
 

  جامعة سوهاج

  الثاني المستويسماء طالب أب كشف

 

  
 كلــية الزراعة
 شئون الطالب

 

 م 5102/ 5102للعام الجامعى  األراضى والمياهبرنامج   

 
 االســـــــــــــــــــم رقم الجلوس

 اسامه قاعود علي  5110

 اسماء عمر احمد علي   5115

 رحاب محمود ثابت احمد   5112

 الحميد  دعبد الرحمن حامد عب  5112

 عبد هللا احمد حامد   5112

 منار جمال محمد عبد المجيد  5112

 والء القط علي القط   5112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  جامعة سوهاج

  الثاني المستويسماء طالب أب كشف

 

  
 كلــية الزراعة
 شئون الطالب

 

 م 5102/ 5102 الجامعيللعام  النباتي اإلنتاج برنامج

 
  رقم الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 احمد رفعت ثابت   5112

 احمد محمد اسماعيل   5112

 اميره عمران عبد الرؤف   5101

 اية مدين محمد حسن   5100

 بسمه صديق عالم   5105

 جهاد ناصر عبد الرحيم  5102

 دري ابراهيم قجيهان   5102

 خيري مصطفي علي   5102

 دعاء نبيل احمد مصطفي   5102

 الدكروني صالح الدكروني  5102

 دينا مدحت فوزي  5102

 زمزم السيد احمد   5102

 سمر محمد صديق احمد   5151

 شيماء ممتاز صدقي يحيا  5150

 صفاء عبده محمد عبد هللا   5155

 طارق محمد احمد الحفني   5152

 عادل عبد البديع الشمندي   5152

 عبد هللا عابدين احمد الشيمي  5152

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  جامعة سوهاج

  الثاني المستويسماء طالب أب كشف

 

  
 كلــية الزراعة
 شئون الطالب

 

 م 5102/ 5102 الجامعيللعام  اإلنتاج النباتي برنامجتابع 

 
  رقم الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 علي سالم محمد   5152

 غاده رمضان محمود   5152

 لبني حسين حامد   5152

 لمياء خلف احمد عبد هللا   5152

 محمد اسماعيل عبد الرحيم   5121

 محمد انور عبد التواب   5120

 محمد حسني فؤاد   5125

 محمد شوقي محمد   5122

 محمد عثمان عز الدين   5122

 فيضمحمد ناصر   5122

 محمد هشام احمد   5122

 محمود عدلي حامد   5122

 مني ابراهيم محمد احمد   5122

 نجوي حسين محمد   5122

 هاشم حسن نهي هاشم   5121

 نورهان خالد محمد محمد   5120

 هدي علي سليم همام   5125

 هناء عوض ابراهيم   5122

 

 

 

 

 

 



 

  جامعة سوهاج

  الثاني المستويسماء طالب أب كشف

 

  
 كلــية الزراعة
 شئون الطالب

 

 م 5102/ 5102للعام الجامعى   والدواجن األنتاج الحيوانىبرنامج 

 
 االســـــــــــــــــــم رقم الجلوس

 االء رجب محمد   5122

 ابانوب خلف لمعي   5122

 ابراهيم حسين عبد الاله   5122

 اسامه محمد رشدي محمد   5122

 امل صالح الشيخ عبد العزيز   5122

 امير محمد حمدي محمد   5122

 بهاء عبد الفتاح محمد   5121

 حازم ناصر نصر الدين   5120

 حسام حسني حسين محمد  5125

 حسام عبد الرحيم محمد   5122

 حسين محمود السمان  5122

 رحمه خالد ناصر   5122

 روفيده محمود عبد الحكم   5122

 ساره محمود هاشم احمد   5122

 شرين سعد زارع   5122

 صفاء محمد فرغل احمد   5122

 صموئيل صالح ميالد  5121

 

 

 

 

 



 

  جامعة سوهاج

  الثاني المستويسماء طالب أب كشف

 

  
 كلــية الزراعة
 شئون الطالب

 

 م 5102/ 5102للعام الجامعى   األنتاج الحيوانى والدواجنبرنامج تابع 
 

 االســـــــــــــــــــم رقم الجلوس

 عبد الرحمن جمعه محمد   5120

 عبد الرحمن مصطفي محمد   5125

 عبد الاله يوسف خالد   5122

 علي شفيق عبد الرحيم شفيق   5122

 فاطمه محمد احمد عبد الرحمن   5122

 محمد احمد السيد   5122

 محمد رجب انور السيدة   5122

 محمد هالل خلف عطيه  5122

 محمود احمد حسن محمد   5122

 محمود ثابت عبد الحميد محمد    5121

 محمود جاد محمد صالح   5120

 محمود سالم نجم الدين   5125

 مصطفي محمود محمد عبد المجيد  5122

 مصطفي محمود محمد حسن   5122

 مياده احمد عبد الصادق  5122

 نشوي حسني جالل عبد الرحيم   5122

 هبه جمال محمد احمد   5122

 

 

 

 

 

 



 

  جامعة سوهاج

  الثاني المستويسماء طالب أب كشف

 

  
 كلــية الزراعة
 شئون الطالب

 

 م 5102/ 5102للعام الجامعى  األغذيةتكنولوجيا علوم وبرنامج 

 
  رقم الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 االء رشاد علي   5122

 احمد شحاته محمد   5122

 أحمد عابدين صادق على   5121

 اسراء عبدالعال محمد بدوي   5120

 اسراء محمد رفعت طه   5125

 اسماء جمال عز الدين   5122

 اسماء فتحي عبده   5122

 افراج ناصر محمود  5122

 امل جمال ونيس مكاري   5122

 اميره جمال مصطفي حسين   5122

 ايمان ابو النصر هاشم   5122

 ايه علي حسن عوض   5122

 بدر رجب احمد عبد الوهاب   5121

 بسمه محمود علي احمد   5120

 جهاد عبد هللا محمد   5125

 رحمه رفعت عبد العزيز   5122

 رضوي محمد صديق   5122

 زينب ناصر محمد   5122

 

