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منقول للمستوى الثانى٣٠٢٥٥--٠٠٠٣٠٢٥٥------٠٠١٢٢٥٥١٨٠مستجد ابراهيم السيد ابراهيم الشرقاوى١٥٠١

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٣--٣٩١٩١٣٣٣٠٣ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٣أقتصاد عامل٦٤اسس علم النبات٠٠٦١١٢١٨٠مستجد ابراهيم سامى فتح اهللا يوسف١٥٠٢

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٤٠--٠٠٠٣٣٣٤٠------٠٠١٥٣٤٠١٨٠مستجد ابراهيم عاطف ابراهيم عبد العزيز ١٥٠٣

باق٢١٦١--٠٠٠٢١٦١------٠٠٣٦١١٨٠مستجد ابراهيم هشام ابراهيم عطيه١٥٠٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٦--١٣٦٤٣٣٢٧٦----ل٦٤أقتصاد عام٠٠١٢٢١٢١٨٠مستجد احالم محمد عطا على سليمان١٥٠٥

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٤--٣٩١٦٨٣٣٢٩٤ل٥٨اقتصاد عامل٦٠اسس علم النباتل٥٠مساحة مستوية٠٠٦١٢٦١٨٠مستجد احمد ابوالحديد جابر ابوالحديد١٥٠٦

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٠--٠٠٠٣٣٢٧٠----ض جـ٠أقتصاد عام٠٠١٥٢٧٠١٨٠مستجد احمد السيد مادح محمد١٥٠٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٤ل٠٠٠٣٦٣٤٤٥٧.٣٣------٠٠١٨٣٤٤١٨٠مستجد احمد ايمن عبد الشافى سالم١٥٠٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٨ل٠٠٠٣٦٣٤٨٥٨.٠٠------٠٠١٨٣٤٨١٨٠مستجد احمد جمال عبد الحليم طه١٥٠٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٣ل٠٠٠٣٦٣٧٣٦٢.١٧------٠٠١٨٣٧٣١٨٠مستجد احمد جمعه فتح اهللا عبد العزيز ونس١٥١٠

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٦٤--١٣٥٠٣٠٢٦٤----ل٥٠اسس علم النبات٠٠٩٢١٤١٨٠مستجد احمد حسن عامر المغربى١٥١١

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٧--٣٩١٧٨٣٣٣٠٧ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عامل٥٠اسس علم النبات٠٠٦١٢٩١٨٠مستجد احمد حمدان عبدالوهاب سيف١٥١٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٠جـ٠٠٠٣٦٤٣٠٧١.٦٧------٠٠١٨٤٣٠١٨٠مستجد احمد ربيع حامد عبد المجيد١٥١٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٠جـ٠٠٠٣٦٣٩٠٦٥.٠٠------٠٠١٨٣٩٠١٨٠مستجد احمد رجب اسماعيل ترآي١٥١٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٧جـ٠٠٠٣٦٤٤٧٧٤.٥٠------٠٠١٨٤٤٧١٨٠مستجد احمد رزق زآى الجزار١٥١٥

باق١٥٠--٠٠٠١٥٠------٠٠٠٠١٥٠مستجد احمد سامى السيد سابق١٥١٦

باق١٨١٩٢--٠٠٠١٨١٩٢------٠٠٩١٩٢٩٠مستجد احمد سامى عبدالعزيز محمود سحلول١٥١٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٤جـ١٣٥٥٣٦٣٩٤٦٥.٦٧----ل٥٥أقتصاد عام٠٠١٥٣٣٩١٨٠مستجد احمد سامى عبدالنور محمد١٥١٨

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد احمد سليمان دخيل اهللا ابراهيم١٥١٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٩ل١٣٦٤٣٦٣٦٩٦١.٥٠----ل٦٤أقتصاد عام٠٠١٥٣٠٥١٨٠مستجد احمد سيد شعالن عبدالحليم١٥٢٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٧٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٤٧٩.٠٠------٠٠١٨٤٧٤١٨٠مستجد احمد سيد عبدالحميد ابو شبك١٥٢١

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٨--٠٠٠٣٣٢٩٨------٠٠١٥٢٩٨١٨٠مستجد احمد شعبان زينهم حسن١٥٢٢

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد احمد صبرى عبدالجواد احمد العتر١٥٢٣

باق٢٤١٠٩--٠٠٠٢٤١٠٩------٠٠٦١٠٩١٨٠مستجد احمد صالح المرغني أبو خليل١٥٢٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٦--٠٠٠٣٣٢٨٦------٠٠١٥٢٨٦١٨٠مستجد احمد طارق سالم ابوسريع محمد١٥٢٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٩جـ٠٠٠٣٦٤٤٩٧٤.٨٣------٠٠١٨٤٤٩١٨٠مستجد احمد عادل انور بيومى جمعه١٥٢٦

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٩--٠٠٠٣٣٢٩٩----ض جـغموارد أرضية ومائية٠٠١٥٢٩٩١٨٠مستجد احمد عاطف حسن حسانين١٥٢٧

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ض جـ٢٥مساحة مستوية٠٠٣٥٠١٨٠مستجد احمد عاطف عبدالستار محمد وهبه١٥٢٨
باق٢٤١٠٠--١٣٥٠٢٤١٠٠ل٥٠أسس علم النباتض٣٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٩جـ١٣٦٤٣٦٣٩٩٦٦.٥٠----ل٦٤موارد أرضية ومائية٠٠١٥٣٣٥١٨٠مستجد احمد عبد الوهاب محمد مصطفى العسكرى١٥٢٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩١--٠٠٠٣٣٢٩١------٠٠١٥٢٩١١٨٠مستجد احمد عبدالتواب الزناتى ابو يوسف١٥٣٠
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منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤٢--٣٩١٧٧٣٠٢٤٢ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٠أقتصاد عامل٦٣مساحة مستوية٠٠٣٦٥١٨٠مستجد احمد عصام شحات محروس ١٥٣١

باق٢٤١٠٠--٢٦١٠٠٢٤١٠٠ل٥٠أقتصاد عامض جـغمساحة مستويةل٥٠رسم هندسي٠٠٠٠١٨٠مستجد احمد عيد احمد مسعد سعد١٥٣٢

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٨أقتصاد عامض٣٣مساحة مستوية٠٠٠٠١٨٠مستجد احمد فايز عبداهللا بندق١٥٣٣
باق٢١٥٨--١٣٥٨٢١٥٨ض٣٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٨جـ١٣٥٠٣٦٤٣٨٧٣.٠٠----ل٥٠أقتصاد عام٠٠١٥٣٨٨١٨٠مستجد احمد آمال اسماعيل ابراهيم عقباوي١٥٣٤

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عام٠٠١٢٢٨٤١٨٠مستجد احمد ماهر فاروق عبده١٥٣٥
منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٢جـ٢٦١٢٨٣٦٤١٢٦٨.٦٧--ل٦٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٨جـ٠٠٠٣٦٤١٨٦٩.٦٧------٠٠١٨٤١٨١٨٠مستجد احمد ماهر محمد عبد العزيز دهب١٥٣٦

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٠أقتصاد عام٠٠١٢٢٩٣١٨٠مستجد احمد محروس صابر محمدابو العنين١٥٣٧
منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٣جـ٢٦١١٠٣٦٤٠٣٦٧.١٧--ل٦٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٨جـ٠٠٠٣٦٣٩٨٦٦.٣٣------٠٠١٨٣٩٨١٨٠مستجد احمد محسن احمد عبد المحسن١٥٣٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧١ل٠٠٠٣٦٣٧١٦١.٨٣------٠٠١٨٣٧١١٨٠مستجد احمد محمد جمعه الترحى١٥٣٩

باق٢١٥٠--٠٠٠٢١٥٠------٠٠٣٥٠١٨٠مستجد احمد محمد رشدى عبد اهللا١٥٤٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٤جـ٠٠٠٣٦٤٠٤٦٧.٣٣------٠٠١٨٤٠٤١٨٠مستجد احمد محمد عبد المنعم عواد ١٥٤١

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١٣--٣٩١٩٢٣٣٣١٣ل٦٤أقتصاد عامل٦٤اسس علم النباتل٦٤مساحة مستوية٠٠٦١٢١١٨٠مستجد احمد محمد يونس على بريشه١٥٤٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٥جـ٠٠٠٣٦٣٩٥٦٥.٨٣------٠٠١٨٣٩٥١٨٠مستجد احمد مصطفى الطاف محمد١٥٤٣

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٩--٠٠٠٣٠٢٠٩------٠٠١٢٢٠٩١٨٠مستجد احمد ناصر يوسف جواهر١٥٤٤

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد احمد هانى فرج ابراهيم اسماعيل١٥٤٥

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٢أقتصاد عام٠٠٩١٥٥١٨٠مستجد احمد وائل محمد لطفي عبدالحكيم١٥٤٦
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٥ل٣٩١٨٠٣٦٣٣٥٥٥.٨٣ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٦جـ٠٠٠٣٦٣٩٦٦٦.٠٠------٠٠١٨٣٩٦١٨٠مستجد ادهم سعيد حسن محمد عبد الرحمن١٥٤٧

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٩--٣٩١٨١٣٠٢٣٩ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٨أقتصاد عامل٥٩اسس علم النبات٠٠٣٥٨١٨٠مستجد اسامه احمد عبدالعظيم محمود١٥٤٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٤ل٢٦١٢٨٣٦٣٨٤٦٤.٠٠--ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عام٠٠١٢٢٥٦١٨٠مستجد اسامه حسن محمد حسن١٥٤٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٨ل٠٠٠٣٦٣٨٨٦٤.٦٧------٠٠١٨٣٨٨١٨٠مستجد اسراء صبحى رمضان عثمان١٥٥٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٦جـ٠٠٠٣٦٤١٦٦٩.٣٣------٠٠١٨٤١٦١٨٠مستجد اسراء محمود يونس ابراهم يونس١٥٥١

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٢أقتصاد عام٠٠١٢٢٦٤١٨٠مستجد اسالم امير محمد احمد١٥٥٢
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٥ل٢٦١٢١٣٦٣٨٥٦٤.١٧--ل٥٩وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٩--٠٠٠٣٣٣٠٩------٠٠١٥٣٠٩١٨٠مستجد اسالم بدر محمد مؤمن بدر مصطفى١٥٥٣

