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الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٧٢١٠٨٢٠٣٩----ل٦٤نبات أمراض أساسيات٧٢١١٦٧١٨٤٦٧١٥٣٤١مبدوي السيد محمد رزق إبراهيم١

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٨٤٤١٠٨١٩٤٤--ل٦٤اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٠٠١٢٣٣٠١٨٣٨٦م الصادق عبد حلمي السيد أحمد٢

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٧٨٥١٠٨١٩٠٣--ل٦٤تجــــارب وتحليل تصميمل٦٤فطر تقســيم٧٢١١١٨١٢٢٨٢١٨٣٧٥م المشد حسن محمد السيد أحمد٣

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٣٢١٠٨٢١٦٦----ل٦٤اقتصادية حشــــرات٧٢١٣٣٤١٥٣٧١١٨٣٩٧م أحمد عراقي خالد أحمد٤

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩١٣٦٧٧٩١٠٨١٨٦٧ل٦٤أفات مكافحة آالت هندسةل٦٣اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١٠٨٨١٢٢٧٩١٥٣٠٩م الغني عبد بيومي سمير أحمد٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٤٥١٠٨٢١٢٠------٧٢١١٧٥١٨٥٢٢١٨٤٢٣م إبراهيم سعد على محمد على أحمد٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٤٣١٠٨٢٥٠٥------٧٢١٤٦٢١٨٥٣٦١٨٥٠٧متعيلب طة الدين محى محمد أحمد٧

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٠٦١٠٨١٩٢٥----ل٦٤فطر تقســيم٧٢١١١٩١٥٣٥٤١٨٣٨٨ممحمد علي ناجح أحمد٨

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٣٦٨٥٥١٠٨١٩٤٢ل٦٤بالمبيدات البيئة تلوثل٦٤اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١٠٨٧١٢٣٢٦١٥٣٣٧مصفه غريب نبيل إسالم٩

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٨٥٢١٠٨٢٠٠٧--ل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٥٥١٥٣٣٩١٥٣٨٥مجمعه الحميد عبد السالم عبد السيد١٠

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨١٣٦٨٢٦١٠٨١٩٩٦ل٦٤بالمبيدات البيئة تلوثل٥٣اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٧٠١٢٢٩٧١٥٣٤٨مالسبع السيد ماهر السيد١١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٥٨١٠٨٢٣٨٢------٧٢١٤٢٤١٨٤٦٦١٨٤٩٢م علي السيد مرضي السيد١٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٠٠١٠٨٢٤٢٩------٧٢١٤٢٩١٨٤٨٨١٨٥١٢مشاهين على السيد ياسر السيد١٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٣٧٤١١٠٥١٨٢٨--ل٦٤اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١٠٨٧٩٢١٤١٨٣٩٩مالشيخ عبدالسميع عادل اُمنيه١٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٠٦٧٨١٠٢١٧٧٩------٧٢١١٠١١٨٤٢١١٢٢٥٧مطعيمه حلمى مجدى أهله١٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٧٤١٠٨١٨٩٥------٦٩١٠٢١١٨٤١٣٢١٤٦١م عبدالفتاح العزيز عبد علي إيمان١٦

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٩٩١٠٨٢٠٦٦----ل٦٤اقتصادية حشــــرات٧٢١١٦٧١٥٣٩٩١٨٤٣٦م خليفه محمود محمود إيمان١٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٥٠١٠٨٢٢٥٣------٧٢١٣٠٣١٨٥١٢١٨٤٣٨مابراهيم المعطي عبد عبدالعزيز هايم إيمان١٨

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٤٢١٠٨١٩٢٢----ل٦٤فطر تقســيم٧٢١٠٨٠١٥٣٨١١٨٣٩٧م رضوان شكرى محمد إيمن١٩

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٢٣١٠٨١٩٧٣----ل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٥٠١٥٣٦٧١٨٣٩٢مشنينه الونيس عبد فتح سعيد آيه٢٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩١٨١٠٨٢٠٨٤------٧٢١١٦٦١٨٤٨٠١٨٤٣٨م عماره محمود عبدالحميد آيه٢١

