
أكواد طالب المستوى الثالث ش هندسة زراعية

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

الطالب حالهالطالب اسمكود الطالب

مستجدعاصي ابواليزيد ابراهيم ابواليزيد إبراهيم32230001

مستجدالبنداري عبدالمجيد عاطف ابراهيم32230002

مستجدمشاحيت عطيه محمد عطيه إبراهيم32230003

مستجدالحشاش ناجى مصطفى ناجى ابراهيم32230004

مستجدشحاته محمد ابراهيم يوسف ابراهيم32230005

مستجدعجور حامد ابراهيم احمد32230006

مستجدقشتى محمد ابراهيم احمد32230007

مستجدسنبل عبدالسالم احمد احمد احمد32230008

مستجدالفقي ابراهيم اشرف احمد32230009

مستجداحمد شريف اشرف احمد32230010

مستجدالحميد عبد حسن مصطفي اشرف احمد32230011

مستجدباص الصادق عبد جالل احمد32230012

مستجد حماد حسن جمال احمد32230013

مستجدخميس سعد جمال احمد32230014

مستجدفرغلي محمد حسن احمد32230015

مستجدالدين حسام احمد حنفي أحمد32230016

مستجد السيد ابراهيم رمضان خالد احمد32230017

مستجد الميهي مصطفى خميس احمد32230018

مستجد جنيدى علي ابواليزيد سامي أحمد32230019

مستجد زيدان محمد شريف احمد32230020

مستجد عبدالسميع السيد صابر أحمد32230021

مستجد العجوزه على سعيد صابر أحمد32230022

مستجدحسن احمد صالح احمد 32230023

مستجدإبراهيم عبدالحفيظ صالح احمد32230024
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مستجدعطية محمد مشحوت طلعت أحمد32230025

مستجدأحمد سيد محمد عادل أحمد32230026

مستجدالشافعي عبدالواحد عبدالتواب احمد32230027

مستجد الشال احمد هللا عبد احمد32230028

مستجد يحيى عبدالعاطى فتحى عبدالعاطى أحمد32230029

مستجدبدر حسن علي الاله عبد احمد32230030

مستجدقشطه محمد عربى أحمد32230031

مستجدالكشكى سعد على احمد32230032

مستجدمصطفى سعيد عيد احمد32230033

مستجد الصوباري احمد محمد احمد32230034

مستجدشرف محمد حسين محمد أحمد32230035

مستجدعطية شبل محمد احمد32230036

مستجدالسيد عبدهللا محمد احمد32230037

مستجدالببسى عبدالحميد محمد احمد32230038

مستجدالفار محمود محمد أحمد32230039

مستجدرزق احمد حموده ناصر احمد32230040

مستجدالعزيزعلى عبد ناصر احمد32230041

مستجدالجنزوري احمد ياسر احمد32230042

مستجدالدسوقي محمد غريب اسامه32230043

مستجدزنباع المجيد عبد رشيد طارق اسامه32230044

مستجد جادهللا عبدالجواد توفيق إسراء32230045

مستجدرشوان السيد كرم إسراء32230046

مستجدالترحي عبداللطيف ابراهيم اسالم32230047

مستجدالنجار عبدالفتاح امين اسالم32230048

مستجد التواب عبد حنفي ربيع اسالم32230049
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مستجد الباقي عبد احمد سعيد اسالم32230050

