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 ُمنتج

 ُمنتج صخور      متحولة ) ا ( الجيولوجيا سوهاج  .84

 ُمنتج فسيولوجيا      الفطريات النبات سوهاج  .85

 ُمنتج ن 314ميكروبيولوجيا      صناعية  النبات سوهاج  .86

 ُمنتج ميكانيكا الصخور الجيولوجيا سوهاج  .87

 ُمنتج الديناميكا الحرارية الكيميائية الكيمياء دمياط  .88
 


