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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 كشف 

  انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب 

 ( االراضٗ ٔانًٛاِ تثزَايح)  انًظدهٍٛ

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 1) ندُح رلى 

 

  اطى انطانة رلى اندهٕص و
 

 
 

 1ندُح 
 يدرج )أ(

وقاية اننبات قسى 
 عهوي اندور األول

 اجلناح انقبهي
 

 ذغٛاٌ ازًذ ذغٛاٌ الءا  .3001  .1

 يسًذ صاتز انضثغ ازًذ  .3002  .2

 يسًٕد انذٍٚ كًال ِزًاد ازًذ  .3003  .3

 يسًذ ػثذانسًٛذ ػهٗ ازًذ  .3004  .4

 ػثذانؼهٛى صاتز يسًذ ازًذ  .3005  .5

 انظًاٌ ازًذ يظٓز ازًذ  .3006  .6

 ّػزف ازًذ ػصاو ارٖٔ  .3007  .7

 انظٛذ يسًذ ْاشى اشزف اطزاء  .3008  .8

 تكز شساذح اًٍٚ اطزاء  .3009  .9

 ػًار زظٍ يسًذ اطزاء  .3010  .10

 زظٍٛ يسًذ يسًذ اطًاػٛم  .3011  .11

 انخضٛزٖ انماطى اتٕ يسًذ ايم  .3012  .12

 ازًذ يسًذ خاتز ايُّٛ  .3013  .13

 يسًذ ازًذ يسًذ اًٚاٌ  .3014  .14

 ػثذانؼال انظٛذ يسًذ اًٚاٌ  .3015  .15

 زظٍ يسًذ خًال ّٚا  .3016  .16

 ازًذ زظٍ ّٚ ػاصىا  .3017  .17

 ازًذ ػهٗ ّٚ ػاطفا  .3018  .18

 ازًذ ػارف انٓادٖ ػثذ ّٚا  .3019  .19

 اطًاػٛم اتزاْٛى يسًذ اٚٓاب  .3020  .20

 شاكز طًٛز خًال تزكظاو  .3021  .21

 يسًٕد ػثذانزاضٙ ازًذ ذايز  .3022  .22

 ازًذ يسًٕد اكزايٗ ذايز  .3023  .23

 ازًذ زًادِ ػزتٗ ذظُٛى  .3024  .24

 يٓذ٘ خالف ػاشٕر ذٛظٛز  .3025  .25

 انسًٛذ ػثذ يطأع زظٍ هللا خُح  .3026  .26

 صفٕخ يسًذ زاذى خٓاد  .3027  .27

 يسًذ فإاد رفؼد زظاو  .3028  .28

 انززٛى ػثذ شاكز ػاطف زظاو  .3029  .29

 اتزاْٛى انززًٍ ػثذ اتزاْٛى زظٍ  .3030  .30
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 مختص الفرقة                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 كشف 

 انًظرٕ٘ انثانث تأطًاء طالب 

  ( االراضٗ ٔانًٛاِ تثزَايح)  انًظدهٍٛ

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 2) ندُح رلى  

 اطى انطانة رلى اندهٕص و

 
 

 

  2ندُح 
 (بيدرج )

 وقاية اننبات قسى
 اندور األول عهوي 

  اجلناح انقبهي

 

 يسًذ ػثذانشكٕر ػثذانُاصز خانذ  .3031 1

 لثٛصٗ خهف ػثًاٌ خهف  .3032 2

 ػًار ازًذ خهف دػاء  .3033 3

 يسًذ انظٛذ اطًاػٛم دُٚا  .3034 4

 ٕٚطف فٕسٖ ػًاد دُٚا  .3035 5

 ازًذ يسًذ ػادل راَٛا  .3036 6

 ػهٗ ازًذ ػادل رزاب  .3037 7

 ػهٙ إَر اشزف رزًّ  .3038 8

 انززٛى ػثذ يسًذ ػُرز رزًّ  .3039 9

 رتّ ػثذ يسًٕد خًال رضا  .3040 10

 المحسن عبد ابوالمكارم خالد رغد  .3041 11

 حسنٌن حسٌن احمد روان  .3042 12

 جاد احمد رمضان رٌهام  .3043 13

 صابر المنطلب عبد الدٌن عالء رٌهام  .3044 14

 هللا عبد الرحٌم عبد محمود زٌاد  .3045 15

 طه شعبان خالد سارة  .3046 16

 شنوده باسٌلى رومانى ساره  .3047 17

 احمد محمد جمال سهام  .3048 18

 ابراهٌم محمد عبدالمنعم هسهٌل  .3049 19

 السنوسى احمد مجدى سهٌله  .3050 20

 العال عبد عارف عادل شروق  .3051 21

 العٌد عبدالجواد جمال عاطف  .3052 22

 ابراهٌم عاطف محمود عاطف  .3053 23

 محمد عبدالحمٌد حازم الحمٌد عبد  .3054 24

 درم ابو الحافظ عبد احمد خلٌفة الرحمن عبد  .3055 25

 احمد الرحٌم عبد شرٌف الرحمن عبد  .3056 26

 على عاطف عالء المنعم عبد  .3057 27

 محمد عباس رمضان عبدالرحٌم  .3058 28

 اللطٌف عبد الظاهر عبد خٌرى عبدالظاهر  .3059 29

 محمود احمد حمدى عبدالكرٌم  .3060 30
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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف 

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب 

 ( االراضٗ ٔانًٛاِ تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 3) ندُح رلى 

  اطى انطانة  رلى اندهٕص و
 

 
 

 

 3ندُح 
 أ( يدرج )

 دليكزوبيونوجيا انزراعيةقسى ا

 عهوي انثايناندور  
 اجلناح انقبهي

 

 ابراهٌم محمود محمد عبدهللا  .3061 1

 الغفار عبد على الغفار عبد على  .3062 2

 احمد انور مدحت على  .3063 3

 متولً محمد حسٌن فاطمه  .3064 4

 احمد المنعم عبد سعد فرحة  .3065 5

 محمد ابوقوطة كلٌب فرحة  .3066 6

 الجواد عبد فرغلى محمد فرٌاله  .3067 7

 مرقص جورجٌوس قابٌل كامٌل  .3068 8

 السٌد على جبرٌل كرٌم  .3069 9

 عبدالعال عبدالهادى خالد كرٌم  .3070 10

 حسن عبدالرحٌم عبدالوارث كرٌمان  .3071 11

 جندى نصرى محب كٌرلس  .3072 12

 احمد كامل احمد محمد  .3073 13

 ابراهٌم العزٌز عبد اشرف محمد  .3074 14

 عبدالمجٌد على حسن محمد  .3075 15

 على عبدالمحسن عبدالودود محمد  .3076 16

 سالم عبدالحمٌد محمود محمد  .3077 17

 محمد احمد مصطفى محمد  .3078 18

 محمد عثمان نصرت محمد  .3079 19

 يسًٕد انظٛذ زظٍ يسًذ  .3080 20

 يسًٕد زُفٗ يسًٕد زظٍ  .3081 21

 يصطفٗ طًٛز انظٛذ يسًٕد  .3082 22

 يصطفٗ ػثذانسكى ػثذانسًٛذ ػثذانؼشٚش  .3083 23

 يطأع ػاطف انظٛذ يطأع     .3084 24

 يهكّ يسًذ اتٕ انًدذ يٓزاٌ  .3085 25

 يُار يسًٕد ػثذ انًُؼى ػثذ اندٕاد  .3086 26

 يُار يسًٕد ػطا ػهٗ  .3087 27

 يُح هللا يسًذ خهٛفح يسًذ  .3088 28

 يٓزائٛم زهٛى شساخ خزخض  .3089 29
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Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 

 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانث تأطًاء طالب  

 ( االراضٗ ٔانًٛاِ تثزَايح)  انًظدهٍٛ

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 4) ندُح رلى 

  اطى انطانة رلى اندهٕص و

  4ندُح 
 (بيدرج )