مستجدالصعيدي عبدالعظيم محمد اسالم32230051

مستجدابوالعنين علي عبدالرحمن محمد اسماء32230052

مستجد علي محمد اسماعيل ماهر اسماعيل32230053

مستجدزيد اسماعيل محمد اسماعيل32230054

مستجدالصعيدى أحمد أحمد أشرف32230055

مستجدتركي مصطفى العاطي عبد طه أفنان32230056

مستجد هيبه علي السيد عيد السيد32230057

مستجدرجب سالمه السيد محمد السيد32230058

مستجدالجداوي مصطفي علي مصطفي السيد32230059

مستجدالجابري البيومي محمد عادل أماني32230060

مستجد. عيسي احمد محمد ناصف امنيه32230061

مستجدعلى مليجى زغلول عاطف امنيه32230062

مستجدالشيخة سالم وليد امنية32230063

مستجد ابوالمجد صالح ايهاب أمير32230064

مستجد أبوعيسي محمد محمد محمد أمير32230065

مستجد مقبل محمد احمد عادل ايمان32230066

مستجدعبدالمقصود علي محمد آية32230067

مستجدبدر سند محمد بدر32230068

مستجدعبدالحميد كمال حمدان براء32230069

مستجد العزيز عبد الفتاح عبد أشرف بسام32230070

مستجد شهود احمد محمد بالل32230071

مستجد عطا كامل عادل بيشوي32230072

مستجدبدر مرسي ابراهيم صابر تغريد32230073

مستجدعبدربه الحق جاد ابراهيم تقي32230074
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مستجدالوكيل فرج ابراهيم عبدالعزيز تقى32230075

مستجدالعرابي احمد جهاد32230076

مستجدرجب محمد محمد محمد جهاد32230077

مستجدحافظ محمد رشدي منصور حافظ32230078

مستجدحماد حلمى اسامة حسام32230079

مستجد عابد حسن السعيد حسام32230080

مستجدليله عثمان صدقي محمد حسام32230081

مستجد عالم عبدالحميد نادي حسام32230082

مستجدهللا عبد حلمي ناصر حلمي32230083

مستجدعلى محمد عبدالتواب مبروك حمدى32230084

مستجدالجنزورى يونس أبوبكر حنان32230085

مستجد فؤاد السعود أبو خالد32230086

مستجدمحمدمطاوع خالدعادل32230087

مستجد محمد احمد السيد محمد خالد32230088

مستجد القصاص فرج محمود دينا32230089

مستجد شلبي محمد محمد يوسف رانيا32230090

مستجد شعالن موسى عبدالفتاح السيد رضوى32230091

مستجدالمصري رياض محمد محمود رياض32230092

مستجد جريس توفيق سامي ريمون32230093

مستجدشادى ابو محمد رضا محمد ريهام32230094

مستجد محمد عبدالغني عباس سارة32230095

مستجداحمد سيد علي غريب يسرى ساره32230096

مستجدعبدالواحد محمد سليمان سامح32230097

مستجد السرسي السيد عيد محمدي سعيد32230098

مستجدعطيه محمود محمد سلمي32230099
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مستجدحفنى سليمان محمد سليمان32230100

مستجدمحفوظ عبدالونيس صبري سمير32230101

مستجدمحمود النبي عبد خالد سهيله32230102

مستجدابوالعينين حلمي سعيد سيف32230103

مستجد إمام الحميد عبد مرعى شرين32230104

مستجدرمضان احمد صابر صبري32230105

مستجدمحمد صبري هاني صبري32230106

مستجدمحمود عبدالعظيم عزالدين ضياء32230107

مستجدالبري محمد السيد طارق32230108

مستجد الشافعي عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد32230109

مستجداالبيض محمد حسين الرحمن عبد32230110

مستجد محمد المجيد عبد احمد خالد الرحمن عبد32230111

مستجدطلخان محمد رمضان رافت عبدالرحمن32230112

مستجدالقصير محمد مجدي عبدالرحمن32230113

مستجدالسيد حسن محجوب عبدالرحمن32230114

مستجد الفرماوي ابراهيم محمد الرحمن عبد32230115

مستجد غزي عبدالمجيد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن32230116

مستجد عصفور عبدالغفار عبدالفتاح عبدالغفار32230117

مستجد طاحون محمد أحمد عبدالفتاح32230118

مستجد إبراهيم عبدهللا ابراهيم عبدهللا32230119

مستجدابوهرجه رمضان ابوالمجد عبدهللا32230120

مستجد عامر عبدهللا احمد عبدهللا32230121

مستجدهاشم جابر السيد هللا عبد32230122

مستجد الرفاعى عبدهللا إياد عبدهللا32230123

مستجدالبلكيمي عبدهللا حسن عبدهللا32230124
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مستجد ربعه فتحى صبحي عبدهللا32230125

