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الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨١٨١٠٨٢٠٦٩------٧٢١٢٥١١٨٣٨٠١٨٤٣٨مالشرقاوي حسن محمد جودة حسن إبراهيم١

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٠٦١١١٠٢١٦٦٠----ل٦٤المزرعية الحيوانات فسيولوجيا٧٢١٠٤٩٩١٨٣١٨٣٦٤م خطاب محمد خميس إبراهيم٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠١٥١٠٨٢٣٥٣------٧٢١٣٣٨١٨٤٨٥١٨٥٣٠م شرع المتولي حسن إبراهيم أحمد٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٥٤١٠٨٢٠٢١------٧٢١٠٦٧١٨٤٩٠١٨٤٦٤مكمال محمد رمزي أحمد٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧١٨١٠٨١٧٩٢------٧٢١٠٧٤١٨٣٧٧١٨٣٤١م الشهالي إبراهيم سعيد أحمد٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٥٠١٠٨٢٠٥٨------٧٢١١٠٨١٨٤٥١١٨٤٩٩م الميهي يحيي طارق إسراء٦

باق٣٩١٧٩٣٠٦٠٧٩٩١٦١٧ل2٥٤ األراضى علم اسسل٦٤المزرعية الحيوانات فسيولوجيال٦١ومراعي علف محاصـيل إنتاج٦٩١٠١٠٩١٩٠١٢٢٣٨مالصبحي العنين أبو فتحي سامي إسالم٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨١٧١٠٢١٧٤٩------٦٦٩٣٢١٨٤١٨١٨٣٩٩مالهادي عبد المطلب عبد أسماء٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩١٠١٩١٠٨٢٢٠٣------٦٩١١٨٤١٨٤٧٧٢١٥٤٢م  السيد عطية أسماء٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٢٥١٠٨١٩٨٧------٧٢١٠٦٢١٨٤٧٢١٨٤٥٣مسالم محمد كمال أسماء١٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٠١٠٨١٩٠١------٧٢١٠٥١١٨٤١٦١٨٤٣٤م الصباغ سعيد إبراهيم أمانى١١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٢٦١٠٨٢٠١٩------٧٢١٠٩٣١٨٤٧١١٨٤٥٥م راشد محمد رضا أمنية١٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٩٩٠١٠٥٢٠٥٢------٦٦١٠٦٢٢١٥٢٦١٨٤٦٤معلي جبر محمد علي خالد١٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٨٩١٠٨٢١٦٤------٧٢١١٧٥١٨٤٨٩١٨٥٠٠محماد حمدي ممدوح دعاء١٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٥٤١٠٨٢٠٦٤------٧٢١١١٠١٨٤٧٨١٨٤٧٦مبحيري عزب الموجود عبد أحمد دنيا١٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٠٠١٠٨١٨٩٥------٧٢١٠٩٥١٨٣٧٣١٨٤٢٧مالعشماوى توفيق خالد ريهام١٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥١١٠٨١٩٠٠------٧٢١٠٤٩١٨٤٤٠١٨٤١١محسين محمد عبدالنبى محمد ريهام١٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٨٦١٠٨١٩٤١------٧٢١٠٥٥١٨٤١٢١٨٤٧٤مأحمد زايد محمد زايد١٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٩٥٠١٠٨١٩٨٧------٦٩١٠٣٧٢١٤٦١١٨٤٨٩م حسن سعد طه زينب١٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٤١١٠٨١٩٠٦------٧٢١٠٦٥١٨٤٠٣١٨٤٣٨مسعد سمعان سعد سمعان٢٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٠٣١٠٨٢٠٧٩------٧٢١١٧٦١٨٤٥٥١٨٤٤٨م عثمان عيد حواش شيماء٢١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٤٢١٠٨١٩٢٨------٧٢١٠٨٦١٨٣٩٧١٨٤٤٥مالنحراوي أمين العزيز عبد أمين العزيز عبد٢٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٢٥١٠٨٢١٩٥------٧٢١١٧٠١٨٥٢٣١٨٥٠٢م عمارة الغني عبد المجيد عبد الغني عبد٢٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٦٦١٠٨٢٣٥٥------٧٢١٣٨٩١٨٤٧٩١٨٤٨٧م رجب المنعم عبد شعبان المنعم عبد٢٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٧٨١٠٨٢٥١١------٧٢١٤٣٣١٨٥٤٠١٨٥٣٨معيد عبدالمنعم عماد عبدالمنعم٢٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٢١١٠٨٢١٦١------٧٢١١٤٠١٨٥١١١٨٥١٠م منجود إبراهيم سعيد عمار٢٦
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الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٧٧١١٠٥٢٠٠٩------٧٢١٢٣٨١٥٣٦٩١٨٤٠٢مزلط عمر أيمن عمر٢٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩١٩١٠٨١٩٦٥------٧٢١٠٤٦١٨٤٥٨١٨٤٦١مالبيسي يوسف خالد عمر٢٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٩١١٠٨٢٤٧٢------٧٢١٣٨١١٨٥٦٨١٨٥٢٣م الخولي المقصود عبد محمد غادة٢٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٨٦١٠٨٢٠٥٣------٧٢١١٦٧١٨٤٤٢١٨٤٤٤مالعزب متولى محمود فاطمة٣٠

