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Sohag University 
Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  

 

        ـــــــــــــــماالســــــــــــــ رقم الجلوس

        امجد رشاد مسعود ساويرس 2خ 2001

 

رقم 

 الجلوس
         االســـــــــــــــــــــــــــــم

          احمد السيد محمد حسن  2002

          احمد بخيت على محمد  2003

        احمد حسام سعد سيد  2004

          احمد عبد العزيز فوزى عبد العزيز  2005

         احمد عبد الاله محمد عبد الاله  2006

          احمد على جابر على  2007

          احمد على محمود خضيرى  2008

          د علياحمد محمد السي  2009

         احمد محمود السيد احمد  2010

          احمد هاشم محمد محمد  2011

         اسراء أبوشامه علي محمد السيد  2012

         اسالم بكر احمد عبد الموجود  2013

          اسالم حمدى مقصب احمد  2014

          اسالم محمد السيد حسانين  2015
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         االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

          اسالم محمود مختار السيد  2016

          اسماء فتحى محمود محمد  2017

          اسماعيل نبيل محمد محمود  2018

         امل خالد عزت فهمى  2019

         امنيه جابر السيد ابو طالب  2020

          اميره احمد عبد الرحمن محمد  2021

          ايه عبد هللا مصطفي جاد  2022

          جمال حمدى احمد ابو رحاب  2023

          جون عياد عدلي محارب  2024

         حاتم احمد هاشم احمد  2025

          حازم ابو الفتوح مرزوق ابراهيم  2026

          حسنى جالل محمود اسماعيل  2027

         حلمي مجدي حلمي سعد  2028

          رامى حسنى ابو الحمد دياب  2029

 

 

 

         االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

          رائد محمد طه عبد الرحمن  2030

          رحاب صالح الشيخ عبد العزيز احمد  2031

       لرحيم محمد يحىرحاب عبد ا  2032

         ريهام رشدي حماد   2033
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         زينب محمد مجدى موسى زوين  2034

          ساره السيد محمود عبد العال  2035

         ان عبد المبدىساره محمد سليم  2036

          ساميه رفاعى حافظ رفاعى  2037

          سلوى صالح عبد الرؤف حمدون  2038

          شاهندا محمد ابراهيم عبد الرحيم  2039

          ى محمدشهاب الدين محمد عباد  2040

         صالح كمال عبد الرحيم محمود  2041

          عبد هللا خالد غازى عبد هللا  2042

          عبد هللا صفوت احمد عبده  2043

         دل تمام يونسعبد هللا عا  2044

 

 
 

 االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

 عبد هللا محروس عبد الباقي فرج  2045

 منعصام احمد عبد العزيز عبد الرح  2046

 عالء محمد ابو ضيف محمد  2047

 على احمد على عبد الحليم  2048

 على حارس عبد الخالق محمد  2049

 عمر عبدالفتاح عبدالخالق جاب هللا  2050

 فاروق ايمن فاروق محمد  2051

 فاطمه حسن البدرى احمد  2052

 فتحى احمد عبد اللطيف محمد  2053

 لمياء حسان محمد حسنين  2054

 لمياء محمد حسانين عبد العزيز  2055
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 ليلى االمير محمد ابوالعال  2056

 مجاهد محمد عبد الموجود محمود  2057

 محمد احمد متولى محمود  2058

 محمد احمد هاشم احمد  2059

 

 

 

         االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

          محمد السيد احمد محمد  2060

          محمد الصغير محمد عبد الاله  2061

          محمد بخيت عمران محمد  2062

          ليمانمحمد صبرى انس س  2063

         محمد على حامد ابراهيم  2064

          محمد عماد محمد ضاحى  2065

         محمد محمود اعمر السيد  2066

          عروف ابو اليزيد البدويمحمد م  2067

        محمد نصر الدين عبد اللطيف محمد  2068

          محمد يسري محمد عبد الرحمن  2069

          محمود السيد عبد الظاهر حسن  2070

          عبد اللطيف عبد المنعم  محمود عادل  2071

         محمود فوزى محمد احمد  2072

          مروه بهاء الدين محمد محمد  2073

          مصطفى محمد السيد محمد  2074

 

 



 جامعة سوهاج  
 كلــية الزراعة

  شئون الطالب  
 

 

5 /20 

 

Page 5 of 20 

 

Sohag University 
Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  

 

       االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس
 

 

