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كشف رصد درجات وتقدٌرات طالب المستوي الثالث 

 2022 / 2021العام الجامعً  - الفصل الدراسً األول 

الهندسة الزراعٌة

 جامعة المنوفٌة 

  كلٌة الزراعة 

  شبٌن الكوم
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----جـ412251721٠396٧----------------و٨5ل5٧ل5٩ض جـ2٩ض42ل50مابراهٌم سامى فتح هللا ٌوسف1

جـ جـ٧5جـ جـ٧٨ل60جـ65جـ6٩ل63مابراهٌم عاطف ابراهٌم عبد العزٌز 2
جبز وهُدطت تحهيهيت وتفبضم 

1وتكبيم
----ل61841٠69121950--------------ض جـ2٧

----جـ7214716912٠665--------------ل161رطى هُدطً جـ٧2جـ جـ٨1جـ جـ٧6ل50ل5٨جـ٧3ماحالم محمد عطا على سلٌمان3

ل5٧ض جـ2٧ل56ض جـ1٩ض32ض34ماحمد ابوالحدٌد جابر ابوالحدٌد4
جبز وهُدطت تحهيهيت وتفبضم 

1وتكبيم
----ض261136694636--------------ض جـ2٧

ل55ل51ل54ض جـ2٩ض42ض30ماحمد جمال احمد ذكى5
اطض انصُبػبث انغذائيت 

2واألنببٌ 
----ل41221٠6687553--------------ل50

----ل6184٠672113661----------------جـ جـ٧6جـ جـ٨2جـ65ل5٨ل60جـ65ماحمد جمعه فتح هللا عبد العزٌز ونس6

----ل4122297211615٧----------------جـ جـ٧5ض جـ25ل50ل50ض جـ1٧ل54ماحمد حسن عامر المغربى٧

جـ6٨هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ض جـ25--------ماحمد حمدى صبرى عبد التواب رزق٨
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض35

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل50ارشبد سراػيض36

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل62

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ض41223887125631----ل5٨

----جـ6184677213٠566----------------جـ جـ٨1و٨٧جـ جـ٧6جـ جـ٧6جـ جـ٧٩جـ6٨ماحمد ربٌع حامد عبد المجٌد٩

----ض61838372113640----------------جـ جـ٨1جـ66جـ٧1ل50جـ65ل50ماحمد رجب اسماعٌل ترك10ً

ض جـ24ارشبد سراػي------ض جـ6ض جـ13--ماحمد زكى مصطفى سمٌه11
اطض انصُبػبث انغذائيت 

2واألنببٌ 
----ل135٠7599650------------ل50

----ل4122186691956----------------جـ65ل50ل52ض جـ20ل51ض30ماحمد سامى عبد العزٌز محمود سحلول12

----جـ51527572111366----------------ل64ل5٩ل52ض جـ26ل50ل50ماحمد سامى عبدالنور محمد13

----ل5152727211٠45٧----------------جـ6٨ل52ل50ض31ل50ل52ماحمد سٌد شعالن عبدالحلٌم14

----جـ جـ618483721415٧٩----------------و٨5و٨5و٨5جـ جـ٧5جـ جـ٧٨جـ جـ٧5ماحمد سٌد عبدالحمٌد ابو شبك15

ل5٧ل50ل56ل50ض36ض3٩ماحمد شعبان زٌنهم حسن16
َظزيت االَشبءاث وتحهيم 

2االجهبداث
----ل5152636687950--------------ل50

ل61ل50ل50ض جـ2٩ل50ل50ماحمد صالح شحاته السحٌمى1٧
أالث يشارع االَتبج انحيىاَي 

وانداجُي
----ض515261751٠6345--------------ض3٨

----ل39162691٠8654----------------ل62--ض3٨ل50ض35ل50ماحمد طارق سالم ابوسرٌع محمد1٨

----ل51526972117356----------------ل61--ل53ل50ل55ل50ماحمد عادل انور بٌومى جمعه1٩

----ض1358721٠9634----------------ض34ض3٨ل5٨ض جـ26ض3٨ض32ماحمد عبد الوهاب محمد مصطفى العسكرى20

ل50ل52ل60ض جـ26ل50ل50ماحمد عبدالتواب الزناتى ابو ٌوسف21
اطض االَتبج انحيىاًَ 

2وانداجًُ
----ل515262691٠5٠54--------------ض44

----ل26111691٠1750----------------ل61ض جـ13ل50ض جـ٩ض جـ23ض35ماحمد عبدالصبور محمد شٌخ السوق22

------------ماحمد عمر محمد الشٌمى 23
أفبث انًحبصيم وانبظبتيٍ 

ويكبفحتهب
----------------٠٠٠69922------

----ض41222772117334----------------ل62ض41ل56ل50ل5٩ض جـ2٨ماحمد كمال اسماعٌل ابراهٌم عقباوي24

----ل61833372116361----------------جـ٧0ل51ل62ل50ل50ل50ماحمد ماهر محمد عبد العزٌز دهب25

--ل64ل6183457211٠461----------------جـ65جـ جـ٧5ل50ل50ل55ل50ماحمد محروس صابر محمدابو العنٌن26

----ل61841672127٠5٩----------------جـ٧1جـ جـ٧5و٨٩ل55ل61جـ65ماحمد محسن احمد عبد المحسن2٧

----ل6183296694150--------------ل250اطض اَتبج َببتًجـ6٨ل61ل50ل50ض31ل50ماحمد محمد جمعه الترحى2٨

----ل412222691٠755٨----------------جـ٧2ض41ل50ض32ل50ل50ماحمد محمد زكى القعقاع2٩

----ل261٠872117٠60----------------ل5٨ض جـ26ل50ض36ض جـ1٧ض35ماحمد محمد ٌونس على برٌشه30

جـ٧1هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ض جـ21------ض30ماحمد ٌاسر عبدالمنعم جادهللا31
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض جـ2٨

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض34

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ل391799٠139352------ل5٨

----ل4122٠96692152--------------ل155رطى هُدطً ل50ل50ل54ض جـ2٧ض34ض3٧ماسامه احمد عبدالعظٌم محمود32

----ل261٠٠6991٠50------------ل150يظبحت يظتىيتض جـ22٧ديُبييكب حزاريت --ض3٨ل50ض34ض3٧ض جـ24ماسامه هالل صبحى محمد سلٌم33

