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

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
مقررات تقديردرجةالمـــــــــــــــــــــــــادة (٣)تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة (٢)تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة (١)الدرجات

نجح فيها
عدد 

الساعات
مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

النسبة 
عدد التقديرالمئوية

الساعات
مجموع 
الدرجات

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٥٤--٣٩١٥٤٢٤١٠٠ل٥٠إقتصاد عامل٥٤الرياضياتل٥٠آيمياء تحليلية٠٠٦١٠٠١٨٠مستجد زابتسام محمد حسنى محمد١

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٤--٣٩١٥٤٢١٥٠ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٢مورفولوجي وتقسيم نباتل٥٢إقتصاد عام٠٠٣٥٠١٨٠مستجد م ابتهال علم الدين محمد عوض ٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦١ل٠٠٠٣٦٣٦١٦٠.١٧------٠٠١٨٣٦١١٨٠مستجد ابراهيم سامي محي الدين عبد القادر٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٤جـ٠٠٠٣٦٣٩٤٦٥.٦٧------٠٠١٨٣٩٤١٨٠مستجد ابراهيم عادل ابراهيم خربوش٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٦--١٣٥٠٣٣٢٧٦----ل٥٠آيمياء تحليلية٠٠١٥٢٧٦١٨٠مستجد م ابراهيم محمد ابراهيم محمد احمد ٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٩--٣٩١٧٤٢١٦٥ل٥٤طبيعة وأرصاد جويةل٦٤إقتصاد عامل٥٦مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٣٦٥١٨٠مستجد ابراهيم محمد محمود السيد٦

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٥٥--٠٠٠٣٣٢٥٥------٠٠١٥٢٥٥١٨٠مستجد ابراهيم محمد محمود سالم جاب اهللا٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٥--١٣٥٠٣٣٢٨٥----ل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٢٨٥١٨٠مستجد احسان طارق عبداهللا حسان٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٤ل٠٠٠٣٦٣٨٤٦٤.٠٠------٠٠١٨٣٨٤١٨٠مستجد احالم حسينى على ابراهيم أبو شوشة٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٩جـ٠٠٠٣٦٤٣٩٧٣.١٧------٠٠١٨٤٣٩١٨٠مستجد احالم محمد سعد قطب على بدر١٠

باق١٨٤١٠--٠٠٠١٨٤١٠------٠٠١٨٤١٠٠٠مستجد احالم نادي ثابت سيد١١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦١--١٣٦٤٣٣٢٩٧----ل٦٤آيمياء تحليلية٠٠١٥٢٩٧١٨٠مستجد احمد اسماعيل عبدالمحسن عبداللطيف١٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٧--٣٩١٥٠٢١٥٧ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٧١٨٠مستجد احمد اشرف محمد البدوى محمد عامر١٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٦--٣٩١٧٦٢٧١٥٠ل٥٧طبيعة وأرصاد جويةل٦٠الرياضياتل٥٩مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٥٠١٨٠مستجد احمد اشرف محمود السنطاوى١٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦١--٠٠٠٣٣٢٦١------٠٠١٥٢٦١١٨٠مستجد احمد السيد على جريده١٥

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٦--٣٩١٧٠٢٤١١٦ل٦٠طبيعة وأرصاد جويةل٦٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عام٠٠٦١١٦١٨٠مستجد احمد الشحات محمد محمد سعد١٦

باق٢٤١١٨--١٣٥٨٢١٦٠ض جـغآيمياء تحليليةل٥٨إقتصاد عامض٣٨مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٦٠١٨٠مستجد احمد بليغ حمدى حسين١٧

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٢--٠٠٠٣٠٢٣٢------٠٠١٢٢٣٢١٨٠مستجد احمد جاد عبدالنبى النزالوى١٨

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٧--٣٩١٥٤٢١٥٣ل٥٤آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٣١٨٠مستجد احمد جالل ابراهيم العليمى سالم١٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٢جـ٠٠٠٣٦٣٩٢٦٥.٣٣------٠٠١٨٣٩٢١٨٠مستجد احمد جالل توفيق العياط٢٠

باق٢٧١٦٣--١٣٦٢٢٤١٠١ل٦٢آيمياء تحليليةض٤٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ٢٨مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠١١٨٠مستجد احمد جمال عبد الفتاح الغنيمى شحاته٢١

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد احمد حامد خميس عبد العليم موسى٢٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٠--٠٠٠٣٠٢٢٠------٠٠١٢٢٢٠١٨٠مستجد احمد حسن السيد هنيدى٢٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٥٠٤جـ جـ٠٠٠٣٦٥٠٤٨٤.٠٠------٠٠١٨٥٠٤١٨٠مستجد احمد حسين عبدالمنعم محمود بدر٢٤

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد احمد حماده صبحى عبده عقده٢٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٠جـ٠٠٠٣٦٤٠٠٦٦.٦٧------٠٠١٨٤٠٠١٨٠مستجد احمد حمدى ابراهيم شرف الدين٢٦

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩١--٣٩١٨٤٢٤١٠٧ل٥٨آيمياء تحليليةل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٦٢مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٧١٨٠مستجد احمد حمدى شعبان جاب اهللا٢٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٠جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٠٧٥.٠٠------٠٠١٨٤٥٠١٨٠مستجد احمد حمدى عبدالحميد الزردق٢٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٧--٠٠٠٣٣٣٠٧----ض٣٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣٠٧١٨٠مستجد احمد حمدي محمد احمد٢٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٥ل٠٠٠٣٦٣٤٥٥٧.٥٠------٠٠١٨٣٤٥١٨٠مستجد احمد حواش عيد عثمان٣٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤١جـ٠٠٠٣٦٤٤١٧٣.٥٠------٠٠١٨٤٤١١٨٠مستجد احمد ذآريا عبدالعزيز محمود آامل٣١

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٢--٣٩١٦٣٢٤١٠٩ل٦٢آيمياء تحليليةل٥١إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٩١٨٠مستجد احمد رجب مبروك عبد الحفيظ عمار٣٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٠--٠٠٠٣٠٢١٠------٠٠١٢٢١٠١٨٠مستجد زاحمد رضا احمد عبد ربه٣٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٧ل٠٠٠٣٦٣٥٧٥٩.٥٠------٠٠١٨٣٥٧١٨٠مستجد احمد رمضان ضيف منصور٣٤

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٩--٠٠٠٣٠٢٠٩------٠٠١٢٢٠٩١٨٠مستجد احمد رمضان محمد منصور٣٥

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد احمد سعيد السيد الحضري ٣٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٠ل٠٠٠٣٦٣٣٠٥٥.٠٠------٠٠١٨٣٣٠١٨٠مستجد م احمد سعيد السيد زين عبد ربه ٣٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٨--٣٩١٥٧٢٧١٧١ل٥٧آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٧١١٨٠مستجد احمد سعيد فتحى محمد طايل٣٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩١--٣٩١٨٨٢٤١٠٣ل٦٤آيمياء تحليليةل٦٠إقتصاد عامل٦٤الرياضيات٠٠٦١٠٣١٨٠مستجد احمد سمير يوسف خطاب٣٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٣ل٠٠٠٣٦٣٨٣٦٣.٨٣------٠٠١٨٣٨٣١٨٠مستجد احمد سيد احمد محمد٤٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٤--١٣٥٨٣٣٢٩٦----ل٥٨مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٢٩٦١٨٠مستجد احمد سيد محمد على٤١

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٣--٣٩١٥٣٢١٥٠ل٥٣آيمياء تحليليةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠مستجد م احمد شهاب فتح اهللا عياد ٤٢

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد احمد شوقى احمد عبدالفضيل الفرماوى٤٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣١ل٠٠٠٣٦٣٣١٥٥.١٧------٠٠١٨٣٣١١٨٠مستجد احمد صابر عبدالرحمن امين ابو آيله٤٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٩--٢٦١٢٧٣٠٢٢٢--ل٦٣إقتصاد عامل٦٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٢٢١٨٠مستجد احمد صبرى عبدالمحسن العنانى٤٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١١--١٣٥٠٢٧١٦١ض جـغآيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامض٣٢مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٦١١٨٠مستجد احمد صدقى عبدالحميد عبدالعزيز شحاته٤٦

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٣--٣٩١٥٩٢٤١٠٤ل٥٤آيمياء تحليليةل٥٥طبيعة وأرصاد جويةل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٤١٨٠مستجد احمد صالح عبد الحليم احمد القط٤٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٥--٣٩١٦٦٢٧١٥٩ل٥٩آيمياء تحليليةل٥٧إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٥٩١٨٠مستجد احمد صالح على ابوالمجد٤٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٣جـ٠٠٠٣٦٣٩٣٦٥.٥٠------٠٠١٨٣٩٣١٨٠مستجد احمد عادل قاسم احمد عبدالباقى٤٩

باق٢١٥٤--١٣٥٤١٨٠ض٣٩آيمياء تحليليةل٥٤إقتصاد عامض جـ٢١مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٠٠١٨٠مستجد احمد عادل يس الغرباوي٥٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٧جـ٠٠٠٣٦٤١٧٦٩.٥٠------٠٠١٨٤١٧١٨٠مستجد احمد عبد العزيز عوض عطية أبو يادم٥١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٢ل٠٠٠٣٦٣٨٢٦٣.٦٧------٠٠١٨٣٨٢١٨٠مستجد احمد عبدالحميد سليمان ابوعميره٥٢

باق٢٧١٨٢--٢٦١١٤٢١٦٨ل٥٥آيمياء تحليليةل٥٩إقتصاد عامض جـ٢٢مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٦٨١٨٠مستجد احمد عبدالمحسن على شحاته األلفى٥٣

باق٣٠--٠٠٠٣٠------٠٠٠٠٣٠مستجد أحمد عبدالمحسن مهدى عبدالغفار٥٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠--١٣٥٠٣٣٣٢٠----ل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣٢٠١٨٠مستجد احمد على احمد بدوى٥٥

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد احمد على عبد الغفار على٥٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٢--٢٦١١٤٢٤١٠٨ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض٣٦مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٨١٨٠مستجد احمد علي زين الدين ٥٧

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٨--٠٠٠٣٠٢١٨------٠٠١٢٢١٨١٨٠مستجد احمد عيد عبدالمؤمن عبدالعال٥٨

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٧--٢٦١١٤٢٤١٠٣--ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٣١٨٠مستجد احمد فايز عبدالنور منصور٥٩

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد ماحمد فتحي السيد محمد٦٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٧جـ٠٠٠٣٦٤٠٧٦٧.٨٣------٠٠١٨٤٠٧١٨٠مستجد احمد فهمى صبحى جويلى٦١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٠جـ٠٠٠٣٦٤٤٠٧٣.٣٣------٠٠١٨٤٤٠١٨٠مستجد احمد آامل عبدالاله فراج٦٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٨--١٣٥٠٣٣٢٨٨----ل٥٠إقتصاد عام٠٠١٥٢٨٨١٨٠مستجد احمد مجدى فهمى السيد هندي٦٣

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٥--١٣٥٣٢٧١٧٢----ل٥٣مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٧٢١٨٠مستجد احمد محمد ابراهيم ابوزهرة٦٤

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد احمد محمد ابراهيم احمد ٦٥

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٥--٣٩١٧٨٢٤١٠٧جـ٦٥آيمياء تحليليةل٦٣إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٧١٨٠مستجد احمد محمد احمد منصور عماره٦٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١١--٢٦١٠٥٢٤١٠٦ل٥١إقتصاد عامل٥٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ٢٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٦١٨٠مستجد احمد محمد بكار محمد٦٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٩--٣٩١٥٤٢٧١٦٥ل٥٤آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٦٥١٨٠مستجد احمد محمد حسن البنا٦٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٨ل٠٠٠٣٦٣٥٨٥٩.٦٧------٠٠١٨٣٥٨١٨٠مستجد احمد محمد حسين عبدالعليم٦٩

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٠--٠٠٠٣٠٢٣٠------٠٠١٢٢٣٠١٨٠مستجد احمد محمد خالد الحقى٧٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٤--١٣٦١٣٣٢٩٣----ل٦١إقتصاد عام٠٠١٥٢٩٣١٨٠مستجد احمد محمد درويش محمد٧١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦١ل٠٠٠٣٦٣٦١٦٠.١٧------٠٠١٨٣٦١١٨٠مستجد احمد محمد سعيد قرنى٧٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٧--١٣٦٠٣٣٣١٧----ل٦٠إقتصاد عام٠٠١٥٣١٧١٨٠مستجد احمد محمد شلبى عبدالموجود٧٣

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد احمد محمد عبد المطلب محمد جوهر٧٤

باق٢٧١٥٣--٣٩١٥٣١٨٠ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٣إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٠٠١٨٠مستجد احمد محمد عبدالفضيل عبدالهادي٧٥

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١٨--٠٠٠٣٣٣١٨------٠٠١٥٣١٨١٨٠مستجد احمد محمد عبدالمرضى المعداوى٧٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢١--٢٦١١٤٢٤١٠٧ل٦٤آيمياء تحليلية--ل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٧١٨٠مستجد احمد محمد محمد جمعه٧٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٥--٢٦١٢٨٣٠٢٠٧ل٦٤آيمياء تحليلية--ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٢٢٠٧١٨٠مستجد احمد محمد مختار عبدالصادق سالم٧٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٧--٣٩١٧٢٢٧١٧٥ل٥٨آيمياء تحليليةل٦٠إقتصاد عامل٥٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٧٥١٨٠مستجد احمد محمد معوض الصفتى٧٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٩--٢٦١٠٢٣٠٢٢٧--ل٥٢إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٢٧١٨٠مستجد احمد محمود عبدالحفيظ محمود الجوهرى٨٠

باق٢٧١٥٥--١٣٥٣٢٤١٠٢ض٣٨آيمياء تحليليةل٥٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض٣٥مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٢١٨٠مستجد ماحمد منصور أحمد علي٨١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٠جـ٠٠٠٣٦٣٩٠٦٥.٠٠------٠٠١٨٣٩٠١٨٠مستجد احمد ناصر احمد شوشه٨٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٠ل٠٠٠٣٦٣٢٠٥٣.٣٣------٠٠١٨٣٢٠١٨٠مستجد احمد نزيه عبدالقوى آساب٨٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٨--٢٦١١٤٣٠٢٠٤ل٦٤آيمياء تحليلية--ل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢٠٤١٨٠مستجد زاحمد هشام عبده صالح٨٤

باق٢٧١٦٢--١٣٥٦٢٤١٠٦----ل٥٦آيمياء تحليلية٠٠٦١٠٦١٨٠مستجد احمد وليد شعبان يونس٨٥

باق٢٧١٦٤--٢٦١١٤٢١٥٠ض٣٢آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٣٥٠١٨٠مستجد احمد ياسر محمد دعيسه٨٦

باق٢٤١٠٦--٠٠٠٢٤١٠٦ض٣٩آيمياء تحليليةض٤١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ١٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٦١٨٠مستجد زاحمد يحى رفاعى على٨٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٢جـ٠٠٠٣٦٣٩٢٦٥.٣٣------٠٠١٨٣٩٢١٨٠مستجد احمد يحى سيد عبد الرحمن٨٨

باق٣٥٠--٠٠٠٣٥٠------٠٠٣٥٠٠٠مستجد احمد يسرى حامد القصاص٨٩

باق٢٤١١٢--٢٦١١٢١٨٠ض٣٧آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٦٢الرياضيات٠٠٠٠١٨٠مستجد زاحمد يسرى محمد عبد الوهاب محمد٩٠
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منقول للمستوى الثانى٣٣٣١١--٠٠٠٣٣٣١١------٠٠١٥٣١١١٨٠مستجد ادم نبيل اسماعيل الشيشينى٩١

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤٢--٢٦١١٧٢٤١٢٥ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض٣٥مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٢٥١٨٠مستجد ادمون ادوارد حنا مونس٩٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٤--١٣٦٤٣٣٣٣٠----ل٦٤آيمياء تحليلية٠٠١٥٣٣٠١٨٠مستجد اروى طارق حلمى عبدالغنى محمد٩٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤١--٢٦١٢٥٣٠٢١٦--ل٦١آيمياء تحليليةل٦٤الرياضيات٠٠١٢٢١٦١٨٠مستجد اسامه احمد محمد حسن زويط٩٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨١ل٠٠٠٣٦٣٨١٦٣.٥٠------٠٠١٨٣٨١١٨٠مستجد اسامه حمدي يوسف امام٩٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤٠--١٣٥٣٢٧١٨٧--ل٥٣إقتصاد عامض٤٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٨٧١٨٠مستجد اسامه عبد الحكم عبده سالم٩٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٥ل٠٠٠٣٦٣٤٥٥٧.٥٠------٠٠١٨٣٤٥١٨٠مستجد اسراء ابراهيم عز الدين ٩٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٣جـ٠٠٠٣٦٤٤٣٧٣.٨٣------٠٠١٨٤٤٣١٨٠مستجد اسراء اشرف عشرى عبدالحميد٩٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٢--١٣٥٨٣٣٢٥٤----ل٥٨إقتصاد عام٠٠١٥٢٥٤١٨٠مستجد زاسراء اشرف لطفى احمد٩٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٦٣جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٣٧٧.١٧------٠٠١٨٤٦٣١٨٠مستجد اسراء حسن اسماعيل أبونيدة١٠٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٥ل٠٠٠٣٦٣٨٥٦٤.١٧------٠٠١٨٣٨٥١٨٠مستجد اسراء راغب عبدالرازق محمد السرسى١٠١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٠جـ٠٠٠٣٦٤١٠٦٨.٣٣------٠٠١٨٤١٠١٨٠مستجد اسراء سيد نمر عابدين١٠٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٢--١٣٦٤٣٣٣٠٨----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٣٠٨١٨٠مستجد اسراء عبدالحميد سامى النشار١٠٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩١جـ٠٠٠٣٦٣٩١٦٥.١٧------٠٠١٨٣٩١١٨٠مستجد اسراء عرابى حسن عرابي علي١٠٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٩--٢٦١٢٠٣٠٢٥٩--ل٥٧آيمياء تحليليةل٦٣إقتصاد عام٠٠١٢٢٥٩١٨٠مستجد م اسراء عصام احمد محمد صقر ١٠٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٦--١٣٦٤٣٣٣١٢----ل٦٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣١٢١٨٠مستجد اسراء محمد عبدالحفيظ مصطفى الخفاجى١٠٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٧ل٠٠٠٣٦٣٦٧٦١.١٧------٠٠١٨٣٦٧١٨٠مستجد اسراء محمود عباس محمود١٠٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٨--١٣٦٤٣٣٣٠٤----ل٦٤آيمياء تحليلية٠٠١٥٣٠٤١٨٠مستجد اسراء نبيل موسى ابراهيم١٠٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٤ل٠٠٠٣٦٣٧٤٦٢.٣٣------٠٠١٨٣٧٤١٨٠مستجد اسالم احمد ابراهيم احمد يونس١٠٩

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد زاسالم عبداهللا عبدالجواد عبدالقوى١١٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٨--٢٦١١٤٣٠٢٢٤--ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عام٠٠١٢٢٢٤١٨٠مستجد اسالم عيسى عبدالغفار الطمالوى١١١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٣جـ٠٠٠٣٦٤٢٣٧٠.٥٠------٠٠١٨٤٢٣١٨٠مستجد اسالم آرم مشحوت عبدالسالم١١٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٤ل٠٠٠٣٦٣٢٤٥٤.٠٠------٠٠١٨٣٢٤١٨٠مستجد اسالم محمد حنفى محمود١١٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٤جـ٠٠٠٣٦٤٢٤٧٠.٦٧------٠٠١٨٤٢٤١٨٠مستجد اسالم محمد مهنى عبد العليم١١٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٠ل٠٠٠٣٦٣٦٠٦٠.٠٠------٠٠١٨٣٦٠١٨٠مستجد م اسماء انور عيد عبد المالك١١٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٧ل٠٠٠٣٦٣٨٧٦٤.٥٠------٠٠١٨٣٨٧١٨٠مستجد اسماء حمدى صابر ابراهيم١١٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨١ل٠٠٠٣٦٣٨١٦٣.٥٠------٠٠١٨٣٨١١٨٠مستجد م اسماء شوقي عوض مقلد ١١٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٢--٢٦١١٠٣٠٢٣٢--ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٠إقتصاد عام٠٠١٢٢٣٢١٨٠مستجد اسماء عادل محمد الخطيب١١٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٣--٢٦١٢٠٣٠٢٤٣--ل٥٦آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عام٠٠١٢٢٤٣١٨٠مستجد اسماء عبدالعظيم محمود عبدالكريم١١٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣١ل٠٠٠٣٦٣٣١٥٥.١٧------٠٠١٨٣٣١١٨٠مستجد اسماء عزت عبدالمقصود محمد١٢٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٤٧٥.٦٧------٠٠١٨٤٥٤١٨٠مستجد اسماء على عبد الصمد عبد العزيز١٢١

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٢--٠٠٠٣٣٢٧٢------٠٠١٥٢٧٢١٨٠مستجد اسماء آامل قرنى محمود١٢٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٢جـ٠٠٠٣٦٤٠٢٦٧.٠٠------٠٠١٨٤٠٢١٨٠مستجد اسماء آرم عبدالسالم احمد١٢٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٥ل٠٠٠٣٦٣٧٥٦٢.٥٠------٠٠١٨٣٧٥١٨٠مستجد اسماء محمد ابراهيم برين١٢٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٤٧٥.٦٧------٠٠١٨٤٥٤١٨٠مستجد اسماء مسعد محمود محمد عبداهللا١٢٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٦جـ٠٠٠٣٦٣٩٦٦٦.٠٠------٠٠١٨٣٩٦١٨٠مستجد اسماء يوسف برآات عبد الفضيل عامر١٢٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٧--١٣٥٠٢٧١٥٧ض٣٤آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامض جـ٢٨مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٥٧١٨٠مستجد اسماعيل ياسر اسماعيل محمود مشرف١٢٧

باق٢١٥٢--٠٠٠٢١٥٢------٠٠٣٥٢١٨٠مستجد زاسيا صدقى حسين على عويس١٢٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٠--١٣٦١٣٣٢٩٩----ل٦١إقتصاد عام٠٠١٥٢٩٩١٨٠محولاالء اهللا احمد اسماعيل احمد ١٢٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٧--٢٦١١٠٣٠٢٣٧--ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٠إقتصاد عام٠٠١٢٢٣٧١٨٠مستجد االء ثروت حفناوى رزق فرحات١٣٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٠--١٣٦٢٣٣٢٨٨----ل٦٢إقتصاد عام٠٠١٥٢٨٨١٨٠مستجد االء حامد حامد احمد الزرعى١٣١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٨ل٠٠٠٣٦٣٥٨٥٩.٦٧------٠٠١٨٣٥٨١٨٠مستجد االء حسنين محمد سيد١٣٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٣--٢٦١٢٨٣٠٢٦٥--ل٦٤إقتصاد عامل٦٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٦٥١٨٠مستجد االء عماد محمد محمود يونس١٣٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩١جـ٠٠٠٣٦٣٩١٦٥.١٧------٠٠١٨٣٩١١٨٠مستجد االء مؤمن محمد السيد المغربى١٣٤

باق٦١١٦--٠٠٠٦١١٦------٠٠٦١١٦٠٠مستجد الزهراء حامد حامد الصول١٣٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٩جـ٠٠٠٣٦٤١٩٦٩.٨٣------٠٠١٨٤١٩١٨٠مستجد السيد عادل رمضان السيد١٣٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٩جـ٠٠٠٣٦٤٠٩٦٨.١٧------٠٠١٨٤٠٩١٨٠مستجد الهام ابراهيم ناصف فازع١٣٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤١ل٠٠٠٣٦٣٤١٥٦.٨٣------٠٠١٨٣٤١١٨٠مستجد امانى عاطف حامد بريك عبدالجواد الجارح١٣٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥١جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥١٧٥.١٧------٠٠١٨٤٥١١٨٠مستجد امانى عبد القادر يوسف خطاب١٣٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٣--٠٠٠٣٣٢٩٣------٠٠١٥٢٩٣١٨٠مستجد اماني محمد محمود عبد الحق ١٤٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٦٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٦٧٧.٦٧------٠٠١٨٤٦٦١٨٠مستجد امل آمال عبدالغفار خليف١٤١

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٧--٠٠٠٣٣٢٩٧------٠٠١٥٢٩٧١٨٠مستجد امنية ربيع سعد ربيع محمد مدين ١٤٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٥ل٠٠٠٣٦٣٤٥٥٧.٥٠------٠٠١٨٣٤٥١٨٠مستجد امنيه رجب رمضان صبيح الفقى١٤٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٦جـ٠٠٠٣٦٤٣٦٧٢.٦٧------٠٠١٨٤٣٦١٨٠مستجد امنيه طه السيد محمد بابرس١٤٤

باق٢٤١٠٠--٢٦١٠٠١٨٠ل٥٠طبيعة وأرصاد جويةل٥٠آيمياء تحليليةض جـ١٢مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٠٠١٨٠مستجد امنيه محمد عبدالحكم زآى١٤٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٩٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٥٨٢.٥٠------٠٠١٨٤٩٥١٨٠مستجد امنيه وليد محمد آامل١٤٦

