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الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٨٣٩٨٣٩١٠٨١٨٠٨ل٦٤عام زينه نباتات إنتــاجل٦٠والزيت االلياف محاصيل إنتاجل٦٤تجــــــارب وتحليل تصميم٦٩٩٦٩١٢٢٤٦١٨٤٠٥م بدر صبحى الهادى أحمد١

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٥٣٩٦٩٧١٠٥١٧٢٣--ل٦١والزيت االلياف محاصيل إنتاجل٦٤تجــــــارب وتحليل تصميم٦٦١٠٢٦١٨٣٤٦١٥٢٢٦م البحيري صادق سعيد أحمد٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٨٩١٠٨١٨٥٠------٧٢١٠٦١١٨٤٤٨١٨٣٤١معمرو الحميد عبد حامد فارس أحمد٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٤٣١٠٨١٩٦٨------٧٢١٠٢٥١٨٤٧٠١٨٤٧٣مالعزب أحمد النبي عبد ماهر أحمد٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٦٣٣١٠٨١٨٠٨------٧٢١١٧٥١٨٤٠٠١٨٢٣٣محماده حنفي محمد أحمد٥

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٩٦٢٦١٠٨١٨١٤----ل2٦٤ وقاية اسس٦٩١١٨٨١٨٤٠٣١٨١٥٩مالشنيطي عبدالرحمن محمد محمد أحمد٦

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٦٧٣١١٠٥١٦٨٧----ل٥٠تجــــــارب وتحليل تصميم٦٩٩٥٦١٨٣٧٢١٥٣٠٩محشاد الفتاح عبد محمود أحمد٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٥٨٧١٠٨١٨١٧------٧٢١٢٣٠١٨٤١٦١٨١٧١مبدوي عبدالحي أحمد ياسر أحمد٨

الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٢٣٦٥٦٣١٠٨١٨١٥ل٥٨والزيت االلياف محاصيل إنتاجل٥٠أراضى وخصوبة نبات تغذيـةل٦٤تجــــــارب وتحليل تصميم٧٢١٢٥٢١٢٢٦٠١٥١٣١م مرعى محمد محمود ياسر أحمد٩

الرابع للمستوى منقول١٣٦٣٣٦٨١٣١٠٨١٨٥٢----ل٦٣والزيت االلياف محاصيل إنتاج٧٢١٠٣٩١٨٣٩٦١٥٣٥٤مأحمد حامد الدين عالء إسراء١٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٧٤١٠٨١٨٩١------٧٢١٠١٧١٨٤٣٨١٨٤٣٦مابوالسعود عبدالنبي محمد السيد إسالم١١

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨١٣٣٥٤٢١٠٥١٦٦٤ل٥٣والزيت االلياف محاصيل إنتاجل٦٤والبقول الحبوب محاصيل إنتاجل٦٤تجــــــارب وتحليل تصميم٧٢١١٢٢١٢٢٢٦١٢١٣٥ممحمد عباس سامي إسالم١٢

الرابع للمستوى منقول١٣٥٥٣٦٥٩٧١٠٨١٨٢٩----ل٥٥أراضى وخصوبة نبات تغذيـة٧٢١٢٣٢١٥٣٢٦١٨٢١٦مبلتاجي صابر صالح إسالم١٣

الرابع للمستوى منقول١٣٦٣٣٦٧٦٥١٠٨١٨١٦----ل٦٣تجــــــارب وتحليل تصميم٧٢١٠٥١١٥٣٢١١٨٣٨١معزو عبدالفتاح ناصر إسالم١٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٦٧٩١٠٢١٦٨٢------٦٩١٠٠٣٢١٤٠٢١٢٢٧٧م العز أبو فرحات محمد أسماء١٥

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦٤٣٣٦١٧١٠٢١٦٢٢ل٥٥والزيت االلياف محاصيل إنتاجل٥٠متساقطة فاكهة انتاجل٥٩تجــــــارب وتحليل تصميم٦٩١٠٠٥١٥٢٩٧٩١٥٦معبدالحميد حسن مصطفي أمجد١٦

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٤٣٦٧١٧١٠٥١٧٠٩ل٦٤تجــــــارب وتحليل تصميمل1٥٦الريفى والمجتمع االرشاد مبادىءل٦٤عام زينه نباتات إنتــاج٦٩٩٩٢١٢٢٣١١٥٣٠٢محسين عبدالحميد كارم أمير١٧

