
 
 
 

 جامعة سوهاج 
 كليـــة الرتبيــة
 شئون الطـالب

 

 

 م2019-2018بيان بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي رياضيات للعام اجلامعي 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م
  ابانوب الضبع موريس شاكر 8641 1

  ابانوب رأفت خير كامل 8642 2

  ابتسام ناصر أحمد سليمان 8643 3

  احسان أحمد محمد جبالى 8644 4

  أحمد أحمد عوض عبد الاله 8645 5

  أحمد رمضان أحمد محمد 8646 6

  أحمد عبد اللطيف أحمد عطيه 8647 7

  أحمد عبد هللا ابراهيم أحمد 8648 8

  أحمد هاشم محمود عبد الاله 8649 9

  أسامه محمود هاشم أحمد 8650 10

  إسراء السيد ناجح محمد 8651 11

  إسراء صديق خلف محمد 8652 12

  إسراء عبد الجابر السيد محمد 8653 13

  إسراء عالء كمال أحمد 8654 14

  أحمد جاللإسراء مختار  8655 15

  إسالم حمدي ثابت عبد هللا 8656 16

  أسماء أحمد عبد هللا عبد الرازق  8657 17

  أسماء بسيونى السيد أحمد 8658 18

  أسماء رمضان على عبد هللا 8659 19

  أسماء عبد الراضى محمود محمد 8660 20

  أسماء عبد العال محمد مبارك 8661 21

  عبدهأسماء محمد حسن  8662 22

  أسماء محمود على أحمد 8663 23

  اسيا حسن موسى حسين 8664 24

  االء أبا الحسن على سالم 8665 25



 
 
 

 جامعة سوهاج 
 كليـــة الرتبيــة
 شئون الطـالب

 

 

 م2019-2018تابع: بيان بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي رياضيات للعام اجلامعي 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م
  االء جمال أحمد محمد 8666 26

  السيد أحمد عبد الرحيم بركات 8667 27

  الهام عصام منصور عثمان 8668 28

  أمانى الجميل أحمد صبره 8669 29

  أمانى العجيلى عبد الرازق أحمد 8670 30

  امنه رمضان أحمد سليمان 8671 31

  أميره فهمي محمد أحمد 8672 32

  انجى نصحى شنوده خليل 8673 33

  سيد حسن ايات محمد 8674 34

  إيمان أحمد عبد اللطيف عبد الرحيم 8675 35

  إيمان عادل السيد اسماعيل 8676 36

  إيمان عاطف حافظ على 8677 37

  إيمان على محمد أحمد 8678 38

  إيمان مظهر عباس عبد الاله 8679 39

  ايه جمال عبد العليم عطيه 8680 40

  ايه حجازى سعد عمران 8681 41

  ايه صبرى أحمد عبد هللا 8682 42

  ايه عبد العظيم جالل عبد المجيد 8683 43

  ايه عماد مدنى عمران 8684 44

  ايه عيد محمد على 8685 45

  ايه محمد أحمد حسين 8686 46

  ايه محمد أحمد سالمه 8687 47

  ايه محمد رمضان أحمد 8688 48

  بسمه راجى جميل قسطندى 8689 49

  بسمه صبرى محمود محمد 8690 50



 
 
 

 جامعة سوهاج 
 كليـــة الرتبيــة
 شئون الطـالب

 

 

 م2019-2018تابع: بيان بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي رياضيات للعام اجلامعي 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م
  بسمه محمد حلمي ابوالفضل 8691 51

