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باق٣٩١٨٣٢٧٥٧٢٩٣١٤٧٤--ل٥٦المزرعى والصرف الري هندسةل٦٣الزراعية والقوى الجراراتل٦٤أالت نظرية٦٦٩٠٢٩١٨٠٩٢٠٩مإبراهيم أبواليزيد إبراهيم أبواليزيد عاصي١

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦٨٢١٤١٦١٠٢١٥٨٦--ل٥٤المخلفات وتدوير التداول هندسةل٦٤الزراعية المباني وتصميم تخطيطل٥٠والحيوية الهندسية النظم برمجة٨١١١٧٠٦١٠٣٦١٤٥مإبراهيم عاطف عبدالمجيد البنداري٢

متخرج٤١٢٢٥٢٥٤١١١٢١٤٤٢٤٣٤ل٦٠البيئي والتحكم الجودة نظم هندسةل٦٤اآلفات مقاومة أالتل٦٤حرارة انتقالل٦٤المزرعى والصرف الري هندسة٩٠١٣٢٢٢١٤٠٢٢١٤٥٨مإبراهيم عطيه محمد عطيه مشاحيت٣

باق١٣٦٢١٨٣٨٣٩٠١٣٩٨--ل2٦٢ والداجنى الحيوانى االنتاج اسسض٤٢اآلفات مقاومة أالتجـ ض١٧المواد واختبار خواص٧٢١٠١٥٦١٣٣٩١٨٨مإبراهيم ناجى مصطفى ناجى الحشاش٤

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٣٣٦٧٣٢١٠٨١٨٥٧--ل٦٤اآلفات مقاومة أالتل٥٥والمتجددة الجديدة الطاقةل٦٤المواد واختبار خواص٧٢١١٢٥١٢٢٣٢١٥٣١٧مإبراهيم يوسف إبراهيم محمد شحاته٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٦٥٢١١٧١٨٨٢--------٨٤١٢٣٠١٨٣٢٩١٥٣٢٣مأحمد إبراهيم حامد عجور٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٤٠١٠٨١٩٦٧--------٧٢١٢٢٧١٨٣٦٩١٨٣٧١مأحمد إبراهيم محمد قشتى٧

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٩٦٣١١٠٨١٧٥٤------ل٦٤تجارب وتصميم احصاء٦٩١١٢٣٢١٣٩٩١٥١٦٨مأحمد أحمد أحمد عبد السالم سنبل٨

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٥٤٥٨٧٢١٢٩٢١١٨--ل٦٣اآلفات مقاومة أالتل٦٢األغذية حفظ هندسةض٣٦حرارة انتقال٨٤١٢٤٦١٨٣٢٩٢١٤١٨مأحمد أشرف إبراهيم الفقي٩

باق٢٦١١٨٣٠٥٧١٩٩١٥٠٦--ض٣٥المواد واختبار خواصل٦٤الزراعية والقوى الجراراتل٥٤أالت نظرية٦٩٩٣٥٩١٧٢١٥٢٨١مأحمد أشرف شريف أحمد١٠

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٦٧٢٢١٠٨١٧٨٥----ل٦٤اآلفات مقاومة أالتل٦٤الزراعية والقوى الجرارات٧٢١٠٦٣١٥٢٩٤١٥٣٠٠مأحمد أشرف مصطفي حسن عبد الحميد١١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٦٦٥١٠٥١٧٤٥--------٧٢١٠٨٠١٥٢٩٨١٨٣٦٧مأحمد جالل عبد الصادق باص١٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٩١٠٨٢٠١١--------٧٢١١٥٢١٨٤٣٩١٨٤٢٠مأحمد جمال حسن حماد ١٣

باق١٣٥٠٩١٥٥٨٤١٢٢٧--ل٥٠اآلفات مقاومة أالتض٣٥األغذية حفظ هندسةجـ ضغوالمتجددة الجديدة الطاقة٧٥١٠٧٢٠٠٦١٠٥مأحمد جمال سعد خميس١٤

٩٩١٥٠٦١٨٣٠٢١٨٣٤٧مأحمد حسن محمد فرغلي١٥
 الحيواني االنتاج مزارع أالت 

والداجني
متخرج٣٩١٨٤٤٥٨٣٣١٤٤٢٣٣٩--(درجة 60) الحاسب تطبيقاتل٦٤المخلفات وتدوير التداول هندسةل٥٦الزراعية المباني وتصميم تخطيطل٦٤

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٧٣٦٦٨٧١٠٥١٦٢٨--جـ ض٢٥المواد واختبار خواصل٥٣الزراعية والقوى الجراراتل٥٤أالت نظرية٦٩٩٤١١٢٢٣٥١٨٣٤٥مأحمد حنفي أحمد حسام الدين١٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٣١٠٨١٩١١--------٧٢١٠٥٨١٨٤٢٢١٨٤٣١مأحمد خالد رمضان إبراهيم السيد ١٧

باق٢٦١٠٤٢١٣٩٨٨٧١٢٦٤--جـ ض١٩المواد واختبار خواصل٥٠الزراعية والقوى الجراراتل٥٤أالت نظرية٦٦٨٦٦٩١٦٣٦١٣١مأحمد خميس مصطفى الميهي ١٨

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٤٣٣٦٥٢١١١١٧٧٣--ض٣٨البستانية الحاصالت انتاجل٦٠الحصاد بعد وما الحصاد آالتل٥٤والحيوية الهندسية النظم برمجة٧٨١١٢١١٥٢٨٧١٢٢٥١مأحمد سامي أبواليزيد علي جنيدى ١٩

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٢٣٣٦٣٧١١٤١٧٧٠--ل٦٤والحيوية الهندسية النظم برمجةجـ ض٦حرارة انتقالل٥٨الحصاد قبل ما أالت٨١١١٣٣١٥٢٦٢١٢٢٥٣مأحمد شريف محمد زيدان ٢٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٠٩١٠٨١٧٧٦--------٦٩٩٦٧٢١٤٤٧١٨٣٦٢مأحمد صابر السيد عبدالسميع ٢١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٠٦١٠٨٢٠١٢--------٧٢١٣٠٦١٨٣٥١١٨٣٥٥مأحمد صابر سعيد على العجوزه ٢٢

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٣٦٢٩١٠٥١٥٩٩----ض٣٠المواد واختبار خواصل٦٤الزراعية والقوى الجرارات٧٢٩٧٠١٢٢١٨١٨٣٤٧م أحمد صالح أحمد حسن٢٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢١٣٣٦٢٢١٠٢١٥٦٨--ض٣١حرارة انتقالل٦٤الزراعية والقوى الجراراتل٥٧أالت نظرية٦٩٩٤٦٩١٧٥١٨٣٢٦مأحمد صالح عبدالحفيظ إبراهيم٢٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٩٢١٠٨٢٠٧٢--------٧٢١٢٨٠١٨٣٨١١٨٤١١مأحمد طلعت مشحوت محمد عطية٢٥

الرابع للمستوى منقول٣٩١٥٧٣٦٦٥٧١٠٥١٥٦٧--ل٥٠المواد واختبار خواصل٥٧الزراعية والقوى الجراراتل٥٠أالت نظرية٦٩٩١٠٩١٥٩١٨٣٤١مأحمد عادل محمد سيد أحمد٢٦

ل٥٠والمتجددة الجديدة الطاقة٦٦٨٥٨١٢٢١٨١٨٣٣٧مأحمد عبدالتواب عبدالواحد الشافعي٢٧
 وتحليل االنشاءات نظرية

2 االجهادات
جـ ضغ

 الغذائية الصناعات اسس 

2 واأللبان
الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٠٣٦٦٥٥١٠٢١٥١٣--ل٥٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٤٠١٠٨٢٢٤٧--------٧٢١٣٠٧١٨٤٦٢١٨٤٧٨مأحمد عبد هللا أحمد الشال ٢٨

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٣٦٢٧١٠٥١٦٥٦----جـ ض٢٤المواد واختبار خواصل٥٠الزراعية والقوى الجرارات٧٢١٠٢٩١٢٢١٢١٨٣٦٥مأحمد عبدالعاطى فتحى عبدالعاطى يحيى ٢٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٠٥١٠٥١٩١٧--------٦٩١١١٢١٨٣٧٧١٨٤٢٨مأحمد عبد الاله علي حسن بدر٣٠

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩١٢٧٥٤٨١٢٠١٩٨٣--ل2٦٤ماكينات رسم ل٦٤والحيوية الهندسية النظم برمجةل٦٣الزراعية والقوى الجرارات٩٣١٤٣٥٣٥٠١٥٣٠٧مأحمد عربى محمد قشطه٣١

