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١مستجد تقدیر٥٠٠١ابتسام عزت محمد زین الدین١

١مستجد تخلف٥٠٠٢ابراھیم حمدى عبد الحلیم حسن٢

١مستجد تقدیر٥٠٠٣ابراھیم خلف ابراھیم زكى٣

١مستجد تقدیر٥٠٠٤ابراھیم رجب عوض احمد٤

١مستجد تخلف٥٠٠٥ابراھیم محمد ابراھیم على٥

١مستجد تخلف٥٠٠٦ابراھیم محمد حسین محمد٦

١مستجد تخلف٥٠٠٧ابوالحسن سعد ابوالحسن سعید٧

١مستجد تقدیر٥٠٠٨ابوزید سید ابوزید احمد٨

١مستجد تقدیر٥٠٠٩احالم مجدى خلف محمد٩

١مستجد تقدیر٥٠١٠احالم محمد ابوالفضل محمد١٠

١مستجد تقدیر٥٠١١احالم نادى عبدالتواب شلقامى١١

١مستجد تقدیر٥٠١٢احمد اسماعیل السید عبدالجواد١٢

١مستجد تقدیر٥٠١٣احمد السید عبد الحمید ابراھیم١٣

١مستجد تخلف٥٠١٤احمد جمال حسن محمد١٤

١مستجد تقدیر٥٠١٥احمد جمعھ على على أبوناصر١٥

١مستجد تقدیر٥٠١٦احمد حسن السید محمد١٦

١مستجد تخلف٥٠١٧احمد حمدى احمد محمد١٧

١مستجد تخلف٥٠١٨احمد حمدى عبدالمالك على١٨

١مستجد تخلف٥٠١٩احمد خالد عبدهللا حسن١٩

١مستجد تقدیر٥٠٢٠احمد خلف احمد على٢٠

١مستجد تخلف٥٠٢١احمد راضى یونس صمیدة٢١

١مستجد تقدیر٥٠٢٢احمد ربیع احمد محمد٢٢

١مستجد تخلف٥٠٢٣احمد رضا محمد عبدالجواد٢٣

١مستجد تخلف٥٠٢٤احمد سمیر منیر محمد٢٤

١مستجد تقدیر٥٠٢٥احمد سید دیاب عبدهللا٢٥

١مستجد تقدیر٥٠٢٦احمد شعبان مصطفى احمد٢٦

١مستجد تقدیر٥٠٢٧احمد صبحى لملوم عبد الصمد٢٧

١مستجد تخلف٥٠٢٨احمد عادل علي وھبھ٢٨

١مستجد تقدیر٥٠٢٩احمد عزالدین ابراھیم قطب٢٩

١مستجد تخلف٥٠٣٠احمد عزت میصر ابوزید٣٠

٢مستجد تقدیر٥٠٣١احمد كمال محمد محمد ابو بكر٣١

٢مستجد تخلف٥٠٣٢احمد كمال مرسى محمود٣٢

٢مستجد تقدیر٥٠٣٣احمد محمد على ابراھیم٣٣

٢مستجد تخلف٥٠٣٤احمد محمد مھدى على ابراھیم٣٤

٢مستجد تخلف٥٠٣٥احمد محمد نادى عبدالحفیظ٣٥
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٢مستجد تقدیر٥٠٣٦احمد مرزوق شعبان محمد٣٦