----جـ412223721239٧0----------------ل52جـ65ل56ض35ض35ل50ماسراء صبحى رمضان عثمان34

----جـ61837972121265----------------جـ جـ٧5جـ٧0ل5٧ل51جـ65ل61ماسراء محمود ٌونس ابراهم ٌونس35

----ل618326721٠665٨----------------جـ٧3ل53ل50ل50ل50ل50ماسالم امٌر محمد احمد36

----ل4122236997960--------------ض جـ220ديُبييكب حزاريت جـ65ل54ل54ض3٩ل50ض3٩ماسالم بدر محمد مؤمن بدر مصطفى3٧

--ل64ل51529٠721٠5454----------------جـ جـ٧5ل62ل50ض3٩ل53ل50ماسالم نادر عبد الفتاح محمد3٨

----ل5153٠7721٠5852----------------جـ6٩جـ جـ٧5ل62ل50ل51ض40ماسماء اشرف سلٌمان محمد فرج3٩

----ل61837172111760----------------جـ جـ٧6جـ6٧ل5٧ل50ل5٩ل62ماسماء عزت امٌن احمد رزق40

----ل6184437213٠461----------------جـ جـ٨0جـ جـ٨3جـ66ل5٧جـ جـ٧٩جـ جـ٧٨ماسماء محمد مهدى العو41

----ل61839٠72125953----------------جـ جـ٧5جـ٧2ل5٩ل50جـ6٨جـ66ماالء اٌمن لطفى احمد النجار42

----جـ61834972117٠6٩----------------جـ جـ٧6ل56ل61ل50ل50ل56ماالء جمال عبدالمنعم محمد43

----جـ61845372141966----------------جـ جـ٨1و٨5جـ6٩ل61جـ جـ٧5جـ جـ٨2ماالء عبد الحمٌد بٌومى عبد الحمٌد44

----جـ6184417214٠66٧----------------و٨5و٨٩جـ٧3جـ٧1ل51جـ٧2مالصفاء عبدالفتاح ابراهٌم الجندى45

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتجـ جـ٧٨--ل50ل50--ل51مامل ابراهٌم محمد ابراهٌم سٌف الدٌن46
جبز وهُدطت تحهيهيت 

1وتفبضم وتكبيم
----ل515279721٠465٩------------ض جـ2٩

----ل6184٠872119863----------------جـ جـ٧5جـ جـ٧5جـ٧1ل61ل5٩جـ6٧مامل جمال ابراهٌم احمد مطاوع4٧

----جـ618355721123٧0----------------جـ٧3ل54ل54ل50ل5٧جـ6٧مامل عصام سعٌد عبدالعزٌز4٨

----ض391726996643----------------جـ66ل52ل54ض32ض جـ16ض31مامٌر صالح محمد السٌد4٩
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----ل51529372118463----------------جـ جـ٧6--ل55ل50ل62ل50مامٌره فاٌز عبدالسمٌع صقر50

----جـ5153٠8721167٧1----------------جـ٧0جـ66ل5٧ل50ض41جـ65ماٌات عبد المعطً عبد الحلٌم عبد المعطً 51

--ل64ل61835272129461----------------جـ جـ٧5جـ65ل60ل52ل50ل50ماٌه محمود محمد بهنسى52

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت----ل52------مباهر رجب شبل غنٌم53
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض جـ2

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض34

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل61

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
--ل64ل41222٠84121750----ض33ارشبد سراػيل5٧

----ل51533372116656----------------جـ جـ٧٨جـ جـ٧٩جـ66ض34ل60ل50مبكر عبدالحكٌم عبدالرحمن سالمه54

--ل52ل61833772111955----------------جـ٧0ل52ل5٩ل50ل52ل54مبٌشوى اسحق سعد هللا مرزق55

جـ66هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ض42--ض جـ14ض جـ24ض31مبٌومى عماد عبدالعاطى بٌومى56
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
----ل13666988550----------ض36ارشبد سراػيض جـ24

ض جـغهُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------------متسنٌم صبحى عبدالعظٌم الشنشورى5٧
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض جـغ

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض جـغ

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ض جـغ

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ض جـغ

َظزيت اإلَشبءاث 

2وتحهيم االجهبداث
------٠٠٠8713٠2----ض جـغ

----جـ2611172119866----------------ل61ض40ض3٩ض31ض35ل50محبٌبه اشرف محمود مغربى5٨

----جـ5152967212٠3٧2----------------جـ65جـ٧0ل5٨ل50ض35ل53محبٌبه محمد شعبان مؤنس5٩

----ض261٠681118533--------------ض233ديُبييكب حزاريت ض جـ2٧ل50ل56ض33ض42ض35محسام حسنى جابر عبدالرحٌم60

----جـ جـ6183657213٠5٨1----------------جـ٧2ل5٧ل52ل50جـ6٨جـ66محور عٌد عبدالشكور على61

--جـ69ض41222772111945----------------جـ65ل51ل61ض3٩ل50ض3٩مخالد هانى خالد احمد62

----جـ6183857213486٧----------------جـ66جـ جـ٧٨جـ65ل60ل5٨ل5٨مخلود سمٌر عبد العزٌز عبد القوى محمود63

----ل39173699785٨----------------جـ65ل5٨ل50ض31ض42ض33مخلود مسعود عبدهللا غانم64

----ل61831869112150----------------ل5٨ل5٨ل50ل50ل52ل50مخلود هشام احمد ابو عامر 65

----ل51529٠72123٠61----------------جـ6٩جـ66ل55ل50ل50ض33مدنٌا ناجى فاروق رمضان66

----ل391766997٠50----------------جـ٧0ل56ل50ض جـ26ض3٩ض3٨مرامى طارق فؤاد مهنى6٧

----جـ61834772115٠٧1----------------جـ6٧ل62ل60ل50ل50ل5٨مرانٌا عبدالعزٌز حسن توفٌق6٨

----ل618367691٠5٠5٩----------------جـ جـ٧5ل61ل62ل53ل61ل55مرنا خالد عبد العزٌز عبد الغنى6٩

----ل6183497212135٩----------------ل63جـ جـ٧5ل52ل50ل50ل5٩مرنا ٌاسر قطب عثمان قطب٧0