 دليكزوبيونوجيا انزراعيةقسى ا
 عهوي انثايناندور  

 اجلناح انقبهي
 

 يٗ ػٛظٗ رطالٌ ػٛظٗ  .3090 1

 يٛادِ انضثغ ْاشى ذزكض  .3091 2

 يٛار زظٍٛ ػثذ انززًٍ انظًاٌ   .3092 3

 يٛار ػثذ انفراذ ػثذ انززٛى يسًٕد  .3093 4

 يُٛا سارع فزج تشارِ  .3094 5

 َذا كًال ػهٗ يسفٕظ  .3095 6

 َظًّ ػثذِ زظٍ ازًذ  .3096 7

 انًُؼىَؼًّ يسًذ ايٍٛ ػثذ   .3097 8

 َٕراٌ شؼثاٌ يصطفٗ ػثذ انززٛى  .3098 9

 َٕراٌ ػالء ػثذ انًدٛذ شهمايٗ  .3099 10

 َٕرْاٌ زهًٗ ٕٚطف ازًذ  .3100 11

 َٕرْاٌ شساذّ شٕكد ػثذ انالِ  .3101 12

 َٕرْاٌ يسًذ صثزِ ازًذ  .3102 13

 َٕرْاٌ يسًٕد اتٕ انماطى زظاٍَٛ   .3103 14

 َٕرْاٌ ٔائم اتٕ انًدذ يسًذ  .3104 15

 فٕكّٛ َصزَٖٛزيٍٛ اٚٓاب   .3105 16

 ْاخز ازًذ اتٕ انفرٕذ يسًٕد  .3106 17

 ْاٚذٖ ازًذ يسًذ يٓذٖ  .3107 18

 ْثّ هللا ػاصى ػثذ انهطٛف  ػثذانؼال  .3108 19

 ْٛاو اطًاػٛم انظٛذ يسًذ  .3109 20

 ْٛثى ػثذانظرار يسًذ ازًذ     .3110 21

 ٔردج خهف ػثذ انهطٛف ازًذ  .3111 22

 ٔالء ازًذ يسًٕد ػثذ انظالو  .3112 23

 يسًذ ػثذ انزاسقٔالء ػشخ   .3113 24

 ٚارا ػثذ انشاكز يسًذ ػهٗ  .3114 25

 ٚاطًٍٛ يسًذ ػثذ انسكى يسًذ  .3115 26

  دانٛا ازًذ ػثذانززٛى يسًذ ) ق ( .3116 27

  يُح هللا يسًذ يسًٕد ػثذانززٛى ) ق ( .3113 28

  يسًذ ٚسٛٗ يسًذ زظٍٛ ( 1خ) .3113 29
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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف 

 انًظرٕ٘ انثانث تأطًاء طالب 

 االَراج انُثاذٗ ( تثزَايح)   انًظدهٍٛ

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 5) ندُح رلى 

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

  5ندُح 
 أ( يدرج )

 قسى عهوو األغذية
 عهوي انثانثاندور 

 اجلناح انقبهي
 

 شنوده شاكر حسنى ابانوب  .3119 1

 على محمد عاطف احمد  .3120 2

 سلٌمان حسن عبداللطٌف احمد  .3121 3

 احمد حامد محمد احمد  .3122 4

 احمد فاوى محمود احمد  .3123 5

 فراج محمد مهدى اروه  .3124 6

 الهادي عبد فؤاد السٌد اروى  .3125 7

 حسٌن سلٌمان حسن اسامه  .3126 8

 فراج شعبان صبرى اسراء  .3127 9

 عبدهللا ابوعوف صفوت اسراء  .3128 10

 احمد جابر عمرو اسراء  .3129 11

 ٌونس فرغلً محمد اسراء  .3130 12

 الرحٌم عبد محمود ممدوح اسراء  .3131 13

 احمد ابراهٌم عاطف اسالم  .3132 14

 الحمد ابو المولى عبد هللا عبد اسالم  .3133 15

 السٌد اسماعٌل على اسالم  .3134 16

 عباس شاكر السٌد اسماء  .3135 17

 العال عبد المعاطً ابو محمد امٌره  .3136 18

 حبٌب عبدالملك انور انجى  .3137 19

 عوض جرجس سعٌد انجٌل  .3138 20

 عبدالرسول برعً هاشم اٌمان  .3139 21

 عثمان حسن ابراهٌم آٌه  .3140 22

 عبٌد ابوالعال عنتر اٌه  .3141 23

 بدوي ابراهٌم مجدي اٌه  .3142 24

 عجمً بكر ابو ناصر اٌه  .3143 25

 محمود عبدالنعٌم الجمٌل اٌهاب  .3144 26

 احمد محمد احمد باسل  .3145 27

 متولى عبداللطٌف احمد محمد بشار  .3146 28

 مكارى ودٌع ناصر بشنونه  .3147 29

 حسن حامد محمد حامد  .3148 30
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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف 

 انًظرٕ٘ انثانث تأطًاء طالب 

 االَراج انُثاذٗ ( تثزَايح)  انًظدهٍٛ

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 6) ندُح رلى 

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

  6ندُح 
 (ب يدرج )

 قسى عهوو األغذية
 عهوي انثانثاندور 

  اجلناح انقبهي

 

 صادق الحمد ابو الصادق حسام  .3149 1

 السٌد صبره محمد حسام  .3150 2

 محروس انور محروس خلود  .3151 3

 عبدالرحٌم عبدالاله احمد دعاء  .3152 4

 ابوالوفا رشاد ضاحً دعاء  .3153 5

 محمد السٌد محمود دعاء  .3154 6

 عبداللطٌف صابر ممدوح دعاء  .3155 7

 امبابى راشد منصور دعاء  .3156 8

 دْة يسًٕد زظٍٛ يسًٕد  .3157 9

 محمد حسٌن سٌد رانٌا  .3158 10

 حمٌد احمد مجدى رحاب  .3159 11

 المجد ابو محمود على رحمه  .3160 12

 السٌد احمد محمد رحمه  .3161 13

 محمد عمر محمود رحمه  .3162 14

 عبدالحلٌم محمد العبد رغدة  .3163 15

 السٌد مظهر احمد رفٌدة  .3164 16

 هللا عبد جمال ولٌد رودانا  .3165 17

 عبدالعال ٌوسف دكرورى رٌهام  .3166 18

 على احمد محمد رٌهام  .3167 19

 هللا عبد محمد وجدى زٌنب  .3168 20

 مطاوع احمد رفعت سجود  .3169 21

 عٌاط عابدٌن ظرٌف شٌماء  .3170 22

 احمد محمد عبدالباري شٌماء  .3171 23

 رضوان شعبان زكرٌا الرحمن عبد  .3172 24

 السٌد الحمٌد عبد السٌد هللا عبد  .3173 25

 عطٌه احمد ناصر هللا عبد  .3174 26

 محمد قندٌل منصور عبدالرازق  .3175 27

 صبره عبدالناصر السٌد عبدالناصر  .3176 28

 محمد على اسماعٌل على  .3177 29
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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب  

 ( االَراج انُثاذٗ تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 3) ندُح رلى 

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

  3ندُح 
 أ( يدرج )

