
 
 
 

 جامعة سوهاج 
 كليـــة الرتبيــة
 شئون الطـالب

 

 

 م2019-2018بيان بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي علوم للعام اجلامعي 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م
  الـابانوب جرجس شفيق غبري 8851 1

  ابانوب شلبى كامل عطيه 8852 2

  ابانوب محروس نعيم فلتس 8853 3

  ابتسام صديق عبد الرحمن خليفة 8854 4

  ابرار حسين توفيق حسين 8855 5

  ابراهيم السيد حسن عبد الوهاب 8856 6

  أحمد اسماعيل فتحى عبد الاله 8857 7

  أحمد خلف نجم ابوضيف 8858 8

  أحمد قناوى بخيت عبد العال 8859 9

  حامد محمودأحمد منصور  8860 10

  اروى ناصر عباس السيد 8861 11

  ازهار على اسماعيل أحمد 8862 12

  إسراء أحمد عطيه يونس 8863 13

  إسراء أحمد فرغل أحمد 8864 14

  إسراء أشرف أحمد تمام 8865 15

  إسراء خلف محمد السيد 8866 16

  إسراء على محمد على 8867 17

  خليلإسراء محمد سليمان  8868 18

  إسراء محمد محمد إبراهيم 8869 19

  إسراء محمد محمد أبو ضيف 8870 20

  إسراء مصطفى عبد العاطي مصطفى 8871 21

  إسراء منصور أحمد محمد 8872 22

  إسراء نائل فوزى نور 8873 23

  إسالم محمود أحمد ابراهيم 8874 24

  أسماء أشرف فؤاد السيد 8875 25



 
 
 

 جامعة سوهاج 
 كليـــة الرتبيــة
 شئون الطـالب

 

 

 م2019-2018بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي علوم للعام اجلامعي تابع: بيان 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م
  أسماء جمال راضى رجب 8876 26

  أسماء حربى سليم مرسى 8877 27

  أسماء عبد الناصر ابراهيم أحمد 8878 28

  أسماء فتحى عبد الهادى عبد الحكيم 8879 29

  أسماء محمد عبد الرحمن يسن 8880 30

  أسماء مصطفى أحمد مصطفى 8881 31

  أسماء وجيه عبد الشافى محمدين 8882 32

  اصاله خالد عبده عبد هللا 8883 33

  افنان أحمد عبد الغنى محمد 8884 34

  االء أبو العال محمد أبو العال 8885 35

  االء أحمد عبد الهادى أبو القاسم 8886 36

  االء مدحت أبو اليزيد سيد 8887 37

  الزهراء جبريل أحمد مهران 8888 38

  الشيماء أحمد حسين بخيت 8889 39

  امال عاطف أحمد بدن 8890 40

  أمانى الضبع ابراهيم نخنوخ 8891 41

  أمانى ايمن القس تادرس فلتاؤوس 8892 42

  أمانى جمال السيد أحمد 8893 43

  عبد الحميد عبد الاله عبد النعيمأمانى  8894 44

  أمانى نادى ابراهيم أحمد 8895 45

  أمل أحمد عارف صبره 8896 46

  أمل محمد صابر صبره 8897 47

  أمل محمد محمود علوان 8898 48

  أمل محمد هشام أحمد بغدادى 8899 49

  امنه صالح محمد محمود 8900 50



 
 
 

 جامعة سوهاج 
 كليـــة الرتبيــة
 شئون الطـالب

 

 

 م2019-2018الفرقة الثالثة شعبة أساسي علوم للعام اجلامعي تابع: بيان بأمساء وأرقام جلوس 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م
  أميره اسحق فؤاد عيسى 8901 51