          مصطفى محمود محمد محمود  2075

          مؤمن احمد على عطيه  2076

          مي محمود مهران السيد  2077

         نجاح ابراهيم محمد السمان  2078

         ندى عصام محمد السيد عبد الحافظ  2079

          نهاد حمدي الضبع علي  2080

         نهله سليمان امين سليمان  2081

          نهى ايمن عبد الرحمن على  2082

        نورهان مصطفي حمدان  2083
  

 
 

          نورهان هاشم فاروق هاشم  2084

         ياسين محمد السيد محمد  2085

          يمنى محمود رفعت محمد على  2086

         يوسف فتحى محمود ابوعمره  2087

         يوسف محمد حسين احمد  2088

          علي احمد علي حسن ق 2089

         احمد بيومي احمد بيومي ق 2090

          خلود صبري السيد خلف هللا ق 2091

         كريم عبد الرحيم احمد عبد الرحيم ق 2092

 
رقم 

 الجلوس

       االســـــــــــــــــــــــــــــم

 

 

          ابراهيم احمد خليفه ابراهيم  2093

          احمد بركات السيد عبد الحميد  2094

          بد الراضى عبد الالهاحمد طه ع  2095
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           احمد فضلون حسين احمد  2096

          احمد محمد محمود محمد  2097

         انطون خيرى ميالد سعيد  2098

          توماس عيسى جاد فهمى  2099

          جرجس سعيد جرجس عطا هللا  2100

         الحسين احمد على غزالى  2101

          رفيق جرجس عطا بخيت  2102

          رمضان الرجيل عبد الهادى على  2103

          سامح ايوب تامر عبد المالك  2104

          السيد صبرى خلف السيد  2105

          السيد محمد احمد موسى  2106

          شاهندا سامى على احمد  2107

 

 

 

رقم 

 الجلوس

     االســـــــــــــــــــــــــــــم

 

   

          شيماء عادل منصور عبد العال  2108

         عبد الراضي احمد عبد الراضي زايد  2109

          عبد الرحمن حلمى محمد احمد  2110

          عمرو عبد الاله السيد عبد الحليم  2111

          لمياء جمال عصمان حسن  2112

          لوقا اسعد مساك عبيد  2113

          محمد سالم احمد محمد  2114

         محمد صالح خلف السيد  2115

         محمد عالء الدين عزت احمد  2116

          محمد عالء دفع هللا سيد  2117

          محمد على عبد الاله على  2118
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          محمود شرف احمد عثمان  2119

          محمود عالء الدين عبد الرحيم سلطان  2120

         محمود فتح هللا خليفه محمد  2121

          طفى صالح الدين احمد محمدمص  2122
 

 

 

 

رقم 

 الجلوس

     االســـــــــــــــــــــــــــــم

 

   

          مصطفى عبيد محمد احمد  2123

          منار محمد عالم مصطفى المشنب  2124

          نادية حماد عبد المبدي   2125

          نجالء حنفي محمود حسين  2126

         والء محمود احمد يونس  2127

          منار عبد العال ابراهيم محمود ق 2128

          بيتر وجيه حكيم بشير ق 2129

          محمد عبد الرحيم احمد ق 2130

 
رقم 

 الجلوس
      االســـــــــــــــــــــــــــــم

  
  

          ابانوب ممدوح لبس مقريوس  2131

          ابراهيم اسماعيل ابراهيم فهيم  2132

          احمد ابراهيم حمدان محمد  2133

          محمد العظيم عبد ابراهيم احمد  2134

          احمد أحمد جمال أحمد  2135

          احمد عاطف فرغل عبد المجيد  2136

          احمد عبد النظير احمد محمد  2137
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          رزق خلف احمد اسراء  2138

          محمود عبد الرحمن احمد اسماء  2139

          أماني حسن حسين حسن   2140

          الدسوقي ابراهيم خالد اميره  2141

          السيد خليفه عاطف اميره  2142

          انجي هرني شوقي وهيب  2143

          محمد المجد ابو الفتاح عبد ايات  2144

          ابراهيم دسوقي هيمابرا ايمان  2145

 
 

 

 

رقم 

 الجلوس
      االســـــــــــــــــــــــــــــم

  

  