----ل51533472123962----------------جـ٧2جـ جـ٨1جـ66ل50ض33جـ65مروضه فؤاد احمد خاطر الحلى٧1

ل5٨ارشبد سراػيجـ6٩هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتجـ٧2--------ل50مزٌنه صابر على حسن بربش٧2
أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
جـ جـ٧5

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
جـ٧1

اطض االَتبج انحيىاًَ 

(خبص) 2وانداجًُ
----جـ7214458712616٨------ل50

ل60هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ل5٧----مسعد احمد سعد السٌد٧3
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل52

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل5٩ارشبد سراػيجـ6٧

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
جـ6٨

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل72143٠81127160----جـ6٧

ض30ض41ل51ض جـ2٧ض34ض جـ22مسعٌد اٌمن سعٌد ابراهٌم مهدى٧4
اطض انصُبػبث انغذائيت 

2واألنببٌ 
----جـ261٠36686865--------------ل52

ل55ارشبد سراػيجـ6٨هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--جـ66ل61ل50جـ65--مسعٌد عبد الوهاب سعٌد عبد الوهاب٧5
تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل72144٠96154٠53----------جـ جـ٧5

----ل5153٠٠6994556----------------جـ٧3جـ6٩ل5٨ل50ل50ض3٨مسعٌد عبدالرحمن سعٌد منصور٧6

----ل51527672113460----------------ل5٧ل54جـ65ل50ض34ل50مسمٌحة محمد احمد محمد٧٧

----جـ5152547211336٩----------------ل50ل54ل50ض جـ2٧ل50ل50مسمٌه السعٌد ابوالفتوح االمبابى٧٨

----ل6184247213٠562----------------جـ جـ٧٧و٨5جـ٧0ل50جـ جـ٧5جـ6٧مسهٌله علً محمد ابراهٌم٧٩

----جـ61837172114765----------------جـ٧1جـ٧1جـ65ل50ل52ل62مسٌد على محمد على٨0

----ل391776693954----------------جـ٧1ض3٨ل56ض جـ1٩ض36ل50مشهاب اشرف عباس مصلحى٨1

----ل5153167211635٩----------------جـ6٨جـ جـ٨0جـ65ل50ض42ل53مشٌرٌن اسامه محمد محمد حسن٨2

----جـ515291721153٧4----------------ل5٨جـ66ل5٨ض35ل50ل5٩مشٌماء ولٌد محمد صالح الدٌن العوضى٨3

--ل64ل5152737211935٧----------------جـ٧0ل50ل53ل50ل50ض36مصبرى اسماعٌل محمد السٌد هٌبه٨4

----ل3915٠6699664----------------ض41ل50ل50ض جـ22ض40ل50مصفوه جمال عبدالرازق عماره٨5

--ل64ل61835472119660----------------جـ جـ٧5جـ6٨ل51ل52ل56ل52مضٌاء سعٌد التهامى شعبان ابو لٌله٨6

ض جـغ--ض261٠٠6989632----------------ل50ض33ل50ض جـ2٨ض34ض جـ2٧مضٌاء عبدهللا محمد عبدالباقى٨٧

----ل61835572119455----------------جـ6٧جـ جـ٧5ل5٨ل50ل50ل55مطارق مصطفى رشدى شرقاوى٨٨

----ل261٠٠721٠٠55٨--------------ض جـ215ديُبييكب حزاريت ل50ض جـ26ل50ض جـ25ض جـ2٨--مطه اشرف طه رضوان٨٩

ل61هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتجـ٧1----------معبد الرازق عوض محمد جادهللا عجوه٩0
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض41

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل56ارشبد سراػيل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل5٧

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل61836487122654----جـ6٩

----جـ61838172117465----------------جـ جـ٨0جـ جـ٧٨جـ65ل50ل54ل54معبد الرحمن اسامه رشدى محمد٩1

----جـ618387721249٧0----------------جـ66جـ٧1جـ جـ٧٧ل52ل5٩ل62معبد الرحمن اشرف عوض ابوقرٌش٩2

----جـ391636911٠666----------------ل5٩ل50ل54ض3٨ض41ض34معبد الرحمن جمال محمد مصطفى مصطفى٩3

جـ٧0جـ65ل50ض جـ20ض جـ22ل50معبد الرحمن سعٌد عبدالموجود محمد قلب٩4
َظزيت اإلَشبءاث وتحهيم 

2االجهبداث
----ل4122356692864--------------ض جـ5

ض36هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ض34--------معبد الرحمن محمد عبدهللا الجمال٩5
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض44

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض41

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ل135٠87129٠56----ض36ارشبد سراػيض جـ23

ل63هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--------ض40--معبد الرحمن محمد معوض اللٌثى٩6
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل52

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل5٩ارشبد سراػيل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل60

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل6183499٠133861----جـ65

جـ٧2هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت----ل50------معبد هللا احمد حنفً محمود٩٧
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل55

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل5٧ارشبد سراػيل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
جـ جـ٧6

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل72141878112254----ل5٨

جـ٧2هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ض31----معبد هللا على عبدالفتاح ابو نار٩٨
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل55

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض40ارشبد سراػيجـ جـ٧5

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل5٨

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل5153129٠129560----ل52
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----ل6183827211٠65٩----------------ل51و٨5جـ6٨ل51ل5٩جـ6٨معبد هللا محمد مصٌلحى السٌد سالمة٩٩

------------معبدهللا شرٌف فوزى عبدالرحمن100
أالث يشارع االَتبج انحيىاَي 

وانداجُي
ل50

هُدطت تصُيغ انًُتجبث 

انشراػيت
ض36ارشبد سراػيل52

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل61

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ل39163781٠7950------ض3٧

----جـ618398721243٧1----------------جـ جـ٧٧جـ جـ٧٨ل5٩ل5٩ل60جـ65معبده محمود عبده محمد خلٌفه101

----جـ جـ618413721278٧٧----------------جـ جـ٧٨جـ جـ٧5جـ٧2ل5٧جـ66جـ65معبٌر ذكى حسن سالمه102

----ل3917٠781٠8452----------------جـ٧0--ل50ض35ل50ض32معلى ماهر ابو الفتوح متولى منصور103

