
         

         

  

 ۱۱ من ۱ صفحة
 

      

   

 م ۲۱۲۲\۱٩\۲٨تارٌخ الطباعة : 
 

    
    

 ۱۱:۱۳وقت الطباعة : 
 

  

         

 جامعة سوهاــج   

 كلــية الزراعــــــــة

   شئون الطالب  

 

 

  

 

 م الطالب كود اإلسم     

 ۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۴۶ اٌوب عبدالكرٌم اشرف آالء 

 ۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۱٨ حافظ حسن محمد أالء 

 ۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲٩۶ احمد حسٌن على أمنه 

 ۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٠۲ حسٌن عالم حسٌن أمٌرة  .1

 ۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۲۱ هاشم محمد جمال أمٌره 

 ۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴٨٨ حامد عبدهللا حسن إٌمان 

 ٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴٩۱ محمود اسعد اٌمن آٌه 

 ٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲٩۳ عٌسوى محمد على ثروت آٌه 

 ٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۲٩ سٌداروس فارس ادور ابانوب 

 ۱۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۶٠ احمد حسن خالد ابراهٌم 

 ۱۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳٠٨ حسن ابوالمجد الدٌن نصر ابراهٌم 

 ۱۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۶۴ سلٌمان على سلٌمان رقٌبه ابو 

 ۱۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۵٩ الاله عبد احمد السٌد احمد 

 ۱۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۱٨ على الدٌن سعد بركات احمد 

 ۱۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٠٠ حمٌد احمد حمدى احمد 

 ۱۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٩۲ الرحٌم عبد الحمٌد عبد سعد احمد 

 ۱٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳۶۳ احمد العال عبد سعد احمد 

 ۱٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲٠۵ السٌد حمدان صفوت احمد 

 ۱٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۳۴ محمد احمد طارق احمد  .2

 ۲۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۴۵ محمود احمد عادل احمد 

 ۲۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۱٠ عبدالرحمن صدقى عادل احمد 

 ۲۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۱٨ علً سلٌم عارف احمد 

 ۲۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۶۶ احمد هاشم القادر عبد مداح 

 ۲۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۴۴ على حمدان الناصر عبد احمد 

 ۲۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۳۵ المالك عبد االنور النبى عبد احمد  .3

 ۲۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۳۶ عبدالبارى اسماعٌل عبدالبارى احمد  .4

 ۲٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۳٠ عبدالحافظ السٌد فتحى احمد  .5

 ۲٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۲۶ هللا عبد خلف قدرى احمد 

 ۲٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۱٩ الهادى عبد صالح مصطفى احمد 

 ۳۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵٠۵ حسانٌن كامل مظهر احمد 
 

 

     
 

 

 

  



         

         

  

 ۱۱ من ۱ صفحة
 

      

   

 م ۲۱۲۲\۱٩\۲٨تارٌخ الطباعة : 
 

    
    

 ۱۱:۱۳وقت الطباعة : 
 

  

         

    

 جامعة سوهاــج     

 كلــية الزراعــــــــة

   شئون الطالب  

 

 
 

 ۳۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۳٨ محمد محمد نصرالدٌن احمد  .6

 ۳۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۶۵ صبره عنانً عصمت اسراء  .7

 ۳۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۴۱ محمود موسى الدٌن عالء اسراء 

 ۳۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۲۱ خلٌل هللا وهب اشرف اسالم 

 ۳۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲٨۲ عبدالحمٌد حشمت رمضان اسالم 

 ۳۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۵۶ عباس السٌد كمال اسالم 

 ۳٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۵۶ عبدالقادر محمد ابراهٌم اسماء 

 ۳٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۶۶ عبدالاله البدرى حاتم اسماء  .8

 ۳٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۲۳ اسماعٌل محمد احمدعرابى اعظم 

 ۴۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٨۳ محمود محمد محمود االء 

 ۴۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۱۴ محمود حسن ناصر الحسن 

 ۴۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۶٠ عبدالرحمن محمد حامد الزهراء  .9

 ۴۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲٠۴ السٌد احمد عصام الزهراء 

 ۴۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۳٩ عبدالباقى جعفر محمد السعودى  .11

 ۴۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴٠۱ الزاهر السٌد ممدوح السٌد 