باق٠٠٠١٢٢٤٣٩٩١٥٤٨--------٨٧١٣٠٥٦١٠٠٦١٤٣مأحمد على سعد الكشكى٣٢

باق١٣٥٩١٢٢٢٩٧٨١٢١٩--ض٣٣المواد واختبار خواصل٥٩الزراعية والقوى الجراراتض٣٤أالت نظرية٦٦٩٩٠٦١٠٤٣٦٦مأحمد عيد سعيد مصطفى٣٣

باق٠٠٠٩١٨٨٨٧١٢٧٠--جـ ضغالمواد واختبار خواصجـ ضغالزراعية والقوى الجراراتجـ ضغأالت نظرية٧٨١٠٨٢٠٠٩١٨٨مأحمد محمد أحمد الصوباري ٣٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٢٢١٠٥٢١٧١------جـ ضغ2نباتى انتاج اسس٦٩١١٤٩١٨٥٠٥١٨٥١٧مشرف محمد حسين محمد أحمد٣٥

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٩٣٦٧٢٥١٠٨١٧٧٤--ل٦١المواد واختبار خواصل٦٤الزراعية والقوى الجراراتل٦٤أالت نظرية٧٢١٠٤٩٩١٧٦١٨٣٦٠مأحمد محمد شبل عطية٣٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٩٦٨١٠٨١٩٨٣--------٦٩١٠١٥٢١٤٨٧١٨٤٨١مأحمد محمد عبد هللا السيد٣٧
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 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم محمد إلهام/ د.أ

أ

الكنترول رئيس                               

الشونى فؤاد/ د.أ                               
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متخرج٣٩١٦٩٤٨٩٢٦١٤٤٢٣٨٧--ل٥٥الحقلية المحاصيل انتاجل٥٠والحيوية الهندسية النظم برمجةل٦٤الزراعية والقوى الجرارات٩٦١٤٦١٢١٣٩٦١٨٣٦١مأحمد محمد عبدالحميد الببسى٣٨

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٤٣٦٧٠٦١٠٥١٧٣٧--جـ ض١٩المواد واختبار خواصل٥٠الزراعية والقوى الجراراتل٥٤أالت نظرية٦٩١٠٣١١٢٢١٥١٨٣٨٧مأحمد محمد محمود الفار٣٩

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٦٧٦٥١٠٨١٨٢٥------ل٥٠الزراعية والقوى الجرارات٧٢١٠٦٠١٥٢٧٩١٨٤٣٦مأحمد ناصر حموده أحمد رزق٤٠

باق٠٠٠٩١٥٤٨١١١٤٤--------٧٢٩٩٠٣٥٤٦١٠٠مأحمد ناصر عبد العزيزعلى٤١

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٤٥٨٧٨١٣٨٢٣٧٠--ض٣٣الحقلية المحاصيل انتاجل٥٠والمتجددة الجديدة الطاقةض٣١المواد واختبار خواص٩٣١٤٩٢٢١٤٠٦٢١٤٢٢مأحمد ياسر أحمد الجنزوري٤٢

باق١٣٥٢٢١٣٦٦٨٧١٢١٦--ض٣٨اآلفات مقاومة أالتجـ ض١٨المواد واختبار خواصل٥٢أالت نظرية٦٦٨٥٠٦١٠٤١٢٢١٠مأسامة غريب محمد الدسوقي٤٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٦٥١٠٨٢١٥٥--------٧٢١٢٩٠١٨٤١٩١٨٤٤٦مأسامة طارق رشيد عبد المجيد زنباع٤٤

الرابع للمستوى منقول١٣٦١٣٦٧٣٧١٠٨١٩٣٣------ل٦١الزراعية والقوى الجرارات٧٢١١٩٦١٥٢٨٨١٨٣٨٨مإسراء توفيق عبدالجواد جادهللا ٤٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٦٥١٠٨٢١٠٦--------٧٢١٢٤١١٨٤٢٨١٨٤٣٧مإسراء كرم السيد رشوان٤٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٦١١٠٨٢٠٩٢--------٧٢١٢٣١١٨٤٠٧١٨٤٥٤مإسالم إبراهيم عبداللطيف الترحي٤٧

باق١٣٥٩١٢٢٥٠٧٨١٠٩٢--جـ ض٣الحصاد بعد وما الحصاد آالتل٥٩الزراعية المباني وتصميم تخطيطض٣٠والحيوية الهندسية النظم برمجة٦٦٨٤٢٣٥٥٦١٣٦مإسالم امين عبدالفتاح النجار٤٨

باق١٣٥١٢١٣٦٥٩٣١٣٦٣--جـ ضغالمزرعى والصرف الري هندسةجـ ض٢٢المواد واختبار خواصل٥١أالت نظرية٧٢٩٩٨٦١٠٩١٢٢٠٥مإسالم ربيع حنفي عبد التواب ٤٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٦١١٠٨١٨٥٢--------٧٢١٠٩١١٨٣٩٨١٨٣٦٣مإسالم سعيد أحمد عبد الباقي ٥٠

(درجة 64) الحاسب تطبيقاتمتخرج٤١٢٢٥٢٤٨١٠٤٤١٤٤٢٦١٩ل٦٠األراضى وخواص تكوينل٦٤المخلفات وتدوير التداول هندسةل٦٤والحيوية الهندسية النظم برمجةل٦٤أالت نظرية٩٦١٥٧٥٢١٤٣٣١٥٣٥٩مإسالم محمد عبدالعظيم الصعيدي٥١

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨١٣٠٦٤٤١٠٢١٦٤١--ل٥٨حرارة انتقالل٥٩المواد واختبار خواصل٦٤الزراعية والقوى الجرارات٧٢٩٩٧٩١٩٧١٢٢٦٦مأسماء محمد عبدالرحمن علي أبوالعنين٥٢

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٥٣٦٧٠٢١٠٥١٦٧١--ل٦٤ومائية أرضية مواردجـ ض٢٣المواد واختبار خواصل٦١الزراعية والقوى الجرارات٦٩٩٦٩١٢٢٣٢١٨٣٤٥مإسماعيل ماهر اسماعيل محمد علي ٥٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٦٢١٠٨١٨٥٧--------٧٢١٠٩٥١٨٣٤٠١٨٤٢٢مإسماعيل محمد اسماعيل زيد٥٤

باق٢٦١٢٥١٨٣٣٤٩٠١٣٩٧--ل٦٣المزرعى والصرف الري هندسةض٣٨والمتجددة الجديدة الطاقةل٦٢أالت نظرية٧٢١٠٦٣٠٠١٢٢٠٩مأشرف أحمد أحمد الصعيدى٥٥

باق٢٦١١٤١٨٣٣٧٨٤١٣٢٩--ل٦٤السمكى اإلستزراعل٥٠والمتجددة الجديدة الطاقةجـ ضغأالت نظرية٦٦٩٩٢٣٥٠٩١٧٣مأفنان طه عبد العاطي مصطفى تركي٥٦

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٧٣٣٦٥٨١٠٢١٧٦٥--ل٦٤تجارب وتصميم احصاءل٦٤اآلفات مقاومة أالتل٥٩الزراعية والقوى الجرارات٦٩١١٠٧١٢٢٤٨١٢٢٢٣مالسيد عيد السيد علي هيبه ٥٧

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٣٣٦٧٢١٢٠١٩٣٩--ل٦٤المخلفات وتدوير التداول هندسةل٦٤الحصاد بعد وما الحصاد آالتل٦٤الزراعية المباني وتصميم تخطيط٨٧١٢٦٧١٥٢٨٧٩١٩٣مالسيد محمد السيد سالمه رجب٥٨

الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٩٢١٤٢٨١١٤١٩٠٠--ل٥١المواد واختبار خواصل٦٤داخلى احتراق أالتل٦٤تجارب وتصميم احصاء٩٣١٤٧٢٣٥٠٩١٩٩مالسيد مصطفي علي مصطفي الجداوي٥٩

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٧٧١٠٨١٨٢٧------ل٦٤الزراعية والقوى الجرارات٧٢١٠٥٠١٥٣٣٢١٨٣٨١مأماني عادل محمد البيومي الجابري٦٠

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٨٠١٠٨١٨٧٨------ل٦٤الزراعية والقوى الجرارات٧٢١٠٩٨١٥٣٢١١٨٣٩٥م. أمنية ناصف محمد أحمد عيسي٦١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٧٠١٠٨٢٠٥٩--------٧٢١١٨٩١٨٤٢٥١٨٤٤٥مأمنية عاطف زغلول مليجى على٦٢