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٤١١٠٨١٩٤٠----ل٦٤اقتصادية حشــــرات٧٢١٠٩٩١٥٣٧٧١٨٤٠٠م خطاب السيد ياسين آيه٢٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٩٥١١٠٥٢٤١١------٧٢١٤٦٠١٥٤٤٦١٨٥٠٥معبدالحق علي مجدي بسمة٢٣

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٩٢٥١٠٨٢١٦٢----ل٦٤اقتصادية حشــــرات٧٢١٢٣٧١٥٣٩٤١٨٤٦٧مدياب أحمد سعيد أشرف بسمه٢٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٦٤١٠٨١٩٤٨------٧٢١٠٨٤١٨٤٣٢١٨٤٣٢م شادي محمد مجدي حبيبه٢٥

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢١٣٦٨٢٦١٠٨١٩١٧--ل٥٧اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١٠٩١١٢٣٠٣١٨٤٠٢معزالي سالم محمد حمزه٢٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٩٢١٠٨٢٠٠٠------٧٢١١٠٨١٨٤٤٧١٨٤٤٥م الحسيب عيد محمد سعيد حنان٢٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٤٢٩٤١١٠٨١٨٩٩------٦٦٩٥٨٢١٤٩١٢١٤٥٠مأبوليفة محمد جمال دعاء٢٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٤٠١٠٨٢١٩٤------٧٢١٢٥٤١٨٤٨٧١٨٤٥٣م طاحون محمد محمود رنا٢٩
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الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٩٢١٠٨١٨٩٩----ل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٠٧١٥٣٥٢١٨٣٧٦مأحمد محمد روان٣٠

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٠٧٠٦١٠٢١٨٣٨----ل٦٤بالمبيدات البيئة تلوث٧٢١١٣٢١٥٣٦٦١٢٢٧٦محتاتة محمد سارة٣١

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٧٥١٠٨٢٠٣١----ل٦٤اقتصادية حشــــرات٧٢١١٥٦١٥٣٧٦١٨٤٣٥مفرج رسالن كرم ساره٣٢

باق٠٠٠١٥٣١٩٨٧١٥٦٨جـ ضغآفات مقاومة نباتات تربيةجـ ض١نبات أمراض أساسياتض٤٤اقتصادية حشــــرات٧٢١٢٤٩٩٢١١٦١٠٨ممعوض عيد مبارك شيماء٣٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٩٣٦٥٨٦١٠٨١٨٥١--ل٥٥اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١٢٦٥١٢٢٨٣١٨١٨٤مالشرقاوي الجواد عبد طاهر الجواد عبد٣٤

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٣٦٨٦٤١٠٨١٩٥٢ل٦٤بالمبيدات البيئة تلوثل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤فطر تقســيم٧٢١٠٨٨١٥٣٨٥١٢٢٨٧م سلمى عزازى عطيه الرحمن عبد٣٥

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٣٣٧٢٤١٠٢١٧٥٤ل٦٤آفات مقاومة نباتات تربيةل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤اقتصادية حشــــرات٦٩١٠٣٠١٢٢٧٧١٢٢٥٥معلوان السيد محمود أحمد هللا عبد٣٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨١٣١٠٨١٩٢٤------٧٢١١١١١٨٤٢٥١٨٣٨٨م الجحش مصطفى أحمد فاطمه٣٧

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩١٣٦٨٤٠١٠٨١٩٣٤ل٦٣بالمبيدات البيئة تلوثل٦٤اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١٠٩٤١٢٣٠٠١٥٣٤٩مزايد محمد رمضان محمد٣٨

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٧٠١٠٨١٩٩٢----ل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٢٢١٥٣٦٣١٨٤٤٣م إسماعيل عيد محمد صبحي محمد٣٩

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٣٣٦٧١١٠٥١٨١٦ل٦٤نبات أمراض أساسياتل٦٤اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٤٥٩٢٢٧١٥٢٥٢م خضر العظيم عبد عماد محمد٤٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٦٧١٠٥١٩٤٤------٦٦١٠٧٧٢١٤٦٣١٨٤٠٤م أبوعلي كامل عماد محمد٤١

