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الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٧٠٦١٠٨١٧١٣--ل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤اقتصادية حشــــرات٧٢١٠٠٧١٥٣٣٨١٥٢٤٠مشريف الجليل عبد فايز إبراهيم١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٧١١٠٨١٨٢٨------٧٢١٠٥٧١٨٣٩٥١٨٣٧٦ممحمود أحمد عيسى جمال أحمد٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٦٣٣١٠٢١٦١٩------٦٩٩٨٦١٨٣٣٢١٥٣٠١م هواري محمد حمدي أحمد٣

باق٠٠٠٩١٥٣٧٥١٠٨٦------٦٦٩٣٣٩١٥٣٠٠معطيه الرحمن عبد طارق أحمد٤

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٨٣٩٨٥٢١٠٨١٨٣٧ل٦٠حشرات فسيولوجيال٦٤آفات مقاومة نباتات تربيةل٦٤نبات أمراض أساسيات٦٩٩٨٥٢١٤٦٨٩١٩٦م فضل الوهاب عبد عزت أحمد٥

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٠٣٦٤٩٥١٠٨١٧٤٠--ل٥٦آفات مقاومة نباتات تربيةل٦٤فطر تقســـيم٧٢١٢٤٥١٥٣٢٣١٥٥٢م عرب أبو السيد أحمد محمد أحمد٦

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٣٦٧٧٩١٠٨١٧٩٧ل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســـيم٧٢١٠١٨١٢٢٨٠١٥٣٠٧م الرازق عبد علي محمد أحمد٧

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٣٦٨٣١٠٥١٧١٦جـ ض٢آفات مقاومة نباتات تربيةل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤فطر تقســـيم٧٢١٠٣٣١٥٣٢٤١٢٢٣١مناصف المعبود عبد يحي أحمد٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٠٣١٠٨٢١٢٨------٧٢١٢٢٥١٨٤٧٩١٨٤٢٤م محمود محمد أشرف إسراء٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٧٢١٠٨١٧٩٣------٧٢١٠٢١١٨٣٩٥١٨٣٧٧م السيد مرشد إبراهيم إسالم١٠

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٣٩٨٧٠١٠٨١٨٤٧ل1٦٤ رياضياتل٦٤آفات مقاومة نباتات تربيةل٦٤نبات أمراض أساسيات٦٩٩٧٧١٨٤٣٠١٢٢٤٨مأبوالسعود محمد على إسالم١١

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٣٣٦٧٣١٠٥١٦٩٧ل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤أفات مكافحة آالت هندسةل٦٤فطر تقســـيم٧٢١٠٢٤١٥٣٢٦٩١٥٥م برجل علي فتحي برجل أسماء١٢

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٩٧٧٤١٠٨١٧٢٧----ل٥٠االراضى علم أسس٦٩٩٥٣١٨٣٩١١٨٣٣٣مبكر أبو السيد محمد أسماء١٣

باق٣٩١٨٦٢٧٥٦٩٩٩١٦٠٠ل٦٤آفات مقاومة نباتات تربيةل٥٨نبات أمراض أساسياتل٦٤أفات مكافحة آالت هندسة٧٢١٠٣١١٥٣٣٢٣٥١ممدبب إبراهيم عادل أفنان١٤

الرابع للمستوى منقول١٣٨٠٣٦٧٩٦١٠٨١٨٣٢----جـ جـ٨٠أفات مكافحة آالت هندسة٧٢١٠٣٦١٨٣٨٦١٥٣٣٠مالنبي عبد الستار عبد السيد آالء١٥

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٦٤٤١٠٥١٦٥٩--ل2٦٤ عامة ميكروبيولوجيال٦٤فطر تقســـيم٦٩١٠١٥١٥٣٠٧١٥٢٠٩محسين الفتاح عبد محمد آالء١٦

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٢٨١٠٥١٦٩٩--جـ ضغنبات أمراض أساسياتل٦٤فطر تقســـيم٦٩٩٧١١٥٣٠٥١٨٣٥٩مشوشة الغني عبد علي أماني١٧

الرابع للمستوى منقول١٣٦٠٣٣٧٢٤١٠٥١٧٥١--ل٦٠حشرات فسيولوجياض٣٨نبات أمراض أساسيات٧٢١٠٢٧١٨٤٠٨١٢٢٥٦مالجمسي محمد مصطفي اُمنية١٨

باق٠٠٠٢١٣٤٧٨٧١٣٠٨------٦٦٩٦١١٢٢٣٢٩١١٥مالمزين احمد محمد أميره١٩

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٣٦٧١٥١٠٥١٧٢٤ل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤أفات مكافحة آالت هندسةل٦٤فطر تقســـيم٦٩١٠٠٩١٥٣١١١٢٢١٢م رشوان حسن عادل آية٢٠