الرابع للمستوى منقول١٣٥٧٣٣٦٢٩١٠٥١٧٢٠------ل٥٧اآلفات مقاومة أالت٧٢١٠٩١١٥٢٨٥١٥٢٨٧مأمنية وليد سالم الشيخة٦٣

الرابع للمستوى منقول١٣٥٩٢٤٤٧٥١١١١٦٩٦--جـ ض٢٦داخلى احتراق أالتل٥٩الزراعية المباني وتصميم تخطيطض٣٨والحيوية الهندسية النظم برمجة٨٧١٢٢١٩١٦٤١٢٢٥٢مأمير ايهاب صالح أبوالمجد ٦٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٣٠١٠٨٢٠٢٩--------٧٢١١٩٩١٨٤٢٤١٨٤٠٦مأمير محمد محمد محمد أبوعيسي ٦٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٤١٠٨١٩٩٥--------٧٢١١٤١١٨٤٢٨١٨٤٢٦مإيمان عادل أحمد محمد مقبل ٦٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٦٠١٠٨٢٠٥٤--------٧٢١١٩٤١٨٤٥٢١٨٤٠٨مآية محمد علي عبدالمقصود٦٧

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٥٤١٠٨١٩٤٥------ل٦٤المواد واختبار خواص٧٢١١٩١١٥٣١٧١٨٣٧٣مبدر محمد سند بدر٦٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٦٥١١٠٥١٦٨٠------جـ ض٢٧حرارة انتقال٧٢١٠٢٩١٨٣٣٣١٥٣١٨مبراء حمدان كمال عبدالحميد٦٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٦٥١٠٨٢٢٨٥--------٧٢١٣٢٠١٨٤٧٩١٨٤٨٦مبسام أشرف عبد الفتاح عبد العزيز ٧٠

ل٥٠تجارب وتصميم احصاء٨٧١٢٣٧٣٥٠٩٢١١مبالل محمد أحمد شهود ٧١
 وتحليل االنشاءات نظرية

2 االجهادات
الرابع للمستوى منقول١٣٥٠١٥٣١١١٠٢١٥٤٨--ض1٣١مستوية مساحةجـ ض٢٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٦٦١٠٨٢٥٧١--------٧٢١٥٠٥١٨٥٤٤١٨٥٢٢مبيشوي عادل كامل عطا ٧٢

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٠٣٩٧٥٩١٠٨١٧٦٣----ل2٥٠ حرارية ديناميكال٦٠اآلفات مقاومة أالت٦٩١٠٠٤١٨٣٥٨١٥٢٩١متغريد صابر إبراهيم مرسي بدر٧٣

الكلية عميد

عامر حافظ أيمن/ د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم محمد إلهام/ د.أ

أ

الكنترول رئيس                               

الشونى فؤاد/ د.أ                               
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الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٧٣٦٧١٤١٠٢١٦٤٨--ل2٥٦نباتى انتاج اسسجـ ض١٨حرارة انتقالل٥١الزراعية والقوى الجرارات٦٦٩٣٤١٥٣٠٨١٥٢٩٩متقي إبراهيم جاد الحق عبدربه٧٤

باق٢٦١١٨٢١٣٩٩٩٣١٤٥٧--ل٦٤تجارب وتصميم احصاءجـ ض٢٩المواد واختبار خواصل٥٤الزراعية والقوى الجرارات٧٢١٠٥٨٦١٢٧٩١٥٤متقى عبدالعزيز إبراهيم فرج الوكيل٧٥

الرابع للمستوى منقول١٣٥٦٣٦٦٧٦١٠٥١٦٤٠----ل2٥٦ حرارية ديناميكاض٤٣الزراعية والقوى الجرارات٦٩٩٦٤١٥٢٧٧١٨٣٤٣مجهاد أحمد العرابي٧٦

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٠٣٦٧٦١١٠٨١٩٥٤----ل٥٨اآلفات مقاومة أالتل٦٢الزراعية والقوى الجرارات٧٢١١٩٣١٥٣١٢١٥٣٢٩مجهاد محمد محمد محمد رجب٧٧

الرابع للمستوى منقول٣٩١٧١٣٠٥٧٤١٢٣١٩٢٥--ل٦١المخلفات وتدوير التداول هندسةل٥٩الزراعية المباني وتصميم تخطيطل٥١والحيوية الهندسية النظم برمجة٩٣١٣٥١١٢٢٠٣٩٢٠٠محافظ منصور رشدي محمد حافظ٧٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٨٨١٠٨٢٣٦٣--------٧٢١٣٧٥١٨٤٩٧١٨٤٩١محسام أسامة حلمى حماد٧٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٧٦٦١٠٨١٨١٠--------٦٩١٠٤٤٢١٣٩٨١٨٣٦٨محسام السعيد حسن عابد ٨٠

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٠٣٣٦٦٢١٠٢١٦٢٥--جـ ض٢٤حرارة انتقالل٦٤السمكى اإلستزراعل٥٦الزراعية والقوى الجرارات٦٩٩٦٣١٥٢٩٧١٢٢٤٥محسام محمد صدقي عثمان ليله٨١

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٤٤٢٨١٦١٣٢٢١٥٨--ل٦٤داخلى احتراق أالتل٥٠وتطبيقاتها الكهربية الهندسة مبادىض٣٢والحيوية الهندسية النظم برمجة٩٠١٣٤٢٢١٣٩١١٥٣١١محسام نادي عبدالحميد عالم ٨٢

باق٠٠٠٢١٣٦٥٩٠١٢٧٦--------٦٩٩١١٩١٥٧١٢٢٠٨محلمي ناصر حلمي عبد هللا٨٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٦٣٦٧٧٥١٠٥١٨٢٠--ل٦٣ومائية أرضية مواردض٣٦حرارة انتقالل٦٣الزراعية والقوى الجرارات٦٩١٠٤٥١٥٣٠٤١٥٣٤٥محمدى مبروك عبدالتواب محمد على٨٤

باق٣٩١٧٣٢٧٥١٠٩٣١٤٠٣--ل2٦٤ حرارية ديناميكال٥٢المواد واختبار خواصل٥٧الزراعية والقوى الجرارات٦٦٨٩٣٦١٠٨١٢٢٢٩محنان أبوبكر يونس الجنزورى٨٥

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٣٦٦٢١٠٥١٨١١----ض٣٩حرارة انتقالل٥٠المواد واختبار خواص٧٢١١٤٩١٥٢٨٩١٥٣٢٣مخالد أبو السعود فؤاد ٨٦

الرابع للمستوى منقول٣٩١٥٧٤٨٩٢٦١٣٨٢١٩٦--ل٥٤داخلى احتراق أالتل٥٣وتطبيقاتها الكهربية الهندسة مبادىل٥٠والمتجددة الجديدة الطاقة٩٠١٢٧٠٢١٣٩٢١٨٣٧٧مخالدعادل محمدمطاوع٨٧

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٥٢٤٤٦٤١٠٨١٧٥٣--ل٥٥والداجني الحيواني االنتاج مزارع أالت ض٣٩المواد واختبار خواصل٥٠أالت نظرية٨٤١٢٨٩٦١٠١١٢٢٥٨مخالد محمد السيد أحمد محمد ٨٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٠٢١٠٨٢٠٤٣--------٧٢١٢٤١١٨٣٩٩١٨٤٠٣مدينا محمود فرج القصاص ٨٩

باق٣٩١٧٢٢٤٤٤٣٩٦١٦٣٨--ل٥٧اآلفات مقاومة أالتل٥١المواد واختبار خواصل٦٤الزراعية والقوى الجرارات٧٢١١٩٥٦١٠١٩١٧٠مرانيا يوسف محمد محمد شلبي ٩٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٨٠١٠٨٢٢٥٦--------٧٢١٣٧٦١٨٤٤١١٨٤٣٩مرضوى السيد عبدالفتاح موسى شعالن ٩١

ل٦٤المخلفات وتدوير التداول هندسة٩٣١٣٩٣١٨٣٤٧١٨٣٥٧مرياض محمود محمد رياض المصري٩٢
 وتحليل االنشاءات نظرية

2 االجهادات
الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٩٤٥٨٨٣١٣٨٢٢٧٦--ل٥١البستانية الحاصالت انتاجل٦٤

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٠٣٦٦٩٤١٠٨١٦٨٣----ل٥٦اآلفات مقاومة أالتل٦٤السمكى اإلستزراع٧٢٩٨٩١٥٢٧٨١٥٢٩٦مريمون سامي توفيق جريس ٩٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٦٤١٠٨٢٠٤٩--------٧٢١١٨٥١٨٤٣٤١٨٤٣٠مريهام محمد رضا محمد أبو شادى٩٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٠٣١٠٨١٨٠٩--------٦٩١٠٠٦٢١٤٢٠١٨٣٨٣مسارة عباس عبدالغني محمد ٩٥

