
أكواد طالب المستوى الثالث ش اراضى

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

مستجدأحمد إمبابى إبراهيم الجروانى31330001

مستجداحمد انور عبد المنعم حسن 31330002

مستجداحمد ايهاب عبدالرحمن قاسم31330003

مستجداحمد محسن الصاوي فرج شلبي31330004

مستجدأحمد ناصر عبدالفتاح فرحات31330005

مستجدأسامة فياض أحمد فياض 31330006

مستجداسراء امام عبدالحميد جبريل31330007

مستجداسراء جمال امام محمد31330008

مستجداسراء فارس محمد زايد البارودي 31330009

مستجداسراء مختار محمد محمد التوابتي31330010

مستجداسالم حمودة صادق السيد31330011

مستجداسالم نوح رزق الشهالي31330012

مستجدأسماء ميمي أمين محمد علي31330013

مستجدأمنيه قطب كامل قطب العيص31330014

مستجدأميرة رضا سعد عبد السيد 31330015

مستجدايمان شريف محمد محمد شريف 31330016

مستجدتقي انور منسي محمد بدر31330017

مستجدتكال ثروت حليم جندي 31330018

مستجدحسام عبد الحليم عبد الرحيم عيد31330019

مستجدحوريه خميس السيد علي حسن شاهين 31330020

مستجدخالد أحمد فواز سيد سيد فرغلي 31330021

مستجدخلود توفيق سيد أحمد عبد الهادي 31330022

مستجدخلود محمد كامل االمبابي 31330023

مستجددينا السيد محمد عطوه عبده 31330024

الحالةاسم الطالب كود الطالب
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مستجددينا محمد سيد احمد عبد الرحمن31330025

مستجدزينب محمود محمد على الحارونى31330026

مستجدزينب محى محمد خضر31330027

مستجدسهام شعبان محمد ابراهيم31330028

مستجدشيماء سامي علي السيد31330029

مستجدعبدالرحمن مختار رفاعي محمد31330030

مستجدعبدالحكيم صبري عبدالحكيم عبدهللا31330031

مستجدعبدالرحمن لطفي حسين كامل31330032

مستجدعبدهللا عبدالهادي السيد عبدالهادي بدر31330033

مستجدعبدهللا محمد فوزي ابوالعزم 31330034

مستجدعلي جمعه علي خلف 31330035

مستجدعلي محمد محمد عبدالحميد عفيفي 31330036

مستجدفاطمة ابراهيم حجاج حسن31330037

مستجدفاطمة ابراهيم عبد السالم درغام 31330038

مستجدكريم محمد فوزي الفوال31330039

مستجدمحمد احمد أحمد بحر 31330040

مستجدمحمد جمال السيد محمد عبيد31330041

مستجدمحمد جمال جابر نوار31330042

مستجدمحمد مختار محمد فرماوي31330043

مستجدمحمد هاشم عبدالفتاح محمد 31330044

مستجدمحمد هاني محمد عبدالصمد31330045

مستجدمحمد ياسر فوزي الفخراني 31330046

مستجدمروة على الشحات أحمد السرسي 31330047

مستجدمروه عبد المحسن نور الدين 31330048

مستجدمصطفي جابر محمد جابر 31330049

مستجدمصطفى جمال عبد الحليم المصنور 31330050
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مستجدمصطفى محمود عبد العظيم قشير31330051

مستجدمصطفي صبري مصطفي ابوعيد31330052

مستجدمى رمضان عبدهللا عيسوى31330053

مستجدهبة نجاح محمد عبدالرازق 31330054

مستجديارا ابراهيم عبد المنعم منصور 31330055

مستجديحى حمدى مصطفى الدعباس31330056

باقيابراهيم محمد عبدالعزيز غنيم 31330057

باقيمحمد فتحى عبد السميع الربعى 31330058