----ل6183387211985٩----------------جـ6٧ل61ل60ل50ل50ل50معلى محمد محمد ابوسالم104

----ل618386721٠7760----------------جـ جـ٨0جـ65ل5٨ل50جـ6٧جـ66معمار ناجح سٌد احمد105

----ل4122٠66691٠54--------------ل250اطض اَتبج َببتًل50ض3٩ل56ض30ل50ض جـ15معمر اسامه محمد متول106ً

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------------معمر عادل عبدالمنعم العسكرى10٧
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض جـ10

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل51ارشبد سراػيض جـ14

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ض33

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل55

اطض انصُبػبث انغذائيت 

2واألنببٌ 
----ض39156699263٩--ض جـ20

جـ6٩--جـ6٧ل50جـ6٩جـ66معمر عبد العزٌز السٌد عبد العزٌز10٨
جبز وهُدطت تحهيهيت وتفبضم 

1وتكبيم
----ل5153216911315٧----------------

--ل64جـ51526169996٧3----------------ل5٨ل53ل50ل50ل50ض جـ2٩معمر عالء حسن محمد10٩

ل61هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--------ض جـ٩--معمر فتح مبروك النجار110
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض42

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل5٧

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل55

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ل412227751٠1256----ض3٧ارشبد سراػيل54

ل60هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ض30----معمر مجدى محمد الكٌالنى111
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض41

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
جـ65ارشبد سراػيل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل61

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل5153٠18712٠350----جـ65

----ل61839372121660----------------جـ جـ٧6و٨5جـ65ل5٧ل56ل54معمر مجدى ٌوسف اسماعٌل112

----ل412222691٠5٠62----------------جـ6٨ل50ل54ض3٨ل50ض3٩معمر محمد محمد عمر عٌارة113

ل60هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------------معمرو حامد ابو المعاطى مدبولى114
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل60

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل51ارشبد سراػيل60

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
جـ6٧

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
جـ٧1

َظزيت اإلَشبءاث 

2وتحهيم االجهبداث
----ل7214219915865٩--ل52

----ل4122317299156----------------ل64ل55ل62ض جـ24ل50ض جـ26معمرو ضٌاء عبدالعزٌز مرسى التهامى115

----جـ618326721٠816٧----------------جـ65ل53ل5٨ل50ل50ل50معمرو طارق محمد خالف116

ل62هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ل54----معمرو ٌاسر محمد النواوى11٧
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل50

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
جـ٧0ارشبد سراػيل53

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل52

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل7214٠687135463----جـ65

----ل4122517211٠955----------------جـ٧0جـ٧2ل50ض3٩ض3٨ل5٩مفاطمه محمد سٌد حشٌش11٨

----ل4122256697255----------------جـ6٧ل50ل5٨ض3٨ض42ل50مفتحى اشرف فتحى الشهالى11٩

----ل61837772113562----------------جـ جـ٧5جـ6٧جـ65ل5٨ل62ل50مفتحى شعبان فتحى ابو غادى120

----ل4122237211765٨----------------جـ66ل50ل5٧ض3٨ض33ل50مفرح محمد احمد جاد121

--ض جـ2٩ض40ض جـ2٧ض جـ1٧ض جـ2٧مفهمى محمد فهمى السٌد خلف122
أالث يشارع االَتبج انحيىاَي 

وانداجُي
----ل٠٠٠721٠3555------------ض31ارشبد سراػيض34

----جـ جـ6185537216٠8٧٧----------------و٨5و٩5و٩6و٨6و٩٧و٩4مكمال صابر رمضان جاب هللا123

----جـ61843872127٠65----------------جـ جـ٧5جـ جـ٧5جـ جـ٧5جـ6٨جـ جـ٧5جـ٧0ممالك احمد عبد العزٌز األعصر 124

----ل412226669٠761----------------جـ٧0ل50ل56ل50ض جـ1٧ض40ممحسن احمد عبد المحسن علً قاسم125

----ل412238691٠1153----------------جـ٧3ل5٧ل5٨ل50ض35ض34ممحمد ابراهٌم محمود مسلم126

----ل3917٠6697262----------------جـ٧0ل50ل50ض36ض جـ2٧ض3٨ممحمد احمد سعد ابو سالم12٧

----ل261٠96688756----------------ل54ض جـ2٩ل55ض30ض جـ24ض3٨ممحمد احمد عبد العزٌز احمد ابراهٌم 12٨

ل56ل50ل50ل50ض جـ2٧ل52ممحمد احمد عبد العظٌم أحمد12٩
جبز وهُدطت تحهيهيت وتفبضم 

1وتكبيم
----ل515258699495٩----------------

----ل39178721٠8562----------------جـ٧0ل50ل5٨ض3٨ض جـ1٨ض40ممحمد اشرف ابراهٌم محمد جوٌده130

----جـ41224٠72117765----------------جـ جـ٧٨--ل61ل50ض جـ24ل51ممحمد اشرف شكرى امٌن131

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ل50--------ممحمد السٌد محمد فتحى عبد المولى132
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض44

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل50

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ل61831687121661----ل55ارشبد سراػيل61

----ل4122٠272113760----------------ل51ض3٧ل50ل50ض جـ2٧ل51ممحمد الصٌاد عبد العظٌم الصٌاد 133

جـ65ل53ل50ل50ل50ل50ممحمد بالل محمد زقزوق134
جبز وهُدطت تحهيهيت وتفبضم 

1وتكبيم
----جـ618318691٠256٧--------------ض جـ2٨

--ل54ل26115691٠4261----------------جـ65ض41ل50ض جـ26--ض33ممحمد حسن ابراهٌم عبداللطٌف135

----جـ6183537211816٩----------------جـ6٧ل60جـ6٩ل52ل50ل55ممحمد حمادة سمٌر هالل136

----ل3916٠691٠1561----------------ل60--ل50ل50ض32ض30ممحمد حماده عبدالعال عبدالغفور13٧

----ل515292691٠2663--------------ض13٩رطى هُدطً جـ6٩جـ6٨ل55ل50ض35ل50ممحمد حمدى عبدالفتاح ابو اسماعٌل13٨

--ل58ل61835472113٠62----------------ل63جـ جـ٧5جـ65ل50ل50ل51ممحمد خالد سعٌد ٌوسف13٩