٢مستجد تقدیر٥٠٣٧احمد مصطفي علي سید٣٧

٢مستجد تقدیر٥٠٣٨احمد ناجي شوبك مبروك٣٨

٢مستجد تقدیر٥٠٣٩احمد ناصر على محمد٣٩

٢مستجد تقدیر٥٠٤٠احمد نبیھ عبدالجابر احمد٤٠

٢مستجد تقدیر٥٠٤١احمد نجاح محمود حسانین٤١

٢مستجد تقدیر٥٠٤٢احمد ھالل متولي عثمان٤٢

٢مستجد تقدیر٥٠٤٣ارزاق عبدهللا محمد محمد٤٣

٢مستجد تقدیر٥٠٤٤اروى عصام محمد عبدالعال٤٤

٢مستجد تخلف٥٠٤٥اسامھ حمدى عبد الحلیم حامد٤٥

٢مستجد تقدیر٥٠٤٦اسامھ حمدي فتحى أحمد عطیة٤٦

٢مستجد تخلف٥٠٤٧اسامھ شافعى احمد محمد٤٧

٢مستجد تقدیر٥٠٤٨اسامھ عبد هللا عبد القوى عبد هللا٤٨

٢مستجد تقدیر٥٠٤٩اسراء أحمد سید عبد المحسن٤٩

٢مستجد تقدیر٥٠٥٠اسراء احمد على حسن٥٠

٢مستجد تقدیر٥٠٥١اسراء اشرف محمد عبدالمطلب٥١

٢مستجد تقدیر٥٠٥٢اسراء ایمن جمال سید٥٢

٢مستجد تخلف٥٠٥٣اسراء جمال احمد محمد دردیر٥٣

٢مستجد تقدیر٥٠٥٤اسراء حجازى بشر على٥٤

٢مستجد تخلف٥٠٥٥اسراء حمدى احمد محمود٥٥

٢مستجد تقدیر٥٠٥٦اسراء حنفى محمد حنفى٥٦

٢مستجد تقدیر٥٠٥٧اسراء خالد جمال محمود٥٧

٢مستجد تقدیر٥٠٥٨اسراء خالف خلف محمد٥٨

٢مستجد تخلف٥٠٥٩اسراء رجب عبدالمنعم على حسین٥٩

٢مستجد تقدیر٥٠٦٠اسراء رفاعي احمد عوض٦٠

٣مستجد تقدیر٥٠٦١اسراء زین فتحى عبد الغنى٦١

٣مستجد تخلف٥٠٦٢اسراء سعد ضاحى عبد الموجود٦٢

٣مستجد تخلف٥٠٦٣اسراء صفوت عبد الرشید عبد الرحیم٦٣

٣مستجد تقدیر٥٠٦٤اسراء طارق عبدالرازق محمد٦٤

٣مستجد تقدیر٥٠٦٥اسراء عابد سلطان حسن٦٥

٣مستجد تخلف٥٠٦٦اسراء عادل فرغل علي٦٦

٣مستجد تخلف٥٠٦٧اسراء عشماوى محمد احمد٦٧

٣مستجد تقدیر٥٠٦٨اسراء عصام عبدالكریم رشوان٦٨

٣مستجد تقدیر٥٠٦٩اسراء على محمد على٦٩

٣مستجد تقدیر٥٠٧٠اسراء عید احمد عبدالوھاب٧٠

٣مستجد تقدیر٥٠٧١اسراء فتحي صدیق عامر٧١

٣مستجد تخلف٥٠٧٢اسراء فرج لطفى ابوسمره٧٢

٣مستجد تقدیر٥٠٧٣اسراء محسن سعید احمد٧٣

٣مستجد تقدیر٥٠٧٤اسراء محمد ابراھیم محمد٧٤

٣مستجد تقدیر٥٠٧٥اسراء محمد احمد على٧٥

٣مستجد تقدیر٥٠٧٦اسراء محمد امین احمد سالم٧٦
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٣مستجد تقدیر٥٠٧٧اسراء محمد حسن خفاجى٧٧

٣مستجد تقدیر٥٠٧٨اسراء محمد رفعت فرج عبد هللا٧٨

٣مستجد تقدیر٥٠٧٩اسراء محمد شلقامى محمد٧٩

٣مستجد تقدیر٥٠٨٠اسراء محمد عبد الخالق جمعھ٨٠

٣مستجد تقدیر٥٠٨١اسراء محمد على حسین٨١

٣مستجد تقدیر٥٠٨٢اسراء محمد عواد كامل٨٢

٣مستجد تقدیر٥٠٨٣اسراء محمد مبروك حسن٨٣

٣مستجد تقدیر٥٠٨٤اسراء مصطفى محمد عبد الحافظ٨٤

٣مستجد تقدیر٥٠٨٥اسراء ناجى محمود وافى٨٥

٣مستجد تخلف٥٠٨٦اسراء ناصر جمعھ احمد٨٦

٣مستجد تقدیر٥٠٨٧اسراء نجاح بالل بكر٨٧

٣مستجد تخلف٥٠٨٨اسراء یسري عبد التواب عبد الحلیم٨٨

٣مستجد تقدیر٥٠٨٩اسالم جمال احمد صاوي٨٩

٣مستجد تقدیر٥٠٩٠اسالم رضا فتحى حسن٩٠

٤مستجد تقدیر٥٠٩١اسالم شناوى رشاد جمعھ٩١

٤مستجد تقدیر٥٠٩٢اسماء احمد على حسن٩٢

٤مستجد تخلف٥٠٩٣اسماء الساعدى عید الساعدى٩٣

٤مستجد تخلف٥٠٩٤اسماء بدر حسین محمود٩٤

٤مستجد تقدیر٥٠٩٥اسماء جادهللا خلف مراد٩٥

٤مستجد تقدیر٥٠٩٦اسماء جمال محمد محمد٩٦

٤مستجد تقدیر٥٠٩٧اسماء خلف طھ محمد٩٧

٤مستجد تقدیر٥٠٩٨اسماء رضا عبدالوھاب السید٩٨

٤مستجد تخلف٥٠٩٩اسماء رضا محمد سعداوي٩٩

٤مستجد تقدیر٥١٠٠اسماء رمضان خالد محمد١٠٠



31 /12 /2022 10:03 ص ابن الھیثم-إلدارة شئون الطالب

about:blank 4/15

كلیة دار العلوم

كشف توزیع الطالب على اللجان
رابعة - انتظـام

للعام الجامعى(٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ ١٠:٠٣ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

