
توجه االقتصاد الزراعى  (العلوم االقتصاديه واالجتماعيه ) مرايه المستوى الثالث  برامج 

2021/2020ترم ثانى عام جامعى 

جامعه المنوفيه 

كليه الزراعه

عدد 

البحوث

احصاء 

اقتصادى

انتاج 

حيوانى 

ودواجن

مهارات 

االتصال 

االرشادى

اقتصاد 

ماكرو

اقتصاد 

موارد 

زراعيه

اساسيات 

اقتصاد 
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لغه فنيه 

انجليزيه 

زراعيه  فى 

برنامج  

االقتصادية 

واالجتماعية 

الزراعية

اقتصاد زراعيماحمد عادل حمزة صقر1

بحثبحثاقتصاد زراعيم2احمدعبد العزيز احمد حسين 2
اقتصاد زراعيماحمدعلى مبروك ابراهيم شرف3

بحثبحثبحثاقتصاد زراعيم3احمدمحمد احمدابراهيم ابو صالح4
بحثبحثبحثبحثاقتصاد زراعيم4احالم مصطفى عبدالصمد الجندى5
بحثبحثبحثاقتصاد زراعيم3اسراءجمعه عبد السالم الجزيرى6
اقتصاد زراعيماسماء مجدي محمود احمد7

بحثاقتصاد زراعيم1افرايم نبيل نعيم جبره8
اقتصاد زراعيمامل محمد الحسيني محمد محمد سليمان 9

بحثبحثبحثبحثاقتصاد زراعيم4بسنت رأفت كمال محمد 10
اقتصاد زراعيمتغريد خالد ابو الفتوح عبد الخالق11

اقتصاد زراعيممحاصيل.اجودة مجدي جودة السروى 12

بحثبحثبحثبحثاقتصاد زراعيم4حسام الدين حسن اسماعيل احمدحسنين13
اقتصاد زراعيمحسام ربيع علي الهجرسي14

بحثبحثبحثبحثاقتصاد زراعيم4رانيا عبدالغفور محمود ابوشادي15
بحثبحثاقتصاد زراعيم2رفقي هاني علي عساف 16
بحثبحثبحثبحثاقتصاد زراعيم4ريهام هارون حسن الجندى 17
اقتصاد زراعيمسلمي جمال محمد نجيب بكر مدين18

اقتصاد زراعيمعبدالرحمن محمد ابوزيد سيد احمدالدالى19

اقتصاد زراعيمعبدهللا أشرف إبراهيم عبدهللا 20

اقتصاد زراعيمعبدالعزيز طارق عبدالعزيز مصطفي21

بحثاقتصاد زراعيم1علي احمدعلي سعد22
بحثبحثاقتصاد زراعيم2عمر شريف محمد السيد23
اقتصاد زراعيمغادة رجب سعيد سعد24

بحثبحثبحثاقتصاد زراعيم3كريم محمد مبروك منصور25
بحثبحثاقتصاد زراعيم2كريمان فوزي شوقي حسب هللا26
بحثبحثبحثبحثاقتصاد زراعيم4لؤي شوقي عيد عبدالنبي27
بحثبحثبحثبحثاقتصاد زراعيم4مازن عبدالحكيم محمد سرحان28
بحثبحثبحثبحثبحثبحثاقتصاد زراعيم6محمد اشرف احمد محمد حماده29
بحثبحثبحثبحثبحثاقتصاد زراعيم5محمد اشرف محمد عبدالحميد30
بحثبحثاقتصاد زراعيم2محمد السيد جابر السيد عيسى31
بحثاقتصاد زراعيم1محمد رجب عبدالعزيز رجب جلب32
اقتصاد زراعيممحمد عبد الفتاح محمود القطه33

اقتصاد زراعيممحمد عبدالمنعم منصور حسنر34

بحثبحثاقتصاد زراعيم2محمد عبدالناصر حسن الخولي35
بحثبحثبحثاقتصاد زراعيم3محمد علي محمد مصلحي36

مستوى ثانى مستوى اول

الشعبةالمستوياسم الطالب

مستوى رابعمواد مستوى ثالث
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اقتصاد زراعيممحمد علي نور الدين القصاص37

بحثبحثاقتصاد زراعيم2محمد مصلحي محمد سلية38
اقتصاد زراعيممحمد هشام محمد عفيفي39

بحثبحثبحثاقتصاد زراعيم3محمد وحيد عبدالكريم مقلد40
اقتصاد زراعيممحمود ثابت محمد فايد41

اقتصاد زراعيممحمود جابر إبراهيم زعير 42

بحثبحثبحثاقتصاد زراعيم3محمود عبد الغفار محمود طه 43
بحثبحثاقتصاد زراعيم2مصطفي محمد الدسوقي عبدهللا الجمال 44
بحثبحثبحثبحثاقتصاد زراعيم4مؤمن راشد احمد محمد45
اقتصاد زراعيمنشوى سمير احمدمحمود 46

اقتصاد زراعيمهاجر أيمن عبدالسالم محمد شديد47

بحثبحثبحثبحثاقتصاد زراعيم4هبه طارق عبدهللا 48
بحثبحثبحثبحثاقتصاد زراعيم4ياسمين شريف رمضان محمد عامر49
بحثبحثبحثاقتصاد زراعيم3يوسف حسن انور سيد50
بحثبحثبحثاقتصاد زراعيم3يوسف شعبان محمد خليل51
اقتصاد زراعيميارا عبدالهادی عبدهللا هنداوی عمران52

راسباقتصاد زراعيبمحمد عصام محمود عبد المولى 53

اقتصاد زراعيبمحمد محمود سعد ابو حشيش 54

اقتصاد زراعي1من الخارج فـ6احمد عيسى امين على سالمان 55

اقتصاد زراعي1من الخارج فـ2محمد هشام رفاعى عبد الحى 56

اقتصاد زراعي1من الخارج فـ6هدير عبد الواحد محمد 57

 سجلوابحوث26
 لم يسجلوا7


