
أكواد طالب المستوى الثالث ش بايوتكنولوجي

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

الحالةاسم الطالبكود الطالب

مستجداحمد جمال محمد خالف31630001

مستجداحمد ربيع السيد مندوه31630002

مستجداحمد عماد الدين احمد حسين 31630003

مستجداحمد محمد محمد عبدالغني31630004

مستجداسراء ايمن ابراهيم على 31630005

مستجداسراء حسام الدين فرج ضباب31630006

مستجداسراء عبدهللا ابراهيم القرش 31630007

مستجداسراء وحيد عبدالفتاح محمود 31630008

مستجداسالم ياسر عبد الحميد حامد ابوزيد31630009

مستجداسماء شعبان عبد العزيز رشاد 31630010

مستجداسماء محمود مصطفى عبد الخالق31630011

مستجداالء احمد لطفي عبدالقوي السمادوني31630012

مستجداالء هاشم السيد احمد يوسف 31630013

مستجدالشيماء جمعة احمد القطب31630014

مستجداميرة عبدهللا احمد عبيد31630015

مستجداميمة عبدالصبور إبراهيم ابوطالب31630016

مستجداية محمد عبد العزيز الخولى31630017

مستجدآية محمد محمد عبيد 31630018

مستجدآيه محمود خليل السيد31630019

مستجدايمان محمد عبد الفتاح الشافعى 31630020

مستجدايه السيد مصطفى مقلد31630021

مستجدباسم عبد الهادى عبد المحسن شقرة31630022

مستجدبيجاد احمد مجدى حامد عيسى 31630023

مستجدتهاني السيد علي دياب31630024

مستجدخلود عادل عبدالمنعم أبوعمر 31630025

مستجدخلود عبدالمجيد محمد البلكيمى 31630026

مستجدرحاب مرزوق القديم31630027



أكواد طالب المستوى الثالث ش بايوتكنولوجي

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

مستجدرحمه رضا ابراهيم حسين31630028

مستجدروحيه محمد فرج 31630029

مستجدزهرة علي رمضان برعي31630030

مستجدزينب السيد محمد ابوزيد سالم31630031

مستجدسلمي صابر حسين المصري 31630032

مستجدسلمي محمد محمد شرف31630033

مستجدسنابل احمد احمد أبوزيد31630034

مستجدصفية حسين شرف31630035

مستجدعتاب عالء عبدالحميد ابراهيم عبد الوهاب 31630036

مستجدعصام محمد عبد الرحمن عبد الحميد 31630037

مستجدعالء محمود عبد الرازق حسن سالم31630038

مستجدفاتن فوزي محمود نجم31630039

مستجدفاطمة عبدالمجيد شعبان عبدالمجيد31630040

مستجدكريم اشرف عيد عبد المطلب احمد31630041

مستجدمحمد السيد يوسف احمد31630042

مستجدمحمود ابراهيم عبد المجيد عبد العزيز31630043

مستجدمروه محمد عامر زايد 31630044

مستجدمروه محمد محمود عالم31630045

مستجدمصطفي عصام محمد امين31630046

مستجدمنة هللا ياسين محمد فؤاد عبد الغفار حسن 31630047

مستجدمى ايهاب حامد الشقنقيرى31630048

مستجدمى عاطف محمد االسكافي31630049

مستجدمى يحيى محمود الفيشاوى 31630050

مستجدمياده وليد سليمان علي قمر31630051

مستجدميرهان مصطفي مصطفي ابوعامر31630052

مستجدنسمة عبدالمنعم عبدالفتاح سعدهللا 31630053

مستجدنورهان عبدالنور عبدهللا عبدالغني31630054

مستجدهاجر احمد محمد خليفة31630055

مستجدهانم محمد عبد الصمد شلبي 31630056

مستجدهيام طارق حسينى عبد العظيم31630057

مستجدياسمين سامي احمد حبيب31630058