  بسمه محمود يوسف محمد 8692 52

  بيتر عماد رشدى قلدس 8693 53

  عبد المعروف عبد هللا حجازى  تيسير 8694 54

  جاكلين كامل ثالوث شحاته 8695 55

  جمال عبد الناصر محمد عبد العزيز 8696 56

  جهاد عبد الباسط محرز عويس 8697 57

  جهاد قبيصى محمد قبيصى 8698 58

  جون نبيل نعيم قرقار 8699 59

  حسناء عبد المحسن السيد طه 8700 60

  محمود أحمد حمادحسناء  8701 61

  حكمت محمد عاطف فؤاد 8702 62

  حنان طه محمد عبد الرحمن 8703 63

  حنان محمد بركات محمد 8704 64

  خلود عبد الحميد أحمد محمد 8705 65

  خلود عزت محمد إبراهيم 8706 66

  داليا حسن ثابت عبد المجيد 8707 67

  دعاء رشاد على حسن 8708 68

  دعاء عبد اللطيف عبد القادر همام 8709 69

  دميانه بخيت فهمى قلدس 8710 70

  دميانه جمال حنا اقالديوس 8711 71

  دميانه ناجح سعد عبد المسيح 8712 72

  دوالجى ماهر تادرس دميان 8713 73

  دينا عنتر عطيت هللا محمد 8714 74

  دينا محمد صالح مدكور 8715 75



 
 
 

 جامعة سوهاج 
 كليـــة الرتبيــة
 شئون الطـالب

 

 

 م2019-2018وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي رياضيات للعام اجلامعي  تابع: بيان بأمساء
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م
  دينا ناصر الديب أحمد 8716 76

  دينا يونان لمعى غطاس 8717 77

  راندا عبده نصيف درياس 8718 78

  رانى قيصرى فتح الباب بنيامين 8719 79

  داود شنوده سيداروسرانيا  8720 80

  رانيا عبد المالك جاد بطرس 8721 81

  رحاب عنتر على قاسم 8722 82

  رحاب محمد كامل محمدين 8723 83

  روان حسن على جبريل 8724 84

  روضه رشاد عبد الصبور أحمد 8725 85

  ريم رمضان عبد الحميد محمد 8726 86

  ريم مرزوق عبد الحميد سعيد 8727 87

  ريهام السيد عبد الحميد رجال 8728 88

  ريهام سليمان عبد العزيز سليمان 8729 89

  ريهام محسن عبد اللطيف السيد 8730 90

  زهره الظم أمين محمود 8731 91

  زينب أحمد عثمان عبد هللا 8732 92

  ساره أحمد عايد همام 8733 93

  ساره أشرف أحمد ابراهيم 8734 94

  ساره حافظ هاشم محمد 8735 95

  سعاد أحمد محمد يونس 8736 96

  سلفيا سامح سمير الديب 8737 97

  سماح صابر محمد فرغل 8738 98

  سميحة عاطف صادق محمد 8739 99

  سناء عوض سيد على 8740 100



 
 
 

 جامعة سوهاج 
 كليـــة الرتبيــة
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 م2019-2018تابع: بيان بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي رياضيات للعام اجلامعي 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م

  سهام فتحى أحمد مهنى 8741 101

  سوسنه طلعت ظهرى جماديوس 8742 102

  سوسو على البدري أحمد 8743 103

  شرين رجب قدرى على 8744 104

  شريهان عوض محمد رشوان 8745 105

  شيرى كمال فؤاد جرجس 8746 106

  عزالدين على ابراهيمشيرين  8747 107

  شيرين لطفى مرتجى معوض 8748 108

  شيماء خلف البدري عبد الرحمن 8749 109

  شيماء طلعت محمد سيد 8750 110

  شيماء عطا ثابت أبو ضيف 8751 111

  شيماء محمد خلف محمد 8752 112

  صابرين أحمد عبد العال أحمد 8753 113

  اسماعيلصابرين شحاته السيد  8754 114

  صابرين عبد العال محمد برعى 8755 115

  صالح الدين ناصر ثابت محمد 8756 116

  عبد هللا حسنى محمد عبد الرحيم 8757 117

  على خلف على عبد العال 8758 118

  عمر عبد اللطيف يوسف متولى 8759 119

  فاتن سمير عبد الرحمن 8760 120

  الحفيظ أحمدفاطمه أحمد عبد  8761 121

  فاطمه عبد ربه عبد الصبور عبد ربه 8762 122

  كارولين قابيل جورجيوس مرقص 8763 123

  كرستين كرم حبشي ابراهيم 8764 124

  كرستينا أشرف الديب رزق هللا 8765 125
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 م2019-2018تابع: بيان بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي رياضيات للعام اجلامعي 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م

