
 قسم الحاله االسمالطالب كود

 ارشادم هللا جاب سالم محمود محمد ابراهيم31030001

 ارشادمجريدة على السيد احمد31030002

 ارشادمالنجا ابو سمير احمد31030003

 ارشادمعزب الفتوح ابو صبحي احمد31030004

 ارشادمشحاته عبدالعزيز عبدالحميد صدقي احمد31030005

 ارشادمعبدالقادر محمد عبدالقادر احمد31030006

 ارشادمعيد عيسى محمد احمد31030007

 ارشادمشاهين السيد محمود احمد31030008

 ارشادم يوسف محمد مصطفى احمد31030009

 ارشادم الصياد محروس مغربي احمد31030010

 ارشادمدعيسة محمد ياسر احمد31030011

 ارشادمالباتع المعبود عبد عامر السيد اسراء31030012

 ارشادمالدرديري علي محمد علي اسالم31030013

 ارشادمابوحسن محمد احمد امير31030014

 ارشادم عمار لطفي عادل باسم31030015

 ارشادمعبدالحكيم بسيونى محمد بسيونى31030016

 ارشادمسيداحمد وائل ايهاب الدين تاج31030017

 ارشادم الخياط توفيق محمود توفيق31030018

 ارشادمخضر جابر مصطفى الدين حسام31030019

 ارشادم السيد الرحمن عبد احمد حسن31030020

 ارشادمبدوي محمد حسن محمد حسن31030021

 ارشادم مدين سليمان عبدالسميع خالد حسناء31030022

 ارشادمالفيومي صابر محمد حسين31030023

 ارشادمالشريف محمد عبدهللا دينا31030024

 ارشادمامين عبدالرحيم صالح رجاء31030025

 ارشادمبرغوت عبدالحميد محمود محمود رضوى31030026

 ارشادممحمد ورداني احمد زياد31030027

 ارشادم زغيب عبدهللا محمد زياد31030028

 ارشادمطه محمد الحكيم عبد محمد شروق31030029

 ارشادم ابراهيم مصطفى سعيد صباح31030030

 ارشادمهندي صالح جمال الدين صالح31030031

 ارشادم ابراهيم عبدهللا ابراهيم طارق31030032

 ارشادمنصرالدين ابراهيم حلمي عبدالرحمن31030033

 ارشادمالنجار عبدالعزيز محمد عبدالرحمن31030034

 ارشادم سالمة عبدالرؤف جمعة عبدالرؤف31030035

 ارشادم احمد سلمى سيد عبدهللا31030036

 ارشادم احمد عبده عالء عبدهللا31030037

 ارشادممحمد عبدهللا محمد عبدهللا31030038

 ارشادمسالم ابو رمضان نصر عبدهللا31030039

 ارشادم الدين شرف مصيلحى عاطف الدين على31030040

 ارشادمفارس محمد جمال فارس31030041

 ارشادم ابراهيم فتحي مجاهد فاطمة31030042

 ارشادمالصاوي كامل مصطفي لمياء31030043

 ارشادمالال عبد محمد ابراهيم محمد31030044

 ارشادم زغلول السيد عبدالسميع بالل محمد31030045

 ارشادماللحام عبدالباقي صبحي محمد31030046

 ارشادممنتصر ابراهيم عادل محمد31030047

 ارشادم احمد حسن عاطف محمد31030048

 ارشادم الحضرى حامد عبدالمؤمن محمد31030049

 ارشادمالشال محمد مبروك محمد31030050

 ارشادم الدين نصر محمد مصطفى محمد31030051

 ارشادممحمد عبدالحميد محمدحمزة31030052

 ارشادمالعباسي حسين احمد محمود31030053

( الزراعــــــــــــى االرشــــــــــــــــــاد ) قســــــــــــــــــــــــــــــم