٤مستجد تقدیر٥١٠١اسماء رمضان قطب عبدالوھاب١٠١

٤مستجد تقدیر٥١٠٢اسماء زاھر محمد عبدالغني١٠٢

٤مستجد تقدیر٥١٠٣اسماء زھجر محمد سطوحى١٠٣

٤مستجد تقدیر٥١٠٤اسماء سید عبد المجید عبد الغفار١٠٤

٤مستجد تخلف٥١٠٥اسماء سید عبدالاله عبدالمنطلب١٠٥

٤مستجد تقدیر٥١٠٦اسماء سید فرید سید١٠٦

٤مستجد تقدیر٥١٠٧اسماء سید مصطفى ریاض١٠٧

٤مستجد تقدیر٥١٠٨اسماء شحاتھ شعبان عبدالباقى١٠٨

٤مستجد تقدیر٥١٠٩اسماء شربجى مختار محمد١٠٩

٤مستجد تخلف٥١١٠اسماء عادل عبدالحمید رضوان١١٠

٤مستجد تقدیر٥١١١اسماء عبد الكریم سید محمد١١١

٤مستجد تقدیر٥١١٢اسماء عبد ربھ عبد الحكیم عبد السمیع١١٢

٤مستجد تقدیر٥١١٣اسماء عبدالوھاب ابراھیم عبدالحفیظ١١٣

٤مستجد تقدیر٥١١٤اسماء عماد محمد محمد١١٤

٤مستجد تقدیر٥١١٥اسماء فرغلى مسامح اسماعیل١١٥

٤مستجد تقدیر٥١١٦اسماء محسن رفعت حجازى١١٦

٤مستجد تقدیر٥١١٧اسماء محمد ابوالحمد خلیل١١٧

٤مستجد تقدیر٥١١٨اسماء محمد خلف مھران١١٨

٤مستجد تقدیر٥١١٩اسماء محمد زغلول عباس١١٩

٤مستجد تقدیر٥١٢٠اسماء محمد سید محمد١٢٠

٥مستجد تقدیر٥١٢١اسماء محمد عبد هللا محمد١٢١

٥مستجد تقدیر٥١٢٢اسماء محمد عبدالمحسن محمد١٢٢

٥مستجد تقدیر٥١٢٣اسماء محمد على عبد المالك١٢٣

٥مستجد تخلف٥١٢٤اسماء محمد فكرى محمد١٢٤

٥مستجد تقدیر٥١٢٥اسماء محمد فوزى محمد١٢٥

٥مستجد تقدیر٥١٢٦اسماء ورداني توني عبد العزیز١٢٦

٥مستجد تخلف٥١٢٧اسماعیل اشرف اسماعیل مھدى١٢٧

٥مستجد تخلف٥١٢٨افنان حسني محمد خضیري١٢٨

٥مستجد تقدیر٥١٢٩االء بكر فوزى بھلول١٢٩

٥مستجد تخلف٥١٣٠االء جمال احمد على١٣٠

٥مستجد تقدیر٥١٣١االء جمال حسن محمد١٣١

٥مستجد تقدیر٥١٣٢االء حسن عثمان عبداللطیف١٣٢

٥مستجد تقدیر٥١٣٣االء خالد قرنى محمد١٣٣

٥مستجد تقدیر٥١٣٤االء على عبد القادر عبدالرحمن١٣٤

٥مستجد تخلف٥١٣٥االء محمود عبد الحمید خلیفھ١٣٥
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٥مستجد تقدیر٥١٣٦االء ھاشم عبد الحكم علي١٣٦