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٥--٢٦١٠٢٢٧١٧٣ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٢إقتصاد عامض جـ٢٩مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٧٣١٨٠مستجد اميرة سعداوى محجوب راغب١٤٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٤ل٠٠٠٣٦٣٣٤٥٥.٦٧------٠٠١٨٣٣٤١٨٠مستجد اميرة عبد الناصر دسوقى محمود١٤٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٦--١٣٥٧٣٣٢٧٩----ل٥٧إقتصاد عام٠٠١٥٢٧٩١٨٠مستجد اميره السيد ابوالمعاطى محمد النواجى١٤٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٢٦--٣٩١٩١٢٤١٣٥ل٦٤آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامل٦٣مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٣٥١٨٠مستجد اميره السيد نبوى محمد ابو نوح١٥٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٨ل٠٠٠٣٦٣٨٨٦٤.٦٧------٠٠١٨٣٨٨١٨٠مستجد اميره حمدان محمود محمد١٥١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٤--١٣٦٤٣٣٣٢٠----ل٦٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣٢٠١٨٠مستجد اميره سمير عبداللطيف ابراهيم١٥٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٦ل٠٠٠٣٦٣٣٦٥٦.٠٠------٠٠١٨٣٣٦١٨٠مستجد اميره صالح عطيه صالح١٥٣

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠١--٢٦١١٦٢٧١٨٥ل٦١آيمياء تحليليةل٥٥إقتصاد عامض٣٦مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٨٥١٨٠مستجد اميره عبدالفتاح عبدالمقصود داود١٥٤

باق٢٧١٨٢--٠٠٠٢٧١٨٢------٠٠٩١٨٢١٨٠مستجد اميره محمد آمال محمد الغندور١٥٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٢جـ٠٠٠٣٦٤٣٢٧٢.٠٠------٠٠١٨٤٣٢١٨٠مستجد اميره هنداوى يسرى محمد الطحاوى١٥٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٥جـ٠٠٠٣٦٣٩٥٦٥.٨٣------٠٠١٨٣٩٥١٨٠مستجد اميمه عبدالناصر عبدالخالق توفيق١٥٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٧ل٠٠٠٣٦٣٧٧٦٢.٨٣------٠٠١٨٣٧٧١٨٠مستجد انس ابراهيم فؤاد ابراهيم١٥٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٣--٢٦١٠١٢٧١٨٢--ل٥١إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٨٢١٨٠مستجد انس عادل السيد محاريق١٥٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٩جـ٠٠٠٣٦٤٣٩٧٣.١٧------٠٠١٨٤٣٩١٨٠مستجد انور حسين انور سعيد سالم١٦٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٤ل٠٠٠٣٦٣٨٤٦٤.٠٠------٠٠١٨٣٨٤١٨٠مستجد م اهداء شوقي عوض مقلد ١٦١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١١جـ٠٠٠٣٦٤١١٦٨.٥٠------٠٠١٨٤١١١٨٠مستجد ايرينى منير جابر وانيس١٦٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٢جـ٠٠٠٣٦٤٠٢٦٧.٠٠------٠٠١٨٤٠٢١٨٠مستجد ايريني جرجس حبيب شفيق١٦٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩١جـ٠٠٠٣٦٣٩١٦٥.١٧------٠٠١٨٣٩١١٨٠مستجد ايمان احمد محمد على١٦٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٤ل٠٠٠٣٦٣٣٤٥٥.٦٧------٠٠١٨٣٣٤١٨٠مستجد م ايمان الشحات علي ابو سالمة ١٦٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٣--٣٩١٧٣٢٧١٥٠ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٩مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٥٠١٨٠مستجد ايمان جمال المنوفي ١٦٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٧جـ٠٠٠٣٦٤١٧٦٩.٥٠------٠٠١٨٤١٧١٨٠مستجد ايمان ذآى محمد ذآى١٦٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٣جـ٠٠٠٣٦٤٤٣٧٣.٨٣------٠٠١٨٤٤٣١٨٠مستجد ايمان سعيد حسن عبده١٦٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٠جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٠٧٥.٠٠------٠٠١٨٤٥٠١٨٠مستجد ايمان صبحى محمد على محروس عطا اهللا١٦٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٨جـ٠٠٠٣٦٤٣٨٧٣.٠٠------٠٠١٨٤٣٨١٨٠مستجد ايمان عماد حسن ابراهيم١٧٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٧١جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧١٧٨.٥٠------٠٠١٨٤٧١١٨٠مستجد ايمان فاضل عويس محمد١٧١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٢ل٠٠٠٣٦٣٧٢٦٢.٠٠------٠٠١٨٣٧٢١٨٠مستجد ايمان فؤاد حسن عيسوى١٧٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٣جـ٠٠٠٣٦٤٤٣٧٣.٨٣------٠٠١٨٤٤٣١٨٠مستجد مايمان محمود عبد اللطيف السيه١٧٣

مبادئ اإلرشاد والمجتمع ل٥٠مورفولوجي وتقسيم نباتل٥٨آيمياء تحليلية٠٠٦١٠٤١٨٠مستجد ايمان وجيه عبدالسميع الحبشى١٧٤
الريفي

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧١--٣٩١٦٧٢٤١٠٤ل٥٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٢--١٣٦٤٣٣٣٣٨----ل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٣٣٨١٨٠مستجد ايه اشرف احمد عبد المالك عبد الشافى١٧٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٧جـ٠٠٠٣٦٤١٧٦٩.٥٠------٠٠١٨٤١٧١٨٠مستجد ايه اهللا مجدى عبد الكريم ابراهيم سابق١٧٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٦جـ٠٠٠٣٦٣٩٦٦٦.٠٠------٠٠١٨٣٩٦١٨٠مستجد ايه حسن سيد احمد١٧٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٧--٣٩١٧٧٢٧٢١٠ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٣إقتصاد عامل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩٢١٠١٨٠مستجد م ايه خلف فؤاد عبداهللا ١٧٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٣--٣٩١٧٣٢٤١٣٠ل٥٩آيمياء تحليليةل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٣٠١٨٠مستجد ايه رمضان محمد احمد البري ١٧٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٦جـ٠٠٠٣٦٣٩٦٦٦.٠٠------٠٠١٨٣٩٦١٨٠مستجد ايه سعيد ابراهيم الكريدى١٨٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٢جـ٠٠٠٣٦٤٢٢٧٠.٣٣------٠٠١٨٤٢٢١٨٠مستجد ايه شعبان مبروك عطيه١٨١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٣--١٣٦٤٣٣٣٥٩----ل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٣٥٩١٨٠مستجد ايه شوقى السيد ابراهيم شعالن١٨٢

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد م ايه صدقي حسين علي عوض ١٨٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٢ل٠٠٠٣٦٣٥٢٥٨.٦٧------٠٠١٨٣٥٢١٨٠مستجد ايه عبد الباسط عبد القادر علي عبد اهللا١٨٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠ل٠٠٠٣٦٣٧٠٦١.٦٧------٠٠١٨٣٧٠١٨٠مستجد ايه عبدالناصر خميس احمد نعيم١٨٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٧--٣٩١٧٨٢٧١٧٩ل٦٤آيمياء تحليليةل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٧٩١٨٠مستجد ايه عبدالواحد محمد سعيد عبدالواحد راشد١٨٦

باق٩١٩٨--٠٠٠٩١٩٨------٠٠٩١٩٨٠٠مستجد ايه فرج محمد عبدالدايم١٨٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠ل٠٠٠٣٦٣٧٠٦١.٦٧------٠٠١٨٣٧٠١٨٠مستجد ايه محمد عبدالعظيم على سرحان١٨٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٥جـ٠٠٠٣٦٤١٥٦٩.١٧------٠٠١٨٤١٥١٨٠مستجد ايه محمد عبداللطيف السيد١٨٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٥--١٣٦٤٣٣٢٩١----ل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٢٩١١٨٠مستجد ايه محمد عبدالمعين عبدالبارى١٩٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٠--٢٦١٢٨٣٠٢٣٢ل٦٤آيمياء تحليلية--ل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢٣٢١٨٠مستجد زايه محمد محمد على رحيم١٩١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠١جـ٠٠٠٣٦٤٠١٦٦.٨٣------٠٠١٨٤٠١١٨٠مستجد ايه محمد يحيى محمد يحيى١٩٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٥ل٠٠٠٣٦٣٥٥٥٩.١٧------٠٠١٨٣٥٥١٨٠مستجد ايه مصطفى فرحات محمد١٩٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩١جـ٠٠٠٣٦٣٩١٦٥.١٧------٠٠١٨٣٩١١٨٠مستجد ايه مصطفى محمود محمد ضيف١٩٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٠--١٣٦٤٣٣٢٩٦----ل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٢٩٦١٨٠مستجد ايه ناصر محمد حسن١٩٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧١ل٠٠٠٣٦٣٧١٦١.٨٣------٠٠١٨٣٧١١٨٠مستجد ايه وليد السيد محمد السيد١٩٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٧ل٠٠٠٣٦٣٥٧٥٩.٥٠------٠٠١٨٣٥٧١٨٠مستجد ايهاب سمير حامد مصطفى سالم١٩٧

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٣--١٣٥٠٣٠٢١٣--ل٥٠آيمياء تحليليةض٤٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢١٣١٨٠مستجد بافلى رضا جرجس حنا١٩٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٣--٣٩١٥٧٢٤١٢٦ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٧إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٢٦١٨٠مستجد باهر نبيل لطفى حامد صقر١٩٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤١--٢٦١١٧٣٠٢٢٤--ل٥٣آيمياء تحليليةل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢٢٤١٨٠مستجد بدر اشرف سيد احمد روبيش٢٠٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٤جـ٠٠٠٣٦٤٢٤٧٠.٦٧------٠٠١٨٤٢٤١٨٠مستجد براءة رفعت عبدالسالم محمد قنديل٢٠١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٥--١٣٥٠٣٣٢٨٥----ل٥٠إقتصاد عام٠٠١٥٢٨٥١٨٠مستجد بسمله خالد ابراهيم منصور على٢٠٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٩--٢٦١٠٦٣٠٢٣٣--ل٥٦مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٣٣١٨٠مستجد بسمه احمد عبدالعزيز يسن٢٠٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٥--١٣٦٤٣٣٣١١----ل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٣١١١٨٠مستجد بسنت عالءالدين محمد مختار المليح٢٠٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٩--١٣٥٠٣٠٢٢٩----ل٥٠آيمياء تحليلية٠٠١٢٢٢٩١٨٠مستجد بسنت محمد ابراهيم اسماعيل ٢٠٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٨--٢٦١٠٠٢٤١٠٨--ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٨١٨٠مستجد بسيونى محمد بسيونى عبدالحكيم٢٠٦

باق٢٧١٨٠--٢٦١١٤٢١٦٦ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامض٣٩مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٦٦١٨٠مستجد زبالل محمد محمد محمد النقلى٢٠٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٣--٣٩١٩٢٢٧١٨١ل٦٤آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٨١١٨٠مستجد بيشوى حنا رزق هرمينا٢٠٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩١جـ٠٠٠٣٦٣٩١٦٥.١٧------٠٠١٨٣٩١١٨٠مستجد تسنيم احمد على محمد٢٠٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٣ل٠٠٠٣٦٣٨٣٦٣.٨٣------٠٠١٨٣٨٣١٨٠مستجد تسنيم عبدالمولى محمد عالم٢١٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٩جـ٠٠٠٣٦٤٢٩٧١.٥٠------٠٠١٨٤٢٩١٨٠مستجد تسنيم عصام الدين احمد محمود٢١١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٩--٣٩١٩٢٢٧١٧٧ل٦٤آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٧٧١٨٠مستجد تسنيم نبيل عبدالخالق سراج٢١٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٣ل٠٠٠٣٦٣٦٣٦٠.٥٠------٠٠١٨٣٦٣١٨٠مستجد تقي محمد عبد العاطي مصطفي٢١٣

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٥--١٣٥١٢٧١٧٤----ل٥١مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٧٤١٨٠مستجد توفيق محمود توفيق الخياط٢١٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٢جـ٠٠٠٣٦٤١٢٦٨.٦٧------٠٠١٨٤١٢١٨٠مستجد ثريا خالد فتحى ابراهيم عبدالعال٢١٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٠--٣٩١٥٢٢٧١٦٨ل٥١إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥١مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٦٨١٨٠مستجد جاب اهللا عبدالخالق جاب اهللا عبدالخالق٢١٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٨--١٣٦٤٣٣٣٠٤----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٣٠٤١٨٠مستجد جمال السيد جمال محمد ابراهيم الثلث٢١٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٩--١٣٥٤٣٣٢٨٥----ل٥٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٢٨٥١٨٠مستجد جمال راوى ناجى ايوب عبد المالك٢١٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٥--١٣٥٣٣٣٢٧٢----ل٥٣مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٢٧٢١٨٠مستجد جمال عبدالحميد عبدالقوى عبدالعزيز٢١٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٦--٠٠٠٣٣٢٦٦------٠٠١٥٢٦٦١٨٠مستجد جنات سعيد غريب محمد غريب٢٢٠

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد جنه عالءالدين فتح اهللا الحلبى٢٢١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٩جـ٠٠٠٣٦٤١٩٦٩.٨٣------٠٠١٨٤١٩١٨٠مستجد جهاد جواد حسنى سيد جنيدى٢٢٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٨جـ٠٠٠٣٦٤٣٨٧٣.٠٠------٠٠١٨٤٣٨١٨٠مستجد جهاد عبدالمنعم احمد الزمرانى٢٢٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٧--١٣٦٤٣٣٢٨٣----ل٦٤آيمياء تحليلية٠٠١٥٢٨٣١٨٠مستجد جوده محمد جوده محمد سالم٢٢٤

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٤--٢٦١٠٢٢٤١٠٢ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض٣٨مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٢١٨٠مستجد حاتم سامى محمد فوده٢٢٥

باق٢٧١٦٥--٢٦١١١٢١٥٤ل٦١آيمياء تحليليةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض٣٥مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٤١٨٠مستجد حازم عبد الناصر عبد الظاهر عبد السالم٢٢٦

باق٢٤١٢٧--٠٠٠٢٤١٢٧------٠٠٦١٢٧١٨٠مستجد حازم عبدالمنعم عبدالحسيب عبدالصادق٢٢٧

باق٢٧١٨١--٢٦١١٤٢١٦٧ل٦٤آيمياء تحليليةض جـ٢٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٦٧١٨٠مستجد حافظ شعبان حافظ عبد اللطيف الشرقاوى٢٢٨

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد حسام حسن محمد أحمد ٢٢٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٣--٢٦١١٩٣٠٢١٤--ل٥٩إقتصاد عامل٦٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢١٤١٨٠مستجد حسام شحاته قرنى عبدالجواد٢٣٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٧ل٠٠٠٣٦٣٧٧٦٢.٨٣------٠٠١٨٣٧٧١٨٠مستجد حسام فتحى سطوحى احمد٢٣١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٢ل٠٠٠٣٦٣٨٢٦٣.٦٧------٠٠١٨٣٨٢١٨٠مستجد حسن رضا حسن خليفه البنا٢٣٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٦--١٣٥٨٣٣٢٧٨----ل٥٨إقتصاد عام٠٠١٥٢٧٨١٨٠مستجد حسن سيد احمد على سيد احمد٢٣٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٣ل٠٠٠٣٦٣٨٣٦٣.٨٣------٠٠١٨٣٨٣١٨٠مستجد حسناء صالح عبدالسالم راشد٢٣٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١٥--١٣٥٨٣٠٢٥٧--ل٥٨مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ٢٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٥٧١٨٠مستجد حسناء مصطفى على مصطفى طعيمه٢٣٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٠--٢٦١٠٣٣٠٢٤٧--ل٥١إقتصاد عامل٥٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢٤٧١٨٠مستجد محسنين شحات حسنين ابراهيم ٢٣٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٨--٣٩١٧٥٢١٥٣ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٦١مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٣١٨٠مستجد حسين حسن محمد دياب٢٣٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٣جـ٠٠٠٣٦٤٠٣٦٧.١٧------٠٠١٨٤٠٣١٨٠مستجد حسين عبد القوى ادم حسين٢٣٨

باق٢٧١٦٥--٢٦١١٢٢١٥٣ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٢إقتصاد عامض جـ٢٨مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٣١٨٠مستجد حمدى منصور عاطف احمد سيد احمد٢٣٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٤--٢٦١٠٠٣٠٢٣٤--ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٣٤١٨٠مستجد حنان عبدالرحمن رجب جمال الفقى٢٤٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٦جـ٠٠٠٣٦٤٢٦٧١.٠٠------٠٠١٨٤٢٦١٨٠مستجد حنان فوزى على حسن٢٤١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٤جـ٠٠٠٣٦٤٤٤٧٤.٠٠------٠٠١٨٤٤٤١٨٠مستجد حنان محمود سيد محمود٢٤٢

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٩٢--٣٩١٦٤٣٠٢٢٨ل٥٠إقتصاد عامل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٢٨١٨٠مستجد حنين عالء محمد دغيدي٢٤٣

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٦--١٣٥٠٢٧١٥٦--ض٣٧آيمياء تحليليةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٥٦١٨٠مستجد زحنين محمد عبده صالح٢٤٤

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد خالد بيومى عياد السيد بيومي٢٤٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٥ل٠٠٠٣٦٣٤٥٥٧.٥٠------٠٠١٨٣٤٥١٨٠مستجد خالد عبدالمحسن جمعه حسن٢٤٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤٨--١٣٦٤٢٧١٨٤----ل٦٤آيمياء تحليلية٠٠٩١٨٤١٨٠مستجد خالد على رمضان الدرشاوي٢٤٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٩--٣٩١٧٥٢٧١٧٤ل٦٠آيمياء تحليليةل٥١إقتصاد عامل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٧٤١٨٠مستجد خالد فوزى محمد فرج مبروك٢٤٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٨ل٠٠٠٣٦٣٢٨٥٤.٦٧------٠٠١٨٣٢٨١٨٠مستجد خديجه سعيد ابوالمعاطى النعماني٢٤٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٧ل٠٠٠٣٦٣٣٧٥٦.١٧------٠٠١٨٣٣٧١٨٠مستجد خلود احمد ابوسريع عبد الحميد٢٥٠

باق٢٧١٥٨--١٣٥٠٢٤١٠٨ل٥٠آيمياء تحليليةض جـ١٥مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ٢١مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٨١٨٠مستجد خلود حمدى حامد الشباسي٢٥١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٣--١٣٦٤٣٣٢٦٩----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٢٦٩١٨٠مستجد خلود صالح ابراهيم السيد صالح٢٥٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٤جـ٠٠٠٣٦٤٠٤٦٧.٣٣------٠٠١٨٤٠٤١٨٠مستجد خلود محمد رمضان محمد٢٥٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٥جـ٠٠٠٣٦٤٢٥٧٠.٨٣------٠٠١٨٤٢٥١٨٠مستجد خلود محمد عبد السميع هاشم٢٥٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٢جـ٠٠٠٣٦٤١٢٦٨.٦٧------٠٠١٨٤١٢١٨٠مستجد داليا احمد امين عبدالحميد عبدالرحمن٢٥٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٦جـ٠٠٠٣٦٤٠٦٦٧.٦٧------٠٠١٨٤٠٦١٨٠مستجد داليا محمد عبدالرحيم محمد٢٥٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٩ل٠٠٠٣٦٣٤٩٥٨.١٧------٠٠١٨٣٤٩١٨٠مستجد دعاء احمد سيد ريان٢٥٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١١جـ٠٠٠٣٦٤١١٦٨.٥٠------٠٠١٨٤١١١٨٠مستجد دعاء صالح عبدربه جابر٢٥٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٢ل٠٠٠٣٦٣٤٢٥٧.٠٠------٠٠١٨٣٤٢١٨٠مستجد دعاء ياسر فاروق عباس اسماعيل٢٥٩

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٩--٠٠٠٣٠٢٢٩------٠٠١٢٢٢٩١٨٠مستجد دنيا بدوى عبدالرحمن عبد النبى شاهين٢٦٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٤جـ٠٠٠٣٦٣٩٤٦٥.٦٧------٠٠١٨٣٩٤١٨٠مستجد دنيا حماده الدمرداش عبدالعزيز٢٦١

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٣--١٣٦٤٣٠٢٠٩--ض جـغآيمياء تحليليةل٦٤الرياضيات٠٠١٢٢٠٩١٨٠مستجد دنيا رضا محمد غانم عبدربه٢٦٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٨--٢٦١٢١٣٠٢١٧--ل٥٧آيمياء تحليليةل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢١٧١٨٠مستجد دنيا على سعيد عريق٢٦٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٦--٢٦١١٦٣٠٢١٠--ل٥٢إقتصاد عامل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢١٠١٨٠مستجد دنيا عماد احمد محمود راضى٢٦٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٣--٠٠٠٣٣٣٠٣------٠٠١٥٣٠٣١٨٠مستجد دينا السيد حامد عبده٢٦٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٦٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٥٧٧.٥٠------٠٠١٨٤٦٥١٨٠مستجد دينا حسنى شمردن عبدربه شعالن٢٦٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٩--٢٦١١٣٣٠٢٢٦--ل٥٦آيمياء تحليليةل٥٧مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٢٦١٨٠مستجد دينا خالد احمد السيد عالم٢٦٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٠جـ٠٠٠٣٦٤٣٠٧١.٦٧------٠٠١٨٤٣٠١٨٠مستجد دينا عبدالمرضى فرج فودة٢٦٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٧--٣٩١٦٤٢٧١٥٣ل٦١آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٣مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٥٣١٨٠مستجد دينا وجيه ابراهيم الشوربجى٢٦٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٢--٢٦١١٩٣٠٢٣٣--ل٥٦إقتصاد عامل٦٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢٣٣١٨٠مستجد رانا عبدالعظيم محمد عبدالمجيد٢٧٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٣--١٣٦٤٣٣٢٨٩----ل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٢٨٩١٨٠مستجد راندا ابراهيم عبدالحكيم شعبان٢٧١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٧--٢٦١١٤٣٠٢١٣--ل٥٠إقتصاد عامل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢١٣١٨٠مستجد رانيا جمال محمد السيد٢٧٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٢--٢٦١١٤٢٤١١٨--ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١١٨١٨٠مستجد رانيا شحات السيد احمد٢٧٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٤جـ٠٠٠٣٦٤١٤٦٩.٠٠------٠٠١٨٤١٤١٨٠مستجد رانيا طارق محمد عبدالمنعم خليف٢٧٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٢--١٣٦٤٣٣٢٩٨----ل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٢٩٨١٨٠مستجد م رائد ابراهيم علي سالم٢٧٥

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٢--١٣٦٤٣٠٢١٨----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٢٢١٨١٨٠مستجد رائد عبدالسالم عبدالعزيز السيسى٢٧٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٢ل٠٠٠٣٦٣٤٢٥٧.٠٠------٠٠١٨٣٤٢١٨٠مستجد رباب احمد سعد رمضان مسلم٢٧٧

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٧--٠٠٠٣٣٢٦٧------٠٠١٥٢٦٧١٨٠مستجد رحمة بكرى مصطفى بكرى٢٧٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٤جـ٠٠٠٣٦٤٤٤٧٤.٠٠------٠٠١٨٤٤٤١٨٠مستجد رحمة محمد ابراهيم امبابى حميد٢٧٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٠ل٠٠٠٣٦٣٤٠٥٦.٦٧------٠٠١٨٣٤٠١٨٠مستجد رحمه جمال محمد عبداهللا٢٨٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٣--٢٦١٢٨٣٠٢٥٥--ل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٦٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٥٥١٨٠مستجد رحمه عادل محمود على جعفر٢٨١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٤--١٣٦٤٣٣٣٢٠----ل٦٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣٢٠١٨٠مستجد رحمه محمد مرعى ديهوم٢٨٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٢ل٠٠٠٣٦٣٢٢٥٣.٦٧------٠٠١٨٣٢٢١٨٠مستجد رحمه مصطفى عبد العزيز عبد الناصر على٢٨٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٠--٣٩١٧٩٢٧١٧١ل٦٢آيمياء تحليليةل٥٣إقتصاد عامل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٧١١٨٠مستجد رشا سيف محمد الفقى٢٨٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٥٧--١٣٥٠٣٠٢٠٧--ض جـغآيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عام٠٠١٢٢٠٧١٨٠محولرشا فاروق محمد محمد السيد ٢٨٥

باق٢٧١٦٤--٢٦١١٤٢١٥٠ض٣٥آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠مستجد رضوان عبدالعزيز رضوان بالل٢٨٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠ل٠٠٠٣٦٣٧٠٦١.٦٧------٠٠١٨٣٧٠١٨٠مستجد رضوى جمال على محمد٢٨٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٦ل٠٠٠٣٦٣٤٦٥٧.٦٧------٠٠١٨٣٤٦١٨٠مستجد رضوى حسين السيد عبدالعظيم٢٨٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٧--٣٩١٧٣٢٤١٢٤ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٩مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٢٤١٨٠محولرغداء محمد عبد الحميد حماد ٢٨٩