 قسى انبساتني
 عهوي انزابعاندور 

 اجلناح انقبهي

 شكري علً االدهم علً  .3178 1

 حسن الشافى عبد محمد علٌاء  .3179 2

 احمد الستار عبد الناصر عبد عماد  .3180 3

 ٌونس محمد السٌد غادة  .3181 4

 السٌد حسن صابر فاطمه  .3182 5

 حسٌن على عفٌفى فاطمه  .3183 6

 العال عبد السٌد العال عبد لٌلى  .3184 7

 عطٌة بخٌت عنتر مارفل  .3185 8

 جاد سلٌم جادهللا مارٌان  .3186 9

 محمود كامل احمد محمد  .3187 10

 خلف محمد احمد محمد  .3188 11

 السٌد محمد اشرف محمد  .3189 12

 الكرٌم عبد حسٌن اٌمن محمد  .3190 13

 عبدربه على رشاد محمد  .3191 14

 هللا عطا علً هللا ضٌف محمد  .3192 15

 محمود محمد عبده محمد  .3193 16

 عٌسى محمد عٌسى محمد  .3194 17

 محمدٌن حمدى كامل محمد  .3195 18

 محمد احمد محمود محمد  .3196 19

 عبداللطٌف ثابت ممدوح محمد  .3197 20

 يسًذ ْشاو يسًٕد ػثذانفراذ  .3198 21

 احمد علً احمد محمود  .3199 22

 مازن كامل احمد محمود  .3200 23

 احمد محمود احمد محمود  .3201 24

 مهنى رشدى خالد محمود  .3202 25

 احمد محمد رفاعى محمود  .3203 26

 محمد خضر فارس محمود  .3204 27

 برٌدى السٌد محمد مروه  .3205 28

 اٌوب متواضع امنون مرٌان  .3206 29
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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب  

 ( االَراج انُثاذٗ تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 3) ندُح رلى 

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

  3ندُح 
 (ب يدرج )

 قسى انبساتني
 عهوي انزابعاندور 

 اجلناح انقبهي

 محمد طه خالد مرٌم  .3207 1

 نصرهللا عٌاد رافت مرٌم  .3208 2

 حسٌن عبدالاله زكرٌا مرٌم  .3209 3

 جورجٌوس كامل سعد مرٌم  .3210 4

 ثابت شوقً سمٌر مرٌم  .3211 5

 بكر محمد سمٌر مصطفى  .3212 6

 احمد محمود احمد منار  .3213 7

 عبدهللا محمود احمد منار  .3214 8

 العال عبد ثابت محمد منار  .3215 9

 ٌوسف مصطفى ٌوسف هللا منة  .3216 10

 محمد احمد ابراهٌم هللا منه  .3217 11

 يُّ هللا ػهٙ ازًذ طّ  .3218 12

 يُٗ خٕسٚف ػشى نسظٗ  .3219 13

 َذٖ ػثذ انسٗ يسًذ ػثذ انًسظٍ  .3220 14

 َؼًّ اتزاْٛى ْالل رفاػٗ  .3221 15

 َٓال شؼٛة ػثذ انؼظٛى يسًذ  .3222 16

 انٓذٖ ازًذ يسًذ ػثذ انغَُٕٗر   .3223 17

 َٕراٌ ػادل خهٛفّ انظٛذ  .3224 18

 َٕرِ يسًذ يُصٕر ػثذ انسًٛذ  .3225 19

 َٕرْاٌ اطًاػٛم يمهذ ػطّٛ  .3226 20

 َٕرْاٌ ػهٗ انظٛذ سْزاٌ  .3227 21

 َٕرْاٌ ػهٗ تكزٖ زظٍ  .3228 22

 َٕرْاٌ يسًذ خالل ازًذ  .3229 23

 َٕرْاٌ ٚسٛٗ انظٛذ يسًذ  .3230 24

 انززٛى يسًٕدْاخز رفؼد ػثذ   .3231 25

 ْذٚز زظٍٛ ازًذ زظٍٛ  .3232 26

 ْشاو ػاطف ػًز ػهٗ  .3233 27

 ُْذ خٛزٖ ػثذ انسهٛى زظٍٛ  .3234 28

 ٔطاو يسًٕد ػثذ انظًٛغ ػثذ انؼال  .3235 29
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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 كشف 

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب 

 ( االَراج انسٕٛاَٗ ٔانذٔاخٍ تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222هؼاو اندايؼٗ ن ( 9) ندُح رلى 

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

  9ندُح 
 أ( يدرج )

 قسى األراضي وادلياه
 عهوياخلايس اندور 

 اجلناح انقبهي

 محمد المجٌد عبد احمد محمد االء  .2324 1

 عبدالمنعم احمد ابوعمره احمد  .2323 2

 بهلول محمود اشرف احمد  .2323 3

 احمد االه عبد السٌد احمد  .2323 4

 حافظ ناجً احمد حافظ احمد  .2323 5

 عبدالعال فاضل محمد حسام احمد  .2323 6

 احمد عوض رجب احمد  .2323 7

 محمود جابر زكرٌا احمد  .2322 8

 النعٌم عبد محمود المنعم عبد احمد  .2322 9

 عباس احمد عبدهللا احمد  .2323 10

 مصطفى فرغل عصام احمد  .2324 11

 علً محمود محمد احمد  .2323 12

 عبدالرحمن محمود ناصر احمد  .2323 13

 احمد علً نبٌل احمد  .2323 14

 محمد جابر كمال اروى  .2333 15

 محمد عبدالكرٌم ابراهٌم اسامة  .2333 16

 حامد حسنى محمد المحسن عبد اسامه  .2333 17

 مصطفى محمد اشرف اسراء  .2332 18

 محمد فتحى خالد اسراء  .2332 19

 علً محمد غرٌب اسماء  .2333 20

 محمود العظٌم عبد محمد امانى  .2334 21

 الشافً عبد احمد احمد امانً  .2333 22

 رواى حمدان خلف امل  .2333 23

 حسن على ممدوح انتصار  .2333 24

 على حمدى احمد اٌه  .2343 25

 عبدالعال احمد محمد باسم  .2343 26

 صلٌب لوٌس عدلى بشوى  .2343 27

 سعٌد عبده جرجس توماس  .2342 28

 احمد احمد فؤاد جودة  .2342 29
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Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانث تأطًاء طالب  

 ( االَراج انسٕٛاَٗ ٔانذٔاخٍ تثزَايح)   انًظدهٍٛ

 و 2223/  2222هؼاو اندايؼٗ ن ( 12) ندُح رلى 

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

  12ندُح 
 (ب  يدرج )

 قسى األراضي وادلياه
 عهوياخلايس اندور 

 اجلناح انقبهي

 العال عبد حامد العال عبد الحامدي  .5623 1

 محمد جابر محمد حبٌبه  .5622 2

 محمد عالم احمد حسام  .5623 3

 احمد الجواد عبد اشرف حسام  .5623 4

 محمود عبدالحمٌد رفعت حسٌن  .5623 5

 احمد حمدي رفعت حمدي  .5633 6

 محمد قبٌصى الشافى عبد خالد  .5631 7

 محمود ابوالحمد عبدالحمٌد خالد  .5636 8

 محمد ماهر محمد خالد  .5635 9

 احمد الاله عبد العظٌم عبد دالٌا  .5633 10

 حسٌن عباس مدكور دالٌا  .5633 11

 ابراهٌم حسان ممدوح دعاء  .5632 12

 احمد حامد احمد راندا  .5633 13

 الفتاح عبد حنفً محمد رحمة  .5633 14

 طلب سٌد فرٌد رحمه  .5633 15

 محمد جالل اشرف رؤى  .5633 16

 احمد عزالدٌن عبدالاله الزهراء  .5631 17

 محمد على عاصم زٌاد  .5636 18

 زخارى المسٌح عبد جوزٌف ساندرا  .5635 19

 بدوي محمود حسن سمر  .5633 20

 ابراهٌم محمد احمد سمٌه  .5633 21

 احمد على محمد شروق  .5632 22

 علً زٌد ابو اسامه شٌرٌن  .5633 23

 جبالى عبدالحمٌد حمدى شٌرٌن  .5633 24

 الرحمن عبد خلف صالح شٌماء  .5633 25

 عباس ٌاقوت ممدوح صابرٌن  .5633 26

 الفتاح عبد محمد عصام الدٌن صالح  .5631 27

 حسن عبالعال خٌرى صالح  .5636 28

 اللطٌف عبد الدٌن نور اشرف ضٌاء  .5635 29
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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب  