 ارشادمنصر المغني عبد سالمه محمود31030054

 ارشادمالصاوي احمد محمود جمال محمد محمود31030055

 ارشادم ابراهيم عبدالمؤمن محمد محمود31030056

 ارشادممصطفي محمود محمد محمود31030057

 ارشادممزروع بيومي مصطفى محمد مصطفى31030058

 ارشادم محمد خطاب طلعت مصطفي31030059

 ارشادمطلبة الهادي عبد مصطفي31030060

 ارشادم محمد السيد الحميد عبد منار31030061

 ارشادمحمايه ابراهيم حمايه مينا31030062

 ارشادمطه احمد خالد ندا31030063

 ارشادم عيد عبدالرسول محمد هاني31030064

 ارشادممحروس كامل سعد هشام31030065

 ارشادمالغني عبد الجيد عبد عادل وفاء31030066

 ارشادمذكي عبدالجواد محمود ياسمين31030067

 ارشادبالسيد عبد غالي السيد عبد ابانوب31030068

 ارشادبشعبان محمد احمد اُسامه31030069

 ارشادبالسيد ابراهيم صبرى ابراهيم31030070

 ارشادبخليل الحافظ عبد سالمة اسراء31030071

 ارشادب مصطفي اسماعيل عادل احمد31030072

 ارشادبسليط علي شعبان علي احمد31030073

 ارشادبجعيتم فوزي كمال احمد31030074

 ارشادب درويش العليم عبد محمد احمد31030075

 ارشادب عثمان محمد الناصر عبد ايه31030076

 ارشادب الشربيني جمال بالل31030077

 ارشادبغريب محروس يحيي حسناء31030078

 ارشادبحامد سعيد محمد سامي عبدهللا31030079

 ارشادبابراهيم عبدالجيد محمد عبده31030080

 ارشادب العطار محمد عبدالعليم محمد31030081

 ارشادبنصار عبدهللا عبداللطيف محمد31030082

 ارشادبالفرارجى محمود حسام محمود31030083

 ارشادب الصعيدي محمد على عبدالعاطي محمود31030084

 ارشادبعامر ابو مصطفى ابراهيم مصطفي31030085

 ارشادبالكمشوشي راغب حلمي مصطفي31030086

 ارشادبحسين كامل محمد نادر31030087

 ارشادب عبداللطيف عباس المنصف عبد وليد31030088

 ارشادبمحمد اليزيد ابو محمد يوسف31030089

 ارشادممحمد النصر سيف محمد نورا31030090

 ارشادمالدرشاوي رمضان علي خالد31030091



 اقتصادمسعيد بكري سعيد ابراهيم31130001

 اقتصادم الجيار ابراهيم محمد ابراهيم31130002

 اقتصادمالسنطاوي محمود اشرف احمد31130003

 اقتصادمهنيدى السيد حسن احمد31130004

 اقتصادمزين السيد سعيد احمد31130005

 اقتصادم محمد احمد عصام احمد31130006

 اقتصادمالصفتي معوض محمد احمد31130007

 اقتصادمالجوهرى محمود عبدالحفيظ محمود احمد31130008

 اقتصادمصالح عبده هشام احمد31130009

 اقتصادمنصار فريد وحيد احمد31130010

 اقتصادم مونس حنا ادوارد ادمون31130011

 اقتصادممشرف محمود اسماعيل ياسر اسماعيل31130012

 اقتصادمالدين سيف مختار محمد سعيد الشيماء31130013

 اقتصادم هنديه المنوفى جمال ايمان31130014

 اقتصادم حجازي سالمه سمير حسام31130016

 اقتصادم احمد عاطف منصور حمدى31130017

 اقتصادم حسن على فوزي حنان31130019

 اقتصادمدغيدي محمد عالء حنين31130020

 اقتصادم عثمان راشد احمد خالد31130021

 اقتصادم ابوريحان سعد اشرف خلود31130022

 اقتصادم حماد الحميد عبد محمد رغداء31130024

 اقتصادم محمد السيد عبدالسميع زينب31130025

 اقتصادمعلي سالمه ناصر سالمه31130026

 اقتصادمعلي امام احمد شروق31130029

 اقتصادمسليمان يوسف عبدالظاهر شروق31130030

 اقتصادم ماجد محمد عبدالحكيم شيرين31130031

 اقتصادم هجام عبدالغني فهمي طلعت صفية31130033

 اقتصادم احمد مصباح رضا عبدالرحمن31130035

 اقتصادمالقن عبدالعظيم محمد عبدالرحمن31130036

 اقتصادمالشاهد عبدالعزيز اشرف عبدالعزيز31130038

 اقتصادمالغنام عبدالقادر رمضان عبدالقادر31130039

 اقتصادمالنبوي محمد صبحي عبدهللا31130040

 اقتصادم التالوى عبدالمنعم عيد عبدالمنعم31130041

 اقتصادمالليثي ابراهيم حسن اسماعيل عمر31130042

 اقتصادمسالم سلطان رفعت غادة31130043

 اقتصادمخميس السيد العزيز عبد غادة31130044

 اقتصادممصطفي الحميد عبد محمد اشرف فاطمه31130045

 اقتصادمابراهيم على ابراهيم محمد31130046

 اقتصادم سالمان محمد الغيط ابو محمد31130047

 اقتصادمالقاضي سعيد احمد محمد31130048

 اقتصادمهجرس مصطفى حمدى محمد31130049

 اقتصادمحافظ النبي عبد سعد محمد31130050

 اقتصادم ابونار العزيز عبد سعيد محمد31130051

 اقتصادمفاضل عبدالرحمن صالح محمد31130052

 اقتصادم هندي جميل عابد محمد31130053

 اقتصادمخضير رجب محروس محمد31130055

( الزراعــــــــــــى االقتصــــــــاد) قســــــــــــــــــــــــــــــم



 اقتصادمعيد محمود اشرف محمود31130056

 اقتصادم جبريل لبيب عبدالمرضي مروة31130057

 اقتصادم محمود الستار عبد محمد مروه31130058

 اقتصادمالشيخ محمود محمد مصطفى31130059

 اقتصادم عبدالجواد عبدالرحيم مسعد مصطفى31130060

 اقتصادم معروف محمد رضا مؤمن31130061

 اقتصادمالسرتي رزق عبدالباقي نغم31130062

 اقتصادم غنيم محمد شوقي نهلة31130063

 اقتصادمالجنايني يوسف فتحي محمد هاجر31130065

 اقتصادمميخائيل حليم سمير هايدي31130066

 اقتصادم محمد احمد محمد والء31130067

 اقتصادمالسيد حلمي نادي والء31130068

 اقتصادم عالم عبده المحسن عبد عبده ياسمين31130069

 اقتصادم محمد حسين محمد مظهر ياسمين31130070

 اقتصادبجبره نعيم نبيل افرايم31130071

 اقتصادبمحمد كمال رافت بسنت31130072

 اقتصادب احمد اسماعيل حسن الدين حسام31130073

 اقتصادبمصطفي عبدالعزيز طارق عبدالعزيز31130074

 اقتصادب السيد محمد شريف عمر31130075

 اقتصادبسلية محمد مصيلحي محمد31130076

 اقتصادبمقلد عبدالكريم وحيد محمد31130077

 اقتصادب سيد  انور حسن يوسف31130078

 اقتصاد1فـ الخارج من المولى عبد محمود عصام محمد31130079

 اقتصاد2فـ الخارج من سالمان على امين عيسى احمد31130080

 اقتصاد2فـ الخارج من الحى عبد رفاعى هشام محمد31130081

 اقتصاد2فـ الخارج من محمد الواحد عبد هدير31130082



اراضىممحمد ابراهيم محمد ابراهيم31230001

اراضىمعثمان عيد حواش احمد31230002

اراضىماحمد على رمضان احمد31230003

اراضىمطايل فتحي سعيد احمد31230004

اراضىمالمجد ابو على صالح احمد31230005

اراضىمحامد حامد ماهر احمد31230006

اراضىممحمد بكار محمد احمد31230007

اراضىمكساب عبدالقوي نزيه احمد31230008

اراضىماحمد لطفي اشرف اسراء31230009

اراضىمعبدالرازق عبدهللا عبدالستار اسالم31230010

اراضىماحمد الحميد عبد دياب االء31230012

اراضىمالسيد رمضان عادل السيد31230013

اراضىمابورضا ابراهيم السيد اية31230014

اراضىمالبرى محمد رمضان اية31230015

اراضىمابراهيم السيد شوقي اية31230016

اراضىمفودة كمال احمد ايمان31230017

اراضىم احمد خميس عبدالناصر ايه31230018

اراضىم زويني متولي محمد تيسير31230020

اراضىمعريق سعيد علي دنيا31230021

اراضىمماذن ابوالسعود عبدالحميد رانا31230022

اراضىمالسيد امام رضا رحاب31230023

اراضىمحسن ابراهيم احمد رويدا31230024

اراضىم سالم عيسوي توفيق سلمى31230025

اراضىمابونار الجواد عبد حماد سلمى31230026

اراضىمعلواني كامل سعيد حسني شهاب31230027

اراضىمبدروس صبري حسني صبري31230028

اراضىم الديب الرحمن عبد محمد الرحمن عبد31230029

اراضىمزهران محمود بدر المحسن عبد31230030

اراضىمالسيد عبدالدايم ابراهيم عبدالدايم31230031

اراضىمالعشماوي عبده خالد عبدالرحمن31230032

اراضىمابوموسى عبدالرحمن نصر عبدالرحمن31230033

اراضىمحماد عبدالقوي عبدالمنعم عبدهللا31230034

اراضىم ابوعطية عبدالعظيم السيد علي31230035

اراضىمالدقن محمد عادل عمر31230036

اراضىم النشار عبدالظاهر عبدهللا غادة31230037

اراضىمالعزيز عبد عطيه العفيفي فاطمة31230038

( الميــــــــــــاه و االراضــــــــــى) قســــــــــــــــــــــــــــــم



اراضىمشنن حسن طه فرح31230039

اراضىم عالم رافت ايمن محمد31230041

اراضىم صالح صابر جمال محمد31230042

اراضىم االهل سيد الموجود عبد رشدي محمد31230043

اراضىم سالم عبدالعزيز عبدالغفار محمد31230044

اراضىمالسيد محمد عالم محمد31230045

اراضىمربيع حسن عمادالدين محمد31230046

اراضىممحمود عبدالبديع عمادالدين محمد31230047

اراضىمعطية الدسوقي مشحوت محمد31230048

اراضىم عثمان محمد بدر محمود31230049

اراضىم عبدربه صالح محمد محمود31230050

اراضىمغالي عبدالنبي محمد محمود31230051

اراضىمسليم عبده كمال محود31230052

اراضىممحمد رفعت محمد منار31230053

اراضىم صالح عوض كارم مها31230054

اراضىم رمضان احمد ابراهيم ندي31230055

اراضىم الوهاب عبد عبدالرحمن ناصر نورهان31230056

اراضىمعبدالعزيز صابر اسامه نيره31230057

اراضىموالى محمد عبدالرحمن عبدهللا هايدى31230058

اراضىم محمد صابر محسن هشام31230059

اراضىمقاسم الخالق عبد مصطفي يارا31230060

اراضىب حسن المنعم عبد انور احمد31230061

اراضىبجبريل عبدالحميد امام اسراء31230062

اراضىبكامل حسين لطفي عبدالرحمن31230063

اراضىمهللا حسب محمد عبدالحميد محمد31230064

اراضىمالسيد محمد جمال رانيا31230065

اراضىمشعبان المقصود عبد ايمان31230066

اراضىميونس محمد مصطفي31230067

اراضىمالفقي الرحمن عبد حنان31230068

اراضىميسري جمال منار31230069



(محـــــــــــــــــــاصــــــــــــــــيـــــــــــــــل) قســــــــــــــــــــــــــــــم