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد اسالم جابر يونس حموده عبداهللا١٥٥٤

باق٣٠--٠٠٠٣٠------٠٠٠٠٣٠مستجد اسالم عبد الفتاح عبد المجيد عبد المحسن شكر١٥٥٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦١ل٠٠٠٣٦٣٦١٦٠.١٧------٠٠١٨٣٦١١٨٠مستجد اسالم محمد زغلول ابراهيم١٥٥٦

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠١٥٢٧٤١٨٠مستجد اسالم نادر عبد الفتاح محمد١٥٥٧
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٣ل١٣٥٩٣٦٣٣٣٥٥.٥٠----ل٥٩وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤اسس علم النباتل٦٠مساحة مستوية٠٠٣٥٠١٨٠مستجد اسالم يوسف حسين  عياد١٥٥٨
منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٨--٣٩١٧٨٣٠٢٢٨ل٥٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٥٨--١٣٥٠٣٣٢٥٨----ل٥٠اسس علم النبات٠٠١٢٢٠٨١٨٠مستجد اسماء اشرف سليمان محمد فرج١٥٥٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٧--٠٠٠٣٣٢٨٧------٠٠١٥٢٨٧١٨٠مستجد اسماء صالح زاهر غنيم١٥٦٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣١ل١٣٦٢٣٦٣٣١٥٥.١٧----ل٦٢أقتصاد عام٠٠١٥٢٦٩١٨٠مستجد اسماء عزت امين احمد رزق١٥٦١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٥جـ٠٠٠٣٦٤١٥٦٩.١٧------٠٠١٨٤١٥١٨٠مستجد اسماء محمد مهدى العو١٥٦٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٤جـ٠٠٠٣٦٤١٤٦٩.٠٠------٠٠١٨٤١٤١٨٠مستجد االء ايمن لطفى احمد النجار١٥٦٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٩ل٢٦١٢٨٣٦٣٧٩٦٣.١٧--ل٦٤أقتصاد عامل٦٤رسم هندسي٠٠١٢٢٥١١٨٠مستجد االء جمال عبدالمنعم محمد١٥٦٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٦٧٦.٠٠------٠٠١٨٤٥٦١٨٠مستجد االء عبد الحميد بيومى عبد الحميد١٥٦٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٠جـ٠٠٠٣٦٤١٠٦٨.٣٣------٠٠١٨٤١٠١٨٠مستجد الحسين على محمد الدمرداش١٥٦٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٩جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٩٧٦.٥٠------٠٠١٨٤٥٩١٨٠مستجد الصفاء عبدالفتاح ابراهيم الجندى١٥٦٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٧ل٠٠٠٣٦٣٨٧٦٤.٥٠------٠٠١٨٣٨٧١٨٠مستجد امل جمال ابراهيم احمد مطاوع١٥٦٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٨ل٠٠٠٣٦٣٦٨٦١.٣٣------٠٠١٨٣٦٨١٨٠مستجد امل عصام سعيد عبدالعزيز١٥٧٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٠أقتصاد عام٠٠١٢٢٢٧١٨٠مستجد امير صالح محمد السيد١٥٧١
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤١ل٢٦١١٤٣٦٣٤١٥٦.٨٣--ل٦٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩١--٠٠٠٣٣٢٩١------٠٠١٥٢٩١١٨٠مستجد اميرة عبد اهللا عبد الفتاح عبد المنعم١٥٧٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠١جـ٠٠٠٣٦٤٠١٦٦.٨٣------٠٠١٨٤٠١١٨٠مستجد اميره فايز عبدالسميع صقر١٥٧٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٣جـ٠٠٠٣٦٣٩٣٦٥.٥٠------٠٠١٨٣٩٣١٨٠مستجد ايات عبد المعطي عبد الحليم عبد المعطي ١٥٧٤

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٠أقتصاد عامل٦٤مساحة مستوية٠٠٩١٨٠١٨٠مستجد ايمان محمد جمال ابراهيم حجازى١٥٧٥
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٤ل٣٩١٧٤٣٦٣٥٤٥٩.٠٠ل٦٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٧جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٧٧٦.١٧------٠٠١٨٤٥٧١٨٠مستجد ايه محمود محمد بهنسى١٥٧٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٤جـ٠٠٠٣٦٣٩٤٦٥.٦٧------٠٠١٨٣٩٤١٨٠مستجد بكر عبدالحكيم عبدالرحمن سالمه١٥٧٧

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٧--٠٠٠٣٠٢٢٧------٠٠١٢٢٢٧١٨٠مستجد بالل رمضان عبدالتواب حسن١٥٧٨

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٤أقتصاد عام٠٠١٢٢٥٣١٨٠مستجد بيشوى اسحق سعد اهللا مرزق١٥٧٩
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧١ل٢٦١١٨٣٦٣٧١٦١.٨٣--ل٦٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٦جـ٠٠٠٣٦٤٠٦٦٧.٦٧------٠٠١٨٤٠٦١٨٠مستجد حاتم محمود محمد محمد١٥٨٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٨ل٣٩١٧٩٣٦٣٦٨٦١.٣٣ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٦أقتصاد عامل٥٩اسس علم النبات٠٠٩١٨٩١٨٠مستجد حازم مدحت محمد صديق١٥٨١

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤اسس علم النباتض جـ٢٧مساحة مستوية٠٠٦١٠٧١٨٠مستجد حازم هالل محمد آامل١٥٨٢
باق٢٧١٧١--١٣٦٤٢٧١٧١ض جـ٢٨وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠١٥٣٩١١٨٠مستجد حبيبه اشرف محمود مغربى١٥٨٣
وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٥جـ جـ١٣٦٤٣٦٤٥٥٧٥.٨٣----ل٦٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٩ل٠٠٠٣٦٣٦٩٦١.٥٠------٠٠١٨٣٦٩١٨٠مستجد حبيبه محمد شعبان مؤنس١٥٨٤

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٩أقتصاد عام٠٠٩١٦٩١٨٠مستجد حسام الدين وائل محمود محى الدين١٥٨٥
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٦ل٣٩١٨٧٣٦٣٥٦٥٩.٣٣ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٠أقتصاد عام٠٠١٢٢٢٨١٨٠مستجد حسام حسن منصور خالف١٥٨٦
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٣ل٢٦١٠٥٣٦٣٣٣٥٥.٥٠--ل٥٥وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٤جـ٠٠٠٣٦٤٣٤٧٢.٣٣------٠٠١٨٤٣٤١٨٠مستجد حسام عبد السالم سمير عبد السالم ابو طبل١٥٨٧

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٨أقتصاد عامض٣٠مساحة مستوية٠٠٣٥١١٨٠مستجد حسام عماد سيد احمد شهاب١٥٨٨
باق٢٧١٥٩--٢٦١٠٨٢٧١٥٩ل٥٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤٦--٠٠٠٣٠٢٤٦------٠٠١٢٢٤٦١٨٠مستجد حسام وليد عبدالفضيل عمران١٥٨٩

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عام٠٠١٢٢٨٧١٨٠مستجد حسين طارق حسين لبيب١٥٩٠
منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٥جـ٢٦١٢٨٣٦٤١٥٦٩.١٧--ل٦٤وتكامل
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منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٤--٠٠٠٣٠٢٢٤------٠٠١٢٢٢٤١٨٠مستجد حنان محمد جمال محمد عبدالعزيز١٥٩١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٩ل١٣٦٤٣٦٣٨٩٦٤.٨٣----ل٦٤مساحة مستوية٠٠١٥٣٢٥١٨٠مستجد حور عيد عبدالشكور على١٥٩٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٣ل٠٠٠٣٦٣٥٣٥٨.٨٣------٠٠١٨٣٥٣١٨٠مستجد خالد حمدى عبد السالم احمد١٥٩٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٩ل٠٠٠٣٦٣٦٩٦١.٥٠------٠٠١٨٣٦٩١٨٠مستجد خالد هانى خالد احمد١٥٩٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥١جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥١٧٥.١٧------٠٠١٨٤٥١١٨٠مستجد خلود سمير عبد العزيز عبد القوى محمود١٥٩٥

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٠أقتصاد عام٠٠١٢٢٥٦١٨٠مستجد خلود مسعود عبداهللا غانم١٥٩٦
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٦ل٢٦١٠٠٣٦٣٥٦٥٩.٣٣--ل٥٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٢--١٣٦٤٣٣٣٠٢----ل٦٤أقتصاد عام٠٠١٢٢٣٨١٨٠مستجد مخلود هشام احمد ابو عامر ١٥٩٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٣جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٣٧٥.٥٠------٠٠١٨٤٥٣١٨٠مستجد دنيا ناجى فاروق رمضان١٥٩٨

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦١أقتصاد عام٠٠١٢٢٤١١٨٠مستجد رامى طارق فؤاد مهنى١٥٩٩
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٩ل٢٦١١٨٣٦٣٥٩٥٩.٨٣--ل٥٧وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٣ل٠٠٠٣٦٣٧٣٦٢.١٧------٠٠١٨٣٧٣١٨٠مستجد رانيا عبدالعزيز حسن توفيق١٦٠٠

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٠--٠٠٠٣٣٢٧٠------٠٠١٥٢٧٠١٨٠مستجد رنا خالد عبد العزيز عبد الغنى١٦٠١

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠١٥٢٩٧١٨٠مستجد رنا ياسر قطب عثمان قطب١٦٠٢
وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦١ل١٣٦٤٣٦٣٦١٦٠.١٧----ل٦٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٣جـ٠٠٠٣٦٤١٣٦٨.٨٣------٠٠١٨٤١٣١٨٠مستجد روضه فؤاد احمد خاطر الحلى١٦٠٣

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٧أقتصاد عام٠٠٩١٦٩١٨٠مستجد ريمون ثروت فاروق عبدالمالك١٦٠٤
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٣ل٣٩١٧٤٣٦٣٤٣٥٧.١٧ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٣وتكامل

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠ض جـغموارد أرضية ومائيةض جـغأقتصاد عامض جـغمساحة مستوية٠٠٠٠١٨٠مستجد زياد وفيق عثمان ١٦٠٥