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٦٣٩٥٢٦١٠٨١٧٩٩--ل1٦٢ تحليلية كيمياءل٦٤تجــــــارب وتحليل تصميم٦٩١٢٧٣١٥٣٣٩١٨٦١م شمس علي سعد علي آية١٨

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٠٣٦٧٦٤١٠٨١٧٧٧--ل٥٧تجــــــارب وتحليل تصميمل٥٣خضر محاصيل إنتاج٧٢١٠١٣١٥٣٢٢١٥٣٣٢مأبوعمر عبدالحليم شوقي أيمن١٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٣٣١٠٨١٨٤٧------٧٢١٠١٤١٨٤٣١١٨٤٠٢محجازي الدين كمال أحمد حجازي إيناس٢٠

الرابع للمستوى منقول١٣٥٥٣٦٥٤٦١٠٥١٧٤٩----ل٥٥متساقطة فاكهة انتاج٦٩١٢٠٣١٨٤٢٦١٥٦٥مجبيبر محمد جابر محمد بدر٢١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٤٥١٠٨١٨٨٨------٧٢١٠٤٣١٨٤٢٦١٨٤١٩م اسكندر سعداللة هللا فرج بيشوى٢٢

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٩٨٢٩١٠٨١٧٨٤--ل٦٤والزيت االلياف محاصيل إنتاجل٦٤تجــــــارب وتحليل تصميم٦٩٩٥٥١٥٣١٤١٨٣٨٧معزيز بسخرون عزيز بيشوي٢٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٥٣٦٧٧٨١٠٨١٧٩٤--ل٦١والزيت االلياف محاصيل إنتاجل٦٤تجــــــارب وتحليل تصميم٧٢١٠١٦١٥٣١٩١٥٣٣٤مالحشاش حمدان طارئ حاتم٢٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٥٠١٠٥١٦٩٩------٦٩٩٤٩١٨٣٥١١٨٣٩٩مالبلشي حسن حمدي حسن٢٥

الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٨٣٦٧٠٧١٠٨١٧١٧ل٦٤عام زينه نباتات إنتــاجل٦٤تجــــــارب وتحليل تصميمل٥٠خضر محاصيل إنتاج٧٢١٠١٠١٢٢٢١١٥٣٠٨مالجزيري مصطفي الحليم عبد حسن٢٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٥٠٠١٠٨١٨٢٣------٧٢١٣٢٣١٨٣٦٥١٨١٣٥مأحمدالمشالوي مجدي حسين٢٧

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٤٢٨٢٤١٠٨١٧٣٣----ل٥٠خضر محاصيل إنتاج٦٦٩٠٩٢١٤٠٨١٨٣٦٦م حجازى مصطفى حمدى مصطفى سوسن٢٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٩٣١٠٨١٨٣٨------٧٢١٠٤٥١٨٣٩٧١٨٣٩٦مسلطان محمود ابراهيم شيماء٢٩

باق٠٠٠٠٠٧٢١٤٨١------٧٢١٤٨١٠٠٠٠م زهران سليمان محمد سليمان٣٠

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٤٣٠٣٧٢١٠٢١٥٥٠--ل٥٤أراضى وخصوبة نبات تغذيـةل٥٠متساقطة فاكهة انتاج٧٢١١٧٨١٥٢٦٨٩٠م محمد صبري سمير صبري٣١

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٤٣٦٧٤٩١٠٨١٨٠١--ل٦٠أراضى وخصوبة نبات تغذيـةل٦٤عام نبات أمراض٧٢١٠٥٢١٥٣١٦١٥٣٠٩ممصباح عبدهللا عبدالمنعم طارق٣٢

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨١٣٣٤١٣١٠٢١٦١٣ل1٥٣ نبات وتقسيم مورفولوجىل٦٤عام زينه نباتات إنتــاجل٦٤بذور وفحص تقاوى٦٩١٢٠٠٩١٧٠١٥٦٢مأحمدهيبه الحفيظ عبد رمضان عبدهللا٣٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٥٣٦٦١١١٠٥١٦٧٣جـ ض٢٠حيوية كيمياءل٥٥والزيت االلياف محاصيل إنتاجل٥٠أراضى وخصوبة نبات تغذيـة٦٩١٠٦٢١٥٣٠٢١٥٢٠٤م عبداللطيف مشحوت عبداللطيف عبدالحميد٣٤