مستجدعامر احمد محمد عبدهللا32230126

مستجدزالبيه عبدهللا محمد عبدهللا32230127

مستجد شلبي عبدالسميع مصباح عبدهللا32230128

مستجد محمد وهبه محمد عبدالمؤمن32230129

مستجدشاهين محمود السيد عبده32230130

مستجدترك علي إبراهيم بسيوني سمير عزه32230131

مستجدالسيد شحاته السيد عصام32230132

مستجدحبش عبدالخالق صبحى عالء32230133

مستجد شعبان العليم عبد المهدي عبد عالء32230134

مستجد علي ابو حلمي علي عاصم علي32230135

مستجدسالم على محمد الحكيم عبد على32230136

مستجدحمروش محمد علي محمد علي32230137

مستجدالجبيري سيدأحمد بالل عمر32230138

مستجد السعدني محمد ابراهيم عمرو32230139

مستجد عزيز ابو المنصف عبد اشرف عمرو32230140

مستجدالدر محمد محمد عالء عمرو32230141

مستجد الخاليلي محمود عبده محمد عمرو32230142

مستجدحشيش بدوي محمود غاده32230143

مستجد رجب عمر فارس32230144

مستجدهللا جاب عبده هللا جاب فاطمه32230145

مستجد صبح فرج خالد فاطمة32230146

مستجد سلطان عبدة منصور احمد فتحى32230147

مستجدعبدالهادي فتحي مجدي فتحي32230148

مستجدعوض يوسف هللا فرج ممدوح فرج32230149



أكواد طالب المستوى الثالث ش هندسة زراعية

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

الطالب حالهالطالب اسمكود الطالب

مستجدالحالل محمد محمد فهمي32230150

مستجدمحفوظ امين أسامه كريم32230151

مستجد قشطه عبدالغني عثمان كريم32230152

مستجدطيره سعيد مصطفى كريم32230153

مستجدالحفناوي رزق ناصر كريم32230154

مستجدلهلوبه احمد اشرف كمال32230155

مستجدالجوهرى محروس اشرف محروس32230156

مستجد علي محمد أبوسبع محمد إبراهيم محمد32230157

مستجد العيسوى محمد إبراهيم محمد32230158

مستجدالرحمن عبد ابراهيم احمد محمد32230159

مستجد محفوظ إبراهيم أحمد محمد32230160

مستجدالشاذلي الشافعي احمد محمد32230161

مستجد عطية عبدالسالم عبداللطيف احمد محمد32230162

مستجدالتواب عبد الحميد عبد محمد أحمد محمد32230163

مستجدعتمان محمد أحمد محمد32230164

مستجدعبدهللا محمود احمد محمد32230165

مستجدمراد محمود اسماعيل محمد32230166

مستجدمصطفي الحميد عبد أشرف محمد32230167

مستجدمحمد اللطيف عبد ايمن محمد32230168

مستجدالمغربى الحسن ابو حسن محمد32230169

مستجداحديد ابو رجب حماده محمد32230170

مستجد الجوهرى محروس حفني محمد32230171

مستجد الدين نور عرفه حمدى محمد32230172

مستجد سالم قطب المنعم عبد رضا محمد32230173

مستجد عبدالمقصود محمد رضا محمد32230174
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مستجد منصور محمد رمضان محمد32230175

مستجد مرزوق إبراهيم سامى محمد32230176

مستجدالشامى عثمان صالح سعيد محمد32230177

مستجد نصار العزيز عبد سعيد محمد32230178

مستجدمحمد إمام سيد محمد32230179

مستجدعبدالقادر زغلول شريف محمد32230180

مستجدعبدالجليل عبدالحكيم شريف محمد32230181

مستجدخالف محمد صبحي محمد32230182

مستجدالجعار متولي عبدالواحد صالح محمد32230183

مستجدعبدالسالم حلمى طارق محمد32230184

مستجد الشعيرى مصطفي طارق محمد32230185

مستجد يوسف أبو غباشي محمد عادل محمد32230186

مستجدطايل وهبه عبدالحميد محمد32230187

مستجدعلى الحاج عبدالحافظ عبدالرازق محمد32230188

مستجد الرازق عبد الحكيم عبد عصام محمد32230189

مستجد حسن علي عصام محمد32230190

مستجد اللطيف عبد محمد على محمد32230191

مستجدعبدالعزيز محمد علي محمد32230192

مستجد جلهوم الغني عبد الدين عماد محمد32230193

مستجدعرفة السيد فتحي محمد32230194

مستجد الجمل السيد محمد فتحي محمد32230195

مستجدعفر علي قطب محمد32230196

مستجدالشرقاوي محمد عطيه محسن محمد32230197

مستجد أحمد السيد محمود محمد32230198

مستجدالعليمي محمد السيد مصطفى محمد32230199
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مستجدحجازى محب مصطفي محمد32230200