٥مستجد تقدیر٥١٣٧الحسین محمد عبد العواض محمد١٣٧

٥مستجد تخلف٥١٣٨الزھراء على فؤاد محمد١٣٨

٥مستجد تقدیر٥١٣٩الشیماء خلیل عبد العزیز محمد١٣٩

٥مستجد تقدیر٥١٤٠الشیماء رمضان سعد عثمان١٤٠

٥مستجد تخلف٥١٤١الشیماء محمد ابوبكر احمد فؤاد توفیق١٤١

٥مستجد تقدیر٥١٤٢الھام ایمن عبد الحلیم عبد الفضیل اسماعیل١٤٢

٥مستجد تقدیر٥١٤٣الھام صالح عبدالجلیل احمد١٤٣

٥مستجد تقدیر٥١٤٤امال رضا ابراھیم حسن١٤٤

٥مستجد تقدیر٥١٤٥امانى ابراھیم احمد محمد١٤٥

٥مستجد تقدیر٥١٤٦امانى جمال الصغیر ذكى محمد١٤٦

٥مستجد تخلف٥١٤٧امانى محمد عبد السند عبد الحمید١٤٧

٥مستجد تخلف٥١٤٨امانى مصطفى فرج طوسن١٤٨

٥مستجد تقدیر٥١٤٩امانى یونس عبد العلیم إبراھیم١٤٩

٥مستجد تخلف٥١٥٠اماني جمعة عطا عبد الجواد١٥٠

٦مستجد تقدیر٥١٥١اماني نصر یوسف علي١٥١

٦مستجد تخلف٥١٥٢امل ابراھیم محمود عبد القوي١٥٢

٦مستجد تقدیر٥١٥٣امل عبدالوكیل عبدالسالم عبدالحمید١٥٣

٦مستجد تقدیر٥١٥٤امل محمد صالح عبدالرحمن١٥٤

٦مستجد تقدیر٥١٥٥امنیھ ابراھیم احمد حسن١٥٥

٦مستجد تخلف٥١٥٦امنیھ احمد عبدالعزیز محمد١٥٦

٦مستجد تخلف٥١٥٧امنیھ ذكى شمس ذكى١٥٧

٦مستجد تقدیر٥١٥٨امنیھ رمضان ابو القاسم نجیب١٥٨

٦مستجد تقدیر٥١٥٩امنیھ سید جابر عبدالعظیم١٥٩

٦مستجد تخلف٥١٦٠امنیھ عصام جابر احمد طھ١٦٠

٦مستجد تقدیر٥١٦١امنیھ عماد سید عبد النعیم١٦١

٦مستجد تقدیر٥١٦٢امنیھ محمد تونى فھیم١٦٢

٦مستجد تخلف٥١٦٣امنیھ محمد حسن حامد١٦٣

٦مستجد تقدیر٥١٦٤امنیھ مصطفى محمد سلطان١٦٤

٦مستجد تقدیر٥١٦٥امیره ابراھیم احمد حسن١٦٥

٦مستجد تخلف٥١٦٦امیره احمد عطا محمد١٦٦

٦مستجد تقدیر٥١٦٧امیره اشرف احمد عزوز١٦٧

٦مستجد تقدیر٥١٦٨امیره اشرف عبدالبدیع محمد١٦٨

٦مستجد تقدیر٥١٦٩امیره اشرف ھادى عبد الحمید١٦٩

٦مستجد تخلف٥١٧٠امیره جمال حسین عبدالوھاب١٧٠

٦مستجد تخلف٥١٧١امیره حمدى الھادى محمد١٧١

٦مستجد تقدیر٥١٧٢امیره ربیعى سید حسن١٧٢

٦مستجد تقدیر٥١٧٣امیره رجب عید رجب١٧٣

٦مستجد تقدیر٥١٧٤امیره رضا سعد حیدر١٧٤

٦مستجد تقدیر٥١٧٥امیره رمضان على محمد١٧٥

٦مستجد تقدیر٥١٧٦امیره صالح محمد حسن١٧٦
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٦مستجد تخلف٥١٧٧امیره عبدالباسط عبدالشافى خلیل١٧٧

٦مستجد تخلف٥١٧٨امیره على عبد الباقى حافظ١٧٨

٦مستجد تقدیر٥١٧٩امیره محمد عبد الشافي كردي١٧٩

٦مستجد تخلف٥١٨٠امیره محمد فتحى صادق١٨٠

٧مستجد تقدیر٥١٨١امیره محمد منسى صدیق١٨١

٧مستجد تقدیر٥١٨٢امیره محمود صالح محمود١٨٢

٧مستجد تخلف٥١٨٣امیره مصطفى حبشى احمد١٨٣

٧مستجد تقدیر٥١٨٤امیره ممدوح احمد جوید١٨٤

٧مستجد تقدیر٥١٨٥امیره ھشام احمد عبد العظیم محمد١٨٥

٧مستجد تخلف٥١٨٦امیره یوسف انور احمد١٨٦

٧مستجد تقدیر٥١٨٧امیمھ زین العابدین محمود محمد١٨٧

٧مستجد تقدیر٥١٨٨امیمھ فتحى كمال عبد العلیم١٨٨

٧مستجد تخلف٥١٨٩امیمھ كامل احمد عبد الفضیل١٨٩

٧مستجد تقدیر٥١٩٠امیمھ نبیل عبدالعظیم عبدالغني١٩٠

٧مستجد تخلف٥١٩١انتصار محمد محمد فتح الباب١٩١

٧مستجد تقدیر٥١٩٢انوار شعبان احمد زكى١٩٢

٧مستجد تخلف٥١٩٣انور حمدى امین محمد١٩٣

٧مستجد تقدیر٥١٩٤ایمان احمد ثابت محمد١٩٤

٧مستجد تقدیر٥١٩٥ایمان احمد محمد احمد١٩٥

٧مستجد تقدیر٥١٩٦ایمان انس محمد محمد١٩٦

٧مستجد تقدیر٥١٩٧ایمان جالل عبدالمعطى صادق١٩٧

٧مستجد تخلف٥١٩٨ایمان حسن السید سلطان١٩٨

٧مستجد تقدیر٥١٩٩ایمان حمادة حسانین محمد١٩٩

٧مستجد تخلف٥٢٠٠ایمان خلف عبد اللطیف على٢٠٠
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٧مستجد تقدیر٥٢٠١ایمان ربیعى كامل عزالدین السید٢٠١