باق٦١٠١--٠٠٠٦١٠١------٠٠٦١٠١٠٠مستجد سعد سيد سعد محمد١٦٠٦

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤اسس علم النبات٠٠٩١٦٥١٨٠مستجد سعيد عبدالرحمن سعيد منصور١٦٠٧
منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٣--٢٦١١٨٣٣٢٨٣--ل٥٤وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠٩١٨٧١٨٠مستجد سعيد محمد سعيد مبارك١٦٠٨
وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١٤--٢٦١٢٧٣٣٣١٤--ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٣

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٢٤--٢٦١٢٨٣٣٣٢٤--ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤مساحة مستوية٠٠٩١٩٦١٨٠مستجد سميحة محمد احمد محمد١٦٠٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٥جـ٠٠٠٣٦٣٩٥٦٥.٨٣------٠٠١٨٣٩٥١٨٠مستجد سميه السعيد ابوالفتوح االمبابى١٦١٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢١جـ٠٠٠٣٦٤٢١٧٠.١٧------٠٠١٨٤٢١١٨٠مستجد سهيله علي محمد ابراهيم١٦١١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٥ل٠٠٠٣٦٣٥٥٥٩.١٧------٠٠١٨٣٥٥١٨٠مستجد سيد على محمد على١٦١٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٧٢--٠٠٠٣٠٢٧٢------٠٠١٢٢٧٢١٨٠مستجد سيد ناجي السيد عبد الحميد ١٦١٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٦٧٦.٠٠------٠٠١٨٤٥٦١٨٠مستجد شروق مهدى حسن يوسف١٦١٤

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠١٥٢٨٨١٨٠مستجد شريف جمال عبد العزيز دراز١٦١٥
وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٨ل١٣٥٠٣٦٣٣٨٥٦.٣٣----ل٥٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٣ل١٣٦٤٣٦٣٤٣٥٧.١٧----ل٦٤أقتصاد عام٠٠١٥٢٧٩١٨٠مستجد شهاب اشرف عباس مصلحى١٦١٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٤ل٠٠٠٣٦٣٨٤٦٤.٠٠------٠٠١٨٣٨٤١٨٠مستجد شيرين اسامه محمد محمد حسن١٦١٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٧ل٣٩١٧٣٣٦٣٤٧٥٧.٨٣ل٥١أقتصاد عامل٥٨اسس علم النباتل٦٤مساحة مستوية٠٠٩١٧٤١٨٠مستجد شيماء ماهر ابوالعنين حسين ابو العنين١٦١٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٠جـ٠٠٠٣٦٤٠٠٦٦.٦٧------٠٠١٨٤٠٠١٨٠مستجد شيماء وليد محمد صالح الدين العوضى١٦١٩

باق٢٧١٦٧--٠٠٠٢٧١٦٧------٠٠٩١٦٧١٨٠مستجد صالح ناصر صالح حجازى١٦٢٠
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الفصل  الثانى
رقم 
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جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠١٥٣٦٦١٨٠مستجد صبرى اسماعيل محمد السيد هيبه١٦٢١
وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٧جـ١٣٦١٣٦٤٢٧٧١.١٧----ل٦١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٣ل٠٠٠٣٦٣٨٣٦٣.٨٣------٠٠١٨٣٨٣١٨٠مستجد صفوه جمال عبدالرازق عماره١٦٢٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٦٨جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٨٧٨.٠٠------٠٠١٨٤٦٨١٨٠مستجد ضحى عادل محمد عبدالجواد محمد١٦٢٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩١جـ٠٠٠٣٦٣٩١٦٥.١٧------٠٠١٨٣٩١١٨٠مستجد ضياء سعيد التهامى شعبان ابو ليله١٦٢٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٦جـ٠٠٠٣٦٤٠٦٦٧.٦٧------٠٠١٨٤٠٦١٨٠مستجد طارق مصطفى رشدى شرقاوى١٦٢٥

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١٤--٠٠٠٣٣٣١٤------٠٠١٥٣١٤١٨٠مستجد طه ايمن طه غريب ابو حمر١٦٢٦

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد عبد الحميد عبدالحافظ صالح الزفزافى١٦٢٧

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٦أقتصاد عامض جـ٢٤مساحة مستوية٠٠٣٥٠١٨٠مستجد عبد الحميد محمد محمد على اإلسكندراني١٦٢٨
باق٢٤١٠٦--١٣٥٦٢٤١٠٦ض٣٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٥ل٠٠٠٣٦٣٥٥٥٩.١٧------٠٠١٨٣٥٥١٨٠مستجد عبد الرحمن اسامه رشدى محمد١٦٢٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٨جـ٠٠٠٣٦٤٢٨٧١.٣٣------٠٠١٨٤٢٨١٨٠مستجد عبد الرحمن اشرف عوض ابوقريش١٦٣٠

باق٢٧١٧٢--٢٦١٠٢٢٧١٧٢ل٥٠أقتصاد عامض جـ٠اسس علم النباتل٥٢مساحة مستوية٠٠٣٧٠١٨٠مستجد عبد الرحمن السيد عبداللطيف جمعه١٦٣١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨١ل٠٠٠٣٦٣٨١٦٣.٥٠------٠٠١٨٣٨١١٨٠مستجد عبد الرحمن جمال محمد مصطفى مصطفى١٦٣٢

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ض جـ١٠مساحة مستوية٠٠٠٠١٨٠مستجد عبد الرحمن عاطف عبدالعليم عماره١٦٣٣
باق٢٤١١٤--٢٦١١٤٢٤١١٤ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٠وتكامل

باق٣٠--٠٠٠٣٠------٠٠٠٠٣٠مستجد عبد الرحمن عبد الغنى عبد اهللا ربيع١٦٣٤

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٦أقتصاد عام٠٠١٢٢٢٥١٨٠مستجد عبد اهللا ابوالحمد احمد خليفة١٦٣٥
منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨١--١٣٥٦٣٣٢٨١--ض جـ٢٣وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠١٢٢٤٥١٨٠مستجد عبد اهللا رجب محمد عبد الحميد١٦٣٦
وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٩--١٣٦٤٣٣٣٠٩----ل٦٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٧٧جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٧٧٩.٥٠------٠٠١٨٤٧٧١٨٠مستجد عبد اهللا عبد المحسن جمعه عبد المحسن١٦٣٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٥ل٠٠٠٣٦٣٨٥٦٤.١٧------٠٠١٨٣٨٥١٨٠مستجد عبد اهللا محمد محمود محمد حسنين١٦٣٨

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٠أقتصاد عامل٦٤اسس علم النبات٠٠٦١٤٧١٨٠مستجد عبد اهللا محمد مصيلحى السيد سالمة١٦٣٩
منقول للمستوى الثانى٣٣٣٢٥--٣٩١٧٨٣٣٣٢٥ل٦٤وتكامل

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد عبد اهللا محمود طلبه محمد احمد١٦٤٠

باق٢١٥٠--٠٠٠٢١٥٠--ض٣٩أقتصاد عامض جـ٢٤مساحة مستوية٠٠٣٥٠١٨٠مستجد عبد المجيد طارق محمد فتحى شرف١٦٤١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٦ل٢٦١١٦٣٦٣٥٦٥٩.٣٣--ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٢أقتصاد عام٠٠١٢٢٤٠١٨٠مستجد عبد المجيد محمد عبد المجيدعبد المجيد  فياض١٦٤٢

باق١٨٦٤--١٣٦٤١٨٦٤----ل٦٤موارد أرضية ومائية٠٠٠٠١٥٠مستجد عبد المنعم عاطف عبداهللا الشهالى١٦٤٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٤ل٣٩١٧٦٣٦٣٣٤٥٥.٦٧ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٢أقتصاد عامل٥٠اسس علم النبات٠٠٩١٥٨١٨٠مستجد عبد الوهاب رضا ابراهيم ابراهيم خضر١٦٤٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠١--٠٠٠٣٣٣٠١------٠٠١٥٣٠١١٨٠مستجد عبد الوهاب محمد عبدالوهاب سعيد١٦٤٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٦ل٠٠٠٣٦٣٧٦٦٢.٦٧------٠٠١٨٣٧٦١٨٠مستجد عبده محمود عبده محمد خليفه١٦٤٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤١جـ٠٠٠٣٦٤٤١٧٣.٥٠------٠٠١٨٤٤١١٨٠مستجد عبير ذآى حسن سالمه١٦٤٧

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد عالء غانم على عبدالقادر١٦٤٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٦ل٠٠٠٣٦٣٧٦٦٢.٦٧------٠٠١٨٣٧٦١٨٠مستجد على محمد محمد ابوسالم١٦٤٩
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٢ل٠٠٠٣٦٣٦٢٦٠.٣٣------٠٠١٨٣٦٢١٨٠مستجد عمار ناجح سيد احمد١٦٥٠

باق٢١٥٠--١٣٥٠٢١٥٠ض جـغموارد أرضية ومائيةل٥٠أقتصاد عامض جـ٢اسس علم النبات٠٠٠٠١٨٠مستجد عمر ابراهيم حلمى ابو العنين١٦٥١

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤اسس علم النبات٠٠١٢٢٢٥١٨٠مستجد عمر احمد سليمان ابو زور١٦٥٢
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٣ل٢٦١٢٨٣٦٣٥٣٥٨.٨٣--ل٦٤وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠١٢٢٢٠١٨٠مستجد عمر الطنطاوى عمر حسين١٦٥٣
وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٤--١٣٦٤٣٣٢٨٤--ل٦٤موارد أرضية ومائيةض٣٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٦٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٦٧٧.٦٧------٠٠١٨٤٦٦١٨٠مستجد عمر عادل سالم حسين١٦٥٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٥--٢٦١٢٨٣٣٢٩٥--ل٦٤أقتصاد عامل٦٤مساحة مستوية٠٠٩١٦٧١٨٠مستجد عمر عبد العزيز السيد عبد العزيز١٦٥٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٩ل٠٠٠٣٦٣٤٩٥٨.١٧------٠٠١٨٣٤٩١٨٠مستجد عمر عالء حسن محمد١٦٥٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٤جـ٠٠٠٣٦٤٢٤٧٠.٦٧------٠٠١٨٤٢٤١٨٠مستجد عمر مجدى يوسف اسماعيل١٦٥٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٨ل١٣٥٣٣٦٣٧٨٦٣.٠٠----ل٥٣موارد أرضية ومائية٠٠١٥٣٢٥١٨٠مستجد عمر محمد محمد عمر عيارة١٦٥٨