مستجداالسكافي حسن ياسر محمد32230201

مستجد حسن كامل احمد محمود32230202

مستجدبلح رجب السيد محمود32230203

مستجد شعبان عبدالرحيم جالل محمود32230204

مستجدعماره محمد حمدى محمود32230205

مستجد سالم حسن محمد خالد محمود32230206

مستجدعرفه عيد علي راتب محمود32230207

مستجد الحميد عبد محمد زكريا محمود32230208

مستجد شافعي حسن سامي محمود32230209

مستجدجادهللا محمد سعيد محمود32230210

مستجد ابوحطب عباس كمال عباس محمود32230211

مستجد عيد علي رجب علي محمود32230212

مستجد شلبي عبدالمحسن فكري محمود32230213

مستجدالعشماوي احمد محمد محمود32230214

مستجدالقبانى السيد محمد محمود32230215

مستجدغانم اسماعيل محمد محي محمود32230216

مستجدسليمان السيد محمود مسعد محمود32230217

مستجدمنصور سيداحمد عبدالفتاح مسعود محمود32230218

مستجدعبدالحكيم محمد صبحى مريم32230219

مستجدخليفة الوهاب عبد عبدهللا مريم32230220

مستجد شعيب علي شعبان مصطفى32230221

مستجد نجم عبدالعزيز محمد مصطفى32230222

مستجدعزام شفيق فيصل محمد مصطفى32230223

مستجداالحوق موسي محمد محمود مصطفي32230224
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مستجد هيكل فتحي طارق منار32230225

مستجدابراهيم المحسن عبد محمود ميسون32230226

مستجدالعربي صالح مسعود محمد ميالد32230227

مستجد العباس ابو عبدالحميد صالح نادر32230228

مستجدالقط محمود ابراهيم محمد نادر32230229

مستجدفرج مصيلحى عبدالحميد نبيل32230230

مستجدموسى إبراهيم حلمى إبراهيم نجاح32230231

مستجدبشير محمد احمد عماد ندي32230232

مستجد زعزع عبدالمغني ماهر ندى32230233

مستجدعبدالفضيل احمد محمد نرمين32230234

مستجدرفاعي مبروك ربيع نوح32230235

مستجدعبدهللا امام شعبان نورا32230236

مستجدطوالن محمود عصام نورهان32230237

مستجد ابوفاطمه العزيز عبد السيد محمود نورهان32230238

مستجدرزق حبيب مجدى هاله32230239

مستجد محمد محمد محمد هدى32230240

مستجدالجباس محمد الدين عماد هديل32230241

مستجدعبدالحميدفراج هشام32230242

مستجدنصار توفيق السعيد وائل32230243

مستجد عيسي رجب أيمن وجيده32230244

مستجد سالم محمد رضا ياسمين32230245

مستجدمحمد الشحات رجب يوسف32230246

مستجدالنجار يوسف محمود يوسف32230247

باقي السعدى الجواد عبد الوهاب عبد محمد32230248

باقي الكنفانى محمود محمد عزت محمود32230249



أكواد طالب المستوى الثالث ش هندسة زراعية

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة

وحدة الخدمات االلكترونية

الطالب حالهالطالب اسمكود الطالب

باقينصار مصطفى عبدالفتاح رمضان مصطفى32230250

باقي الشريف عيد الواحد عبد صابر محمود مصطفي32230251

باقيالبيومى محمد سعد محمود ميار32230252

1من الخارج فـالجواد عبد هللا عبد ابتسام32230253

2من الخارج فـ محمد رشدى احمد ايمان32230254

1من الخارج فـ الجندي إبراهيم حسين سعيد32230255

2من الخارج فـ البندارى عبدالرحيم محمد شادى32230256