 ۴۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۶٨ الرحمن عبد مراد أحمد الهام  .11

 ۴٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۳۱ عمران هللا خلف حسٌن الودجى 

 ۴٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵٩۶ احمد عبدالعظٌم فهٌم امل 

 ۴٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵٩۱ احمد فؤاد محمد امنه 

 ۵۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶٨٨ محمد زكرٌا محمد امٌره 

 ۵۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳۵٩ واصف زكى واصف اندرو 

 ۵۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۶٩ على حمودى احمد انوار  .12

 ۵۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴٨٠ عبدالرحٌم الحمٌلى الصباح اٌمان 

 ۵۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۳۳ امٌن القدرى ناٌم اٌمان 

 ۵۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٠۱ محمد فهمى صالح اٌمان  .13

 ۵۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۶۴ العبد محمد خالد اٌه 

 ۵٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٠۱ على السٌد عبدالفتاح اٌه  .14

 ۵٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٨٨ سلٌمان حمزه على اٌه 

 ۵٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳۴۴ عبدالمجٌد حماد محمد اٌه 

 ۶۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٩٠ عبدالاله عبدالراضى محمد ٌها 
 

 

     
  

 

  



         

         

  

 ۱۱ من ۱ صفحة
 

      

   

 م ۲۱۲۲\۱٩\۲٨تارٌخ الطباعة : 
 

    
    

 ۱۱:۱۳وقت الطباعة : 
 

  

         

     

  
 

 

 جامعة سوهاــج     

 كلــية الزراعــــــــة

   شئون الطالب  

 

 
 

 

 م الطالب كود اإلسم    

 ۶۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۴۴ فهمً كمال سامح بترا 

 ۶۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٠۳ محمود حسن محمود بسمال  .15

 ۶۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۳۴ الشرٌف علً عثمان المحسن عبد بسمله 

 ۶۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٠۲ فراج الحلٌم عبد احمد محمد بسمه 

 ۶۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٠۴ على هٌكل مصطفى بسمه  .16

 ۶۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳۱٠ مٌخائٌل ولٌم صبحً بٌشوى 

 ۶٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳۶۱ الموجود عبد المجٌد عبد محمد تسنٌم 

 ۶٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٠۵ محمد راشد عوض تغرٌد  .17

 ۶٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۶۴ عبدالعزٌز فؤاد الناصر عبد جمال 

 ٠۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٠۶ محمد خلف حمدى جهاد  .18

 ٠۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۲۲ داوود سلٌم فادى جون  .19

 ٠۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۶۵ بطرس مٌخائٌل عدوى مالك جوٌا 

 ٠۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٠٠ اسماعٌل احمد اسماعٌل جٌهان  .21

 ٠۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۴۱ عبدالموجود فاوى عبدالحمٌد حربى  .21

 ٠۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۱۱ الهادي عبد فؤاد محمد حسام 

 ٠۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۵۱ الحافظ عبد حسانٌن نادى حسانٌن 

 ٠٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۳٨ على عبدهللا احمد حسناء 

 ٠٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٠٨ الحلٌم عبد الحسن ابو الحكٌم عبد خلود  .22

 ٠٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٠٩ همام الضبع الاله عبد خلود  .23

 ٨۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵٠٠ محمد عبدالعلٌم القذافى دعاء 

 ٨۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٠۴ محمد على عاصم دعاء 

 ٨۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٨۱ سرور أحمد محمد دعاء 

 ٨۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٨۱ حامد الدٌن صالح نشأت دعاء  .24

 ٨۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۱٠ محمد على الدٌن نور دعاء 

 ٨۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٨۱ على اسماعٌل كمال دٌنا  .25

 ٨۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۱٠ حسٌن السٌد محمد حسنى رامز 

 ٨٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۱٠ السٌد محمد جمال رحاب 

 ٨٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۵۴ عبدالعزٌز عبدالحمٌد عبدالمنعم رحاب 

 ٨٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۵۴ امٌن البدرى عالء رحاب 

 ٩۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۳۶ فتوح عشرى عماد رحاب 
 

 

     
  

 

  



         

         

  

 ۱۱ من ۱ صفحة
 

      

   