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠١٥٢٧٥١٨٠مستجد عمرو ضياء عبدالعزيز مرسى التهامى١٦٥٩
وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٥ل١٣٥٠٣٦٣٢٥٥٤.١٧----ل٥٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧١ل٢٦١١٩٣٦٣٧١٦١.٨٣--ل٦٠موارد أرضية ومائيةل٥٩اسس علم النبات٠٠١٢٢٥٢١٨٠مستجد عمرو طارق محمد خالف١٦٦٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٩مساحة مستوية٠٠٦١١٦١٨٠مستجد عيد السيد عبد الفتاح عيد حسين١٦٦١
منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٩--٢٦١٢٣٣٠٢٣٩ل٦٤موارد أرضية ومائيةض٣٢وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٢ل١٣٥٥٣٦٣٥٢٥٨.٦٧----ل٥٥رسم هندسي٠٠١٥٢٩٧١٨٠مستجد فاطمه محمد سيد حشيش١٦٦٢

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١٣--٣٩١٨٥٣٣٣١٣ل٦٤أقتصاد عامل٦٤اسس علم النباتل٥٧مساحة مستوية٠٠٦١٢٨١٨٠مستجد فتحى اشرف فتحى الشهالى١٦٦٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٨جـ٠٠٠٣٦٤٠٨٦٨.٠٠------٠٠١٨٤٠٨١٨٠مستجد فتحى شعبان فتحى ابو غادى١٦٦٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٤جـ٠٠٠٣٦٤٢٤٧٠.٦٧------٠٠١٨٤٢٤١٨٠مستجد فرح محمد احمد جاد١٦٦٥

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ض٣٢مساحة مستوية٠٠٦١٠٢١٨٠مستجد فوزى العمده فوزى السيد احمد سعد١٦٦٦
منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٦--٢٦١١٤٣٠٢١٦ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦١ل١٣٦٢٣٦٣٦١٦٠.١٧----ل٦٢موارد أرضية ومائية٠٠١٥٢٩٩١٨٠مستجد آرم عبدالحميد عبدالحى زورة١٦٦٧

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد آريم اشرف صادق الشعر اوى١٦٦٨

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٨أقتصاد عامض جـ١٣مساحة مستوية٠٠٦١٠٧١٨٠مستجد آريم محمد احمد السيسى١٦٦٩
باق٢٧١٦٥--١٣٥٨٢٧١٦٥ض٣٠وتكامل

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد آمال خالد حلمى ابراهيم١٦٧٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٥٤٦م٠٠٠٣٦٥٤٦٩١.٠٠------٠٠١٨٥٤٦١٨٠مستجد آمال صابر رمضان جاب اهللا١٦٧١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٦جـ٠٠٠٣٦٤٢٦٧١.٠٠------٠٠١٨٤٢٦١٨٠مستجد مالك احمد عبد العزيز األعصر ١٦٧٢

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عامل٥٤مساحة مستوية٠٠٩١٦٨١٨٠مستجد محسن احمد عبد المحسن علي قاسم١٦٧٣
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٦ل٣٩١٦٨٣٦٣٣٦٥٦.٠٠ل٥٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٩٤١٧--٣٩١٩٢٣٩٤١٧ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عامل٦٤أقتصاد عام٠٠١٢٢٢٥١٨٠مستجد محمد ابراهيم محمود سلم١٦٧٤

باق٢٧١٦٥--٢٦١١٥٢٧١٦٥ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥١أقتصاد عامض جـ٢٣مساحة مستوية٠٠٣٥٠١٨٠مستجد محمد ابراهيم محمود محمد ابراهيم١٦٧٥

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد محمد احمد السيد احمد الجوهرى١٦٧٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٢ل٣٩١٨١٣٦٣٦٢٦٠.٣٣ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٣أقتصاد عامل٦٤اسس علم النبات٠٠٩١٨١١٨٠مستجد محمد احمد سعد ابو سالم١٦٧٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٥ل٠٠٠٣٦٣٦٥٦٠.٨٣------٠٠١٨٣٦٥١٨٠مستجد محمد احمد سعيد عبداللطيف١٦٧٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨١--٠٠٠٣٣٢٨١------٠٠١٥٢٨١١٨٠مستجد محمد احمد عبد العزيز احمد ابراهيم ١٦٧٩
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جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٣اسس علم النبات٠٠٩١٦٧١٨٠مستجد محمد احمد عبدالعظيم احمد احمد١٦٨٠
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٠ل٣٩١٦٣٣٦٣٣٠٥٥.٠٠ل٥٠موارد أرضية ومائيةل٥٠وتكامل

باق٢١٥٠--٠٠٠٢١٥٠------٠٠٣٥٠١٨٠مستجد محمد احمد محمد مصطفى السيد١٦٨١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٢ل٠٠٠٣٦٣٦٢٦٠.٣٣------٠٠١٨٣٦٢١٨٠مستجد محمد احمد هاشم يوسف١٦٨٢

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٠أقتصاد عام٠٠١٢٢٤٦١٨٠مستجد محمد اشرف ابراهيم محمد جويده١٦٨٣
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠ل٢٦١٢٤٣٦٣٧٠٦١.٦٧--ل٦٤وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عامض جـ١اسس علم النبات٠٠٦١٠٠١٨٠مستجد محمد اشرف السيد الشيخ١٦٨٤
منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٤--٢٦١١٤٣٠٢١٤ل٥٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٧جـ٠٠٠٣٦٣٩٧٦٦.١٧------٠٠١٨٣٩٧١٨٠مستجد محمد اشرف شكرى امين١٦٨٥

باق٢٤١٢٣--١٣٥٤٢٤١٢٣ل٥٤أقتصاد عامض جـ١اسس علم النباتض جـ١٠مساحة مستوية٠٠٣٦٩١٨٠مستجد محمد السيد عبدالغنى حالوه١٦٨٦

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد محمد السيد معوض مصلحى زياده١٦٨٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٠ل٠٠٠٣٦٣٥٠٥٨.٣٣------٠٠١٨٣٥٠١٨٠مستجد ممحمد الصياد عبد العظيم الصياد ١٦٨٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦١--٠٠٠٣٣٢٦١------٠٠١٥٢٦١١٨٠مستجد محمد بالل محمد زقزوق١٦٨٩

باق٢٧١٧٠--٢٦١٢٠٢٧١٧٠ض٣٥موارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عامل٥٦اسس علم النبات٠٠٣٥٠١٨٠مستجد محمد بالل محمد محمد ابو المعاطي١٦٩٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٢اسس علم النبات٠٠٩١٦٣١٨٠مستجد محمد حربى محمد محمد عفيفى١٦٩١
منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٦ل٣٩١٥٣٣٦٣١٦٥٢.٦٧ل٥٠موارد أرضية ومائيةل٥١وتكامل

باق٢٧١٧١--٢٦١١٤٢٧١٧١ض جـ٢٦أسس علم النباتل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٠أقتصاد عام٠٠٣٥٧١٨٠مستجد محمد حسن ابراهيم عبداللطيف١٦٩٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٥جـ٠٠٠٣٦٤١٥٦٩.١٧------٠٠١٨٤١٥١٨٠مستجد ممحمد حسني اسماعيل امين ١٦٩٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٩ل٢٦١٢٨٣٦٣٨٩٦٤.٨٣--ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عام٠٠١٢٢٦١١٨٠مستجد محمد حماده سمير هالل١٦٩٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٥ل٠٠٠٣٦٣٤٥٥٧.٥٠------٠٠١٨٣٤٥١٨٠مستجد محمد حماده عبدالعال عبدالغفور١٦٩٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٣--٣٩١٨٣٣٠٢٣٣ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤اسس علم النباتل٥٥مساحة مستوية٠٠٣٥٠١٨٠مستجد محمد حمدى عبدالفتاح ابو اسماعيل١٦٩٦

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠٩١٥٤١٨٠مستجد محمد خالد ابوالحديد عويضه١٦٩٧
وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٩ل٣٩١٧٥٣٦٣٢٩٥٤.٨٣ل٥٢أسس علم النباتل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٠جـ١٣٦٤٣٦٤١٠٦٨.٣٣----ل٦٤موارد أرضية ومائية٠٠١٥٣٤٦١٨٠مستجد محمد خالد سعيد يوسف١٦٩٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٨ل١٣٦٤٣٦٣٥٨٥٩.٦٧----ل٦٤أقتصاد عام٠٠١٥٢٩٤١٨٠مستجد محمد راضى محمد على بدر١٦٩٩

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٠أقتصاد عام٠٠٦١٠٢١٨٠مستجد محمد رجب بكر جمعة ١٧٠٠
منقول للمستوى الثانى٣٠٢١١--٢٦١٠٩٣٠٢١١ل٥٩أسس علم النباتض٣٢وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٥ل١٣٦٤٣٦٣٧٥٦٢.٥٠----ل٦٤أقتصاد عام٠٠١٥٣١١١٨٠مستجد محمد سعيد احمد محمود هجرس١٧٠١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٠جـ٠٠٠٣٦٤١٠٦٨.٣٣------٠٠١٨٤١٠١٨٠مستجد محمد سعيد فتحى عبدالبر١٧٠٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٩--٣٩١٧٩٣٠٢٢٩ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عامل٥١مساحة مستوية٠٠٣٥٠١٨٠مستجد محمد سمير ابراهيم سليم١٧٠٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٢جـ١٣٦٤٣٦٣٩٢٦٥.٣٣----ل٦٤موارد أرضية ومائية٠٠١٥٣٢٨١٨٠مستجد محمد شريف عبدالمنعم أحمد عبد العزيز طه١٧٠٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٦ل٠٠٠٣٦٣٤٦٥٧.٦٧------٠٠١٨٣٤٦١٨٠مستجد محمد طارق على السحيمى١٧٠٥