  أميره البدرى عبد المبدى أحمد 8902 52

  أميره عادل فتحى على 8903 53

  أميره عبد الحميد أحمد عبد العزيز 8904 54

  الحميد خيرى عبد الحميدأميره عبد  8905 55

  أميره فراج محمد محمود 8906 56

  أميره والى عامر مصطفى 8907 57

  امينه عادل بولس جرس 8908 58

  انجى ايليا مكين ابراهيم 8909 59

  انجى مرزق حليم فرج 8910 60

  انجي فوزي خليل مالك 8911 61

  انصاف يحيى عليوه عبد المجيد 8912 62

  انوار محمد عبد الحميد محمد 8913 63

  ايفلين نبيل بشاى لوقا 8914 64

  ايفيلين جميل ورد فرج 8915 65

  ايمان أسعد حسن محمد 8916 66

  إيمان سيد هريدى محمود 8917 67

  إيمان صالح أحمد السيد 8918 68

  إيمان محمد عبد الاله حماد 8919 69

  الموجودإيمان محمد محمود عبد  8920 70

  إيمان محمود أحمد حصاوى  8921 71

  إيناس محمد عبد هللا أحمد 8922 72

  ايه أحمد ابراهيم حامد 8923 73

  ايه حماده محمد السيد 8924 74

  ايه عبد الفتاح محمد على 8925 75
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 م2019-2018تابع: بيان بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي علوم للعام اجلامعي 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م
  ايه كامل البدري أحمد 8926 76

  ايه مرزوق حسان شحاته 8927 77

  ايه منصور شعيب عبد المجيد 8928 78

  ايه نبيل السيد سليمان 8929 79

  باسم رفعت ثابت حبيب 8930 80

  باهي وصفي فكري مشمش 8931 81

  صادق عبد الحميدبسمه عاطف  8932 82

  بسمه على محمد على 8933 83

  بسمه محمد سيد عبد هللا 8934 84

  بسمه محمود أحمد عبد العزيز 8935 85

  بيتر ماهر لطفى عويضه 8936 86

  بشوى رأفت عطا جاد 8937 87

  جهاد أحمد عبد الحليم حسين 8938 88

  جوى جوزيف منير عبد الشهيد 8939 89

  حسناء السيد اسماعيل محمد 8940 90

  حسناء أسامه أحمد محمد 8941 91

  حسناء سعد عبد الراضى محمد 8942 92

  حسين محمد أبو الحمد عبد العزيز 8943 93

  حمديه عبد الاله عبد الجليل حسانين 8944 94

  حنان نصر الدين محمد عبد الاله 8945 95

  داليا جمال محمد رشوان 8946 96

  داود عبده عزيز ابادير 8947 97

  دعاء أحمد محمد راغب 8948 98

  دعاء محمد شوقى خليل 8949 99

  دميانه حربى حبيب حناهللا 8950 100
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 م2019-2018تابع: بيان بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي علوم للعام اجلامعي 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م

  دميانه فارس أنيس بولس 8951 101

  دميانه نشأت حكيم جريس 8952 102

  دنيا حربى كامل عبد النعيم 8953 103

  دنيا عبد الشافى عبد الراضى على 8954 104

  دهب محمد طلعت مصطفى محمد 8955 105

  دوالجى امجد فكرى مساك 8956 106

  ديانا محروس لحظى 8957 107

  تامر سمعانديانا نصري  8958 108

  دينا سمرى رزق حكيم 8959 109

  دينا عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن 8960 110

  دينا عزت سالمان عبد الرحيم 8961 111

  دينا ناصر رشاد غالب 8962 112

  راندا سمير عبد هللا سيدهم 8963 113

  راندا نصرى وصفى شوقى 8964 114

  رانيا ادور حليم رزق  8965 115

  رانيا صالح ذكى هاشم 8966 116

  رانيا فريد تقى بطرس 8967 117

  رانيا ممدوح محمود عبد الاله 8968 118

  رانيا نشأت محمد على 8969 119

  رحاب جمال ثابت محمود 8970 120

  رحاب خالف سيد محمود 8971 121

  رحاب مصطفى محمد عبد الفتاح 8972 122

  الغنىرحمه خليل عبد  8973 123

رحمه عبد الرحيم أبو المجد عبد  8974 124
 اللطيف

 