 محاصيلمفياض احمد ابراهيم ماهر ابراهيم31330001

 محاصيلم محمد هليل محمد ابراهيم31330002

 محاصيلم محمد الحافظ عبد ابراهيم احمد31330003

 محاصيلمالطلى محمد ابراهيم احمد31330004

 محاصيلماللة جاب شعبان حمدى احمد31330005

 محاصيلمزغلول عبدالعزيز سعيد احمد31330006

 محاصيلم المشد معوض على سعيد احمد31330007

 محاصيلم الغمري  الليثي عاطف احمد31330008

 محاصيلم عفيفي الوهاب عبد عبدالعظيم عبدالعزيز احمد31330009

 محاصيلممنصور احمد محمد احمد31330010

 محاصيلم قرني سعيد محمد احمد31330011

 محاصيلمبراك سالمه هشام احمد31330012

 محاصيلم عبدهللا محمد محمد السيد اسراء31330013

 محاصيلممحمود حنفي محمد اسالم31330014

 محاصيلمعلى السيد مجدى اسماء31330015

 محاصيلميونس عبدالحليم مجدي اسماء31330016

 محاصيلمشلتوت مصطفي حسن الهام31330017

 محاصيلم النواجي محمد المعاطي ابو السيد اميره31330018

 محاصيلمداود عبدالمقصود عبدالفتاح اميره31330019

 محاصيلمالبربري نبوي سعد ايمان31330020

 محاصيلممحمد السالم عبد عاطف ايمن31330022

 محاصيلمرحيم على محمد محمد ايه31330023

 محاصيلم التلواني السيد رافت باسم31330024

 محاصيلمصقر حامد لطفي باهرنبيل31330025

 محاصيلم الصفتي مصطفى عصام تسنيم31330026

 محاصيلم عبدالعزيز عبدالقوي عبدالحميد جمال31330027

 محاصيلمعبدالجواد قرني شحاته حسام31330028

 محاصيلمدياب محمد حسن حسين31330029

 محاصيلمالقصاصي ابراهيم مجدي دعاء31330031

 محاصيلمالغزولي محمد محمد دعاء31330032

 محاصيلمسليمان منير عادل رفيق31330033

 محاصيلمعيد علي احمد حلمي علي زياد31330034

 محاصيلمعبدالسالم صالح محمد محمد سالم31330035

 محاصيلمخرشد سعد محمد سعد31330036

 محاصيلمحسن عبدالقادر صبحي سلوان31330037

 محاصيلم زهران سليمان محمد سليمان31330038

 محاصيلمالسيد شعبان عالء شهاب31330039



 محاصيلم خيرهللا الحميد عبد ابراهيم عبدالحميد31330040

 محاصيلم محمد عبدالحميد طلعت عبدالحميد31330041

 محاصيلم محمد عبده اسماعيل عبدالرحمن31330042

 محاصيلم عبدالدايم ابراهيم حسني عبدالرحمن31330043

 محاصيلم عالم عبدربه شعبان عبدالرحمن31330044

 محاصيلمعماره عبدهللا اشرف عبدهللا31330045

 محاصيلمالمام عبدهللا علي عبدهللا31330046

 محاصيلمالشحري عرفة رفيق عرفة31330047

 محاصيلمشادي الحميد عبد اسامه علي31330048

 محاصيلمالقط احمد سيد علي وصال علي31330049

 محاصيلم سعيد محمد نصر غادة31330050

 محاصيلم احمد عبدالعزيز اشرف كريم31330051

 محاصيلمسمره الحميد عبد رمضان كريم31330052

 محاصيلم النمر العزيز عبد فايد كريم31330053

 محاصيلمالباب فتح واعر فتحي كريم31330054

 محاصيلمسعيد مشحوت موسي كريم31330055

 محاصيلمصالح ابو الصادق عبد ابوالفتوح محمد31330056

 محاصيلمبعروره جمعه اشرف محمد31330057

 محاصيلم سمري الفتاح عبد العليم عبد اشرف محمد31330058

 محاصيلمالديب محمد احمد امان محمد31330059

 محاصيلمعبدالنبي عبدالرحيم ثروت محمد31330060

 محاصيلمكامل شعبان ربيع محمد31330061

 محاصيلمعيسي اسماعيل عاطف محمد31330062

 محاصيلم علي المعطي عبد علي محمد31330063

 محاصيلمالسرسي عبدالمرضي منصور محمد31330064

 محاصيلم غنيم محمد نوح محمد31330065

 محاصيلمسعدهللا احمد حامد محمود31330066

 محاصيلمشرف بيومي المنعم عبد محمود31330067

 محاصيلمجلهوم محمد محمد عبدالعظيم محمود31330068

 محاصيلمعلي عبدالمنعم عادل مريم31330069

 محاصيلمزيدان مصطفى اشرف مصطفى31330070

 محاصيلمالحمد شيبة الوهاب عبد داود نبيل31330071

 محاصيلم برسوم وليم نبيل وليم31330072

 محاصيلمعبدهللا احمد السيد يارا31330073

 محاصيلم عبدالجيد السيد ايمن ياسين31330074

 محاصيلمعزب ابراهيم تامر يوسف31330075

 محاصيلمالسرسي عبدالمرضي صبحي يوسف31330076

 محاصيلبشبل عالء محمد31330077

 محاصيلمالمهدي عبد علي عادل كريم31330078

 محاصيلمعمامه محمد احمد سناء31330079

 محاصيلمحنا جرجس رضا بافلي31330080



 بساتينمالقادر عبد الدين محي سامي ابراهيم31430001

 بساتينمابراهيم علي حسيني احالم31430002

 بساتينم احمد محمد حمدي احمد31430003

 بساتينمعميره ابو سليمان الحميد عبد احمد31430004

 بساتينم عطيه عوض عبدالعزيز احمد31430005

 بساتينم منصور عبدالنور فايز احمد31430006

 بساتينمصقر احمد عصام اسراء31430007

 بساتينم عبدالسالم مشحوت كرم اسالم31430008

 بساتينم الخطيب محمد عادل اسماء31430009

 بساتينماحمد عبدالسالم كرم اسماء31430010

 بساتينمبرين ابراهيم محمد اسماء31430011

 بساتينم فازع ناصف ابراهيم الهام31430012

 بساتينمتوفيق عبدالخالق عبدالناصر اميمة31430013

 بساتينمحسن محمد ناصر اية31430014

 بساتينم عيسوى حسن فؤاد ايمان31430015

 بساتينمعبدالاله فؤاد خلف ايه31430016

 بساتينممحمد فرحات مصطفي ايه31430017

 بساتينمراشد عبدالسالم صالح حسناء31430018

 بساتينمعبدالرحمن امين احمد داليا31430019

 بساتينمسالم علي ابراهيم رائد31430020

 بساتينمالسيسى عبدالعزيز عبدالسالم رائد31430021

 بساتينم جعفر علي محمود عادل رحمة31430022

 بساتينم محفوظ امين اسامة رنا31430023

 بساتينمالغيط ابو كمال عماد رنا31430024

 بساتينمشكر االحمدى شوقي ساره31430025