 ( االَراج انسٕٛاَٗ ٔانذٔاخٍ تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222هؼاو اندايؼٗ ن  ( 11) ندُح رلى  

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

 

 
 

  11ندُح 
 (ب  يدرج )

 انتاج اندواجنقسى 
 عهوياخلايس اندور 

 انبحزياجلناح 

 طارق خلف احمد نور الدٌن  .2332 1

 حسن عبدالعال خٌرى عادل  .2333 2

 ابراهٌم احمد مطاوع الشافً عبد  .2334 3

 احمد على محمد الاله عبد  .2333 4

 محمد حسان السٌد عبدالرحمن  .2333 5

 زٌد ابو السٌد فرج عبدالرحمن  .2333 6

 عبدهللا محمد ٌاسر عبدالرحمن  .2233 7

 محمد عبدالشافى محمد عبدالشافى  .2233 8

 ٌونس محمد قدرى عبدالمؤمن  .2233 9

 بكرى على فٌصل عزالدٌن  .2232 10

 محمد عبدالعال ابراهٌم على  .2232 11

 اسماعٌل محمود السٌد على  .2233 12

 احمد علً محمد علً  .2234 13

 المجد ابو فتحى السٌد علٌاء  .2233 14

 عباس احمد عبداللطٌف علٌاء  .2233 15

 محمد احمد محسن عماد  .2233 16

 محمود محمد بدوى عمر  .2233 17

 محمد عبدالمنعم الدٌن عصام عمر  .2233 18

 محمد عبدالمغٌث هاشم عمرو  .2233 19

 عبدالرحٌم محمد خٌرالدٌن فاطمه  .2232 20

 احمد عساف ممدوح هفاطم  .2232 21

 فلٌمون فؤاد فروق بطرس  .2233 22

 كٌرلس عادل كلٌب فخرى  .2234 23

 مؤمن خالد عبد الرحمن احمد  .2233 24

 ماجد موسى توفٌق رزق هللا  .2233 25

 فرغلً محمد اشرف مازن  .2233 26

 متى ناصر بخٌت قلد  .2233 27

 محمد احمد جاد هللا عبد اللطٌف  .2233 28

 محمد السٌد محمد سلٌم  .2233 29
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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب  

 ( االَراج انسٕٛاَٗ ٔانذٔاخٍ تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222هؼاو اندايؼٗ ن ( 21) ندُح رلى  

رلى  و

 اندهٕص
  اطى انطانة 

 

 
 

  21ندُح 
 (أ  يدرج )

 انتاج اندواجنقسى 
 عهوياخلايس اندور 

 انبحزياجلناح 

 محمد حفظى عبد الهادى محمد  .5565  .1

 محمد حمدى عبد الحمٌد ابراهٌم  .5563  .2

 حسٌن الرؤف عبد الفتاح عبد محمد  .5563  .3

 احمد ابوحسٌبه عبدالرازق محمد  .5562  .4

 على محمد على محمد  .5563  .5

 حسن الموجود عبد محمود محمد  .5563  .6

 احمد حسٌن مهنً محمد  .5563  .7

 عبدالحمٌد محمود احمد مصطفى  .5553  .8

 السٌد محمود طارق مصطفى  .5551  .9

 الراضً عبد صادق عادل مصطفى  .5556  .10

 محمد مصطفى محمود مصطفى  .5555  .11

 احمد حارس محمد مصعب  .5553  .12

 على الحفٌظ عبد سرحان منار  .5553  .13

 العال عبد محمود شرٌف منار  .5552  .14

 احمد محمد محروس مهاب  .5553  .15

 عساف محمد محمد احمد مٌار  .5553  .16

 حكٌم مرٌد اٌوب مٌنا  .5553  .17

 موسى نصٌف صبرى مٌنا  .5533  .18

 ازًذ يسًذ ػهٕٛ َاْذ  .5531  .19

 اتزاْٛى خهف اتزاْٛى َذٖ  .5536  .20

 ػطّٛ ػثذانزاسق ػطّٛ َٕرِ  .5535  .21

 يسًذ ازًذ َاصز َٕرْاٌ  .5533  .22

 يشٚذ يسًٕد ْشاو ْانّ  .5533  .23

 يطأع زهًٗ يسًذ ْذٚز  .5532  .24

 اطًاػٛم انًصزٖ ػاصى ٚارا  .5533  .25

 ػثذانؼشٚش اتٕانفضم يسًذ ٚاطًٍٛ  .5533  .26

 يسًذ هللا ػثذ شؼثاٌ ٕٚطف  .5533  .27

 يسًذ درٔٚش ػثذانؼاطٗ ٕٚطف  .5533  .28

 يظان رضا ػادل ٕٚنٛاَا  .5531  .29
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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب  

 ( ػهٕو ٔذكُٕنٕخٛا االغذٚح تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 13) ندُح رلى  

 

 

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

 13ندُح 
 (ب  يدرج )

 احملاصيمقسى 
 عهويانزابع اندور 

 انبحزياجلناح 

 ازًذ يسًٕد ازًذ االء  .5536 1

 يسًذ هللا خهف اشزف الءا  .5535 2

 دٚاب طؼٛذ دٚاب ازًذ  .5533 3

 يسًذ يسًذ صالذ ازًذ  .5533 4

 انؼشٚش ػثذ زهًٗ انؼشٚش ػثذ ازًذ  .5532 5

 انالِ ػثذ ايٍٛ انٕازذ ػثذ ازًذ  .5533 6

 ػهٗ ازًذ كًال ازًذ  .5533 7

 ػثذانؼشٚش ازًذ يسًٕد ازًذ  .5533 8

 انظٛذ يصطفٗ يسًٕد ازًذ  .5523 9

 يسًذ يٓزاٌ يسًٕد ارٖٔ  .5521 10

 ػثذانهطٛف يسًذ ػثذانفراذ اطزاء  .5526 11

 انذٍٚ كًال ػهٗ يسًٕد اطزاء  .5525 12

 يسًٕد اتزاْٛى انماضٗ اطًاء  .5523 13

 ػهٗ ػثذِ يسًذ اطًاء  .5523 14

 ازًذ زايذ يسًٕد اطًاء  .5522 15

 ػثذانزطٕل ازًذ زشًد اياَٗ  .5523 16

 خضٛزٖ ازًذ يسفٕظ اياَٗ  .5523 17

 رٚاض ثاتد يؼٕض اياَٗ  .5523 18

 ػُاَٗ صذٚك اشزف ايُّٛ  .5533 19

 يسًٕد يسًذ ػاتذ ّايُٛ  .5531 20

 يسًٕد يٓزاٌ انظًٛغ ػثذ ّايُٛ  .5536 21

 انؼال اتٕ درٔٚش انؼال اتٕ ِايٛز  .5535 22

 انغُٗ ػثذ انكزٚى ػثذ ازًذ آَار  .5533 23

 يسًٕد ازًذ ػاطف اًٚاٌ  .5533 24

 انهطٛف ػثذ ػهٗ يسًذ اًٚاٌ  .5532 25

 هللا ػثذ يسًٕد ػالء اًٍٚ  .5533 26

 اندهٛم ػثذ ػهٗ رشاد اّٚ  .5533 27

 يسًٕد اطًاػٛم ػثذانسًٛذ اّٚ  .5533 28
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Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف

  انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب  

 ( ػهٕو ٔذكُٕنٕخٛا االغذٚح تثزَايح) 

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ   ( 14) ندُح رلى  

  
 

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

 14ندُح 
 (أ  يدرج )

