
أكواد طالب المستوى الثالث ش انتاج دواجن

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

الحالةاسم الطالبكود الطالب

مستجدابراهيم راغب عبدالدايم الفقى32130001

مستجدابراهيم محمود محمود ابراهيم عويس32130002

مستجداحمد حسن صميده عبدالعليم نجم32130003

مستجداحمد سامي فتحي الطرشة32130004

مستجد احمدعبد المحسن امبارك سيد احمدالخولي32130005

مستجداحمد مختار عبد المقصود عبد العال العيسوي 32130006

مستجداحمد نزيه العربي محمد قنديل 32130007

مستجدأسامة عيد سعيد امبارك 32130008

مستجدإسراء تركي السباعى عيسى 32130009

مستجداسراء طارق محمود موسى32130010

مستجدإمام عمر إمام عثمان32130011

مستجدامانى سعيد محمود محمود البتاكوشى32130012

مستجدايات عصام محمود احمد32130013

مستجدآيه مصطفي عبد الغني الشرنوبي 32130014

مستجدحسام محمود جابر محمد32130015

مستجدحسن أشرف حسن علي32130016

مستجدحسن على رزق غانم 32130017

مستجددعاء الدسوقى محمد عبدالفتاح32130018

مستجددعاء أيمن رمضان قطب32130019

مستجددنيا عادل محمود عكاشة 32130020

مستجدساره احمدالسيد عبد الرحيم32130021

مستجدساره خيرى عبد النبى ذكى32130022

مستجدسامي علي محمد غزالن 32130023

مستجدسلمي جابر عبد الحميد النوري32130024

مستجدسماح محمد مصطفى ابوطافش 32130025



أكواد طالب المستوى الثالث ش انتاج دواجن

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

مستجدسوزان سامي فيروز عبدالحق والي 32130026

مستجدشروق سامي احمدسعيد رضوان 32130027

مستجدصباح طارق الروبى 32130028

مستجدطارق حسام محمد جالل محمد بصيص 32130029

مستجدعائشه السيد احمد  شنيشن 32130030

مستجدعبدالرحمن سمير محمد الششتاوي شاهين32130031

مستجدعبدهللا عبدالرازق محمد فتوح دحروج32130032

مستجدعلياء وليد الفقى32130033

مستجدعماد حمدى ابراهيم عبدة ابراهيم32130034

مستجدعمر صالح عبد العزيز األعرج32130035

مستجدفاطمه مصطفى السيد ابو ناصف32130036

مستجدفوزى محمد على ابوسريع32130037

مستجدكريم عبدالعاطي عبدالصمد مصطفي32130038

مستجدمحمد احمداحمدابو سالم32130039

مستجدمحمد اسعد عابدين عبالغفار32130040

مستجدمحمد السعيد ابراهيم شميس 32130041

مستجدمحمد رمضان عبدالرحمن شرف32130042

مستجدمحمد رمضان محمود فتح هللا32130043

مستجدمحمد طارق محمد المسلمى32130044

مستجدمحمد على محمد مصطفى حماد32130045

مستجدمحمد عماد الدين محمد جعفر32130046

مستجدمحمد قدري علي عزام32130047

مستجدمحمد ناصر عبدالمحسن خفاجي32130048

مستجدمحمد ياسر السيد حسن محمد 32130049

مستجدمحمد يحيي زكريا عبد الكريم32130050

مستجدمصطفى سمير على مصطفى 32130051

مستجدمصطفى محمد عبدالحميد ابوخلبه 32130052

مستجدمها سيد احمداحمدعزب 32130053

مستجدناجي ياسر عطوه السيد مخلوف32130054

مستجدنجالء عاطف عبد الخالق البلشي 32130055

مستجدندا السيد عبده مهران32130056

مستجدنورا رضا عبدالعظيم فرهود32130057

مستجدنورهان خالد يحيي عبده الجاويش32130058

مستجدنورهان عادل ابوالحسن32130059

مستجدياسمين احمدرجب جادهللا32130060


