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الرابع للمستوى منقول١٣٦٠٣٦٧٧٤١٠٨١٨٤٢----ل٦٠عام نبات أمراض٧٢١٠٦٨١٨٣٨٨١٥٣٢٦م طاحون محمود رضا إبراهيم١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٧٥١٠٨٢١٣٣------٧٢١١٥٨١٨٤٩٤١٨٤٨١معبدالال محمود إبراهيم أحمد٢

الرابع للمستوى منقول١٣٥٢٣٦٧٤٠١٠٨١٨٧٤----ل٥٢عام نبات أمراض٧٢١١٣٤١٨٣٦٢١٥٣٢٦مرسالن علي حسين أحمد٣

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦١٣٣٦٦٨١٠٥١٧٤٤ل٥٠الخضر محاصيل انتاجل٥٧أراضى وخصوبة نبات تغذيـةل٥٤عام نبات أمراض٧٢١٠٧٦١٢٢٥٩١٢٢٤٨مأبوديب الرحيم عبد حمدي أحمد٤

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٧٥٢١٠٨١٩٠٤--(درجة 64) انجليزية فنية لغةل٦٤الخضر محاصيل انتاجل٦٤عام نبات أمراض٧٢١١٥٢١٨٣٨٥١٢٢٣٩مسالم عبدهللا السميع عبد أحمد٥

الرابع للمستوى منقول١٣٦٠٣٦٨٢٠١٠٨١٨٧٨----ل٦٠عام نبات أمراض٧٢١٠٥٨١٨٤١٤١٥٣٤٦مخاطر العليم عبد فؤاد أحمد٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٧٩١٠٨١٨٣٥------(درجة 63) انجليزية فنية لغة٧٢١٠٥٦١٨٤٠٣١٨٣٧٦م حسبوا السيد محمد أحمد٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٣٨١٠٨١٩٩٣------٧٢١٢٥٥١٨٤٠٥١٨٣٣٣مصديق محمد سليم إسراء٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٧٠١٠٨١٨٤٤------٧٢١٠٧٤١٨٣٩٥١٨٣٧٥مخليفه الرحمن أحمدعبد إسالم٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٣٧١٠٨١٩٩١------٧٢١٠٥٤١٨٤٧١١٨٤٦٦م سعيد رجب الرحيم عبد إسالم١٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٨٣١٠٨٢٢٧٦------٧٢١٢٩٣١٨٤٨٩١٨٤٩٤م العليم عبد السيد محمود السيد١١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٦٦١٠٨١٨٢٤------٧٢١٠٥٨١٨٣٨٠١٨٣٨٦مخميس عدوي رمزي أمير١٢

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٦٩١٠٨٢٠٢١----ل٦٤عام نبات أمراض٧٢١١٥٢١٨٤٥٤١٥٣٥١مالقطان محمود خالد آية١٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٨٧١٠٨١٩٨٢------(درجة 51) انجليزية فنية لغة٧٢١٠٩٥١٨٤٥٤١٨٤٣٣مالجليل عبد محمود حمدي باسم١٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٣٧١٠٨٢٥٨٠------٧٢١٥٤٣١٨٥٣٢١٨٥٠٥مالمسيدي حميده ابراهيم محمد باسم١٥

الرابع للمستوى منقول١٣٥٣٣٦٨٠١١٠٨١٨٦٥----ل٥٣عام نبات أمراض٧٢١٠٦٤١٨٤٠٥١٥٣٤٣مالطوخى خليفه صالح تقى١٦

الرابع للمستوى منقول١٣٦٠٣٠٥٦٦١٠٢١٦٣٣--(درجة 50) انجليزية فنية لغةض٤٥عام نبات أمراضل٦٠أراضى وخصوبة نبات تغذيـة٧٢١٠٦٧١٥٢٨٣١٢٢٢٣م عبدالمقصود سعيد حسين حبيبة١٧

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٤٢١١٧٦١٠٨٢١٦٠--ل2٦٤ عام فسيولوجيال2٦٤ زراعى اقتصاد٦٦٩٨٤١٨٥١٨١٨٥٣٠م أمين حمزه أحمد حمزه١٨

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٤٣٦٧٩٥١٠٨١٨٥١--ل٥٠عام نبات أمراضل٦٤أراضى وخصوبة نبات تغذيـة٧٢١٠٥٦١٥٣٤٨١٥٣٣٣م الشحات عبدالحافظ عادل حميده١٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٤٦١٠٨١٨٣٨------٧٢١٠٩٢١٨٣٧١١٨٣٧٥م بدر عبدالمنعم محمد رهف٢٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٨٠١٠٨٢٠٨٦------٧٢١٢٠٦١٨٤١٤١٨٤٦٦م يونس محمد عبدالحكم شهاب٢١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٣٩١٠٨٢٢١٠------٧٢١٢٧١١٨٤٤٥١٨٤٩٤محسن زكريا سامى الرحمن عبد٢٢

الرابع للمستوى منقول١٣٥٣٣٦٧١٤١٠٨١٨٩٩----ل٥٣تجــــــارب وتحليل تصميم٧٢١١٨٥١٥٢٧٥١٨٣٨٦م عوض علي مصطفي الرحمن عبد٢٣