  رضوه ابو كساب على محمد 8975 125
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 م2019-2018تابع: بيان بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي علوم للعام اجلامعي 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م

  رغدة أحمد محمد محمد 8976 126

  خالد محمود أحمدرنا  8977 127

  روان محمد عبد الحميد مرعى 8978 128

  روشان محمود السيد محمد 8979 129

  روفيدا محمد على محمد 8980 130

  رويدا أبو العالمين محمود أحمد 8981 131

  ريفان طلعت سعيد جرجس 8982 132

  ريهام عاطف السيد همام 8983 133

  ثابتريهام محمود رشاد  8984 134

  زينب أحمد عبد الوهاب أحمد 8985 135

  ساره بهجت امنير جيد 8986 136

  ساره عبد المبدى حسن على 8987 137

  ساره كرم خلف عبد الحافظ 8988 138

  ساره محمد ابراهيم مصطفى 8989 139

  ساره محمد سيد محمد 8990 140

  ساره محمد عرفات حسن 8991 141

  محمود ثابت عبد النبىساره  8992 142

  سدورا عاطف توفيق سعيد 8993 143

  سعيد مقبل شاكر عبد الملك 8994 144

  سماح عبد الحق محمد حسن 8995 145

  سناء جمال عبد المسيح مسعود 8996 146

  سندس صفوت عبد الظاهر السيد 8997 147

  سهام محمد عبد الحليم محمد 8998 148

  العظيم محمد عزوز سوزى عبد 8999 149

  شذا محمد أحمد محمد 9000 150
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 م2019-2018تابع: بيان بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي علوم للعام اجلامعي 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م

  شروق عبد العال أحمد عمار 9001 151

  شنوده راضى رسمى زارع 9002 152

  رومانى مهنى جاد هللاشيرين  9003 153

  شيماء نصر عبده أحمد 9004 154

  صابرين عبد الرحيم محمود أبو زيد 9005 155

  صفاء أحمد أحمد قاسم 9006 156

  صفاء طلعت على السمان 9007 157

  صالح محمد كمال عبد الرحمن 9008 158

  طارق محمد عطيه محمد 9009 159

  محمودعائشه محمد السيد  9010 160

  عبد الرحمن محمد رشاد عبد الحافظ 9011 161

  عبير رفعت السيد حامد 9012 162

  عبير على أحمد محمد 9013 163

  حسين عال على عبد هللا 9014 164

  على حسن عبد الحفيظ حسن 9015 165

  علياء عبد الكريم عبد العزيز يس 9016 166

  غاده أحمد محمود محمد 9017 167

  غاده جمال محمود أحمد 9018 168

  فاطمه حسين محمد حسين 9019 169

  فاطمه نورالدين عبد الرحمن عبد القادر 9020 170

  كاترين ناجى كمال حكيم 9021 171

  كرستينا عزت حلمي جيد 9022 172

  كريستينا اسحق فهمى عطيه 9023 173

  كريمان محمود محمد محمود 9024 174

  كيرلس رأفت عجيب شحاته 9025 175



 
 
 

 جامعة سوهاج 
 كليـــة الرتبيــة
 شئون الطـالب

 

 