 احملاصيمقسى 
 عهويانزابع اندور 

 انبحزياجلناح 

 انسًٛذ ػثذ يُصٕر ػثذانسًٛذ اّٚ  .5533 1

 انظٛذ فرسٗ ياْز اّٚ  .5531 2

 يسًذ فرسٙ ْاَٙ اّٚ  .5536 3

 ػثذانمادر يسًذ ػادل خٓاد  .5535 4

 تشٛز يسًذ يسًذ خٕدج انثٓا اتٕ يسًذ خٓاد  .5533 5

 يسًذ كًال يسًذ خٓاد  .5533 6

 انظًاٌ يسًذ صاتز زُاٌ  .5532 7

 يزخاٌ يٕرٚض طاير زُض  .5533 8

 ازًذ رخة ازًذ خهٕد  .5533 9

 دػاء اتزاْٛى انظٛذ يسًذ  .5533 10

 ػثذانسًٛذ صادق لذرٖ دػاء  .5533 11

 يٕطٙ انذٍٚ شًض يٕطٙ دَٛا  .5531 12

 زظٍٛ صذٚك ػثذِ دٚاَا  .5536 13

 يسًذ طّ خٛز ػهٗ دُٚا  .5535 14

 انظمطٙ يصطفٗ كايم راَٛا  .5533 15

 انظًٛغ ػثذ زُفٗ يسًذ راَٛا  .5533 16

 ازًذ زهًٗ يصطفٗ رزًح  .5532 17

 خهٛم انالِ ػثذ يسًٕد ازًذ رشا  .5533 18

 هللا ػطٛد ػثذهللا فزج رغذِ  .5533 19

 ػثذانؼال َاخر كًال رلّٛ  .5533 20

 ػثذانززًٍ يسًذ ػثذانؼهٛى رَذِ  .5333 21

 ازًذ يسًذ ٚاطز رٔاٌ  .5331 22

 يسًذ صاتز خانذ رؤٖ  .5336 23

 انالِ ػثذ انزاضٙ ػثذ ذاج رٚٓاو  .5335 24

 يسًذ انثز ػثذ خًٛم رٚٓاو  .5333 25

 انًالن ػثذ خزخض انمًص انًالن ػثذ طاَذٖ  .5333 26

 انظٛذ زافع رخة طهًٗ  .5332 27

 يسًذ انسًٛذ ػثذ ازًذ طهًٙ  .5333 28

 يسًذ شاكز خانذ طًاذ  .5333 29
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Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانث تأطًاء طالب  

 ( ػهٕو ٔذكُٕنٕخٛا االغذٚح تثزَايح)  انًظدهٍٛ

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ ( 15) ندُح رلى 

 

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

 15ندُح 
 (ب  يدرج )

 عهوو األنبانقسى 
 عهويانثانث اندور 

 انبحزياجلناح 

 محمد خلف محمود سهى  .5333 1

 سهٌله محمود فرج هللا على  .5313 2

 شروق سٌد علً سلٌمان  .5311 3

 شٌرٌن عصام عبد الجابر احمد  .5316 4

 شٌماء رمضان محمد احمد  .5315 5

 شٌماء ممدوح احمد محمد  .5313 6

 ضحى ربٌع توفٌق احمد  .5313 7

 عبد الرحٌم الرماح احمد احمد  .5312 8

 عبد هللا حلمى مهدى محمد  .5313 9

 الناصر احمد كٌالنىعلٌاء عبد   .5313 10

 عمر جاد الكرٌم صابر حسن  .5313 11

 فرحه محمد مصطفى عبد الحمٌد محمد  .5363 12

 لمٌاء محمود محمد عبدالستار  .5361 13

 محمد عصمت عدلى عبد الحمٌد  .5366 14

 محمد ممدوح كامل عبد الاله  .5365 15

 محمد هاشم محمود محمد  .5363 16

 محمود كمال ابو القاسم سلٌم  .5363 17

 محمد احمد حامدمحمود   .5362 18

 مروة السٌد عبده ابو عمره  .5363 19

 الرحمن عبد احمد محمد همرو  .5363 20

 مروه مدحت حسن محمد  .5363 21

 مروه وائل عثمان محمود  .5353 22

 مرٌم االسد عبد العاطى اٌوب  .5351 23

 مرٌهان جمعه محمد بخٌت  .5356 24

 مصطفى عبد المحسن عبد القادر عبد الغنى   .5355 25

 على العال عبد العارف منار  .5353 26

 احمد محمدٌن اٌمن منار  .5353 27

 الضمرانى احمد خالد منار  .5352 28

 احمد مصطفى على منار  .5353 29
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Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف 

 انًظرٕ٘ انثانث تأطًاء طالب 

 ( ػهٕو ٔذكُٕنٕخٛا االغذٚح تثزَايح)  انًظدهٍٛ

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ (  16) ندُح رلى  

 
 

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

 16ندُح 
 (أ  يدرج )

 عهوو األنبانقسى 
 عهويانثانث اندور 

 انبحزياجلناح 

 منار ناصر على عبد المولى  .3438 1

 محمد عبدالرحمن محمد منال  .3439 2

 بدوى محمد السٌد مها  .3440 3

 جٌد حبٌب بخٌت مهرائٌل  .3441 4

 على محمد بهاء مٌادة  .3442 5

 مٌادة عبد الفضٌل محمد عبد الاله  .3443 6

 عبدالحافظ سٌد مهدى ناصر  .3444 7

 جورجى عازر طلعت نانسى  .3445 8

 امٌن نصرالدٌن االدهم نجوى  .3446 9

 محمود سٌد ناصر ندا  .3447 10

 حجازي جابر مرسً نسمة  .3448 11

 رمضان خلٌفة ابراهٌم نهى  .3449 12

 عبدالراضً عمر احمد نوران  .3450 13

 احمد عٌسى احمد نوران  .3451 14

 احمد محمود صابر نوره  .3452 15

 على محمد ابوالحمد نورهان  .3453 16

 عبدالرحمن رافت احمد سامح نورهان  .3454 17

 احمد محمد طه نورهان  .3455 18

 دروٌش الدٌن عز ٌاسر نورهان  .3456 19

 نورالدٌن خٌرى ممدوح نوفا  .3457 20

 حسنٌن احمد شعبان هاجر  .3458 21

 هاشم احمد محمود هاجر  .3459 22

 احمد الحمٌد عبد مشهور هاٌدى  .3460 23

 حسن حسٌن سلٌم هللا هبة  .3461 24

 محمد عبدالحمٌد حازم هبه  .3462 25

 شحاتة خلف الناصر عبد هٌام  .3463 26

 عبدالكرٌم محمود على وفاء  .3464 27

 سٌد احمد اٌمن ٌاسمٌن  .3465 28

 ٌوسف طه محمد السٌد  .3466 29
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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب  

 ( ٔلاٚح ٔايزاض انُثاخ تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 13) ندُح رلى  

 

  اطى انطانة رلى اندهٕص و

  13ندُح 
 (ب  يدرج )

 انوراثةقسى 
 عهويانثاين اندور 

 انبحزياجلناح 

 عثمان محمد احمد ابوبكر الءا  .3467 1

 محمد السٌد عزت الءا  .3468 2

 محمد فكرى محسن الءا  .3469 3

 السٌد العال عبد ممدوح الءا  .3470 4

 محمد على حسنى احمد  .3471 5

 السٌد مصطفى محمد احمد  .3472 6

 الحافظ عبد محمد محمد هشام ارٌج  .3473 7

 عبداللطٌف ابوالحمد محمد اسامه  .3474 8

 محمد الٌزٌد ابو احمد اسراء  .3475 9

 جاد ثابت جاد اسماء  .3476 10

 غالب كامل محمد اسماء  .3477 11

 محمد المبدى عبد عزت اشرقت  .3478 12

 بطرس نمر االمٌر امال  .3479 13

 ٌونس محمد ٌونس امانً  .3480 14

 محمد العزٌز عبد المصري امل  .3481 15

 محمود الرحمن عبد رمضان امنه  .3482 16

 احمد عزت احمد امٌره  .3483 17

 الرحٌم عبد عٌد العارف هامٌر  .3484 18

 محمد علً هشام انغام  .3485 19

 محمد محمد السٌد اهداء  .3486 20

 توفٌق سلٌمان الدٌن عالء اٌات  .3487 21

 احمد الجٌد عبد العال عبد اٌمان  .3488 22

 المجد ابو العظٌم عبد ٌحًٌ اٌمان  .3489 23

 حسٌن مسعود ابوالسعود اٌه  .3490 24

 محمد عالم خالد اٌه  .3491 25

 القادر عبد محمد كامل اٌه  .3492 26

 ثابت ٌوسف ماهر بٌشوى  .3493 27

 المرسى محمد احمد جهاد  .3494 28

 الرحمن عبد احمد هانى جهاد  .3495 29
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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب  

