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١
أحمد الهادى صبحى بدر

------٦١٨٤١٥--جـ جـ٨١ل٥٧جـ٧٠جـ جـ٨١ل٥٠جـ جـ٧٦م

٢
أحمد سعيد صادق البحيري

------٧٢١٤٥٢ل٥٠كيمياء حيويةجـ٧٢ل٥٨جـ٧٢جـ جـ٨٣ل٥٢جـ٦٥م

٣
أحمد فارس حامد عبد الحميد عمرو

------٦١٨٤٩٦--م٩٢م٨٥جـ جـ٨٣جـ جـ٧٥جـ٧٢م٨٩م

٤
أحمد ماهر عبد النبي أحمد العزب

------٦١٨٤٩٢--م٩٠م٨٥جـ جـ٧٩جـ جـ٧٧جـ جـ٨٠جـ جـ٨١م

٥
أحمد دمحم حنفي حماده

------٦١٨٤٦٣--جـ جـ٧٥جـ٧١م٨٥م٨٩جـ٦٥جـ جـ٧٨م

٦
أحمد دمحم دمحم عبدالرحمن الشنيطي

------٦١٨٤٧١--جـ جـ٧٥جـ جـ٧٦م٨٨جـ جـ٧٦جـ٦٧م٨٩م

٧
أحمد محمود عبد الفتاح حشاد

------٥١٥٣١١--ل٥٧ل٥٢جـ٧٠جـ٧٣ض٣٦ل٥٩م

٨
أحمد ياسر أحمد عبدالحي بدوي

------٦١٨٤٦٢--جـ جـ٧٥جـ٦٧م٨٦م٩٢جـ٧٣جـ٦٩م

٩
أحمد ياسر محمود دمحم مرعى

------٥١٥٢٩٨--ل٥٠ل٦١ل٥٩جـ جـ٧٨ض٤٢ل٥٠م

١٠
إسراء عالء الدين حامد أحمد

------٦١٨٤٢٢--جـ٦٥جـ٦٥جـ٧٣جـ٧٢جـ٦٨جـ جـ٧٩م

١١
إسالم السيد دمحم عبدالنبي ابوالسعود

------٦١٨٣٥٨--ل٦١ل٥٦جـ٦٧ل٥٩ل٥٠جـ٦٥م

١٢
إسالم سامي عباس دمحم

--ل٦٤--٦١٨٣٥٤--ل٥٥ل٥٠ل٦٣جـ٧١ل٥٠جـ٦٥م

١٣
إسالم صالح صابر بلتاجي

------٦١٨٤٢٦--جـ جـ٧٧جـ جـ٧٥جـ جـ٨٠ل٦٣ل٦٣جـ٦٨م

١٤
إسالم ناصر عبدالفتاح عزو

------٦١٨٣٧٥--جـ٦٥ل٥٨ل٦١جـ٧٣ل٥٣جـ٦٥م

١٥
أسماء دمحم فرحات أبو العز

------٦١٨٣٩١--جـ٦٥جـ٦٦ل٦٣جـ٧٢ل٥٧جـ٦٨م

١٦
أمجد مصطفي حسن عبدالحميد

------٦١٨٣٦٦ل٥٠تقاوي وفحص بذورجـ٧٢ض٤٣ل٦١جـ جـ٨٣ل٥٠ل٥٠م

١٧
أمير كارم عبدالحميد حسين

------٦١٨٣٦٤--جـ٦٥جـ٦٥ل٦١جـ٧٣ل٥٠ل٥٠م

١٨
آية علي سعد علي شمس

------٦١٨٤٣٠--جـ٦٥جـ٦٨جـ جـ٧٨جـ جـ٨٣جـ٧٠جـ٦٦م

١٩
أيمن شوقي عبدالحليم أبوعمر

------٦١٨٣٢٨--ل٥٠ل٥٣ل٦٠جـ٦٥ل٥٠ل٥٠م

٢٠
إيناس حجازي أحمد كمال الدين حجازي

------٦١٨٤٢٦--جـ جـ٧٥ل٦٠جـ٦٨جـ جـ٧٨جـ٧٠جـ جـ٧٥م

٢١
بدر دمحم جابر دمحم جبيبر

------٧٢١٤١٧ل٥١أسس علم األراضيل٥٠ل٥٩جـ٧٠جـ٧٠ل٥٠جـ٦٧م

٢٢
بيشوى فرج هللا سعداللة اسكندر

------٦١٨٤٦١--م٨٥جـ٦٥جـ جـ٧٦جـ جـ٨٤جـ٧٢جـ جـ٧٩م

٢٣
بيشوي عزيز بسخرون عزيز

------٦١٨٣٧٨--جـ جـ٧٥ل٥٤ل٦٢جـ٧٣ل٥٨ل٥٦م

٢٤
حاتم طارئ حمدان الحشاش

------٦١٨٤١٠--جـ٦٥جـ٦٥م٨٧جـ جـ٧٨ل٦٢ل٥٣م
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٢٥
حسن حمدي حسن البلشي