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

  مادونا جرجس شهدى ميخائيل 9026 176

  مارتينا عماد ناشد جبرائيل 9027 177

  مارتينا موريس عازر بقطر 9028 178

  مارى لويس فوزى بنيامين 9029 179

  مارى نبيل زكى مليكة 9030 180

  مارينا ايمن نعيم لبيب 9031 181

  مارينا صبحى موسى بشندى 9032 182

  مارينا عادل الضبع سرجيوس 9033 183

  مارينا عادل شنوده مسعد 9034 184

  محمد خالد عبده محمد 9035 185

  أحمدمحمد عادل محمد  9036 186

  محمد ليسى عبد العظيم على 9037 187

  محمد هالل محمد رضوان 9038 188

  محمد وجيه محمد 9039 189

  محمود الغول ابوالحسن عبد النعيم 9040 190

  مريانه فايز عبده ناشد 9041 191

  مريم خلف بسطا ويصا 9042 192

  مريم رومانى خلف قلد 9043 193

  رومانى شكرى جرجسمريم  9044 194

  مريم صفوت فؤاد توفيق 9045 195

  مصطفى حمدي محمد سعيد 9046 196

  منار القط عباس عبد الحق 9047 197

  منار محمود عبد الراضى اسماعيل 9048 198

  منال ماهر صادق حبيب 9049 199

  منى أحمد أحمد جعفر 9050 200
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 م2019-2018الفرقة الثالثة شعبة أساسي علوم للعام اجلامعي تابع: بيان بأمساء وأرقام جلوس 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م

  منى عبد الجبار الراوى حسين 9051 201

  مها أحمد هاشم حسن 9052 202

  مها عبد الراضى أحمد حامد 9053 203

  مها كمال خلف حسن 9054 204

  ميرا ممدوح بخيت يسى 9055 205

  ميرا نعيم مسعد عبد المالك 9056 206

  نجالء عاطف ابواليزيد مهران 9057 207

  ندا رشاد محمد السيد 9058 208

  ندا عادل يوسف على 9059 209

  ندا محمود عبد السميع سباق 9060 210

  ندى رأفت على السيد 9061 211

  ندى محمود عدلى حسن 9062 212

  الهادى محمدنسمه حمدي عبد  9063 213

  نسمه سالمة خلف حميد 9064 214

  نسمه محمود صادق صابر 9065 215

  نعمه مصطفى اسماعيل أحمد 9066 216

  نها عونى محمود عبد المجيد 9067 217

  نهال خلف خليفه عبد العال 9068 218

  نهله أحمد محمد عبد الرحمن 9069 219

  السميعنهله إسماعيل محمد عبد  9070 220

  نهى رفعت زكى السيد 9071 221

  نهى عبد الرؤوف عماره 9072 222

  نورا سعد عابدين عبد الرحيم 9073 223

  نيفين نشأت خيري عزيز 9074 224

  هاجر ابراهيم عبد الموجود ابراهيم 9075 225



 
 
 

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

  هاجر سعد عبد الهادى عبد الجواد 9076 226

  هاله عبد المنطلب عبد الاله عمر 9077 227

  هايدى ابودهب محمد خليفه 9078 228

  هبه هللا منتصر عمر محمود 9079 229

  هبه جمال أحمد تمام 9080 230

  عبد العزيز حمادههبه سعد  9081 231

  هبه عبد الرحيم محمد السيد 9082 232

  هدى أحمد السيد أحمد 9083 233

  هدى على شوقى على 9084 234

  هناء عادل عبد العزيز رزق  9085 235

  هناء عبد هللا عبده حسين 9086 236

  هيام تمام أبو المجد عبد الرازق  9087 237

  محمدوائل التونى أحمد  9088 238

  والء ابوالحمد حامد محمود 9089 239

  والء جمال عبد الرؤوف عبد السميع 9090 240

  والء سمير محمد أحمد 9091 241

  والء محمود مطاوع متولى 9092 242

  يارا صفوت أحمد حافظ 9093 243

  ياسمين يحيى عبد الرحمن أحمد 9094 244

  يحيى زكريا على عبد الصمد 9095 245

  يسرا ياسر عالم نور 9096 246

  يوستنينا زكريا رزق هللا مرجان 9097 247

  يوستينا ابراهيم لوندى ابراهيم 9098 248

  يوستينا رأفت حليم انور 9099 249

  يوستينا سمير عوض فهمى 9100 250
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 م2019-2018تابع: بيان بأمساء وأرقام جلوس الفرقة الثالثة شعبة أساسي علوم للعام اجلامعي 
 مالحظات اسم الطالب رقم اجللوس  م

  أسماء أبو النجا عباس عبد هللا ق 9101 251

  أسماء أحمد محمد عبد الاله ق 9102 252

  أميرة محمد أحمد حسن ق 9103 253

  صفاء بهجت على رضوان ق 9104 254

 