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٩أقتصاد عام٠٠٩١٨١١٨٠مستجد محمد طارق محمود عبد الموجود موسى١٧٠٦
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٩ل٣٩١٧٨٣٦٣٥٩٥٩.٨٣ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٥وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٦جـ٠٠٠٣٦٤٣٦٧٢.٦٧------٠٠١٨٤٣٦١٨٠مستجد محمد عادل محمد محمد١٧٠٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٣ل٣٩١٦١٣٦٣٥٣٥٨.٨٣ل٦٠أسس علم النباتل٥١موارد أرضية ومائيةل٥٠أقتصاد عام٠٠٩١٩٢١٨٠مستجد محمد عامر خلف عبد الرحمن١٧٠٨

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٠مساحة مستوية٠٠٩١٨٥١٨٠مستجد محمد عبد العزيز احمد حسن١٧٠٩
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٩ل٣٩١٧٤٣٦٣٥٩٥٩.٨٣ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٠وتكامل
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باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد محمد عبدالواحد محمد عبدالواحد عليوه١٧١٠

باق٢٧١٧٤--٠٠٠٢٧١٧٤------٠٠٩١٧٤١٨٠مستجد محمد عبدالوهاب محمد اسماعيل برآات١٧١١

باق٣٠--٠٠٠٣٠------٠٠٠٠٣٠مستجد محمد عصام عطااهللا السيد عبد القادر١٧١٢

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ض٣٦أقتصاد عامض جـ١٦مساحة مستوية٠٠٠٠١٨٠مستجد محمد على عبدالغفار ناصف١٧١٣
باق١٨٠--٠٠٠١٨٠ض جـ٢٠وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٠أقتصاد عامض٣١مساحة مستوية٠٠٠٠١٨٠مستجد محمد على فؤاد جعفر١٧١٤
باق٢١٥٠--١٣٥٠٢١٥٠ض جـ٢٥وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عام٠٠٩١٩٠١٨٠مستجد محمد عمرو عبد اللطيف فايد١٧١٥
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٨ل٣٩١٧٨٣٦٣٦٨٦١.٣٣ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٦ل٠٠٠٣٦٣٥٦٥٩.٣٣------٠٠١٨٣٥٦١٨٠مستجد محمد غنيم عبد العال تاج الدين١٧١٦

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٦٩--٠٠٠٣٣٣٦٩------٠٠١٥٣٦٩١٨٠مستجد محمد فايز احمد بدر١٧١٧

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠١٢٢٦٧١٨٠مستجد محمد فرج محمد محمد محفوظ١٧١٨
وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٣ل٢٦١١٦٣٦٣٨٣٦٣.٨٣--ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٢

باق٢٧١٨٣--٢٦١١٧٢٧١٨٣ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٣أقتصاد عامض٣٠مساحة مستوية٠٠٣٦٦١٨٠مستجد محمد مجدى محمد عالم١٧١٩

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠١٢٢٧٧١٨٠مستجد محمد محمد صابر الفقي١٧٢٠
وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٨جـ٢٦١٢١٣٦٣٩٨٦٦.٣٣--ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٧

باق٢٤١١٨--٠٠٠٢٤١١٨------٠٠٦١١٨١٨٠مستجد محمد محمد مختار فوده١٧٢١

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤٩--٣٩١٨١٣٠٢٤٩ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٣أقتصاد عامل٦٤مساحة مستوية٠٠٣٦٨١٨٠مستجد محمد مدحت حمدى محمد عبيه١٧٢٢

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عام٠٠٩٢١٩١٨٠مستجد محمد منير عبدالحليم منصور سليمان١٧٢٣
منقول للمستوى الثانى٣٦٤١١جـ٣٩١٩٢٣٦٤١١٦٨.٥٠ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عامل٦٤مساحة مستوية٠٠٦١١٥١٨٠مستجد محمد نوح عبدالعظيم آيالنى١٧٢٤
منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٨--٣٩١٨٣٣٣٢٩٨ل٥٥وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٢ل٠٠٠٣٦٣٢٢٥٣.٦٧------٠٠١٨٣٢٢١٨٠مستجد محمد هشام محمد حمزه١٧٢٥

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٢أقتصاد عامل٥٦مساحة مستوية٠٠٣٦٥١٨٠مستجد محمد وليد شعبان السيد على١٧٢٦
منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤٧--٣٩١٨٢٣٠٢٤٧ل٦٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٦جـ٠٠٠٣٦٤١٦٦٩.٣٣------٠٠١٨٤١٦١٨٠مستجد محمد يسرى ابو العنين ابو العنين الكومى١٧٢٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٤جـ٠٠٠٣٦٣٩٤٦٥.٦٧------٠٠١٨٣٩٤١٨٠مستجد محمود ابراهيم شفيق ابراهيم١٧٢٨

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد محمود ابراهيم محمد نبيه سالم راشد١٧٢٩

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٠أقتصاد عام٠٠٦١٢٠١٨٠مستجد محمود احمد عبد الرؤف عبد الفتاح١٧٣٠
منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٤--٢٦١١٤٣٠٢٣٤ل٦٤موارد أرضية ومائيةض٣٤وتكامل

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد محمود البسيوني ابراهيم ابراهيم المجعوم١٧٣١

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١٣--٠٠٠٣٣٣١٣------٠٠١٥٣١٣١٨٠مستجد محمود حسيب يوسف الصاوى االودن١٧٣٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٧ل٣٩١٨٣٣٦٣٥٧٥٩.٥٠ل٦٤أسس علم النباتل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٥أقتصاد عام٠٠٩١٧٤١٨٠مستجد محمود رشدى نادى محمد١٧٣٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٦ل٠٠٠٣٦٣٧٦٦٢.٦٧------٠٠١٨٣٧٦١٨٠مستجد محمود سالم عبد الحفيظ ابو عزيز ١٧٣٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٨ل١٣٦٤٣٦٣٣٨٥٦.٣٣----ل٦٤أقتصاد عام٠٠١٥٢٧٤١٨٠مستجد محمود سامى عبدالموجود العالم١٧٣٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٨٨جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٨٨١.٣٣------٠٠١٨٤٨٨١٨٠مستجد محمود صبري عبدالموجود عبد الصادق١٧٣٦

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠١٥٣١٩١٨٠مستجد محمود عادل آامل عبدالحليم بسيونى١٧٣٧
وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١٩--٠٠٠٣٣٣١٩----ض٣٠

باق٢١٥٨--٠٠٠٢١٥٨------٠٠٣٥٨١٨٠مستجد محمود عبدالسالم محمود عبدالعزيز المزين١٧٣٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٥٠٨جـ جـ٠٠٠٣٦٥٠٨٨٤.٦٧------٠٠١٨٥٠٨١٨٠مستجد محمود محمد احمد عطا اهللا١٧٣٩
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باق٢١٥١--٠٠٠٢١٥١------٠٠٣٥١١٨٠مستجد محمود محمد احمد مبروك الدويك١٧٤٠

باق٢٤١٤٢--٠٠٠٢٤١٤٢------٠٠٦١٤٢١٨٠مستجد محمود محمد طلعت محمد عبيه١٧٤١

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٢٤--١٣٦٣٣٣٣٢٤----ل٦٣موارد أرضية ومائية٠٠١٢٢٦١١٨٠مستجد محمود محمد محمد عبدالتواب١٧٤٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٥٩--٠٠٠٣٠٢٥٩------٠٠١٢٢٥٩١٨٠مستجد محمود محمد محمود صبره١٧٤٣

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٠أقتصاد عام٠٠٩١٩٠١٨٠مستجد محمود ناجى طلبه محمود١٧٤٤
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٤ل٣٩١٧٤٣٦٣٦٤٦٠.٦٧ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٣ل٢٦١١٨٣٦٣٥٣٥٨.٨٣--ل٦٢موارد أرضية ومائيةل٥٦أقتصاد عام٠٠١٢٢٣٥١٨٠مستجد محمود نبيل محمد ابوالفتوح١٧٤٥

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٧أقتصاد عام٠٠٦١٠٢١٨٠مستجد محمود نجاح محمد عبدالسميع١٧٤٦
منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٣--٢٦١٢١٣٠٢٢٣ل٦٤موارد أرضية ومائيةض٣٣وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٣ل٠٠٠٣٦٣٧٣٦٢.١٧------٠٠١٨٣٧٣١٨٠مستجد محمود هيثم محمود حسن١٧٤٧

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٩أقتصاد عامل٥٠مساحة مستوية٠٠٣٧٠١٨٠مستجد مروان عصام علي محمود١٧٤٨
باق٢٧١٧٩--٢٦١٠٩٢٧١٧٩ض جـ٢وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٧ل١٣٥٠٣٦٣٦٧٦١.١٧----ل٥٠أقتصاد عام٠٠١٥٣١٧١٨٠مستجد مريم احمد محمد ابراهيم عبد اهللا١٧٤٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٢جـ٠٠٠٣٦٤١٢٦٨.٦٧------٠٠١٨٤١٢١٨٠مستجد مريم السيد رجب السيد١٧٥٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٧٨جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٨٧٩.٦٧------٠٠١٨٤٧٨١٨٠مستجد مريم عبد العاطى حسن عيسى١٧٥١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٦ل٢٦١٢٨٣٦٣٦٦٦١.٠٠--ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عام٠٠١٢٢٣٨١٨٠مستجد مريم محمد عبداهللا خليل١٧٥٢

باق٢٧١٧٣--٣٩١٧٣٢٧١٧٣ل٥٩أسس علم النباتل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٠أقتصاد عام٠٠٠٠١٨٠مستجد مريم محمود عبد الودود صمول ١٧٥٣

باق٢٧١٧٧--٣٩١٧٧٢٧١٧٧ل٦٣موارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عامل٥٠مساحة مستوية٠٠٠٠١٨٠مستجد مسعد عبدالسالم مسعد السبكى١٧٥٤

باق٢٧١٩٩--١٣٥٦٢٧١٩٩--ل٥٦أسس علم النباتض جـغموارد أرضية ومائية٠٠٦١٤٣١٨٠مستجد مسيحه ماجد مسيحه آيرلس١٧٥٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٨--٣٩١٧١٣٠٢٢٨ل٥٧موارد أرضية ومائيةل٥٠مساحة مستويةل٦٤رسم هندسي٠٠٣٥٧١٨٠مستجد مصطفى ابراهيم نبوى دراز١٧٥٦