باق٠٠٠٠٠٨١١١٦٨--------٨١١١٦٨٠٠٠٠مساره يسرى غريب علي سيد أحمد٩٦

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٣٣٦٦٩٨١١٧١٨٥٩--ل٦٠البستانية الحاصالت انتاجل٥٩األراضى وخواص تكوينل٦٤الحصاد قبل ما أالت٨١١١٦١١٢٢٢١١٥٢٩٤مسامح سليمان محمد عبدالواحد٩٧

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٢٣٦٧٢٠١٠٥١٦٦٦----ل٥٢اآلفات مقاومة أالتل٥٠المواد واختبار خواص٦٩٩٤٦١٥٣٠٥١٥٣١٣مسعيد محمدي عيد السيد السرسي ٩٨

الرابع للمستوى منقول١٣٦٣٣٦٧٧٨١٠٨١٨٨٣------ل٦٣الزراعية والقوى الجرارات٧٢١١٠٥١٥٣٣٣١٨٣٨٢مسلمي محمد محمود عطيه٩٩

٧٢٩٥٦١٥٢٩٨١٨٣٧٦مسليمان محمد سليمان حفنى١٠٠
 التفاضيلية المعادالت)2 رياضة

والتكامالت
ل٥٠داخلى احتراق أالتل٥٣

 وتفاضل تحليلية وهندسة جبر

1 وتكامل
الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٣٣٩٧٧٧١١١١٧٣٣--ض٣٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٦١٠٨٢١٢٤--------٧٢١٢٦٨١٨٤٢٩١٨٤٢٧مسمير صبري عبدالونيس محفوظ١٠١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٢٩١٠٨١٩٦١--------٧٢١١٣٢١٨٣٨١١٨٤٤٨مسهيله خالد عبد النبي محمود١٠٢

ل٦٤األغذية حفظ هندسةجـ ض٢٢حرارة انتقالل٦٤الحصاد قبل ما أالت٩٠١٣٤٧٢١٤٠٢٢١٤٢٩مسيف سعيد حلمي أبوالعينين١٠٣
 وتحليل االنشاءات نظرية

2 االجهادات
الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٥١١٠٢٣١٤١٢٣٧٠ل٦٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٠١١٠٨٢٤٦٣--------٧٢١٤٦٢١٨٥٠١١٨٥٠٠مشرين مرعى عبد الحميد إمام ١٠٤

الرابع للمستوى منقول١٣٥٢٢٧٤٦٧١٠٥١٥٢١------ل٥٢المواد واختبار خواص٧٨١٠٥٤١٢٢١٠١٢٢٠٥مصبري صابر أحمد رمضان١٠٥

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٤٥١١١٠٥١٣٥٢٣٩٣--ل٥٦البستانية الحاصالت انتاجل٦٤األراضى وخواص تكوينل٦٤الحصاد قبل ما أالت٨٤١٢٨٨٢١٤٣٠٢١٤٩١مصبري هاني صبري محمد١٠٦

الرابع للمستوى منقول١٣٥٥٣٦٧٨٤١٠٨١٨٧٨------ل٥٥المواد واختبار خواص٧٢١٠٩٤١٥٣٣٨١٨٣٩١مضياء عزالدين عبدالعظيم محمود١٠٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٣٧١٠٨٢٢٣٤--------٧٢١٣٩٧١٨٤١٥١٨٤٢٢مطارق السيد محمد البري١٠٨

باق٠٠٠٣٥٣٧٢١٠١٠--------٦٩٩٥٧٣٥٣٠٠معبدالحميد إبراهيم عبدالحميد الشافعي ١٠٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٦٤١٠٨١٨٦٦--------٧٢١١٠٢١٨٣٧٨١٨٣٨٦معبد الرحمن حسين محمد االبيض١١٠
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غنيم محمد إلهام/ د.أ
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الكلى التراكمى 
مالحظـــــــاتالنتيجة

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٥٢٧٥٣٠١١٤١٨٠٧--ل٦٤المزرعى والصرف الري هندسةض٤٢والمتجددة الجديدة الطاقةل٥١أالت نظرية٨٧١٢٧٧٦١١٤١٥٣٠١معبد الرحمن خالد أحمد عبد المجيد محمد ١١١

باق١٣٥٤١٨٣٤٩٩٣١٤٣٢--ل2٥٤ واأللبان الغذائية الصناعات اسس ض2٣٩ حرارية ديناميكاجـ ض٢٦والمتجددة الجديدة الطاقة٧٥١٠٨٣٣٥٠١٢٢٤٥معبدالرحمن رافت رمضان محمد طلخان١١٢

متخرج٢٦١٢٨٤٨٩٥٧١٤٤٢٥١٣----ل٦٤زراعي ارشادل٦٤الزراعية والقوى الجرارات٩٦١٥٥٦٢١٤٢٠٢١٤٠٩معبدالرحمن مجدي محمد القصير١١٣

باق٢٦١١٤١٥٢٦٦٨٤١١٥٢--ل٦٤تجارب وتصميم احصاءض٣٧حرارة انتقالل٥٠والمتجددة الجديدة الطاقة٦٩٨٨٦٩١٥٢٠٠معبدالرحمن محجوب حسن السيد١١٤

ض٣٩اآلفات مقاومة أالتل٥٦الزراعية والقوى الجرارات٧٢٩٥٠١٢٢١٠١٥٢٦٢معبد الرحمن محمد إبراهيم الفرماوي ١١٥
 وتحليل االنشاءات نظرية

2 االجهادات
الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٨٣٣٥٨٠١٠٥١٥٣٠--ل٥٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٩١١٠٥١٧٦٠------جـ ضغ1 هندسى رسم٦٩٩٦٩١٨٣٩٧١٨٣٩٤معبدالرحمن محمد عبدالرحمن غزي ١١٦

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٠٣٦٦٨٥١٠٥١٦٦٩--جـ ض٢٦حرارة انتقالل٥٦الزراعية والقوى الجراراتل٦٤أالت نظرية٦٩٩٨٤١٥٢٨٢١٥٢٨٣معبدالغفار عبدالفتاح عبدالغفار عصفور ١١٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩١٧١٠٨٢٠٤٠--------٧٢١١٢٣١٨٤٥٩١٨٤٥٨معبدالفتاح أحمد محمد طاحون ١١٨

باق٠٠٠٣٨٠٧٢١٢٧٠--------٦٩١١٩٠٣٨٠٠٠معبدهللا إبراهيم عبدهللا إبراهيم ١١٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٦٩١٠٨٢٥٥١--------٧٢١٤٨٢١٨٥٢٨١٨٥٤١معبدهللا أبوالمجد رمضان أبوهرجه١٢٠

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٢٣٣٦٥٢١٢٦٢٠٢٢--جـ ض٢١االحصاء علم اسسل٥٠حديثة فيزياءل٥٢الحصاد بعد وما الحصاد آالت٩٣١٣٧٠١٨٣٥٦٩١٩٤معبدهللا أحمد عبدهللا عامر ١٢١

باق٠٠٠٩١٦٦٧٥١٠٤٩--------٦٦٨٨٣٩١٦٦٠٠معبد هللا السيد جابر هاشم١٢٢

باق٠٠٠٣٠٥٧٥٩٦١٤٥١--ض2٣٨ حرارية ديناميكاجـ ض١٨حرارة انتقالض٤٠أالت نظرية٦٦٨٧٦١٨٣٤٤١٢٢٣١معبدهللا إياد عبدهللا الرفاعى ١٢٣

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٧٣٦٧٩٨١٠٨٢٢٠٧----ل٦٤المواد واختبار خواصل٦٣الزراعية والقوى الجرارات٧٢١٤٠٩١٢٢٥٩١٨٤١٢معبدهللا حسن عبدهللا البلكيمي١٢٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٦٣١٠٨٢١٧٨--------٧٢١٢١٥١٨٤٧٩١٨٤٨٤معبدهللا صبحي فتحى ربعه ١٢٥

باق١٣٥٠١٥٢٥٨٨١١١٢٧--ل٥٠تجارب وتصميم احصاءض٤١اآلفات مقاومة أالتض٤٠الحصاد قبل ما أالت٦٦٨٦٩٦١٠٠٦١٠٨معبدهللا محمد أحمد عامر١٢٦