 بساتينمالعظيم عبد سعيد العظيم عبد سعيد31430026

 بساتينم هللا حسب عبدالمنعم عبدهللا سهيلة31430027

 بساتينمعبدالصادق امبابي السيد شيماء31430028

 بساتينمغنيم عبدالغنى صابر ممدوح صابر31430029

 بساتينممحمد عبدالعظيم اشرف عبدالرحمن31430030

 بساتينمعمران ابراهيم عصام عبير31430032

 بساتينمعبدالعال على عبدالحليم على31430033

 بساتينمالشيخ عمر عبدهللا عماد31430034

 بساتينمعبدالجواد عبدالعليم فؤاد عمرو31430035

 بساتينمسالم محمد محمود فاطمه31430036

 بساتينمالجواد عبد المرضي عبد محمد كريم31430037

 بساتينممحمود محمد حامد محمد31430038

 بساتينمشمندى عبدالستار حيدر محمد31430039

 بساتينم عبدالصادق محمد عادل محمد31430040

 بساتينم االحول محمد معوض محمد31430042

 بساتينم الطبالوي مكرم عماد محمم31430043

 بساتينم يوسف محمد عاطف محمود31430044

 بساتينمابوالعزم عبدالمقصود محمد مروة31430045

 بساتينم الحريري محمد سالمه رجب مصطفى31430046

 بساتينم عودة محمد عبدالحليم معاذ31430047

 بساتينمالمجد ابو الكريم عطا شعبان مني31430048

 بساتينمعطية جودة ايهاب مي31430049

 بساتينم ابراهيم محمد محفوظ ناريمان31430050

 ( بســـــــــــــــــــــــــاتيـــــــــــــــــــن ) قســــــــــــــــــــــــــــــم



 بساتينم محمد الرحيم عبد محمد ندى31430051

 بساتينم مرسي محمد محمد نرمين31430052

 بساتينم عبدهللا سالمة بدر نهى31430053

 بساتينمعبدالحافظ سالمه عادل نورا31430054

 بساتينمعبية حمدي محمد نورهان31430055

 بساتينماحمد صبري محمد نورهان31430056

 بساتينم بالطه الدين عز محمد نورهان31430057

 بساتينمخليل شعبان محمد هاجر31430058

 بساتينم عابدين عبدالعال حسين هدي31430060

 بساتينمالبنا محمود محمد محمود31430061

 بساتينمالدسوقي صابر محمد31430062

 بساتينمسعيد الحميد عبد زياد31430063

 بساتينمعدوي خميس هشام31430064

 بساتينممحمد طه حامد محمد31430065

 بساتينمالتواب عبد خالد معاذ31430066

 بساتينمالنمر عاصم ندي31430067



 غذائيه صناعاتمقطب سعد محمد احالم31530001

 غذائيه صناعاتمفراج عبدالاله كامل احمد31530002

 غذائيه صناعاتمالعزيز عبد الصمد عبد على اسماء31530003

 غذائيه صناعاتمعامر بركات يوسف اسماء31530004

 غذائيه صناعاتمخليف عبدالغفار كمال امل31530005

 غذائيه صناعاتمكامل محمد وليد امنيه31530006

 غذائيه صناعاتم سعيد انور حسين انور31530007

 غذائيه صناعاتمسابق ابراهيم عبدالكريم مجدي هللا اية31530008

 غذائيه صناعاتم ابراهيم حسن عماد ايمان31530009

 غذائيه صناعاتمالسيه اللطيف عبد محمود ايمان31530010

 غذائيه صناعاتممحمد السالم عبد رفعت براءة31530011

 غذائيه صناعاتمالزمرانى احمد المنعم عبد جهاد31530012

 غذائيه صناعاتم ابوالعال محمود سيد محمود حنان31530013

 غذائيه صناعاتممحمد رمضان محمد خلود31530014

 غذائيه صناعاتم محمد عبدالرحيم محمد داليا31530015

 غذائيه صناعاتمفوده فرج عبدالمرضي دينا31530016

 غذائيه صناعاتمامبابي ابراهيم محمد رحمه31530017

 غذائيه صناعاتم محمد المهدي محمد طارق رندا31530018

 غذائيه صناعاتممحروس الحكيم عبد وائل روان31530019

 غذائيه صناعاتمحسين سعيد حسن شعبان سهام31530020

 غذائيه صناعاتم السيد علي اكرامي سهيله31530021

 غذائيه صناعاتم عيسي حامد جمال شريف31530022

 غذائيه صناعاتمالبناوي عباده مسعد شيماء31530023

 غذائيه صناعاتماحمدابوشنب عبدالهادى عال31530024

 غذائيه صناعاتم محمد السيد على حسن على31530025

 غذائيه صناعاتممحفوظ السيد سليمان فاطمة31530026

 غذائيه صناعاتمالعناني السيد احمد فاطمه31530027

 غذائيه صناعاتمعيسي محمد ابراهيم سعيد لبني31530028

 غذائيه صناعاتم محمد عويس محمود ليلي31530029

 غذائيه صناعاتم حنا اسحاق مكرم ماريان31530030

 غذائيه صناعاتم اسماعيل محروس عاطف محمد31530031

 غذائيه صناعاتم ابوبكر محمود عمر محمود31530032

 غذائيه صناعاتممصطفى ابراهيم الناصر عبد مروه31530033

 غذائيه صناعاتمخالف باشا احمد مصطفى مريم31530034

 غذائيه صناعاتم الشناوي احمد هانئ مشيره31530035

 غذائيه صناعاتمدره حمدى بدوى مصطفى31530036

 غذائيه صناعاتمحميده محمود عماد مصطفى31530037

 غذائيه صناعاتم فراج السالم عبد علي منار31530038

 غذائيه صناعاتماالزبكاوى محمد محمد موده31530039

 غذائيه صناعاتمبندى فوزى ميالد ميرنا31530040

 غذائيه صناعاتمعبدالصمد على عبدالباسط ناديه31530041

 غذائيه صناعاتمجابر محمد ابوالمجد نورهان31530042

 غذائيه صناعاتمالسيد على عصمت نورهان31530043

 غذائيه صناعاتمعبدالحميد مرتضي اشرف هاجر31530044

 غذائيه صناعاتمحسين السيد رماح هارون31530045

 غذائيه صناعاتمالجمال عبدالدايم خالد هبة31530046

 غذائيه صناعاتمعبدالفتاح محمد جمال هدي31530047

 غذائيه صناعاتممنصور طه خالد يارا31530048

 غذائيه صناعاتماسماعيل خضر ابراهيم ياسمين31530049

 غذائيه صناعاتمابراهيم فهمي حسني ياسمين31530050

 غذائيه صناعاتمالسيد مجدي كريمه31530051

 غذائيه صناعاتمجويلي صبحي فهمي احمد31530052

 ( غـــــــــــــذائـــــــيـــــــــه صــــــــــنــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــات) قســــــــــــــــــــــــــــــم