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٦٣٦٧٧٩١٠٨١٨٧٩ل٥٨نبات أمراض أساسياتل٦٤تجــــارب وتحليل تصميمل٦٤اقتصادية حشــــرات٧٢١١٠٠١٢٢٩٩١٥٢٩٤مسلطان محمد هشام محمد٤٢

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٤٧١٠٨٢٠٤٠----ل٦٤نبات أمراض أساسيات٧٢١١٩٣١٨٤٢٤١٥٣٥٩م الرحيم عبد الحليم عبد أحمد محمود٤٣

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٠٣٦٧٨٣١٠٨١٨٦١ل٦٤نبات أمراض أساسياتل٥٢اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١٠٧٨١٢٢٧٩١٥٣٢٤مرمضان مصطفى شوقى محمود٤٤

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٩٣٣٧٤٣١٠٢١٨٠٦ل2٦١ األراضى  علم اسسل٦٤بالمبيدات البيئة تلوثل٦٤فطر تقســيم٦٩١٠٦٣١٢٢٩٢١٢٢٦٢مشرف عباس صابر محمود٤٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٠٧١٠٨١٩٩٠------٧٢١٠٨٣١٨٤٢٤١٨٤٨٣م عيسي خليل محمد محمود٤٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٨١١٠٨٢٠٤٦------٧٢١١٦٥١٨٤٦٧١٨٤١٤مالشرقاوي الحميد عبد الدين نصر مرام٤٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٨٤١٠٨١٩٧٣------٧٢١٠٨٩١٨٤٥٠١٨٤٣٤معماره المجيد عبد إبراهيم مصطفى٤٨

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٦٣٦٨٤٦١٠٨١٩٢٧ل٥٨نبات أمراض أساسياتل٦٤اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١٠٨١١٢٣١٥١٥٣٤٥مالزفزاف فتحي أحمد مصطفى٤٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٣٠١٠٨٢٢٢٢------٧٢١٢٩٢١٨٤٧٥١٨٤٥٥مالسيد إبراهيم السيد معاذ٥٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٣٧١٠٨٢٢٥٠------٧٢١٣١٣١٨٤٧٣١٨٤٦٤مخليفة السيد سعد سالمة هللا منة٥١

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٨٣١٠٨٢١٨١----ل٦٤فطر تقســيم٧٢١٢٩٨١٥٣٩٦١٨٤٢٣محالوة رمضان عماد هللا منة٥٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٧٧١٠٨١٩٧٩------٧٢١١٠٢١٨٤٤٨١٨٤٢٩م مصطفى صالح مصطفى مي٥٣

الرابع للمستوى منقول١٣٦٠٣٦٨٤٢١٠٨١٩٦٩----ل٦٠نبات أمراض أساسيات٧٢١١٢٧١٨٤٢٣١٥٣٥٩مرمضان الحسيني محمد محمود ميران٥٤

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٩٤٠١٠٨٢٠٩٩----ل٦٤اقتصادية حشــــرات٧٢١١٥٩١٥٤٣٩١٨٤٣٧معنبر إبراهيم السيد أيمن ندى٥٥

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٨١٠١٠٨١٩٣٤--ل٦٤اقتصادية حشــــراتل٦٤فطر تقســيم٧٢١١٢٤١٢٣٠٣١٨٣٧٩ممشحوت علي هللا عبد نرمين٥٦

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٩٩١٠٨٢٠٥٢----ل٦٤نبات أمراض أساسيات٧٢١١٥٣١٨٥٠٧١٥٣٢٨مقناوى عطية قناوى نهال٥٧

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٩٩٠٨١٠٨١٩٥٨----ل2٥٠ حيوية كيمياء٦٩١٠٥٠١٨٤٨٠١٨٣٧٨مسالم إبراهيم محمد حمدى هاجر٥٨

الكلية عميد

عامر حافظ أيمن/ د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم محمد إلهام/ د.أ

الكنترول أعضاء

الكنترول رئيس                               