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد مصطفى اسامه فراج يوسف نجم١٧٥٧

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عام٠٠٩٢٠٨١٨٠مستجد مصطفى السيد عبدالفتاح بكر١٧٥٨
منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٠جـ٣٩١٩٢٣٦٤٠٠٦٦.٦٧ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عام٠٠٦١٢٨١٨٠مستجد مصطفى ايمن احمد شبل١٧٥٩
منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٣--٣٩١٧٥٣٣٣٠٣ل٥٤موارد أرضية ومائيةل٥٧وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ٠٠٩١٨٠١٨٠مستجد مصطفى سمير عبدالهادى عبدالهادى١٧٦٠
وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٤--٢٦١١٤٣٣٢٩٤--ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦١أقتصاد عام٠٠٠٠١٨٠مستجد مصطفى عالءالدين مبروك سيد احمد١٧٦١
باق٢٧١٦٥--٣٩١٦٥٢٧١٦٥ل٥٣أسس علم النباتل٥١وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٦ل٢٦١٢٨٣٦٣٥٦٥٩.٣٣--ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عام٠٠١٢٢٢٨١٨٠مستجد مصطفى على رجب العبساوى١٧٦٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٣جـ٠٠٠٣٦٣٩٣٦٥.٥٠------٠٠١٨٣٩٣١٨٠مستجد مصطفى محمد عاصم جمعه عبد الرحمن١٧٦٣

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد مصطفى محمد عبدالحميد محمد ابوالنجا١٧٦٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٣ل٢٦١٢٨٣٦٣٦٣٦٠.٥٠--ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عام٠٠١٢٢٣٥١٨٠مستجد مصطفى محمد مهدى سيد احمد١٧٦٥

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦١أقتصاد عام٠٠١٢٢٤١١٨٠مستجد مصطفى مختار فوزى العرابى١٧٦٦
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٣ل٢٦١٢٢٣٦٣٦٣٦٠.٥٠--ل٦١وتكامل

باق٢٧١٨٠--٢٦١١٤٢٧١٨٠ل٦٤موارد أرضية ومائيةض جـ١٨اسس علم النباتل٥٠مساحة مستوية٠٠٣٦٦١٨٠مستجد مصطفي زآريا حامد اسماعيل ١٧٦٧

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد معاذ رجب خليفه على خليفه١٧٦٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٤ل١٣٦٤٣٦٣٦٤٦٠.٦٧--ل٦٤موارد أرضية ومائيةض جـغاسس علم النبات٠٠١٥٣٠٠١٨٠مستجد ممدوح السيد ممدوح الليثى١٧٦٩

 عميد الكلية           
أ.د. أيمن حافظ عيسي وآيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/  إلهام محمد غنيم أعضاء الكنترول                                            رئيس الكنترول



تاريخ اعتماد مجلس الكلية       /      / ٢٠٢٠     درجات وتقديرات الفصل الصيفى المجموع التراآمى للدرجات وعدد الساعات المعتمدة لطلبة المستوى األول الهندسة الزراعية - العام الجامعى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠  جامعة المنوفية   آلية الزراعة   شبين الكوم 

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
مقررات تقديردرجةالمـــــــــــــــــــــــــادة (٣)تقديردرجةالمــــــــــــــــــــادة (٢)تقديردرجةالمـــــــــــــــــــــــادة (١)الدرجات

نجح فيها
عدد 

الساعات
مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

النسبة 
عدد التقديرالمئوية

الساعات
مجموع 
الدرجات

الفصل  الثانى
رقم 

حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس
الطالب

المعدل
الفصل  األولالتراآمى السابق

مالحظـــــــات
المعدلالفصل الصيفى

السنوى الحالى
المعدل

 التراآمى الكلى
النتيجة

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٥جـ٠٠٠٣٦٤٣٥٧٢.٥٠------٠٠١٨٤٣٥١٨٠مستجد منة اهللا محمد عبد الحكيم عبد الحفيظ١٧٧٠

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٥--١٣٦٤٣٠٢٣٥----ل٦٤أقتصاد عام٠٠٩١٧١١٨٠مستجد منه اهللا هشام صبحى عبد اللطيف السيد١٧٧١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٨جـ٠٠٠٣٦٤٢٨٧١.٣٣------٠٠١٨٤٢٨١٨٠مستجد منى عبد الرحمن شاآر ابراهيم١٧٧٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩١جـ٠٠٠٣٦٣٩١٦٥.١٧------٠٠١٨٣٩١١٨٠مستجد مهاب محمد عبدالودود احمد درويش١٧٧٣

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٣--٠٠٠٣٣٢٨٣------٠٠١٥٢٨٣١٨٠مستجد مهند محمود سليم جبر خليل١٧٧٤

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٣--١٣٥٠٣٠٢٠٣ض جـ١٥موارد أرضية ومائيةل٥٠أقتصاد عامض جـ٠اسس علم النبات٠٠٩١٥٣١٨٠مستجد مؤمن محمد احمد عبد النعيم١٧٧٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٥--٠٠٠٣٠٢٢٥------٠٠١٢٢٢٥١٨٠مستجد مي نبيل عبد الفتاح قطب فراج ١٧٧٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٢جـ٠٠٠٣٦٣٩٢٦٥.٣٣------٠٠١٨٣٩٢١٨٠مستجد نجاه خالد محمد على الهالوى١٧٧٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٦٩جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٩٧٨.١٧------٠٠١٨٤٦٩١٨٠مستجد ندى جمال الحسينى احمد١٧٧٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٥--٠٠٠٣٣٢٨٥------٠٠١٥٢٨٥١٨٠مستجد نرمين زاهر سليمان العبد١٧٧٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧١ل٠٠٠٣٦٣٧١٦١.٨٣------٠٠١٨٣٧١١٨٠مستجد نسمه عبدالرحمن حمداهللا محمد١٧٨٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٠جـ٠٠٠٣٦٤٤٠٧٣.٣٣------٠٠١٨٤٤٠١٨٠مستجد نوال مصطفى محمد صديق١٧٨١

منقول للمستوى الثانى٣٦٥٤٠م٠٠٠٣٦٥٤٠٩٠.٠٠------٠٠١٨٥٤٠١٨٠مستجد نورهان حسين ابراهيم عبد الباسط١٧٨٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٨جـ٠٠٠٣٦٤١٨٦٩.٦٧------٠٠١٨٤١٨١٨٠مستجد نورهان خالد يعقوب قرنى١٧٨٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٩ل٠٠٠٣٦٣٨٩٦٤.٨٣------٠٠١٨٣٨٩١٨٠مستجد منورهان نصر مبروك محفوظ ١٧٨٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٩جـ٠٠٠٣٦٤١٩٦٩.٨٣------٠٠١٨٤١٩١٨٠مستجد هاجر على سيد على١٧٨٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦١ل٠٠٠٣٦٣٦١٦٠.١٧------٠٠١٨٣٦١١٨٠مستجد هاجر محمد رمضان محمد١٧٨٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨١ل٠٠٠٣٦٣٨١٦٣.٥٠------٠٠١٨٣٨١١٨٠مستجد هاجر محمد عبد الحكم على على١٧٨٧

باق٢٧١٦٧--٠٠٠٢٧١٦٧------٠٠٩١٦٧١٨٠مستجد هادى رضا محمد ابراهيم أحمد١٧٨٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٠ل١٣٦٤٣٦٣٥٠٥٨.٣٣----ل٦٤أقتصاد عام٠٠١٥٢٨٦١٨٠مستجد هادي مسعد السعيد عبد القادر المغربي١٧٨٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٩ل١٣٦٤٣٦٣٨٩٦٤.٨٣--ل٦٤موارد أرضية ومائيةض جـغاسس علم النبات٠٠١٥٣٢٥١٨٠مستجد هانم ناصر عبدالعاطى حسن١٧٩٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٨٢جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٢٨٠.٣٣------٠٠١٨٤٨٢١٨٠مستجد هبة محمد احمد زيد١٧٩١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٨ل٠٠٠٣٦٣٧٨٦٣.٠٠------٠٠١٨٣٧٨١٨٠مستجد هدى صالح حنفى صالح١٧٩٢

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عامل٥٧موارد أرضية ومائية٠٠٩١٦٤١٨٠مستجد هشام مسعد محمود محمود عطا١٧٩٣
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٥ل٣٩١٧١٣٦٣٣٥٥٥.٨٣ل٥٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٧جـ٠٠٠٣٦٣٩٧٦٦.١٧------٠٠١٨٣٩٧١٨٠مستجد وسام حسن آمال عبد الكريم١٧٩٤

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد وليد ضياء الدين الحسينى عبد الفتاح خليفه١٧٩٥

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٢أقتصاد عام٠٠١٢٢١٩١٨٠مستجد ياسر خالد سيد احمد١٧٩٦
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٥ل٢٦١٢٦٣٦٣٤٥٥٧.٥٠--ل٦٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٠جـ٠٠٠٣٦٤٠٠٦٦.٦٧------٠٠١٨٤٠٠١٨٠مستجد ياسمين جمال على الشرقاوى١٧٩٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٧٧جـ جـ١٣٦٤٣٦٤٧٧٧٩.٥٠--ل٦٤موارد أرضية ومائيةض جـغاسس علم النبات٠٠١٥٤١٣١٨٠مستجد ياسمين سيد عوض شريف ١٧٩٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٨ل١٣٦٤٣٦٣٤٨٥٨.٠٠----ل٦٤مساحة مستوية٠٠١٥٢٨٤١٨٠مستجد ياسمين ضياء الدين احمد احمد١٧٩٩
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النتيجة

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٢أقتصاد عامل٥٥موارد أرضية ومائية٠٠٩١٦٢١٨٠مستجد ياسين مسعد ابوالقاسم امين١٨٠٠
منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٩--٢٦١٠٧٣٣٢٦٩ض٣٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٨٠جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٠٨٠.٠٠------٠٠١٨٤٨٠١٨٠مستجد يوستينا برسوم شكرى جرجس١٨٠١