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٩٦٢٣١٠٨١٧٤٤----ل٦٤عام زينه نباتات إنتــاج٦٩١١٢١١٨٣٤٥١٨٢١٤ممحمد عبدالقادر أحمد عبدالرحمن٣٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨١٢١٠٨١٨٣٤------٧٢١٠٢٢١٨٤٠٦١٨٤٠٦مطه عبدالسالم سعيد عبدالسالم٣٦
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الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٦٣٣١٠٨١٨٢١------٦٩١١٨٨٢١٤٣٣١٨٢٠٠م عبدالغفار محمد أشرف عبدهللا٣٧

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٥٣٦٧٢٧١٠٨١٧٧٠--ل٦١والزيت االلياف محاصيل إنتاجل٦٤تجــــــارب وتحليل تصميم٧٢١٠٤٣١٥٣١٢١٥٢٩٠م عبدالعزيز عبدالجواد خالد عصماء٣٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٥٤٥١٠٨١٨٠٧------٦٩١٢٦٢٢١٤٨٣١٨٦٢مالسنهوري محمد محمد حمدي عطيات٣٩

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٩٥٥٥١٠٨١٧٢٩----(درجة 50) انجليزية فنية لغةل٥٠أراضى وخصوبة نبات تغذيـة٦٩١١٧٤١٨٣٦٣١٨١٤٢م إبراهيم محمد عبدالرازق محمد عالء٤٠

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٤٣٦٧٤٩١٠٨١٧٩٥--ل٥٣أراضى وخصوبة نبات تغذيـةل٥١عام نبات أمراض٧٢١٠٤٦١٥٣٢٩١٥٣١٦مالنساج على شحات على٤١

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٣٦٢٤١٠٥١٧٢٦--ل٦٤عام زينه نباتات إنتــاجض٤٢عام نبات أمراض٧٢١١٠٢١٥٣٢٨١٥٢٣٢مأبوالمجد عبدالمؤمن على صالح على٤٢

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٦٧٨١٠٨١٨٠٤----ل٦٤تجــــــارب وتحليل تصميم٧٢١١٢٦١٥٣٤٨١٨٢٦٦مالحداد محمد فوزي عمر٤٣

الرابع للمستوى منقول١٣٦٠٣٦٦٨٢١٠٨١٧٧١----ل٦٠تجــــــارب وتحليل تصميم٧٢١٠٨٩١٥٢٩١١٨٣٣١م غانم هللا فتح رمضان كريم٤٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١١١٨١٠٨٢٨٠٧------٧٢١٦٨٩١٨٥٨١١٨٥٣٧مدرويش ابراهيم حسيني ابراهيم محمد٤٥

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦٠٣٦٧٠٧١٠٥١٦٨٠ل٥٥عام زينه نباتات إنتــاجل٥٥أراضى وخصوبة نبات تغذيـةل٥٠متساقطة فاكهة انتاج٦٩٩٧٣٩١٧٢١٨٣٧٥معبدالرحمن السيد اسماعيل محمد٤٦

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢١٣٩٤٨٦١٠٨١٧١٨--ل٦٤عام زينه نباتات إنتــاجل٥٧أراضى وخصوبة نبات تغذيـة٦٩١٢٣٢١٥٣١٠١٨٥٥م عزب محمود السيد محمد٤٧

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٩٦٩١١٠٨١٨٣٧----ل٥٠حيوية كيمياء٦٩١١٤٦١٨٤٢٥١٨٢١٦معثمان المرضى عبد حاتم محمد٤٨

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٥٠٨١٠٨١٧٦٤----ل٦٤بذور وفحص تقاوى٧٢١٢٥٦١٥٣٠٠١٨١٤٤م هيبه محمد سعيد رضا محمد٤٩

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٣٦٣٦١٠٥١٦٥٨----ل٦٤عام نبات أمراض٧٢١٠٢٢١٨٣٤٩١٢٢٢٣مابراهيم محمد عبدهللا محمد٥٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٥٩١٠٨١٧٧٧------٧٢١٠١٨١٨٣٧٣١٨٣٨٦مأبوقمر محمد عبدالناصر محمد٥١