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٤٣٩٨٤٨١٠٨١٨٠٤--ل2٥٠ محاصيل انتاجل٦٤أفات مكافحة آالت هندسة٦٩٩٥٦١٨٤١٤١٥٣٢٠مخطاب مبروك سامي إيمان٢١

باق٢٦١١١٢١٣٨٩٨٧١٢٨٧ل٥٢حشرات فسيولوجياجـ ض١٢نبات أمراض أساسياتل٥٩أفات مكافحة آالت هندسة٦٦٨٩٨١٥٢٧٨٠٠مهالل علي زكريا مديح إيمان٢٢

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٣٦٧٤٩١٠٨١٨٦٦ل٦٤حشرات فسيولوجيال٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤أفات مكافحة آالت هندسة٧٢١١١٧١٨٣٧٨٩١٧٩مالسعداوي محمود محروس ياسر آيه٢٣

الرابع للمستوى منقول١٣٦٢٣٦٨٢٨١٠٨١٨٧٤----ل٦٢اقتصادية حشــــرات٧٢١٠٤٦١٥٣٥٦١٨٤١٠م عيسي مرسي يسري آيه٢٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٩٤١٠٨١٨٥٢------٧٢١٠٥٨١٨٤١٠١٨٣٨٤مالعزيز عبد عدلى سامى بسنت٢٥

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٦٣٠٥٤٣١٠٢١٦٧٦ض٤٠حشرات فسيولوجيال٦٢آفات مقاومة نباتات تربيةل٦٤فطر تقســـيم٧٢١١٣٣١٥٣١٤٩١٠٣مالشيخ إسماعيل جابر جمال٢٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨١٣١٠٨١٨٥٤------٧٢١٠٤١١٨٤٠٦١٨٤٠٧م عقل محمد النبي عبد جهاد٢٧

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٤٢٩٦٧١٠٨١٨٧٤----ل٦٤أفات مكافحة آالت هندسة٦٦٩٠٧١٨٤١٧٢١٤٨٦منسيم محمد ناصر حسناء٢٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٧٣٠١٠٥١٧٦٢----ض2٣٨ زراعية هندسة٦٦١٠٣٢٢١٤٧٧١٨٢٥٣مالفقى عبدالسالم أمين محمد ذياد٢٩

الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٤٣٦٦٧٦١٠٥١٦٥٧ل1٥٠ نباتى انتاج اسسل٦٠حشرات فسيولوجيال٦٤نبات أمراض أساسيات٦٩٩٨١١٨٣٣٦٩١٦٦م حسين طه رضا اشرف رضا٣٠

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٨٧١٠٨١٨٣٣----ل٦٤نبات أمراض أساسيات٧٢١٠٤٦١٨٤١٢١٥٣١١ممحمد فرج محمد زينب٣١

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٩٨٥٣١٠٥١٧٥١--ل2٦٤ النبات فسيولوجيال٦٤فطر تقســـيم٦٦٨٩٨١٥٣٦١١٨٣٦٤ميوسف أحمد المرزوقى ظافر ساجده٣٢

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٢٧١٠٨١٧٨٦----ل٦٤فطر تقســـيم٧٢١٠٥٩١٥٣١٥١٨٣٤٨مالصاوى فرحات يحيى سارة٣٣
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الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٩٩١٠٨١٨٦٠------٦٩٩٦١١٨٤٣٦٢١٤٦٣م البيباني محمد شيبه عارف ساره٣٤

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٤٣٣٤٧١١٠٢١٦٠٩--ل2٥٠ حيوى كيمياءل٦٤فطر تقســـيم٦٩١١٣٨١٢٢٣٧١٥١٢٠مشحاته العزيز عبد محمد سجى٣٥

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٧٧٨١٠٨١٨٤٩--ل٦٤تجـارب وتحليل تصميمل٦٤فطر تقســـيم٧٢١٠٧١١٢٢٥١١٨٣٩٩م فرحات خالد سعاد٣٦

الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٩٣٩٧٧٨١٠٨١٧٥٣ل1٥٥ عضوية كيمياءل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٠أفات مكافحة آالت هندسة٦٩٩٧٥١٨٣٥٠١٢٢٤٩معبده الرحمن عبد محمد الرحمن عبد٣٧

باق٣٩١٧٣٣٠٥٦٣٩٦١٤٦٠ل٥٠نبات أمراض أساسياتل٥٩اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســـيم٦٦٨٩٧٩١٧٨١٢٢١٢مبشر حسن الصبور عبد محمدي علياء٣٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٤٩١٠٨٢٥٩٢------٧٢١٥٤٣١٨٥٢٦١٨٥٢٣م محمد عبدالفتاح صبرى غاده٣٩