 حشراتمحسين صديق عمر احمد31630002

 حشراتمالعليم عبد حسين محمد احمد31630003

 حشراتمسالم عطيه محمد احمد31630004

 حشراتم الطمالوى الغفار عبد عيسي اسالم31630005

 حشراتم محمود قرني كامل اسماء31630006

 حشراتمرزق حفناوي ثروت االء31630007

 حشراتماحمد حامد حامد االء31630008

 حشراتم الحق عبد محمود محمد امانة31630009

 حشراتمخطاب يوسف عبدالقادر اماني31630010

 حشراتممحاريق السيد عادل انس31630011

 حشراتماسماعيل ابراهيم محمد بسنت31630013

 حشراتم غريب محمد غريب سعيد جنات31630014

 حشراتمطعيمة مصطفى علي مصطفى حسناء31630015

 حشراتم النعمانى ابوالمعاطى سعيد خديجه31630016

 حشراتمالشوربجي ابراهيم وجيه دينا31630017

 حشراتم الفقى محمد سيف رشا31630018

 حشراتمسعده ابو محمد ايمن روفيده31630019

 حشراتم عبدالغفار ابراهيم مجدي ريهام31630020

 حشراتممصطفي السيد سعيد سارة31630021

 حشراتم العربي ناجي عبدالهادي النصر سيف31630022

 حشراتممبروك الحميد عبد عيد شيماء31630023

 حشراتم سالم محمد فهمي ايمن عاصم31630024

 حشراتم عبدالرحمن يونس مرعي عزت31630025

 حشراتماحمد جمعه عاشور عال31630026

 حشراتممصطفى الفتاح عبد محمد عمر31630027

 حشراتمغاليه ابوالعزم ابراهيم غاده31630028

 حشراتمسالم مسعود الهاشمي غاده31630029

 حشراتمابوغاليه سعيد عبدالواحد غاده31630030

 حشراتمالليثي ابراهيم مجدي فاطمه31630031

 حشراتم حسانين باسل حسين محمد31630032

 حشراتميوسف محمد سعد محمد31630033

 حشراتمصالح عبدالعزيز صالح محمد31630034

 حشراتمالخواجة كمال السيد محمود31630035

 حشراتمعبدالسميع محمد سيد محمود31630036

 حشراتم مصطفى سعد صبحى محمود31630037

 حشراتمفراج العزيز عبد الحي عبد محمد محمود31630038

 حشراتمهنداوى محمد مشحوت رفعت مصطفى31630039

 حشراتم مقلد محمد طارق معاذ31630041

 ( أقــــتـصاديــــــــــــــــه حــــشـــــــــــــــرات) قســــــــــــــــــــــــــــــم