٧مستجد تقدیر٥٢٠٢ایمان رمضان عبدالباقي صادق٢٠٢

٧مستجد تقدیر٥٢٠٣ایمان عبد الغنى ریاض عبد الغنى٢٠٣

٧مستجد تخلف٥٢٠٤ایمان محمد حجازي عبدالمجید٢٠٤

٧مستجد تقدیر٥٢٠٥ایمان محمد عبد الحمید على٢٠٥

٧مستجد تقدیر٥٢٠٦ایمان محمود على عبد الباقى٢٠٦

٧مستجد تخلف٥٢٠٧ایمان مختار زھران عبدالسالم٢٠٧

٧مستجد تخلف٥٢٠٨ایمان مراد محمود مھنى٢٠٨

٧مستجد تخلف٥٢٠٩ایمان مفتاح خلیفة موسي٢٠٩

٧مستجد تقدیر٥٢١٠ایمان یحى محمد محمود٢١٠

٨مستجد تقدیر٥٢١١ایمن حسین عبدالعاطي حسن٢١١

٨مستجد تقدیر٥٢١٢ایمن محمد جابر احمد٢١٢

٨مستجد تقدیر٥٢١٣ایمن محمد عبدالحمید محمد٢١٣

٨مستجد تقدیر٥٢١٤ایناس عزات محمد عزات٢١٤

٨مستجد تخلف٥٢١٥ایناس محمد جمعة عبد الودود٢١٥

٨مستجد تقدیر٥٢١٦ایھ احمد محمد دسوقي٢١٦

٨مستجد تقدیر٥٢١٧ایھ اسماعیل محمود اسماعیل٢١٧

٨مستجد تقدیر٥٢١٨ایھ اشرف محمد حامد٢١٨

٨مستجد تقدیر٥٢١٩ایھ تامر فاروق محمد٢١٩

٨مستجد تقدیر٥٢٢٠ایھ جلول محمد علي٢٢٠

٨مستجد تقدیر٥٢٢١ایھ جمال ربیع عبد الباقي٢٢١

٨مستجد تقدیر٥٢٢٢ایھ جمال عبد الرحمن محمد٢٢٢

٨مستجد تقدیر٥٢٢٣ایھ حجاج محمد ابراھیم٢٢٣

٨مستجد تقدیر٥٢٢٤ایھ حمدى محمد احمد٢٢٤

٨مستجد تقدیر٥٢٢٥ایھ خالد سمیح سباعي٢٢٥

٨مستجد تخلف٥٢٢٦ایھ خلف حسن محمد٢٢٦

٨مستجد تقدیر٥٢٢٧ایھ راضى ناجى عبدالحكیم٢٢٧

٨مستجد تقدیر٥٢٢٨ایھ ربیع محمود على٢٢٨

٨مستجد تقدیر٥٢٢٩ایھ رجب جمعھ حیدر٢٢٩

٨مستجد تقدیر٥٢٣٠ایھ سید خالف عثمان٢٣٠

٨مستجد تقدیر٥٢٣١ایھ سید ریاض عبدالغنى٢٣١

٨مستجد تقدیر٥٢٣٢ایھ سید عبد العاطى حسن٢٣٢

٨مستجد تقدیر٥٢٣٣ایھ شعبان سعید احمد٢٣٣

٨مستجد تقدیر٥٢٣٤ایھ عامر على محمد٢٣٤

٨مستجد تقدیر٥٢٣٥ایھ عبد الغفار عبد الواحد خلیفة٢٣٥
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٨مستجد تقدیر٥٢٣٦ایھ عبد ربھ عبد الجلیل عمر٢٣٦