 ( ٔلاٚح ٔايزاض انُثاخ تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ (  13) ندُح رلى  

 

 

  اطى انطانة رلى اندهٕص و

 13ندُح 
 (أ  يدرج )

 انوراثةقسى 
 عهويانثاين اندور 

 انبحزياجلناح 

 احمد السٌد محمد حمزه  .3496 1

 موسى جابر السٌد حنٌن  .3497 2

 عبدالرحمن محمد احمد دعاء  .3498 3

 احمد على الجرو دعاء  .3499 4

 خلٌفة النعٌم عبد حسٌن رحاب  .3500 5

 رضوان محمد هالل رحاب  .3501 6

 احمد الاله عبد احمد رحمه  .3502 7

 محمد الطٌب ابو فرج رحمه  .3503 8

 محمد الرحٌم عبد مصطفً رحمه  .3504 9

 اللطٌف عبد احمد حسٌن رشاد  .3505 10

 احمد رشاد ٌوسف رشاد  .3506 11

 احمد علً رفعت رؤى  .3507 12

 حمادة عبدالرحٌم عوض رٌهام  .3508 13

 ابوالوفا السٌد على رئٌسه  .3509 14

 اسماعٌل محمد اسماعٌل زٌاد  .3510 15

 هللا ضٌف محمد العزٌز عبد زٌاد  .3511 16

 على عبدالرسول عبدالرحمن زٌنب  .3512 17

 محمد فكرى محمد زٌنب  .3513 18

 احمد ابوالٌزٌد ثابت ساره  .3514 19

 مصطفى جاد حسٌن ساره  .3515 20

 عبدالرحٌم الصٌاد حماد هسار  .3516 21

 عامر عبدالاله عامر شذا  .3517 22

 عبدالحكم برنس السٌد شرٌن  .3518 23

 خلٌفه هللا خلف حنفى شٌرٌن  .3519 24

 محمد محمود السٌد شٌماء  .3520 25

 ٌونس حمدي ممدوح الشٌماء  .3521 26

 برهام ماجد جابر صفاء  .3522 27

 الحمٌد عبد كامل منصور الدٌن ضٌاء  .3523 28

 السٌد على عصام عبدالرحمن  .3524 29
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Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف 

 انًظرٕ٘ انثانث تأطًاء طالب 

 ٔلاٚح ٔايزاض انُثاخ ( تثزَايح)  انًظدهٍٛ

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 19) ندُح رلى  

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

 19ندُح 
 (ب  يدرج )

 أيزاض اننباتقسى 
 عهوياألول اندور 

 انبحزياجلناح 

 احمد محمود عاصم عبدهللا  .3525 1

 كامل رفعت احمد عبٌر  .3526 2

 اسماعٌل مصطفى الرحٌم عبد عال  .3527 3

 حسٌن كمال اكرم عمر  .3528 4

 عثمان حمدان محمد عنتر  .3529 5

 الحمٌد عبد العزٌز عبد عادل غادة  .3530 6

 دهب ابو اسماعٌل احمد الزهراء فاطمة  .3531 7

 بطرس كلٌب ناصر فاٌز  .3532 8

 شنوده شحاته جوزٌف كاترٌن  .3533 9

 احمد سٌد محمود لبنى  .3534 10

 محمد حسن النمٌري لمٌاء  .3535 11

 نجٌب نعٌم عاطف مارى  .3536 12

 محمود جادالرب حاتم محمد  .3537 13

 غانم محمد رافت محمد  .3538 14

 احمد محمد صفوت محمد  .3539 15

 الظاهر عبد الدٌن كمال قدرى محمد  .3540 16

 خلٌل عبدالحمٌد مؤمن محمد  .3541 17

 سٌد محمود جمال محمود  .3542 18

 عمران محمد رمضان محمود  .3543 19

 نورالدٌن محمد صبري محمود  .3544 20

 السٌد احمد عبدالعلٌم محمود  .3545 21

 مصطفى حمٌد ابوالحجاج مرٌم  .3546 22

 مرٌم حشمت عبد اللطٌف ابراهٌم  .3547 23

 مرٌم محمد احمد عالم  .3548 24

 مرٌم نصر على محمد عبد الحافظ  .3549 25

 مصطفى احمد عطا هللا عبد الرحٌم  .3550 26

 مصطفى سالمه صادق محمد  .3551 27

 منار عبد الكرٌم احمد الخضٌرى  .3552 28
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 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 
 

 كشف 

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب 

 ( ٔلاٚح ٔايزاض انُثاخ تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ ( 22) ندُح رلى  

 

 

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

  22ندُح 
 (أ  يدرج )

 أيزاض اننباتقسى 
 عهوياألول اندور 

 انبحزياجلناح 

 منار محمود عبد اللطٌف محمد  .3553 1

 منه هللا اشرف كامل محمود  .3554 2

 مٌار احمد فوزى محمد  .3555 3

 نادٌه محمد سٌف الملوك محمد  .3556 4

 نارٌمان حاتم ابو الفتوح رشوان  .3557 5

 نجاه جمال احمد احمد  .3558 6

 نجوان نعٌم رمٌس روفائٌل   .3559 7

 محمدندا احمد فرج هللا   .3560 8

 ندا حامد محسب على  .3561 9

 ندا محمد احمد محمد  .3562 10

 نرمٌن صبره امٌر حسن   .3563 11

 نهاد صالح محمد حامد  .3564 12

 نور محمد فوزى امٌن  .3565 13

 نورهان اسحاق بولس نوح  .3566 14

 نورهان عدلى خضرى دسوقى  .3567 15

 نورهان فتحى محمد احمد  .3568 16

 نورهان محمد عاطف السمان  .3569 17

 احمد السٌد حسٌن هاجر  .3570 18

 هاجر سعد ابو البٌها عبد العزٌز  .3571 19

 هبه عبد الغنى السٌد عبد النبى  .3572 20

 هدى ابو ضٌف عبد العال حامد  .3573 21

 هدٌر حسٌن محمد حسن  .3574 22

 هدٌر شعبان عباس على  .3575 23

 هٌام خلف ابو العال عثمان  .3576 24

 والء عامر سعد عبد المجٌد  .3577 25

 رشاد ٌوسفٌاسمٌن احمد   .3578 26

 فاطًح انثذر٘ انظٛذ ػهٗ  (5خ) .3579 27

 فٌصل محمود عباس محمود ( 2ش)  .3532 28
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 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانث تأطًاء طالب  