 م ۲۱۲۲\۱٩\۲٨تارٌخ الطباعة : 
 

    
    

 ۱۱:۱۳وقت الطباعة : 
 

  

         

     

 جامعة سوهاــج  

 كلــية الزراعــــــــة

   شئون الطالب  

 

 
 

 م الطالب كود اإلسم    

 ٩۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۵٩ امٌن عبدالخالق جمال رحمه 

 ٩۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۱٩ محمد محمدٌن محمد طه رحمه 

 ٩۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۱٩ احمد محمود محمد رحمه 

 ٩۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۴٠ على العال عبد اشرف رفا 

 ٩۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳٠٩ احمد ىعل عادل رنا 

 ٩۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٨۲ جمعة اسماعٌل فتحى رنا  .26

 ٩٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳٩۶ سلٌمان عبده نادي رنا 

 ٩٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۶٨ توغان محمد حاتم رٌم 

 ٩٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۱٠ هاشم زكى صالح زكى 

 ۱۱۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٨۳ نعمان على العربى زهره  .27

 ۱۱۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۴۱ قاسم على عاطف زٌاد  .28

 ۱۱۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۶۳ محمد حسنى محمد زٌاد 

 ۱۱۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٨۴ احمد السٌد رمضان زٌنب  .29

 ۱۱۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۲۱ محمود هٌبه محمد زٌنب 

 ۱۱۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۱۱ سلٌمان محمد محمود سامى 

 ۱۱۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۲۵ فهمى وهٌب سمٌر ساندى  .31

 ۱۱٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٨۵ حسن محمد احمد سعاد  .31

 ۱۱٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۱۲ قلدس ذكى وجٌه سلفانا 

 ۱۱٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٨۶ محمد فراج الدٌن جمال سلمى  .32

 ۱۱۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۱۶ توفٌق حسن البدوى سماح 

 ۱۱۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٨٠ احمد حسٌن عبدالعلٌم سماح  .33

 ۱۱۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۵۱ حسٌن حافظ ناصر سماح 

 ۱۱۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٨٨ السٌد جابر الشاذلى سهٌر  .34

 ۱۱۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۳۴ احمد السٌد ٌاسر الدٌن سٌف 

 ۱۱۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٨٩ صالح رشاد احمد شاهندة  .35

 ۱۱۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٩۱ ابراهٌم محمد جمال شاهنده  .36

 ۱۱٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٩۱ محمد طاهر بدوى شاهٌناز  .37

 ۱۱٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٩۱ على قاوىشر شرٌف شهد 

 ۱۱٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٩۲ محمد أحمد علً شهد  .38

 ۱۲۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٩۳ محمد الحمٌد عبد محمد شهد  .39
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 م الطالب كود اإلسم 

 ۱۲۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٩۴ السٌد حسنى محمود شهد  .41

 ۱۲۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٩۵ عزالدٌن على حشمت شٌماء  .41

 ۱۲۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲٨۳ حسن صدٌق ًحرب صدٌق 

 ۱۲۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۶۴ أحمد السٌد عماد صهٌب 

 ۱۲۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳٨٨ محمود جالل محمود طه 

 ۱۲۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴٩۴ عبدالحافظ صادق محمود طه 

 ۱۲٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۴۲ محمد الباسط عبد محمد الباسط عبد  .42

 ۱۲٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۴۳ اللطٌف عبد محمد خالد الرحمن عبد  .43

 ۱۲٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۴۴ متولى أسعد نشأت الرحمن عبد  .44

 ۱۳۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۱٨ خلٌل محمد الجابر عبد الحمد ابو هللا عبد 

 ۱۳۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵٩٩ محمد عبدالحفٌظ وائل عبدالحفٌظ 

 ۱۳۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲٠۲ رضوان الحمٌد عبد الدٌن حسام عبدالحمٌد 

 ۱۳۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۲٨ لالعا عبد الحمٌد عبد ابراهٌم عبدالرحمن 

 ۱۳۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳۱۵ جاد عبدالقادر سعد عبدالرحمن 

 ۱۳۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۱۴ عبدالرسول عبدالحمٌد داكر عبدالعزٌز 

