
أكواد طالب المستوى الثالث ش اقتصاد زراعى

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

مستجداحمد عادل حمزة صقر31030001

مستجداحمدعبد العزيز احمد حسين 31030002

مستجداحمدعلى مبروك ابراهيم شرف31030003

مستجداحمدمحمد احمدابراهيم ابو صالح31030004

مستجداحالم مصطفى عبدالصمد الجندى31030005

مستجداسراءجمعه عبد السالم الجزيرى31030006

مستجداسماء مجدي محمود احمد31030007

مستجدافرايم نبيل نعيم جبره31030008

مستجدامل محمد الحسيني محمد محمد سليمان 31030009

مستجدبسنت رأفت كمال محمد 31030010

مستجدتغريد خالد ابو الفتوح عبد الخالق31030011

مستجدجودة مجدي جودة السروى 31030012

مستجدحسام الدين حسن اسماعيل احمدحسنين31030013

مستجدحسام ربيع علي الهجرسي31030014

مستجدرانيا عبدالغفور محمود ابوشادي31030015

مستجدرفقي هاني علي عساف 31030016

مستجدريهام هارون حسن الجندى 31030017

مستجدسلمي جمال محمد نجيب بكر مدين31030018

مستجدعبدالرحمن محمد ابوزيد سيد احمدالدالى31030019

مستجدعبدهللا أشرف إبراهيم عبدهللا 31030020

مستجدعبدالعزيز طارق عبدالعزيز مصطفي31030021

مستجدعلي احمدعلي سعد31030022

مستجدعمر شريف محمد السيد31030023

مستجدغادة رجب سعيد سعد31030024

مستجدكريم محمد مبروك منصور31030025

مستجدكريمان فوزي شوقي حسب هللا31030026

مستجدلؤي شوقي عيد عبدالنبي31030027

مستجدمازن عبدالحكيم محمد سرحان31030028

مستجدمحمد اشرف احمد محمد حماده31030029

مستجدمحمد اشرف محمد عبدالحميد31030030

مستجدمحمد السيد جابر السيد عيسى31030031

مستجدمحمد رجب عبدالعزيز رجب جلب31030032

مستجدمحمد عبد الفتاح محمود القطه31030033

مستجدمحمد عبدالمنعم منصور حسنر31030034

مستجدمحمد عبدالناصر حسن الخولي31030035

مستجدمحمد علي محمد مصلحي31030036

مستجدمحمد علي نور الدين القصاص31030037

مستجدمحمد مصلحي محمد سلية31030038

مستجدمحمد هشام محمد عفيفي31030039

مستجدمحمد وحيد عبدالكريم مقلد31030040

مستجدمحمود ثابت محمد فايد31030041

مستجدمحمود جابر إبراهيم زعير 31030042

مستجدمحمود عبد الغفار محمود طه 31030043

مستجدمصطفي محمد الدسوقي عبدهللا الجمال 31030044

مستجدمؤمن راشد احمد محمد31030045

كودالطالب
المستوياسم الطالب
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مستجدنشوى سمير احمدمحمود 31030046

مستجدهاجر أيمن عبدالسالم محمد شديد31030047

مستجدهبه طارق عبدهللا 31030048

مستجدياسمين شريف رمضان محمد عامر31030049

مستجديوسف حسن انور سيد31030050

مستجديوسف شعبان محمد خليل31030051

مستجديارا عبدالهادی عبدهللا هنداوی عمران31030052

باقيمحمد عصام محمود عبد المولى 31030053

باقيمحمد محمود سعد ابو حشيش 31030054

1من الخارج فـاحمد عيسى امين على سالمان 31030055

1من الخارج فـمحمد هشام رفاعى عبد الحى 31030056

1من الخارج فـهدير عبد الواحد محمد 31030057


