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الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٦٣٣٧١٣١٠٥١٦٨١ل٦٤اقتصادى احصاءل٥٠زراعية اقتصادية تنميةل٦٢(خاص)  زراعــــية ميــكنة٧٢٩٦٨١٢٢٧٦١٢٢٦١مصقر حمزة عادل أحمد١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٦٣٢١٠٨١٧٢٠------٧٢١٠٨٨١٨٣٦٠١٨٢٧٢م حسين أحمد عبدالعزيز أحمد٢

الرابع للمستوى منقول١٣٥٤٣٠٥٤٣١٠٢١٥٣٦----ل٥٤زراعية اقتصادية تنمية٧٢٩٩٣١٢٢١٥١٥٢٧٤مشرف ابراهيم مبروك علي أحمد٣

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٩٥٩٨١٠٥١٦٤٣----ل2٥٠ حيوى كيمياء٦٦١٠٤٥١٨٣٥٣١٨١٩٥مصالح أبو إبراهيم أحمد محمد أحمد٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٥٧١١٠٨١٧٦٩------٦٩١١٩٨٢١٤٢٤١٨١٤٧مالجندى عبدالصمد مصطفى أحالم٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٦٠٣١٠٥١٦٣٥------٦٦١٠٣٢٢١٤١١١٨١٩٢مالجزيرى السالم عبد جمعة إسراء٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٦٧٢١٠٨١٦٦٦------٧٢٩٩٤١٨٣٣٩١٨٣٣٣مأحمد محمود مجدي أسماء٧

باق٢٦١١٧٢٤٣٨٢٩٣١٣٤٣ل2٥٧ نبات وقاية اسسل٦٠زراعية محاسبةض٣٦(خاص)  زراعــــية ميــكنة٦٩٩٦١٦١٠٤١٢١٦١مجبره نعيم نبيل أفرايم٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٨١١٠٥١٧٨١------٦٦٩٠٠١٨٣٧٧٢١٥٠٤م سليمان محمد محمد الحسيني محمد أمل٩

باق٠٠٠٢١١٩٥٩٣١٤٠٥------٧٢١٢١٠٣٦٠١٨١٣٥ممحمد كمال رأفت بسنت١٠

الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٨٣٣٦٩٥١٠٢١٦١٢ل٦٤ماكرو اقتصادل٦٤اقتصادى احصاءل٥٠(خاص)  زراعــــية ميــكنة٦٩٩١٧١٨٣٧٦٦١٤١معبدالخالق الفتوح ابو خالد تغريد١١

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٤٣٦٦٧٧١٠٢١٥١٨ل٦٤ماكرو اقتصادض٣٥ودواجن حيوانى انتاجل٥٠ميــــــــكرو اقتصـــــاد٦٦٨٤١١٨٣٤٠١٢٢٢٣م السروى جودة مجدي جودة١٢

باق١٣٥٠٢٤٢١١٩٣١٣٥٢جـ ض٢٠ودواجن حيوانى انتاجل٥٠ميــــــــكرو اقتصـــــادجـ ض٠(خاص)  زراعــــية ميــكنة٦٩١١٤١٩١٦١١٢٠م أحمد اسماعيل حسن الدين حسام١٣

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦٩٣٩٧٢٣١٠٨١٦٧٤ل2٥٥ نبات فسيولوجىل٦٤ماكرو اقتصادل٥٠(خاص)  زراعــــية ميــكنة٦٩٩٥١١٥٢٧٥١٥٢٧٩م الهجرسي علي ربيع حسام١٤

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٦٣٣٤٣٥١٠٢١٦١٩--ل٦٤زراعية محاسبةل٥٢(خاص)  زراعــــية ميــكنة٦٩١١٨٤٩١٧٦١٨١٤٣م أبوشادي محمود عبدالغفور رانيا١٥

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٠٣٣٥٤٩١٠٢١٥٩٧ل2٥٠ أراضىل٥٠زراعية محاسبةض٣٧(خاص)  زراعــــية ميــكنة٦٩١٠٤٨٩١٨٨١٨٢٦١معساف على هانى رفقى١٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٤٨٨١٠٨١٧١٥------٧٢١٢٢٧١٨٣٣٩١٨١٤٩م الجندى حسن هارون ريهام١٧

الرابع للمستوى منقول١٣٦٣٣٦٨٤٩١٠٨١٩٤٨----ل٦٣زراعية اقتصادية تنمية٧٢١٠٩٩١٥٣٣٣١٨٤٥٣م نجيب محمد جمال سلمي١٨

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٥٣٩٧٦٥١٠٨١٦٩٤--ل٥١زراعية اقتصادية تنميةل٦٤(خاص)  زراعــــية ميــكنة٦٩٩٢٩١٥٢٩٧١٨٣٥٣مالدالى احمد سيد أبوزيد محمد الرحمن عبد١٩

