
أكواد طالب المستوى الثالث ش أمراض نبات

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

الحالةاسم الطالبكود الطالب

31730001
مستجدابراهيم احمد فتحي محمد علي اغا

31730002
مستجدابراهيم عبود عبدالتواب موسي كامل

31730003
مستجداحمد عبد المنعم اسماعيل عزب 

31730004
مستجداحمد أعطية محروس إبراهيم 

31730005
مستجداحمد فتحي كامل عبدالمولي

31730006
مستجداحمد محمود علي الجوهري

31730007
مستجداحمد محمود كمال الدين محمد

31730008
مستجداحمد مسعود السيد يوسف حسين 

31730009
مستجداسراءحمدي محمد شاهين

31730010
مستجداسراءمختار محمد إبراهيم

31730011
مستجداسالم فارس ابوالفتوح بدر

31730012
مستجداسماء محمد محمود بدوى 

31730013
مستجدآالء احمد عبد الستار احمد بط 

31730014
مستجداالء عبدالعزيز على على كبيش

31730015
مستجدالشيماء سامي عبدالعاطي حسين

31730016
مستجداميرة محمد توفيق عبداللطيف

31730017
مستجدانس عبدالهادى إسماعيل عبدالهادى موسى 

31730018
مستجدايمان محمد حسن عبدالرازق

31730019
مستجدايه رضا فتحى محمد أبو العنين 
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31730020
مستجدايه عصام محمد السيد 

31730021
مستجددولت عبدالمجيد ابراهيم عطيه

31730022
مستجددينا أشرف  نجاح الشنشوري

31730023
مستجدرشا منتصر عبد السالم صالح

31730024
مستجدرغده حسن مبروك البدوى

31730025
مستجدشيماء رمضان محمد اغا 

31730026
مستجدصبري عبدالحكيم محمد عيسي 

31730027
مستجدطه صابر طه علي نصر

31730028
مستجدعادل محمد محمد صقر 

31730029
مستجدعبدالحميد عادل عبدالحميد السروي

31730030
مستجدعبدالرحمن محمود عبد اللطيف 

31730031
مستجدعبدهللا فؤاد محمد علي 

31730032
مستجدعبدهللا محمود احمد عبدهللا الخولى

31730033
مستجدكريمان ابراهيم احمد الطنطاوى 

31730034
مستجدمحمد احمد سليمان احمد النجار

31730035
مستجدمحمد احمد عبد الموجود احمد مناع 

31730036
مستجدمحمد احمد محمد فوده

31730037
مستجدمحمد جمال محمود محمد الدهشان

31730038
مستجدمحمد سامى عبدالموجود ناصر الفقى

31730039
مستجدمحمد فتحي مصطفي العسال 

31730040
مستجدمحمد ماهر عطيه سليمان
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31730041
مستجدمحمد محمود احمد عبدالعليم زيدان 

31730042
مستجدمحمد محمود عبدالوهاب فضل

31730043
مستجدمحمد محمود محمد شعالن 

31730044
مستجدمحمد منير محمد المغازى

31730045
مستجدمحمود احمد السعيد احمد

31730046
مستجدمحمود خالد محمد الكرتة

31730047
مستجدمحمود عبدهللا عيد عالم

31730048
مستجدمريم محمد السيد سليمان

31730049
مستجدمصطفى رجب راغب الكشاك 

31730050
مستجدمنة هللا محمد متولي الشحات 

31730051
مستجدميار ضياء الدين غانم عبود 

31730052
مستجدنجالء محمد سليمان

31730053
مستجدندى يسرى يسرى كمال ابوجاسر