  كريم عبد اللطيف هريدى هريدى 8766 126

  كيرلس عادل بركات دميان 8767 127

  كيرلس وديع اسرائيل نان 8768 128

  ليلى جمال صابر حسن 8769 129

  مارلين ممدوح نصرى ابراهيم 8770 130

  مارى مجدى شنوده تامر 8771 131

  ماريان ميالد ماهر جرجس 8772 132

  مارينا رفعت فكرى يوسف 8773 133

  مارينا صبرى صابر عبد المسيح 8774 134

  مارينا عيد سعيد حبيب 8775 135

  مارينا ناجح عوض جرجس 8776 136

  مايكل سمير ابراهيم طانيوس 8777 137

  محمد أحمد محمد يوسف 8778 138

  عايد محمد خميس حسن 8779 139

  محمد رمضان العربي أحمد 8780 140

  محمد سليم ابراهيم السمان 8781 141

  محمد عاطف صابر عبد الحميد 8782 142

  محمد مصطفى محمود على 8783 143

  محمد مؤمن مصطفى حمزه 8784 144

  محمود جابر محمود حسانين 8785 145

  محمود محمد السيد محروس 8786 146

  مديحه حمدي محمود محمد 8787 147

  مروه أسعد كمال عبد العزيز 8788 148

  مروه جمال سيد عبد الحليم 8789 149

  مروه محمد محمد محمد على 8790 150



 
 
 

 جامعة سوهاج 
 كليـــة الرتبيــة
 شئون الطـالب

 

 

 م2019-2018تابع: بيان بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي رياضيات للعام اجلامعي 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م

  مريم ايهاب كامل سدره 8791 151

  مريم جمال نظير بباوى  8792 152

  مريم خالد بكر 8793 153

  مريم رفعت نصر بخيت 8794 154

  مصطفى حسن بدوى إبراهيم 8795 155

  مصطفى حمدي على عثمان 8796 156

  مصطفى عبد الحكيم عبده 8797 157

  مصطفى على عبد العال حسين 8798 158

  مصطفى على محمد على 8799 159

  منار أسعد عبد الرحيم أحمد القاضي 8800 160

  منار خيرى على قناوى  8801 161

  منى سليم عبد الحميد عبد الحميد 8802 162

  منى محمود محمد أحمد 8803 163

  مها عبد البديع محمد ابراهيم 8804 164

  مونيكا صموئيل عزيز حكيم 8805 165

  مياده حازم جاد الكريم أحمد 8806 166

  مياده مدحت محمد أحمد 8807 167

  ميرنا يواقيم هابيل ابادير 8808 168

  مينا جمال عبد هللا عطيه 8809 169

  مينا عادل جميل حنين 8810 170

  نانسى سمير داود جاد الكريم 8811 171

  نرمين رفعت رسمي بسكالس 8812 172

  فتحى محمد محمدنسرين  8813 173

  نسمه أحمد محمد عبد العليم 8814 174

  نسمه راجح صابر بخيت 8815 175
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 م2019-2018تابع: بيان بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي رياضيات للعام اجلامعي 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م

  نعمه عبد العزيز سعد الدين عبد العزيز 8816 176

  نورهان السيد عابدين عبد الرحمن 8817 177

  نورهان جمال تامر جادالسيد 8818 178

  هاجر يوسف محمد اسماعيل 8819 179

  هاله صالح محمد السيد 8820 180

  هاله فتحى عبد الحى عبد اللطيف 8821 181

  هانى ميشيل هنى خير 8822 182

  هايدى دراوس جاد هللا دراوس 8823 183

  هبه صالح عبد الفضيل عبد المقصود 8824 184

  هبه عبد الناصر كمال 8825 185

  هبه كمال محمد خليل 8826 186

  هدى شعبان خليل الجيالنى 8827 187

  هدى مصطفى محمد عثمان 8828 188

  هدير سراج مصطفى السيد 8829 189

  هدير مجدى عبد الودود محمد 8830 190

  بخيت عبد الجليل بخواجيهيام  8831 191

  والء سيد محمود مرسى 8832 192

  والء فؤاد محمد جابر 8833 193

  ويصا أشرف بهيج صليب 8834 194

  ياسر محمد عبد السميع 8835 195

  ياسمين طلب سليمان طلب 8836 196

  ياسمين قدرى حسن محمد 8837 197

  يسرا محمد عبد المجيد أحمد 8838 198

  عبد المولى محمد عبد المولى محمد ق 8839 199

  ياسمين جابر خلف ق 8840 200




