
أكواد طالب المستوى الرابع ش هندسة زراعية

2020/2021

جامعة المنوفية

كلية الزراعة 

وحدة الخدمات االلكترونية

الحالةاسم الطالبكود الطالب

مستجدابانوب مجدي نجيب جرجس42240001

مستجدابراهيم مجدى محمود احمد السروى42240002

مستجدابراهيم محمد عبد الجواد محمد عبو42240003

مستجداحمد ابراهيم رمضان حسن42240004

مستجداحمد ابوبكر محمود علي42240005

مستجداحمد اشرف علي احمد السيد42240006

مستجدأحمد جمال منصور بدوي42240007

مستجداحمد سالم عبدالسالم سالم42240008

مستجداحمد سعيد عبدالعال عبدالعاطي القالب42240009

مستجداحمد سيد سعيد محمود42240010

مستجداحمد عاطف محمد سالم جاب هللا42240011

مستجداحمد عبد الحكيم احمد التهامى الزفزافى42240012

مستجداحمد عالء الدين محمد احمد قنديل42240013

مستجداحمد فرج فرج إبراهيم بدر الدين42240014

مستجداحمد محمد احمد حسنين صابر42240015

مستجداحمد محمد احمد شحا ته سعد42240016

مستجداحمد محمد السعيد احمد فرج42240017

مستجداحمد محمد عبد المنعم عبد الحافظ شحاتة42240018

مستجداحمد محمد عرفات المصيلحي42240019

مستجداحمد يحي محمد قطب سالم42240020

مستجداسامه عبد القادر عبد الجواد امنه42240021

مستجداسراء عبدالقوي عبدالجيد عبدالقوي42240022

مستجداسراء فتوح محمد محمود ابو ليلة42240023

مستجداسالم احسان رشدي فوزي عبد الفتاح42240024

مستجداسالم سيد علي السيد نصار42240025

مستجداسماء رمضان عبدالونيس رمضان عبوده42240026

مستجداسماء سعيد عدلى أغا42240027

مستجداالء عبد النبي عبد الخالق عزب42240028

مستجداالء مجاهد محمد منصور علي42240029
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مستجدالجبالى مجدى توفيق عبدالمجيد الجبالى42240030

مستجدالرفاعي محمد الرفاعي شرف42240031

مستجدالشاذلي محمد قطب الشاذلي42240032

مستجدامانى امام محمد امام خليل الفقي42240033

مستجدامنيه رجب عبدالعظيم سليمان42240034

مستجدامنيه لطفى قابل حسانين تمراز42240035

مستجدامير عبد الوارث عبد الحفيظ الدسوقي42240036

مستجداميرة رافت عبد الجواد حدوة42240037

مستجداميره على عرفه على حميده42240038

مستجدايمان عبدالعزيز صالح محمد عبد اللطيف42240039

مستجدايمن عاطف السيد بسيونى42240040

مستجدايه سامى عبدالحميد محمد42240041

مستجدايه محمود عبدالفتاح محمود الشابورى42240042

مستجدجابر سعيد احمد عبد العزيز عصمت42240043

مستجدحازم ثروت شحاتة مهران محمد42240044

مستجدحبيبه اسامه مصطفى يوسف42240045

مستجدحسام جابر عبد النبي سيد احمد42240046

مستجدحسين محمد رجب عبدالرحمن42240047

مستجدحنين احمد سعد مصطفى قلقاس42240048

مستجددنيا محمود صادق نورالدين42240049

مستجدروميساء عبد الرسول السيد سالمه42240050

مستجدزياد عبد العزيز عبد الحكم عبد الحميد عيد42240051

مستجدسهير عادل مصطفي النجار42240052

مستجدشيماء على محمد ستين42240053

مستجدشيماء محمود سعيد محمد ابوطالب42240054

مستجدطارق يحى راضى محمد42240055

مستجدعبد الحليم اشرف عبد الحليم ابراهيم42240056

مستجدعبد الرحمن احمد السيد سالم42240057

مستجدعبد الرحمن اسماعيل عبد الرحمن البنا42240058
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مستجدعبد العزيز احمد عبد العزيز عبد الحميد احمد42240059

