
أكواد طالب المستوى الثالث ش محاصيل

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

الحالةاسم الطالبكود الطالب

مستجداحمدالهادى صبحى بدر 31530001

مستجداحمدسعيد صادق البحيري31530002

مستجداحمد فارس حامد عبد الحميد عمرو31530003

مستجداحمدماهر عبدالنبي احمدالعزب31530004

مستجداحمد محمد حنفي حماده 31530005

مستجداحمد محمد محمد عبد الرحمن الشنيطي31530006

مستجداحمد محمود عبد الفتاح حشاد31530007

مستجداحمد ياسر احمدعبدالحي بدوي31530008

مستجداحمد ياسر محمود محمد مرعي 31530009

مستجداسراء عالء الدين حامد احمد قاسم 31530010

مستجدإسالم السيد محمد عبدالنبي أبوالسعود31530011

مستجداسالم سامي عباس محمد31530012

مستجداسالم صالح صابر بلتاجي31530013

مستجداسالم ناصر عبدالفتاح عزو31530014

مستجدأسماء محمد فرحات أبو العز31530015

مستجدامجد مصطفي حسن عبدالحميد31530016

مستجدامير كارم عبدالحميد حسين31530017

مستجدآية علي سعد علي شمس31530018

مستجدأيمن شوقي عبدالحليم أبوعمر31530019

مستجدإيناس حجازى احمدكمال الدين حجازى31530020

مستجدبدر محمد جابر محمد جبير31530021

مستجدبيشوى فرج اللة سعداللة اسكندر31530022

مستجدبيشوى عزيز بسخرون عزيز31530023

مستجدحاتم طارئ حمدان الحشاش 31530024

مستجدحسن حمدي حسن البلشي31530025

مستجدحسن عبد الحليم مصطفي الجزيري31530026

مستجدحسين مجدي احمدالمشالوي31530027

مستجدسوسن مصطفى حمدى مصطفى حجازى 31530028

مستجدشيماء ابراهيم محمود سلطان31530029
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مستجدسليمان محمد سليمان زهران 31530030

مستجدصبري سمير صبري محمد 31530031

مستجدطارق عبدالمنعم عبدهللا مصباح31530032

مستجدعبدهللا رمضان عبد الحفيظ احمدهيبه31530033

مستجدعبدالحميد عبداللطيف مشحوت عبداللطيف 31530034

مستجدعبدالرحمن احمد عبدالقادر محمد31530035

مستجدعبدالسالم سعيد عبدالسالم طه31530036

مستجدعبدهللا اشرف محمد عبدالغفار 31530037

مستجدعصماء خالد عبدالجواد عبدالعزيز 31530038

مستجدعطيات حمدي محمد محمد السنهوري31530039

مستجدعالء محمد عبدالرازق محمد إبراهيم 31530040

مستجدعلى شحات على النساج31530041

مستجدعلى صالح على عبدالمؤمن أبوالمجد31530042

مستجدعمر فوزي محمد الحداد31530043

مستجدكريم رمضان فتح هللا غانم 31530044

مستجدمحمد ابراهيم حسيني ابراهيم درويش31530045

مستجدمحمد اسماعيل السيد عبدالرحمن31530046

مستجدمحمد السيد محمود عزب 31530047

مستجدمحمد حاتم عبدالمرضى عثمان31530048

مستجدمحمد رضا سعيد محمد هيبه 31530049

مستجدمحمد عبدهللا محمد ابراهيم31530050

مستجدمحمد عبدالناصر محمد أبوقمر31530051

مستجدمحمد عثمان مصطفي الدبر 31530052

مستجدمحمد عالء شبل31530053

مستجدمحمد عيد احمد فايد 31530054

مستجدمحمد محمود فؤاد عبدالهادي 31530055

مستجدمحمد محمود محمد الديب31530056

مستجدمحمد مصطفي محمود محمد عبدالعال 31530057

مستجدمحمد يحيي محمد بدوي31530058

مستجدمحمود الشحات مبروك االنجباوى31530059

مستجدمحمود أيمن عبدهللا عبدالصادق محمد31530060

مستجدمهاب عبدالرحمن محمد الكيالني31530061

مستجدياسمين عبدالباسط عبداللطيف ابوزيد دياب31530062

مستجدياسمين يوسف حامد ابوالعال31530063

مستجديوسف احمدابراهيم ابوالنيل31530064

باقياسماعيل محمد محمد امام 31530065

باقيسمر عنتر مغاورى احمد 31530066