------٦١٨٤٢١--جـ جـ٧٩ل٦١جـ جـ٨٠جـ جـ٧٧ل٥٨جـ٦٦م

٢٦
حسن عبد الحليم مصطفي الجزيري

------٥١٥٢٨٧--ل٦١ل٥٠ل٦٢ل٦٤ض٤٠ل٥٠م

٢٧
حسين مجدي أحمدالمشالوي

------٦١٨٣٩٨--جـ٦٥ل٥٠جـ٦٦م٨٥ل٥٣جـ جـ٧٩م

٢٨
سوسن مصطفى حمدى مصطفى حجازى

------٥١٥٢٨٨--ل٦١ل٥١ض٤٥ل٥٩ل٥٢جـ٦٥م

٢٩
شيماء ابراهيم محمود سلطان

------٦١٨٤٥١--جـ٧٢جـ جـ٧٥جـ جـ٧٥جـ جـ٧٨جـ جـ٧٥جـ جـ٧٦م

٣٠
صبري سمير صبري دمحم

------٢٦١١٣--ل٥٣ض٣٠ض٤٢ل٦٠ض جـ٢٠ض٣٠م

٣١
طارق عبدالمنعم عبدهللا مصباح

------٦١٨٣٦٣--جـ٦٥ل٥٦جـ٦٨ل٦٤ل٥٠ل٦٠م

٣٢
عبدهللا رمضان عبد الحفيظ أحمدهيبه

------٣٩١٥١ل٥٠تغذية نبات وخصوبة اراضيل٥٠ض جـ٢٩ض٤٥ل٥١ض٣١ض٣١م

٣٣
عبدالحميد عبداللطيف مشحوت عبداللطيف

------٧٢١٤١٧ل٥٠كيمياء حيويةجـ٦٥ل٥٢ل٦٤جـ٦٦ل٥٥جـ٦٥م

٣٤
عبدالرحمن أحمد عبدالقادر دمحم

------٦١٨٤٢٤--جـ٦٩جـ٧٠جـ جـ٧٥م٨٥جـ٦٥ل٦٠م

٣٥
عبدالسالم سعيد عبدالسالم طه

------٦١٨٤١٥--جـ جـ٧٧ل٥١جـ٦٩جـ جـ٨٤ل٥٨جـ جـ٧٦م

٣٦
عبدهللا أشرف دمحم عبدالغفار

------٦١٨٤٤٣--م٨٥جـ٦٧جـ٧٣م٩١ل٥١جـ جـ٧٦م

٣٧
عصماء خالد عبدالجواد عبدالعزيز

------٥١٥٢٨٩--ل٦٢ل٦١ل٥٠جـ٦٦ض٣٩ل٥٠م

٣٨
عطيات حمدي دمحم دمحم السنهوري

------٦١٨٤١٥--جـ٦٥ل٦٢جـ جـ٧٥م٨٥ل٦٣جـ٦٥م

٣٩
عالء دمحم عبدالرازق دمحم إبراهيم

------٦١٨٣٧٤--ل٦١ل٥٢جـ٦٩جـ جـ٧٦ل٥١جـ٦٥م

٤٠
على شحات على النساج

------٦١٨٣٨٦--ل٥٧جـ جـ٧٦ل٥٧جـ جـ٧٨ل٥٢جـ٦٦م

٤١
على صالح على عبدالمؤمن أبوالمجد

------٥١٥٣١٩--جـ٦٨ل٥١جـ٦٦جـ٧٤ض٤٢ل٦٠م

٤٢
عمر فوزي دمحم الحداد

------٦١٨٣٨٠--جـ جـ٧٥ل٥١ل٦٣جـ٧١ل٥٠جـ٧٠م

٤٣
كريم رمضان فتح هللا غانم

------٦١٨٤٥٧--م٨٥جـ٦٥جـ٧٠م٨٩ل٦٣م٨٥م

٤٤
دمحم ابراهيم حسيني ابراهيم درويش

------٦١٨٥٧٤--م٩٧م٩٠م٩٥م٩٨م٩٦م٩٨م

٤٥
دمحم اسماعيل السيد عبدالرحمن

------٥١٥٢٨٠ض٣٧تقاوي وفحص بذورل٦١ل٥٠ل٥٠جـ٦٩ض٣٠ل٥٠م