          العزيز عبد جابر جعفر ايمان  2146

          لحميد عبد الغفار عبد التوابايه عبد ا  2147

          ايه محمد عبد الموجود موسي  2148

          ايه محمد كامل محمد  2149

          رشوان رشدي عصام بدور  2150

          اللطيف عبد محمود رأفت تونس  2151

          محمد المحسن عبد عماد حبيبه  2152

          لد خلف حسانينحسن خا  2153

          نيل محمود ابراهيم حسناء  2154

          محمود علي احمد حسناء  2155

          حسن كامل السيد حسناء  2156

          حسناء محمد عبد الرحمن عبد الفتاح  2157

          خلود خالد ابو الحمد احمد  2158

          محمود جوادال عبد محمد خلود  2159
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          محمد احمد محمد دعاء  2160

 
 

 

رقم 

 الجلوس
      االســـــــــــــــــــــــــــــم

  
  

          اهيمابر الاله عبد السيد رحاب  2161

          احمد الحليم عبد معروف رحاب  2162

          هللا عبد دردير شعبان رضا  2163

          رندا علي كمال احمد  2164

          ريم حسن عبد العال همام  2165

          زينب عيد عبد الرحمن محمد  2166

          ساره خالد داود هديه  2167

          الرحيم عبد هاشم ثابت سما  2168

          الرحيم عبد محمد خيري سمر  2169

          سمر عبد الودود جابر احمد  2170

          مهدي السيد عصام السيد  2171

          شيماء ابو الفضل محمد زيدان  2172

          الشيماء امام عالم محمد  2173

          حافظ عفيفي حسان شيماء  2174

          حامد احمد مسعود شيماء  2175

 
 

 

رقم 

 الجلوس

         االســـــــــــــــــــــــــــــم

 

          محمد حامد رحمنال عبد صفاء  2176
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          طارق يحيي احمد محمود  2177

          الصغير محمد خلف الرحيم عبد  2178

          حفني احمد رضوان هللا عبد  2179

          عبد هللا كريم حسن محمد  2180

          عال احمد علي محمد  2181

          حسين ابورحاب احمد عواطف  2182

          غاده محمد عبد الحميد محمد  2183

          فاطمة ابو الفضل خلف هللا اسماعيل  2184

          فاطمة الزهراء مخيمر محمد محمد  2185

          فاطمة حسن ابوزيد احمد  2186

          فاطمة محمود غانم يونس   2187

          فرحه انور جالل مرسي  2188

          جرجس خلف جميل ماري  2189

          محمد ابو الفتوح يسين علي  2190
 

 
 

رقم 

 الجلوس

         االســـــــــــــــــــــــــــــم

 

          محمد السيد محمد عوض  2191

          محمد العارف احمد عبد الرحمن  2192

          محمد خلف محمد هاشم  2193

          طلب اسماعيل شعبان محمد  2194

          اسماعيل ابراهيم علي محمد  2195

          محمد علي عبد الباسط علي  2196

          محمد احمد نشأت محمد  2197

          محمود راضي عبد الحافظ عبد العزيز  2198

          مروة محمد علي عبد الحميد  2199

          الرحيم عبد خلف السميع عبد مريم  2200
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          محمد الاله عبد علي مريم  2201

          الكريم عبد عمر محمود مريم  2202

          مصطفي جمال علي رحاب  2203

          معاذ عبد الحكيم عبد الحليم احمد  2204

          منار صبري محمد ياسين  2205
 

 
 

 االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس
       

 
 

          المجيد عبد ابراهيم قدري منار  2206

          ابراهيم محمد رفعت مني  2207

          عبد الرحيم السيد محمود ميرال  2208

          نجالء فتحي محمد علي   2209

          الدسوقي احمد مصطفي ندي  2210

          قناوي محمد ممدوح نرمين  2211

          هللا عبد السيد ناصر نصره  2212

          العزيز عبد احمد نصر الهدي نور  2213

          محمد هللا عبد محمد نورهان  2214

          محمود جابر السيد هاجر  2215

          اللطيف عبد احمد محمد هاجر  2216

          نبيل محمد شفيق حسن هلها  2217

          محمد اسعد اشرف هاله  2218

          هدير مشهور عبد الحميد احمد  2219

          يارا جمال احمد محمود  2220

          يارا طلعت حسب نور  2221

          ياسمين عثمان عبد المولي قاسم  2222

          ديابيوسف الليثى احمد   2223
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 االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

         