باق٢٤١٠١--١٣٥١٢١٥٠ض٣٠آيمياء تحليليةل٥١إقتصاد عامض جـ١٥مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠مستجد زرفاعى اشرف رفاعى على٢٩٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٥--١٣٦٤٣٣٢٨١----ل٦٤آيمياء تحليلية٠٠١٥٢٨١١٨٠مستجد رفيق عادل منير سليمان٢٩١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠--١٣٦٢٣٣٣٠٨----ل٦٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٣٠٨١٨٠مستجد رقيه مصطفى احمد ابراهيم لبن٢٩٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٥--٣٩١٦٣٢١٥٢ل٥٢إقتصاد عامل٥٦الرياضياتل٥٥آيمياء تحليلية٠٠٣٥٢١٨٠مستجد رمضان محمد راضى عيسى سحلول٢٩٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٢--٢٦١٠٨٣٠٢٣٤--ل٥٨مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٣٤١٨٠مستجد رنا ابراهيم سالم سيد احمد٢٩٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٠ل٠٠٠٣٦٣٥٠٥٨.٣٣------٠٠١٨٣٥٠١٨٠مستجد رنا اسامه امين محفوظ٢٩٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٥--٢٦١١٣٣٠٢١٢--ل٥٢آيمياء تحليليةل٦١إقتصاد عام٠٠١٢٢١٢١٨٠مستجد رنا زآى موسى عبدالعزيز بكير٢٩٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٢--٢٦١١٩٣٠٢٥٣--ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٥مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢٥٣١٨٠مستجد رنا عماد آمال ابوالغيط٢٩٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٢ل٠٠٠٣٦٣٣٢٥٥.٣٣------٠٠١٨٣٣٢١٨٠مستجد رنا فاروق محمود الحبشى٢٩٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٦٠جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٠٧٦.٦٧------٠٠١٨٤٦٠١٨٠مستجد رندا طارق محمد المهدى٢٩٩

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٣--٠٠٠٣٠٢٣٣------٠٠١٢٢٣٣١٨٠مستجد روان عبداللطيف محمد عبداللطيف طمان٣٠٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٨جـ٠٠٠٣٦٤١٨٦٩.٦٧------٠٠١٨٤١٨١٨٠مستجد روان وائل عبدالحكيم محروس٣٠١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٣--١٣٥٤٣٣٣٤٩----ل٥٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٣٤٩١٨٠مستجد روضة اسامه عبد العزيز احمد٣٠٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٤جـ٠٠٠٣٦٣٩٤٦٥.٦٧------٠٠١٨٣٩٤١٨٠مستجد رومانى عماد جورج صرفين٣٠٣

منقول للمستوى الثانى٣٩٤٣٩ل١٣٥٩٣٦٣٨٠٦٣.٣٣----ل٥٩آيمياء تحليلية٠٠١٨٣٨٠١٨٠مستجد رويدا ابراهيم محمد الديبه٣٠٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٣--٢٦١٠٩٢٧١٩٤--ل٥٩آيمياء تحليليةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٩٤١٨٠مستجد رويدا احمد ابراهيم حسن٣٠٥

باق٢٤١٠٢--١٣٥٢٢١٥٠ض٣١آيمياء تحليليةل٥٢إقتصاد عامض جـ١٩مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠مستجد زريم هانى سيد صالح٣٠٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٩--٣٩١٩٢٢٧١٦٧ل٦٤آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٦٧١٨٠مستجد ريهام مجدى ابراهيم عبدالغفار٣٠٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦١--١٣٦٤٣٣٢٩٧----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٢٩٧١٨٠مستجد زآريا عبداهللا زآريا عبدالجواد٣٠٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٣--٢٦١١٢٣٠٢٢١--ل٦٢آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عام٠٠١٢٢٢١١٨٠مستجد زآريا يحيى زآريا الفرماوى٣٠٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٠--٢٦١٠٤٢٧١٧٦ل٥٠إقتصاد عامل٥٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ٢٧مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٧٦١٨٠مستجد زياد احمد وردانى محمد٣١٠

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٨--٢٦١٠٠٢٤١١٨ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامض جـ٢٩مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١١٨١٨٠مستجد زياد ايهاب احمد محمد احمد٣١١

باق٢٤١٠٠--١٣٥٠٢١٥٠ض جـغآيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامض جـغمورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠مستجد زياد حمدي معروف فرج٣١٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٦ل٠٠٠٣٦٣٨٦٦٤.٣٣------٠٠١٨٣٨٦١٨٠مستجد زياد عبدالحميد سعيد شعبان٣١٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦١--١٣٦٤٣٣٢٩٧----ل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٢٩٧١٨٠مستجد زياد عبدالناصر آمال محمد المهدى٣١٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٦--١٣٥٢٣٣٢٩٤----ل٥٢مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٢٩٤١٨٠مستجد زياد آمال اسماعيل على رزق٣١٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٨--٣٩١٦٢٢٧١٨٦ل٦١آيمياء تحليليةل٥١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٨٦١٨٠مستجد زياد وجدى محمود ابوبكرسعد٣١٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤١--٣٩١٧٤٢٧١٦٧ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٩مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥١مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٦٧١٨٠مستجد زينب حامد على ابراهيم مقلة٣١٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٧--١٣٥٣٣٣٢٧٤----ل٥٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٢٧٤١٨٠مستجد زينب عبد السميع السيد محمد٣١٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٠ل٠٠٠٣٦٣٨٠٦٣.٣٣------٠٠١٨٣٨٠١٨٠مستجد مزينب عبد المجيد عبد الحميد عبد الحميد مصطفي٣١٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧١ل٠٠٠٣٦٣٧١٦١.٨٣------٠٠١٨٣٧١١٨٠مستجد زينب مجدى حسن جابر ولهان٣٢٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٠ل٠٠٠٣٦٣٨٠٦٣.٣٣------٠٠١٨٣٨٠١٨٠مستجد سارة طه عبد الظاهر دمرداش٣٢١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٥--١٣٥٠٣٣٣١٥----ل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٣١٥١٨٠مستجد سارة هاني عبد ربه عبد الخالق٣٢٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٥--١٣٥٨٣٣٣٠٧----ل٥٨مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣٠٧١٨٠مستجد ساره احمد عبدالحميد الحضري٣٢٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٥١٥م٠٠٠٣٦٥١٥٨٥.٨٣------٠٠١٨٥١٥١٨٠مستجد ساره احمد عبدالوهاب احمد عنب٣٢٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٤ل٠٠٠٣٦٣٦٤٦٠.٦٧------٠٠١٨٣٦٤١٨٠مستجد ساره سعيد السيد مصطفى٣٢٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٣--١٣٦٤٣٣٢٧٩----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٢٧٩١٨٠مستجد ساره شوقى االحمدي شكر٣٢٦

باق٢٧١٦١--٠٠٠٢٧١٦١------٠٠٩١٦١١٨٠مستجد ساره عبدالحميد محمد منسى٣٢٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٣جـ٠٠٠٣٦٣٩٣٦٥.٥٠------٠٠١٨٣٩٣١٨٠مستجد ساره عبدالسالم نوراالسالم احمد٣٢٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨١--١٣٦٢٣٣٣١٩----ل٦٢مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣١٩١٨٠مستجد ساره عبدالناصر محمود احمد٣٢٩

باق١٥١٠٨--٠٠٠١٥١٠٨------٠٠٦١٠٨٩٠مستجد سالم صبحى سالم السكرمى٣٣٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٣--٢٦١٢٥٣٠٢٣٨--ل٦٤إقتصاد عامل٦١مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٣٨١٨٠مستجد سامح محمد عبدالحميد محمد شلبي٣٣١

باق٢٧١٧١--٢٦١٢١٢١٥٠ل٥٨آيمياء تحليليةل٦٣إقتصاد عامض جـ٢٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠مستجد زسامح محمد محمود راضى٣٣٢

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٢--٠٠٠٣٣٣٠٢----ض جـغمورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣٠٢١٨٠مستجد سحر خالد سيد جمعه٣٣٣

باق٢٧١٧٦--٣٩١٧٦١٨٠ل٥٣طبيعة وأرصاد جويةل٦٤آيمياء تحليليةل٥٩إقتصاد عام٠٠٠٠١٨٠مستجد سعد طارق سعد شريف٣٣٤

باق٢٧١٦٩--٢٦١١٩٢١٥٠ل٥٥آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامض٣٦مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠مستجد زسعيد السيد فتحى سالمه خضر٣٣٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤٤--٣٩١٧٧٢١٦٧ل٦٤إقتصاد عامل٦٢الرياضياتل٥١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٣٦٧١٨٠مستجد سعيد داود سعيد الكوه٣٣٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٧--٢٦١١٨٣٠٢٢٩--ل٦١آيمياء تحليليةل٥٧مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢٢٩١٨٠مستجد سعيد عبدالعظيم سعيد عبدالعظيم جاد٣٣٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٣جـ٠٠٠٣٦٣٩٣٦٥.٥٠------٠٠١٨٣٩٣١٨٠مستجد سالمه على محمود محمد هالل٣٣٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣١--٣٩١٦٠٢٧١٧١ل٥٧إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٣مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٧١١٨٠مستجد سلمى توفيق عيسوى سالم٣٣٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٧ل٠٠٠٣٦٣٧٧٦٢.٨٣------٠٠١٨٣٧٧١٨٠مستجد سلمى حماد عبدالجواد ابو نار٣٤٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٩--٢٦١٢٣٣٠٢٣٦--ل٥٩آيمياء تحليليةل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢٣٦١٨٠مستجد سلمي فرج عبد الفتاح شندي ٣٤١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٦جـ٠٠٠٣٦٤٠٦٦٧.٦٧------٠٠١٨٤٠٦١٨٠مستجد سلمى معوض على سالمه٣٤٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢١--٣٩١٧١٢٧١٥٠ل٥٧إقتصاد عامل٦٤الرياضياتل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٥٠١٨٠مستجد سلوان صبحى عبدالقادر حسن٣٤٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٠جـ٠٠٠٣٦٤٤٠٧٣.٣٣------٠٠١٨٤٤٠١٨٠مستجد سمر جالل عبد الحليم ابراهيم شتا٣٤٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٩٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٩٥٨٢.٥٠------٠٠١٨٤٩٥١٨٠مستجد سمر سمير محمد عثمان٣٤٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٥ل٠٠٠٣٦٣٦٥٦٠.٨٣------٠٠١٨٣٦٥١٨٠مستجد سميره سعيد فهمى عمر٣٤٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٧جـ٠٠٠٣٦٤٤٧٧٤.٥٠------٠٠١٨٤٤٧١٨٠مستجد سميه محمد عبد الرؤوف محمد٣٤٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٩جـ٠٠٠٣٦٤٣٩٧٣.١٧------٠٠١٨٤٣٩١٨٠مستجد سميه هانى صالح محمد شحاته٣٤٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٥--٢٦١١٦٢٧١٦٩ل٦٢آيمياء تحليليةل٥٤إقتصاد عامض جـغمبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٦٩١٨٠مستجد مسناء احمد محمد عمامة ٣٤٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٣ل٠٠٠٣٦٣٧٣٦٢.١٧------٠٠١٨٣٧٣١٨٠مستجد سها احمد احمد المشالوى٣٥٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٣جـ٠٠٠٣٦٤٠٣٦٧.١٧------٠٠١٨٤٠٣١٨٠مستجد سهام شعبان حسن سعيد حسين٣٥١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٤جـ٠٠٠٣٦٣٩٤٦٥.٦٧------٠٠١٨٣٩٤١٨٠مستجد سهيله اآرامى على السيد٣٥٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١١جـ٠٠٠٣٦٤١١٦٨.٥٠------٠٠١٨٤١١١٨٠مستجد سهيله عبداهللا عبدالمنعم حسب اهللا٣٥٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٥--١٣٦٢٣٣٣١٣----ل٦٢آيمياء تحليلية٠٠١٥٣١٣١٨٠مستجد شاهنده محمد حامد جاب اهللا٣٥٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢١--١٣٥٢٣٣٢٦٩----ل٥٢إقتصاد عام٠٠١٥٢٦٩١٨٠مستجد شاهنده هشام نصر عبداهللا خضير٣٥٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤٤--٢٦١١٠٢٤١٣٤ل٦٠آيمياء تحليليةض٣٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٣٤١٨٠مستجد شروق احمد امام على٣٥٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٤٧٥.٦٧------٠٠١٨٤٥٤١٨٠مستجد شروق اشرف شوربجى محمود٣٥٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٠--٢٦١٠١٣٠٢٥٩--ل٥١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٥٩١٨٠مستجد شروق الحسين السيد محمد رجب٣٥٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٠--٢٦١١٠٣٠٢٣٠--ل٦٠إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٣٠١٨٠مستجد شروق جمال  الدين محمدى رمضان٣٥٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٤ل٠٠٠٣٦٣٥٤٥٩.٠٠------٠٠١٨٣٥٤١٨٠مستجد شروق خليل عبدالمنعم ابراهيم٣٦٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٣--٣٩١٥٩٢٧١٧٤ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٣إقتصاد عامل٥٦مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٧٤١٨٠مستجد شروق عبدالظاهر يوسف سليمان القط٣٦١

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٤--٠٠٠٣٣٢٨٤------٠٠١٥٢٨٤١٨٠مستجد شروق محمود عبدالونيس حداد٣٦٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٥جـ٠٠٠٣٦٤٠٥٦٧.٥٠------٠٠١٨٤٠٥١٨٠مستجد م شريف جمال حامد احمد عيسي ٣٦٣

منقول للمستوى الثانى٣٩٤٤٠ل١٣٦٠٣٦٣٨٠٦٣.٣٣----ل٦٠آيمياء تحليلية٠٠١٨٣٨٠١٨٠مستجد شرين حسين عبدالاله الجنداوى٣٦٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٠جـ٠٠٠٣٦٤٣٠٧١.٦٧------٠٠١٨٤٣٠١٨٠مستجد شمس سمير محمد محمود شاميه٣٦٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٥جـ٠٠٠٣٦٤٤٥٧٤.١٧------٠٠١٨٤٤٥١٨٠مستجد شمس يحي حسن عبد العال البلكيمى٣٦٦

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد شوقى محمد سعيد المصنور٣٦٧

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٣--١٣٥٩٣٠٢٤٤----ل٥٩إقتصاد عام٠٠١٢٢٤٤١٨٠مستجد شيرين عبد الحكيم محمد ماجد٣٦٨

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد شيماء اسامه يوسف الحناوى٣٦٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٢ل٠٠٠٣٦٣٦٢٦٠.٣٣------٠٠١٨٣٦٢١٨٠مستجد شيماء السيد امبابى عبدالصادق٣٧٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٢ل٠٠٠٣٦٣٧٢٦٢.٠٠------٠٠١٨٣٧٢١٨٠مستجد شيماء عبدالجيد عبدالجيد ابو حامد٣٧١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨١ل٠٠٠٣٦٣٨١٦٣.٥٠------٠٠١٨٣٨١١٨٠مستجد شيماء عبدالعظيم عبدالعظيم احمد فتيان٣٧٢

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠--ض٣٠آيمياء تحليليةض جـ٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٠٠١٨٠مستجد شيماء على ابراهيم عبدالغفار٣٧٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٢ل٠٠٠٣٦٣٧٢٦٢.٠٠------٠٠١٨٣٧٢١٨٠مستجد شيماء عيد عبدالحميد مبروك٣٧٤

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٩--٢٦١٠١٢٤١٠٨--ل٥١إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٨١٨٠مستجد شيماء فوزان محمد عرفان شلبى٣٧٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٦ل٠٠٠٣٦٣٥٦٥٩.٣٣------٠٠١٨٣٥٦١٨٠مستجد شيماء مجدى عبدالفتاح خليفه٣٧٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٥٧٥.٨٣------٠٠١٨٤٥٥١٨٠مستجد شيماء مسعد عباده البناوى٣٧٧

باق٢١٥١--٠٠٠٢١٥١------٠٠٣٥١١٨٠مستجد صابر جمال صابر على٣٧٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٢ل٠٠٠٣٦٣٧٢٦٢.٠٠------٠٠١٨٣٧٢١٨٠مستجد صابر ممدوح صابر عبدالغنى غنيم٣٧٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٩--٠٠٠٣٣٢٧٩----ض٣٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٢٧٩١٨٠مستجد صبحى جمال قطب عبدالرؤف القصاص٣٨٠

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٣٩--١٣٦٤٣٠٢٧٥----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٢٢٧٥١٨٠مستجد صبره محمد صبره محمد الشتيحى٣٨١

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٦--١٣٥٠٢٧١٦٦ل٥٠آيمياء تحليليةض٣٦مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ١٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٦٦١٨٠مستجد صبرى اشرف سيد محمد الجمسي٣٨٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٩ل٠٠٠٣٦٣٨٩٦٤.٨٣------٠٠١٨٣٨٩١٨٠مستجد صالح خالد صالح عبدالعزيز٣٨٣

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٩--١٣٥٠٣٠٢٢٩----ل٥٠إقتصاد عام٠٠١٢٢٢٩١٨٠مستجد م طارق ابراهيم عبد اهللا ابراهيم ٣٨٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٦ل٠٠٠٣٦٣٧٦٦٢.٦٧------٠٠١٨٣٧٦١٨٠مستجد طارق مشحوت حسن عيد٣٨٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤١--٣٩١٥٠٢٧١٩١ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٩١١٨٠مستجد عاصم ايمن فهمى محمد سالم٣٨٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٢--٣٩١٥١٢١٥١ل٥٠طبيعة وأرصاد جويةل٥١إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٣٥١١٨٠مستجد عاطف على فتحى على عبدالحافظ٣٨٧

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٤--٠٠٠٣٠٢٣٤------٠٠١٢٢٣٤١٨٠مستجد عبد الحميد ابراهيم عبدالحميد خيراهللا٣٨٨

باق٢٤١٠٠--٠٠٠٢٤١٠٠------٠٠٦١٠٠١٨٠مستجد عبد الحميد الشحات عبدالحميد شتات٣٨٩

باق٢٧١٧٨--٣٩١٧٨١٨٠ل٦٤طبيعة وأرصاد جويةل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٠٠١٨٠مستجد عبد الحميد طلعت عبدالحميد محمد زيدان٣٩٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٠--٣٩١٦٣٢٧١٦٧ل٥١آيمياء تحليليةل٥٦إقتصاد عامل٥٦مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٦٧١٨٠مستجد عبد الدايم ابراهيم عبدالدايم السيد٣٩١

باق٣٦١--٠٠٠٣٦١------٠٠٣٦١٠٠مستجد عبد الرحمن احمد عوض عبد العظيم٣٩٢

باق٢٤١١٤--٠٠٠٢٤١١٤ض٣٧آيمياء تحليليةض٣٨إقتصاد عامض جـ٢٣مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١١٤١٨٠مستجد عبد الرحمن احمد فتح اهللا احمد الزناتى٣٩٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٠جـ٠٠٠٣٦٤٠٠٦٦.٦٧------٠٠١٨٤٠٠١٨٠مستجد عبد الرحمن اشرف عبد العظيم محمد٣٩٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٣--٢٦١٠٤٣٠٢٣٩--ل٥١آيمياء تحليليةل٥٣إقتصاد عام٠٠١٢٢٣٩١٨٠مستجد عبد الرحمن حسنى ابراهيم عبدالدايم٣٩٥

باق٢٧١٥٥--١٣٥٠٢٤١٠٥----ل٥٠آيمياء تحليلية٠٠٦١٠٥١٨٠مستجد عبد الرحمن حسين ابو سمره رحيم٣٩٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٤--٢٦١٠٠٢٤١١٤ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامض٣٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١١٤١٨٠مستجد عبد الرحمن حلمى ابراهيم نصرالدين٣٩٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٢ل٠٠٠٣٦٣٥٢٥٨.٦٧------٠٠١٨٣٥٢١٨٠مستجد زعبد الرحمن رضا مصباح احمد  زيدان٣٩٨

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد عبد الرحمن زايد عبدالهادي غازي٣٩٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٠--١٣٥٥٣٣٣٠٥----ل٥٥آيمياء تحليلية٠٠١٥٣٠٥١٨٠مستجد عبد الرحمن سالمه احمد العبد٤٠٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٤ل٠٠٠٣٦٣٥٤٥٩.٠٠------٠٠١٨٣٥٤١٨٠مستجد عبد الرحمن شعبان عبدربه عالم٤٠١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٦--١٣٥٠٣٣٣٤٦----ل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣٤٦١٨٠مستجد عبد الرحمن عبد الحميد على عبد الحميد حسن٤٠٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٥--٣٩١٧٣٢٧١٨٢ل٦١آيمياء تحليليةل٥٨مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٨٢١٨٠مستجد عبد الرحمن محمد ابراهيم آامل٤٠٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٤ل٠٠٠٣٦٣٦٤٦٠.٦٧------٠٠١٨٣٦٤١٨٠مستجد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شحاته٤٠٤

باق٦١٢٧--٠٠٠٦١٢٧------٠٠٦١٢٧٠٠مستجد عبد الرحمن محمود على محمود على٤٠٥

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٣--١٣٥٠٣٠٢٥٣--ل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض٣١مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٥٣١٨٠مستجد عبد الرحمن مهدى مصطفى الدهشان٤٠٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٨--١٣٦٢٣٣٣٠٦----ل٦٢آيمياء تحليلية٠٠١٥٣٠٦١٨٠مستجد عبد الرحمن نصر الجوهرى محمد قطب٤٠٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٣ل٠٠٠٣٦٣٣٣٥٥.٥٠------٠٠١٨٣٣٣١٨٠مستجد عبد الرؤف جمعه عبدالرؤف سالمه٤٠٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٥ل٠٠٠٣٦٣٥٥٥٩.١٧------٠٠١٨٣٥٥١٨٠مستجد عبد الظاهر عصام رجب النعماني٤٠٩

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٣--٢٦١٠٦٢٤١١٧ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٦إقتصاد عامض٣٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١١٧١٨٠مستجد عبد العزيز اشرف عبدالعزيز الشاهد٤١٠

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد عبد العزيز صالح عبد العزيز على٤١١

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٦--٠٠٠٣٣٢٦٦------٠٠١٥٢٦٦١٨٠مستجد عبد العظيم عبدالعزيز عبدالعظيم المصرى٤١٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤١--٠٠٠٣٠٢٤١------٠٠١٢٢٤١١٨٠مستجد عبد الفتاح محمد عبدالفتاح عامر٤١٣

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠١--٠٠٠٣٣٣٠١----ض جـ٢٨مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣٠١١٨٠مستجد عبد القادر رمضان عبدالقادر الغنام٤١٤

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد عبد اهللا ابراهيم مبروك احمد٤١٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٦جـ٠٠٠٣٦٤٠٦٦٧.٦٧------٠٠١٨٤٠٦١٨٠مستجد عبد اهللا احمد فاروق الحداد٤١٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٢--٢٦١١١٢٤١٠١ل٥٠آيمياء تحليليةل٦١إقتصاد عامض٣٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠١١٨٠مستجد عبد اهللا اشرف عبداهللا عماره٤١٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٧--٢٦١١٢٣٠٢٥٥--ل٦٠آيمياء تحليليةل٥٢مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٥٥١٨٠مستجد عبد اهللا جمعه سيد عبد الوهاب٤١٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٦--٢٦١٢٨٣٠٢١٨--ل٦٤إقتصاد عامل٦٤الرياضيات٠٠١٢٢١٨١٨٠مستجد عبد اهللا حسام عبداهللا المراآبي٤١٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٨--٠٠٠٣٣٢٨٨------٠٠١٥٢٨٨١٨٠مستجد عبد اهللا رمضان الشمبلى احمد حسن٤٢٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٦--٢٦١١٥٣٠٢٥١--ل٦٠إقتصاد عامل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٥١١٨٠مستجد عبد اهللا عبدالمنعم عبدالقوى حماد٤٢١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٠--١٣٦٤٣٣٣٣٦----ل٦٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣٣٦١٨٠مستجد م عبد اهللا عبدالمنعم هالل حسنين ٤٢٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٩--٢٦١٠٨٢٤١٣١--ل٥٨مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٣١١٨٠مستجد عبد اهللا عالء عبده احمد٤٢٣

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٩--٠٠٠٣٣٢٨٩------٠٠١٥٢٨٩١٨٠مستجد عبد اهللا على عبداهللا االمام٤٢٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٩--٢٦١٢٢٢٧١٧٧ل٦٤إقتصاد عامض٣٨مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٨مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٧٧١٨٠مستجد عبد اهللا ماجد السيد ٤٢٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢١--٢٦١٠١٢٤١٢٠ل٥١آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامض جـ٢١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٦١٢٠١٨٠مستجد معبد اهللا محمد عبداهللا الخطيب ٤٢٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٧--١٣٥٩٣٣٢٦٨----ل٥٩إقتصاد عام٠٠١٥٢٦٨١٨٠مستجد عبد اهللا محمد عفيفى بيومى عفيفى٤٢٧