 ۱۳۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳٠٠ سعٌد عبدالنعٌم اشرف عبدهللا 

 ۱۳٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۲۱ ابوالقاسم عثمان محمود عبدهللا 

 ۱۳٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۱۱ السٌد احمد نصرت عبدهللا 

 ۱۳٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۴۲ السٌد عبدالحمٌد محمد عبدالناصر 

 ۱۴۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٩۶ احمد على عبدالفتاح عزه  .45

 ۱۴۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۲۳ عبدهللا عطٌه الفى عطٌه  .46

 ۱۴۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵٠٨ أحمد جاد طارق عال 

 ۱۴۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۴۵ محمد جالل احمد عالء  .47

 ۱۴۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۱٨ محمد كامل محمد عالء 

 ۱۴۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳۱٨ احمد على احمد على 

 ۱۴۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٨۱ على محمود احمد على 

 ۱۴٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۴۶ عمران على حسٌن على  .48

 ۱۴٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۶۱ محمد ابراهٌم العال عبد على 

 ۱۴٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۴٠ برٌقع جابر اللطٌف عبد على  .49

 ۱۵۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۱۵ محمد حامد سالم علٌاء 
 

 

     
  

 

  



         

         

  

 ۱۱ من ۱ صفحة
 

      

   

 م ۲۱۲۲\۱٩\۲٨تارٌخ الطباعة : 
 

    
    

 ۱۱:۱۳وقت الطباعة : 
 

  

         

     

  

         
 

 

 جامعة سوهاــج     

 كلــية الزراعــــــــة

   شئون الطالب  

 

 
 

 م الطالب كود اإلسم 

 ۱۵۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳۱۲ حسنٌن عبدالرحمن اسامه عمر 

 ۱۵۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲٩۱ العزٌز عبد محمد عماد عمر 

 ۱۵۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶٨۳ اسماعٌل أحمد محمد عمر 

 ۱۵۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴٠٠ فكرى محمد ٌاسر عمر 

 ۱۵۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۴٨ احمد سٌد خلف خالد عمرو  .51

 ۱۵۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۶۲ فرغلى عبدالحمٌد عبدالرحٌم فارس 

 ۱۵٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٠۳ احمد محمد عثمان فاطمة 

 ۱۵٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٩٠ احمد شحاته احمد فاطمه  .51

 ۱۵٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٩٨ محمد احمد حسن فاطمه  .52

 ۱۶۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۲۶ جابر حسن حسن فاطمه 

 ۱۶۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠٩٩ عارف فاروق سعد فاطمه  .53

 ۱۶۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٨۶ منصور البدرى صابر فاطمه 

 ۱۶۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶٠۵ محمد احمد عبدالاله فاطمه 

 ۱۶۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱۱ احمد الرحٌم عبد علً فاطمه  .54

 ۱۶۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱۱ ابوضٌف الدٌن زٌن ممدوح فاطمه  .55

 ۱۶۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱۲ دروٌش العربى صالح فدوى  .56

 ۱۶٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱۳ الصادق ثابت الدٌن نصر فرحه  .57

 ۱۶٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱۴ حمدهللا على محمود قمر  .58

 ۱۶٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۴٩ رفاعى المبدى عبد عاطف كارم  .59

 ۱٠۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۲۶ شحاتة روؤف صبحً كرستٌنا  .61

 ۱٠۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۳٩ على داحم ولٌد كرٌم 

 ۱٠۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵٠۳ محمود محمد الحسٌنى ماجده 

 ۱٠۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٨٠ دمٌان تادرس ماهر مارٌز 

 ۱٠۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۵۱ السٌد العبد احمد محمد  .61

 ۱٠۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳۱۴ احمد الفتاح عبد احمد محمد 

 ۱٠۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۴۱ خلٌل محمد اسماعٌل محمد 

 ۱٠٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۵۱ فؤاد حافظ االدهم محمد  .62

 ۱٠٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۵۲ حسن الاله عبد السمرى محمد  .63

 ۱٠٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۱٩ عباس عبدالمقصود السٌد محمد 

 ۱٨۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶٠۳ البسٌونً فتحً السٌد محمد 
 

 

     
  

 



         

         

  

 ۱۱ من ۱ صفحة
 

      

   