           االء ابراهيم محمود نبيل  2224

           االء احمد عثمان محمد  2225

          االء رزق محمد علي  2226

           االء محمود ابراهيم السيد  2227

          ابراهيم محمد حامد عبد الودود  2228

           احمد البدرى احمد مطاوع  2229

           احمد مدحت عبد الحليم محمد  2230

           احمد منصور عبد الاله محمد  2231

           ازهار جمال احمد محمد  2232

           اسراء حمدي محمد السيد  2233

          امنيه عصمت احمد عبد الجليل  2234

           امنيه منصور صابر علي  2235

           اميره ابراهيم حسن سهم الليل  2236

           آية سعد محمد سعد   2237

           د رمضان بديويايمان احم  2238

 
 

 

 

 االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

         

           ايمان اسعد حماده عبد اللطيف  2239

           ايمان عبد الفتاح احمد عبد هللا  2240

           ايه احمد عصمت عبد العليم مهران  2241

           ايه حسن يونس عبد الرحمن  2242
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           تسبيح خالد احمد محمد  2243

           تغريد محمود عز العرب عباس  2244

           جميلة السيد محمد ولعان  2245

           حسناء ناجح عبد الاله احمد  2246

           حنا رياض عزيز يسي  2247

           ادق حنا جرسحنا ص  2248

           خالد ناصر عبد القادر احمد  2249

           دعاء بدر محمد احمد  2250

          دنيا محمد البحيري مهدي  2251

          راندا خالد محمد رضوان  2252

          رانيا حاتم عبد الحميد محمد  2253

 
 
 

 

   االســـــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

 

  

   

 

           رانيا عبد الرحمن علي عبد الاله  2254

           رحاب طلعت عبد المنعم محمد  2255

          رحاب عادل داود هديه  2256

          رحمة حامد شوقي ابراهيم  2257

           رندا حمدي محمد ابراهيم  2258

           نيا ناصر احمد السيدار  2259

           ريمان عبد الاله فهمي مصطفي  2260

           ساره احمد عبد المطلب عبد الرحيم  2261

          صبرين عادل رمضان فرغلي  2262

           محمد الرحمنعبد الرحمن عبد الرازق عبد  2263

           عبد هللا رجب علي فراج  2264
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          فعبد هللا محمد حامد عبد اللطي  2265

          علي خليفة مصطفى كمال  2266

          غادة حمام جبريل بدوي   2267

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 

 الجلوس

 االســـــــــــــــــــــــــــــم
        

 

          فاتن التهامي عبد الوهاب علي  2268

          كريم احمد عبد الرحيم عبد الكريم  2269

           كريمه حسانين حسان حسانين  2270

           ينمحمد احمد عبد الرحمن محمد  2271

          محمد احمد عبد العظيم احمد  2272

           محمد اشرف حسني رضوان  2273

           محمود مصطفي صابر مصطفي  2274

           مصطفى خلف الصغير محمد  2275

           مصطفي احمد محمد فاضل  2276

           مها عبد الهادي عبده محمد  2277

           مها فارس محمد ابو عوف  2278

          ميار السيد علي احمد  2279

           ندي خليفه عبد الرحيم غزالي   2280
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           نورهان محمد سعد صديق  2281
          هاجر مصطفي علي احمد  2282

           هاله احمد السيد سليمان  2283

           الهام محمود محمد يوسف  2284

          والء محمد عبد النعيم محمود  2285

          محمد يارا عبد الرزاق محمد  2286

           د الرازق محمداحمد محمد عب ق 2287

          غريب محمود غريب محمود  ق 2288

           فيصل محمود عباس محمود  ق 2289

           كريم محمد ابراهيم بدوي ق 2290

          كوثر صالح السيد محمد ق 2291

           محمد اسعد محمد عبد الحميد ق 2292
           شيماء صالح مصطفي محمود 1خ 2293

           نهلة سنجاب عبد الكريم ق 2294
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          االء علي ابوالقاسم احمد  2295

          ابانوب اسحق عزيز رزق هللا  2296

          ابانوب نشأت بشري فلتس  2297

          ابراهيم عبد الرسول عبد الحميد علي  2298

          احمد حمدي حسين السيد  2299

          احمد عبد اللطيف السيد السيد  2300

          احمد عبد المجلي احمد محمد  2301

          احمد ناصر مصطفي عبد العال  2302
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          اراده السيد حامد السيد  2303

          اسراء شعبان صادق احمد  2304

          اسراء صابر صالح محمد  2305

          اسراء محمد يحيى احمد احمد  2306

          اسماء عبد القادر السيد عوض  2307

          اسماء محمود احمد عبد اللطيف  2308

          اماني محى نور الدين سيد  2309
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          امنيه حمدى محمد عبد المجيد  2310