----ل61838٠721٠9٠56----------------جـ٧2جـ جـ٨1ل62ل50ل50جـ65ممحمد راضى محمد على بدر140

----ل61833372112354----------------ل64ل5٩ل60ل50ل50ل50ممحمد سعٌد احمد محمود هجرس141

----جـ61836269111765----------------جـ66جـ65جـ66ل55ل50ل60ممحمد سعٌد فتحى عبدالبر142

جـ جـ٧٧جـ جـ٧5جـ65ل50ل50جـ65ممحمد سمٌر ابراهٌم سلٌم143
جبز وهُدطت تحهيهيت وتفبضم 

1وتكبيم
----جـ721437691٠61٧0--------------ل55

----ل3916372113262----------------ل60--ل51ل52ض41ض جـ25ممحمد شرٌف عبدالمنعم أحمد عبد العزٌز طه144

----جـ51531٠72114666----------------جـ جـ٧6--جـ65ل50جـ6٩ل50ممحمد طارق على السحٌمى145

----ل51534472116٠60----------------جـ٧3جـ جـ٧5جـ6٩جـ66--ل61ممحمد طارق محمود عبد الموجود موسى146

----ل26111721٠1650------------ض236ديُبييكب حزاريت ل61هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتض جـحرمانض33--ض جـ2٩ل50ض جـ23ممحمد عادل السٌد حسن14٧
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----ل4122٠66688154--------------ل256ديُبييكب حزاريت ل50ض جـ2٩ل50ض جـ23ض34ل50ممحمد عمادالدٌن السٌد محمد هٌكل14٨

----ل618339691٠495٨--------------ض جـغ2رطى يبكيُبثجـ6٩ل55جـ65ل50ل50ل50ممحمد غنٌم عبد العال تاج الدٌن14٩

جـ جـ٧٧هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت----ل50------ممحمد مجدى محمد دوٌدار150
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض جـ1٧

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل60ارشبد سراػيض44

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ض42

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل4122398112٠453----ل52

ل50ارشبد سراػيل61هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ل50--ض3٨ل51--ممحمد محمد زٌان جعفر151
أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ض40

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----جـ51527984123365--------جـ6٧

----ل261٠٠691٠5354----------------ل50ض جـ2٧ل50ض جـ22ض جـ1٩ض32ممحمد مدحت حمدى محمد عبٌه152

----ل515268691٠1450----------------ل60ل50ل5٨ض جـ23ل50ل50ممحمد هشام محمد حمزه153

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتجـ6٨----ل50ل50ض36ممحمد والء عبد ربه احمد رحاب154
تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل61832484127353----------ل50ارشبد سراػيل56

ل54ل50ل50ض جـ26ل50ض30ممحمد ٌاسر عبدالحمٌد محمد155
َظزيت اإلَشبءاث وتحهيم 

2االجهبداث
--ل5٠ض5152576998744--------------ل53

----ل6183197211855٧----------------ل56ل50ل61ل50ل52ل50ممحمد ٌسرى ابو العنٌن ابو العنٌن الكومى156

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ض جـ26--------ممحمود ابراهٌم ابو الفتوح السبكى15٧
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض41

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض44

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل52

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------4122٠5841276--ل253ديُبييكب حزاريت ل50ارشبد سراػيض3٩

----جـ6183937212566٨----------------جـ٧0جـ٧1جـ جـ٧٧ل56جـ6٩ل50ممحمود ابراهٌم شفٌق ابراهٌم15٨

----ل515277699665٩----------------ل62ل5٨ل5٧ض32ل50ل50ممحمود رشدى نادى محمد15٩

----ل6183447212115٧----------------ل61جـ65ل54ل50ل5٩ل55ممحمود سالم عبد الحفٌظ ابو عزٌز 160

----ل412228721٠6٠50----------------جـ65ل62ل50ل51ض3٩ض جـ2٨ممحمود سامى عبدالموجود العالم161

ض جـ1٨ض جـ23ل50ض3٨ل56ض جـ21ممحمود سعٌد محمد مصطفى احمد162
َظزيت اإلَشبءاث وتحهيم 

2االجهبداث
----ل391566693955--------------ل50

--ض جـ20--ض جـ20ض جـ13--ممحمود شوقى المرسى النجار163
أالث يشارع االَتبج انحيىاَي 

وانداجُي
--ض جـغ--135٠72994------------1أطض ػهى انُببث ل250اطض اَتبج َببتًض جـ2٨

----جـ61849172149265----------------جـ جـ٨2و٩1جـ جـ٨1جـ جـ٨2جـ جـ٧٩جـ جـ٧6ممحمود صبري عبدالموجود عبد الصادق164

----ل61836172115455----------------جـ جـ٧5جـ6٧ل54ل50جـ65ل50ممحمود عادل كامل عبدالحلٌم بسٌونى165

--جـ73جـ618542721542٧3----------------و٨٨و٨6و٩٩و٩2و٩0و٨٧ممحمود محمد احمد عطا هللا166

ل5٨هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتل50----------ممحمود محمد على غنٌم16٧
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض34

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل50ارشبد سراػيض جـ2٩

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ض34

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل41221٠9٠12695٧----ل52

----ل61839872112860----------------جـ٧3جـ6٨جـ6٧ل51جـ جـ٧٨ل61ممحمود محمد محمد عبدالتواب16٨

ض3٧هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ض جـ4ض جـحرمان--م       (الجٌزة)محمود محمد محمود صبره    16٩
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل50

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل51

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل50ارشبد سراػيض جـ21

اطض االَتبج انحيىاًَ 

2وانداجًُ
----ض4122٠193136540--ض40

ل50ض3٨--ض جـ6ض جـ2٨ض3٩ممحمود مصطفى محمد ٌوسف1٧0
اطض انصُبػبث انغذائيت 

2واألنببٌ 
----ل135٠699845٧--------------ض جـ1٧

----ل51529٠6698256--------------ل252ديُبييكب حزاريت جـ جـ٧٨ل55ل55ض جـ2٨ل50ض35ممحمود ناجى طلبه محمود1٧1

----ل618393691٠2153----------------جـ66جـ6٩جـ جـ٧٨ل60ل62ل5٨ممحمود نبٌل محمد ابوالفتوح1٧2

ل62هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------------ممحمود نجٌب احمد سعدون1٧3
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل5٩

