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االقتصادية 

واالجتماعية 

الزراعية

بحثبحثم2ابانوب عبدالسيد غالي عبدالسيد1

مابراهيم صبري ابراهيم السيد1

بحثبحثبحثبحثبحثم5ابراهيم عامر ابراهيم بدوي3

ماحمدخالد مصطفي رضوان4

بحثبحثبحثم3احمدسعد فهيم رزق5

م2احمدعادل احمد شرف6

بحثبحثبحثم3احمدعادل اسماعيل مصطفي 7

بحثبحثم2احمدعبدالرحمن السيد عبد الباري 8

بحثبحثبحثم3احمد كمال فوزي جعيتم9

بحثبحثبحثم3احمد محمد ابراهيم امام منصور 10

بحثبحثم2احمد محمد عبد الرؤف ابراهيم11

م1احمدمحمد عبدالعليم درويش12

بحثبحثم2اسامه احمدمحمد شعبان 13

بحثبحثبحثبحثم4اسراء سالمه عبد الحافظ خليل14

بحثبحثبحثبحثم4السيد جمال علي بدوى15

بحثبحثبحثم3ايمن طارق إسماعيل إبراهيم16

ماية عبد الناصر محمد عثمان17

بحثبحثبحثبحثم4ايهاب محمد عبدالستار جاد18

بحثبحثبحثبحثبحثم5بالل جمال الشربيني19

محسناء يحيي محروس غريب20

مسارة محمود عبد الصادق احمد21

مسلمي السيد السيد عمارة22

مسماء عادل عبد السميع السيد 23

مشيماء فرج محمد حسن عبدالعال 24

معبداللطيف وائل عبداللطيف عبدالقادر25

بحثبحثبحثم3عبدهللا سامي محمد سعيد26

بحثبحثبحثبحثم4عبدة محمد عبد الجيد ابراهيم 27

بحثم1عزه اسامه حلمى ابوعجاجه28

مفايزة محيي محمد جبر 29

بحثبحثبحثبحثم4محمد أمين سليمان مصطفي حسن30

بحثبحثبحثبحثم4محمد رضا حلمي سالمه 31

مستوى ثانى 

المستوي اسم الطالب 

مستوى رابع مواد مستوى ثالث
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بحثبحثبحثبحثم4محمد سعيد شبل اللحام 32

بحثبحثبحثبحثم4محمد عبد العليم على محمد العطار 33

ممحمد عبداللطيف عبدهللا نصار34

مازمحاصيلمحمد عيد محمد عبد الوهاب 35

ممحمد فرج محمد ابو موسي 36

ممحمود حسام محمود الفرارجى37

ممحمود عبدالعاطي على محمد الصعيدي 38

بحثبحثم2محمود فتحى رمضان خليل39

بحثبحثبحثبحثم4محمود كامل عبدالفتاح سالمه40

م1محمود ممدوح عبدالفتاح حماد41

بحثبحثم2مصطفي ابراهيم مصطفى ابو عامر42

ممصطفي احمدعلي السيد43

ممصطفي حلمي راغب الكمشوشي 44

بحثبحثبحثبحثبحثم5مني محمود شاهين45

ممهند احمدمحمد احمد46

بحثبحثم2مؤمن جمال محمد المليجي الشاويش47

بحثبحثبحثبحثم4نادر محمد كامل حسين48

موليد عبد المنصف عباس عبد اللطيف 49

بحثبحثم2يوسف محمد ابو اليزيد محمد 50

بحثم1احمد علي شعبان علي سليط 51

باسالم يحى ابراهيم هدور52

سجل ورقى وابحاث


