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الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٢٧١٠٨٢١١١--٧٢١١٨٤١٨٤٤٦١٨٤٨١مراجح محمد الستار عبد إبراهيم١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٩٨١٠٨٢٢٤٢--٧٢١٢٤٤١٨٤٨٤١٨٥١٤م الدكانى إبراهيم محمد إبراهيم٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٢١١٠٨٢١٠١--٧٢١١٨٠١٨٤٦٠١٨٤٦١م الصفيان المولى عبد سعيد أحمد٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٤٨١٠٨٢٦٠٥--٧٢١٥٥٧١٨٥١٩١٨٥٢٩مقطب أحمد شكري أحمد٤

٧٢١٢٧٥١٨٣٧٩١٥٣٦٨مابونار محمد الحميد عبد أحمد٥
 واأللبان األغذية مصانع وإدارة التسويق

(2)
الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨١١١٠٨٢٠٨٦ل٦٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٠١١٠٨٢٣٤٥--٧٢١٣٤٤١٨٤٩٢١٨٥٠٩م منصور جميل محمد أحمد٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٩٣١٠٨٢٤٠٦--٧٢١٤١٣١٨٥٠٤١٨٤٨٩م الجمل مسعد صالح إسراء٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٥٥١٠٨٢٣٠٦--٧٢١٣٥١١٨٤٥٧١٨٤٩٨ممنصور علي محمود إسراء٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٩٥١٠٨٢٤٢٣--٧٢١٤٢٨١٨٤٨٠١٨٥١٥ممحمد المنصف عبد أشرف إسالم٩

٧٢١٤٢٤١٨٤٢١١٥٣٤٦مسوم إبراهيم السيد إسالم١٠
 واأللبان األغذية مصانع وإدارة التسويق

(2)
الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٣١١٠٨٢٢٥٥ل٦٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٣١١٠٨٢١٤١--٧٢١٢١٠١٨٤٤٥١٨٤٨٦مأبوزارع وحيد محمد إسالم١١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٨١٢١٠٥٢٠٣٩--٧٢١٢٢٧١٥٣٥٥١٨٤٥٧ممنصور أحمد شعبان أسماء١٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٩٦٩١٠٨٢١١٦--٦٩١١٤٧٢١٥٢٠١٨٤٤٩م خفاجي صبحي عادل أسماء١٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٧٤١٠٨٢٣٣١--٧٢١٣٥٧١٨٤٨٧١٨٤٨٧ممندور محمد إبراهيم محمد أسماء١٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٠١١٠٨٢١٤٢--٧٢١٢٤١١٨٤٢٤١٨٤٧٧م الجبكشي أحمد البدوي السيد آالء١٥

٧٢١٤٣١١٨٣٩٢١٥٣٦١مشكر أحمد سيد محمد أمل١٦
 واأللبان األغذية مصانع وإدارة التسويق

(2)
الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨١٧١٠٨٢٢٤٨ل٦٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٨٥١٠٨٢٤٠٩--٧٢١٤٢٤١٨٤٧٢١٨٥١٣مخضر العظيم عبد حسن أميرة١٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٤٨١٠٨٢٢١٩--٧٢١٢٧١١٨٤٥٥١٨٤٩٣م المجد أبو شحاته فوزى أميره١٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٥٣١٠٨٢٤٤٥--٧٢١٣٩٢١٨٥٢٣١٨٥٣٠مالهادي عبد عبدالعظيم إبراهيم إيمان١٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٢٧١٠٨٢١٤٧--٧٢١٢٢٠١٨٤٢٥١٨٥٠٢م معروف العزيز عبد محمود تغريد٢٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٢٠١٠٨٢١٧١--٧٢١٢٥١١٨٤٣٧١٨٤٨٣محسن محمد سمير حسن٢١

٧٢١٣٠٢١٨٤٣٤١٥٤٢٦م إبراهيم علي السيد حمزه٢٢
 واأللبان األغذية مصانع وإدارة التسويق

