
      كلية الهندسة جامعة سوهاج
   إدارة شئون الطالب

(1)سكشن رقم م2019/2018بيان بأسماء طالب الفرقة الرابعة مدنى العام الجامعى
األســــــــــــــــــــــــمم

20ابانوب اشرف زكى بولس14001

20ابانوب عاطف عبد المسيح بخيت24002

20ابانوب عاطف يعموب فانوس34003

21ابراهيم عتمان سليمان على44004

17ابو السعود امام دمحم احمد54005

10احمد الليثى دمحم عبد العال64006

14احمد خالد ابراهيم وحشى74007

11احمد رجب خضيرى احمد84008

17احمد سرحان ناصح لمصان94009

15احمد سعودى محمود احمد104010

21احمد سمير هاشم دمحم114011

13عثمان"احمد فؤاد"احمد عبد الرءوف124012

11احمد عبد النبى دمحم توفيك134013

14احمد عزت عصمان السيد144014

12احمد عالء الدين دمحم محمود154015

19احمد على حامد عبد الرحمن164016

15احمد فتح هللا دمحم عمر174017

15احمد ماهر عبد الرحمن احمد184018

16احمد دمحم حسن عبد الواحد194019

18احمد دمحم عبد العال الشاذلى204020

11احمد دمحم محمود احمد214021

16احمد محمود صديك خليل224022

18احمد محمود نور الدين عبد اللطيف234023

16احمد منصور االمير هاشم244024

13احمد ناصر السيد بدر254025

20ارشى كامل عطا هللا منصور264026

15اسحاق صبرى عطية رزق هللا274027

18اسراء جمال احمد هاشم284028

20اسراء ناصر رمضان احمد294029

18اسالم خالد فتحى دمحم304030

19اسالم عز عبد الحافظ عبد الموجود314031



      كلية الهندسة جامعة سوهاج
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(2)سكشن رقم م2019/2018بيان بأسماء طالب الفرقة الرابعة مدنى العام الجامعى
األســــــــــــــــــــــــمم

18اسالم عوض احمد كمال الدين14032

23اسالم ناجح عبد الحميد احمد24033

20اسالم هاشم برعى عبد الرسول34034

14اسماء مرتضى احمد على44035

19اسماعيل محمود دمحم احمد54036

19اسماعيل مرتضى عبد العال خليفة64037

9افنان عبد الشافى دمحم عطية74038

22االء احمد البدوى عبد الحى84039

22اميرة جميل زكريا رياض94040

17اميرة عاطف دمحم احمد104041

21اميرة لدرى عبد الحليم عبود114042

11اميل الناجح محروص عبد السيد124043

19ايه السيد ابراهيم دمحم134044

15ايوب بسادة حبشى سعد144045

14باسل السيد احمد دمحم154046

24بدور السيد احمد عبد هللا164047

17بسام احمد عبد الاله حسين174048

16بهاء حسين على دمحم184049

20بولس زناتى خليفة عبد المسيح194050

18بيتر كميل شهدى مسرور204051

16تغريد عبد الغنى دمحم عبد النعيم214052

12توماس وصفى نصرى عشم224053

18جابر على جابر على 234054

20جرجس راضى صبحى جاد244055

19جورج محسن سمير صادق254056

18جوزفين ياسر وجيه فهمى264057

20حازم حسين احمد حميد274058

14حسام حسن محمود عبد الرحيم284059

13حسام حسنى احمد عبد الاله294060

14حسن حمدى عبد الحميد ابراهيم304061

16حسن رفعت دمحم احمد314062
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(3)سكشن رقم م2019/2018بيان بأسماء طالب الفرقة الرابعة مدنى العام الجامعى
األســــــــــــــــــــــــمم

24خالد ابو الوفا دليش ابراهيم14063

17خالد احمد دمحم طه24064

15خالد كمال حسانين عبد المادر 34065

19خالد دمحم ابو الوفا يوسف ادم44066

15خالد محمود عبد الاله عبد المجيد54067

13خلود على السيد احمد64068

21دسولى حسن اسماعيل دمحم74069

17رحمه جمال السيد عبد الراضى84070

23رنيا وجيه شحاتة ابراهيم94071

20ريهام زين العابدين حامد عبد الحميد104072

19زكى خلف زكى خلف114073

22سيد رفاعى احمد رفاعى 124074

15شروق صابر انور احمد مهدى134075

20شرين حشمت حلمى عبد الجواد144076

16شيماء عبد الباسط هاللى ابو العز154077

12شيماء محمود خليفة شمروخ164078

17ضياء دمحم ابو الحمد ابو زيد174079

13ضياء دمحم احمد يونس184080

15طارق احمد حسين رشوان194081

16طارق دمحم كرم دمحم فرج204082

21عاصم سمير السيد محمود214083

16عبد الحميد احمد عبد الحميد ابو حمادى224084

16عبد الرحمن جمال سعد حماده234085

14عبد الستار دمحم احمد خلف هللا244086

20عبد السالم دمحم عبد الشافى دمحم254087

9عبد المادر أحمد حمزة أحمد264088

14عبد الكريم يسين ابوالماسم فرغلى274089

16عبد هللا النحاس السيد محمود284090

15عبد هللا على دمحم امين294091

21عبد هللا دمحم الفياض السيد احمد مراد304092

14عبد هللا محمود ابراهيم السيد314093
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(4)سكشن رقم م2019/2018بيان بأسماء طالب الفرقة الرابعة مدنى العام الجامعى
األســــــــــــــــــــــــمم