باق٢٧١٥٠--٢٦١٠٠٢١٥٠ض جـ٢٩آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٣٥٠١٨٠مستجد عبد اهللا محمود فهمى ابراهيم٤٢٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٠ل٠٠٠٣٦٣٤٠٥٦.٦٧------٠٠١٨٣٤٠١٨٠مستجد عبد اهللا مصطفى محمود غريانى٤٢٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٦--١٣٥١٣٣٢٨٥----ل٥١إقتصاد عام٠٠١٥٢٨٥١٨٠مستجد عبير سيد امام عبد العزيز٤٣٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٥--٢٦١١٨٣٠٢٤٧--ل٥٩إقتصاد عامل٥٩مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢٤٧١٨٠مستجد عبير عصام ابراهيم عمران٤٣١

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٠--١٣٥١٣٠٢٠٩--ض٣٣آيمياء تحليليةل٥١إقتصاد عام٠٠١٢٢٠٩١٨٠مستجد زعرفه رفيق عرفه محمد الشحرى٤٣٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٠--١٣٥٢٣٣٢٩٨----ل٥٢آيمياء تحليلية٠٠١٥٢٩٨١٨٠مستجد م عزت مرعي يونس عبد الرحمن ٤٣٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٧--١٣٦٢٣٣٢٨٥----ل٦٢إقتصاد عام٠٠١٥٢٨٥١٨٠مستجد عال عاشور جمعه احمد٤٣٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٣ل٠٠٠٣٦٣٧٣٦٢.١٧------٠٠١٨٣٧٣١٨٠مستجد عال عاطف عبدالجليل عبدربه٤٣٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠١جـ٠٠٠٣٦٤٠١٦٦.٨٣------٠٠١٨٤٠١١٨٠مستجد عال عبدالهادى احمد ابو شنب٤٣٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٩ل٠٠٠٣٦٣٣٩٥٦.٥٠------٠٠١٨٣٣٩١٨٠مستجد عال آمال الدين على سيد احمد نافع٤٣٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٢--٢٦١١٦٣٠٢٣٦--ل٥٢آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عام٠٠١٢٢٣٦١٨٠مستجد عالء جابر مشحوت جابر االسود٤٣٨

منقول للمستوى الثانى٣٩٤٥٨--٢٦١١٢٣٣٣٤٦--ل٥٦آيمياء تحليليةل٥٦آيمياء تحليلية٠٠١٥٣٤٦١٨٠مستجد عالء ماهر محمد احمد٤٣٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٦--٠٠٠٣٣٢٩٦------٠٠١٥٢٩٦١٨٠مستجد عالء محمود محمد عبدالجواد٤٤٠

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد عالء هشام عباس عبد اللطيف٤٤١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٠ل٠٠٠٣٦٣٦٠٦٠.٠٠------٠٠١٨٣٦٠١٨٠مستجد عالءالدين محمد بدوى ابراهيم٤٤٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٧ل٠٠٠٣٦٣٧٧٦٢.٨٣------٠٠١٨٣٧٧١٨٠مستجد على حسن على السيد محمد٤٤٣

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤٥--٣٩١٩٢٢١٥٣ل٦٤إقتصاد عامل٦٤الرياضياتل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٣٥٣١٨٠مستجد على عبدالحليم على عبدالعال٤٤٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٣--٣٩١٨٨٢٧١٥٥ل٦٤إقتصاد عامل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٦٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٥٥١٨٠مستجد على عبدالحميد على عبدالحميد اسماعيل٤٤٥

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٥٩--٣٩١٥٢٢٤١٠٧ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٢إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٧١٨٠مستجد زعلى محمد على عبد اهللا عرفات٤٤٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٧ل٠٠٠٣٦٣٣٧٥٦.١٧------٠٠١٨٣٣٧١٨٠مستجد على محمود محمد النبوى الحامولى٤٤٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٩ل٠٠٠٣٦٣٣٩٥٦.٥٠------٠٠١٨٣٣٩١٨٠مستجد على مصطفى على قناوى٤٤٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٣ل٠٠٠٣٦٣٨٣٦٣.٨٣------٠٠١٨٣٨٣١٨٠مستجد على مهيدى جودة رياض٤٤٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٨--٣٩١٧٧٢٧١٦١ل٥٧آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامل٥٦مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٦١١٨٠مستجد على وائل حاتم الكورانى٤٥٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٤--٢٦١١٦٣٠٢٢٨--ل٥٢إقتصاد عامل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢٢٨١٨٠مستجد على وصال علي سيد احمد القط٤٥١

باق٢٧١٥٨--١٣٥٨٢٤١٠٠ض جـغإقتصاد عامل٥٨مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ٢٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٠١٨٠مستجد علي محمود حسني حافظ٤٥٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٧ل٠٠٠٣٦٣٥٧٥٩.٥٠------٠٠١٨٣٥٧١٨٠مستجد عماد حمدى عوض اهللا ابوالعال٤٥٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٨ل٠٠٠٣٦٣٧٨٦٣.٠٠------٠٠١٨٣٧٨١٨٠مستجد عماد عبداهللا عمر علي الشيخ٤٥٤

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٧--٢٦١١٣٢٤١٠٤--ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٣إقتصاد عام٠٠٦١٠٤١٨٠مستجد عمار مسعد ابراهيم السبقى٤٥٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٩--٢٦١٢٢٣٠٢١٧--ل٥٨آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عام٠٠١٢٢١٧١٨٠مستجد عمار ياسر بيومى ابو اليزيد اسماعيل٤٥٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٢--٠٠٠٣٠٢١٢------٠٠١٢٢١٢١٨٠مستجد عمر السيد عمر ابراهيم٤٥٧

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٩--٣٩١٥٩٢١٥٠ل٥٦آيمياء تحليليةل٥٣إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠مستجد عمر رمضان محمد سيد احمد٤٥٨

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١١--٢٦١٠٠٢٤١١١ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامض جـ٢٧مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١١١١٨٠مستجد عمر عالء صالح الدين حسين٤٥٩

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد عمر على عبدالحميد حفيشة٤٦٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣١--٣٩١٦٤٢٧١٦٧ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٦٧١٨٠مستجد عمر عماد عبدالمنعم جعفر٤٦١

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣١--٢٦١١٨٢٤١١٣ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٤إقتصاد عامض٣٩مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١١٣١٨٠مستجد عمر محمد صبحى عمر حمود٤٦٢

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٥--٣٩١٧٠٢٤١٢٥ل٦٣آيمياء تحليليةل٥٧إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٢٥١٨٠مستجد عمر محمد عبد الفتاح مصطفى٤٦٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٢ل٠٠٠٣٦٣٥٢٥٨.٦٧------٠٠١٨٣٥٢١٨٠مستجد عمر محمد محمد أمين احمد٤٦٤

باق٢٧١٥٧--٣٩١٥٧١٨٠ل٥٠طبيعة وأرصاد جويةل٥٧مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٠٠١٨٠مستجد عمرو احمد حمزه خليل٤٦٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٦--٢٦١٠١٣٠٢١٥--ل٥١إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢١٥١٨٠مستجد عمرو سعد شحاته ٤٦٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٥جـ٠٠٠٣٦٤٢٥٧٠.٨٣------٠٠١٨٤٢٥١٨٠مستجد عمرو فؤاد عبدالعليم عبدالجواد٤٦٧

باق٢٧١٥٢--٢٦١٠٠٢١٥٢ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامض٣٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٢١٨٠مستجد عمرو هانى حسن باشا٤٦٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٨--١٣٥٠٣٣٢٨٨ل٥٠طبيعة وأرصاد جوية----٠٠١٥٢٨٨١٨٠مستجد غادة رفعت سلطان سالم٤٦٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٨--٢٦١١٣٣٠٢١٥--ل٥٦إقتصاد عامل٥٧مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢١٥١٨٠مستجد غاده ابراهيم ابوالعزم غاليه٤٧٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٤جـ٠٠٠٣٦٤٠٤٦٧.٣٣------٠٠١٨٤٠٤١٨٠مستجد غاده عادل حسن ابراهيم٤٧١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٦ل٠٠٠٣٦٣٢٦٥٤.٣٣------٠٠١٨٣٢٦١٨٠مستجد غاده عبداهللا عبدالظاهر عبداهللا النشار٤٧٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٢ل٠٠٠٣٦٣٢٢٥٣.٦٧------٠٠١٨٣٢٢١٨٠مستجد غاده عبدالواحد سعيد ابوغاليه٤٧٣

باق٢١٥٠--٠٠٠٢١٥٠------٠٠٣٥٠١٨٠مستجد فارس اسامه فارس سعد٤٧٤

باق٢٧١٥٤--٣٩١٥٤١٨٠ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٤إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٠٠١٨٠مستجد فارس عبد العزيز عبد الفتاح المليجي ٤٧٥

باق٢٧١٥٠--٢٦١٠٠٢١٥٠ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامض جـ٢٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠مستجد زفارس عوض عبد القوى طويط٤٧٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٤--١٣٥٥٣٣٢٧٩----ل٥٥إقتصاد عام٠٠١٥٢٧٩١٨٠مستجد فاطمة أشرف محمد عبد الحميد مصطفى٤٧٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٨ل٠٠٠٣٦٣٥٨٥٩.٦٧------٠٠١٨٣٥٨١٨٠مستجد فاطمة مجدي الليثي ٤٧٨

باق٢٧١٦٦--٣٩١٦٦١٨٠ل٥٢آيمياء تحليليةل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٠٠١٨٠مستجد فاطمه خالد ابوالسعود عبدالمنصف٤٧٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٦جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٦٧٦.٠٠------٠٠١٨٤٥٦١٨٠مستجد فاطمه سامى احمد يوسف٤٨٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٢جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٢٧٥.٣٣------٠٠١٨٤٥٢١٨٠مستجد فاطمه سليمان السيد محفوظ٤٨١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٨ل٠٠٠٣٦٣٦٨٦١.٣٣------٠٠١٨٣٦٨١٨٠مستجد فاطمه سيد قرني عبد النبي٤٨٢

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد فاطمه صابر محمد محمد بيومى٤٨٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦١--٢٦١١٧٣٠٢٤٤--ل٥٥آيمياء تحليليةل٦٢إقتصاد عام٠٠١٢٢٤٤١٨٠مستجد فاطمه عبدالعاطى عبدالباقى متولى٤٨٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٩--١٣٥٤٣٣٢٩٥----ل٥٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٢٩٥١٨٠مستجد فاطمه مبروك فتح اهللا عبدالكريم٤٨٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢١جـ٠٠٠٣٦٤٢١٧٠.١٧------٠٠١٨٤٢١١٨٠مستجد فاطمه محمد فوزى بدوى٤٨٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٤ل٠٠٠٣٦٣٧٤٦٢.٣٣------٠٠١٨٣٧٤١٨٠مستجد فاطمه محمود محمد حسن صالح٤٨٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٤--١٣٦٤٣٣٣٥٠----ل٦٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣٥٠١٨٠مستجد فاطمه محمود محمد سالم على٤٨٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٧جـ٠٠٠٣٦٣٩٧٦٦.١٧------٠٠١٨٣٩٧١٨٠مستجد فاطمه يحيى على عفيفى٤٨٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٠ل٠٠٠٣٦٣٦٠٦٠.٠٠------٠٠١٨٣٦٠١٨٠مستجد فايزه عبد المحسن صبحى عبد المحسن٤٩٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٠٥--٢٦١٠٠٣٠٢٠٥--ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عام٠٠١٢٢٠٥١٨٠مستجد زفتحى محمد فتحى على جوهر٤٩١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٧--٣٩١٥٣٢٧١٨٤ل٥٣آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٨٤١٨٠مستجد فرح طه حسن شنن٤٩٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨١--١٣٦٤٣٣٣١٧----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٣١٧١٨٠مستجد فرح مصطفى محمود عبد الحكيم٤٩٣

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٨--٠٠٠٣٣٣٠٨------٠٠١٥٣٠٨١٨٠مستجد فريده سعيد عبدالغفار سليمان٤٩٤

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤٦--٠٠٠٣٠٢٤٦------٠٠١٢٢٤٦١٨٠مستجد فهمى خيرى فهمى مصطفى خضر٤٩٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٦١جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦١٧٦.٨٣------٠٠١٨٤٦١١٨٠مستجد فوزيه رجب سعيد نورالدين٤٩٦

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٢--٠٠٠٣٣٢٧٢------٠٠١٥٢٧٢١٨٠مستجد آريم رجب ربيع عبدالسالم٤٩٧

باق٢٤١٠٠--١٣٥٠٢١٥٠ل٥٠آيمياء تحليليةض٤٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض٣٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠مستجد آريم سعيد عبدالونيس المالح٤٩٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٥--٢٦١١٣٣٠٢٢٢--ل٥٤آيمياء تحليليةل٥٩إقتصاد عام٠٠١٢٢٢٢١٨٠مستجد آريم فتحى واعر فتح الباب٤٩٩

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠ض جـغآيمياء تحليليةض جـغمبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـغمورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٠٠١٨٠مستجد آريم محمد السيد عويضه٥٠٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٦--١٣٥٩٣٣٣١٧----ل٥٩آيمياء تحليلية٠٠١٥٣١٧١٨٠مستجد آريم محمد عبدالمرضى عبد الجواد خليفه٥٠١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٠ل٠٠٠٣٦٣٦٠٦٠.٠٠------٠٠١٨٣٦٠١٨٠مستجد آريم مختار محمد بدوى٥٠٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٢ل٠٠٠٣٦٣١٢٥٢.٠٠------٠٠١٨٣١٢١٨٠مستجد آريم مدحت فتحى ريشه٥٠٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٦جـ٠٠٠٣٦٤٣٦٧٢.٦٧------٠٠١٨٤٣٦١٨٠مستجد آريمه مجدى السيد ابراهيم عنبر٥٠٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥١--٣٩١٧٢٢٧١٧٩ل٥٤آيمياء تحليليةل٥٥إقتصاد عامل٦٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٧٩١٨٠مستجد آمال معوض محمد الوردانى٥٠٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٥جـ٠٠٠٣٦٤١٥٦٩.١٧------٠٠١٨٤١٥١٨٠مستجد لبنى سعيد ابراهيم محمد عيسى٥٠٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٤--١٣٦٤٣٣٣٠٠----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٣٠٠١٨٠مستجد لبنى محمد على محجوب٥٠٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٤ل٠٠٠٣٦٣٧٤٦٢.٣٣------٠٠١٨٣٧٤١٨٠مستجد لبنى نصر محمود محمد االمرد٥٠٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٥جـ٠٠٠٣٦٤٠٥٦٧.٥٠------٠٠١٨٤٠٥١٨٠مستجد لحظيه غبروش راضى فلتاؤس٥٠٩

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد لؤى عالء الدين عبد اهللا هاللى٥١٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٤جـ٠٠٠٣٦٤١٤٦٩.٠٠------٠٠١٨٤١٤١٨٠مستجد ليلى محمود عويس محمد حميده٥١١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٢ل٠٠٠٣٦٣٥٢٥٨.٦٧------٠٠١٨٣٥٢١٨٠مستجد ليلى ياسر يسرى توفيق٥١٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨١ل٠٠٠٣٦٣٨١٦٣.٥٠------٠٠١٨٣٨١١٨٠مستجد ماجدة محمد محمد سيد٥١٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠ل٠٠٠٣٦٣٧٠٦١.٦٧------٠٠١٨٣٧٠١٨٠مستجد مارى مجدى آامل عبد المالك جرجس٥١٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٧جـ٠٠٠٣٦٤١٧٦٩.٥٠------٠٠١٨٤١٧١٨٠مستجد ماريان مكرم اسحاق حنا٥١٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٢جـ٠٠٠٣٦٤٠٢٦٧.٠٠------٠٠١٨٤٠٢١٨٠مستجد ماريهان محمد بيومى محمد الصيفى٥١٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٥--١٣٥٤٣٣٣٢١----ل٥٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣٢١١٨٠مستجد مازن جمال رجب احمد حسنين٥١٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥١--١٣٥٧٣٣٢٩٤----ل٥٧آيمياء تحليلية٠٠١٥٢٩٤١٨٠مستجد مبروك جمعه مبروك عبدالحميد٥١٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٣--١٣٥٩٣٣٢٩٤----ل٥٩إقتصاد عام٠٠١٥٢٩٤١٨٠مستجد محمد ابراهيم محمد عبد المتجلى عبد السيد٥١٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٣--٣٩١٦٤٢٧١٥٩ل٥٢آيمياء تحليليةل٦٢إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٥٩١٨٠مستجد محمد ابوالفتوح عبدالصادق ابوصالح٥٢٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٧ل٠٠٠٣٦٣٤٧٥٧.٨٣------٠٠١٨٣٤٧١٨٠مستجد محمد احمد ابراهيم أحمد الفرماوى٥٢١

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد محمد احمد السيد النجار٥٢٢

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١٢--٢٦١٢٠٢٧١٩٢ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٦إقتصاد عامض جـ٢٩مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٩٢١٨٠مستجد محمد احمد محمد رزق عرفات٥٢٣

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد محمد احمد محمد فتح اهللا٥٢٤

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد محمد اسامه على ابراهيم القشط٥٢٥

باق٢٤١٢٨--٠٠٠٢٤١٢٨ض جـغآيمياء تحليلية--ض جـغإقتصاد عام٠٠٦١٢٨١٨٠مستجد محمد السيد عدلى الحرانى٥٢٦

باق٢٧١٥٦--١٣٥٤٢٤١٠٢ض جـغآيمياء تحليليةل٥٤إقتصاد عامض جـ٢٧مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٢١٨٠مستجد زمحمد السيد محمد السيد الشورى٥٢٧

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٦--٣٩١٥٥٢٤١٣١ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٥إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٣١١٨٠مستجد محمد ايمن رأفت عالم٥٢٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٧--٠٠٠٣٣٢٩٧------٠٠١٥٢٩٧١٨٠مستجد محمد ثروت عبدالرحيم عبدالنبى٥٢٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٥--١٣٥٦٣٣٢٨٩----ل٥٦آيمياء تحليلية٠٠١٥٢٨٩١٨٠مستجد محمد جابر عوض اهللا عبد السالم٥٣٠

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٥--٢٦١١٥٢٤١٢٠ل٦١آيمياء تحليليةل٥٤إقتصاد عامض٣٥مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٢٠١٨٠مستجد محمد جمال عبدالعظيم عبد الفضيل المشد٥٣١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٦ل٠٠٠٣٦٣٧٦٦٢.٦٧------٠٠١٨٣٧٦١٨٠مستجد محمد حامد طه محمد٥٣٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٣--١٣٥٠٣٣٢٨٣----ل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٢٨٣١٨٠محولمحمد حامد عبد السالم ٥٣٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٧--١٣٦٤٣٣٣٢٣----ل٦٤آيمياء تحليلية٠٠١٥٣٢٣١٨٠مستجد محمد حامد محمد محمود على٥٣٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٣--٢٦١١٠٣٠٢٢٣--ل٦٠إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٢٣١٨٠مستجد محمد حسين باسل حسانين مرسى٥٣٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٨ل٠٠٠٣٦٣٨٨٦٤.٦٧------٠٠١٨٣٨٨١٨٠مستجد محمد حيدر عبدالستار شمندى٥٣٦

باق٢٧١٨١--٢٦١٢٤٢١٥٧ل٦٠إقتصاد عامل٦٤الرياضياتض جـغمبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٣٥٧١٨٠مستجد محمد خالد محمد راشد٥٣٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٨٩جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٩٨١.٥٠--ض جـغإقتصاد عامض جـغمبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٨٤٨٩١٨٠مستجد محمد رأفت فوزى محمود٥٣٨

باق٢٧١٥٨--١٣٥٧٢٤١٠١----ل٥٧إقتصاد عام٠٠٦١٠١١٨٠مستجد محمد رأفت معوض على خطاب٥٣٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٥ل٠٠٠٣٦٣٦٥٦٠.٨٣------٠٠١٨٣٦٥١٨٠مستجد محمد ربيع شعبان آامل٥٤٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٩ل٠٠٠٣٦٣٦٩٦١.٥٠------٠٠١٨٣٦٩١٨٠مستجد محمد رزق رزق شلبى٥٤١

باق٢٤١٠٥--٠٠٠٢٤١٠٥------٠٠٦١٠٥١٨٠مستجد محمد رضا فهيم العزب الساعي٥٤٢

باق٢٧١٦١--٢٦١١١٢١٥٠ل٥٣آيمياء تحليليةل٥٨إقتصاد عامض جـ٢٨مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠محولمحمد رمضان محمد السيد زهران٥٤٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٤جـ٠٠٠٣٦٤١٤٦٩.٠٠------٠٠١٨٤١٤١٨٠مستجد محمد سامى مشحوت قاسم٥٤٤

باق٢٤١٠١--١٣٥١٢١٥٠ل٥١آيمياء تحليليةض٣١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ٢١مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠مستجد محمد سامى نبوى سالمان٥٤٥

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٥٤--١٣٥٢٣٠٢٠٢----ل٥٢آيمياء تحليلية٠٠١٢٢٠٢١٨٠مستجد محمد سعد عبدالنبى حافظ٥٤٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٤--٣٩١٨٥٢٧١٧٩ل٥٧إقتصاد عامل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٦٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٧٩١٨٠مستجد محمد سعد محمد يوسف حمد٥٤٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤١--٣٩١٥٩٢٧١٨٢ل٥٠آيمياء تحليليةل٥١إقتصاد عامل٥٨مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٨٢١٨٠مستجد محمد شوقى محمود يونس٥٤٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥١ل٠٠٠٣٦٣٥١٥٨.٥٠------٠٠١٨٣٥١١٨٠مستجد محمد صالح عبدالمحسن عبداهللا٥٤٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٤ل٠٠٠٣٦٣٨٤٦٤.٠٠------٠٠١٨٣٨٤١٨٠مستجد محمد صالح دسوقى عرفه٥٥٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٩--١٣٥٠٣٣٢٨٩----ل٥٠إقتصاد عام٠٠١٥٢٨٩١٨٠مستجد ممحمد صالح عبد العزيز صالح ٥٥١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٢جـ٠٠٠٣٦٣٩٢٦٥.٣٣------٠٠١٨٣٩٢١٨٠مستجد محمد صالح عبدالمنعم فرج٥٥٢

باق٢٧١٥٠--٢٦١٠٠٢١٥٠ل٥٠طبيعة وأرصاد جويةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ٢٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠مستجد محمد عادل احمد محمد دعبس٥٥٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٠ل٠٠٠٣٦٣٤٠٥٦.٦٧------٠٠١٨٣٤٠١٨٠مستجد ممحمد عادل محمد عبد الصادق سعيد ٥٥٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٦--٢٦١١٩٢٧١٥٧ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٥مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض٣٦مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٥٧١٨٠مستجد محمد عاطف اسماعيل عيسى٥٥٥

باق٢١٥٣--٠٠٠٢١٥٣ض جـغطبيعة وأرصاد جويةض جـغمبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـغمورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٣١٨٠مستجد محمد عاطف خيرى متولى٥٥٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٤ل٠٠٠٣٦٣٨٤٦٤.٠٠------٠٠١٨٣٨٤١٨٠مستجد ممحمد عاطف محروس اسماعيل ٥٥٧

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٨--١٣٥٠٢٧١٨٨--ل٥٠إقتصاد عامض٤٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٨٨١٨٠مستجد محمد عبد الرحمن على احمد٥٥٨

باق٢٤١٠٩--٠٠٠٢٤١٠٩------٠٠٦١٠٩١٨٠مستجد محمد عبد النبى صالح على٥٥٩

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٨--٠٠٠٣٠٢١٨------٠٠١٢٢١٨١٨٠مستجد محمد عبدالغفار عبدالعزيز سالم٥٦٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٣--١٣٥٤٣٣٣١٩----ل٥٤إقتصاد عام٠٠١٥٣١٩١٨٠مستجد محمد عبده عبدالمحسن عبده عالم٥٦١

باق٢٧١٦٧--١٣٥٣٢٤١١٤--ل٥٣إقتصاد عامض جـ٢٣مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١١٤١٨٠مستجد محمد عصام محمد عبدالرحيم٥٦٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٨--٠٠٠٣٠٢٠٨--ض جـ٢٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض٣٩مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٠٨١٨٠مستجد محمد عالء حسان حسن٥٦٣

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٦--٠٠٠٣٠٢٣٦------٠٠١٢٢٣٦١٨٠مستجد محمد عالم محمد السيد٥٦٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٨--٠٠٠٣٣٢٨٨------٠٠١٥٢٨٨١٨٠مستجد محمد على رزق عالم٥٦٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٦ل٠٠٠٣٦٣٥٦٥٩.٣٣------٠٠١٨٣٥٦١٨٠مستجد محمد على عبدالمعطى على عبدالقادر٥٦٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٦جـ٠٠٠٣٦٤١٦٦٩.٣٣------٠٠١٨٤١٦١٨٠مستجد محمد على محمد محمد دره٥٦٧

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤٤--٠٠٠٣٠٢٤٤------٠٠١٢٢٤٤١٨٠مستجد محمد عماد محمد احمد على روزن٥٦٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٧جـ٠٠٠٣٦٤٠٧٦٧.٨٣------٠٠١٨٤٠٧١٨٠مستجد محمد عماد مكرم الطبالوى٥٦٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٦--٢٦١٠٨٣٠٢٢٨--ل٥٨آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عام٠٠١٢٢٢٨١٨٠مستجد محمد عمادالدين عبد البديع محمود٥٧٠