 

 



 

  جامعة سوهاج

  الثاني المستويسماء طالب أب كشف

 

  
 كلــية الزراعة
 شئون الطالب

 

 م 5102/ 5102للعام الجامعى  األغذيةتكنولوجيا علوم وبرنامج تابع 
 

 االســـــــــــــــــــم رقم الجلوس

 ساره رفعت محمد علي   5122

 سلمي احمد محمد الشلقامي   5122

 سمر احمد ابراهيم   5122

 شريف يونس عبده   5122

 شيماء الشربيني علي   5011

 الشيماء شاكر محمود  5010

 الشيماء عصمت حسين   5015

 شيماء محمد عز الدين احمد   5012

 صابر احمد محمد السيد      5012

 عادل همام محمود محمد   5012

 عالء فواز حمدان   5012

 عماد فتحي عز الدين حسين   5012

 فاطمه محمد حامد   5012

 محمد احمد فرغلي احمد   5012

 مصطفي صديق علي   5001

 معتز معروف الشاذلي   5000

 والء الشايب جاد محمد   5005

 ياسمين خليفه محمود احمد   5002

 

 

 

 

 

 



 

  جامعة سوهاج

  الثاني المستويسماء طالب أب كشف

 

  
 كلــية الزراعة
 شئون الطالب

 

 م 5102/ 5102للعام الجامعى  وقاية وامراض النباتبرنامج 
  رقم الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 ابتسام محمود رمضان   5002

 اسماء امين محمد   5002

 آيات رفعت محمد   5002

 ايمان فاضل خليل عبد الواحد   5002

 بسام داكر محمد   5002

 دينا عصام محمد ابو زيد   5002

 روما عادل شاهين   5051

 سميه محروس محمد مهدي   5050

 سهير سعد الدين احمد محمد   5055

 شرين عبده ابو الحسن متولي   5052

 عبد الحميد السيد عبد الحميد   5052

 عبد الحميد خالد عبد الحميد  5052

 علي حازم علي عبد الاله   5052

 غاده هشام عبد الرحيم خليل   5052

 فاتن محمد عابد    ق 5052

 مايكل وليم ناجي  5052

 محاسن محمد علي أحمد ق 5021

 محمود جمال عامر   5020

 محمود شرف عبد الحميد   5025

 محمود عبد الرحيم محمود  5022

 مروه رفعت عبد العزيز   5022

 مني محمود عبد الحميد   5022

 نورها هشام عبد الرحيم   5022

 نورهان عبد الغني امين   5022

 هدير عبد الكريم عدلي حجازي   5022

 مجدي احمد حامد  يمني  5022

 
 



 

  جامعة سوهاج

  الثاني المستويسماء طالب أب كشف

 

  
 كلــية الزراعة
 شئون الطالب

 

 م 5102/ 5102للعام الجامعى  التكنولوجيا الحيويةبرنامج 
 

 مــــــــــــاالس رقم الجلوس

 احمد محمد عبد الهادي عثمان   5021

 اسراء مجدي محمد ابو الحسن   5020

 اسراء محمد محمود السايح    5025

 اميره رأفت السيد احمد   5022

 ايه احمد عبد الرحيم   5022

 رضوي خالد عبد الحميد   5022

  هام حسني احمدير  5022

 محمد عدلي  الرحمنعبد   5022

 عطيات محمد سعد محمد   5022

 علي حماده عبد الاله  5022

 كرستينا انس فايز   5021

 مارينا اشرف لطفي   5020

 محمد شربلى محسن  5025

 محمد محمد جمال الدين    5022

 محمود محمد زكي بدوي   5022

 مروه الكحالوي خلف   5022

 مصطفى محمود السيد محمد  5022

 معتز سعد الراوي محمد  5022

 ميرنا رفعت عبد الجابر  5022

 السيد عبد المجيد  نهله ناصر  5022

 هاجر عبد الوهاب محمد   5021

 هاجر كمال علي السمان   5020

 هاله احمد عبد الرحمن   5025

 هدي محمود خلف شكر   5022

 والء ايمن حسين   5022

 

 

 

 



 

  جامعة سوهاج

  الثاني المستويسماء طالب أب كشف

 

  
 كلــية الزراعة
 شئون الطالب

 

 م 5102/ 5102 الجامعيللعام  العلوم االقتصادية واالجتماعيةبرنامج 

 
  رقم الجلوس

 االســـــــــــــــــــم

 اسراء احمد زايد محمد  5022

 اماني عبد الحكيم عبد العال احمد   5022

 امنيه عالء الدين امام محمد   5022

 ايمان احمد علي عبد العزيز   5022

 ايه السيد عيد  5022

 دعاء لطفي ابو النجا   5021

 رحاب جمال عبد الناصر السيد   5020

  رضوي مرسي محمد فاروق   5025

 ضاحي اسماعيلرفيده اشرف   5022

 رندا احمد السيد عثمان   5022

 ساره احمد محمود احمد  5022

  سمر محمد محمد سليمان  5022

 شرين عبد الحي عبد القادر  5022

 الشيماء يوسف احمد مهدي   5022

 لمياء البدري عبد الحق   5022

 ماريمان عماد مراد  5021

 مارينا عادل رفله   5020

 محمد ابراهيم محمد مهدي   5025

 نرمين اسامه محمد حسين  5022

 هبه احمد فتحي احمد   5022

 

 

 

 

 