٤٦
دمحم السيد محمود عزب

------٥١٥٣٢٤--ل٦٠ض٤٢جـ٦٥جـ٧٢ل٥٠جـ جـ٧٧م

٤٧
دمحم حاتم عبد المرضى عثمان

------٦١٨٤٤٠--جـ جـ٧٥ل٥٤جـ٧١م٩٠جـ٦٥م٨٥م

٤٨
دمحم رضا سعيد دمحم هيبه

------٥١٥٣٢٠--جـ٦٨جـ٦٥ض٤٤جـ٧٤ل٥٢ل٦١م

٤٩
دمحم عبدهللا دمحم ابراهيم

------٦١٨٣٨٨--جـ٦٥ل٥٩جـ٧٣جـ٧٣ل٥٠جـ٦٨م

٥٠
دمحم عبدالناصر دمحم أبوقمر

------٦١٨٣٩٥--جـ جـ٧٩جـ٦٧جـ٧٤جـ٦٥ل٥٢ل٥٨م

٥١
دمحم عثمان مصطفي الدبر

------٧٢١٤٠٠ل٥٠انتاج نباتات زينة عامجـ٦٥ل٥١ل٦١ل٦٢ل٥٠ل٦١م

٥٢
دمحم عيد أحمد فايد

------٦١٨٤٥٦--جـ جـ٧٧جـ٧٠جـ جـ٧٩جـ جـ٨٠جـ جـ٧٥جـ جـ٧٥م
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٥٣
دمحم محمود فؤاد عبدالهادي

------٦١٨٣٢٢--ل٥٢ل٥١ل٥١ل٦٤ل٥٠ل٥٤م

٥٤
دمحم محمود دمحم الديب

------٥١٥٢٩٣--جـ٦٨ل٥٠ل٥٠ل٦٠ض٣٠جـ٦٥م

٥٥
دمحم مصطفي محمود دمحم عبدالعال

------٥١٥٢٨٠ض٣٩هندسة زراعيةل٥٦ل٥٠ل٥٩ل٦٢ض٣٧ل٥٣م

٥٦
دمحم يحيي دمحم بدوي

------٦١٨٤٣٢--جـ جـ٧٩جـ٦٥جـ٧٢جـ جـ٨٣جـ٦٥جـ٦٨م

٥٧
محمود الشحات مبروك االنجباوى

------٦١٨٤٤٧--جـ جـ٨١جـ٧١جـ جـ٧٦جـ٧٤جـ جـ٧٥جـ٧٠م

٥٨
محمود أيمن عبدهللا عبدالصادق دمحم

------٦١٨٤٣٠--ل٥٧جـ٧١جـ جـ٧٥جـ جـ٨٣جـ٦٩جـ جـ٧٥م

٥٩
مهاب عبدالرحمن دمحم الكيالني

------٦١٨٣٨٢--جـ٦٥ل٥٤جـ٦٩جـ جـ٨٣ل٦١ل٥٠م

٦٠
ياسمين عبدالباسط عبداللطيف ابوزيد دياب

------٦١٨٤٠٦--جـ جـ٧٥جـ٦٥جـ٧١جـ جـ٧٥ل٥٨ل٦٢م

٦١
ياسمين يوسف حامد ابوالعال

------٥١٥٢٨٢ل٥٠تصميم وتحليل تجاربجـ٦٩ل٥١ض٤٣ل٦١ض٣٨ل٥١م

٦٢
يوسف أحمد إبراهيم أبو النيل

------٦١٨٤٨٩--م٨٥جـ جـ٧٦جـ جـ٨٠م٩١جـ٧٢م٨٥م

٦٣
إسماعيل دمحم دمحم إمام

------١٣٧٥------------جـ جـ٧٥م

٦٤
سمر عنتر مغاورى أحمد

------١٣٥٩------------ل٥٩م
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