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٩٣٩٧٧٠١٠٥١٦٤٣--ل2٦٤ نبات فسيولوجىل٥٥زراعية اقتصادية تنمية٦٦٨٧٣١٥٢٨٠١٨٣٧١معبدهللا إبراهيم أشرف هللا عبد٢٠

باق٢٦١٠٠٢٤٤٣٥٩٣١٣٦٦ل٥٠زراعية محاسبةل٥٠زراعية اقتصادية تنميةض٣٥(خاص)  زراعــــية ميــكنة٦٩٩٣١٦١١٢١٢٢٢٣ممصطفي عبدالعزيز طارق عبدالعزيز٢١

الرابع للمستوى منقول١٣٥٨٣٦٦٩٣١٠٢١٦٢٧جـ ض2٢٠ أراضىل٥٨زراعية محاسبةض٤٠زراعية اقتصادية تنمية٦٦٩٣٤١٥٣٠٢١٨٣٣٣مسعد علي أحمد على٢٢

باق١٣٥١٣٠٤٤٨٩٦١٤٠٧ل1٥١ تحليليه كيمياءض2٤٠ حيوى كيمياءجـ ض٢٠(خاص)  زراعــــية ميــكنة٦٦٩٥٩١٢٢٢٠١٥١٧٧م السيد محمد شريف عمر٢٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩١٠٥٥١٠٨٢١٠١------٦٩١٠٤٦٢١٥٤٩١٨٥٠٦مسعد سعيد رجب غادة٢٤

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠١٣٦٤٩٩١٠٢١٥٢٩جـ ض2٢٥ حيوى كيمياءل٥٠ميــــــــكرو اقتصـــــادل٥١(خاص)  زراعــــية ميــكنة٦٦١٠٣٠١٢٢٢٠١٨١٧٨م منصور مبروك محمد كريم٢٥

الرابع للمستوى منقول١٣٦٢٣٦٦١٨١٠٢١٦٢٦--ل2٦٢ زرعية هندسةض2٣٩ أراضى٦٦١٠٠٨١٨٣٦٦١٥١٩٠مهللا حسب شوقي فوزي كريمان٢٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٥٦٣١٠٨١٧٥٧------٧٢١١٩٤١٨٣٩٨١٨١٦٥معبدالنبي عيد شوقي لؤي٢٧

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٩٥٣٧١٠٨١٧٠٩----ل2٥٠ حيوى كيمياء٦٩١١٧٢١٨٣٥٩١٨١٢٨م سرحان محمد عبدالحكيم مازن٢٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٣٧٧١٠٨١٦٩٤------٧٢١٣١٧١٨٣٧٧١٨٠محماده محمد أحمد أشرف محمد٢٩

الرابع للمستوى منقول١٣٥١٣٣٣٥٤١٠٢١٥٧١----ل٥١زراعية اقتصادية تنمية٦٩١٢١٧١٢٢٤٧١٨٥٦معبدالحميد محمد أشرف محمد٣٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٦٤١١٠٨١٧١٣------٧٢١٠٧٢١٨٣٥٤١٨٢٨٧معيسى السيد جابر السيد محمد٣١

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٦٧٤١٠٨١٧٠٥----ل٦٤ماكرو اقتصاد٧٢١٠٣١١٨٣٥٠١٥٢٦٠مجلب رجب عبدالعزيز رجب محمد٣٢
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الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٢٢١٠٨١٧٦٧------٧٢٩٤٥١٨٤٠٧١٨٤١٥مالقطه محمود عبدالفتاح محمد٣٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٠٣٩٨٧٠١٠٨١٨٠٨--ل٦٠ماكرو اقتصادل٥٠ميــــــــكرو اقتصـــــاد٦٩٩٣٨١٨٣٩٢١٥٣٦٨محسن منصور عبدالمنعم محمد٣٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٧٧١١٠٨١٨٠٨------٦٩١٠٣٧٢١٤٧٢١٨٢٩٩مالخولي حسن عبدالناصر محمد٣٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٠٣٩٨١٠٢١٥٤١--ض٣٩ودواجن حيوانى انتاجض٣٢(خاص)  زراعــــية ميــكنة٧٢١١٤٣١٥٢٧٢١٥١٢٦ممصلحي محمد علي محمد٣٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٣٢١٠٥١٧٥٣------٦٩٩٢١١٨٣٧٦١٨٤٥٦م القصاص الدين نور علي محمد٣٧

باق١٣٥٠٢٤٣٤٢٩٣١٣٤٧جـ ض2٢٧ أراضىض٣٢ودواجن حيوانى انتاجل٥٠زراعية اقتصادية تنمية٦٩١٠٠٥١٢٢٢٣٩٦٩مسلية محمد مصيلحي محمد٣٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٩٤١٠٨١٨١٦------٦٩٩٢٢٢١٤٦٥١٨٤٢٩معفيفي محمد هشام محمد٣٩

