
أكواد طالب المستوى الثالث ش مبيدات االفات

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

الحالهاسم الطالبكود الطالب

31930001
مستجدإبراهيم رزق محمد السيد بدوي

31930002
مستجداحمد السيد حلمي عبدالصادق 

31930003
مستجداحمد السيد محمد حسن المشد 

31930004
مستجداحمد خالد عراقي احمد

31930005
مستجداحمد سمير بيومي عبدالغني 

31930006
مستجداحمدعلى محمد على سعد ابراهيم 

31930007
مستجداحمد محمد محى الدين طة تعيلب

31930008
مستجداحمد ناجح على محمد

31930009
مستجدإسالم نبيل غريب صفه

31930010
مستجدالسيد عبدالسالم عبدالحميد جمعه

31930011
مستجدالسيد ماهر السيد السبع

31930012
مستجدالسيد مرضي السيد علي

31930013
مستجدالسيد ياسر السيد علي شاهين 

31930014
مستجدامنيه عادل عبد السميع الشيخ 

31930015
مستجدأهله مجدي حلمي طعيمه 

31930016
مستجدايمان علي عبدالعزيز عبدالفتاح 

31930017
مستجدايمان محمود محمود خليفه 

31930018
مستجدايمان هايم عبد العزيز عبد المعطي

31930019
مستجدايمن محمد شكرى رضوان 

31930020
مستجدايه سعيد فتح عبدالونيس شنينه

31930021
مستجدآيه عبد الحميد محمود عماره 

31930022
مستجدآيه ياسين السيد خطاب

31930023
مستجدبسمة مجدي علي عبد الحق

31930024
مستجدبسمه أشرف سعيد احمددياب
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31930025
مستجدحبيبه مجدي محمد شادي

31930026
مستجدحمزه محمد سالم عزالي

31930027
مستجدحنان سعيد محمد 

31930028
مستجددعاء جمال محمد ابوليفة

31930029
مستجدرنا محمود محمد طاحون 

31930030
مستجدروان محمد احمدعزالدين

31930031
مستجدساره محمد حتاته 

31930032
مستجدساره كرم رسالن فرج

31930033
مستجدشيماء مبارك عيد معوض 

31930034
مستجدعبدالجواد طاهر عبدالجواد الشرقاوي

31930035
مستجدعبدالرحمن عطية عزازي سلمي

31930036
مستجدعبدهللا احمد محمود السيد علوان

31930037
مستجدفاطمه احمدمصطفى الجحش 

31930038
مستجدمحمد رمضان محمد زايد

31930039
مستجدمحمد صبحي محمد عيد اسماعيل 

31930040
مستجدمحمد عماد عبد العظيم خضر 

31930041
مستجدمحمد عماد كامل محمد ابوعلي 

31930042
مستجدمحمد هشام محمد سلطان

31930043
مستجدمحمود احمدعبد الحليم عبد الرحيم 

31930044
مستجدمحمود شوقى مصطفى رمضان

31930045
مستجدمحمود صابر عباس شرف

31930046
مستجدمحمود محمد خليل عيسي 

31930047
مستجدمرام نصر الدين هبد الحميد الشرقاوي

31930048
مستجدمصطفى ابراهيم عبدالمجيد عماره

31930049
مستجدمصطفى احمد فتحي الزفزاف
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31930050
مستجدمعاذ السيد ابراهيم السيد

31930051
مستجدمنه هللا سالمه سعد السيد خليفه 

31930052
مستجدمنة هللا عماد رمضان حالوة 

31930053
مستجدمي مصطفى صالح مصطفى 

31930054
مستجدميران محمود محمد الحسيني رمضان

31930055
مستجدندي ايمن السيد ابراهيم عنبر

31930056
مستجدنرمين عبداللة على مشحوت 

31930057
مستجدنهال قناوى عطية قناوى

31930058
مستجدهاجر حمدى محمد إبراهيم سالم 