 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 الشعبة العامة - العام الجامعى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠  جامعة المنوفية   آلية الزراعة   شبين الكوم 

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
مقررات تقديردرجةالمـــــــــــــــــــــــــادة (٣)تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة (٢)تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة (١)الدرجات
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منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٤--٠٠٠٣٠٢٣٤------٠٠١٢٢٣٤١٨٠مستجد محمد فوزي مجاهد السبكي ٥٧١

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٩--١٣٥٢٣٠٢٢٧----ل٥٢آيمياء تحليلية٠٠١٢٢٢٧١٨٠مستجد محمد آيالنى عيسى آيالنى موسى٥٧٢

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩١--٣٩١٦٦٢٤١٢٥ل٥٢آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٢٥١٨٠مستجد محمد مجدى رمضان عبداهللا٥٧٣

باق٢٧١٥٠--٣٩١٥٠١٨٠ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٠٠١٨٠مستجد محمد محروس رجب خضير٥٧٤

باق٢٧١٦١--٢٦١٠١٢١٦٠ل٥١آيمياء تحليليةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ٢٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٦٠١٨٠مستجد محمد مسعود حميده عبدالجليل٥٧٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٩--٢٦١٠٥٢٤١١٤ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٥إقتصاد عامض جـ٢٢مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١١٤١٨٠مستجد محمد مشحوت الدسوقى عطيه٥٧٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٧ل٠٠٠٣٦٣٥٧٥٩.٥٠------٠٠١٨٣٥٧١٨٠مستجد محمد مصطفى حلمى عبد الكافى٥٧٧

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٠--٣٩١٥٨٢٤١٠٢ل٥٠طبيعة وأرصاد جويةل٥٦آيمياء تحليليةل٥٢إقتصاد عام٠٠٦١٠٢١٨٠مستجد معاذ عبدالرحمن ابراهيم القصاص*٥٧٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٢--٢٦١٠٦٢٧١٦٦ل٥٦آيمياء تحليليةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ١٧مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٦٦١٨٠مستجد محمد مصطفى محمد نصرالدين٥٧٩

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد محمد مظلوم ذو المكارم شعبان حسين٥٨٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٧--١٣٦٠٣٣٣٠٧----ل٦٠آيمياء تحليلية٠٠١٥٣٠٧١٨٠مستجد محمد معوض محمد االحول٥٨١

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٥٩--٢٦١٠٠٢٧١٥٩ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامض جـ٢٨مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٥٩١٨٠مستجد محمد منصور عبدالمرضى السرسى٥٨٢

باق٢٧١٧٥--٠٠٠٢٧١٧٥------٠٠٩١٧٥١٨٠مستجد محمد موسى السيد العبد٥٨٣

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٠--٢٦١٠٢٢٤١٠٨ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ٢٩مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٨١٨٠مستجد محمد نوح محمد غنيم٥٨٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٥--٢٦١١٧٣٠٢٢٨--ل٥٤آيمياء تحليليةل٦٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢٢٨١٨٠مستجد محمد ياسر عبدالغنى محمد الجبالوى٥٨٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٠--١٣٦٣٣٣٣٢٧----ل٦٣آيمياء تحليلية٠٠١٥٣٢٧١٨٠مستجد محمد يحيى السيد احمد٥٨٦

باق٣٠--٠٠٠٣٠------٠٠٠٠٣٠مستجد محمود ابراهيم عبدالغفار ابراهيم٥٨٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٥--١٣٦٤٣٣٢٩١----ل٦٤آيمياء تحليلية٠٠١٥٢٩١١٨٠مستجد محمود اشرف عبدالفتاح ابراهيم عزب٥٨٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٤--٢٦١٠٠٢٧١٦٤ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامض٤٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٦٤١٨٠مستجد م محمود السيد ابراهيم ترآي ٥٨٩

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٧--٣٩١٦٥٢١٥٢ل٥٦طبيعة وأرصاد جويةل٥٤آيمياء تحليليةل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٢١٨٠مستجد محمود السيد آمال الخواجه٥٩٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٧--٢٦١٠٥٣٠٢٣٢--ل٥٥إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٣٢١٨٠مستجد محمود بدر محمد عثمان حسن٥٩١

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد محمود جمال مبروك هندى٥٩٢

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٠--٣٩١٧١٢٤١٠٩ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٤إقتصاد عامل٥٣مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠٩١٨٠مستجد محمود حامد احمد سعد اهللا٥٩٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٦--١٣٦٤٣٣٢٩٢----ل٦٤آيمياء تحليلية٠٠١٥٢٩٢١٨٠مستجد محمد خالد عبد السالم ٥٩٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٦٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦٥٧٧.٥٠------٠٠١٨٤٦٥١٨٠مستجد محمود رجب سعيد محمد٥٩٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٨--٢٦١١٥٣٠٢١٣--ل٥٢آيمياء تحليليةل٦٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢١٣١٨٠مستجد محمود سالمه عبدالمغني نصر٥٩٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٣ل٠٠٠٣٦٣٥٣٥٨.٨٣------٠٠١٨٣٥٣١٨٠مستجد محمود سيد محمد عبد السميع٥٩٧

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٠--٣٩١٥٩٢٤١٠١ل٥٥آيمياء تحليليةل٥٤إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٠١١٨٠مستجد محمود صبحى سعد مصطفى٥٩٨

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد محمود صبرى سيد احمد على٥٩٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٠--٣٩١٥٠٢٤١٢٠ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٢٠١٨٠مستجد محمود عادل محمد هيبه محمد٦٠٠
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باق٢٧١٥٦--٢٦١٠٠٢١٥٦ل٥٠طبيعة وأرصاد جويةل٥٠آيمياء تحليليةض٤٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٣٥٦١٨٠مستجد محمود عاطف عبدالواحد عبداللطيف٦٠١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٧--١٣٥٣٣٣٣٤٤----ل٥٣آيمياء تحليلية٠٠١٥٣٤٤١٨٠مستجد زمحمود عاطف محمد يوسف ٦٠٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٧--١٣٥١٣٣٣١٦----ل٥١آيمياء تحليلية٠٠١٥٣١٦١٨٠مستجد م محمود عبد الاله محمد عبد المطلب ٦٠٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٠جـ٠٠٠٣٦٤٣٠٧١.٦٧------٠٠١٨٤٣٠١٨٠مستجد محمود عبداهللا عبدالعاطى عطوه٦٠٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٨ل٠٠٠٣٦٣٦٨٦١.٣٣------٠٠١٨٣٦٨١٨٠مستجد محمود على عبد الفتاح  محمد عدس٦٠٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٨جـ٠٠٠٣٦٤٣٨٧٣.٠٠------٠٠١٨٤٣٨١٨٠مستجد محمود عمر محمود ابوبكر٦٠٦

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٨--٣٩١٥٠٢٤١٢٨ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١٢٨١٨٠مستجد محمود آمال عبده سليم٦٠٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠--١٣٦٣٣٣٣٠٧----ل٦٣آيمياء تحليلية٠٠١٥٣٠٧١٨٠مستجد محمود مجدى محمود عبدالمولى٦٠٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦١--٢٦١١٠٢٧١٥١--ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٠إقتصاد عام٠٠٩١٥١١٨٠مستجد محمود محمد صالح عبدربه٦٠٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٦١جـ جـ٠٠٠٣٦٤٦١٧٦.٨٣------٠٠١٨٤٦١١٨٠مستجد محمود محمد عبدالحى عبدالعزيز فراج٦١٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٤ل٠٠٠٣٦٣٣٤٥٥.٦٧------٠٠١٨٣٣٤١٨٠مستجد محمود محمد عبدالمؤمن ابراهيم٦١١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٦ل٠٠٠٣٦٣٨٦٦٤.٣٣------٠٠١٨٣٨٦١٨٠مستجد محمود محمد محمود البنا٦١٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٧--٢٦١٠١٢٤١١٦ل٥٠مورفولوجي وتقسيم نباتض٣٦آيمياء تحليليةل٥١إقتصاد عام٠٠٦١١٦١٨٠مستجد محمود محمد محمود مصطفي٦١٣

باق٢٤١٠٧--٠٠٠٢٤١٠٧------٠٠٦١٠٧١٨٠مستجد محمود مدحت حيدر حسن٦١٤

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٦١--٠٠٠٣٠٢٦١------٠٠١٢٢٦١١٨٠مستجد م محمود موسي عبد الرازق موسي الشامي ٦١٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٣--١٣٥٢٢٧١٧١ض جـغآيمياء تحليليةل٥٢إقتصاد عامض جـغمبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٧١١٨٠مستجد محمود نصر عبدالفضيل علي حسين٦١٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٢--١٣٦١٢٧١٦١----ل٦١إقتصاد عام٠٠٩١٦١١٨٠مستجد محمود هشام محمود ابراهيم أبوسيد أحمد٦١٧

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٩--٢٦١٠٦٢٤١١٣ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٦إقتصاد عامض جـغمورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١١٣١٨٠مستجد محمود وسام محمود عبدالرحيم المصرى٦١٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٠--١٣٥٠٣٣٢٧٠----ل٥٠إقتصاد عام٠٠١٥٢٧٠١٨٠مستجد مرفت احمد محمد احمد٦١٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٩--١٣٥٣٣٣٢٦٦----ل٥٣مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٢٦٦١٨٠مستجد زمروة عبدالمرضى لبيب جبريل٦٢٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٧ل٠٠٠٣٦٣٦٧٦١.١٧------٠٠١٨٣٦٧١٨٠مستجد مروه صابر عبدالحكيم عبدالقادر٦٢١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٥جـ٠٠٠٣٦٤٣٥٧٢.٥٠------٠٠١٨٤٣٥١٨٠مستجد مروه عبدالناصر ابراهيم مصطفى٦٢٢

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٣--٠٠٠٣٣٢٦٣------٠٠١٥٢٦٣١٨٠مستجد مروه محمد عبدالستار محمود عفيفى٦٢٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٣جـ٠٠٠٣٦٤٣٣٧٢.١٧------٠٠١٨٤٣٣١٨٠مستجد مروه محمد عبدالمقصود ابوالعزم٦٢٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٣--١٣٥٢٣٣٢٩١----ل٥٢آيمياء تحليلية٠٠١٥٢٩١١٨٠مستجد مروه محمد عطيه محمد على٦٢٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٩--١٣٦٤٣٣٢٩٥----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٢٩٥١٨٠مستجد مريم احمد سعيد عاشور٦٢٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٦--٣٩١٥٣٢١٥٣ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٣مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٣١٨٠مستجد مريم السيد فوزى حافظ٦٢٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩١جـ٠٠٠٣٦٣٩١٦٥.١٧------٠٠١٨٣٩١١٨٠مستجد مريم ثروت عثمان محمد متولى٦٢٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٧ل٠٠٠٣٦٣٦٧٦١.١٧------٠٠١٨٣٦٧١٨٠مستجد مريم سعيد محفوظ رزق٦٢٩

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٦--٠٠٠٣٠٢٢٦------٠٠١٢٢٢٦١٨٠مستجد مريم عادل عبدالمنعم على عفيفي٦٣٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣١جـ٠٠٠٣٦٤٣١٧١.٨٣------٠٠١٨٤٣١١٨٠مستجد مريم مصطفى احمد باشا خالف٦٣١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٨--١٣٦٤٣٣٣٤٤----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٣٤٤١٨٠مستجد مريم هشام عبد الرءوف جازيه٦٣٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٨جـ٠٠٠٣٦٤١٨٦٩.٦٧------٠٠١٨٤١٨١٨٠مستجد مشيره هانىء احمد الشناوى شحاته٦٣٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٠--٣٩١٥٤٢٧١٧٦ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٤إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٧٦١٨٠مستجد مصطفى اشرف مصطفى مصطفى زيدان٦٣٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١٢--٠٠٠٣٣٣١٢--ض جـ٢٦آيمياء تحليلية--٠٠١٥٣١٢١٨٠مستجد مصطفى بدوى حمدى دره٦٣٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١١--١٣٥٥٢٧١٥٦----ل٥٥إقتصاد عام٠٠٩١٥٦١٨٠مستجد مصطفى ربيع مغازى عبدالمطلب شحاته٦٣٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٢--١٣٦٤٣٣٢٩٨----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٢٩٨١٨٠مستجد مصطفى رجب سالمه محمد الحريرى٦٣٧

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٠--٠٠٠٣٣٢٦٠------٠٠١٥٢٦٠١٨٠مستجد مصطفى رفعت مشحوت محمد هنداوى٦٣٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١١جـ٠٠٠٣٦٤١١٦٨.٥٠------٠٠١٨٤١١١٨٠مستجد مصطفى سعيد محمد احمد عبده٦٣٩

باق٢٤١٠٩--٠٠٠٢٤١٠٩------٠٠٦١٠٩١٨٠مستجد مصطفى سمير مصطفى غنيم٦٤٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٩ل٠٠٠٣٦٣١٩٥٣.١٧------٠٠١٨٣١٩١٨٠مستجد مصطفى طلعت خطاب محمد على٦٤١

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد مصطفى طلعت على الشرقاوى٦٤٢

باق٣٧٠--٠٠٠٣٧٠------٠٠٣٧٠٠٠مستجد مصطفى عبد المنعم مصطفى ابو طالب٦٤٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠--١٣٦٤٣٣٣٠٦----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٣٠٦١٨٠مستجد مصطفى عبدالحميد عبدالحميد الشرقاوى٦٤٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٢ل٠٠٠٣٦٣٤٢٥٧.٠٠------٠٠١٨٣٤٢١٨٠مستجد مصطفى عالءالدين محمد العجرودى٦٤٥

باق٢١٥٠--١٣٥٠١٨٠ض جـ٢٢آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامض جـغمورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٠٠١٨٠مستجد مصطفى فتحى محمد أبو السعود٦٤٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٣--٢٦١١٢٣٠٢٤١--ل٥٧آيمياء تحليليةل٥٥إقتصاد عام٠٠١٢٢٤١١٨٠مستجد مصطفى آرم سيد احمد محمد عبدالعزيز٦٤٧

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٢--٠٠٠٣٠٢٢٢------٠٠١٢٢٢٢١٨٠مستجد مصطفى مجدى صالح عبدالعظيم٦٤٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٥جـ٠٠٠٣٦٤٢٥٧٠.٨٣------٠٠١٨٤٢٥١٨٠مستجد مصطفى محمد آمال فهيم٦٤٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٩--١٣٥٢٣٣٢٧٧----ل٥٢آيمياء تحليلية٠٠١٥٢٧٧١٨٠مستجد مصطفى محمد مصطفى بيومى مزروع٦٥٠

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٢--٢٦١٠٠٢٧١٦٢ل٥٠آيمياء تحليليةض٤٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٦٢١٨٠مستجد مصطفى محمد مصطفى سالم يونس٦٥١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٥--١٣٦٤٣٣٣٣١----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٣٣١١٨٠مستجد مصطفى محمود سالم عوض جميل٦٥٢

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٨--٢٦١٠٠٢٧١٩٨--ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٩٨١٨٠مستجد مصطفى مسعد عبدالرحيم عبدالجواد٦٥٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٠--١٣٦٤٣٣٣٤٦----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٣٤٦١٨٠مستجد مصطفي عماد محمود حميدة ٦٥٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٨--١٣٦٤٣٣٣٠٤----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٣٠٤١٨٠مستجد مصعب ياسر محمد عبده٦٥٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٩--٣٩١٦٢٢٧١٩٧ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٢إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٩٧١٨٠مستجد معاذ خالد عبدالتواب ادريس٦٥٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٨ل٠٠٠٣٦٣٦٨٦١.٣٣------٠٠١٨٣٦٨١٨٠مستجد معاذ طارق محمد مقلد٦٥٧

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٢--٠٠٠٣٣٢٨٢------٠٠١٥٢٨٢١٨٠مستجد معاذ عبدالحليم محمد عوده٦٥٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٨جـ٠٠٠٣٦٤٣٨٧٣.٠٠------٠٠١٨٤٣٨١٨٠مستجد معاذ ماهر عبدالحليم رمضان٦٥٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٦--١٣٥٠٣٣٣٠٦----ل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣٠٦١٨٠مستجد ممدوح محمد عبد المولي محمد٦٦٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٠--١٣٦٤٣٣٣١٦----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٣١٦١٨٠مستجد منار اسامه مصطفى عزيز٦٦١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٥--١٣٥٦٣٣٢٧٩----ل٥٦إقتصاد عام٠٠١٥٢٧٩١٨٠مستجد  منار جمال محمد يسري٦٦٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٦--١٣٦٤٣٣٣٠٢----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٣٠٢١٨٠مستجد م  منار جمال  محمد عبد الحليم ٦٦٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٨ل٠٠٠٣٦٣٨٨٦٤.٦٧------٠٠١٨٣٨٨١٨٠مستجد منار خالد ابراهيم غزالى٦٦٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٧٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٥٧٩.١٧------٠٠١٨٤٧٥١٨٠مستجد منار سالم السيد محمد٦٦٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٩ل٠٠٠٣٦٣٧٩٦٣.١٧------٠٠١٨٣٧٩١٨٠مستجد منار عطيه عبد الباقى عبد الباقى٦٦٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٤جـ٠٠٠٣٦٤٢٤٧٠.٦٧------٠٠١٨٤٢٤١٨٠مستجد منار على عبدالسالم فراج٦٦٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٧--١٣٦٤٣٣٢٩٣----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٢٩٣١٨٠مستجد منار على عدلى عبده٦٦٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٤٧٥.٦٧------٠٠١٨٤٥٤١٨٠مستجد منار عيد على خميس٦٦٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩١--٠٠٠٣٣٢٩١------٠٠١٥٢٩١١٨٠مستجد منار محمد رفعت محمد فرغلى٦٧٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٦جـ٠٠٠٣٦٤٠٦٦٧.٦٧------٠٠١٨٤٠٦١٨٠مستجد منار محمد عبدالسالم خطاب٦٧١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٦ل٠٠٠٣٦٣٦٦٦١.٠٠------٠٠١٨٣٦٦١٨٠مستجد منار محمد محمود محمد٦٧٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٣--١٣٥١٣٣٢٨٢----ل٥١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٢٨٢١٨٠مستجد منار مفتاح محمود معروف٦٧٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٢--٢٦١١٤٣٠٢٥٨--ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عام٠٠١٢٢٥٨١٨٠مستجد منه اهللا ابراهيم غريب شتله٦٧٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٥--١٣٥٨٣٣٢٩٧----ل٥٨إقتصاد عام٠٠١٥٢٩٧١٨٠مستجد منه اهللا حازم آمال عبدالجواد تمراز٦٧٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٨ل٠٠٠٣٦٣٨٨٦٤.٦٧------٠٠١٨٣٨٨١٨٠مستجد منه اهللا مختار فؤاد البسيونى٦٧٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٣جـ٠٠٠٣٦٤٠٣٦٧.١٧------٠٠١٨٤٠٣١٨٠مستجد منى جمال ابو الحسن علي٦٧٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٤ل٠٠٠٣٦٣٥٤٥٩.٠٠------٠٠١٨٣٥٤١٨٠مستجد منى شعبان عطا الكريم ابو المجد٦٧٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٣--٠٠٠٣٣٢٨٣------٠٠١٥٢٨٣١٨٠مستجد منى محمد فخرى عبد اللطيف٦٧٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٣ل٠٠٠٣٦٣٨٣٦٣.٨٣------٠٠١٨٣٨٣١٨٠مستجد منى وجيه نورالدين سراج الدين٦٨٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٢جـ٠٠٠٣٦٤٠٢٦٧.٠٠------٠٠١٨٤٠٢١٨٠مستجد مها صبرى سالم محيسن٦٨١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٢ل٠٠٠٣٦٣٦٢٦٠.٣٣------٠٠١٨٣٦٢١٨٠مستجد مها آارم عوض صالح٦٨٢

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١١--١٣٥٠٣٠٢٦١--ل٥٠آيمياء تحليليةض٤٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٢٢٦١١٨٠مستجد مهاب الهادى حسين محمد غانم٦٨٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٩ل٠٠٠٣٦٣٧٩٦٣.١٧------٠٠١٨٣٧٩١٨٠مستجد مهينار نبوى فوزى القالوى٦٨٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٩جـ٠٠٠٣٦٤٢٩٧١.٥٠------٠٠١٨٤٢٩١٨٠مستجد مودة محمد محمد األزبكاوي٦٨٥

سحب أوراقهمنقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٣--٣٩١٥٣٢٤١٢٠ل٥٣آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٦١٢٠١٨٠مستجد موده عاطف مليجى القصاص٦٨٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٧٤جـ جـ٠٠٠٣٦٤٧٤٧٩.٠٠------٠٠١٨٤٧٤١٨٠مستجد مونيكا سامي مزيزن مسعد ٦٨٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٧--٣٩١٧٨٢٧١٦٩ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٩إقتصاد عامل٥٥مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٦٩١٨٠مستجد مى ايمن محمود محمد عبد ربه٦٨٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٤ل٠٠٠٣٦٣٦٤٦٠.٦٧------٠٠١٨٣٦٤١٨٠مستجد مى ايهاب جوده عطيه٦٨٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠ل٠٠٠٣٦٣٧٠٦١.٦٧------٠٠١٨٣٧٠١٨٠مستجد مى مجدى احمد على موسى٦٩٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠١جـ٠٠٠٣٦٤٠١٦٦.٨٣------٠٠١٨٤٠١١٨٠مستجد مياده احمد محمد احمد يحيى٦٩١

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد ميرنا ريمون سعد فهمى٦٩٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٢جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٢٧٥.٣٣------٠٠١٨٤٥٢١٨٠مستجد ميرنا ميالد فوزى بندى٦٩٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٩جـ٠٠٠٣٦٤٣٩٧٣.١٧------٠٠١٨٤٣٩١٨٠مستجد منادية عبد الباسط علي عبد الصمد ٦٩٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٣ل٠٠٠٣٦٣٨٣٦٣.٨٣------٠٠١٨٣٨٣١٨٠مستجد ناديه وليد عبد اهللا الشناوى٦٩٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٩ل٠٠٠٣٦٣٦٩٦١.٥٠------٠٠١٨٣٦٩١٨٠مستجد ناريمان محفوظ محمد ابراهيم سالم٦٩٦

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد نانسى عبدالفتاح مندى مصطفى الزناتى٦٩٧

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٩--٠٠٠٣٣٢٦٩------٠٠١٥٢٦٩١٨٠مستجد ندى ابراهيم احمد رمضان البربرى٦٩٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٥جـ٠٠٠٣٦٤١٥٦٩.١٧------٠٠١٨٤١٥١٨٠مستجد ندى خالد محمد محمد عبد اهللا الجزيرى٦٩٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٦ل٠٠٠٣٦٣٦٦٦١.٠٠------٠٠١٨٣٦٦١٨٠مستجد ندى محمد عبد الرحيم محمد عيسى٧٠٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٨ل٠٠٠٣٦٣٥٨٥٩.٦٧------٠٠١٨٣٥٨١٨٠مستجد ندى هشام عبدالفتاح اسماعيل٧٠١

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد نرمين محمد عبدالحميد عبدالفتاح٧٠٢

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد نرمين محمد محمد األصفر٧٠٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠ل٠٠٠٣٦٣٧٠٦١.٦٧------٠٠١٨٣٧٠١٨٠مستجد نرمين محمد محمد مرسى٧٠٤

باق١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠مستجد نسرين صابر سيد عبدالرحيم٧٠٥

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١٥--٠٠٠٣٣٣١٥------٠٠١٥٣١٥١٨٠مستجد نغم عبدالباقى رزق السرتى٧٠٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٨جـ٠٠٠٣٦٤٣٨٧٣.٠٠------٠٠١٨٤٣٨١٨٠مستجد نهله سليم سليمان سليم٧٠٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٢جـ٠٠٠٣٦٣٩٢٦٥.٣٣------٠٠١٨٣٩٢١٨٠مستجد نهى بدر سالمه عبداهللا٧٠٨