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٠٣٦٧٣٣١٠٥١٦٨٣ل1٥٤الريفى والمجتمع االرشاد مبادىءل٦٢أراضى وخصوبة نبات تغذيـةل٦٤عام نبات أمراض٦٩٩٥٠١٢٢٤٥١٥٣٠٨م الدبر مصطفي عثمان محمد٥٢

باق٣٩١٨٣٢١٤٢٢٨٧١٤١٥ل٥٥حيوية كيمياءل٦٤والزيت االلياف محاصيل إنتاجل٦٤أراضى وخصوبة نبات تغذيـة٦٦٩٩٣١٢٢٣٩٠٠مشبل عالء محمد٥٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٨٠١٠٨١٨٣٤------٦٩٩٥٤٢١٤٥١١٨٤٢٩م فايد أحمد عيد محمد٥٤

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦٧٣٩٧٢٦١٠٨١٧٥٨ل٦٠تجــــــارب وتحليل تصميمل٥٦أراضى وخصوبة نبات تغذيـةل٥١عام نبات أمراض٦٩١٠٣٢١٥٢٩٠١٥٢٦٩م عبدالهادي فؤاد محمود محمد٥٥

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٦٣٣٥٧٩١٠٥١٦٤٣جـ ض٨والزيت االلياف محاصيل إنتاجل٥٣أراضى وخصوبة نبات تغذيـةل٥٣تجــــــارب وتحليل تصميم٧٢١٠٦٤١٢٢٢٠١٥٢٥٣مالديب محمد محمود محمد٥٦

الرابع للمستوى منقول١٣٦٠٣٩٤٩٣١٠٥١٦٧٥--جـ ض2١٢ زراعية هندسةل٦٠عام زينه نباتات إنتــاج٦٦١١٨٢١٨٣٤٨١٨٨٥م عبدالعال محمد محمود مصطفي محمد٥٧

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٩٨٢١١٠٨١٧٩٣----ل٦٤عام زينه نباتات إنتــاج٦٩٩٧٢١٨٣٦٠١٨٣٩٧مبدوي محمد يحيي محمد٥٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٥٤١٠٥١٧٣٢----(درجة 53) انجليزية فنية لغةجـ ض1١٤ االحصاء علم اسس٦٩٩٧٨١٨٣٧١١٨٣٨٣ماالنجباوى مبروك الشحات محمود٥٩

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٦٦٤١٠٨١٨٣٨----ل٦٤أراضى وخصوبة نبات تغذيـة٧٢١١٧٤١٥٣٣٤١٨٢٦٦ممحمد عبدالصادق عبدهللا أيمن محمود٦٠

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٨٠١٠٨١٨٦٢----ل٦٤عام نبات أمراض٧٢١٠٨٢١٨٣٩٥١٥٣٢١مالكيالني محمد عبدالرحمن مهاب٦١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٦٩١١٠٨١٧٢٠------٧٢١٠٢٩١٨٣٤٠١٨٣٥١مدياب ابوزيد عبداللطيف عبدالباسط ياسمين٦٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٤٠٨١٠٢١٥٩٩----جـ ضغتجــــــارب وتحليل تصميم٦٩١١٩١١٨٣٥٤١٥٥٤مابوالعال حامد يوسف ياسمين٦٣

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٤٢٨٩٢١٠٨١٧٩٥----ل2٦٤ النبات فسيولوجيا٦٦٩٠٣١٨٣٤٠٢١٤٨٨مالنيل أبو إبراهيم أحمد يوسف٦٤

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٠٤٥٩٠٨١٤١٢٣٣٨ل1٥٠ عام اقتصادجـ ض٢٤الحقل محاصيل تربيةل٥٠إنتاج ومشاكل زراعية إدارة٩٦١٤٣٠١٨٣٣٢٢١٤٧٦ب إمام محمد محمد إسماعيل٦٥

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٤٤٥٩٧٦١٤١٢٤٤٧ض2٣٢ بساتين انتاجل٥٠والبقول الحبوب محاصيل إنتاجل٦٤بذور وفحص تقاوى٩٦١٤٧١٢١٤٢٠١٨٤٤٢ب أحمد مغاورى عنتر سمر٦٦

الكلية عميد

عامر حافظ أيمن/ د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم محمد إلهام/ د.أ

الكنترول أعضاء

الكنترول رئيس                               


