٨٥مأبوسريع على محمد فوزى٣٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٤٥١٠٨١٨٠٨------٧٢١٠٦٣١٥٣١٠٢١٤٣٥ممصطفي عبدالصمد عبدالعاطي كريم٣٨

الرابع للمستوى منقول١٣٥٩٣٦٦٠٩١٠٥١٦٤٤----الدواجن تغذية اسسل٥٩ومراعي علف محاصــيل إنتاج٦٩١٠٣٥١٨٣٢٢١٥٢٢٨مسالم أبو أحمد أحمد محمد٣٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٠٦١٠٨٢٠٩٥------٧٢١١٨٩١٨٤٥٨١٨٤٤٨مالغفار عبد عابدين أسعد محمد٤٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٢٣١٠٨١٧٧٨------٧٢١٠٥٥١٨٣٧٧١٨٣٤٦م شميس إبراهيم السعيد محمد٤١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٩٣١٠٨٢٠٣٤------٧٢١١٤١١٨٤٢١١٨٤٧٢مشرف عبدالرحمن رمضان محمد٤٢

الرابع للمستوى منقول١٣٥٩٣٩٨٠٩١٠٨١٧٩٠----ل1٥٩الريفى والمجتمع اإلرشاد مبادىء٦٩٩٨١١٨٣٥٨١٨٣٩٢مهللا فتح محمود رمضان محمد٤٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٦٣٦٧٠٣١٠٨١٧٩٧--ل٥٠الدواجن تجارب وتحليل تصميمل٥٦ومراعي علف محاصــيل إنتاج٧٢١٠٩٤١٢٢٨١١٨٣١٦مالمسلمى محمد طارق محمد٤٤

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨١٩١٠٨١٨٥٨----ل٦٤الدواجن تجارب وتحليل تصميم٧٢١٠٣٩١٥٣٦٩١٨٣٨٦محماد مصطفى محمد على محمد٤٥

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٩٦١٠٨١٨٣٦----ل٦٤الدواجن تجارب وتحليل تصميم٧٢١٠٤٠١٥٣٤٤١٨٣٨٨مجعفر محمد الدين عماد محمد٤٦

باق٣٩١٥٧٢٤٤٣٨٩٠١٣٥٨ل٥٣الدواجن تجارب وتحليل تصميمل٥٤المزرعية الحيوانات فسيولوجيال٥٠ومراعي علف محاصــيل إنتاج٦٦٩٢٠٩١٧١٦١١٠معزام علي قدري محمد٤٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٩٨١٠٨٢٠١٢------٧٢١١١٤١٨٤٣٦١٨٤٦٢مخفاجي عبدالمحسن ناصر محمد٤٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٤٤١٠٨٢٤٩٥------٧٢١٤٥١١٨٥٣٠١٨٥١٤م محمد حسن السيد ياسر محمد٤٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٥٣٤١٠٨١٨١٥------٧٢١٢٨١١٨٣٢٦١٨٢٠٨مالكريم عبد زكريا يحيي محمد٥٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٧٤٥١٠٥١٧٧٤------٧٢١٠٢٩١٥٣٢٩١٨٤١٦م مصطفى على سمير مصطفى٥١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٤٩١٠٨١٩١٨------٧٢١١٦٩١٨٤٦٩١٨٢٨٠م ابوخلبه عبدالحميد محمد مصطفى٥٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٧٦١٠٨٢٠١٢------٧٢١١٣٦١٨٤٠١١٨٤٧٥م عزب أحمد أحمد سيد مها٥٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٠١٠٨١٩٢٢------٧٢١٠٧٢١٨٤١٣١٨٤٣٧ممخلوف السيد عطوه ياسر ناجي٥٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٢٥١٠٨٢١٣٤------٧٢١٢٠٩١٨٤٥٤١٨٤٧١م البلشي الخالق عبد عاطف نجالء٥٥

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٤٢٩٠٨١٠٨١٨٣٧----ل٦٤ومراعي علف محاصــيل إنتاج٦٦٩٢٩١٨٣٨٢٢١٤٦٢ممهران عبده السيد ندا٥٦

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٣٤٨٨١٠٥١٦٩٤----ل٥٠ومراعي علف محاصــيل إنتاج٧٢١٢٠٦١٥٣١٥١٥١٢٣مفرهود عبدالعظيم رضا نورا٥٧

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٧٤٢٩٣٢١٠٨١٩٠٠ل2٥٤ أراضى علم اسسل2٦٤ زراعية هندسةجـ٦٩المزرعية الحيوانات فسيولوجيا٦٦٩٦٨١٥٣١٩١٨٤٢٦مالجاويش عبده يحيي خالد نورهان٥٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٤٧١٠٥١٩٣٥------٦٩٩٨٨١٨٤٩٥١٨٤٥٢مأبوالحسن عادل نورهان٥٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٠٣١٠٨١٧٤٨------٧٢١٠٤٥١٨٣٧٢١٨٣٣١مجادهللا رجب أحمد ياسمين٦٠

الكلية عميد

عامر حافظ أيمن/ د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم محمد إلهام/ د.أ

الكنترول أعضاء

الكنترول رئيس                               