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠مستجد نور الدين طارق سعد نافع٧٠٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٠--٠٠٠٣٣٢٩٠------٠٠١٥٢٩٠١٨٠مستجد نورا صبرى عبدالمحسن على٧١٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٨جـ٠٠٠٣٦٤٢٨٧١.٣٣------٠٠١٨٤٢٨١٨٠مستجد نورا عادل سالمه عبد الحافظ٧١١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٣جـ٠٠٠٣٦٤٠٣٦٧.١٧------٠٠١٨٤٠٣١٨٠مستجد نورا عبدالعليم جمعه عبدالمقصود٧١٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٦--٢٦١٢١٣٠٢٥٥--ل٥٨آيمياء تحليليةل٦٣إقتصاد عام٠٠١٢٢٥٥١٨٠مستجد نورا عبداللطيف عبدالمعبود شريف٧١٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٠ل٠٠٠٣٦٣٢٠٥٣.٣٣------٠٠١٨٣٢٠١٨٠مستجد نورا محمد سيف النصر محمد٧١٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٩جـ٠٠٠٣٦٤٣٩٧٣.١٧------٠٠١٨٤٣٩١٨٠مستجد نورهان ابوالمجد محمد جابر اسماعيل٧١٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٢--١٣٥٩٣٣٢٨٣----ل٥٩إقتصاد عام٠٠١٥٢٨٣١٨٠مستجد نورهان خليفه حميده تمتام٧١٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٩جـ٠٠٠٣٦٤٠٩٦٨.١٧------٠٠١٨٤٠٩١٨٠مستجد زنورهان سامى على شليم٧١٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٤--١٣٥٦٣٣٢٨٨----ل٥٦إقتصاد عام٠٠١٥٢٨٨١٨٠مستجد نورهان صابر علي بربش٧١٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٤جـ٠٠٠٣٦٤٤٤٧٤.٠٠------٠٠١٨٤٤٤١٨٠مستجد نورهان عصمت على السيد٧١٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٣--٣٩١٧٨٢٤١١٥ل٦٤آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١١٥١٨٠مستجد نورهان محمد حمدى عبية٧٢٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٥ل٠٠٠٣٦٣٣٥٥٥.٨٣------٠٠١٨٣٣٥١٨٠مستجد نورهان محمد صبرى احمد٧٢١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٧ل٠٠٠٣٦٣٦٧٦١.١٧------٠٠١٨٣٦٧١٨٠مستجد نورهان محمد عبدالوهاب الشعراوى٧٢٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٨ل٠٠٠٣٦٣٨٨٦٤.٦٧------٠٠١٨٣٨٨١٨٠مستجد نورهان محمد عزالدين احمد بالطه٧٢٣

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢١--٣٩١٦٤٢١٥٧ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٧١٨٠مستجد نورهان محمد محمد عماره٧٢٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٥ل٠٠٠٣٦٣١٥٥٢.٥٠------٠٠١٨٣١٥١٨٠مستجد نورهان ناصر عبدالرحمن عبد الوهاب بيومى٧٢٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٧--١٣٦٤٣٣٣٣٣----ل٦٤آيمياء تحليلية٠٠١٥٣٣٣١٨٠مستجد نورهان هشام فتحى القاضى٧٢٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٥ل٠٠٠٣٦٣٣٥٥٥.٨٣------٠٠١٨٣٣٥١٨٠مستجد نورهان وائل على احمد محمدين٧٢٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٧جـ٠٠٠٣٦٤٢٧٧١.١٧------٠٠١٨٤٢٧١٨٠مستجد نورهان يسرى محمد عبد السالم الصباغ٧٢٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٨--٢٦١٢٨٣٠٢٣٠--ل٦٤آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عام٠٠١٢٢٣٠١٨٠مستجد نورهان يوسف مصطفى ابراهيم٧٢٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦١--٣٩١٨٨٢٧١٧٣ل٦٤آيمياء تحليليةل٦١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٦٣مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٧٣١٨٠مستجد نيره اسامه صابر عبدالعزيز٧٣٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٧ل٠٠٠٣٦٣٨٧٦٤.٥٠------٠٠١٨٣٨٧١٨٠مستجد هاجر اشرف مرتضى عبد الحميد رجب٧٣١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٩ل٠٠٠٣٦٣٣٩٥٦.٥٠------٠٠١٨٣٣٩١٨٠مستجد هاجر جمال ابومندور سمرى٧٣٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٤ل٠٠٠٣٦٣٧٤٦٢.٣٣------٠٠١٨٣٧٤١٨٠مستجد هاجر حلمى محمود الدناصورى٧٣٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٣ل٠٠٠٣٦٣٦٣٦٠.٥٠------٠٠١٨٣٦٣١٨٠مستجد هاجر شوقى عبد اللطيف محمود٧٣٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٤ل٠٠٠٣٦٣٤٤٥٧.٣٣------٠٠١٨٣٤٤١٨٠مستجد هاجر طارق محمد على الحمامى٧٣٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٣ل٠٠٠٣٦٣٧٣٦٢.١٧------٠٠١٨٣٧٣١٨٠مستجد هاجر عاطف عبداهللا رضوان٧٣٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٠--١٣٦٤٣٣٣٢٦----ل٦٤آيمياء تحليلية٠٠١٥٣٢٦١٨٠مستجد هاجر عبد المحسن سيد عبد المحسن٧٣٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٧جـ٠٠٠٣٦٤٠٧٦٧.٨٣------٠٠١٨٤٠٧١٨٠مستجد هاجر عيد سليمان سيد٧٣٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٥--١٣٦٢٣٣٢٨٣----ل٦٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠١٥٢٨٣١٨٠مستجد هاجر فضل المرشدى السمالوي٧٣٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٤--١٣٦٤٣٣٢٩٠----ل٦٤إقتصاد عام٠٠١٥٢٩٠١٨٠مستجد هاجر فهمى السيد عطوه عالم٧٤٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٣--١٣٦٢٣٣٣١١----ل٦٢مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٥٣١١١٨٠مستجد هاجر محمد شعبان خليل٧٤١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٣--١٣٥٩٣٣٢٧٤----ل٥٩آيمياء تحليلية٠٠١٥٢٧٤١٨٠مستجد هاجر محمد فتحى يوسف الجناينى٧٤٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠ل٠٠٠٣٦٣٧٠٦١.٦٧------٠٠١٨٣٧٠١٨٠مستجد هاجر محمد نبوى سراج الدين٧٤٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٣--٣٩١٨٧٢٧١٧٦ل٦٤آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامل٥٩مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٩١٧٦١٨٠مستجد هاجر محمود حامد فوده٧٤٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٨جـ٠٠٠٣٦٤٤٨٧٤.٦٧------٠٠١٨٤٤٨١٨٠مستجد هارون رماح السيد حسين ابو الخير٧٤٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٤جـ٠٠٠٣٦٤٢٤٧٠.٦٧------٠٠١٨٤٢٤١٨٠مستجد هايدى ابراهيم محمد ابراهيم النحاس٧٤٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٣جـ٠٠٠٣٦٤١٣٦٨.٨٣------٠٠١٨٤١٣١٨٠مستجد هايدى اسامه شمس الدين اسماعيل٧٤٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٨جـ٠٠٠٣٦٣٩٨٦٦.٣٣------٠٠١٨٣٩٨١٨٠مستجد هايدى سمير حليم ميخائيل٧٤٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٨٥جـ جـ٠٠٠٣٦٤٨٥٨٠.٨٣------٠٠١٨٤٨٥١٨٠مستجد هايدى عبداهللا عبدالرحمن محمد والى٧٤٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٢--٢٦١٢٨٣٠٢٥٤--ل٦٤إقتصاد عامل٦٤مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٢٢٥٤١٨٠مستجد هبة عبد الراضى عبد اهللا عوض على٧٥٠
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منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٥--١٣٥٧٢٧١٥٨----ل٥٧إقتصاد عام٩١٥٨١٨٠مستجد م هبة هشام عبد العليم علي ٧٥١

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٤جـ٠٠٠٣٦٤٠٤٦٧.٣٣------١٨٤٠٤١٨٠مستجد هبه ايوب محمد على٧٥٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٢جـ٠٠٠٣٦٤٠٢٦٧.٠٠----ض جـغإقتصاد عام١٨٤٠٢١٨٠مستجد م هبه خالد عبد الدايم الجمال ٧٥٣

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٧--٠٠٠٣٣٣٠٧------١٥٣٠٧١٨٠مستجد هبه خالد مصطفى البدوى٧٥٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٤جـ٠٠٠٣٦٤٠٤٦٧.٣٣------١٨٤٠٤١٨٠مستجد هبه صبحى عبدالحق محمود٧٥٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٠--١٣٦٤٣٣٢٩٦----ل٦٤آيمياء تحليلية١٥٢٩٦١٨٠مستجد م هبه ممدوح جمعة عبد الفتاح ٧٥٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠ل٠٠٠٣٦٣٧٠٦١.٦٧------١٨٣٧٠١٨٠مستجد هدى حسين عبد العال عابدين٧٥٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٨جـ٠٠٠٣٦٣٩٨٦٦.٣٣------١٨٣٩٨١٨٠مستجد م هدي جمال محمد عبد الفتاح ٧٥٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١١جـ٠٠٠٣٦٤١١٦٨.٥٠------١٨٤١١١٨٠مستجد هدير عبدالهادى ابوسريع عبداهللا٧٥٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٨ل٠٠٠٣٦٣٨٨٦٤.٦٧------١٨٣٨٨١٨٠مستجد هدير وليد عبدالحميد فتحى مدآور٧٦٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٠--١٣٥٧٣٣٢٨٣----ل٥٧إقتصاد عام١٥٢٨٣١٨٠مستجد هشام خميس عدوى خميس عبد الغنى٧٦١

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٦--٠٠٠٣٣٣٠٦------١٥٣٠٦١٨٠مستجد هشام محسن صابر محمد محمد٧٦٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٥٣جـ جـ٠٠٠٣٦٤٥٣٧٥.٥٠------١٨٤٥٣١٨٠مستجد هند جمال محمد دويدار٧٦٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٢جـ٠٠٠٣٦٤٣٢٧٢.٠٠------١٨٤٣٢١٨٠مستجد هند جمعه شعبان عاشور عثمان٧٦٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٣جـ٠٠٠٣٦٤١٣٦٨.٨٣------١٨٤١٣١٨٠مستجد هند ممدوح رياض حسين الشريف٧٦٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٢--٢٦١١٦٣٠٢١٦--ل٦١آيمياء تحليليةل٥٥إقتصاد عام١٢٢١٦١٨٠مستجد وفاء عادل عبدالجيد عبدالغنى٧٦٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٥٣٦م٠٠٠٣٦٥٣٦٨٩.٣٣------١٨٥٣٦١٨٠مستجد والء ناصر النعمانى عبدالحافظ٧٦٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٦--١٣٥٠٣٣٢٨٦----ل٥٠إقتصاد عام١٥٢٨٦١٨٠مستجد وليم نبيل وليم برسوم سليمان٧٦٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٥جـ٠٠٠٣٦٤٤٥٧٤.١٧------١٨٤٤٥١٨٠مستجد يارا خالد طه منصور شيحه٧٦٩

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٨--٣٩١٧٥٢٤١٠٣ل٥٢آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامل٥٩مورفولوجي وتقسيم نبات٦١٠٣١٨٠مستجد يارا عماد الدين عرفة موافى٧٧٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٥٩--١٣٦٤٣٣٢٩٥----ل٦٤آيمياء تحليلية١٥٢٩٥١٨٠مستجد يارا وجيه محمد عبد العزيز٧٧١

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠مستجد ياسر احمد ياسر عمار٧٧٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٠٨جـ٠٠٠٣٦٤٠٨٦٨.٠٠------١٨٤٠٨١٨٠مستجد ياسمين ابراهيم خضر اسماعيل٧٧٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٤--١٣٦٤٣٣٣٠٠----ل٦٤آيمياء تحليلية١٥٣٠٠١٨٠مستجد ياسمين احمد عبدالحميد محمد بديوى٧٧٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٨ل٠٠٠٣٦٣٦٨٦١.٣٣------١٨٣٦٨١٨٠مستجد ياسمين ايهاب رشاد عبدالعزيز٧٧٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٤--٣٩١٨٤٢١٥٠ل٦٠آيمياء تحليليةل٦٢إقتصاد عامل٦٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٣٥٠١٨٠مستجد ياسمين جمال احمد على احمد٧٧٦

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٨--٢٦١٠٣٢٧١٧٥ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٣إقتصاد عامض٣٨مورفولوجي وتقسيم نبات٩١٧٥١٨٠مستجد ياسمين حسن حسين ستين٧٧٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٢٠جـ٠٠٠٣٦٤٢٠٧٠.٠٠------١٨٤٢٠١٨٠مستجد ياسمين حسنى فهمى ابراهيم٧٧٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٤جـ٠٠٠٣٦٤٤٤٧٤.٠٠------١٨٤٤٤١٨٠مستجد ياسمين صبحى ابراهيم عبدالمجيد٧٧٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٠--٣٩١٨٧٢٧١٧٣ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٩إقتصاد عامل٦٤الرياضيات٩١٧٣١٨٠مستجد ياسمين عادل السيد عبد الجواد٧٨٠
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منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧١--١٣٦٤٣٣٣٠٧----ل٦٤آيمياء تحليلية١٥٣٠٧١٨٠مستجد ياسمين عصام الدين محمد زقزوق٧٨١

منقول للمستوى الثانى٣٩٥٣٩جـ جـ١٣٥٨٣٦٤٨١٨٠.١٧----ل٥٨الرياضيات١٨٤٨١١٨٠مستجد ياسمين محمد عبدالحميد على٧٨٢

باق٢٧١٦٥--٢٦١١٤٢١٥١--ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٣٥١١٨٠مستجد ياسمين محمود عبد الجواد ذآى٧٨٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٥--٣٩١٨٠٢٧١٦٥ل٥٢إقتصاد عامل٦٤الرياضياتل٦٤مورفولوجي وتقسيم نبات٩١٦٥١٨٠مستجد ياسمين مظهر محمد حسين٧٨٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٥ل٠٠٠٣٦٣٨٥٦٤.١٧------١٨٣٨٥١٨٠مستجد ياسمين ياسر مشحوت عبدالحميد٧٨٥

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٦--٢٦١١٤٢٧١٨٢--ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عام٩١٨٢١٨٠مستجد ياسين السيد جاد حفيض٧٨٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٢٦--٣٩١٧١٢١٥٥ل٦٤آيمياء تحليليةل٥٧إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٣٥٥١٨٠مستجد ياسين ايمن السيد عبدالجيد٧٨٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٥جـ٠٠٠٣٦٤٤٥٧٤.١٧------١٨٤٤٥١٨٠مستجد يحى زآريا محمد حسن٧٨٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٤٠جـ٠٠٠٣٦٤٤٠٧٣.٣٣------١٨٤٤٠١٨٠مستجد يسريه رضا محمود سيد احمد غنيم٧٨٩

باق٢٧١٦٠--٢٦١٠٩٢١٥١ل٥٠إقتصاد عامل٥٩الرياضياتض جـ١٧مورفولوجي وتقسيم نبات٣٥١١٨٠مستجد يوسف خالد اسماعيل حجازى٧٩٠

باق٢١٥٠--١٣٥٠١٨٠ل٥٠آيمياء تحليليةض جـ١٩مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـ١٧مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٨٠مستجد زيوسف صفوت مصطفى محمد عبد الرحمن٧٩١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٦--١٣٦٤٣٣٣٢٢----ل٦٤آيمياء تحليلية١٥٣٢٢١٨٠مستجد يوسف عبد المنعم بيومي الجوهري الحديدي٧٩٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٣--٢٦١١١٢٤١٠٢ل٥٢آيمياء تحليليةل٥٩إقتصاد عامض جـ٢٩مورفولوجي وتقسيم نبات٦١٠٢١٨٠محوليوسف عالء الدين محمد صالح ٧٩٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٠ل٠٠٠٣٦٣٧٠٦١.٦٧------١٨٣٧٠١٨٠مستجد يوسف محمد ابراهيم رحال ٧٩٤

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠مستجد يوسف مصطفى ابراهيم يوسف٧٩٥

باق٢٧١٦٩--١٣٥٠٢٤١١٩--ل٥٠إقتصاد عامض جـ٢٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٦١١٩١٨٠مستجد أحمد يسرى محمد رجب محمد غزالى٧٩٦

باق٢١٦٣--٠٠٠٢١٦٣------٣٦٣١٨٠مستجد أحمد سعيد نمر قناوي٧٩٧

باق٦٠--٠٠٠٦٠------٠٠٦٠مستجد مريم محمد عبد الرحمن٧٩٨

باق٣٥٢--٠٠٠٣٥٢------٣٥٢٠٠مستجد حسناء جمال محمد راشد٧٩٩

باق٢٧٢١٧--٣٩٢١٧١٨٠جـ٧٢آيمياء تحليليةجـ جـ٧٦إقتصاد عامجـ٦٩مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠١٨٠مستجد فاطمة أحمد السيد العناني٨٠٠

باق٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠مستجد مصطفي فتح اهللا مصطفي٨٠١

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٤--٢٦١١٤٢٤١٠٠ل٥٣آيمياء تحليليةل٦١إقتصاد عامض٣٨مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٦١٠٠١٨٠باقابراهيم حمدي ابراهيم شعبان١٠٠١

منقول للمستوى الثانى٤٢٤٤٤--١٣٥٠٣٩٣٩٤----ل٥٠إقتصاد عام٦١٢٩١٥٢٦٥١٨٠باقابراهيم سعيد بكري سعيد١٠٠٢

منقول للمستوى الثالث٦٦٨٤٩--٣٩١٧٠٥٧٦٧٩ل٦٤أسس علم األراضيل٥٦ميكروبيولوجيال٥٠إنتاج محاصيل٢٤٤٢٨١٢٢٠١٢١٥٠باقابراهيم صبرى ابراهيم السيد١٠٠٣

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٣--٢٦١١١٢٤١٠٢ل٥٠آيمياء تحليليةل٦١إقتصاد عامض٣١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٦١٠٢٠٠١٨٠باقابراهيم عيد عبدالرحمن عبدالرحمن ابوالعزم١٠٠٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٤٧--٣٩١٦٥٢٤١٨٢ل٦٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٦١١٨٣٦٤١٥٠باقابراهيم ماهر ابراهيم احمد فياض١٠٠٥

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٢٣--٠٠٠٥٤٦٢٣------٢٧٥٠٦٦١١٧٢١٠باقابراهيم محمد ابراهيم محمد حسين١٠٠٦

منقول للمستوى الثانى٦٠٨١٧--٠٠٠٦٠٨١٧------٢٧٥٢٤١٥٢٩٣١٨٠باقابراهيم محمد هليل محمد١٠٠٧

منقول للمستوى الثالث٦٩٩٨٢--٣٩١٨٩٦٠٧٩٣ل٦١موارد أرضية ومائيةل٦٤ميكروبيولوجيال٦٤آيمياء تحليلية٢٧٤٩٤١٥٢٩٩١٨٠باقابراهيم محمود محمود ابراهيم عويس١٠٠٨

منقول للمستوى الثانى٦٠٨٠٦--٣٩١٦٥٥١٦٤١ل٥٣ميكروبيولوجيال٦١آيمياء تحليليةل٥١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢٤٤٧٢٩١٦٩١٨٠باقاحمد ابراهيم عبدالحافظ محمد عبدالعزيز١٠٠٩

 عميد الكلية      
أ.د. أيمن حافظ عيسي وآيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/  إلهام محمد غنيم أعضاء الكنترول                                            رئيس الكنترول
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منقول للمستوى الثانى٤٢٤٣٨--١٣٥٥٣٩٣٨٣--ل٥٥آيمياء تحليليةض٣٥مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي١٢٢١٧٩١٦٦١٨٠باقاحمد ابراهيم محمد متولى الطلى١٠١٠

منقول للمستوى الثانى٣٣٤٨٣--٠٠٠٣٣٤٨٣------٢٤٤٨٣٠٠٩٠باقاحمد السيد معوض حصوه١٠١١

منقول للمستوى الثالث٦٦٩٠١--٢٦١٠٢٦٠٧٩٩ل٥٢ميكروبيولوجيال٥٠آيمياء حيويةض٣١إنتاج محاصيل٢٧٥١٨١٥٢٨١١٨٠باقاحمد انور عبدالمنعم حسين١٠١٢

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاحمد جمال نبوى عبد العزيز القال١٠١٣

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاحمد حسام عبدالحليم دغيش١٠١٤

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاحمد حماده احمد شحات سعد١٠١٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧١--١٣٥٠٣٣٣٢١ض جـغوفاية نباتل٥٠آيمياء تحليليةض جـغحشرات١٨٣٢١٠٠١٥٠باقاحمد حمدان عبدالعال عبدالخالق١٠١٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦٧--٣٩١٧٦٢٧١٩١ل٦٠آيمياء تحليليةل٦٠إقتصاد عامل٥٦مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٩١٩١١٨٠باقاحمد حمدى عبدالحكم عبدالعظيم١٠١٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٨ل٠٠٠٣٦٣٢٨٥٤.٦٧------٦١٠٩١٢٢١٩١٨٠باقاحمد رمضان علي احمد ١٠١٨

منقول للمستوى الثانى٥٤٧٠٣--١٣٥٣٥١٦٥٠--ل٥٣آيمياء تحليليةض جـ٢٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢١٤٠٥١٢٢٤٥١٨٠باقاحمد زآى احمد رزق سالم١٠١٩

منقول للمستوى الثانى٦٠٨٦٦--٢٦١٠٥٥٤٧٦١ض٣٣أسس علم األراضيل٥٠آيمياء حيويةل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٢٧٥٣٠١٢٢٣١١٥٠باقاحمد سعيد على معوض المشد١٠٢٠

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٤٧--٣٩١٥٢٤٥٤٩٥ل٥٠وفاية نباتل٥١ميكروبيولوجيال٥١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢٤٤٤١٣٥٤١٨٠باقاحمد سمير السيد ابوالنجا١٠٢١

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاحمد شوقى محمد المكاوى١٠٢٢

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٥١--٢٦١١٠٤٨٥٤١ل٥٥إقتصاد عامض٤٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٢٧٤٩١٣٥٠١٨٠باقأحمد صبرى مصطفى الوجيه١٠٢٣

منقول للمستوى الثالث٦٦٩٠٧--٣٩١٩٢٥٧٧١٥ل٦٤ميكروبيولوجيال٦٤هندسة زراعيةل٦٤حشرات٢٧٤٩١١٢٢٢٤١٨٠باقاحمد عادل احمد شرف١٠٢٤

منقول للمستوى الثانى٤٢٥٢٨--٠٠٠٤٢٥٢٨------٢٤٤٦٨٣٦٠١٥٠باقاحمد عادل محمد شلبى١٠٢٥

منقول للمستوى الثانى٦٠٨١٣--١٣٦٤٥٧٧٤٩ض٤٢وفاية نباتل٦٤أسس علم األراضيض٣٩مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢٧٥٤٣١٢٢٠٦١٨٠باقاحمد عاطف الليثى ابواليزيد الغمرى١٠٢٦

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٩١--٣٩١٨٨٤٥٥٠٣ل٦٤أسس علم األراضيل٦٠ميكروبيولوجيال٦٤هندسة زراعية٢٤٤٥١٣٥٢١٨٠باقاحمد عبدالعزيز عبدالعظيم عبد الوهاب عفيفى١٠٢٧

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٧٢--٠٠٠٤٨٥٧٢------١٨٣٥١١٢٢٢١١٨٠باقاحمد عبدالقادر محمد عبدالقادر عبدالحميد١٠٢٨

منقول للمستوى الثانى٥١٥٩٩--٣٩١٧٦٤٢٤٢٣ل٦٤أسس علم األراضيل٥٠آيمياء تحليليةل٦٢هندسة زراعية١٨٣١١٦١١٢١٨٠باقاحمد عصام احمد محمد١٠٢٩

مفصول٢٧١٥٣--٠٠٠٢٧١٥٣------٠٠٩١٥٣١٨٠باقاحمد على على نصير١٠٣٠

منقول للمستوى الثانى٥٤٧٠٥--٣٩١٧٩٤٥٥٢٦ل٥٧ميكروبيولوجيال٥٨آيمياء تحليليةل٦٤هندسة زراعية٢٤٤٦٩٣٥٧١٨٠باقاحمد عمر صديق حسين١٠٣١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٧--٢٦١٠٥٣٠٢١٢--ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات١٢٢١٢٠٠١٨٠باقاحمد ماهر حامد حامد سيد احمد١٠٣٢

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٧٠--٠٠٠٣٩٣٧٠------٢١٣٧٠٠٠١٨٠باقاحمد محمد ابراهيم عالم١٠٣٣

منقول للمستوى الثانى٥١٦١٩--٢٦١٢٣٤٥٤٩٦ض جـ٢٦وفاية نباتل٥٩ميكروبيولوجيال٦٤حشرات١٨٣٣٤٩١٦٢١٨٠باقاحمد محمد عيسى عيد١٠٣٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٠--٢٦١٠٨٣٠٢٠٢ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٨إقتصاد عامض جـ٢٨مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٣٥٢٩١٥٠١٨٠باقاحمد محمد مصطفى احمد ابراهيم١٠٣٥

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٧٩--٠٠٠٥٤٦٧٩------٢١٤١٤١٥٢٦٥١٨٠باقاحمد محمد هاشم ابراهيم١٠٣٦

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٠٩--٢٦١٠٩٢٧٢٠٠--ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٩إقتصاد عام٩١٥٠٣٥٠١٥٠باقاحمد محمود السيد شاهين١٠٣٧

مفصول٢٧٢١٣--٢٦١٠٥٢١١٠٨ل٥٠آيمياء تحليليةض جـ٧الرياضياتل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٣٥٨٣٥٠١٥٠باقاحمد محى عبدالحميد محمد الدراجيلى١٠٣٨

مفصول٦١٠٩--٠٠٠٦١٠٩------٦١٠٩٠٠٠٠باقاحمد مصطفى عبدالتواب عبداهللا١٠٣٩
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منقول للمستوى الثانى٥١٦١٦--٢٦١١٤٤٥٥٠٢--ل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٦٤أسس إنتاج نباتي٢٤٤٤٢٣٦٠١٨٠باقاحمد مصطفى محمد يوسف١٠٤٠