باق٢٦١٢٦٣٣٥٤٢٩٩١٥٨٨ض2٣٦ حيوى كيمياءل٦٢زراعية اقتصادية تنميةل٦٤ميــــــــكرو اقتصـــــاد٦٦١٠٤٦٩٢٠٨١٨٢٠٨ممقلد عبدالكريم وحيد محمد٤٠

الرابع للمستوى منقول١٣٥٧٣٩٨١١١٠٥١٦٩٤----ل٥٧زراعية اقتصادية تنمية٦٦٨٨٣١٨٣٨٨١٨٣٦٦مفايد محمد ثابت محمود٤١

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٢٤٢٩٦٣١١١١٨٨٢--ل2٥٠ نبات وقاية اسسل٥٢زراعية اقتصادية تنمية٦٩٩١٩١٨٤٣١١٨٤٣٠مزعير ابراهيم جابر محمود٤٢

الرابع للمستوى منقول١٣٥٢٣٦٥٤٥١٠٨١٧٠١----ل٥٢الريفى اإلرشــاد٧٢١١٥٦١٥٢٩٨١٨١٩٥م طه محمود عبدالغفار محمود٤٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٦٣١١٠٥١٦٧٤------٦٩١٠٤٣١٨٣٥٩١٨٢٧٢م الجمال عبدهللا الدسوقي محمد مصطفي٤٤

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٣٣٩٣١٠٥١٦٠٧--ل٥٠ودواجن حيوانى انتاجض٤٠زراعية اقتصادية تنمية٧٢١٢١٤١٥٢٦٥١٥٧٨ممحمد أحمد راشد مؤمن٤٥

الرابع للمستوى منقول١٣٥١٣٩٧٦٠١٠٨١٦٩٩----ل٥١الريفى اإلرشــاد٦٩٩٣٩١٨٣٦١١٨٣٤٨م محمود أحمد سمير نشوى٤٦

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٤٤٢٨١٥١٠٨١٦٧١--ل٦٤ماكرو اقتصادل٥٠زراعية اقتصادية تنمية٦٦٨٥٦١٨٣٤٠١٨٣٦١مشديد محمد عبدالسالم أيمن هاجر٤٧

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٠٣٦٤٦٥١٠٥١٥٨٥جـ ضغ2 أراضىل٥٠زراعية اقتصادية تنميةل٥٠(خاص)  زراعــــية ميــكنة٦٩١١٢٠١٢٢٣١١٨١٣٤م هللا عبد طارق هبة٤٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٤٥٨١٠٥١٦٦٣------٧٢١٢٠٥١٥٣٠٢١٨١٥٦معامر محمد رمضان شريف ياسمين٤٩

باق١٣٥٠٢٧٣٢٧٩٦١٤٠٥ض1٣٦ تحليليه كيمياءل٥٠زراعية اقتصادية تنميةجـ ضغميــــــــكرو اقتصـــــاد٦٩١٠٧٨٩١٦٢١٥١١٥م سيد  أنور حسن يوسف٥٠

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٠٣٦٥٠٥١٠٢١٥٣٩ل2٥٠ نبات وقاية اسسل٥٠ميــــــــكرو اقتصـــــادجـ ض٢٨(خاص)  زراعــــية ميــكنة٦٦١٠٣٤١٢٢٢٩١٨١٧٦مخليل محمد شعبان يوسف٥١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٩١٠٨١٨٧٢------٧٢١٠١٣١٨٤٣٤١٨٤٢٥معمران هنداوی عبدهللا عبدالهادی يارا٥٢

باق٠٠٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠ب المولى عبد محمود عصام محمد٥٣

متخرج١٣٦١٤٥٩٩٧١٤٤٢٤٦٣----ل4٦١ المعاصرة االجتماعيه النظريات٩٩١٤٦٦١٨٣٧٣٢٤٥٦٣ب حشيش أبو سعد محمود محمد٥٤

باق٠٠٠٠٠٠٠------1٠٠٠٠٠٠فـ الخارج من سالمان على أمين عيسى أحمد٥٥

باق٠٠٠١٥٢٩٢٩٦١٥٤٣------1٨١١٢٥١٦١١٠٩١٨٢فـ الخارج من الحى عبد رفاعى هشام محمد٥٦

باق٠٠٠٠٠٠٠------1٠٠٠٠٠٠فـ الخارج من محمد الواحد عبد هدير٥٧

الكلية عميد

عامر حافظ أيمن/ د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم محمد إلهام/ د.أ

الكنترول أعضاء

الكنترول رئيس                               