(2)
الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٩٢٤١٠٨٢٢٢٦ل٦٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٧٦١٠٨٢٢٦٣--٧٢١٢٨٧١٨٤٨٥١٨٤٩١م عرب المطلب عبد فرحات حنان٢٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩١٨١٠٨٢٢٩٣--٧٢١٣٧٥١٨٤٤٤١٨٤٧٤ممخلوف مبروك خالد دعاء٢٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٥٢١٠٨٢٣١١--٧٢١٢٥٩١٨٥٣٢١٨٥٢٠محسن صابر عالء رحمه٢٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٧٢١٠٨٢١٠٣--٧٢١٢٣١١٨٤٢٩١٨٤٤٣مالعزيز عبد الصباحى نزية رقية٢٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٦٣١٠٨٢٢٥٨--٧٢١٢٩٥١٨٤٧٠١٨٤٩٣م المنياوي سعيد أحمد سعيد٢٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٢٣١٠٨٢١٩٩--٧٢١٢٧٦١٨٤٦١١٨٤٦٢معمار اللطيف عبد محمد سلمي٢٨
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الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٨٠١٠٨٢٣٣٣--٧٢١٣٥٣١٨٤٨٤١٨٤٩٦م غمري علي يسري سمر٢٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٦٩١٠٨٢١٤٢--٧٢١٢٧٣١٨٤٠٦١٨٤٦٣مابويوسف السنوسي نايل شيماء٣٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٧٦١٠٨٢٠٨٩--٧٢١٢١٣١٨٤٣٤١٨٤٤٢مالبنا العزيز عبد محمود الرحمن عبد٣١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٩٤١٠٨٢١١٣--٧٢١٢١٩١٨٤٣٠١٨٤٦٤م إبراهيم محمد محمود عمر٣٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٠١١٠٨٢١٨٠--٧٢١٢٧٩١٨٤٤٥١٨٤٥٦منصار فؤاد شريف ماجد٣٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٦١١٠٨٢١٠١--٧٢١٢٤٠١٨٤٢٤١٨٤٣٧م ماضى  سمير محمد إبراهيم محمد٣٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٣١١٠٨٢١١٤--٧٢١١٨٣١٨٤٤٤١٨٤٨٧مشلبى عبدالعظيم أحمد محمد٣٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٧٨١٠٨٢٣٩٠--٧٢١٤١٢١٨٤٦٧١٨٥١١م شيبه ناصف محمد الشحات محمد٣٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٢٢١٠٨٢٣٧٣--٧٢١٣٥١١٨٥٠٤١٨٥١٨م سمكه أحمد مصطفى جمال محمد٣٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٧٢١٠٨٢١٦٦--٧٢١١٩٤١٨٤٨٢١٨٤٩٠مالديب أبوالفتوح مشحوت محمد٣٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٦١١٠٨٢٠٨١--٧٢١٢٢٠١٨٣٩٠١٨٤٧١محماد على محمد محمود٣٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٦٠١٠٨٢١٩٩--٧٢١٢٣٩١٨٤٨٥١٨٤٧٥محماد مرزوق سعيد مرزوق٤٠

٧٢١١٩٥١٨٤١٥١٥٣٧٣مالمصري عبدالمقصود عبدهللا انور مرفت٤١
 واأللبان األغذية مصانع وإدارة التسويق

(2)
الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٥٢١٠٨٢٠٤٧ل٦٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٩٥١٠٨٢١٧٦--٧٢١١٨١١٨٤٨٢١٨٥١٣ممعوض عوض إبراهيم مصطفى٤٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٠٧١٦١٠٢٢٠٥٦--٧٢١٣٤٠١٢٢٩٤١٨٤٢٢مزيد أنور محمود مصطفي٤٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٢٩١٠٨٢٢٩٧--٧٢١٣٦٨١٨٤٠٣١٨٥٢٦م البنا عبدالهادى مجدي هللا منة٤٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٧٥١٠٨٢٣٢٣--٧٢١٣٤٨١٨٤٧٧١٨٤٩٨ممصطفي عطية عبدهللا نادية٤٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠١٤١٠٨٢٣٤٧--٧٢١٣٣٣١٨٥٠٨١٨٥٠٦مالحفناوى محمود طاهر ندى٤٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٠٨١٠٨٢١٦٢--٧٢١٢٥٤١٨٤٢٨١٨٤٨٠معيطه أبو السيد نبيل ندى٤٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٦٨١٠٨٢٢٧٨--٧٢١٣١٠١٨٤٦٩١٨٤٩٩م السيد المحسن عبد السيد ندي٤٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩١٤١٠٨٢١٤١--٧٢١٢٢٧١٨٤٥١١٨٤٦٣م عبدالعظيم سعيد نورا٤٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٥٢١٠٨٢٢٥٥--٧٢١٣٠٣١٨٤٧١١٨٤٨١ماللواتى على سليمان نورسين٥٠

٧٢١٢٩٠١٥٣٦٨١٥٣٩٣م النكالوي شحاتة سعد هبة٥١
 واأللبان األغذية مصانع وإدارة التسويق

(2)
الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٣٨٢٥١٠٥٢١١٥ل٦٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٣٠١٠٨٢١٩١--٧٢١٢٦١١٨٤٤٧١٨٤٨٣مالسوداني عبدالرؤف السيد ياسمين٥٢

٧٢١٢١٨١٥٣٠٠١٥٣٩٠ممحرم توفيق سعيد ياسمين٥٣
 واأللبان األغذية مصانع وإدارة التسويق

(2)
الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٣٧٥٤١٠٥١٩٧٢ل٦٤
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عامر حافظ أيمن/ د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل
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الكنترول رئيس                       
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