منقول للمستوى الثانى٤٢٥٢٤--٣٩١٦٤٣٣٣٦٠ل٥٠أسس علم األراضيل٦٤إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي١٥٢٥٥٦١٠٥١٢٠باقاحمد مغربى محروس صياد١٠٤١

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٢٨--١٣٥٠٣٠٢٧٨--ل٥٠آيمياء تحليليةض٤١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٦١١٠٩١٦٨١٥٠باقاحمد وحيد فريد نصار١٠٤٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٦--٣٩١٥٦٢١٥٠ل٥١آيمياء تحليليةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٣٥٠٠٠١٨٠باقاسامه على عبدالحميد السحراوى١٠٤٣

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٣٩--٠٠٠٥٤٦٣٩------٢٧٤٨٩٩١٥٠١٨٠باقاسراء السيد عامر عبد المعبود الباتع١٠٤٤

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٤٥--٠٠٠٤٨٥٤٥------٢٧٤٩٥٣٥٠١٨٠باقاسراء السيد محمد محمد عبد اللـه١٠٤٥

منقول للمستوى الثانى٣٠٥٦٧--٠٠٠٣٠٥٦٧------٢١٤٠١٩١٦٦٠٠باقاسراء عصام محمد رزق حالوه١٠٤٦

منقول للمستوى الثانى٤٢٤٦٢--٠٠٠٤٢٤٦٢------١٥٣٠٤٩١٥٨١٨٠باقاسراء محمود سليمان ١٠٤٧

منقول للمستوى الثالث٦٦٩٠٢--٣٩١٨٧٥٧٧١٥ل٦٢ميكروبيولوجيال٦٤إنتاج محاصيلل٦١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢٧٥٠٤١٢٢١١١٨٠باقاسراء مختار محمد محمد التوابتي١٠٤٨

منقول للمستوى الثانى٤٥٤٩١ل٣٩١٥٦٣٦٣٣٥٥٥.٨٣ل٥٠إقتصاد عامل٥٦هندسة زراعيةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي١٥٢٨٥٣٥٠١٨٠باقاسالم عبدالستار عبداهللا عبدالرازق على١٠٤٩

منقول للمستوى الثالث٦٩٩٦٢--٣٩١٦٤٦٠٧٩٨ل٥٠ميكروبيولوجيال٥٠آيمياء حيويةل٦٤هندسة زراعية٢٧٥٢٦١٢٢٢٢٢١٥٠باقاسالم على محمد ابوالسعود١٠٥٠

منقول للمستوى الثانى٥٧٦٧٨--٢٦١٠٠٥١٥٧٨ل٥٠أسس علم األراضيل٥٠آيمياء تحليليةض٤٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢٤٤٢٨٩١٥٠١٨٠باقاسالم على محمد على محمد الدرديرى١٠٥١

منقول للمستوى الثانى٣٣٤٤٠--٠٠٠٣٣٤٤٠------٢١٣٩٠٣٥٠٩٠باقاسالم عمرو علي السيد ١٠٥٢

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٢٧--٠٠٠٣٩٣٢٧------١٢٢٢٣٦١٠٤٢١٠باقاسماء مجدى السيد على بيومى١٠٥٣

منقول للمستوى الثانى٥٤٧٤٩--٣٩١٧٣٤٥٥٧٦ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٤الرياضياتل٥٩مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢١٤١٥٩١٦١١٥٠باقاسماء مجدى عبدالحليم يونس١٠٥٤

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٨٨--٠٠٠٤٨٥٨٨------٢٧٥٣٨٣٥٠١٨٠باقاالء دياب عبدالحميد احمد بدوى١٠٥٥

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٥٥--٢٦١٠٥٢٧١٥٠ل٥٠آيمياء تحليليةض٤١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٩١٥٠٠٠١٨٠باقالسيد محمود السيد عبدالمنعم محمد١٠٥٦

منقول للمستوى الثانى٥١٥٩٠--٠٠٠٥١٥٩٠------٢٤٤٣٦٩١٥٤١٨٠باقالشيماء سعيد محمد مختار سيف الدين١٠٥٧

منقول للمستوى الثانى٦٣٨٨٥--٣٩١٦٦٥٤٧١٩ل٦٠ميكروبيولوجيال٥٦أسس علم األراضيل٥٠أسس علم اإلحصاء٢٧٥٤٥٩١٧٤١٨٠باقالهام حسن مصطفى حسن شلتوت١٠٥٨

منقول للمستوى الثانى٤٥٥٠٧--١٣٥٠٤٢٤٥٧--ل٥٠ميكروبيولوجياض جـ٢٨آيمياء تحليلية١٨٣٤٦٦١١١١٨٠باقاماني رجب فرج راشد١٠٥٩

منقول للمستوى الثانى٦٠٧٦٧--٢٦١١٠٥٤٦٥٧--ل٦٠أسس علم األراضيل٥٠آيمياء حيوية٢١٣٨١١٥٢٧٦١٨٠باقامير احمد محمد ابوحسن١٠٦٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقاميره حبيب محمود ناصف١٠٦١

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٧٦--٠٠٠٤٨٥٧٦------٢١٤٠٧٩١٦٩١٨٠باقاميره محمد عطيه جويلى١٠٦٢

منقول للمستوى الثانى٥٧٧٥٥--٣٩١٧٢٤٨٥٨٣ل٦٤أسس علم األراضيل٥٤الرياضياتل٥٤أسس علم اإلحصاء٢١٤١١٩١٧٢١٨٠باقايمان ابواليزيد ابو طالب رجب١٠٦٣

منقول للمستوى الثانى٤٨٦٠٥--٠٠٠٤٨٦٠٥------٢٤٤٨٣٦١٢٢١٨٠باقايمان احمد آمال فودة١٠٦٤

منقول للمستوى الثانى٤٥٥٠٠--٠٠٠٤٥٥٠٠------١٢٢٢١١٥٢٧٩١٨٠باقايمان سعد نبوى البربرى١٠٦٥

منقول للمستوى الثانى٥١٦١٦--٠٠٠٥١٦١٦------١٨٣٢٩١٥٢٨٧١٨٠باقايمان عبدالمقصود شعبان عبدالمقصود١٠٦٦

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٥٥--٠٠٠٥٤٦٥٥------٢٤٤٤١١٢٢١٤١٨٠باقايمن عاطف عبدالسالم محمد سليم١٠٦٧

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٨٠--١٣٥٠٤٥٥٣٠----ل٥٠آيمياء تحليلية١٨٣٦٨٩١٦٢١٨٠باقايه السيد ابراهيم ابورضا١٠٦٨

منقول للمستوى الثالث٦٩١٠٣٢--٢٦١٢٨٦٣٩٠٤--ل٦٤حشراتل٦٤اقتصاد زراعي٢٧٥٤٣١٨٣٦١١٨٠باقايه عصام محمد السيد١٠٦٩

منقول للمستوى الثانى٣٩٤١٧--٠٠٠٣٩٤١٧------٢١٤١٧٠٠١٨٠باقايه يسرى منصور عبدالغفار١٠٧٠

منقول للمستوى الثانى٥٧٧٣١--٣٩١٥٠٤٨٥٨١ل٥٠ميكروبيولوجيال٥٠إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢٤٤٥٦٦١٢٥١٨٠باقباسم رأفت السيد التلوانى١٠٧١

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٧٢--٠٠٠٥٤٦٧٢------٢٧٤٩٣٩١٧٩١٨٠باقباسم عادل لطفى عمار١٠٧٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٥٨--١٣٥٠٢٧٢٠٨ض٣٤آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامض٤٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي١٢٢٠٨٠٠١٥٠باقبالل عاطف محمد ناصف١٠٧٣

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقبيجاد أشرف يوسف أحمد١٠٧٤

منقول للمستوى الثانى٣٩٤٠٠--٠٠٠٣٩٤٠٠------١٥٢٩٤٦١٠٦١٨٠باقتسنيم عصام مصطفى درويش الصفتى١٠٧٥

منقول للمستوى الثانى٤٥٥٤٤ل٣٩١٧١٣٦٣٧٣٦٢.١٧ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٨إقتصاد عامل٦٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي١٥٢٧٢٦١٠١١٥٠باقتيسير محمد متولى محمد١٠٧٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٠ل٠٠٠٣٦٣٨٠٦٣.٣٣------٦١١٠١٥٢٧٠١٥٠باقجابر رمضان جابر عبدالعال١٠٧٧

منقول للمستوى الثالث٦٦٨٤١--٢٦١٠٨٦٠٧٣٣ل٥٨أسس علم األراضيض٣٤إنتاج بساتينل٥٠اقتصاد زراعي٢٧٤٨١١٥٢٥٢١٨٠باقجوده مجدى جوده السروى١٠٧٨
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مفصول٢١٣٨٣--٠٠٠٢١٣٨٣------٢١٣٨٣٠٠٠٠باقحازم عزت السيد سليمه١٠٧٩

منقول للمستوى الثانى٤٢٤٣٥--٠٠٠٤٢٤٣٥------٢١٣٧٥٣٦٠١٨٠باقحسام الدين مصطفى جابر عامر خضر١٠٨٠

منقول للمستوى الثالث٧٢٩٤٨--٣٩١٦٨٦٣٧٨٠ل٥٤أسس علم األراضيل٥٠ميكروبيولوجيال٦٤هندسة زراعية٢٧٥٠٩١٥٢٧١٢١٠باقحسام ربيع على الهجرسى١٠٨١

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٥٧--٢٦١٠٥٤٢٤٥٢--ل٥٥أسس علم األراضيل٥٠آيمياء تحليلية١٨٣٤١٦١١١١٨٠باقحسام سمير سالمه حجازى١٠٨٢

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقحسام عزت السيد سليمة١٠٨٣

منقول للمستوى الثانى٦٣٩٢٤--٣٩١٧٨٥٤٧٤٦ل٦٤أسس علم األراضيل٥٠ميكروبيولوجيال٦٤أسس إنتاج نباتي٢٧٥١١١٢٢٣٥١٥٠باقحسن على رزق غانم١٠٨٤

منقول للمستوى الثانى٤٥٤٩١--٠٠٠٤٥٤٩١------١٨٣٤١٩١٥٠١٨٠باقحسناء خالد عبدالسميع سليمان مدين١٠٨٥

منقول للمستوى الثالث٦٦٩٠٧--١٣٥٣٦٣٨٥٤----ل٥٣أسس علم اإلحصاء٢٧٥١٥١٨٣٣٩١٨٠باقحسناء ناصر محمد نسيم١٠٨٦

منقول للمستوى الثالث٦٦٩٥٦--٣٩١٩٢٥٧٧٦٤ل٦٤وقاية نباتل٦٤آيمياء حيويةل٦٤إنتاج بساتين٢٤٥٠٥١٥٢٥٩١٨٠باقحمزه احمد حمزه امين١٠٨٧

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٢١--٠٠٠٤٨٥٢١------٢٧٤٧١٣٥٠١٨٠باقخالد احمد راشد عثمان١٠٨٨

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٥٨--٠٠٠٣٩٣٥٨------١٨٣٠٧٣٥١١٨٠باقخالد عبدالفتاح محمد محروس١٠٨٩

منقول للمستوى الثانى٣٠٣٤١--٠٠٠٣٠٣٤١------١٢٢٣٢٦١٠٩١٢٠باقخلود اشرف سعد ابو ريحان ١٠٩٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقخلود محمود على محمود١٠٩١

منقول للمستوى الثانى٣٦٦٦٨م٠٠٠٣٦٦٦٨١١١.٣٣------٢٧٥١٢٩١٥٦٠٠باقدعاء مجدى ابراهيم القصاصى١٠٩٢

منقول للمستوى الثانى٤٥٥٢٢--٠٠٠٤٥٥٢٢------٢٤٤٧٢٣٥٠١٨٠باقدعاء محمد محمد الغزولى١٠٩٣

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقدنيا السيد الرفاعى سيد احمد ١٠٩٤

منقول للمستوى الثانى٥١٦٣٧--٢٦١٢٤٤٥٥١٣--ل٦٠ميكروبيولوجيال٦٤هندسة زراعية٢٤٤٥٦٣٥٧١٨٠باقدينا عبد اهللا محمد الشريف١٠٩٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٧٨--٣٩١٦١٢٧٢١٧ل٥٦إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٩١٦٧٣٥٠١٥٠باقرانا عبدالحميد ابوالسعود ماذن١٠٩٦

منقول للمستوى الثانى٤٥٥٥٥--٢٦١٠٧٣٩٤٤٨ل٥١ميكروبيولوجيال٥٦إقتصاد عامض٣٦مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢١٣٩٣٣٥٥١٥٠باقرحاب رضا امام السيد المال١٠٩٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٨--١٣٥٠٣٣٢٩٨--ض٣٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عام١٥٢٩٨٠٠١٨٠باقرضوى محمود محمود عبدالحميد برغوت١٠٩٨

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٠ل٠٠٠٣٦٣٨٠٦٣.٣٣------٩١٥٨١٢٢٢٢١٥٠باقروفيده ايمن محمد ابو سعده١٠٩٩

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٦٥--٢٦١٠٨٣٣٢٥٧ض جـ٢٨آيمياء تحليليةل٥٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات١٢٢٠٧٣٥٠١٨٠باقريم هشام عبد العليم على عامر١١٠٠

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٧٢--١٣٦٤٥١٦٠٨----ل٦٤هندسة زراعية٢٤٤٤٦٩١٦٢١٨٠باقزياد على حلمى احمد عيد١١٠١

منقول للمستوى الثانى٤٢٤٤٨--٠٠٠٤٢٤٤٨----ض٣٢آيمياء تحليلية١٢٢٢٥١٢٢٢٣١٨٠باقزياد محمد عبداهللا زغيب١١٠٢

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقزينب عصام محمود ندا١١٠٣

منقول للمستوى الثالث٦٩٩٥٢--٢٦١١٨٦٣٨٣٤ل٥٤إنتاج محاصيلل٦٤حشراتض٣٩اقتصاد زراعي٢٧٥٠٢١٨٣٣٢١٨٠باقزينب محى محمد خضر١١٠٤

منقول للمستوى الثالث٦٦٨٩٤--٣٩١٦٤٥٧٧٣٠ل٥٠آيمياء حيويةل٥٠إنتاج بساتينل٦٤هندسة زراعية٢٤٤٥٨١٥٢٧٢١٨٠باقساجده ظافر المرزوقى احمد يوسف١١٠٥

منقول للمستوى الثانى٦٠٧٩٦--٢٦١٠٧٥٤٦٨٩--ل٥٠أسس علم األراضيل٥٧مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢٧٥٢٥٩١٦٤١٨٠باقسالم محمد محمد صالح عبد السالم١١٠٦

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٧ل٠٠٠٣٦٣٨٧٦٤.٥٠------١٢٢٣٧٩١٥٠١٥٠باقسعد محمد سعد خرشد١١٠٧

منقول للمستوى الثانى٤٥٥٢٠--٠٠٠٤٥٥٢٠------٢٤٤٦٥٣٥٥١٨٠باقسالمه ناصر سالمه على١١٠٨

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٩٨--٠٠٠٣٣٢٩٨------١٥٢٩٨٠٠١٨٠باقسليمان عماد سليمان احمد سلطان١١٠٩

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٩١--٠٠٠٥٤٦٩١------٢٤٤٥٠١٢٢٤١١٨٠باقسماح سعيد محمد السيدعبداهللا١١١٠

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٩٨--٣٩١٨٥٣٠٢١٣ل٦٢طبيعة وأرصاد جويةل٦٤أسس علم األراضيل٥٩آيمياء تحليلية١٢٢١٣٠٠١٨٠باقسيف النصر عبدالهادى ناجى عطيه العربى١١١١

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٥٠--١٣٦٢٤٥٤٨٨----ل٦٢الرياضيات٢١٣٨٣٦١٠٥١٨٠باقسيف خالد ابوبكر الخطيب١١١٢

منقول للمستوى الثانى٣٠٣٣٥--٢٦١٠٩٢٤٢٢٦ض٣٦آيمياء تحليليةل٥٧إقتصاد عامل٥٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٦١١٢٦١١٤١٢٠باقسيف عرفة سيف بحر١١١٣

مفصول٢٧٤٩٩--٠٠٠٢٧٤٩٩------٢١٣٩٢٦١٠٧٠٠باقشروق حماده عبداهللا ابوالعال حميده١١١٤

منقول للمستوى الثانى٥١٦٧١--٢٦١٢٥٤٥٥٤٦--ل٦١آيمياء تحليليةل٦٤حشرات٢١٣٩٥٩١٥١١٥٠باقشروق محمد عبد الحكيم محمد طه١١١٥

مفصول١٥٢٩٣--٠٠٠١٥٢٩٣------١٥٢٩٣٠٠٠٠باقشريهان احمد زآريا غنيم١١١٦

مفصول١٢٢٢١--٠٠٠١٢٢٢١------١٢٢٢١٠٠٠٠باقشمس وليد سيد محمد احمد١١١٧
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منقول للمستوى الثانى٥٤٧٣٧--١٣٥٠٥١٦٨٧----ل٥٠ميكروبيولوجياا٢٧٥٥٨٦١٢٩١٨٠باقشهاب حسنى سعيد آامل علوانى١١١٨

منقول للمستوى الثانى٥٧٧٣٢--٢٦١١٦٥١٦١٦--ل٥٤وقاية نباتل٦٢إقتصاد عام٢٤٤٥٨٩١٥٨١٨٠باقشهاب عالء شعبان السيد عبدالال١١١٩

منقول للمستوى الثانى٤٥٤٩٩--٠٠٠٤٥٤٩٩------٢٤٤٤٨٣٥١١٨٠باقصباح سعيد مصطفى ابراهيم١١٢٠

منقول للمستوى الثانى٦٣٨٤٠--٣٩١٦١٥٤٦٧٩ل٥٨أسس علم األراضيل٥١ميكروبيولوجيال٥٢هندسة زراعية٢٧٥١٣٩١٦٦١٨٠باقصبري حسني صبري بدروس١١٢١

منقول للمستوى الثانى٤٥٥٢٩ل٣٩١٧٣٣٦٣٥٦٥٩.٣٣ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٠إقتصاد عامل٦٣الرياضيات٩١٧٤٩١٨٢١٨٠باقصبري محمد صبري عبدالستار١١٢٢

منقول للمستوى الثانى٥١٦٢٥--١٣٦٤٤٨٥٦١----ل٦٤أسس علم األراضي٢٤٤٤١٦١٢٠١٨٠باقصفية طلعت فهمي هجام١١٢٣

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٧٨--١٣٦٤٢٧٢١٤ض٣٦آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامض٤١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٩١٥٤٣٦٠١٥٠باقطه رمضان احمد عالم١١٢٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٣--٣٩١٦٠٢٤١١٣ل٥٢آيمياء تحليليةل٥٨إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٦١١٣١٨٠باقعبد الرحمن ابراهيم عبدالرحمن حسين زقزوق١١٢٥

منقول للمستوى الثانى٥١٦٢٠--٣٩١٦٤٤٢٤٥٦ل٥٠آيمياء حيويةل٦٤هندسة زراعيةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢١٤٠٦٣٥٠١٨٠باقعبد الرحمن اسماعيل عبده محمد١١٢٦

منقول للمستوى الثانى٥١٦١٦--٠٠٠٥١٦١٦------٢٧٤٩٩٦١١٧١٨٠باقعبد الرحمن خالد عبده العشماوى١١٢٧

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٥٩--٣٩١٥٩٢٤١٠٠ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٤إقتصاد عامل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٣٥٠٣٥٠١٨٠باقعبد الرحمن سعيد محمد سويلم١١٢٨

منقول للمستوى الثالث٦٩٩٢٤--٣٩١٧٦٦٠٧٤٨ل٥٣وقاية نباتل٦٤أسس علم األراضيل٥٩إقتصاد عام٢٧٤٩٦١٥٢٥٢١٨٠باقعبد الرحمن محمد ابوزيد سيد احمد الدالى١١٢٩

منقول للمستوى الثانى٣٦٤١٩جـ٠٠٠٣٦٤١٩٦٩.٨٣------٢١٣٦٩٣٥٠١٢٠باقعبد الرحمن محمد عبد العظيم العتر ١١٣٠

منقول للمستوى الثانى٤٢٤٦٥--٣٩١٧٧٣٣٢٨٨ل٥٥آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامل٥٨مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي١٢٢٢٦٣٦٢١٨٠باقعبد الرحمن محمد عبدالرحمن الديب١١٣١

مفصول١٥٢٥٦--٠٠٠١٥٢٥٦------١٥٢٥٦٠٠٠٠باقعبد الرحمن محمد محمد أبوسعيدة١١٣٢

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٤٨--٢٦١٠٨٤٨٥٤٠--ل٥٠آيمياء حيويةل٥٨مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢٧٤٨٩٣٥١١٨٠باقعبد الرحمن نصر عبدالرحمن ابو موسي١١٣٣

منقول للمستوى الثالث٦٦٨٧٣--٣٩١٦٨٥٧٧٠٥ل٦٣أسس علم األراضيل٥١آيمياء حيويةل٥٤إنتاج محاصيل٢٤٤٤٥١٥٢٦٠١٨٠باقعبد اهللا اشرف ابراهيم عبداهللا١١٣٤

منقول للمستوى الثانى٥١٦٧٥--٠٠٠٥١٦٧٥------٢١٤٥٩١٢٢١٦١٨٠باقعبد اهللا ربيع حسن سعد١١٣٥

مفصول٢٧١٥٥--٢٦١٠٥٢١٥٠ل٥٠إقتصاد عامض جـ١٤آيمياء تحليليةل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠باقعبد اهللا عماد سمير نايل ١١٣٦

منقول للمستوى الثانى٤٥٤٩٧--٠٠٠٤٥٤٩٧------٢٤٤٤٧٣٥٠١٨٠باقعبد اهللا نصر رمضان ابو سالم١١٣٧

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٨٠--٠٠٠٤٨٥٨٠------٢٤٤٦٥٦١١٥١٨٠باقعبد المحسن بدر محمود زهران١١٣٨

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٨٣--٠٠٠٣٩٣٨٣------٢١٣٨٣٠٠١٨٠باقعبد المنعم عيد عبدالمنعم التالوى١١٣٩

منقول للمستوى الثانى٤٥٦٠٥--١٣٥٦٤٢٥٤٩----ل٥٦إقتصاد عام١٥٣٠٧١٢٢٤٢١٥٠باقعزت صقر عبداللطيف خضر١١٤٠

مفصول١٥٢٥٩--٠٠٠١٥٢٥٩------١٥٢٥٩٠٠٠٠باقعالء رضا عبد الحميد ابراهيم زهره١١٤١

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٤--٠٠٠٣٣٢٨٤------٠٠١٥٢٨٤١٨٠باقعلى اسامه عبدالحميد شادى١١٤٢

منقول للمستوى الثانى٤٢٤٣٦ل٢٦١٠٠٣٦٣٣٦٥٦.٠٠--ل٥٠ميكروبيولوجيال٥٠آيمياء تحليلية٦١٢٢١٢٢١٤١٨٠باقعلى الدين عاطف مصيلحى شرف الدين١١٤٣

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٨--٣٩١٥٥٢١٥٣ل٥٠إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٣١٨٠باقعلى السيد رياض امين١١٤٤

منقول للمستوى الثانى٣٩٤٤٠--٠٠٠٣٩٤٤٠----ض٤١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي١٨٣٤٠٦١٠٠١٥٠باقعلى السيد عبدالعظيم أبو عطيه١١٤٥

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٧ل٠٠٠٣٦٣١٧٥٢.٨٣ض جـغإقتصاد عامض جـ٢٠إنتاج محاصيلض جـ٢٨إنتاج بساتين١٨٣١٧٠٠١٨٠باقعلى محسن سعيد القصاص١١٤٦

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٩٣--٢٦١٠١٣٣٢٩٢--ل٥١إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٦١٣٠٩١٦٢١٨٠باقعلى محمد على سالم١١٤٧

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦١--١٣٥٠٣٠٢١١----ل٥٠آيمياء تحليلية٩١٦١٣٥٠١٨٠باقعلى محمود على الطايفى١١٤٨

مفصول٢٧٢٣٦--٠٠٠٢٧٢٣٦------١٢٢٣٦٠٠١٥٠باقعمار ياسر صالح خفاجه١١٤٩

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٤٨--٠٠٠٥٤٦٤٨------٢٧٤٨٠٩١٦٨١٨٠باقعمر اسماعيل حسن ابراهيم الليثى١١٥٠

منقول للمستوى الثانى٥١٦١٠--٣٩١٦٦٤٢٤٤٤ل٥٥مورفولوجي وتقسيم نباتل٦١أسس علم األراضيل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢١٣٩٤٣٥٠١٨٠باقعمر عادل محمد الدقن١١٥١

منقول للمستوى الثانى٥١٦١١--٣٩١٦٨٤٢٤٤٣ل٦٤أسس علم األراضيل٥٤ميكروبيولوجيال٥٠آيمياء حيوية٦١١٢١٨٣٣١١٨٠باقعمر عبدالسالم مصطفى عثمان الشيخ علي١١٥٢