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عام٠٠١٢٢٣٥١٨٠مستجد يوسف احمد عاشور محمد١٨٠٢
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٣ل٢٦١٢٨٣٦٣٦٣٦٠.٥٠--ل٦٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٠ل٢٦١٢٨٣٦٣٦٠٦٠.٠٠ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عام--٠٠١٢٢٣٢١٨٠مستجد يوسف احمد عبد الفتاح يوسف عبد ربه١٨٠٣

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد يوسف ايمن مصطفى آامل ورورى١٨٠٤

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ض جـغاسس علم النبات٠٠١٢٢٣٧١٨٠مستجد يوسف محمد صبرى شامى مطر١٨٠٥
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٢ل٢٦١٢٥٣٦٣٦٢٦٠.٣٣ل٦٢موارد أرضية ومائيةل٦٣وتكامل

باق٢١٨٥--٠٠٠٢١٨٥ض جـغموارد أرضية ومائيةض جـ٣اسس علم النباتض جـغمساحة مستوية٠٠٣٨٥١٨٠مستجد اآرامى حمدى شحاتة ابراهيم عبدربه١٨٠٥

١٨٠--٠٠٠١٨٠---٠٠٠٠١٨٠مستجد عبد اهللا سعيد السيد عبدالحميد١٨٠٦

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ض٣٥مساحة مستوية١٢٢٠٩٠٠١٨٠باقابراهيم ابراهيم أحمد عبد الحميد عبد الجواد٠
منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٣--١٣٦٤٢١٦٤ل٦٤موارد أرضية ومائيةض٣١وتكامل

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقابراهيم عصام حماد محمد يونس٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عامل٥٠مساحة مستوية١٥٢٧٦٠٠١٨٠باقابراهيم على محمود قصرى فتوح٠
منقول للمستوى الثانى٣٩٣٩٠--٢٦١١٤٢٤١١٤ض٣٣وتكامل

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاحمد السيد مادح محمد٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاحمد المنشاوى محمد المنشاوى٠

مفصول٢١٦٢--١٣٦٢٢١٦٢ض٤١موارد أرضية ومائيةل٦٢أقتصاد عامض جـ١٤مساحة مستوية٠٠٠٠١٨٠باقاحمد اشرف السيد محمد الفقايرى٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاحمد بيومي عبد الفتاح الشوربجي ٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٧--٠٠٠٢٧١٧١------٩١٦٦٩١٧١١٨٠باقاحمد جمال احمد ذآى٠

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٩--١٣٥٧٢٧١٦٩ل٥٧موارد أرضية ومائيةض جـ٢٨أسس صناعات غذائيةض جـ٢٥مساحة مستوية٦١٠٠٦١١٢١٨٠باقاحمد حمدى سليمان عبدالرحمن٠

منقول للمستوى الثانى٦٠٧٧٨--٢٦١١١٣٩٣٧٨ض٣٨أسس صناعات غذائيةل٥٩أسس إنتاج نباتيل٥٢أسس إنتاج حيواني٢١٤٠٠١٥٢٦٧١٨٠باقاحمد حمدى صبرى عبد التواب رزق٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥١ديناميكية حراريةل٦١أقتصاد عام١٨٣١٠٩١٥٧١٨٠باقاحمد زآى مصطفى سميه٠
منقول للمستوى الثانى٥٤٦٣١--٣٩١٦٤٣٦٣٢١ل٥٢وتكامل

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاحمد سامى ابراهيم البرعى٠

منقول للمستوى الثانى٦٠٨٠٦--٣٩١٧٧٣٩٤١٢ل٦٤أسس إنتاج نباتيل٥٣نظرية إنشاءاتل٦٠رسم هندسي٢١٣٩٤١٢٢٣٥١٨٠باقاحمد شريف عبدالمنصف حسنين٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاحمد صبحي محمود مصيلحي٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عام٦١١٠٦١٠٠١٨٠باقاحمد عبدالصبور محمد شيخ السوق٠
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٨--٢٦١٢٨٣٠٢٢٨--ل٦٤وتكامل

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاحمد على محمد أبو عامر٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاحمد عمران فتحى الزيات٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاحمد قطب عبدالخالق محمد٠

مفصول٣٥٠--٠٠٠٠٠------٣٥٠٠٠٠٠باقاحمد مجدى محمد غالب٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عام٩٢٠٦١٢٢٠٥٩٠باقاحمد محمد زآى القعقاع٠
منقول للمستوى الثانى٣٦٥٣٩--٢٦١٢٨٢٧٣٣٣--ل٦٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٤٢٤٨٦--٠٠٠٢١٨٩------٢١٣٩٧٣٨٩١٨٠باقاحمد محمد صابر ابو غيط٠

مفصول٣٥٨--٠٠٠٠٠------٣٥٨٠٠٠٠باقاحمد نصر حموده العيسوى٠

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٣--٠٠٠٣٠٢١٣------١٢٢١٣١٨٠باقاحمد منصور الحنفي مصطفي٠

منقول للمستوى الثانى٤٥٥٤١--٢٦١١٣٣٣٣٢٥ض٣٦أسس صناعات غذائيةل٥٠نظرية إنشاءاتل٦٣أقتصاد عام١٢٢١٦١٢٢١٢١٥٠باقاحمد ياسر عبدالمنعم جاداهللا٠
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 التراآمى الكلى
النتيجة

منقول للمستوى الثانى٥١٥٩٠--١٣٥٠٢٤١٠٤--ض٣١أسس صناعات غذائيةل٥٠نظرية إنشاءات٢٧٤٨٦٣٥٤١٨٠باقاسامه هالل صبحى محمد سليم٠

مفصول٣٥٩--٠٠٠٣٥٩------٠٠٣٥٩٠٠باقاسراء سالمة محى عبدالهادى الراعي٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاسالم جمعه عبدالعليم احمد فتيان٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٠أقتصاد عام١٢٢١٥١٢٢٠٦١٨٠باقاسالم محمد احمد القاضى٠
منقول للمستوى الثانى٤٨٥٣١--٢٦١١٠٣٦٣١٦--ل٥٠وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ض٣٨ديناميكية حراريةض جـغنظرية إنشاءات٢١٣٩٦٣٥٢٢١٠باقالسيد عبدالجابر السيد عوض٠
منقول للمستوى الثانى٤٨٤٩٨--١٣٥٠٢٧١٠٢ل٥٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٤٥٥٣٣--٢٦١٢٨٣٠٢٣٢--ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عام١٥٣٠١٦١٠٤١٨٠باقالسيد عصمت السيد السيد٠

مفصول٢٤١٢١--١٣٦٤٢١٦٤ض جـغموارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عامض جـ١٧اسس علم النبات٣٥٧٠٠١٨٠باقالشيماء عبدالعزيز السيد على عياد٠

منقول للمستوى الثانى٣٩٤٠٩--١٣٦٤٣٣٢٩٦----ل٦٤أقتصاد عام٦١١٣١٢٢٣٢١٨٠باقامل ابراهيم محمد ابراهيم سيف الدين٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقامين احمد ابو السعود محمد عبداللطيف٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٢--٠٠٠١٨٠------١٨٣٤٢٠٠١٨٠باقايه سمير محمد علي هليل٠

منقول للمستوى الثانى٦٠٧٨٨--٢٦١٠٠٣٣٢٥٦--ل٥٠أسس صناعات غذائيةل٥٠رسم ماآينات٢٧٥٣٢٩١٥٦١٨٠باقباهر رجب شبل غنيم٠

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٩٥--٢٦١٢٨٢١١٢٨--ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤أقتصاد عام٩١٦٧٠٠١٥٠باقبدرعبدالشافى عبدالحليم ابراهيم٠

مفصول٩١٧٨--٠٠٠٠٠------٩١٧٨٠٠٠٠باقبالل احمد عابدين فواز محمد٠

منقول للمستوى الثانى٤٥٤٦٣--٢٦١٠٠٢٧١٥٠ض٣٠أسس صناعات غذائيةل٥٠نظرية إنشاءاتل٥٠مساحة مستوية١٨٣١٣٣٥٠١٨٠باقبيومى عماد عبدالعاطى بيومى٠

منقول للمستوى الثانى٥٧٧٥٠--٣٩١٥٢٣٠٢٠٣ل٥٠ديناميكية حراريةل٥٢أسس إنتاج حيوانيل٥٠أقتصاد عام٢٧٥٤٧٣٥١١٨٠باقتسنيم صبحى عبدالعظيم الشنشورى٠

مفصول٢٤٤٤٨--٠٠٠٠٠------٢٤٤٤٨٠٠٠٠باقدينا عاطف السيد غنيم٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٠ديناميكية حراريةل٦٤رسم هندسي٢٧٤٦٩٦١١٦١٨٠باقزينه صابر على حسن بربش٠
منقول للمستوى الثانى٦٠٧٥٣--٣٩١٦٨٣٣٢٨٤ل٥٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٤٥٥٣٩--٢٦١١٤٣٦٣٦٦ل٥٠أسس صناعات غذائيةض٣٥رسم ماآيناتل٦٤ديناميكية حرارية٩١٧٣١٢٢٥٢١٨٠باقسعد احمد سعد السيد٠

منقول للمستوى الثانى٤٢٤٣٩--٣٩١٨٧٢٧١٨٧ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٩أقتصاد عامل٦٤مساحة مستوية١٥٢٥٢٠٠١٨٠باقسعيد ايمن سعيد ابراهيم مهدى٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ض٣٧مساحة مستوية٩١٥٠٠٠١٥٠باقسعيد صالح صابر محمد٠
منقول للمستوى الثانى٣٠٢٥٥--٢٦١٠٥٢١١٠٥ل٥٥موارد أرضية ومائيةل٥٠وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عام١٨٣٥٦١٢٢٢٠١٨٠باقسعيد عبد الوهاب سعيد عبد الوهاب٠
منقول للمستوى الثانى٥٤٦٩٠--٢٦١١٤٣٦٣٣٤--ل٥٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٤٥٤٩١--١٣٦٤٢٤١٢٩ل٦٤أسس إنتاج نباتيض٤٠أسس إنتاج حيوانيض٣٢مساحة مستوية٢١٣٦٢٣٦٥١٨٠باقسالمه عرفه سالمه حفنى٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٣--٠٠٠١٥٠------٢١٤٤٣٠٠١٥٠باقشريف عبدالفتاح السيد الشرقاوى٠