 ( انركُٕنٕخٛا انسٕٛٚح تثزَايح)  انًظدهٍٛ

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 21) ندُح رلى  

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

  21ندُح 
 انزراعي (يدرج ) قسى االقتصاد 

 عهويانثاين اندور 
 1يبىن 

 األوسطاجلناح 

 خلٌل امٌن خالد االء  .3581 1

 عثمان ضاحى حربى احمد  .3582 2

 محمد حسن انور اسراء  .3583 3

 خلف حسنى توفٌق اسراء  .3584 4

 عطً عثمان رافت اسراء  .3585 5

 اللطٌف عبد العال عبد الحمٌد عبد اسراء  .3586 6

 مرسى العزٌز عبد محمد اسراء  .3587 7

 مصطفى محمد مصطفى اسراء  .3588 8

 محمود راضى ٌاسر اسراء  .3589 9

 الصادق حسٌن هللا خلف اسماء  .3590 10

 بكر الكرٌم عبد كمال اسماء  .3591 11

 الدٌن كمال سعدالدٌن محمد اسماء  .3592 12

 الكرٌم عبد ثابت مختار اسماء  .3593 13

 احمد محمد جمال امل  .3594 14

 محمد عبدالمجٌد محمد امل  .3595 15

 الشرٌف هاشم الستار عبد محمده امنٌ  .3596 16

 طه احمد احمد هامٌر  .3597 17

 محمود السٌد رمضان اتاٌ  .3598 18

 الحافظ عبد العزٌز عبد حسنى اٌمان  .3599 19

 احمد بدري صالح اٌمان  .3600 20

 السٌد هاشم السٌد اٌه  .3601 21

 ناجى احمد الٌزٌد ابو بسمة  .3602 22

 نصر محمود ماجد تغرٌد  .3603 23

 على عبدالنعٌم ممدوح حبٌبه  .3604 24

 اسماعٌل على محسن خلود  .3605 25

 عبدالاله محمد ٌوسف دعاء  .3606 26

 محمود احمد حسن دٌنا  .3607 27

 هاشم محمود رمضان دٌنا  .3608 28

 حماده محمود فرٌد راندا  .3609 29
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 مختص الفرقة                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب 

 ( انركُٕنٕخٛا انسٕٛٚح تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 22) ندُح رلى  

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

  22ندُح 
 ) قسى االقتصاد انزراعي ( فصم

 عهويانثاين اندور 
 1يبىن 

 األوسطاجلناح 

 عبدالحمٌد حسن فرٌد رانٌا  .3610 1

 عجٌب عبدالحمٌد االمٌر رباب  .3611 2

 الموجود عبد محمد مؤمن رقٌه  .3612 3

 هللا خلف الدٌن سعد اكرامى رنا  .3613 4

 خلٌفة فهمى الجواد عبد رندا  .3614 5

 محمد عبدالمنعم عالء روان  .3615 6

 رًَٕٚذا رفهّ رسق انهـّ رفهّ  .3616 7

 سُٚة سٚذ تذر٘ يشٚذ   .3617 8

 طارِ اشزف يسًذ يسًٕد  .3618 9

 طارِ اًٍٚ يسًذ انظٛذ  .3619 10

 طارِ زًذٖ ازًذ طٛذ  .3620 11

 طارِ ػصاو انذٍٚ زظٍ ايٍٛ  .3621 12

 ازًذطهًٗ تاطى زظٍٛ   .3622 13

 طهًٗ يسًٕد انثذرٖ يسًذ  .3623 14

 طًاذ زايذ ازًذ يسًذ  .3624 15

 طًز ذسظٍٛ ػٛذ طُطأٖ  .3625 16

 طٓا انظٛذ ػثذ انكزٚى ازًذ  .3626 17

 شزٔق زًادِ يسًٕد زًادِ  .3627 18

 شٓذ ْشاو يسًذ يسًذ  .3628 19

 شٛزٖ صذلٗ سكٗ يظؼذ  .3629 20

 شًٛاء زًاد انظٛذ ازًذ  .3630 21

 احمد جمال خالد الشٌماء  .3631 22

 شًٛاء ريضاٌ ػثذ انهطٛف يسًذ  .3632 23

 شًٛاء يسًٕد ايٍٛ ػثذ انغُٗ    .3633 24

 شًٛاء َاصز ػثذ انؼال ػهٗ  .3634 25

 حافظ محمد ٌاسر الشٌماء  .3635 26

 صفاء ازًذ ازًذ ػثذ انالِ  .3636 27

 صفاء ػالء يسًذ ازًذ  .3637 28

 ػثٛز ػًز ػهٗ يسًذ  .3638 29
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 مختص الفرقة                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانث تأطًاء طالب  

 ( انركُٕنٕخٛا انسٕٛٚح تثزَايح)  انًظدهٍٛ

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 23) ندُح رلى  

  اطى انطانة رلى اندهٕص و

  23ندُح 
 انزراعي ( االرشاد) قسى  يدرج

 عهويانثانث اندور 
 1يبىن 

 األوسطاجلناح 

 ػشِ اطًاػٛم زظٍ اطًاػٛم  .3639 1

 ػهٗ يسًذ انثذرٖ اتٕ انسًذ يسًذ  .3640 2

 ػثذ انزاضٗ ػثذ انٓادٖ ػهٛاء ازًذ  .3641 3

 ػًار ٚاطز ثاتد لاطى  .3642 4

 ػًار ٚاطز ػثذ انززٛى يسًذ  .3643 5

 غادِ ذٕفٛك اياو ذٕفٛك  .3644 6

 فاطًّ انشْزاء طًٛز يسًذ ػثذ انًُؼى  .3645 7

 فاطًّ سٍٚ انؼاتذٍٚ اتٕ انٛشٚذ يسًذ  .3646 8

 عوض سامى نظمى الفت  .3647 9

 فززّ يسًذ انًٓذٖ ػثذ انُؼٛى ػثذ انززٛى  .3648 10

 كٛزطرٍٛ رٔياَٗ ذايز غاتٕٛص  .3649 11

 يادنٍٛ يٕطٗ يٓاتظٗ يٕطٗ  .3650 12

 يارُٚا صاتز سكٗ ػشيٗ  .3651 13

 يارُٚا يدذٖ طًؼاٌ خٛذ  .3652 14

 يسًذ ػثذِ زايذ ازًذ  .3653 15

 يسًٕد اتزاْٛى خٕدِ يسدٕب  .3654 16

 يزاو ازًذ خهف هللا ػثذ انصادق  .3655 17

 يزِٔ يسًذ يسًذ زظٍٛ  .3656 18

 انًظٛر خاد يزٚى خٕسٚف ػثذ  .3657 19

 يزٚى يزسٔق يسًذ اتزاْٛى  .3658 20

 يزٚى يُصٕر يظؼذ طًؼاٌ  .3659 21

 يؼرش خًال ذٕفٛك فزغم  .3660 22

 يُار ثزٔخ رتٛغ يسًذ  .3661 23

 يُار خهف زايذ ازًذ  .3662 24

 يُار يسًذ كايم زًذاٌ  .3663 25

 يُال ػشاٚى صاتز ػهٗ  .3664 26

 يُال يسًذ ػثذ انسًٛذ َٕٚض  .3665 27

 انًدذ ػهٗ طثاق يُّ هللا ازًذ اتٕ  .3666 28
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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 

 

 كشف 

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب 

 ( انركُٕنٕخٛا انسٕٛٚح تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 24) ندُح رلى  