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
جـ65ارشبد سراػيل5٩

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
جـ66

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل72143٠9٠139٠50--ل15٧اقتصبد ػبو ل62

----ل391826695555--------------ض235ديُبييكب حزاريت جـ٧3ل52ل5٧ض31ض3٧ض3٧ممحمود هٌثم محمود حسن1٧4

جـ6٩هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتجـ جـ٧٩----------ممرٌم احمد محمد سلطان1٧5
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض30

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل5٩ارشبد سراػيل60

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل60

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----جـ6183959315756٩----جـ6٨

----ل41227972125٠5٧----------------جـ جـ٧٨جـ جـ٧5ل61ض3٩ض41جـ65ممرٌم السٌد رجب السٌد1٧6

----جـ61842872132٠66----------------جـ جـ٧٨جـ جـ٧6جـ٧1جـ٧1ل5٩جـ٧3ممرٌم عبد العاطى حسن عٌسى1٧٧

----ل61835772115463----------------جـ٧2جـ6٨جـ65ل50ل50ل52ممرٌم محمد عبدهللا خلٌل1٧٨

--ل64جـ618378691٠1166----------------جـ جـ٧5جـ٧0جـ6٩ل50ل5٨ل56ممسعد عبدالسالم محمد السبك1٧٩ً

----جـ51527772112365----------------جـ6٩ل50ل5٨ل50ض40ل50ممصطفى السٌد عبدالفتاح بكر1٨0

----ض136٠78111945------------ض جـ22٧ديُبييكب حزاريت ل60هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتض جـ2٨ض36--ض3٨ض جـ1٨ض جـ2٨ممصطفى حسنى محمد حسانٌن دٌاب1٨1

----ل39152691٠٠٠50----------------ل50ض30ل52ض جـ26ض3٩ل50ممصطفى سمٌر عبدالهادى عبدالهادى1٨2

----ل39175721٠4755----------------جـ٧2ض3٩ل53ض32ض جـ1٩ل50ممصطفى على رجب العبساوى1٨3

----ل6183557212315٩----------------جـ6٨ل62ل61ل56ل5٨ل50ممصطفى محمد عاصم جمعه عبد الرحمن1٨4

----ل4122457211٠٠51----------------جـ6٨جـ٧0ل5٧ض30ض جـ25ل50ممصطفى محمد مهدى سٌد احمد1٨5

----جـ61837٠721٠93٧2----------------جـ جـ٧٧ل62جـ66ل50ل5٨ل5٧ممصطفى مختار فوزى العرابى1٨6

----جـ618341691٠93٧1----------------جـ٧1ل56ل52ل50ل53ل5٩ممصطفً اسماعٌل عبد المنعم حافظ1٨٧

----جـ جـ618355721169٧5----------------جـ6٨جـ65جـ65ل50ل51ل56مممدوح السٌد ممدوح اللٌثى1٨٨

جـ٧3ض جـ2ض جـ2٩----ل50ممنة هللا احمد  محمد عبد المنعم الفار1٨٩
أالث يشارع االَتبج انحيىاَي 

وانداجُي
ض3٩

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل5٧

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----جـ41224٠8412246٧----------ل60

----جـ61839372127465----------------جـ جـ٧٩جـ٧3جـ6٩ل50ل53جـ6٩ممنة هللا محمد عبد الحكٌم عبد الحفٌظ1٩0

ض40هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتجـ65----------ممنه هللا عبد العزٌز محمد مصطفى مصطفى1٩1
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض جـ13

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض3٨

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
جـ65

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ض412237721٠٠93٩----ل56ارشبد سراػيل51

----ض721458661٠3342--------------ل164رطى هُدطً جـ جـ٨2و٨5ل5٨ل51ل5٩ل5٩ممنه هللا هشام صبحى عبد اللطٌف السٌد1٩2

----جـ61839472125765----------------جـ جـ٧5جـ جـ٧5جـ6٨جـ65ل5٩ل52ممهاب محمد عبدالودود احمد دروٌش1٩3

----ل39188691٠7٠60--------------ض133اقتصبد ػبو جـ6٨ل62ل5٨ض36ض32ض40ممً نبٌل عبد الفتاح قطب فراج 1٩4

----ل51532172119163----------------جـ6٨جـ٧1جـ٧2ل50ض41ل60منجاه خالد محمد على الهالوى1٩5

----ل26116691٠2962----------------جـ66ض3٩ل50ض32ض31ض33منرمٌن زاهر سلٌمان العبد1٩6
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----ل4122237211495٩----------------جـ6٨ل54ل51ض جـ20ض32ل50منسمه عبدالرحمن حمدهللا محمد1٩٧

----جـ61838472126266----------------و٨5جـ جـ٧5جـ٧0ل51ل51ل52منوال مصطفى محمد صدٌق1٩٨

----جـ جـ61847972152٠٧٧----------------جـ جـ٨3و٨٧جـ جـ٧٨جـ جـ٧5جـ جـ٧5جـ جـ٨1منورهان حسٌن ابراهٌم عبد الباسط1٩٩

----جـ51532972127565----------------جـ جـ٧٨جـ جـ٧5ل5٩ل62ض36ل55منورهان خالد ٌعقوب قرنى200

----ل61837872117263----------------جـ جـ٧٨جـ جـ٨2ل62ل52ل50ل54منورهان نصر مبروك محفوظ 201

ل56هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتجـ جـ٧5----------مهاجر شرٌف محمد التهامى شلبى202
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض43

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل52ارشبد سراػيض3٧

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل54

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل5152879٠127352----ل50

--جـ جـ76جـ5153٠87212116٩----------------جـ٧1ل60جـ6٩ض3٩ل50ل5٨مهاجر محمد عبد الحكم على على203

----جـ39174721٠5966----------------جـ66--ل5٨ض3٨ل50ض جـ2٩مهادي مسعد السعٌد عبد القادر المغرب204ً

جـ٧0ل5٩ل56ل50ض جـ25ض3٩مهانم ناصر عبدالعاطى حسن205
َظزيت اإلَشبءاث وتحهيم 

2االجهبداث
----ل515296661٠4463--------------ل61

----ل6184177214٠٠63----------------جـ جـ٧٩جـ جـ٧٨جـ٧0جـ6٨ل50جـ٧2مهبة محمد احمد زٌد206