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٦٧٤٤١٠٨١٧٩٧----(درجة 64) انجليزية فنية لغةل٥٠الخضر محاصيل انتاج٧٢١٠٥٣١٨٣٤٣١٥٣٥١م هللا فتح الصادق عبد عالء الصادق عبد٢٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٤١٠٨١٩٢٤------٧٢١٠٧٠١٨٤٢١١٨٤٣٣م زيد السيد ناصر العزيز عبد٢٥
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الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٩٣١١٠٥٢٠٠٥------٧٢١٠٧٤١٨٤٢٦١٥٥٠٥مبكري اللطيف عبد صبري اللطيف عبد٢٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٨٢٢١٠٥٢١٨١----(درجة 58) انجليزية فنية لغةجـ ضغالخضر محاصيل انتاج٧٢١٣٥٩١٨٤٧٩١٥٣٤٣مابراهيم أحمد عبدالواحد سمير الواحد عبد٢٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٠١١٠٨١٩٩٤------٧٢١٠٩٣١٨٤٤٠١٨٤٦١مالبري عفيفي البر عبد عبير٢٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٦٠١٠٨٢٣٢١------٧٢١٢٦١١٨٥٣٤١٨٥٢٦م الدين شرف المجيد عبد المجيد عبد عال٢٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٥٥١٠٨٢٢٦٣------(درجة 64) انجليزية فنية لغة٧٢١٣٠٨١٨٤٨٢١٨٤٧٣م سالم عوض جابر ياسر عالء٣٠

الرابع للمستوى منقول١٣٥٤٣٩٥٦٢١٠٨١٨٢٢----(درجة 64) انجليزية فنية لغةل٥٤حيوية كيمياء٦٩١٢٦٠١٨٣٨٩١٨١١٩ماحمد اسماعيل مصطفى عمر٣١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٣٨١٠٨٢٠١٩------(درجة 64) انجليزية فنية لغة٧٢١٠٨١١٨٤٧٠١٨٤٦٨مالسعداوى محمد المنعم عبد عمرو٣٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٣٩١٠٨٢٠٧٥------٧٢١١٣٦١٨٤٩٩١٨٤٤٠م صليب رمزى أيمن فادى٣٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٧٣٠١٠٥١٨٥٣------٧٢١١٢٣١٨٤٤٠١٥٢٩٠ممحمد العظيم عبد محمد مازن٣٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠١٤١٠٨٢٤٣٥------٧٢١٤٢١١٨٥١٣١٨٥٠١مالشاعر شوقي السيد محمد٣٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٣٤١٠٨٢٠٨٨------(درجة 64) انجليزية فنية لغة٧٢١١٥٤١٨٤٥٨١٨٤٧٦ميمن ابو العظيم عبد صالح الشحات محمد٣٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٣٦١٠٨١٩٠١------(درجة 64) انجليزية فنية لغة٧٢١٠٦٥١٨٤٣٨١٨٣٩٨مبسيوني محمد بسيوني محمد٣٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨١٦١٠٨١٨٨٢------٧٢١٠٦٦١٨٤١٢١٨٤٠٤م الدليل عبدالجواد محمد جابر محمد٣٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٦٦١٠٨٢٢٠٥------٧٢١٢٣٩١٨٤٨٥١٨٤٨١مالسيد محمد طارق محمد٣٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٤٢٩٢٩١٠٨١٨٨٦------(درجة 64) انجليزية فنية لغة٦٦٩٥٧٢١٤٨٩٢١٤٤٠مفليفل رجب طه محمد٤٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٧٨١٠٨٢٣٣٣------(درجة 64) انجليزية فنية لغة٧٢١٢٥٥١٨٥٣٢١٨٥٤٦ممهدي عيسي فؤاد محمد٤١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٣٥١٠٨٢٠٣٦------(درجة 64) انجليزية فنية لغة٧٢١١٠١١٨٤٧٠١٨٤٦٥م عيسي إبراهيم كامل ربيع محمود٤٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩١٣١٠٨١٩٨٠------(درجة 64) انجليزية فنية لغة٧٢١٠٦٧١٨٤٥٧١٨٤٥٦م هللا أحمدعبد الجليل عبد محمود٤٣

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٣٦٩٣١٠٥١٧٧١----(درجة 56) انجليزية فنية لغةل٥٠الخضر محاصيل انتاج٧٢١٠٧٨١٥٣١٤١٥٣٢٩مغزيه محمود علي محمود٤٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٧١٤١٠٥١٧٨٥------(درجة 64) انجليزية فنية لغة٧٢١٠٧١١٥٣٢٥١٨٣٨٩ممصيلحي مرسي محمد مرسي٤٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٤٨٦١٠٥١٧٦٤------(درجة 60) انجليزية فنية لغة٧٢١٢٧٨١٨٣٨٢١٥١٠٤مالطوخى محمد عبدالكريم ندي٤٦

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٦٧٦٣١٠٨١٨٦٠----ل٥٠عام نبات أمراض٧٢١٠٩٧١٨٣٨٦١٥٣٢٧م موسى محمد حسين رافت نورهان٤٧

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٣٣٠٥٦٩١٠٢١٦٣٨ض٣٠عام نبات أمراضل٥٠الخضر محاصيل انتاجل٥٣متساقطة فاكهة انتاج٧٢١٠٦٩١٨٣٥٣٦١١٣م جنيدى النبى عبد محمد محفوظ هايدى٤٨

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٣٦٨٧١٠٥١٧٥٠----ل٥٠عام نبات أمراض٧٢١٠٦٣١٥٣٠٩١٥٣٢٨معبدالعزيز رزق سمير هدى٤٩

قديمة الئحةالرابعة للفرقة منقول٠٠٠٣٦٩٠٢١٢٦٢٨٦٤------٩٠١٩٦٢١٨٤٣٢١٨٤٧٠ب محمد أحمد محمد شيماء٥٠
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