
أكواد طالب المستوى الثالث ش حشرات اقتصادية

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

المستوياسم الطالبكود الطالب

مستجدابراهيم فايز عبدالجليل حسن شريف31830001

مستجداحمد جمال عيسى احمد محمود31830002

مستجداحمد حمدي محمد هواري 31830003

مستجداحمد طارق عبدالرحمن عطيه31830004

مستجدأحمد عزت عبد الوهاب فضل31830005

مستجداحمد محمد احمد ابوعرب 31830006

مستجداحمد محمد على عبد الرازق31830007

مستجداحمد يحى عبدالمعبود ناصف31830008

مستجدإسراء أشرف محمد محمود 31830009

مستجدإسالم ابراهيم مرشد السيد 31830010

مستجداسالم على محمد ابو السعود 31830011

مستجداسماء برجل فتحى برجل 31830012

مستجدأسماء محمد السيد أبوبكر31830013

مستجدافنان عادل ابراهيم مدبب31830014

مستجداالء السيد عبد الستار عبدالنبى31830015

مستجدآالء محمد عبدالفتاح حسين31830016

مستجدأمانى على عبد الغنى شوشة31830017

مستجدأمنية مصطفى محمد الجمسي 31830018

مستجدأميرة محمد احمد المزين 31830019



أكواد طالب المستوى الثالث ش حشرات اقتصادية

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

مستجدايه عادل حسن رشوان31830020

مستجدإيمان سامي مبروك عبدالعزيز خطاب31830021

مستجدايمان مديح زكريا علي هالل31830022

مستجدايه يا سر محروس محمود السعداوي31830023

مستجدآيه يسري مرسي عيسي31830024

مستجدبسنت سامى عدلى عبد العزيز31830025

مستجدجمال جابر اسماعيل الشيخ31830026

مستجدجهاد عبدالنبي عقل 31830027

مستجدحسناء ناصر محمد نسيم31830028

مستجدذياد محمد أمين عبدالسالم الفقى31830029

مستجدرضا اشرف رضا طه الحسيني31830030

مستجدزينب محمد فرج محمد 31830031

مستجدساجده ظافر المرزوقي احمد يوسف 31830032

مستجدسارة يحيى فرحات الصاوى31830033

مستجدساره عارف شيبه محمد البيباني 31830034

مستجدسجى محمد عبدالعزيز شحاته31830035

مستجدسعاد خالد عبدالمنعم فرحات 31830036

مستجدعبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبده31830037

مستجدعلياء محمدى عبد الصبور حسن31830038

مستجدغادة صبري عبد الفتاح محمد 31830039

مستجدلؤى حازم فتحى عبد الفتاح31830040

مستجدمحمد أيمن عبد الغفور طعيمه 31830041

مستجدمحمد حسن الصاوي مصطفى البدرى31830042

مستجدمحمد صبري عبد الخالق الشافعي31830043



أكواد طالب المستوى الثالث ش حشرات اقتصادية
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كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

مستجدمحمد عبدالحميد عبدالكريم31830044

مستجدمحمد عالم خليفه عيسي 31830045

مستجدمحمود سيد محمود عبدالرحيم31830046

مستجدمحمود محمود العزب عبد القادر31830047

مستجدمريم عبدالحميد محمد النجار31830048

مستجدمني حامد الجابري عبد المجيد 31830049

مستجدميار اشرف عبد السالم محمد 31830050

مستجدندا صابر محمد موسي31830051

مستجدهاجر مجدي محمد الدعباس31830052

مستجدوالء محمد سعد يوسف 31830053

باقيمحمد حسنى محمد احمد نصر 31830054