----جـ5153127211416٩----------------جـ٧3جـ65جـ65ل50ض3٨ل5٩مهدى صالح حنفى صالح20٧

ل53هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ل50----مهدٌر سعٌد دروٌش سكر20٨
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل50

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل55ارشبد سراػيل54

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل50

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل7213799314185٨----جـ6٧

----ل391556688353----------------ل55ل50ل50ض33ض جـ2٨ض جـ21مهشام مسعد محمود محمود عطا20٩

----ل41223772116854----------------جـ66جـ65ل54ض جـ22ض3٧ل52موسام حسن كمال عبد الكرٌم210

----ل39176699585٩----------------جـ٧2ل53ل51ض31ض36ض جـ2٩مٌاسر خالد سٌد احمد211

----جـ41224472119165----------------جـ٧0جـ65ل5٩ل50ض جـ25ض40مٌاسمٌن جمال على الشرقاوى212

----ل61839672134660----------------جـ٧2جـ٧2و٨٧ل54ل50ل61مٌاسمٌن سٌد عوض شرٌف 213

----جـ جـ6184٠2721216٧5----------------جـ جـ٨0ل62جـ جـ٧٧ل5٧ل5٨جـ6٨مٌاسمٌن ضٌاء الدٌن احمد احمد214

----ل5152956687963----------------جـ6٨جـ٧2ل55ل50ل50ض35مٌاسٌن مسعد ابوالقاسم امٌن215

----ل61834٠72116963----------------جـ6٩جـ65ل53ل53ل50ل50مٌوسف احمد عبد الفتاح ٌوسف عبد ربه216

جـ٧2هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ل50------ض3٩مٌوسف خالد ٌوسف حماد21٧
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض43

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل50

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ل5152769314595٩------ل54

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ل52--ل50----مٌوسف صبحى ابراهٌم اسماعٌل21٨
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض42

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل5٧ارشبد سراػيل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل5٧

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل72137796149٠50----ل61

----جـ26115691٠2565----------------جـ65ض41ض31ض جـ16ل50ض جـ2٨مٌوسف محمد صبرى شامى مطر21٩

ض35هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ض جـ2٧----بإبراهٌم أبوالٌزٌد إبراهٌم أبوالٌزٌد عاص220ً
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل50

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل55

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
جـ65

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ل41222693147450--ض جـ215ديُبييكب حزاريت ض34ارشبد سراػيل56

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتجـ65ل50--------بإبراهٌم ناجى مصطفى ناجى الحشاش221
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل50

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض41

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------6183359٠1398------ل53ارشبد سراػيجـ6٧

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ض جـ1٨--ض33بإسالم امٌن عبدالفتاح النجار222
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض43

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ل261٠٠781٠9255------ض جـ13ارشبد سراػي--

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ض32--------بإسالم ربٌع حنفً عبد التواب 223
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض جـ2٩

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض40ارشبد سراػيض جـ2٨

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ض3٨

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
------135٠931363----ض3٩

ل56هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ض جـ25----بأحمد أشرف شرٌف أحمد224
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض جـ22

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل52ارشبد سراػيض44

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ض42

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
------391589915٠6--ض جـ20رطى يبكيُبثل50

ض3٧ارشبد سراػي--ض جـ16ض3٩--ل50--بأحمد جمال سعد خمٌس225
تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
------261٠7841227------------ل5٧

ض36هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ض جـ21----بأحمد خمٌس مصطفى المٌهً 226
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض32

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل62

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ض3٨

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ل136287126451----ض32ارشبد سراػيض جـ2٧

--------ل50ض30بأحمد على سعد الكشكى22٧
هُدطت َظى انجىدة وانتحكى 

انبيئي
ض جـ2٨

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ل261٠٠99154853--------ض3٩ارشبد سراػيض46

ل5٨هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ض جـ20----بأحمد عٌد سعٌد مصطفى22٨
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض3٧

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض30ارشبد سراػيض40

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
جـ6٩

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل3919878121950----جـ٧1

ض36هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ض جـ0----بأحمد محمد أحمد الصوباري 22٩
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض جـ0

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض42

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ض36

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ض٠٠٠87127٠3٧----ض جـ26ارشبد سراػيض46

------٠٠٠811144----------------------------بأحمد ناصر عبد العزٌزعلى230

ض32هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ض جـ24----بأسامة غرٌب محمد الدسوق231ً
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض43

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل51ارشبد سراػيل52

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل60

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل41221387121662----ل50

ل55ارشبد سراػيجـ جـ٧5ل50ل50ض جـ22ل60--بأشرف أحمد أحمد الصعٌدى232
تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل61834٠9٠139753------------ل50

ض3٨هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--------ض جـ12ض جـ23بأفنان طه عبد العاطً مصطفى ترك233ً
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض جـ22

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
------261٠9841329--------ل15٩يظبحت يظتىيتل50

ل50ارشبد سراػيل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ل51--ل50--ض3٧بتقى عبدالعزٌز إبراهٌم فرج الوكٌل234
تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل61

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ل61832393145753--------ل61

--ض جـ24--ض جـ21ل55ل50بحلمً ناصر حلمً عبد هللا235
أالث يشارع االَتبج انحيىاَي 

وانداجُي
ل50ارشبد سراػيض43

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل4122٠59٠12765٨----------ل50

ض35هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ل50--------بحنان أبوبكر ٌونس الجنزورى236
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل51

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل54

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل55

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------61832٠9314٠3----ل51ارشبد سراػيل5٩

ل5٧هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت----------ل50برانٌا ٌوسف محمد محمد شلبً 23٧
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض33

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل56

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل56

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------412219961638----ض جـغارشبد سراػيض41

------٠٠٠811168----------------------------بساره ٌسرى غرٌب علً سٌد أحمد23٨

ض3٧هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------------بعبدالحمٌد إبراهٌم عبدالحمٌد الشافعً 23٩
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض31

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل50

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل55

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------39155721٠1٠----ل50ارشبد سراػيض44

ض3٨هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ل50--ض35بعبدالرحمن رافت رمضان محمد طلخان240
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض3٧