 حشراتم عبدالحليم محمد جمال منار31630042

 حشراتممحمد السيد سالم منار31630043

 حشراتمعبداللطيف فخري محمد مني31630044

 حشراتم موسى احمد مجدي مي31630045

 حشراتماسماعيل عبدالفتاح هشام ندي31630046

 حشراتمتمتام حميده خليفه نورهان31630047

 حشراتماحمد على وائل نورهان31630048

 حشراتمعطوه السيد فهمي هاجر31630049

 حشراتم الجوهري بيومي المنعم عبد يوسف31630050

 حشراتبهالل علي زكريا مديح ايمان31630051

 حشراتبعطيه الرحمن عبد طارق احمد31630052

 حشراتبمدبب ابراهيم عادل افنان31630053

 حشراتبالمزين احمد محمد اميره31630054

 حشراتببشر حسن الصبور عبد محمدي علياء31630055

 حشراتبعبدالفتاح فتحى حازم لؤى31630056

 حشراتبالنجار محمد عبدالحميد مريم31630057

 حشراتب محمد السالم عبد اشرف ميار31630058

 حشراتب موسي علي محمد صابر ندا31630059

 حشراتمالبنا حسن محمد احمد31630060

 حشراتمالدهشان مهدي الرحمن عبد31630061

 حشراتمبدوي احمد علي احمد31630062

 حشراتمبدوي محمد مختار كريم31630063

 حشراتماسماعيل احمد هللا االء31630064

 حشراتمالصادق عبد مختار محمد احمد31630065

 حشراتمراشد الواحد عبد ايه31630066



 (  االفـــــــات مبــيــــدات) قســــــــــــــــــــــــــــــم

 افات مبيداتمشوشة احمد ناصر احمد31730002

 افات مبيداتم مصطفي عبدالحفيظ محمد اسراء31730003

 افات مبيداتم محمود عباس محمود اسراء31730004

 افات مبيداتم ابراهيم موسي نبيل اسراء31730005

 افات مبيداتمالسرسي عبدالرازق اسراءراغب31730006

 افات مبيداتممقلد عوض شوقي اسماء31730007

 افات مبيداتم الجارح الجواد عبد بريك حامد عاطف اماني31730008

 افات مبيداتمَمقلد عوض شوقي اهداء31730009

 افات مبيداتمالكريدي ابراهيم سعيد ايه31730010

 افات مبيداتم المليح مختار محمد الدين عالء بسنت31730011

 افات مبيداتم عالم محمد المولي عبد تسنيم31730012

 افات مبيداتم ابراهيم فتحي خالد ثريا31730013

 افات مبيداتم اسماعيل عباس فاروق ياسر دعاء31730014

 افات مبيداتم خليف المنعم عبد محمد طارق رانيا31730015

 افات مبيداتمهلل عبد محمد جمال رحمة31730016

 افات مبيداتم المهدي محمد كمال الناصر عبد زياد31730017

 افات مبيداتم الحضرى عبدالحميد احمد سارة31730018

 افات مبيداتمعنب عبدالوهاب احمد سارة31730019

 افات مبيداتمالعبد احمد سالمه عبدالرحمن31730020

 افات مبيداتمعبدربه عبدالجليل عاطف عال31730021

 افات مبيداتمعفيفي علي يحيى فاطمة31730022

 افات مبيداتم نور سعيد رجب فوزية31730023

 افات مبيداتماالمرد محمد محمود نصر لبنى31730024

 افات مبيداتمالمالك عبد كامل مجدي ماري31730025

 افات مبيداتم قاسم مشحوت سامي محمد31730026

 افات مبيداتم عبدهللا عبدالمحسن صالح محمد31730027

 افات مبيداتمدرة محمد محمد علي محمد31730028

 افات مبيداتمعطوة عبدالعاطي عبدهللا محمود31730029

 افات مبيداتممحمد عبدالفتاح علي محمود31730030

 افات مبيداتم احمد محمد احمد مرفت31730032

 افات مبيداتم علي محمد عطيه محمد مروه31730033

 افات مبيداتمعاشور سعيد احمد مريم31730034



 افات مبيداتمعوض سالم محمود مصطفى31730035

 افات مبيداتم الشرقاوي عبدالحميد عبدالحميد مصطفي31730036

 افات مبيداتم رمضان عبدالحليم ماهر معاذ31730037

 افات مبيداتم عزيز مصطفي اسامة منار31730038

 افات مبيداتمالدين سراج الدين نور وجيه مني31730039

 افات مبيداتمشليم على سامى نورهان31730040

 افات مبيداتمالشعراوي الوهاب عبد محمد نورهان31730041

 افات مبيداتم  القاضي فتحي هشام نورهان31730042

 افات مبيداتمالدناصوري محمود حلمي هاجر31730043

 افات مبيداتم رضوان عبدهللا عاطف هاجر31730044

 افات مبيداتمالمحسن عبد سيد المحسن عبد هاجر31730045

 افات مبيداتمالدين سراج نبوي محمد هاجر31730046

 افات مبيداتم النحاس محمد ابراهيم هايدي31730047

 افات مبيداتمعوض عبدهللا عبدالراضي هبه31730048

 افات مبيداتم محمد الحميد عبد احمد ياسمين31730049

 افات مبيداتم هللا عوض عبدالعزيز رشاد ايهاب ياسمين31730050

 افات مبيداتمزقزوق محمد الدين عصام ياسمين31730051

 افات مبيداتبمعوض عيد مبارك شيماء31730052

 افات مبيداتمالمنعم عبد صالح محمد31730053

 افات مبيداتمالرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد31730054

 افات مبيداتممصطفي يوسف نورهان31730055



 نبات امراضمعبداللطيف عبدالمحسن اسماعيل احمد31830001

 نبات امراضمالعياط توفيق جالل احمد31830002

 نبات امراضممحمود عبدالمنعم حسين احمد31830003

 نبات امراضمالزردق الحميد عبد حمدى احمد31830004

 نبات امراضمعبدالعظيم عبدالحكم حمدي احمد31830005

 نبات امراضم كامل محمود عبدالعزيز ذكريا احمد31830006

 نبات امراضم منصور ضيف رمضان احمد31830007

 نبات امراضممحمد احمد سيد احمد31830008

 نبات امراضم العناني المحسن عبد صبري احمد31830009

 نبات امراضمالدين زين على على احمد31830010

 نبات امراضمالعال عبد المؤمن عبد عيد احمد31830011

 نبات امراضمهندي السيد فهمي مجدي احمد31830012

 نبات امراضمابونيده اسماعيل حسن اسراء31830013

 نبات امراضمالنشار سامي عبدالحميد اسراء31830014

 نبات امراضم على عرابي حسن عرابي اسراء31830015

 نبات امراضميونس احمد ابراهيم احمد اسالم31830016