٨مستجد تقدیر٥٢٣٧ایھ علي عبدالعال عبدالجواد٢٣٧

٨مستجد تقدیر٥٢٣٨ایھ عوني سلیمان حسن٢٣٨

٨مستجد تقدیر٥٢٣٩ایھ عید عبدالرحمن محمد٢٣٩

٨مستجد تقدیر٥٢٤٠ایھ كمال عبدهللا كمال٢٤٠

٩مستجد تقدیر٥٢٤١ایھ محمد ابراھیم اسلمان٢٤١

٩مستجد تخلف٥٢٤٢ایھ محمد احمد على٢٤٢

٩مستجد تقدیر٥٢٤٣ایھ محمد حسین محمد٢٤٣

٩مستجد تقدیر٥٢٤٤ایھ محمد شربینى حسن٢٤٤

٩مستجد تقدیر٥٢٤٥ایھ محمد عبد الناصر سید٢٤٥

٩مستجد تقدیر٥٢٤٦ایھ محمد محمد سید٢٤٦

٩مستجد تقدیر٥٢٤٧ایھ محمد یوسف فھمى٢٤٧

٩مستجد تقدیر٥٢٤٨ایھ محمود حسین عبدالحمید٢٤٨

٩مستجد تخلف٥٢٤٩ایھ مخلوف على عبد هللا٢٤٩

٩مستجد تقدیر٥٢٥٠ایھ منتصر فضل هللا ابوالحسن٢٥٠

٩مستجد تقدیر٥٢٥١ایھ منسى على عبد الكریم٢٥١

٩مستجد تقدیر٥٢٥٢ایھ ناجى امین قطب٢٥٢

٩مستجد تقدیر٥٢٥٣ایھ ناصر مزیون عبد الرحیم٢٥٣

٩مستجد تقدیر٥٢٥٤ایھ ھندى عزوز عبدالقادر٢٥٤

٩مستجد تقدیر٥٢٥٥ایھ یحیى احمد عبد الحفیظ٢٥٥

٩مستجد تقدیر٥٢٥٦بسملھ خالد ابراھیم محمد٢٥٦

٩مستجد تقدیر٥٢٥٧بسمھ بشیر محمد ربیع٢٥٧

٩مستجد تقدیر٥٢٥٨بسمھ عادل احمد محمد٢٥٨

٩مستجد تخلف٥٢٥٩بسمھ عالء محمود احمد٢٥٩

٩مستجد تقدیر٥٢٦٠بسمھ ناجي فرج هللا عبدالعال٢٦٠

٩مستجد تخلف٥٢٦١بسمھ یسرى صادق عبد البصیر٢٦١

٩مستجد تقدیر٥٢٦٢بشار على محمد احمد٢٦٢

٩مستجد تقدیر٥٢٦٣بطھ تال احمد على٢٦٣

٩مستجد تقدیر٥٢٦٤بیسم عبد الناصر حسین ابراھیم٢٦٤

٩مستجد تقدیر٥٢٦٥تبارك عرفات عبد المبدى عثمان٢٦٥

٩مستجد تخلف٥٢٦٦تھانى مشھور على الھم٢٦٦

٩مستجد تقدیر٥٢٦٧تیسیر خالد محمد عبدالرحمن٢٦٧

٩مستجد تخلف٥٢٦٨جاسمین محمد فوزي كامل٢٦٨

٩مستجد تقدیر٥٢٦٩جمال محمد یوسف حربي٢٦٩

٩مستجد تقدیر٥٢٧٠جھاد جمعھ رجب محمد٢٧٠

١٠مستجد تقدیر٥٢٧١جھاد جمعھ محمد ابوبكر٢٧١

١٠مستجد تقدیر٥٢٧٢جھاد حسن عبدهللا موسى٢٧٢

١٠مستجد تقدیر٥٢٧٣جھاد خلف فتح هللا عبدالغنى٢٧٣

١٠مستجد تقدیر٥٢٧٤جھاد عربي عبد العاطي احمد٢٧٤

١٠مستجد تقدیر٥٢٧٥جھاد فرج شعبان عبد الحكیم٢٧٥

١٠مستجد تقدیر٥٢٧٦جھاد منصور سلطان محمد٢٧٦



31 /12 /2022 10:03 ص ابن الھیثم-إلدارة شئون الطالب

about:blank 9/15

١٠مستجد تقدیر٥٢٧٧جھاد ناصر حسن محمود٢٧٧

١٠مستجد تقدیر٥٢٧٨جیھان حسین فتحى محمد٢٧٨

١٠مستجد تقدیر٥٢٧٩جیھان مصطفى رشدى محفوظ٢٧٩

١٠مستجد تقدیر٥٢٨٠حازم على محمد خلیل٢٨٠

١٠مستجد تقدیر٥٢٨١حازم وافى منصور ابراھیم٢٨١

١٠مستجد تقدیر٥٢٨٢حبیبھ سلطان امین سلیم٢٨٢

١٠مستجد تخلف٥٢٨٣حسام رمضان عثمان سید٢٨٣

١٠مستجد تقدیر٥٢٨٤حسام محمد احمد محمد٢٨٤

١٠مستجد تقدیر٥٢٨٥حسن جمعھ حسن عبدالاله٢٨٥

١٠مستجد تقدیر٥٢٨٦حسن ھیبھ مصطفى سید٢٨٦

١٠مستجد تقدیر٥٢٨٧حسناء احمد صالح احمد٢٨٧

١٠مستجد تقدیر٥٢٨٨حسناء اشرف قاعود عبد الحلیم٢٨٨

١٠مستجد تخلف٥٢٨٩حسناء صالح محمود یونس٢٨٩

١٠مستجد تقدیر٥٢٩٠حسناء محمد مغربى مغربى٢٩٠

١٠مستجد تقدیر٥٢٩١حسنیھ عبدهللا ریاض عبد الغنى٢٩١

١٠مستجد تقدیر٥٢٩٢حسین القذافي ابوالحماید محمد٢٩٢

١٠مستجد تخلف٥٢٩٣حسین رمضان سید عبدالرحمن٢٩٣

١٠مستجد تقدیر٥٢٩٤حسین كمال ھاشم عبد الغنى٢٩٤

١٠مستجد تقدیر٥٢٩٥حلمي نادي حلمي عبدالوھاب٢٩٥

١٠مستجد تقدیر٥٢٩٦حمدى محمد احمد جابر٢٩٦

١٠مستجد تقدیر٥٢٩٧حنان ابراھیم سید عبدالرحمن٢٩٧

١٠مستجد تقدیر٥٢٩٨حنان حماد ابراھیم على٢٩٨

١٠مستجد تقدیر٥٢٩٩حنان على نصار صالح٢٩٩

١٠مستجد تقدیر٥٣٠٠حنان فرج كمال عثمان٣٠٠
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١١مستجد تخلف٥٣٠١حنان محمد جوده عبدالغنى٣٠١