الرابع للمستوى منقول٤١٢٢٢٠٣٠٥٦٩١٠٨١٦٧٧ل٥٠والمتجددة الجديدة الطاقةل٦٣األغذية حفظ هندسةل٥٠والمتجددة الجديدة الطاقةل٥٧أالت نظرية٧٨١١٠٨٩١٥٢٩١٩٧معبدهللا محمد عبدهللا زالبيه١٢٧

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦٩٤٢٧٨٥١١٤١٧٤١--ل٦٤المخلفات وتدوير التداول هندسةل٥٣الحصاد بعد وما الحصاد آالتل٥٢األغذية حفظ هندسة٧٢٩٥٦١٨٣٠٥١٥٣١١معبدهللا مصباح عبدالسميع شلبي ١٢٨

باق٢٦١٠٠٢١٣٥٩٨٧١٢٤٢--جـ ض١٧حرارة انتقالل٥٠الحصاد قبل ما أالتل٥٠المزرعى والصرف الري هندسة٦٦٨٨٣١٢٢٠٨٣٥١معبدالمؤمن محمد وهبه محمد ١٢٩

باق٢٦١٠٧٢٧٤٩٤٩٦١٤٤٧--جـ ض٣حرارة انتقالل٥٦المزرعى والصرف الري هندسةل٥١أالت نظرية٦٩٩٥٣١٢٢٣٢٩١٥٥معبده السيد محمود شاهين١٣٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٦٥١٠٨٢٠٩٩--------٧٢١١٣٤١٨٤٩٣١٨٤٧٢مترك علي إبراهيم بسيوني سمير عزه١٣١

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٣٠٦٧١١٢٠٢٠٧١--جـ ض١٢االحصاء علم اسسل٦٤الحصاد بعد وما الحصاد آالتل٦٤والحيوية الهندسية النظم برمجة٩٠١٤٠٠١٥٣٤٣٩٢٠٠معصام السيد شحاته السيد١٣٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٥٠١٠٨٢٣٥٢--------٧٢١٤٠٢١٨٤٧٢١٨٤٧٨معالء صبحى عبدالخالق حبش١٣٣

باق١٣٥٥٣٠٥٧٤٩٩١٥٠٠--جـ ض١٩حرارة انتقالض٤٥الزراعية والقوى الجراراتل٥٥أالت نظرية٦٩٩٢٦١٢٢٣٢١٥٢٨٧معالء عبد المهدي عبد العليم شعبان ١٣٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٨٢١٠٨١٨٥١--------٧٢١٠٦٩١٨٣٨٤١٨٣٩٨معلي عاصم علي حلمي أبو علي ١٣٥

باق٠٠٠٢٤٤٩٦٩٦١٥٨٤--ض٣٤ 2نباتى انتاج اسسجـ ضغالمواد واختبار خواصجـ ض٩الزراعية والقوى الجرارات٧٢١٠٨٨٩١٩٠١٥٣٠٦معلى عبد الحكيم محمد على سالم١٣٦

متخرج٣٩١٧٨٤٨٩٦٢١٤٤٢٤٠٤--ل٦٤األراضى وخواص تكوينل2٥٠ماكينات رسم ل٦٤أالت نظرية٩٦١٤٤٢١٨٣٧٢٢١٤١٢محمروش محمد علي محمد علي١٣٧

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٥٣٠٦١٤١٢٣٢٠٤٠--ل٥٧داخلى احتراق أالتل٦٤واأللبان األغذية تكنولوجيال٦٤والداجني الحيواني االنتاج مزارع أالت ٩٣١٤٢٦١٥٢٨١٦١٤٨معمر بالل سيد أحمد الجبيري١٣٨

باق٠٠٠١٥٢٦٦٨٧١٢٣١--ض٣٠حديثة فيزياءجـ ض٧اآلفات مقاومة أالتجـ ض١٢حرارة انتقال٧٢٩٦٥١٢٢١٤٣٥٢معمرو إبراهيم محمد السعدني ١٣٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٧٦٣١٠٨١٧٤٤--------٦٩٩٨١٢١٤١٠١٨٣٥٣معمرو أشرف عبد المنصف أبو عزيز ١٤٠

الرابع للمستوى منقول١٣٥٥٣٦٦٧٨١١٤١٧٣٤--ل٥٥اآلفات مقاومة أالتجـ ض٧حرارة انتقالض٣٠والمتجددة الجديدة الطاقة٧٨١٠٥٦١٨٣٢٥١٥٢٩٨معمرو عالء محمد محمد الدر١٤١

الرابع للمستوى منقول١٣٥٥٣٣٦٢٨١٠٢١٦١٦------ل٥٥اآلفات مقاومة أالت٦٩٩٨٨١٥٢٩٢١٥٢٨١معمرو محمد عبده محمود الخاليلي ١٤٢

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٩٨٤٣١٠٨١٨٦٤------ل٦٤اآلفات مقاومة أالت٦٩١٠٢١٢١٤٦٠١٥٣١٩مغاده محمود بدوي حشيش١٤٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٣٠١٠٨١٨٤٠--------٧٢١١١٠١٨٣٤٨١٨٣٨٢مفارس عمر رجب ١٤٤

الرابع للمستوى منقول١٣٦٢٣٠٥٩٤١٠٢١٦٥٠------ل٦٢اآلفات مقاومة أالت٧٢١٠٥٦١٥٣٠٢١٢٢٣٠مهللا جاب عبده هللا جاب فاطمه١٤٥

الكلية عميد
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باق٣٩١٥٨٢٤٤٣٢٩٦١٤٧٥--ل٥٠اآلفات مقاومة أالتل٥٠الزراعية والقوى الجراراتل٥٨أالت نظرية٧٢١٠٤٣٦١١٧٩١٥٧م صبح فرج خالد فاطمة١٤٦

متخرج٠٠٠٤٥٩٩٥١٤٤٢٥٥٠--------٩٩١٥٥٥٢٤٥٠٨٢١٤٨٧م سلطان عبدة منصور أحمد فتحى١٤٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٣٧٤٤١٠٥٢٠٤٩--------٧٢١٣٠٥١٥٣٢٣١٨٤٢١مفتحي مجدي فتحي عبدالهادي١٤٨

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٢٨١٠٨١٧٨١------ل٦٤السمكى اإلستزراع٧٢١٠٥٣١٥٣١٦١٨٣٤٨مفرج ممدوح فرج هللا يوسف عوض١٤٩

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦٦٣٣٥٨٤١٠٢١٥٤٣--ل٥٠تجارب وتصميم احصاءل٥٩اآلفات مقاومة أالتل٥٧أالت نظرية٦٩٩٥٩١٢٢٠٣١٢٢١٥مفهمي محمد محمد الحالل١٥٠

الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٣٣٦٣٧١٠٨١٧٤٢------ل٥٠المواد واختبار خواص٧٥١١٠٥١٥٢٧٦١٥٣١١مكريم أسامة أمين محفوظ١٥١

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٣٣٦٦٩٥١٠٥١٧١٨--ل٥٣اآلفات مقاومة أالتجـ ض٠حرارة انتقالل٥٠المواد واختبار خواص٦٩١٠٢٣١٨٣٦٧١٢٢٢٥مكريم عثمان عبدالغني قشطه ١٥٢

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٥٢٧٥١٤١٢٠١٩٢٥--ل٥٨الحصاد بعد وما الحصاد آالتض٣٩الحصاد قبل ما أالتل٥٧المزرعى والصرف الري هندسة٩٣١٤١١١٢٢٣٣٩١٦٦مكريم مصطفى سعيد طيره١٥٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٨٦١٠٨١٩١٢--------٧٢١١٢٦١٨٣٦٧١٨٤١٩مكريم ناصر رزق الحفناوي١٥٤

ل٦٤المواد واختبار خواص٩٠١٣٢١٢١٤٥١٢١٤٥٨مكمال أشرف أحمد لهلوبه١٥٥
 التفاضيلية المعادالت)2 رياضة

والتكامالت
متخرج٤١٢٢٣٠٥٤١١٣٩١٤٤٢٤٦٠ل٥٢حديثة فيزياءل1٥٠مستوية مساحةل٦٤

متخرج٣٩١٨٢٤٨٩٧٣١٤٤٢٣٨٨--ل٦٤زراعي ارشادل٦٢األغذية حفظ هندسةل٥٦اآلفات مقاومة أالت٩٦١٤١٥١٨٣٣٠٢١٤٦١ممحروس أشرف محروس الجوهرى١٥٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٩٦١١٠٨٢٣٧٢--------٧٢١٤١١١٨٤٨٣١٨٤٧٨ممحمد إبراهيم محمد أبوسبع محمد علي ١٥٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٣١٠٨٢٠٥٣--------٧٢١٢٠٠١٨٤٢٢١٨٤٣١ممحمد إبراهيم محمد العيسوى ١٥٨