 نبات امراضمعبدالمالك عيد انور اسماء31830017

 نبات امراضمعبدهللا محمود مسعد اسماء31830018

 نبات امراضمابونوح نبوى السيد اميرة31830019

 نبات امراضمصالح عطية صالح اميرة31830020

 نبات امراضم الطحاوي محمد يسري هنداوي اميرة31830021

 نبات امراضم ابراهيم عبداللطيف سمير اميره31830022

 نبات امراضم السيد اللطيف عبد محمد اية31830023

 نبات امراضم الباري عبد المعين عبد محمد اية31830024

 نبات امراضمعطاهللا محروس على محمد صبحى ايمان31830025

 نبات امراضمعلى العظيم عبد محمد ايه31830026

 نبات امراضم سالم مصطفي حامد سمير ايهاب31830027

 نبات امراضمروبيش سيداحمد اشرف بدر31830028

 نبات امراضمهرمينا رزق حنا بيشوي31830029

 نبات امراضمسراج عبدالخالق نبيل تسنيم31830030

 نبات امراضممحمد جمال السيد جمال31830031

 نبات امراضم حسين ادم القوي عبد حسين31830032

 نبات امراضمالعزيز عبد الدمرداش حماده دنيا31830033

 نبات امراضم ديهوم مرعي محمد رحمه31830034

 نبات امراضم احمد سيد سالم ابراهيم رنا31830035

 نبات امراضم مقلة ابراهيم على حامد زينب31830037

 نبات امراضمالخالق عبد عبدربه هاني ساره31830038

 نبات امراضمهالل محمد محمود على سالمه31830039

 نبات امراضمالمشالوي احمد احمد سها31830040

 نبات امراضم خضير هللا عبد نصر هشام شاهنده31830041

 نبات امراضمعبدالعال حسن يحي شمس31830042

 نبات امراضمفتيان احمد العظيم عبد العظيم عبد شيماء31830043

 (  نـبــــــــــات امـــــــــــراض) قســــــــــــــــــــــــــــــم



 نبات امراضمعبدالستار صبري محمد صبري31830044

 نبات امراضمعيد حسن مشحوت طارق31830045

 نبات امراضم محمد الجوهرى نصر عبدالرحمن31830046

 نبات امراضم جابر مشحوت جابر عالء31830047

 نبات امراضمابوالعال هللا عوض حمدي عماد31830048

 نبات امراضم احمد امين محمد محمد عمر31830049

 نبات امراضم النبي عبد قرني سيد فاطمه31830050

 نبات امراضم الكريم عبد هللا فتح مبروك فاطمه31830051

 نبات امراضماحمد رجب جمال مازن31830053

 نبات امراضمالفرماوي احمد ابراهيم احمد محمد31830054

 نبات امراضمعالم رزق علي محمد31830055

 نبات امراضمموسى عبدالرازق موسى محمود31830056

 نبات امراضمالقادر عبد الحكيم عبد صابر مروه31830057

 نبات امراضم رزق محفوظ سعيد مريم31830058

 نبات امراضمالقصاص ابراهيم عبدالرحمن معاذ31830060

 نبات امراضمعبدالباقى الباقى عبد عطية منار31830061

 نبات امراضم عبده عدلى على منار31830062

 نبات امراضم شتلة غريب ابراهيم هللا منة31830063

 نبات امراضم البسيوني فؤاد مختار هللا منة31830064

 نبات امراضم تمراز كمال حازم هللا منه31830065

 نبات امراضمالقالوى فوزى نبوى مهينار31830066

 نبات امراضمالجزيرى عبدهللا محمد محمد خالد ندى31830067

 نبات امراضمالحمامي محمد طارق هاجر31830069

 نبات امراضمالسمالوى المرشدى فضل هاجر31830070

 نبات امراضم الفتاح عبد جمعه ممدوح هبه31830071

 نبات امراضم العزيز عبد محمد وجيه يارا31830073

 نبات امراضمالجواد عبد السيد عادل ياسمين31830074

 نبات امراضبعبدالهادى اسماعيل عبدالهادى انس31830075

 نبات امراضبفوده محمد احمد محمد31830076

 نبات امراضبالمغازي محمد منير محمد31830077

 نبات امراضباحمد السعيد احمد محمود31830078

 نبات امراضمالحق عبد صبحي هبه31830079

 نبات امراضمالعال عبد جابر رمضان جابر31830080



الحيوية التكنولوجيامعبدالحميد عشري اشرف اسراء31930001

الحيوية التكنولوجيام عابدين نمر سيد اسراء31930002

الحيوية التكنولوجيامالمغربي السيد محمد مؤمن االء31930003

الحيوية التكنولوجيام محمد السيد طه امنيه31930004

الحيوية التكنولوجياميوسف وانيس جابر منير ايرينى31930005

الحيوية التكنولوجيام شفيق حبيب جرجس ايريني31930006

الحيوية التكنولوجيام علي محمد احمد ايمان31930007

الحيوية التكنولوجيامعبده حسن سعيد ايمان31930008

الحيوية التكنولوجيامعطيه مبروك شعبان ايه31930009

الحيوية التكنولوجيام محمد علي احمد تسنيم31930010

الحيوية التكنولوجياممصطفي العاطي عبد محمد تقي31930011

الحيوية التكنولوجيامعبدالحميد ابوسريع احمد خلود31930012

الحيوية التكنولوجيام جابر عبدربه صالح دعاء31930013

الحيوية التكنولوجيامعبده حامد السيد دينا31930014

الحيوية التكنولوجيامعبدالعظيم السيد حسين رضوي31930015

الحيوية التكنولوجيامحجاج عبدالعزيز اسامة روضة31930016

الحيوية التكنولوجيام الديبه محمد ابراهيم رويدا31930017

الحيوية التكنولوجيامشندي الفتاح عبد فرج سلمي31930018

الحيوية التكنولوجيامشتا عبدالحليم جالل سمر31930019

الحيوية التكنولوجياممحمود شوربجي اشرف شروق31930020

الحيوية التكنولوجيام الجنداوي عبدالاله حسين شرين31930021

الحيوية التكنولوجيام محمود محمد سمير شمس31930022

الحيوية التكنولوجيامخليفة الفتاح عبد مجدى شيماء31930023

الحيوية التكنولوجيامنافع احمد سيد علي الدين كمال عال31930024

الحيوية التكنولوجيامرياض جوده مهيدي علي31930025

الحيوية التكنولوجياميوسف احمد سامى فاطمه31930026

الحيوية التكنولوجيامسليمان الغفار عبد سعيد فريده31930027

 (  الحيــــــــــــويـــــــــــــه التكنـــــولــــــــــوجيـــــــــــا) قســــــــــــــــــــــــــــــم