١١مستجد تخلف٥٣٠٢خالد احمد سید على٣٠٢

١١مستجد تخلف٥٣٠٣خالد ناجى عبدالرحمن احمد٣٠٣

١١مستجد تقدیر٥٣٠٤خلود ابراھیم ذكي علي٣٠٤

١١مستجد تقدیر٥٣٠٥خلود احمد الطاھر محمد٣٠٥

١١مستجد تقدیر٥٣٠٦خلود جمال رجب محمد٣٠٦

١١مستجد تقدیر٥٣٠٧خلود حمدى عبد الحمید محمد٣٠٧

١١مستجد تقدیر٥٣٠٨خلود عاطف احمد شحاتة٣٠٨

١١مستجد تقدیر٥٣٠٩خلود لطفى حسن مجلى٣٠٩

١١مستجد تخلف٥٣١٠خلود محمد احمد سالم٣١٠

١١مستجد تخلف٥٣١١خیري عید عیسي ابوالقیني٣١١

١١مستجد تقدیر٥٣١٢دالیا صالح جابر دكروري٣١٢

١١مستجد تخلف٥٣١٣دالیا صالح عبد الرشید عبد الرحمن٣١٣

١١مستجد تقدیر٥٣١٤دالیا عبدالحلیم حافظ عثمان٣١٤

١١مستجد تقدیر٥٣١٥دالیا عبدالسالم محمد سالم٣١٥

١١مستجد تخلف٥٣١٦دالیا عثمان ابراھیم شلقامي٣١٦

١١مستجد تقدیر٥٣١٧دالیا قاسم محمود عبد الغنى٣١٧

١١مستجد تقدیر٥٣١٨دالیا مجدى صالح اسماعیل٣١٨

١١مستجد تقدیر٥٣١٩دالیا محسن كامل كامل٣١٩

١١مستجد تخلف٥٣٢٠دالیا محمود العربى تونى٣٢٠

١١مستجد تقدیر٥٣٢١دعاء ابراھیم عبد الحمید مفتاح٣٢١

١١مستجد تقدیر٥٣٢٢دعاء ابراھیم عبدالعزیز تونى٣٢٢

١١مستجد تقدیر٥٣٢٣دعاء ابراھیم محمد ابراھیم٣٢٣

١١مستجد تقدیر٥٣٢٤دعاء احمد عبدالعزیز عبدالتواب٣٢٤

١١مستجد تقدیر٥٣٢٥دعاء احمد عرابى على٣٢٥

١١مستجد تقدیر٥٣٢٦دعاء حسن منصور عمر٣٢٦

١١مستجد تقدیر٥٣٢٧دعاء صابر عبد العزیز على٣٢٧

١١مستجد تقدیر٥٣٢٨دعاء طاھر عبد الجابر محمد٣٢٨

١١مستجد تقدیر٥٣٢٩دعاء عطیھ عمر عبدالغني٣٢٩

١١مستجد تقدیر٥٣٣٠دعاء على نصر عبد التواب٣٣٠

١٢مستجد تقدیر٥٣٣١دعاء محمد ابراھیم محمود٣٣١

١٢مستجد تخلف٥٣٣٢دعاء محمود عبدالعاطي محمود٣٣٢

١٢مستجد تقدیر٥٣٣٣دعاء مصطفى حشمت عبدالمالك٣٣٣

١٢مستجد تقدیر٥٣٣٤دنیا اسماعیل عبد الحمید صاوى٣٣٤

١٢مستجد تخلف٥٣٣٥دنیا محي احمد وھبھ٣٣٥
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١٢مستجد تقدیر٥٣٣٦دینا خالد ممدوح عبد هللا٣٣٦

١٢مستجد تخلف٥٣٣٧دینا عماد احمد فؤاد٣٣٧

١٢مستجد تخلف٥٣٣٨دینا عید حسن عبدالحلیم٣٣٨

١٢مستجد تقدیر٥٣٣٩دینا محمد عونى عبدالرحیم٣٣٩

١٢مستجد تقدیر٥٣٤٠راندا رجب مخلوف محمد٣٤٠

١٢مستجد تقدیر٥٣٤١راندا عبد الواحد ابو النور عبد الواحد٣٤١

١٢مستجد تخلف٥٣٤٢رانیا جمال عبد العزیز محمد٣٤٢

١٢مستجد تخلف٥٣٤٣رانیا حماده محمود حماده٣٤٣

١٢مستجد تقدیر٥٣٤٤رانیا شعبان عبد العزیز عبد الحمید٣٤٤

١٢مستجد تقدیر٥٣٤٥رانیا یحى رشدي محمود٣٤٥

١٢مستجد تقدیر٥٣٤٦رباب أبو المجد صادق محمود٣٤٦

١٢مستجد تقدیر٥٣٤٧رباب باسم فتحى على٣٤٧

١٢مستجد تقدیر٥٣٤٨رباب محمد حسنى حسن٣٤٨

١٢مستجد تقدیر٥٣٤٩رباب محمود على شحاتھ٣٤٩

١٢مستجد تقدیر٥٣٥٠ربیع رجب ربیع عبد المجید٣٥٠

١٢مستجد تقدیر٥٣٥١رجاء بدرى محمد محمد٣٥١

١٢مستجد تقدیر٥٣٥٢رجاء سید عبده حسین٣٥٢

١٢مستجد تخلف٥٣٥٣رجب جمال رجب مھني٣٥٣

١٢مستجد تقدیر٥٣٥٤رحاب ابو العیون عبد الحسیب عبد النعیم٣٥٤

١٢مستجد تقدیر٥٣٥٥رحاب احمد فتح الباب احمد٣٥٥

١٢مستجد تقدیر٥٣٥٦رحاب جمال رجب كامل٣٥٦

١٢مستجد تقدیر٥٣٥٧رحاب خالد عبد الرحمن صادق٣٥٧

١٢مستجد تقدیر٥٣٥٨رحاب رفاعى سید محمد٣٥٨

١٢مستجد تقدیر٥٣٥٩رحاب رفعت محمود مھني٣٥٩

١٢مستجد تقدیر٥٣٦٠رحاب سعد محمد محمود٣٦٠

١٣مستجد تقدیر٥٣٦١رحاب على سید عبد الرحیم٣٦١

١٣مستجد تقدیر٥٣٦٢رحاب یاسر ابو الفتوح عبدالحمید٣٦٢

١٣مستجد تقدیر٥٣٦٣رحمھ احمد رمضان الیمنى٣٦٣

١٣مستجد تقدیر٥٣٦٤رحمھ خلیفھ على ابراھیم٣٦٤

١٣مستجد تخلف٥٣٦٥رحمھ رجب ذكي الكویس٣٦٥

١٣مستجد تقدیر٥٣٦٦رحمھ رجب عبد العزیز حسانین٣٦٦

١٣مستجد تقدیر٥٣٦٧رحمھ شحاتھ عبدالعظیم عبدالجواد٣٦٧

١٣مستجد تخلف٥٣٦٨رحمھ عبدالھادى محمد محمد٣٦٨

١٣مستجد تخلف٥٣٦٩رحمھ عالء عرفھ محمد٣٦٩

١٣مستجد تخلف٥٣٧٠رحمھ فایز رشدى محمد٣٧٠

١٣مستجد تخلف٥٣٧١رشا ابراھیم محمد عطیة٣٧١

١٣مستجد تقدیر٥٣٧٢رشا جمال بدوى محمد٣٧٢

١٣مستجد تقدیر٥٣٧٣رشا شعبان صدقي محمد٣٧٣

١٣مستجد تقدیر٥٣٧٤رشا طلعت حامد على٣٧٤

١٣مستجد تخلف٥٣٧٥رشا محمد محمود محمد٣٧٥

١٣مستجد تخلف٥٣٧٦رضا فرغلى احمد عبدالحكم٣٧٦
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١٣مستجد تقدیر٥٣٧٧رضوه صفوت أحمد إبراھیم٣٧٧