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض34

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------135٠931432------ض33ارشبد سراػيض جـ2٧

------ل50--ض3٨بعبدالرحمن محجوب حسن السٌد241
أالث يشارع االَتبج انحيىاَي 

وانداجُي
ل50ارشبد سراػيل53

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل41222284115254----------جـ6٩

----جـ751٠4966--------------ض جـغ2ديُبييكب حزاريت ل52ل50--------بعبدهللا السٌد جابر هاشم242

------٠٠٠72127٠----------------------------بعبدهللا إبراهٌم عبدهللا إبراهٌم 243

ل5٧هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت----------ل50بعبدهللا إٌاد عبدهللا الرفاعى 244
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل50

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل5٩ارشبد سراػيض3٧

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
جـ جـ٧٩

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
------61835٠961451--ض جـ224   ديُبييكب حزاريت ل55

------1373811127------------ض31ارشبد سراػي--2ديُبييكب حزاريت جـ٧3ض جـ16--ض جـ24----بعبدهللا محمد أحمد عامر245
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الهندسة الزراعٌة

 جامعة المنوفٌة 

  كلٌة الزراعة 

  شبٌن الكوم

تقديزدرجتتقديزدرجتتقديزدرجتتقديزدرجت8يـــــــــــــــــــــــبدة  تقديزدرجت7يـــــــــــــــــــــــبدة  تقديزدرجت6يـــــــــــــــــــــــبدة  تقديزدرجت5يـــــــــــــــــــــــبدة  تقديزدرجت4يـــــــــــــــــــــــبدة  تقديزدرجت3يـــــــــــــــــــــــبدة  تقديزدرجت2يـــــــــــــــــــــــبدة  تقديزدرجت1يـــــــــــــــــــــــبدة  تقديزدرجتتقديزدرجتتقديزدرجتتقديزدرجتتقديزدرجتتقديزدرجت
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يىاد انًظتىي انثبنث

ض33هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت----------ض31بعبدالمؤمن محمد وهبه محمد 246
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل50

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض32

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
--ل64--412221871242----ل52ارشبد سراػيجـ6٩

ض35هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ض جـ٧----بعبده السٌد محمود شاهٌن24٧
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض30

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض3٨

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------39158961447----ل50ارشبد سراػيل5٨

ل52هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ل50----جـ66--بعالء عبد المهدي عبد العلٌم شعبان 24٨
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل50

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل5٧ارشبد سراػيل60

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل55

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
------8244619915٠٠----جـ٧1

ض30ارشبد سراػيض جـ2٩هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتجـ6٨----ض جـ3----بعلى عبد الحكٌم محمد على سالم24٩
تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ض جـ24

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------26129961584--------ل61

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت--ض33------ل50بعمرو إبراهٌم محمد السعدنً 250
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض44

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------4122٠٠871231------ض3٨ارشبد سراػيل50

ل53هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتل5٩----ل50----بفاطمة خالد فرج صبح 251
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض3٨

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض جـغارشبد سراػيل53

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ض43

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
------515265961475----ل50

ل5٧هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتض جـ14----------بمحمد اسماعٌل محمود مراد252
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل50

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل5٧

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل60

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------618347841246----ل54ارشبد سراػيجـ6٩

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ض جـ٨--ض جـ12بمحمد أحمد عبداللطٌف عبدالسالم عطٌة 253
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض41

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض35

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ل261٠٠8412٠85٨------ض44

------٠٠٠69987----------------------------بمحمد حمدى عرفه نور الدٌن 254

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتل50----------بمحمد رضا محمد عبدالمقصود 255
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض43

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل50

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
جـ6٩

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------61832٠99152٠----ل50ارشبد سراػيل51

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتل50----ض جـ2٩----بمحمد سامى إبراهٌم مرزوق 256
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض43

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل52

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل5٧

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------515262991521----ض36ارشبد سراػيل53

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------ض جـ14----بمحمد سعٌد عبد العزٌز نصار 25٧
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض3٩

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض3٧

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
----ل4122٠٠87128456----ل50ارشبد سراػيل50

ض جـ13ارشبد سراػي--ض جـ6------ض جـ10ممحمد صبحً محمد خالف25٨
تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
----ل1354751٠6254------------ل54

ل51هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت----ض3٨------بمحمد عبدالحمٌد وهبه طاٌل25٩
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض42

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل55

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل54

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------412216931388----ض41ارشبد سراػيل56

------ل50--ل50بمحمد ٌاسر حسن االسكاف260ً
هُدطت َظى انجىدة وانتحكى 

انبيئي
ض43

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
ل250اطض اَتبج َببتًل50ارشبد سراػيل52

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
------6183٠2931394------

ض جـغ2رطى يبكيُبث------------بمحمود سامً حسن شافعً 261
جبز وهُدطت تحهيهيت 

1وتفبضم وتكبيم
--------------٠٠٠721٠25------

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتل50----ض جـ23----بمحمود محً محمد اسماعٌل غانم262
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ض42

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض43

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل50

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------515263991558----ل50ارشبد سراػيل63

------٠٠٠721٠64----------------------------ممرٌم عبدهللا عبد الوهاب خلٌفة263

ل50هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيتل50----------بمصطفً محمود محمد موسً االحوق264
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل50

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
ض44

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
ل5٩

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------515263931386----ل54ارشبد سراػيض3٧

ل51هُدطت تصُيغ انًُتجبث انشراػيت------------بهدٌل عماد الدٌن محمد الجباس265
هُدطت َظى انجىدة 

وانتحكى انبيئي
ل50

أالث يشارع االَتبج 

انحيىاَي وانداجُي
جـ٧0

تكُىنىجيب األغذيت 

واألنببٌ
جـ جـ٧٩

أفبث انًحبصيم 

وانبظبتيٍ ويكبفحتهب
------7214539316٠6--ل163رطى هُدطً ل56ارشبد سراػيجـ جـ٨4

------٠٠٠931458----------------------------1من الخارج فـمصطفى رمضان عبدالفتاح مصطفى نصار266

------٠٠٠----------------------------2من الخارج فـابتسام عبد هللا عبد الجواد سالم 26٧

------٠٠٠----------------------------3من الخارج فـاٌمان أحمد رشدى محمد 26٨
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