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٣٣٠٥٩٤١٠٨١٧٠٩--ل٥٩الحصاد بعد وما الحصاد آالتل٦٤الزراعية المباني وتصميم تخطيطض٣٠والحيوية الهندسية النظم برمجة٧٨١١١٥١٨٣٣٤٦١٣٧مالرحمن عبد إبراهيم أحمد محمد١٥٩

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٤٢٤٤٦٧١٠٨١٦٨٥--ل٥٠المخلفات وتدوير التداول هندسةل٦٤الحصاد بعد وما الحصاد آالتض٤٢والمتجددة الجديدة الطاقة٨٤١٢١٨٦١١٢١٢٢٤١ممحمد أحمد إبراهيم محفوظ ١٦٠

ل٥٠والمتجددة الجديدة الطاقةل٦٤أالت نظرية٩٠١٣٣٥٢١٤٦٤١٨٤١٥ممحمد أحمد الشافعي الشاذلي١٦١
 وتحليل االنشاءات نظرية

2 االجهادات
الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٧٤٨١٠٥٦١٣٨٢٣٩١--ل٦٣

باق١٣٥٦١٥٢٥٩٨٤١٢٠٨--ل٥٦اآلفات مقاومة أالتجـ ض٦حرارة انتقالجـ ض٢٧المواد واختبار خواص٦٩٩٤٩٦١٠٣٦١٠٠ممحمد أحمد عبداللطيف عبدالسالم عطية ١٦٢

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٥٣٩٨٨٣١٠٨٢٠٥٥----ل٦١المواد واختبار خواصل٦٤أالت نظرية٦٩١١٧٢١٥٣٣٩١٨٤١٩ممحمد أحمد محمد عبد الحميد عبد التواب١٦٣

الرابع للمستوى منقول١٣٥٥٣٦٧٣٠١٠٨١٨٣٥------ل٥٥المواد واختبار خواص٧٢١١٠٥١٥٣٠١١٨٣٧٤ممحمد أحمد محمد عتمان١٦٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٦٧١١٠٥١٧٣٠--------٦٩١٠٥٩١٨٣١٢١٨٣٥٩ممحمد أحمد محمود عبدهللا١٦٥

باق٠٠٠١٥٢٩٥٨٤١٢٤٦--ض2٣١ حرارية ديناميكاجـ ض٨حرارة انتقالجـ ض٢٠المواد واختبار خواص٦٩٩٥١٩١٧٩٦١١٦ممراد محمود اسماعيل محمد١٦٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٣٠١٠٨١٨٩٤--------٧٢١١٦٤١٨٣٦٢١٨٣٦٨ممحمد أشرف عبد الحميد مصطفي١٦٧

متخرج٣٩١٦٧٤٨١٠٣٨١٤٤٢٤٧٧--ل٥٠المواد واختبار خواصل٦٤الزراعية والقوى الجراراتل٥٣أالت نظرية٩٦١٤٣٩٢١٤٧٥١٨٣٩٦ممحمد اللطيف عبد أيمن محمد١٦٨

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٢٣٠٥٦٩١٠٨١٧٤٣--ل2٥٤ حرارية ديناميكال٦٤تجارب وتصميم احصاءل٦٤أالت نظرية٧٨١١٧٤٦١٢٥١٥٢٦٢ممحمد حسن أبو الحسن المغربى١٦٩

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٤٣٣٦٨١١٠٥١٦٨٥--ض٣١حرارة انتقالل٥٠المواد واختبار خواصل٦٤أالت نظرية٧٢١٠٠٤١٢٢٤٤١٥٣٢٣ممحمد حماده رجب أبو احديد١٧٠

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٠٥٨٦١٢٦٢٠٣٥--ل٦٤والحيوية الهندسية النظم برمجةض٤٢اآلفات مقاومة أالتض٣٢حرارة انتقال٩٦١٤٤٩١٢٢١٢١٥٣١٠ممحمد حفني محروس الجوهرى ١٧١

باق٠٠٠٣٥٦٦٩٩٨٧--------٦٦٩٣١٣٥٦٠٠ممحمد حمدى عرفه نور الدين ١٧٢

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٤٦١٠٨١٨٩٤------ل٦٤المواد واختبار خواص٧٢١٠٤٨١٥٣٥٢١٨٤٣٠ممحمد رضا عبد المنعم قطب سالم ١٧٣

باق٣٩١٦١٣٣٥٨٧٩٩١٥٢٠--ل٥٠اآلفات مقاومة أالتل٦١المزرعى والصرف الري هندسةل٥٠المواد واختبار خواص٦٦٩٣٣١٥٢٧٦٩١٥٠ممحمد رضا محمد عبدالمقصود ١٧٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٤٩١٠٨١٩٠٢--------٦٩١٠٥٣٢١٤٣٧١٨٤١٢ممحمد رمضان محمد منصور ١٧٥

باق٢٦١١٧٣٣٦١٩٩٩١٥٢١--ل٥٦تجارب وتصميم احصاءض٣١المواد واختبار خواصل٦١أالت نظرية٦٦٩٠٢١٢٢٢٨١٥٢٧٤م مرزوق إبراهيم سامى محمد١٧٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٩٤١٠٨١٩٣٨-----.--٧٢١١٤٤١٨٤٠٠١٨٣٩٤ممحمد سعيد صالح عثمان الشامى١٧٧

باق٢٦١١٧٢١٣٨١٨٧١٢٨٤--ل٥٣األغذية حفظ هندسةجـ ض٣حرارة انتقالل٦٤السمكى اإلستزراع٦٦٩٠٣٣٥٢١٢٢١٢ممحمد سعيد عبد العزيز نصار ١٧٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠١٢٢٦٩١٠٨١٦٥١--------٩٦١٣٨٢٦١١٧٦١٥٢ممحمد سيد إمام محمد١٧٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٢٥١٠٨١٨٢٢--------٧٢١٠٩٧١٨٣٤١١٨٣٨٤ممحمد شريف زغلول عبدالقادر١٨٠

الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٤٣٣٦٥٠١٢٩٢١٤٧--ل٦٤المخلفات وتدوير التداول هندسةل٥٠والحيوية الهندسية النظم برمجةل٦٠األغذية حفظ هندسة٩٦١٤٩٧١٥٢٦٥٩٢١١معبدالجليل عبدالحكيم شريف محمد١٨١

الكلية عميد

عامر حافظ أيمن/ د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم محمد إلهام/ د.أ

أ

الكنترول رئيس                               
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باق٠٠٠٠٠٧٥١٠٦٢--------٧٥١٠٦٢٠٠٠٠ممحمد صبحي محمد خالف١٨٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٤٤١٠٨١٩٩٤--------٧٢١١٥٠١٨٣٩٠١٨٤٥٤ممحمد صالح عبدالواحد متولي الجعار١٨٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٢١١٠٨٢٠١٢--------٧٢١١٩١١٨٣٨٨١٨٤٣٣ممحمد طارق حلمى عبدالسالم١٨٤

الرابع للمستوى منقول١٣٥٧٣٦٧٤١١٠٨١٨١٨------ل٥٧حرارة انتقال٧٢١٠٧٧١٨٣٥٦١٥٣٢٨ممحمد طارق مصطفي الشعيرى ١٨٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٠٢١٠٨١٨٢٠--------٧٢١٠١٨١٨٣٧٦١٨٤٢٦ممحمد عادل محمد غباشي أبو يوسف ١٨٦

باق٣٩١٧٨٢٧٥٠٣٩٣١٣٨٨--ل2٥٠نباتى انتاج اسسل٦٤السمكى اإلستزراعل٦٤أالت نظرية٦٦٨٨٥٩١٧٥٩١٥٠ممحمد عبدالحميد وهبه طايل١٨٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٢٨١٠٨١٨٤١--------٧٢١٠١٣١٨٤١٤١٨٤١٤معلى الحاج عبدالحافظ عبدالرازق محمد١٨٨

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦٤٣٠٥٧٣١٠٢١٥٩٤--ل٦٤اآلفات مقاومة أالتل٥٠حرارة انتقالل٥٠المواد واختبار خواص٧٢١٠٢١١٢٢٢٨٩١٨١ممحمد عصام عبد الحكيم عبد الرازق ١٨٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٦١١٠٨١٩٩٨--------٧٢١٢٣٧١٨٣٧٧١٨٣٨٤ممحمد عصام علي حسن ١٩٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٩٠١٠٨١٨٦٦--------٧٢٩٧٦١٨٤٥٢١٨٤٣٨ممحمد على محمد عبد اللطيف ١٩١