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٩٥٧١٠٨٢١١٤----ل٦٤المزرعية الحيوانات فسيولوجيا٧٢١١٥٧١٥٤٢١١٨٤٧٢م خالف عبدالمجيد محمود فاطمة٣١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٩٤١٠٨٢٠٢٠------٧٢١١٢٦١٨٤٦٤١٨٤٣٠مالمكارم ابو البيومى يحيى فاطمة٣٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٨٠١٠٨١٩٦٥------٧٢١٠٨٥١٨٤٥٧١٨٤٢٣م خطاب الخالق عبد السيد أحمد السيد محمد٣٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٩١١٠٨١٩٣٩------٧٢١٠٤٨١٨٤٥١١٨٤٤٠مالشافى عبد فهيم حسين محمد٣٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٨٦١٠٨١٨٩٠------٦٩١٠٠٤٢١٤٥٩١٨٤٢٧م الهجين سالم المنعم عبد سالم محمد٣٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٨٥١٠٨٢٣٢٨------٧٢١٣٤٣١٨٤٨٧١٨٤٩٨م الجندي عبدالعزيز فايز محمد٣٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨١٤١٠٨١٩٠٩------٧٢١٠٩٥١٨٤٠٦١٨٤٠٨مندا سالم عبدالحميد أبوعياد عيد محمود٣٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٠٢١٠٨١٩٨٠------٧٢١٠٧٨١٨٤٦٩١٨٤٣٣م إبراهيم شاكر مختار محمود٣٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٠٠١٠٨٢٢١٤------٧٢١٢١٤١٨٤٩٦١٨٥٠٤مابواللي محمد رزق صبحي مختار٣٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٩٥١٠٨٢٠١٤------٧٢١١١٩١٨٤٧٩١٨٤١٦معسل محمد وحيد مريم٤٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨١٧١٠٨١٨٢٩------٦٩١٠١٢٢١٤٤٩١٨٣٦٨مشلبي محمد نبيل مصطفى٤١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٧٠١٠٨٢٠٨٦------٧٢١١١٦١٨٥٠٢١٨٤٦٨م شقير علي عادل منار٤٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٤٢١٠٨٢٠٢٩------٧٢١٠٨٧١٨٤٦٠١٨٤٨٢مالشاذلى عوض الشاذلى عوض منار٤٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩١٤١٠٨٢٠١٣------٧٢١٠٩٩١٨٤٤٩١٨٤٦٥مفريج عشري محمد أحمد ندا٤٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٨٥١٠٨١٩٤٩------٧٢١٠٦٤١٨٤٤٨١٨٤٣٧مرحيم السيد علي حمدي نرمين٤٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٨٤٢١٠٥١٨٨٩------٧٢١٠٤٧١٨٤٨١١٥٣٦١ممحمد السيد محمد هند٤٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٠٤١٠٨١٨٦٤------٧٢١٠٦٠١٨٤٢٦١٨٣٧٨مغزال الفتوح ابو عاصم وفاء٤٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٢٣١٠٨٢٠٦٨------٧٢١١٤٥١٨٤٧٩١٨٤٤٤مفرج عبدالفتاح عبدالعليم والء٤٨
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