باق٣٩١٨٤٣٠٥١٦٩٦١٤٧٨ل٥٦تجـارب وتحليل تصميمل٦٤اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســـيم٦٦٩٦٢١٢٢٣٢٩١٠٠معبدالفتاح فتحى حازم لؤى٤٠

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٩٣٦٥٤٦١٠٨١٨٠٦--ل٦٤تجـارب وتحليل تصميمل٥٥اقتصادية حشــــرات٧٢١٢٦٠١٢٢٤٤١٨١٨٣مطعيمه عبدالغفور أيمن محمد٤١

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٢٢١٠٥١٦٧٥--ض٤٠نبات أمراض أساسياتل٦٤فطر تقســـيم٦٩٩٥٣١٥٣١٢١٨٣٤٦مالبدرى مصطفى الصاوي حسن محمد٤٢

الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٨٣٠٥٧٤١٠٢١٥٨٤ل٦٤آفات مقاومة نباتات تربيةل٥٠نبات أمراض أساسياتل٦٤أفات مكافحة آالت هندسة٧٢١٠١٠١٥٢٧٧٦١١٩مالشافعي الخالق عبد صبري محمد٤٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٤٣٦٥٠٥١٠٨١٧٥٤--ل٦٠حشرات فسيولوجيال٦٤فطر تقســـيم٧٢١٢٤٩١٥٣٢١١٥٦٠مالحميد عبد الكريم عبد الحميد عبد محمد٤٤

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٥٢١١٠٨١٨٢٣--ل٦٤تجـارب وتحليل تصميمل٦٤فطر تقســـيم٧٢١٣٠٢١٢٢٧٠١٨١٢٣معيسي خليفه عالم محمد٤٥

الرابع للمستوى منقول١٣٦١٣٦٤٩٢١٠٨١٧٦٠----ل٦١حشرات فسيولوجيا٧٢١٢٦٨١٨٣٨١١٥٥٠مالرحيم عبد محمود سيد محمود٤٦

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٩٨١٣١٠٨١٧٩٠----ل٦٤نبات أمراض أساسيات٦٩٩٧٧١٨٣٨٢١٨٣٦٧معبدالقادر العزب محمود محمود٤٧

باق٢٦١١٦٢١٤٠٤٩٣١٤٣١ض٣٨نبات أمراض أساسياتل٥٧أفات مكافحة آالت هندسةل٥٩اقتصادية حشــــرات٧٢١٠٢٧٩١٨٣٦١٠٥مالنجار محمد عبدالحميد مريم٤٨

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٤٤٢٩٥٠١٠٨١٨٧١ل2٥٦ حيوى كيمياءل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤اقتصادية حشــــرات٦٦٩٢١١٨٤٣١١٥٣٣٥معبدالمجيد الجابري حامد منى٤٩

باق٣٩١٧٥٢٧٥١٩٩٦١٤٩٣ل2٥٧ زراعية هندسةل٥٤أفات مكافحة آالت هندسةل٦٤تجـارب وتحليل تصميم٦٩٩٧٤٩١٧٤٩١٧٠م محمد السالم عبد أشرف ميار٥٠

باق٣٩١٧٥٢٧٥٢٥٩٩١٥٣٧ل٥٤حشرات فسيولوجيال٦٤أفات مكافحة آالت هندسةل٥٧اقتصادية حشــــرات٧٢١٠١٢١٥٢٩١٣٥٩م موسي علي محمد صابر ندا٥١

الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٨٣٣٦٢٩١٠٥١٦٦٧ل٥٠نبات أمراض أساسياتل٦٤أفات مكافحة آالت هندسةل٦٤فطر تقســـيم٧٢١٠٣٨١٢٢٣٢١٢٢١٩مالدعباس محمد مجدي هاجر٥٢

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٣٩٨٠٩١٠٥١٧٥٢ل2٦٤ النبات فسيولوجيال٦٤أفات مكافحة آالت هندسةل٦٤اقتصادية حشــــرات٦٦٩٤٣١٥٣٤٠١٥٢٧٧ميوسف سعد محمد والء٥٣

متخرج٠٠٠٤٥٩٦٩١٤٤٢٤٣٢------٩٩١٤٦٣٢٤٤٦٨٢١٥٠١ب نصر أحمد محمد حسنى محمد٥٤

الكلية عميد

عامر حافظ أيمن/ د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم محمد إلهام/ د.أ

الكنترول أعضاء

الكنترول رئيس                               