          اميره مصطفي جاد مرسي  2311

          اميره ياسر احمد صادق  2312

          انغام جمال البدري محمد  2313

          ايه ضيف هللا السيد ضيف هللا  2314

          ايهاب ممدوح جمال دهب  2315

          بسمه خالف الدسوقي محمد  2316

          جهاد حسين احمد السيد  2317

          جينا انور ميخائيل يوسف  2318

          حسام رمضان عبد الستار محمد  2319

          حسام عمر عبد الاله محمد  2320

          حسن محمد ابراهيم محمد  2321

          خلود السيد محمد السيد   2322

          داليا محمد خليفه محمد عبد الحليم  2323

          دعاء ابو الحمد حامد عبد الرحمن  2324
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          دهب عماد فريد يسن  2325

          دينا عبد المنعم احمد نجدي  2326

          دينا عبد الناصر محمود عبد الرحيم  2327

          دينا محمد عبد الحليم محمد  2328

          رحاب اشرف محمود عبد الحليم  2329

          رحمه علي ابو الفضل علي  2330

          رحمه مرسي زيدان مرسي  2331

          رضا عبده حلمي محمد  2332

          رضوه بخيت احمد  2333

          رفيده ابو الحسن طه احمد طلب  2334

          ساره ابو الحجاج حميد مصطفى  2335

          اسماعيل محمدساره صابر   2336

          ساره عبد العزيز نوح السيد  2337

          سحر محمود حمدهللا الصغير  2338

          سهي صابر اسماعيل محمد  2339
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          شذا العربي كمال عبد الموجود   2340
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          الشيماء حسن شحاته حسن  2341

          شيماء عبد الاله قاسم عبد الاله  2342

          صالح علي ابوزيد علي  2343

          صباح كريم بشاي جاد هللا  2344

          الغيطي صفاء الغيطي عيسي  2345

          ضياء محمد عمر عبد اللطيف  2346

          عبد هللا السيد احمد الحاوي  2347

          عبد هللا رضا عبد الرؤف زهيري  2348

          عبد هللا عبد العال محمود عبد العال  2349

          عالء حسن احمد محمد  2350

          مد ابو الفضلعمر احمد اح  2351

          عهود محمد عبد الشافي محمد  2352

          فاطمة محمد محمود محمد  2353

          كارولين فهمي راغب فلتس  2354
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          ماري منير نعمان صموئيل  2355

          مارينا انور ابراهيم ابادير  2356

          الضبعمارينا ايمن شحاته   2357

          محمد ابو العز السيد احمد  2358

          محمد احمد عبد الرؤف قاسم  2359

          ور غنيميمحمد الكيالني عبد الشك  2360

          محمد بهاء محمد احمد  2361

          محمد هاشم عبد الظاهر هاشم  2362

          محمود نور الدين محمود مرسي   2363
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          مريم صبري فايز حكيم  2364

          مريم مظهر عزيز مليكه  2365

          مريم مؤمن حجاب محمد  2366

          منار مراد منصور جبريل  2367

          منه هللا مدحت كمال عبد اللطيف  2368

           مها جمال عبد المجيد محمد  2369
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          مي عبد الحميد حسان محرم  2370

          ميرا رفعت راشد مسعود  2371

          نانسي نبيل نصري قرياقص  2372

          ندا نور الدين عبد الرحمن احمد  2373

          نردين رشاد راتب مجلع  2374

          نهله محمود عبد الاله عبد الواحد  2375

          نوره دياب محمد احمد  2376

          نورهان عبده الصاوي عمر  2377

          نورهان محمد محمود ابو عمره  2378

          هاجر عبد الناصر اسماعيل عبد الرحيم  2379

          حمدهاجر فوزي محمود م  2380

          هاجر هشام نصر الدين محمد  2381

          هادي احمد مرسي محمد  2382

          هبه جمال محمد عبد الرحمن  2383
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          هدير كمال محمد اسماعيل  2384

          وفاء علي محمد مهني  2385

          والء محمد حفني هاشم  2386

          ابتهال محمد احمد حسانين ق 2387

          اية احمد علي ابراهيم  ق 2388

          بولس مجلع زكري ميخائيل ق 2389

           محمد حسن السيد 1خ  2390

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