منقول للمستوى الثانى٤٥٦٢٥--٠٠٠٤٥٦٢٥------١٨٣٩٦١٢٢٢٩١٥٠باقعمر على جمعه على١١٥٣

مفصول١٨٠--٠٠٠١٨٠------٠٠٠٠١٨٠باقعمرو ايمن خليل محمد محمد١١٥٤

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٤٩--٠٠٠٤٨٥٤٩------٢١٣٧٩٩١٧٠١٨٠باقعمرو محمود جمعة علي محمد ١١٥٥

منقول للمستوى الثانى٤٥٥٤٤--٠٠٠٤٥٥٤٤------٢٤٤٩٤٣٥٠١٨٠باقغاده الهاشمى مسعود سالم١١٥٦
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منقول للمستوى الثانى٣٩٣٩٥--٠٠٠٣٩٣٩٥------١٨٣٤٥٣٥٠١٨٠باقغاده عبدالعزيز السيد خميس١١٥٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٦١--١٣٥٨٣٣٣٠٣----ل٥٨مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي١٢٢٥٣٣٥٠١٨٠باقغاده نصر محمد سعيد١١٥٨

منقول للمستوى الثانى٤٥٤٧٤--٠٠٠٤٥٤٧٤------٢٤٤١٨٣٥٦١٨٠باقفارس جمال محمد فارس١١٥٩

منقول للمستوى الثانى٤٥٥٨١--٠٠٠٤٥٥٨١------٢٤٥٣١٣٥٠١٨٠باقفاطمة العفيفي عطية عبد العزيز١١٦٠

منقول للمستوى الثانى٦٠٨٢٥--٣٩١٩٢٥١٦٣٣ل٦٤أسس علم األراضيل٦٤هندسة زراعيةل٦٤حشرات٢٤٤٨١٩١٥٢١٨٠باقفاطمه سعيد عبد المنعم سيد أحمد١١٦١

منقول للمستوى الثانى٥٧٦٧٨--١٣٥٠٥٤٦٢٨----ل٥٠إقتصاد عام٢١٣٧٤١٥٢٥٤١٨٠باقفاطمه مجاهد فتحى ابراهيم حسن١١٦٢

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٨٥--٢٦١٠٦٤٨٥٧٩--ل٥٢آيمياء تحليليةل٥٤إقتصاد عام٢١٤٢٠٩١٥٩١٨٠باقآريم اشرف عبدالعزيز احمد خليل١١٦٣

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٦--٣٩١٧٠٢٤١٠٦ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٠إقتصاد عامل٦٠مورفولوجي وتقسيم نبات٦١٠٦٠٠١٨٠باقآريم رمضان عبد الحميد سالم فرج سمرة١١٦٤

منقول للمستوى الثانى٣٠٣٨٥--١٣٥٢٢٧٣٣٣--ض٣٥آيمياء تحليليةل٥٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٩١٦٦٩١٦٧٩٠باقآريم عادل علي عبدالمهدى مرعى١١٦٥

منقول للمستوى الثانى٥٧٧٤٩--٢٦١٠٠٥١٦٤٩--ل٥٠أسس علم األراضيل٥٠آيمياء حيوية٢٧٥٣٧٦١١٢١٨٠باقآريم فايد عبد العزيز النمر١١٦٦

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٧٤--٠٠٠٣٣٢٧٤------٣٥٦١٢٢١٨١٨٠باقآريم محمد رشدى حافظ١١٦٧

منقول للمستوى الثانى٤٥٥٠٩--٠٠٠٤٥٥٠٩------١٥٢٩٣١٢٢١٦١٨٠باقآريم موسى مشحوت سعيد١١٦٨

منقول للمستوى الثانى٥١٦٢٦--٠٠٠٥١٦٢٦------٢٤٤٧١٩١٥٥١٨٠باقمؤمن رضا محمد محمد معروف١١٦٩

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١١--٢٦١٠٥٢٤١٠٦ض٣٤آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٦١٠٦٠٠١٨٠باقمحمد ابراهيم محمد ابراهيم متولى١١٧٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٩٩جـ٠٠٠٣٦٣٩٩٦٦.٥٠------٣٧٦١٨٣٢٣١٥٠باقمحمد ابراهيم محمد عبد الال١١٧١

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٩٤--٠٠٠٥٤٦٩٤------٢٤٤٦٩١٢٢٢٥١٨٠باقمحمد ابوالغيط محمد سالمان١١٧٢

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٥٥--٠٠٠٤٨٥٥٥------٢٧٥٠٥٣٥٠١٨٠باقمحمد احمد سعيد القاضى١١٧٣

مفصول٢٤١٠١--٠٠٠٢٤١٠١--ض جـ٢١إقتصاد عامض جـ١٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٣٥٠٣٥١١٨٠باقمحمد احمد مرسى نصر١١٧٤

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٨--٠٠٠٣٠٢٣٨------٠٠١٢٢٣٨١٨٠باقمحمد اسامه محمد شلبى١١٧٥

منقول للمستوى الثانى٥١٦١٠--٢٦١١٩٤٥٤٩١--ل٦٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات١٨٣٣١٩١٦٠١٨٠باقمحمد اشرف جمعه بعروره١١٧٦

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٨٧--٠٠٠٤٨٥٨٧------٢١٤٢٠٩١٦٧١٨٠باقمحمد اشرف عبدالعليم عبدالفتاح سمرى١١٧٧

منقول للمستوى الثانى٦٣٨٥٦--٣٩١٧٧٥٤٦٧٩ل٦٣وقاية نباتل٦٤ميكروبيولوجيال٥٠آيمياء تحليلية٢٧٥٢٢٩١٥٧١٨٠باقمحمد امان أحمد محمد علي الديب١١٧٨

منقول للمستوى الثانى٦٣٧٩٠--٢٦١٠٠٥٧٦٩٠ل٥٠ميكروبيولوجياض جـ٠آيمياء حيويةل٥٠إنتاج محاصيل٢٧٤٨٨١٢٢٠٢١٨٠باقمحمد بالل عبدالسميع السيد زغلول١١٧٩

منقول للمستوى الثالث٦٦٩٠٥--٢٦١٠٢٦٠٨٠٣ل٥٠آيمياء حيويةض٤٢إنتاج محاصيلل٥٢اقتصاد زراعي٢٧٤٩٤١٥٣٠٩١٨٠باقمحمد جمال جابر نوار١١٨٠

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١٧--٢٦١١٠٢٧٢٠٧ل٥٥آيمياء تحليليةض٣٩إقتصاد عامل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٩١٥٧٣٥٠١٥٠باقمحمد جمال صابر صالح االعرج١١٨١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٤--١٣٥٠٣٣٣٣٤ض٤٣وقاية نباتل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيض جـغمورفولوجي وتقسيم نبات١٨٣٣٤٠٠١٥٠باقمحمد خالد جاب اهللا زيد١١٨٢

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٤٤--١٣٥٥٣٣٢٨٩----ل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات١٥٢٨٩٠٠١٨٠باقمحمد رشدى عبد الموجود سيد االهل١١٨٣

منقول للمستوى الثانى٣٣٣١٠--١٣٥٠٣٠٢٦٠--ض جـ٢٨آيمياء تحليليةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٦١٠٣٩١٥٧١٥٠باقمحمد رمضان جبر صيره١١٨٤

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقمحمد سعيد عباس الباشا١١٨٥

منقول للمستوى الثانى٤٢٥١١--١٣٦٤٣٩٤٤٧----ل٦٤إقتصاد عام٩١٥٥١٥٢٩٢١٥٠باقمحمد صابر الدسوقى سمرى١١٨٦

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقمحمد صبرى حافظ الخضرجى١١٨٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٣٣--٣٩١٦٠٢٧٢٧٣ل٥٤إقتصاد عامل٥١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات١٥٢٧٣٠٠١٢٠باقمحمد طه عبدالعظيم عبدالرحمن١١٨٨

منقول للمستوى الثانى٤٥٤٩٠--٠٠٠٤٥٤٩٠------١٥٢٧٨١٢٢١٢١٨٠باقمحمد عابد جميل هندى على١١٨٩

منقول للمستوى الثانى٦٣٧٨٣--٢٦١٠٠٥٧٦٨٣ل٥٠آيمياء حيويةل٥٠ميكروبيولوجياض٣٨إنتاج محاصيل٢٧٤٨٢١٢٢٠١١٨٠باقمحمد عادل ابراهيم منتصر١١٩٠

مفصول١٨٣٢٧--٠٠٠١٨٣٢٧------١٨٣٢٧٠٠٠٠باقمحمد عادل فتح اهللا عبدالال١١٩١

منقول للمستوى الثانى٥١٦٠٠--٠٠٠٥١٦٠٠------٢٧٥٠٠٦١٠٠١٨٠باقمحمد عاطف حسن احمد محمدشعت١١٩٢

مفصول١٢٠--٠٠٠١٢٠------٠٠٠٠١٢٠باقمحمد عاطف سعد اسماعيل١١٩٣

منقول للمستوى الثانى٤٥٤٩٨--٠٠٠٤٥٤٩٨------١٢٢٢٨١٥٢٧٠١٨٠باقمحمد عبدالحميد محمد حسب اهللا١١٩٤

منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٨--٠٠٠٣٠٢١٨------٦١١٢٦١٠٦١٨٠باقمحمد عطية محمد السيد الليثى١١٩٥
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منقول للمستوى الثانى٣٠٢١٠--٣٩١٦٠٢١٥٠ل٥٥إقتصاد عامل٥٠آيمياء تحليليةل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٣٥٠١٨٠باقمحمد آمال محمد شفطر١١٩٦

مفصول١٨٦١--٠٠٠١٨٦١------٣٦١٠٠١٥٠باقمحمد ماهر عفيفى حسن سالم ماجد١١٩٧

مفصول٣٥١--٠٠٠٣٥١------٣٥١٠٠٠٠باقمحمد محمد الدسوقى زيدان١١٩٨

مفصول٢٤١٦٤--١٣٦٤٢١١٠٠ل٦٤إقتصاد عامض جـ١٠الرياضياتض٣١آيمياء تحليلية٣٥٠٣٥٠١٥٠باقمحمد محمد عبد المطلب حسونة١١٩٩

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقمحمد محمود عبدالعزيز عبداهللا١٢٠٠

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣١--٢٦١١٤٢٤١١٧ض٣٢آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٣٥٨٣٥٩١٨٠باقمحمد مصطفى عبد الحميد مصطفى١٢٠١

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٤--٢٦١١٠٢٧١٧٤ل٥٠آيمياء تحليليةض٤٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٦٠مورفولوجي وتقسيم نبات٦١٢٤٣٥٠١٨٠باقمحمد معوض عبدالرحمن حسب النبى١٢٠٢

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٦٧--٢٦١٠٥٣٣٢٦٢--ل٥٠إقتصاد عامل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات١٢٢١٢٣٥٠١٨٠باقمحمد يسرى عبدالسالم مدين١٢٠٣

مفصول١٢٢١٠--٠٠٠١٢٢١٠------١٢٢١٠٠٠٠٠باقمحمد يوسف رمضان غنيم١٢٠٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٦ل٠٠٠٣٦٣١٦٥٢.٦٧------١٥٢٦٦٣٥٠١٨٠باقمحمود احمد حسين العباسى١٢٠٥

منقول للمستوى الثانى٣٣٣٧١--٣٩١٥٦٢٤٢١٥ل٥٠آيمياء تحليليةل٥١إقتصاد عامل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات١٢٢١٥٠٠١٢٠باقمحمود حلمى عثمان حبيب١٢٠٦

مفصول١٢٢١٦--٠٠٠١٢٢١٦------١٢٢١٦٠٠٠٠باقمحمود حمدى السيد عبد المقصود خميس١٢٠٧

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٧٠--٢٦١٠٠٢٤١٧٠--ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٦١١٩٣٥١١٥٠باقمحمود عادل سعيد حمزه١٢٠٨

مفصول٦١٢٥--٠٠٠٦١٢٥------٦١٢٥٠٠٠٠باقمحمود عبد العزيز محمود الجميل١٢٠٩

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقمحمود عبدالحفيظ عبدالعليم حسين١٢١٠

منقول للمستوى الثانى٥١٦٣٤--٢٦١٢٨٤٥٥٠٦--ل٦٤أسس علم األراضيل٦٤ميكروبيولوجياا٢٤٤٥٢٣٥٤١٨٠باقمحمود عبدالعظيم محمد جلهوم١٢١١

مفصول٢٧٢٠٩--٢٦١٠٧٢١١٠٢ض٣٤آيمياء تحليليةل٥٧إقتصاد عامل٥٠مورفولوجي وتقسيم نبات٣٥٢٣٥٠١٥٠باقمحمود محمد عبد الفتاح أحمد١٢١٢

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٥٩--٠٠٠٤٨٥٥٩------٢٧٥٠٧٣٥٢١٨٠باقمحمود محمد عبدالنبى غالى١٢١٣

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٠--٣٩١٦٠٢٤١٠٠ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٧إقتصاد عامل٥٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٦١٠٠١٨٠باقمحمود محمد محمد سالمه١٢١٤

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٤--٢٦١١٥٢٧١٦٩ل٦٠إقتصاد عامض٤٤مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٦١١٦٣٥٣١٨٠باقمحمود محمد محمود التريجى١٢١٥

منقول للمستوى الثانى٥٧٧٢٠--٣٩١٧١٤٨٥٤٩ل٥٥أسس علم األراضيل٥٨ميكروبيولوجيال٥٨حشرات٢٧٤٩٧٣٥٢١٨٠باقمحمود محمد محمود فتحى نجم١٢١٦

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٦٩--٣٩١٥٥٢٤١١٤ل٥٠إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٠٠٦١١٤١٨٠باقمحمود محمد مصطفى عبداهللا١٢١٧

مفصول٣٦٦--٠٠٠٣٦٦------٣٦٦٠٠٠٠باقمراد حمدى محمد اسماعيل جمال الدين١٢١٨

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٠٠--٠٠٠٣٠٢٠٠------٦١٠٠٦١٠٠١٨٠باقمصطفى امام عبده حسام الدين١٢١٩

منقول للمستوى الثانى٤٥٤٨١ل٣٩١٥٠٣٦٣٣١٥٥.١٧ل٥٠طبيعة وأرصاد جويةل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي١٥٢٨١٣٥٠١٨٠باقمصطفى امين حسين سلطان١٢٢٠

مفصول٢١١١١--٠٠٠٢١١١١--ض جـ١٩طبيعة وأرصاد جويةض٤٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٦١١١٠٠١٥٠باقمصطفى بدوى عبدالتواب بدوى١٢٢١

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٢٩--٢٦١٠٦٤٢٤٢٣--ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٦إقتصاد عام٢٤٤٢٣٠٠١٨٠باقمصطفى سالمه معوض خالد١٢٢٢

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٤٢--١٣٥٠٥١٥٩٢--ض جـ٢١آيمياء حيويةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢٧٤٩٢٦١٠٠١٨٠باقمصطفى صبحى مصطفى غنيم١٢٢٣

منقول للمستوى الثانى٣٦٣١٤--٢٦١٠٧٣٠٢٠٧ض٣٥آيمياء تحليليةل٥٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات١٢٢٠٧٠٠١٨٠باقمصطفى عادل محمد سليم محمد السبكى١٢٢٤

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٧٨--٠٠٠٥٤٦٧٨------٢٧٥٢٨٩١٥٠١٨٠باقمصطفى محمد محمود الشيخ١٢٢٥

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقمصطفى محمود حامد عبدالرازق١٢٢٦

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٨٢ل١٣٥٠٣٦٣٣٢٥٥.٣٣--ض٣٥آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عام٩١٧٨٩١٥٤١٨٠باقمصطفى ياسر عبدالمجيد نصر١٢٢٧

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٣٣--٣٩١٦٥٢٧١٦٨ل٦٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات٩١٦٨٠٠١٨٠باقمصطفى ياسر فوزى حجازى١٢٢٨

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٧٢--٠٠٠٤٨٥٧٢------٢١٤١٧٩١٥٥١٨٠باقمنار عبدالحميد السيد محمد ابو العطا١٢٢٩

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٣٦--١٣٥٠٢٧١٨٦----ل٥٠إقتصاد عام٦١٣٦٣٥٠١٨٠باقمنة اهللا محمد عبداهللا ابراهيم ابو بكر١٢٣٠

مفصول٣٦١--٠٠٠٣٦١------٣٦١٠٠٠٠باقمنصور حماده منصور احمد دنيا١٢٣١

منقول للمستوى الثانى٣٩٤٨٦جـ١٣٥٢٣٦٤٣٤٧٢.٣٣--ل٥٢إقتصاد عامض٤١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢١٣٨٤٣٥٠١٢٠باقموده محمود محمد على موسى١٢٣٢

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٦٢ل١٣٥٠٣٦٣١٢٥٢.٠٠--ل٥٠آيمياء تحليليةض٣٨إقتصاد عام١٥٢٦٢٣٥٠١٨٠باقمينا حمايه ابراهيم حمايه رزق اهللا١٢٣٣

منقول للمستوى الثانى٤٢٤٥٨ل٢٦١٠٣٣٦٣٥٥٥٩.١٧--ل٥٢آيمياء تحليليةل٥١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٩١٧٨٩١٧٧١٨٠باقنبيل داود عبدالوهاب شيبه الحمد١٢٣٤
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الفصل  األولالتراآمى السابق

منقول للمستوى الثالث٦٦٩١٨--٣٩١٧٤٥٧٧٤٤ل٦٤أسس علم األراضيل٦٠آيمياء تحليليةل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢٧٥٣٥١٢٢٠٩١٨٠باقندا السيد عبده مهران ١٢٣٥

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٥٤--٠٠٠٥٤٦٥٤------٢٤٤٥٤١٢٢٠٠١٨٠باقندا خالد احمد طه١٢٣٦

منقول للمستوى الثانى٤٨٥٧٩--٠٠٠٤٨٥٧٩------٢٧٥٢٨٣٥١١٨٠باقنهله شوقى محمد محمد غنيم١٢٣٧

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٤٠--١٣٥٢٢٧١٨٨ض٣٥آيمياء تحليليةض٣٢إقتصاد عامل٥٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٩١٨٨٠٠١٨٠باقهبه حسام عبدالحميد آروش١٢٣٨

منقول للمستوى الثانى٥٤٦٧٠--٢٦١٢١٤٨٥٤٩ض جـغآيمياء تحليليةل٦٠أسس علم اإلحصاءل٦١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٢١٣٩٨٩١٥١١٨٠باقهشام سعد آامل محروس١٢٣٩

منقول للمستوى الثانى٤٢٤٩٣--٠٠٠٤٢٤٩٣------٢١٣٩٣٦١٠٠١٥٠باقوالء محمد احمد محمد عبد المطلب١٢٤٠

منقول للمستوى الثالث٦٦٩٣٣--٣٩١٨٨٥٧٧٤٥ل٦٠أسس علم األراضيل٦٤ميكروبيولوجيال٦٤حشرات٢٤٤٦٨١٥٢٧٧١٨٠باقوالء محمد سعد يوسف١٢٤١

منقول للمستوى الثانى٥١٦٤٢--٠٠٠٥١٦٤٢------١٨٣٧٥١٥٢٦٧١٨٠باقوالء نادى حلمى السيد١٢٤٢

منقول للمستوى الثانى٣٣٢٨٤--٣٩١٧٢٢٤١١٢ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٤الرياضياتل٥٨مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٠٠٦١١٢١٨٠باقيارا مصطفى عبدالخالق قاسم١٢٤٣

منقول للمستوى الثانى٥١٦١١--٢٦١٠٢٤٥٥٠٩--ل٥١آيمياء تحليليةل٥١مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي١٨٣٤٤٩١٦٥١٨٠باقياسمين عبده عبدالمحسن عبده عالم١٢٤٤

منقول للمستوى الثانى٣٦٤٨٨--٣٩١٥٥٢٧٣٣٣ل٥٠إقتصاد عامل٥٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفيل٥٥مورفولوجي وتقسيم نبات١٢٢٢٤٦١٠٩٩٠باقياسمينا نبيل عبدالمنصف على الدومى١٢٤٥

منقول للمستوى الثالث٦٦٨٩٤--٢٦١٢٤٦٠٧٧٠ل٦٠وقاية نباتل٦٤أسس علم األراضيض٣٦إنتاج بساتين٢٧٥٠٦١٥٢٦٤١٨٠باقيحى حمدى مصطفى الدعباس١٢٤٦

منقول للمستوى الثانى٣٠٢٨٨--٢٦١١٤٢٤١٧٤ل٥٠آيمياء تحليليةل٦٤إقتصاد عامض٤٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٣٦٤٦١١٠١٥٠باقيحيى رمضان عبدالصادق مرعى١٢٤٧

منقول للمستوى الثالث٦٦٨٩٣--٣٩١٦٥٥٧٧٢٨ل٥١ميكروبيولوجيال٥٠آيمياء حيويةل٦٤حشرات٢١٤٠٣١٨٣٢٥١٨٠باقيوسف احمد ابراهيم ابوالنيل خضير١٢٤٨

مفصول٩١٨٤--٠٠٠٩١٨٤------٩١٨٤٠٠٠٠باقيوسف ادور منير ملك يوسف١٢٤٩

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠٠٠باقيوسف اشرف محمد الجناينى١٢٥٠

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٨٦--٢٦١٢٦٣٠٢٦٠--ل٦٤إقتصاد عامل٦٢مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي١٥٢٦٠٠٠١٥٠باقيوسف تامر ابراهيم عزب السيد عبداهللا١٢٥١

منقول للمستوى الثانى٣٦٣٢٥--٢٦١٠٦٣٠٢١٩ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٦إقتصاد عامض٤٠مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي١٢٢١٩٠٠١٨٠باقيوسف حسين عبدالحكيم عبدالغنى١٢٥٢

منقول للمستوى الثانى٤٢٤٧٩--٠٠٠٤٢٤٧٩------١٨٣٧٥٦١٠٤١٨٠باقيوسف شريف فتحى عبدالحميد زلط١٢٥٣

منقول للمستوى الثانى٤٥٤٩٩--٢٦١٢٣٣٩٣٧٦ل٥٩أسس علم األراضيض جـ٢١آيمياء حيويةل٦٤إقتصاد عام١٨٣٢٦٣٥٠١٨٠باقيوسف صبحى عبدالمرضى السرسى١٢٥٤

منقول للمستوى الثانى٣٩٣٧١--٣٩١٥٣٣٠٢١٨ل٥٠آيمياء تحليليةل٥٠إقتصاد عامل٥٣مبادئ اإلرشاد والمجتمع الريفي٦١١٧٦١٠١١٨٠باقيوسف صالح ابراهيم منصور١٢٥٥

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقاحمد المنشاوى محمد المنشاوى سليمان٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقاحمد حمدي عزت الفقي ٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقاحمد رجب محمد احمد ٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقاحمد آمال عبدالعاطى آامل عجاج٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقاحمد وليد جمال عويضه محمود٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقاسامه ابراهيم محمد سليم٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقاسماء عاطف عبدالمنعم احمد٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقايه خالد احمد عثمان٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقخالد محمود عبدالعزيز منتصر٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقسماح عبدالرؤف حسن رخا٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقمحمد ابراهيم محمود محجوب اسماعيل٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقصابحه سعيد محمد ابراهيم الشافعى٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقدينا جابر عبداهللا شديد٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقعبد العزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الفقى٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقعلياء محمد عبدالمنجى السيد رافع٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقغاده رجب محمد الشامى٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقمحمد الدسوقى عبدالمنصف عيسى٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقمحمد جمال عبداهللا الخولى٠
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تاريخ اعتماد مجلس الكلية       /      / ٢٠٢٠     درجات وتقديرات الفصل الصيفى المجموع التراآمى للدرجات وعدد الساعات المعتمدة لطلبة المستوى األول الشعبة العامة - العام الجامعى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠  جامعة المنوفية   آلية الزراعة   شبين الكوم 

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
مقررات تقديردرجةالمـــــــــــــــــــــــــادة (٣)تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة (٢)تقديردرجةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــادة (١)الدرجات

نجح فيها
عدد 

الساعات
مجموع 
الدرجات

عدد 
الساعات

مجموع 
الدرجات

النسبة 
عدد التقديرالمئوية

الساعات
مجموع 
الدرجات

مالحظـــــــات
المعدلالفصل الصيفى

السنوى الحالى
المعدل

 التراآمى الكلى
النتيجة

الفصل  الثانى
رقم 

حالة اســـــــــم الطالــــــبالجلوس
الطالب

المعدل
الفصل  األولالتراآمى السابق

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقمحمد شفيق محمود محمد٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقمحمد عبدالمنعم ابراهيم محمد ابراهيم٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقمحمد عادل السيد حسن ٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقمحمد مصطفى عبدالخالق مصطفى٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقمحمود احمد احمد داود٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقمحمود محمد احمد محمد السيد٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقميرنا عبده عوض اهللا سعد٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقهاشم عبد العال هاشم النجار٠

مفصول٠٠--٠٠٠٠٠------٠٠٠٠باقيوسف سعد الدين حسنى القارح٠
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