 م ۲۱۲۲\۱٩\۲٨تارٌخ الطباعة : 
 

    
    

 ۱۱:۱۳وقت الطباعة : 
 

  

         

 

 جامعة سوهاــج   

 كلــية الزراعــــــــة

   شئون الطالب  

 

 
 

 م الطالب كود اإلسم    

 ۱٨۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۵۲ محمد محمود ثروت محمد 

 ۱٨۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۱۲ رسالن همام السٌد جاد محمد 

 ۱٨۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۲۱ الجواد عبد عزالعرب جمال محمد 

 ۱٨۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۱۵ احمد عبدالحمٌد حامد محمد 

 ۱٨۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۵۳ حبٌب رجب حبٌب محمد  .64

 ۱٨۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۵٨ عثمان محمد سٌنح محمد 

 ۱٨٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۱۲ سلٌمان السٌد حمدى محمد 

 ۱٨٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۶۵ خلف صدٌق خلف محمد 

 ۱٨٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۱۱ مصطفى ابوضٌف سٌد محمد 

 ۱٩۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۲٨ محمود الرحٌم عبد شرٌف محمد 

 ۱٩۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۵۴ على محمد الناصر عبد محمد  .65

 ۱٩۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۵۵ عبدالرحٌم حمام عبدالرحٌم محمد  .66

 ۱٩۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۴۱ هاشم محمد الدٌن عالء محمد 

 ۱٩۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۶٨ زٌد محمد أحمد على محمد 

 ۱٩۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۵۶ محمد محمد علً محمد  .67

 ۱٩۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۲۴ فرٌز عبدالاله فتوح محمد 

 ۱٩٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۵٠ الطٌب محروس محمود روسمح محمد  .68

 ۱٩٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۱٠ ابراهٌم البدراوى محسوب محمد 

 ۱٩٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵٩۱ ادرٌس الدرملً محمود محمد 

 ۲۱۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۲۲ محمد الصغٌر محمود محمد 

 ۲۱۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۵۱ حسٌن محمد محمود محمد 

 ۲۱۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۲۳ سالمان خلف مصطفى محمد 

 ۲۱۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٨۱ خلٌفه العال عبد مصطفى محمد 

 ۲۱۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٩۶ الحسن أبو محمد مصطفى محمد 

 ۲۱۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۲۳ حفنً هللا عبد هشام محمد 

 ۲۱۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۵٨ عمر محمد ٌاسر محمد  .69

 ۲۱٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۵۱ مطاوع العظٌم عبد جمال محمود 

 ۲۱٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۲۴ ابراهٌم محمد حازم محمود 

 ۲۱٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۱٩ رضوان محمد الراضً عبد محمود 

 ۲۱۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۵٩ حسٌن على عفٌفى محمود  .71
 

 

     
  

 

  



         

         

  

 ۱۱ من ۱ صفحة
 

      

   

 م ۲۱۲۲\۱٩\۲٨تارٌخ الطباعة : 
 

    
    

 ۱۱:۱۳وقت الطباعة : 
 

  

         

    

 جامعة سوهاــج  

 كلــية الزراعــــــــة

   شئون الطالب  

 

 
 

     

 م الطالب كود اإلسم    

 ۲۱۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵٩۵ حسن الحفٌظ عبد محمد محمود 

 ۲۱۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۴۳ بدوى فاروق محمد محمود 

 ۲۱۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱۵ الرحمن عبد ابراهٌم حامد مرام  .71

 ۲۱۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۲٠ صادق منٌر هانً مرنا  .72

 ۲۱۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۱۴ محمد ماهر احمد مروه 

 ۲۱۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱۶ احمد محمود الحسن ابو مرٌم  .73

 ۲۱٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۴۵ هللا سعد نعٌم الرومانى مرٌم 

 ۲۱٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۶۶ محمد السٌد صبرى مرٌم 

 ۲۱٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۶۱ احمد محمد احمد طلعت مرٌم 

 ۲۲۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۵٠ عبدالشكور مصطفى عبدالشكور مرٌم 