مستجدعبد العزيز صبحي عبد العزيز نجم42240060

مستجدعبد هللا عادل محمد عبد العليم42240061

مستجدعبد هللا على عبد هللا على عبد الرازق42240062

مستجدعالء عصام عبد العليم عبد العزيز42240063

مستجدعلى سامح على الجوهرى42240064

مستجدعلياء اسامه عبدالقادر حسن42240065

مستجدعمرو سعيد بسيونى رمضان42240066

مستجدعمرو عبد العزيز عبد الخالق عزيز42240067

مستجدفاطمه ابراهيم محمد ابراهيم ابومباركة42240068

مستجدفتحي سيد فتحي عبد هللا42240069

مستجدكريم محمد عبد الكريم حنفي الباسلي42240070

مستجدكمال عاطف محمود الصيفى42240071

مستجدكيرلس نصريوسف نصر42240072

مستجدمارتينا عاصم عازر عازر منصور42240073

مستجدمحمد ابراهيم محمد متولى42240074

مستجدمحمد ابو بكر صادق محمد42240075

مستجدمحمد اشرف عاطف مرسي42240076

مستجدمحمد السيد عبد الوهاب حسن42240077

مستجدمحمد السيد محمد قنبر42240078

مستجدمحمد الشحات حامد السعدني42240079

مستجدمحمد جمال مصطفي السيد نوح42240080

مستجدمحمد حامد عطيه محمد سيد احمد42240081

مستجدمحمد حسام حسن عبد هللا حسن42240082

مستجدمحمد حسام محمد فوزي عبد الحميد42240083

مستجدمحمد حسن محمد الطارق42240084

مستجدمحمد حماده محمد حفني42240085

مستجدمحمد خالد ابو الحسين محمد الديب42240086

مستجدمحمد رضا محمد الحسيني42240087
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مستجدمحمد سالم محمد سالم صقر42240088

مستجدمحمد شوقى ابراهيم ابراهيم داود42240089

مستجدمحمد عادل محروس حسن الجزيري42240090

مستجدمحمد عبدالمرضى ابراهيم دندن42240091

مستجدمحمد عصام محمود عثمان42240092

مستجدمحمد عماد محمد الصيرفى سعيد42240093

مستجدمحمد مبروك توفيق سالم42240094

مستجدمحمد محمود حامد الصاوى42240095

مستجدمحمد محمود صابر محمد مروان42240096

مستجدمحمد محمود محمد حنفي42240097

مستجدمحمد مصطفى عبد الحميد وادي42240098

مستجدمحمد مصطفى عبد العزيز علي سليمان42240099

مستجدمحمد نبيل فتحي الشربيني42240100

مستجدمحمود زكى محمود محمد شاهين42240101

مستجدمحمود سامى محمد مصطفى نوفل42240102

مستجدمحمود شوقي محمود السبكي42240103

مستجدمحمود عبد الرازق محمد الغريب دياب42240104

مستجدمحمود عبد النبي رمضان يوسف الحايس42240105

مستجدمحمود محمد احمد الفرماوى42240106

مستجدمحمود مصطفى عبد الرحيم فرغلي ابراهيم42240107

مستجدمصطفى ايمن احمد عبد العزيز حسن42240108

مستجدمصطفى خالد محمد احمد مصطفى42240109

مستجدمصطفى شريف شفيق سالمه42240110

مستجدمصطفى شفيق عبد الحميد شرف42240111

مستجدمصطفى صالح عبد الفتاح خروب42240112

مستجدمصطفى كرم سعد عبد العليم حمزة42240113

مستجدمصطفى يسري مصطفى على البنا42240114

مستجدمعوض رضا معوض الفرماوى42240115

مستجدمنصور عبدالوكيل منصور عانوس42240116
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مستجدمنعم عبد المنعم محمد حميده42240117

مستجدندى عبدالعليم عبدالعظيم عبدالعليم42240118

مستجدنهال جمال الزناتى عبدالحافظ42240119

مستجدنهال محمد حسني القارح42240120

مستجدهاجر احمد شعبان الخرخيسي42240121

مستجدهناء عباس احمد عباس42240122

مستجدهند محمد فتحي علي الخولي42240123

مستجدوجيه مسعود عيد سليم مقلد42240124

مستجدياسمين رضا السعيد الزيات42240125

مستجديوسف اسالم محمود حبيب42240126

مستجديوسف منصور السيد علي42240127

باقياحمد فتحي إبراهيم على مصطفى42240128

باقيتفاحة سعيد خطاب شبل االعصر42240129

أسماء عبد المؤمن مبروك الديب42240130
فرصة ثانية من 

الخارج

وردة محمد عبد العزيز جمعة دويدار42240131
فرصة ثانية من 

الخارج