الرابع للمستوى منقول١٣٦٣٢٧٥٧٦١١١١٨١٠--جـ ض٢٩اآلفات مقاومة أالتض٣٥حرارة انتقالل٦٣المزرعى والصرف الري هندسة٨٤١٢٣٤٩١٧٥١٥٣٣٨ممحمد علي محمد عبدالعزيز١٩٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٠٩١٠٥١٨٤٠--------٦٩١٠٣١١٨٤١١١٨٣٩٨ممحمد عماد الدين عبد الغني جلهوم ١٩٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٤٢١٠٨١٧٦٦--------٦٩٩٢٤٢١٤٤٢١٨٤٠٠ممحمد فتحي السيد عرفة١٩٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٢٧٥٥٦١٢٦٢٠٧٣--------٩٩١٥١٧١٨٣٤٥٩٢١١ممحمد فتحي محمد السيد الجمل ١٩٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٢١١٠٨١٨٦٨--------٧٢١١٤٧١٨٣٤٧١٨٣٧٤ممحمد قطب علي عفر١٩٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠١٥٣٠٩١٠٨١٧٣٩--------٩٣١٤٣٠٩١٥٣٦١٥٦ممحمد محسن عطيه محمد الشرقاوي١٩٧

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٧٨١٠٨١٩٠١--------٦٩١٠٢٣٢١٤٧٣١٨٤٠٥ممحمد محمود السيد أحمد ١٩٨

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨٣٣٠٦٣١١١٤١٨٣٨--ل٥٥الزراعية المباني وتصميم تخطيطل٦٤والحيوية الهندسية النظم برمجةل٦٤زراعي ارشاد٨٤١٢٠٧١٢٢٣٦٩٢١٢مالعليمي محمد السيد مصطفى محمد١٩٩

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٦٣٣١٠٨١٧٤٢------ل٦٤المواد واختبار خواص٧٢١١٠٩١٥٣٠٨١٨٢٦١ممحمد مصطفي محب حجازى٢٠٠

باق١٣٥٠١٢٢٣٦٩٣١٣٩٤--جـ ض١٠الحقلية المحاصيل انتاجل٥٠داخلى احتراق أالتض٣٨حرارة انتقال٨١١١٥٨٩١٨٦٠٠ماالسكافي حسن ياسر محمد٢٠١

الرابع للمستوى منقول١٣٥٤٣٦٧٤٧١٠٨١٨٧٦------ل٥٤حرارة انتقال٧٢١١٢٩١٨٣٨٦١٥٣٠٧ممحمود أحمد كامل حسن ٢٠٢

الرابع للمستوى منقول١٣٩٠٣٦٩٦٣١٠٨٢٢٩٢------م٩٠السمكى اإلستزراع٧٢١٣٢٩١٥٣٩٩١٨٤٧٤ممحمود السيد رجب بلح٢٠٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٣٩١٠٨١٨٩٢--------٧٢١٠٥٣١٨٤٢٧١٨٤١٢ممحمود جالل عبدالرحيم شعبان ٢٠٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦١٠٤٤١٠٨٢٦٠٣--------٧٢١٥٥٩١٨٤٩٣١٨٥٥١ممحمود حمدى محمد عماره٢٠٥

متخرج٢٦١٢٦٤٨١٠١١١٤٤٢٤٩٨----ل٦٢الحقلية المحاصيل انتاجل٦٤والداجني الحيواني االنتاج مزارع أالت ٩٦١٤٨٧٢١٤١٠٢١٤٧٥ممحمود خالد محمد حسن سالم ٢٠٦

الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٨٣٩٧٧٣١٢٠١٩٢٧--ل٦٤داخلى احتراق أالتل٦٤الزراعية المباني وتصميم تخطيطل٥٠والحيوية الهندسية النظم برمجة٨١١١٥٤١٨٣٣٨١٢٢٥٧ممحمود راتب علي عيد عرفه٢٠٧

الرابع للمستوى منقول٢٦١٠٩٣٦٦٤٣١٠٨١٧٠٣----ل٥٩األغذية حفظ هندسةل٥٠المواد واختبار خواص٧٢١٠٦٠١٥٢٧٤١٥٢٦٠ممحمود زكريا محمد عبد الحميد ٢٠٨

باق٠٠٠٦١١٣٧٢١٠٢٥--------٦٦٩١٢٦١١٣٠٠ممحمود سامي حسن شافعي ٢٠٩

متخرج٤١٢٢٥٣٥١١١٥٥١٤٤٢٥٩٨ل2٦٤نباتى انتاج اسسل٦٤المخلفات وتدوير التداول هندسةل٦١الحصاد قبل ما آالتل٦٤أالت نظرية٩٣١٤٤٣٢١٤٨٦١٨٤١٦ممحمود سعيد محمد جادهللا٢١٠

الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٤٢٨٢٥١٠٨١٧٧٢----ل2٦٤نباتى انتاج اسسل2٦٤ماكينات رسم ٦٦٩٤٧١٨٣٧٥١٨٣٢٢ممحمود عباس كمال عباس أبوحطب ٢١١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٠٥٥٨١٠٢١٥٧٠--------٧٢١٠١٢١٥٢٧٨١٥٢٨٠ممحمود علي رجب علي عيد ٢١٢

الرابع للمستوى منقول٢٦١١٤٣٩٧٦٥١٠٨١٧٤٦----ل2٦٤ماكينات رسم ل٥٠المزرعى والصرف الري هندسة٦٩٩٨١١٨٣٥٧١٥٢٩٤ممحمود فكري عبدالمحسن شلبي ٢١٣

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨١٥١١٠٩٦١٤١٢٤٦٠--ل٥٥داخلى احتراق أالتل٦٢حرارة انتقالل٦٤المزرعى والصرف الري هندسة٩٠١٣٦٤٢١٤٧٠٢١٤٤٥ممحمود محمد أحمد العشماوي٢١٤

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩١٢٧٥٥٠١٢٠٢٠١٦--ل٦٤المخلفات وتدوير التداول هندسةل٦٤والحيوية الهندسية النظم برمجةل٦٣البيئي والتحكم الجودة نظم هندسة٩٣١٤٦٦٠٠١٨٣٥٩ممحمود محمد السيد القبانى٢١٥
 في اآللى الحاسب تطبيقات

(ل-  درجة 64) المجال

باق٢٦١٢٤٣٠٦١١٩٩١٥٥٨--ل٦٠اآلفات مقاومة أالتجـ ض٢٧المواد واختبار خواصل٦٤أالت نظرية٦٩٩٤٧١٢٢٣٧١٢٢٥٠ممحمود محي محمد اسماعيل غانم٢١٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٦٥١٠٨٢١١٦--------٧٢١٢٥١١٨٤٣١١٨٤٣٤ممحمود مسعد محمود السيد سليمان٢١٧

الكلية عميد

عامر حافظ أيمن/ د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم محمد إلهام/ د.أ

أ

الكنترول رئيس                               

الشونى فؤاد/ د.أ                               
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مالحظـــــــاتالنتيجة

متخرج١٣٥١٤٨١٠٢٣١٤٤٢٤٦٨------ل٥١والحيوية الهندسية النظم برمجة٩٦١٤٤٥٢٤٥٤٦٢١٤٢٦ممحمود مسعود عبدالفتاح سيدأحمد منصور٢١٨

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٣٦٢٦١٠٥١٦٨٥------ل٦٤األغذية حفظ هندسة٧٢١٠٥٩١٥٢٩٢١٥٢٧٠معبدالحكيم محمد صبحى مريم٢١٩

باق٠٠٠٠٠٧٢١٠٦٤--------٧٢١٠٦٤٠٠٠٠مخليفة الوهاب عبد عبدهللا مريم٢٢٠

الرابع للمستوى منقول٣٩١٩٢٤٥٩٢٦١٣٥٢٢٦٠--ل٦٤الحصاد بعد وما الحصاد آالتل٦٤اآلفات مقاومة أالتل٦٤حرارة انتقال٩٠١٣٣٤١٨٣٧٤١٨٣٦٠م شعيب علي شعبان مصطفى٢٢١

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٠٦١٦١٠٥١٨٧٦--------٧٥١٢٦٠١٢٢٦٢١٨٣٥٤ممصطفى محمد عبدالعزيز نجم ٢٢٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٨٩٤١٠٨١٩٢٢--------٦٩١٠٢٨١٨٣٨٥٢١٥٠٩معزام شفيق فيصل محمد مصطفى٢٢٣