 ۲۲۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۱٨ محمد حسان عثمان مرٌم 

 ۲۲۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۱٠ زخارى لبٌب مجدى مرٌم 

 ۲۲۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۱۱ بقطر جورج وجٌه مرٌم 

 ۲۲۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۶۱ محمد محمود اشرف مصطفى  .74

 ۲۲۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۱۵ السٌد علً حمام مصطفى 

 ۲۲۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۶۱ محمد ٌوسف حمدى مصطفى  .75

 ۲۲٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۴۵ محمد الجود ابو رمضان مصطفى 

 ۲۲٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۱۲ السٌد احمد علٌو مصطفى 

 ۲۲٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۶۳ طه العال ابو محروص مصطفً  .76

 ۲۳۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۶۲ الحافظ عبد احمد محمد مصطفى  .77

 ۲۳۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵۱۲ طه السٌد محمد مصطفى 

 ۲۳۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۱٨ محمد فكرى محمود مصطفى 

 ۲۳۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱٠ محمود جالل المنعم عبد ملك  .78

 ۲۳۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱٨ عبدالعال محمد مدمح ملك  .79

 ۲۳۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٠۱۱ احمد احمد حازم منار 

 ۲۳۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱٩ بغدادى الحسٌب عبد صالح منار  .81

 ۲۳٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲٨۶ السٌد الصغٌر احمد على منار 

 ۲۳٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱۱ عبدالكرٌم احمد محمد منار  .81

 ۲۳٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۶۶ احمد مرسً قالراز عبد اسامه هللا منة 

 ۲۴۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱۱ نوٌر الحى عبد مؤمن هللا منة  .82
 

 

     
  

 

  



         

         

  

 ۱۱ من ۱ صفحة
 

      

   

 م ۲۱۲۲\۱٩\۲٨تارٌخ الطباعة : 
 

    
    

 ۱۱:۱۳وقت الطباعة : 
 

  

         

      

 جامعة سوهاــج     

 كلــية الزراعــــــــة

   شئون الطالب  

 

 
 

 م الطالب كود اإلسم 

 ۲۴۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱٩٨ على عبده منصور هللا منه 

 ۲۴۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۵٩ احمد محمد ٌحى هللا منه 

 ۲۴۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۲٨ ابراهٌم ملك بطرس مهرائٌل  .83

 ۲۴۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۲۴ حمدان فٌصل اعظم مهران 

 ۲۴۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۶۵ الاله عبد حمدان شعبان مٌاده 

 ۲۴۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۲۴ سمعان كسانال اكرم مٌنا  .84

 ۲۴٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۱۱ هللا خلف محمدٌن هشام نادٌة 

 ۲۴٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۵۵ عبدالرحمن حمدى على نانسى 

 ۲۴٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱۲ علً خلف كمال نانسً  .85

 ۲۵۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۵٠۴ سلٌمان السٌد شحات نرمٌن 

 ۲۵۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱۳ حسن البارى عبد حسن نورهان  .86

 ۲۵۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳۳٨ على محمد حمدى نورهان 

 ۲۵۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۶٩ برهام الكرٌم عبد الكرٌم عبد نورهان 

 ۲۵۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱۴ حسانٌن عبدهللا محمد نورهان  .87

 ۲۵۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۶٠ الحسٌن أبو عوض مرضً نور نورهان 

 ۲۵۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۴۳۱ عباس أحمد وحٌد نورهان 

 ۲۵٠ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳٨٩ خلف سعٌد السٌد هاجر 

 ۲۵٨ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۳٩۲ عبدالعاطى محمد مكاوى هاجر 

 ۲۵٩ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۶۶٨ المجٌد عبد العال عبد عاطف هانً 

 ۲۶۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۱۵ السٌد على فرج هاٌدي  .88

 ۲۶۱ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۱۱۶ الرحمن عبد كمالً علً هبه 

 ۲۶۲ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲٨٩ حمدان املك نبٌل هبه 

 ۲۶۳ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲٠٠ جابر معروف عالء هشام 

 ۲۶۴ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲۲۶ الدٌن نور ابراهٌم احمد هند 

 ۲۶۵ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱٨۲٩ ابراهٌم فهمى نعٌم هٌام  .89

 ۲۶۶ ۱۳۱۵۲۱۲۲۱۱۲٩٨ زٌد عبدالفتاح زٌد ورده 
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