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

  24ندُح 
 انزراعي ( االرشاد) قسى  فصم

 عهويانثانث اندور 
 1يبىن 

 األوسطاجلناح 

 زظٍ ْاشى خهٛميُّ هللا   .3667 1

 يُّ هللا يسًٕد ػهٗ يسًٕد  .3668 2

 يُّ هللا ٚاطز رفؼد ػثذ انززًٍ  .3669 3

 يُٗ ازًذ يسًذ يسًٕد  .3670 4

 يٓا ضازٙ ذٕفٛك طهًٛاٌ  .3671 5

 َداذ طؼٛذ زهًٗ فزاج   .3672 6

 َذا ػثذ انززٛى ازًذ يسًٕد  .3673 7

 َذاء يسًذ ػثذ انززٛى يسًٕد  .3674 8

 َذٖ رفؼد تذرٖ ػثذ انسافع  .3675 9

 َذٖ صفٕخ يسًذ طؼٛذ  .3676 10

 َذٖ كًال انذٍٚ ريضاٌ ازًذ  .3677 11

 َزٚٓاٌ ْارٌٔ اتزاْٛى ْارٌٔ  .3678 12

 َظًّ ػثذانًُؼى رشاد ػثذانًُؼى  .3679 13

 َٕرْاٌ طؼذ خٛزٖ انثذرٖ  .3680 14

 َٕرْاٌ ػادل يسًذ ْاشى  .3681 15

 َٕرْاٌ ػثذ انٕازذ يسًٕد ػشاو  .3682 16

 َٕرْاٌ ػثذانززٛى انظٛذ ػثذ انهطٛف  .3683 17

 ْاخز ػش انذٍٚ ػثذ انشكٕر غًُٛٗ  .3684 18

 ْذٚز اشزف يسًذ ػثذ انؼال  .3685 19

 ُْاء ٕٚطف زظٍ ػهٗ  .3686 20

 ُْذ يُرصز يسًذ زظٍٛ  .3687 21

 ْٛاو انثذرٖ ػثذ انسًٛذ زظٍ  .3688 22

 ٔفاء زظٍ ازًذ اتٕ سٚذ  .3689 23

 ٔفاء طًٛز انٕرداَٙ ػثذ انززًٍ  .3690 24

 ٔالء ازًذ صاتز ػثذ انًٕخٕد  .3691 25

 يسًذ خاتز يسًذٚارا   .3692 26

 دانٛا يسًذ ػثذ انفراذ ػثذ انُثٙ ) ق ( .3693 27

 يٓا خًال ػثذ انًدٛذ يسًذ (1خ) .3694 28
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 عصمت عبد الرؤفا /                                                                                                                                                                                                                       

  

Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 كشف 

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب 

 ( انؼهٕو االلرصادٚح ٔاالخرًاػٛح تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 25) ندُح رلى  

  اطى انطانة رلى اندهٕص و

  25ندُح 
 ( جـ)  يدرج

 عهويانزابع اندور 
 1يبىن 

 األوسطاجلناح 

 الصغٌر على محمد ابراهٌم  .3695 1

 على احمد حجاج احمد  .3696 2

 حسٌن حسن رمضان احمد  .3697 3

 على زهٌر رمضان احمد  .3698 4

 محمد العربى فتحى احمد  .3699 5

 محمود على عاطف اسراء  .3700 6

 السٌد محمود على اسراء  .3701 7

 مرسً فوزي عادل هامٌر  .3702 8

 احمد عبدالرحٌم عبدالرؤف اٌمان  .3703 9

 احمد محمد حسن اٌناس  .3704 10

 محمد حمادى ابو التاٌب آٌه  .3705 11

 محمد الرحٌم عبد محمد اٌه  .3706 12

 مكسٌموس زكى عٌد جوزٌف  .3707 13

 ابراهٌم عبدالرحمن عبدالشافى خالد  .3708 14

 مرسى حسانٌن اسعد دنٌا  .3709 15

 مسعد توفٌق رافت رامى  .3710 16

 على حسن مؤمن رحمة  .3711 17

 صدٌق رومانى جرجس رٌمون  .3712 18

 على ابراهٌم حمدان ساره  .3713 19

 فاضل احمد محمود هسار  .3714 20

 خلٌل محمود مجدى سحر  .3715 21

 سرٌج شوقً ادور سمٌح  .3716 22

 احمد عباس مصطفى سهٌلة  .3717 23

 محمد سعد كلٌب العزٌز عبد  .3718 24

 المجٌد عبد خلف احمد المجٌد عبد  .3719 25

 محمود محمد حربى عبدالرحمن  .3720 26
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Sohag University 

Faculty Of Agriculture 

Management of student Affairs  
  

 

 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب  

 ( انؼهٕو االلرصادٚح ٔاالخرًاػٛح تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 62) ندُح رلى  

  اطى انطانة رلى اندهٕص و

  26ندُح 
 فصم )أ(

 عهوي انزابعاندور 
 1يبىن 

 األوسطاجلناح 

 محمد الرحٌم عبد محمد عبدالرحٌم  .3721 1

 اسماعٌل عبدهللا عصام عبدهللا  .3722 2

 محمد عزالدٌن محمد عزالدٌن  .3723 3

 حفنى كامل عاصم على  .3724 4

 الصغٌر احمد محمد احمد عمر  .3725 5

 محمد حسن احمد عمرو  .3726 6

 سلٌمان الطاهر عامر غاده  .3727 7

 ابوالحمد مطاوع حسٌن فهد  .3728 8

 حبٌب فرح معوض كرم  .3729 9

 حنٌن بولس صادق كرٌستوفر  .3730 10

 احمد مصطفى جمال كرٌم  .3731 11

 سرجٌوس بادٌر اٌوب ماري  .3732 12

 حسٌن عبدهللا حسٌن محمد  .3733 13

 ابراهٌم محمود شعبان محمد  .3734 14

 محمد الصغٌر العال عبد محمد  .3735 15

 محمد راضً ٌسري محمد  .3736 16

 فزاع سالم السٌد محمود  .3737 17

 السٌد السٌد صالح محمود  .3738 18

 على محمد ظرٌف محمود  .3739 19

 شحاته احمد عادل محمود  .3740 20

 برٌقى اللطٌف عبد العال عبد محمود  .3741 21

 حسٌن السٌد عبدالحمٌد محمود  .3742 22

 محمد محمد محمد محمود  .3743 23

 الشافى عبد المحسن عبد حماده الدٌن محى  .3744 24

 محمد احمد خالد مروة  .3745 25

 جالل محمد ابراهٌم مروه  .3746 26
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 جامعة سوهاج
 كلية الزراعة

 ادارة شئون الطالب
 

 كشف

 انًظرٕ٘ انثانثتأطًاء طالب  

 ( انؼهٕو االلرصادٚح ٔاالخرًاػٛح تثزَايح)  انًظدهٍٛ 

 و 2223/  2222نهؼاو اندايؼٗ  ( 32) ندُح رلى  

 اطى انطانة  رلى اندهٕص و

  23ندُح 
 (االنتاج احليواين) قسى  يدرج

 عهوي اخلايساندور 
 1يبىن 

 األوسطاجلناح 

 محمد رمضان اٌمن مرٌم  .3747 1

 احمد عٌسى الاله عبد مرٌم  .3748 2

 محمد على اسماعٌل مصطفى  .3749 3

 محمد محمود حسانٌن منار  .3750 4

 عنتر ٌسٌن رفعت منار  .3751 5

 مرسى الدٌن صالح ناصر منار  .3752 6

 روفائٌل لطفى وجٌه مهرائٌل  .3753 7

 طانٌوس واقٌم الدٌب مٌالد  .3754 8

 عبداللطٌف على اشرف نانسى  .3755 9

 على محمد على ناهد  .3756 10

 محمد راجح العلٌم عبد نجالء  .3757 11

 عبدالعال محمد حشمت ندا  .3758 12

 ابراهٌم احمد مشوادى نرمٌن  .3759 13

 اللطٌف عبد خلف ناصر نصرة  .3760 14

 علً ابوزٌد طاهر نورا  .3761 15

 احمد الرحمن عبد هانى نوران  .3762 16

 محمد الصافً عثمان نورهان  .3763 17

 اسماعٌل عٌد رجب هاجر  .3764 18

 محمد محمد سعٌد هاجر  .3765 19

 احمد نصحى محمد هدى  .3766 20

 السٌد الكرٌم فضل خالد هدٌر  .3767 21

 محمود امٌن محمود همت  .3768 22

 سلٌم عبدالمعز طارق هند  .3769 23

 رفاعً صادق المنصف عبد وفاء  .3770 24

 محمد بخٌت محمد ولٌد  .3771 25

 عبدالرحمن على شعبان ٌوسف  .3772 26

 رضوان ٌونس محمد ٌونس  .3773 27

 