مفصول٩١٦٣--٠٠٠٠٠------٩١٦٣٠٠٠٠باقشيماء عادل الشربينى عبيد رحيم٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٣أقتصاد عامض٣٣مساحة مستوية١٥٢٦٤٠٠١٨٠باقضياء عبداهللا محمد عبدالباقى٠
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٧--١٣٦٣٢١٦٣ض جـ٢٩وتكامل

منقول للمستوى الثانى٥١٦٤٠--٠٠٠٢٧١٦٧------٢٤٤٧٣٩١٦٧١٨٠باقطه اشرف طه رضوان٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عام٠٠٩١٦١١٨٠باقعبد الحميد جودة محمد جودة غباشى٠
منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٣--٣٩١٩٢٣٦٣٥٣ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٥٧٦٩٢--١٣٥٣٣٠٢٠٤--ل٥٣ديناميكية حراريةض٣٦نظرية إنشاءات٢٧٤٨٨٩١٥١١٨٠باقعبد الرازق عوض محمد جاداهللا عجوه٠

منقول للمستوى الثانى٤٢٤٤١--١٣٦٤٢١٦٤ل٦٤أقتصاد عامض جـ٠اسس علم النباتض جـغمساحة مستوية٢١٣٧٧٠٠١٨٠باقعبد الرحمن حمامه محمد السيد الطباخ٠

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٢٣--٠٠٠٢٧٢١٩------٦١٠٤١٢٢١٩١٥٠باقعبد الرحمن سعيد عبدالموجود محمد قلب٠
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مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقعبد الرحمن عمرو عبدالحليم يوسف الصاوى٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عامل٥٥رسم هندسي١٢٢١٤٣٥٠١٨٠باقعبد الرحمن محمد حسن سرور٠
منقول للمستوى الثانى٤٢٤٣٣--٣٩١٦٩٣٠٢١٩ل٥٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٦٠٧٩٢--٢٦١٠٦٣٣٢٦٤--ل٥٥أسس صناعات غذائيةل٥١رسم ماآينات٢٧٥٢٨٩١٥٨١٨٠باقعبد الرحمن محمد عبدالنبى محمد٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ض٣٤أسس صناعات غذائيةل٥٠نظرية إنشاءات١٥٢٧٩٦١٠٠١٨٠باقعبد الرحمن محمد معوض الليثى٠
منقول للمستوى الثانى٤٥٤٩٣--٢٦١١٤٣٠٢١٤ل٦٤وتكامل

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٥٠--٣٩١٦٤٣٣٢٦٩ل٥٢ديناميكية حراريةل٦٢أسس إنتاج حيوانيل٥٠مساحة مستوية١٥٢٨١٦١٠٥١٨٠باقعبد اهللا أحمد حنفي محمود٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ض جـ٥رسم ماآينات٢١٣٦١١٢٢٢٢١٨٠باقعبد اهللا على عبدالفتاح ابو نار٠
منقول للمستوى الثانى٥٤٦٤٧--١٣٦٤٣٣٢٨٦--ل٦٤وتكامل

مفصول٩١٧٩--٠٠٠٠٠------٩١٧٩٠٠٠٠باقعبد اهللا محمد ابوالفتوح سليمان٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عام٠٠٩١٥١١٥٠باقعبد اهللا محمود عبدالحميد السيد رجب٠
منقول للمستوى الثانى٣٠٢٧٥--٢٦١٢٤٣٠٢٧٥ل٦٠موارد أرضية ومائيةض جـ١٠وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥١ديناميكية حرارية٢٧٥٢٣١٢٢٠٦١٨٠باقعبد المؤمن محمد وهبه محمد٠
منقول للمستوى الثانى٦٣٨٣٠--٢٦١٠١٣٦٣٠٧--ل٥٠وتكامل

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقعالء عبدالرازق محمد ابو طير٠

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٠--٠٠٠١٨٠------١٢٢١٠٠٠١٨٠باقعمار احمد على شديد سويلم٠

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٦٨--٠٠٠٣٠٢٢٥------١٨٣٤٣١٢٢٢٥١٨٠باقعمر اسامه محمد متولي٠

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٥١--٢٦١٠٧٣٠٢٠٨ض٣٤أسس صناعات غذائيةل٥٣رسم ماآيناتل٥٤نظرية إنشاءات٢٤٤٤٣٦١٠١١٨٠باقعمر عادل عبدالمنعم العسكرى٠

مفصول٢٤١٧٦--٠٠٠١٥٠------٩١٧٦٠٠١٥٠باقعمر عبدالعزيز سعد بدر٠

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٢٣--١٣٥٢٣٦٣٠٧ض٤٠رسم ماآيناتض٣١آالت احتراقل٥٢ديناميكية حرارية١٨٣١٦١٥٢٥٥١٨٠باقعمر مجدى محمد الكيالنى٠

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٢٨--١٣٥٢٣٠٢٠٧----ل٥٢أسس إنتاج حيواني١٨٣٢١٩١٥٥١٨٠باقعمرو محمد محمد سالمان٠

مفصول١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠باقفادى جمال احمد ابراهيم ندا٠

منقول للمستوى الثالث٧٢١٠٥٣--٣٩١٨٨٤٥٥٢٢ل٦٤ديناميكية حراريةل٦١نظرية إنشاءاتل٦٣أسس إنتاج حيواني٢٧٥٣١١٨٣٣٤١٨٠باقفرج ممدوح فرج اهللا يوسف عوض٠

منقول للمستوى الثالث٦٩٩٥٩--٣٩١٦١٤٢٤٣٥ل٥١ديناميكية حراريةل٥٠فيزياء حديثةل٦٠آيمياء فيزيائية٢٧٥٢٤١٥٢٧٤١٨٠باقفهمى محمد محمد الــحالل٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أسس إنتاج نباتيل٥٦أسس إنتاج حيواني٢٧٤٩٧٦١٠١١٨٠باقآريم جمال السيد بلطيه٠
منقول للمستوى الثانى٦٠٧٧٥--٣٩١٧٧٣٣٢٧٨ل٥٧وتكامل

منقول للمستوى الثالث٦٦٨٩٩--٢٦١٢٨٤٢٤٤٥--ل٦٤رياضة (٢)ل٦٤أسس إنتاج نباتي٢٤٤٥٤١٨٣١٧١٨٠باقمحمد احمد عبد اللطيف عبد السالم عطيه٠

منقول للمستوى الثانى٦٠٨١٩--٠٠٠٣٣٢٨٢----ض٣٦أسس صناعات غذائية٢٧٥٣٧١٥٢٨٢١٨٠باقمحمد حمدى عرفه نور الدين٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٢--٠٠٠٢٤١٥٨------١٢٢٢٤٩١٥٨١٥٠باقمحمد شعبان سعيد البحيرى٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ----٣٥٠٩١٧١١٨٠باقمحمد صبرى حسنين بدير حجازى٠
منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧١--١٣٥٠٣٠٢٢١ل٥٠وتكامل

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عامل٥٠مساحة مستوية٩١٦٣٣٥٠١٥٠باقمحمد صالح محمد رضا احمد حسان٠
منقول للمستوى الثانى٣٣٣٢٧--٢٦١١٤٢٤١٦٤ض جـ٢٨وتكامل

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٨٨--٠٠٠٢٧١٦٤------١٢٢٢٤٩١٦٤١٨٠باقمحمد عادل السيد حسن٠

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٨٥--٠٠٠١٨٠------٢١٣٨٥٠٠١٨٠باقمحمد عادل محمد العقباوى٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٦٤أقتصاد عام٩١٥٠٦١٠١١٨٠باقمحمد عمادالدين السيد محمد هيكل٠
منقول للمستوى الثانى٤٢٤٣٨--٣٩١٨٧٣٣٢٨٨ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٩وتكامل

منقول للمستوى الثانى٥٧٧٨٦--٣٩١٨٤٣٣٣١٩ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٥٦أسس صناعات غذائيةل٦٤أسس إنتاج نباتي٢٤٤٦٧٦١٣٥١٨٠باقمحمد مجدى محمد دويدار٠

منقول للمستوى الثانى٥٧٧٤٢--٢٦١٢٣٣٦٣٤٣ض٣٨رسم ماآيناتل٥٩أسس إنتاج حيوانيل٦٤أقتصاد عام٢١٣٩٩١٢٢٢٠١٨٠باقمحمد والء عبد ربه احمد رحاب٠

جبر وهندسة تحليلية وتفاضل ل٥٩اسس علم النباتل٦٤رسم هندسي٩١٨٥٣٦٢١٨٠باقمحمد ياسر عبدالحميد محمد٠
منقول للمستوى الثانى٣٩٤٢٢--٣٩١٧٥٣٠٢٣٧ل٥٢وتكامل
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منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩١--١٣٦٢٢١٦٢ض جـ٢٤وتكامل
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منقول للمستوى الثانى٥٧٧٣١--٣٩١٦٨٣٠٢٢٤ل٥٠وتكامل

منقول للمستوى الثانى٤٨٦٠١--١٣٦٤٢٧١٧٦----ل٦٤مساحة مستوية٢١٤٢٥٦١١٢١٨٠باقمحمود مصطفى محمد يوسف٠
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مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقمصطفى عبد الحميد سويد عبد المجيد عطيه٠

منقول للمستوى الثانى٤٢٥٤٦--٠٠٠٢٧٢٦٨------١٥٢٧٨١٥٢٦٨١٢٠باقمصطفي اسماعيل عبد المنعم حافظ٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٥--٣٩١٧٦٣٠٢٣٤ل٦٤موارد أرضية ومائيةل٦٢أقتصاد عامل٥٠اسس علم النبات٦١٠١٣٥٨١٨٠باقمهنى على آامل عبدالسالم٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٢--٢٦١١٢٣٣٢٦٤--ل٥٧مساحة مستويةل٥٥رسم هندسي٣٥٨٩١٥٢١٨٠باقنادر السيد عبدالرؤف مدينه٠

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٩٠--٣٩١٥١٣٠٢٠٣ل٥٠أسس صناعات غذائيةل٥١ديناميكية حراريةل٥٠مساحة مستوية٢٤٤٨٧٣٥٢١٨٠باقهدير سعيد درويش سكر٠
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