ل2٥٢ حرارية ديناميكاض٣٩المواد واختبار خواص٦٦٨٦٣٩١٦٩١٢٢٥٢ممصطفي محمود محمد موسي االحوق٢٢٤
 والداجنى الحيوانى االنتاج اسس

2
باق٢٦١٠٢٢٧٥٢٣٩٣١٣٨٦--ل٥٠

متخرج٢٦١١٩٤٥٩٥٢١٤٤٢٤٦٣----ل٥٥الحقلية المحاصيل انتاجل٦٤الحصاد قبل ما أالت٩٩١٥١١١٨٣٩١٢١٤٤٢ممنار طارق فتحي هيكل ٢٢٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٩٧٧١١٠٨١٧٥٠--------٦٩٩٧٩٢١٤٠٢١٨٣٦٩مميسون محمود عبد المحسن إبراهيم٢٢٦

الرابع للمستوى منقول١٣٥٣٣٦٧٤٧١٣٢٢٢٤٤--ض٣٦داخلى احتراق أالتل٥٣المخلفات وتدوير التداول هندسةجـ ض٠والحيوية الهندسية النظم برمجة٩٦١٤٩٧٢١٤٣٦١٢٢٥٨مميالد محمد مسعود صالح العربي٢٢٧

الرابع للمستوى منقول١٣٥٥٣٠٥٥٥١٠٢١٥٩٠----ل٥٥اآلفات مقاومة أالتض٣٨حرارة انتقال٧٢١٠٣٥١٥٢٩٨١٢٢٠٢منادر صالح عبدالحميد أبو العباس ٢٢٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٣٩١٠٨١٩٤٤--------٧٢١٢٠٥١٨٣٦٣١٨٣٧٦منادر محمد إبراهيم محمود القط٢٢٩

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٩٧٧٣١٠٥١٧٢٩------ل2٦٤ماكينات رسم ٦٦٩٥٦١٨٣٥٩١٨٣٥٠مفرج مصيلحى عبدالحميد نبيل٢٣٠

ل1٦٤مستوية مساحة٦٦١١١٩١٨٤٢٣١٨٤٤٦منجاح إبراهيم حلمى إبراهيم موسى٢٣١
 وتفاضل تحليلية وهندسة جبر

1 وتكامل
الرابع للمستوى منقول٢٦١٢٨٤٢٩٩٧١٠٨٢١١٦----ل٦٤

الرابع للمستوى منقول٣٩١٦١٣٠٥٤٨١٠٢١٦١٧--ل٥٠اآلفات مقاومة أالتل٥٠الحصاد قبل ما أالتل٦١الزراعية والقوى الجرارات٧٢١٠٦٩٩١٧٣١٢٢١٤مندي عماد أحمد محمد بشير٢٣٢

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨١٠١٠٨٢٠٥٥--------٧٢١٢٤٥١٨٣٨٤١٨٤٢٦مندى ماهر عبدالمغني زعزع ٢٣٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٦٦٨١٠٢١٥٤٧--------٦٦٨٧٩١٥٢٦٠٢١٤٠٨منرمين محمد أحمد عبدالفضيل٢٣٤

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٩٢١٠٨٢١٩٠--------٧٢١٢٩٨١٨٤٨٤١٨٤٠٨منوح ربيع مبروك رفاعي٢٣٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٥٤١٠٨٢١٢٣--------٧٢١٢٦٩١٨٤٠٣١٨٤٥١منورا شعبان امام عبدهللا٢٣٦

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٥٠١٠٨١٩٠٥--------٧٢١١٥٥١٨٣٦٣١٨٣٨٧منورهان عصام محمود طوالن٢٣٧

الرابع للمستوى منقول٣٩١٨١٣٣٦٠١١٠٥١٥٩١--ل٥٣األغذية حفظ هندسةل٦٤الحصاد قبل ما أالتل٦٤أالت نظرية٧٢٩٩٠١٥٢٦٧٩١٥٣منورهان محمود السيد عبد العزيز أبوفاطمه ٢٣٨

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٠٤١٠٨١٩١٤--------٧٢١١١٠١٨٤٢٠١٨٣٨٤مهاله مجدى حبيب رزق٢٣٩

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٨٦٣١٠٨٢١٢٦--------٧٢١٢٦٣١٨٤٢٣١٨٤٤٠مهدى محمد محمد محمد ٢٤٠

باق٠٠٠٢٧٥٢٤٩٣١٦٠٦--------٦٦١٠٨٢١٥٢٨٤١٢٢٤٠مالجباس محمد الدين عماد هديل٢٤١

الرابع للمستوى منقول٣٩١٧٥٤٢٨٥١١٢٣٢٠٠٢--ل٥٨والحيوية الهندسية النظم برمجةل٦٤األغذية حفظ هندسةل٥٣حرارة انتقال٨١١١٥١١٨٣٣٦١٥٣٤٠مهشام عبد الحميد فراج٢٤٢

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٨٣٦١٠٨٢١٠٦------ل٦٤اآلفات مقاومة أالت٧٢١٢٧٠١٨٤٥٧١٥٣١٥موائل السعيد توفيق نصار٢٤٣

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٣٣١٠٨١٨٣٢--------٧٢١٠٩٩١٨٣٨٤١٨٣٤٩موجيده أيمن رجب عيسي ٢٤٤

الرابع للمستوى منقول١٣٦٤٣٦٧٧٤١٠٨٢٠٥٠------ل٦٤الزراعية والقوى الجرارات٧٢١٢٧٦١٥٣٠٠١٨٤١٠مياسمين رضا محمد سالم ٢٤٥

الرابع للمستوى منقول٠٠٠٣٦٧٢٧١٠٨١٧٩٨--------٧٢١٠٧١١٨٣٦٥١٨٣٦٢ميوسف رجب الشحات محمد٢٤٦

متخرج٢٦١٠٣٤٨١٠٥٣١٤٤٢٤٩٥----ل٥٣داخلى احتراق أالتل٥٠والحيوية الهندسية النظم برمجة٩٦١٤٤٢٢٤٥٤٦١٨٤٠٤مالنجار يوسف محمود يوسف٢٤٧

جـ ض٢٨المواد واختبار خواص٩٦١٤٧٧٢١٣٩٩٢١٤٤٥ب السعدى الجواد عبد الوهاب عبد محمد٢٤٨
 الكهربية الهندسة مبادى

وتطبيقاتها
الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٤٥٨٩٤١٤١٢٣٧١----(درجة 64) الحاسب تطبيقاتل٥٠

الرابع للمستوى منقول٠٠٠١٨٣٨٥١١٤١٨٨٧--جـ ضغالمخلفات وتدوير التداول هندسةجـ ضغوالحيوية الهندسية النظم برمجة--األغذية حفظ هندسة٩٦١٥٠٢٦١٠٣١٢٢٨٢ب الكنفانى محمود محمد عزت محمود٢٤٩

باق١٣٥١٩١٩٤٩٣١٤٥٨--جـ ضغالزراعية المباني وتصميم تخطيطجـ ض٧والحيوية الهندسية النظم برمجةل٥١األغذية حفظ هندسة٨٤١٢٦٤٠٠٦١٤٣بمصطفى رمضان عبدالفتاح مصطفى نصار٢٥٠

متخرج١٣٦٤٤٥٩٧٤١٤٤٢٤٧٢------ل٦٤زراعي ارشاد٩٩١٤٩٨١٨٣٨٩٢٤٥٢١بمصطفي محمود صابر عبد الواحد عيد الشريف ٢٥١

متخرج٢٦١٢٨٤٥٨٩٨١٤٤٢٤٥٥----ل٦٤داخلى احتراق أالتل٦٤والحيوية الهندسية النظم برمجة٩٩١٥٥٧٢١٤٣١١٨٣٣٩بالبيومى محمد سعد محمود ميار٢٥٢

 الجندي إبراهيم حسين سعيد٢٥٣

 من

 الخارج

1فـ
متخرج٠٠٠٤٥٩٨٨١٤٤٢٤٨٩--------٩٩١٥٠١٢١٤٦٧٢٤٥٢١

 البندارى عبدالرحيم محمد شادى٢٥٤

 من

 الخارج

2فـ
الرابع للمستوى منقول١٣٥٠٢١٤٥٨١٠٨١٧٤٢------ل2٥٠ حرارية ديناميكا٨٧١٢٨٤١٢٢٥١٦١٥٧

الكلية عميد

عامر حافظ أيمن/ د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

غنيم محمد إلهام/ د.أ

أ

الكنترول رئيس                               

الشونى فؤاد/ د.أ                               