18عبد المؤمن موسى دمحم موسى14094

20عزام ثروت علم الدين دمحم 24095

21عالء ابراهيم على ابراهيم34096

20عالء البدرى سعد رمضان 44097

15على طه ثابت عبد هللا 54098

17عمر حسين دمحمين عبد الواحد64099

13عمر عبد الرحمن احمد ابو النجا74100

22عمرو خلف حافظ عبد المجيد84101

14فادى مجدى عياد جاد94102

14فاطمة حسين حامد احمد104103

19فواز يوسف فواز يوسف114104

24كرم مجدى فهمى خلة124105

14كيرلس جاد ابو الليف عزيز134106

15كيرلس سمعان عزمى ابراهيم144107

17مارو رافت نظيم نصر هللا154108

20مايكل عصام فهمى لريصة164109

19مجدى عبد الناصر احمد احمد174110

20دمحم احمد جالل عبد الحميد184111

20دمحم احمد حسين حسين194112

17دمحم احمد عبد الرحيم عبد الرحمن204113

16دمحم احمد عبد العزيز حامد214114

16دمحم احمد فرغل صادق224115

15دمحم احمد دمحم حسن234116

22دمحم أسامه دمحم فؤاد عبد هللا244117

21دمحم بدوى حسن دمحم254118

17دمحم جمال عبد العزيز اسماعيل264119

13دمحم حمدى احمد دمحم274120

16دمحم حمزة نور الدين284121

12دمحم رافت عمر دمحم294122

20دمحم رائف حسن دمحم304123

20دمحم رفعت خليفة رفاعى 314124
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(5)سكشن رقم م2019/2018بيان بأسماء طالب الفرقة الرابعة مدنى العام الجامعى
األســــــــــــــــــــــــمم

15دمحم سيد ابراهيم احمد14125

15دمحم طلعت مصطفى دمحم24126

14دمحم عاطف بخيت الربيعى34127

9دمحم عاطف دمحم صاحى44128

24دمحم عبد الباسط دمحم ابو ضيف54129

20دمحم عبد الحميد احمد على64130

21دمحم عبد الخالك احمد عبد الرحيم74131

18دمحم عبد الخالك دمحم عبد العزيز84132

17دمحم عبد الرحيم ابو دهب غالب94133

13دمحم فريد احمد دمحم 104134

23دمحم محمود حامد احمد114135

20دمحم يوسف ابو العز عبد هللا124136

15محمود احمد ابو الوفا دمحم134137

22محمود احمد عبد الرحمن دمحم144138

19محمود انور سليم حسن154139

17محمود خيرت ابو الوفا عبد الرؤف164140

21محمود رمضان دمحم حسن 174141

22محمود سعد الدين حسانين دمحم184142

21محمود صالح على أحمد194143

19محمود طلعت زهدى بدوى204144

18محمود عاطف محمود احمد214145

11محمود عبد الناصر عبد الموجود هاشم224146

20محمود عالء الدين احمد دمحم234147

20محمود لدرى حامد دمحم244148

21محمود دمحم ابو زيد نوير254149

19محمود دمحم علي جاد الكريم 264150

20محمود منتصر دمحم ابراهيم274151

13محمود ناصر عبد الراضى دمحم284152

20مرلس توماس خلف عطية 294153

22مروه جمال احمد دمحم على وليد304154

15مريم رافت اسعد عطا هللا314155
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(6)سكشن رقم م2019/2018بيان بأسماء طالب الفرقة الرابعة مدنى العام الجامعى
األســــــــــــــــــــــــمم

21مصطفى جمال حمدان احمد14156

14مصطفى عبد الاله عثمان ابو زيد24157

20مصطفى عصام احمد محمود34158

14مصطفى عماد دمحم احمد44159

18مصطفى دمحم صديك عبد اللطيف54160

18مصطفى دمحم لناوى دمحم64161

19مصطفى محمود دمحم عبد اللطيف74162

21مصطفى همام السيد همام84163

17مصطفي محمود صادق صابر94164

20مصعب دمحم بحلك سالمه 104165

15منة هللا انصف دمحم سالم114166

16منة جمال عبد الفتاح ابو اليزيد124167

19مها دمحم حسام دمحم ابو الماسم134168

12مؤمنة سيد احمد رسالن144169

19مينا نادر سدران فرج154170

22مينا وجيه الفى رياض164171

14ندا حسنى احمد عبد المحسن174172

22نورهان عزوز ثابت احمد184173

19هاجر ابو الماسم عباس احمد194174

16هانى احمد عبد المولى إبراهيم دمحم204175

15هدير حسن احمد حسن214176

15هند عيسى ابراهيم مسعود224177

13هيثم خالد فوزى عبد العزيز234178

20وائل عاطف زكى صادق244179

14وائل عدلى دمحم اسماعيل254180

13وليد جمال عبد الرسول دمحم264181

17وليد محروس احمد274182

17ياسر ممدوح عبد الشكور 284183

20ياسمين ناجح عبد هللا سعد294184

12يحيى كمال الدين احمد عبد الرحيم304185

23يوستينا مجدى عبد المالن فليب314186

17يوسف ثابت سليم يواليم324187

15يونان صموئيل حليم توفيلس334188