الحيوية التكنولوجيام عيد سيد محمد محمد ماجدة31930028

الحيوية التكنولوجياممتولى محمد عثمان ثروت مريم31930029

الحيوية التكنولوجيامجازيه الرؤف عبد هشام مريم31930030

الحيوية التكنولوجيام خطاب عبدالسالم محمد منار31930031

الحيوية التكنولوجيام محمد محمود محمد منار31930032

الحيوية التكنولوجيام على ابوالحسن جمال مني31930033

الحيوية التكنولوجيام مسعد مزيون سامي مونيكا31930034

الحيوية التكنولوجياميحي احمد محمد احمد ميادة31930035

الحيوية التكنولوجيام الشناوي عبدهللا وليد ناديه31930036

الحيوية التكنولوجيامسليم سليمان سليم نهله31930037

الحيوية التكنولوجيام المقصود عبد جمعة العليم عبد نورا31930038

الحيوية التكنولوجيامشريف عبدالمعبود عبداللطيف نورا31930039

الحيوية التكنولوجيامعبدالسالم محمد يسرى نورهان31930040

الحيوية التكنولوجيامسمري مندور ابو جمال هاجر31930041

الحيوية التكنولوجيامعلي محمد ايوب هبه31930042

الحيوية التكنولوجيام عبدهللا ابوسريع عبدالهادي هدير31930043

الحيوية التكنولوجيام فتحي الحميد عبد وليد هدير31930044

الحيوية التكنولوجيامدويدار محمد جمال هند31930045

الحيوية التكنولوجيامعاشور شعبان جمعه هند31930046

الحيوية التكنولوجيامالشريف حسين رياض ممدوح هند31930047

الحيوية التكنولوجيامالنعماني ناصر والء31930048

الحيوية التكنولوجيام عبدالمجيد ابراهيم صبحى ياسمين31930049

الحيوية التكنولوجيامعبدالحميد مشحوت ياسر ياسمين31930050

الحيوية التكنولوجيابمقلد مصطفى السيد اية31930051

الحيوية التكنولوجيابعبدالمجيد شعبان عبدالمجيد فاطمة31930052

الحيوية التكنولوجياممهني محمد اسالم31930053

الحيوية التكنولوجيامالعضامي محمود مصطفي ايمان31930055



حيوانى انتاجم علي محمد سيد احمد32030001

حيوانى انتاجماحمد قاسم عادل احمد32030002

حيوانى انتاجمالموجود عبد شلبي محمد احمد32030003

حيوانى انتاجمالرحمن عبد سيد يحي احمد32030005

حيوانى انتاجمالشيشيني اسماعيل نبيل ادم32030006

حيوانى انتاجمسالم عبده عبدالحكم اسامة32030007

حيوانى انتاجم امام يوسف حمدى اسامه32030008

حيوانى انتاجممحمد المقصود عبد عزت اسماء32030009

حيوانى انتاجم يونس محمود  محمد عماد االء32030010

حيوانى انتاجم الفقى صبيح رمضان رجب امنية32030011

حيوانى انتاجم محمد محمود حمدان اميرة32030012

حيوانى انتاجممحمود دسوقي الناصر عبد اميرة32030013

حيوانى انتاجمالالوندى محمد ابراهيم صالح ايمان32030014

حيوانى انتاجممحمد عويس فاضل ايمان32030015

حيوانى انتاجمالمالك عبد احمد اشرف ايه32030016

حيوانى انتاجمعبدالخالق هللا جاب عبدالخالق هللا جاب32030018

حيوانى انتاجم ايوب ناجي راوي جمال32030019

حيوانى انتاجمريان سيد احمد دعاء32030021

حيوانى انتاجمعالم احمد خالد دينا32030022

حيوانى انتاجمالمجيد عبد محمد العظيم عبد رانا32030023

حيوانى انتاجمرمضان سعد احمد رباب32030024

حيوانى انتاجمالناصر عبد عبدالعزيز مصطفي رحمه32030025

حيوانى انتاجممحمد علي جمال رضوي32030026

حيوانى انتاجم بكير موسي زكي رنا32030027

حيوانى انتاجمالحبشى محمود فاروق رنا32030028

حيوانى انتاجمالفرماوى زكريا يحيى زكريا32030029

حيوانى انتاجم مصطفي المجيد عبد الحميد عبد المجيد عبد زينب32030030

حيوانى انتاجم دمرداش عبدالظاهر طه سارة32030031

حيوانى انتاجمشلبي محمد الحميد عبد محمد سامح32030032

حيوانى انتاجم محمد صبره محمد صبره32030033

حيوانى انتاجم العزيز عبد صالح خالد صالح32030034

حيوانى انتاجمبيومي عفيفى محمد هللا عبد32030035

حيوانى انتاجمعبدالحميد علي عبدالحميد عبدالرحمن32030036

حيوانى انتاجم كامل ابراهيم محمد عبدالرحمن32030037

حيوانى انتاجمعامر عبدالفتاح محمد عبدالفتاح32030038

حيوانى انتاجمعبدالوهاب سيد جمعه عبدهللا32030039

حيوانى انتاجمعبدالحميد السيد ماجد عبدهللا32030040

حيوانى انتاجم احمد محمد ماهر عالء32030041

حيوانى انتاجمابراهيم بدوي محمد عالءالدين32030042

حيوانى انتاجم عبدالحميد علي عبدالحميد علي32030043

حيوانى انتاجم قناوي علي مصطفي علي32030044

حيوانى انتاجمالكوراني حاتم وائل علي32030045

حيوانى انتاجم الشيخ عثمان مصطفي عبدالسالم عمر32030046

حيوانى انتاجم جعفر المنعم عبد عماد عمر32030047

حيوانى انتاجم ابراهيم حسن عادل غاده32030048

حيوانى انتاجماحمد سيد المنعم عبد سعيد فاطمة32030049

حيوانى انتاجممتولى عبدالباقى عبدالعاطى فاطمه32030050

حيوانى انتاجمحسن الحكيم عبد محمود مصطفى فرح32030051

 (  الحيواني االنتـــــــاج) قســــــــــــــــــــــــــــــم



حيوانى انتاجمالورداني محمد معوض كمال32030052

حيوانى انتاجمعبدالمتجلي محمد ابراهيم محمد32030053

حيوانى انتاجم عرفات رزق محمد احمد محمد32030054

حيوانى انتاجمشلبى محمد اسامه محمد32030055

حيوانى انتاجمعبدالسالم هللا عوض جابر محمد32030056

حيوانى انتاجم شلبي رزق رزق محمد32030057

حيوانى انتاجمعرفه دسوقي صالح محمد32030058

حيوانى انتاجم احمد محمد عماد محمد32030059

حيوانى انتاجم السبكى مجاهد فوزي محمد32030060

حيوانى انتاجمعبدهللا رمضان مجدى محمد32030061

حيوانى انتاجمعبدالكافى حلمي مصطفى محمد32030062

حيوانى انتاجم الجبالوى محمد عبدالغني ياسر محمد32030063

حيوانى انتاجمابراهيم عبدالفتاح اشرف محمود32030064

حيوانى انتاجمالعجرودى محمد عالءالدين مصطفى32030065

حيوانى انتاجم فهيم كمال محمد مصطفي32030066

حيوانى انتاجممحمد عبدالمولي محمد ممدوح32030067

حيوانى انتاجممعروف محمود مفتاح منار32030068

حيوانى انتاجم محمد محمود ايمن مي32030069

حيوانى انتاجمبربش علي صابر نور32030070

حيوانى انتاجمفوده حامد محمود هاجر32030071

حيوانى انتاجم علي عبدالمنصف نبيل ياسمينا32030072

حيوانى انتاجمغنيم محمود رضا يسرية32030073

حيوانى انتاجم محمد ابراهيم محمد يوسف32030074

حيوانى انتاجبالصبحي العنين ابو فتحي سامي اسالم32030075

حيوانى انتاجمالمراكبي حسام هللا عبد32030076

حيوانى انتاجمشحاته علي المحسن عبد احمد32030077

حيوانى انتاجمطالب ابو اليزيد ابو ايمان32030078



 (  الداجنى االنتـــــــاج) قســــــــــــــــــــــــــــــم

 دواجن انتاجم سالم رزق احمد زكي احمد32130001

 دواجن انتاجمامين عبدالرحمن صابر احمد32130002

 دواجن انتاجممحمد درويش محمد احمد32130005

 دواجن انتاجم الغنى عبد حلمى طارق اروى32130006

 دواجن انتاجمعبدالكريم محمود عبدالعظيم اسماء32130008

 دواجن انتاجمعلي عبدالقادر عبدالباسط اية32130009

 دواجن انتاجممحمد السيد وليد اية32130010

 دواجن انتاجمسالمه ابو على الشحات ايمان32130011

 دواجن انتاجم منصور ابراهيم خالد بسمله32130012

 دواجن انتاجم محمود احمد الدين عصام تسنيم32130013

 دواجن انتاجم محمد جوده محمد جوده32130014

 دواجن انتاجم احمد سطوحي فتحي حسام32130015

 دواجن انتاجمحسن جمعه عبدالمحسن خالد32130016

 دواجن انتاجمصالح السيد ابراهيم صالح خلود32130017

 دواجن انتاجم احمد السيد شحات رانيا32130018

 دواجن انتاجملبن ابراهيم احمد مصطفي رقيه32130019

 دواجن انتاجمالجواد عبد زكريا عبدهللا زكريا32130020

 دواجن انتاجمعلى اسماعيل كمال زياد32130021

 دواجن انتاجم ابوبكر محمود وجدى زياد32130022

 دواجن انتاجماحمد نوراالسالم عبدالسالم ساره32130023

 دواجن انتاجم احمد محمود عبدالناصر ساره32130024

 دواجن انتاجم عبدهللا محمد سعيد سماح32130025

 دواجن انتاجمهللا جاب حامد محمد شاهنده32130026

 دواجن انتاجم ابراهيم عبدالمنعم خليل شروق32130027

 دواجن انتاجم محمد سيد اشرف صبري32130028

 دواجن انتاجمشحاتة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن32130029

 دواجن انتاجمالمصري عبدالعظيم عبدالعزيز عبدالعظيم32130030

 دواجن انتاجم الحداد فاروق احمد عبدهللا32130031

 دواجن انتاجمسعد حسن ربيع عبدهللا32130032

 دواجن انتاجماحمد الشمبلي رمضان عبدهللا32130033

 دواجن انتاجمحسنين هالل عبدالمنعم عبدهللا32130034

 دواجن انتاجم غرياني محمود مصطفى عبدهللا32130035

 دواجن انتاجم خضر عبداللطيف صقر عزت32130036

 دواجن انتاجمعبدالجواد محمد محمود عالء32130037

 دواجن انتاجمسالم علي محمد علي32130038

 دواجن انتاجم الحامولي النبوي محمد محمود علي32130039

 دواجن انتاجم اسماعيل اليزيد ابو بيومي ياسر عمار32130040

 دواجن انتاجمصالح حسن محمد محمود فاطمه32130041



 دواجن انتاجمخضر فهمي خيري فهمي32130042

 دواجن انتاجمحافظ رشدي محمد كريم32130043

 دواجن انتاجمفلتاؤس راضي غبروش لحظيه32130045

 دواجن انتاجمتوفيق يسري ياسر ليلي32130046

 دواجن انتاجم محمد بيومي محمد ماريهان32130047

 دواجن انتاجم عبدالحميد مبروك جمعه مبروك32130048

 دواجن انتاجمعالم عبده المحسن عبد عبده محمد32130052

 دواجن انتاجم حسان العاطي عبد ناصر محمد32130053

 دواجن انتاجم احمد السيد يحيي محمد32130054

 دواجن انتاجمعبدالمطلب محمد عبدالاله محمود32130055

 دواجن انتاجمالمولى عبد محمود مجدي محمود32130056

 دواجن انتاجم احمد محمد سعيد مصطفى32130057

 دواجن انتاجمعبدالعزيز محمد سيداحمد كرم مصطفي32130058

 دواجن انتاجمعلى عبدالمحسن صبرى نورا32130059

 دواجن انتاجمحسن محمد زكريا يحي32130060

 دواجن انتاجب قنديل محمد العربي نزيه احمد32130061

 دواجن انتاجب غانم رزق على حسن32130062

 دواجن انتاجبقطب رمضان ايمن دعاء32130063

 دواجن انتاجب غزالن محمد علي سامي32130064

 دواجن انتاجبشاهين الششتاوي محمد سمير عبدالرحمن32130065

 دواجن انتاجباالعرج العزيز عبد صالح عمر32130066

 دواجن انتاجبعزام علي قدري محمد32130067

 دواجن انتاجم احمد سيد علي احمد سيد حسن32130068

 دواجن انتاجماحمد علي الرحمن عبد محمد32130069

 دواجن انتاجمحامد ابو الجيد عبد شيماء32130070

 دواجن انتاجمعمر فهمي سعيد سميره32130071