١٣مستجد تقدیر٥٣٧٨رضوه طھ سالم محمد٣٧٨

١٣مستجد تقدیر٥٣٧٩رضوه عبد المحسن خضر فضل٣٧٩

١٣مستجد تقدیر٥٣٨٠رضوى خالد احمد السید احمد الغرباوى٣٨٠

١٣مستجد تقدیر٥٣٨١رغد عبدالباقى عبدالمجید عبدالباقى٣٨١

١٣مستجد تقدیر٥٣٨٢رغده على عبد الحكم عبد الرازق٣٨٢

١٣مستجد تقدیر٥٣٨٣رفیده حمدى احمد محمد٣٨٣

١٣مستجد تقدیر٥٣٨٤رقیھ احمد عطا على٣٨٤

١٣مستجد تخلف٥٣٨٥رقیھ جمال احمد عبدالجواد٣٨٥

١٣مستجد تقدیر٥٣٨٦رقیھ حسن عبدالعزیز حسن٣٨٦

١٣مستجد تقدیر٥٣٨٧رقیھ رفعت عبدالباقى على٣٨٧

١٣مستجد تقدیر٥٣٨٨رمضان احمد صابر احمد٣٨٨

١٣مستجد تقدیر٥٣٨٩روان احمد محمد حسن٣٨٩

١٣مستجد تقدیر٥٣٩٠روان ھشام حسن عبدالسالم٣٩٠

١٤مستجد تخلف٥٣٩١رویدا امیر حسین حسن٣٩١

١٤مستجد تقدیر٥٣٩٢ریحاب على اسماعیل حسانین٣٩٢

١٤مستجد تقدیر٥٣٩٣ریحاب مؤمن اسماعیل یحى٣٩٣

١٤مستجد تقدیر٥٣٩٤ریھام اشرف حسین عبدالرشید٣٩٤

١٤مستجد تقدیر٥٣٩٥ریھام حسن محمود ابراھیم٣٩٥

١٤مستجد تقدیر٥٣٩٦ریھام حمدى عبدالمنعم حسین٣٩٦

١٤مستجد تقدیر٥٣٩٧ریھام كسبان فتحى مرسى٣٩٧

١٤مستجد تخلف٥٣٩٨ریھام محمد حسن محمد٣٩٨

١٤مستجد تقدیر٥٣٩٩زبیده جمال حسن عبدالغنى٣٩٩

١٤مستجد تقدیر٥٤٠٠زیاد خمیس محروس محروس محمد٤٠٠
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كلیة دار العلوم

كشف توزیع الطالب على اللجان
رابعة - انتظـام

للعام الجامعى(٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ ١٠:٠٣ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

١٤مستجد تقدیر٥٤٠١زیزى محمد فولى احمد٤٠١

١٤مستجد تخلف٥٤٠٢زینب احمد السید محمد٤٠٢

١٤مستجد تقدیر٥٤٠٣زینب احمد موسى حسن٤٠٣

١٤مستجد تقدیر٥٤٠٤زینب بدرى خلف عبد الولى٤٠٤

١٤مستجد تقدیر٥٤٠٥زینب رمضان تونى عبدهللا٤٠٥

١٤مستجد تقدیر٥٤٠٦زینب شریعى مصرى سلطان٤٠٦

١٤مستجد تقدیر٥٤٠٧زینب عطیھ محمد محمود٤٠٧

١٤مستجد تقدیر٥٤٠٨زینب على عبد الحفیظ عبد العظیم٤٠٨

١٤مستجد تقدیر٥٤٠٩زینب محمد عبد هللا حسین٤٠٩

١٤مستجد تخلف٥٤١٠ساره ابراھیم عبد الحمید ابراھیم٤١٠

١٤مستجد تخلف٥٤١١ساره اشرف محمود ابراھیم٤١١

١٤مستجد تقدیر٥٤١٢ساره ایمن صالح احمد٤١٢

١٤مستجد تقدیر٥٤١٣ساره حمدى احمد عبدالوھاب٤١٣

١٤مستجد تقدیر٥٤١٤ساره خمیس محمد كامل٤١٤

١٤مستجد تخلف٥٤١٥ساره سعودي اسماعیل محمد٤١٥

١٤مستجد تقدیر٥٤١٦ساره عبد الناصر السید محمد٤١٦

١٤مستجد تقدیر٥٤١٧ساره عبد الناصر محمود محمد٤١٧

١٤مستجد تقدیر٥٤١٨ساره عبدالناصر عربى احمد٤١٨

١٤مستجد تقدیر٥٤١٩ساره عمر محمد سید٤١٩

١٤مستجد تخلف٥٤٢٠ساره ماھر شاكر عبد الحلیم٤٢٠

١٥مستجد تقدیر٥٤٢١ساره محمد فاروق سید٤٢١

١٥مستجد تقدیر٥٤٢٢ساره محمد معتمد محمد٤٢٢

١٥مستجد تقدیر٥٤٢٣ساره محمدین سید محمد٤٢٣

١٥مستجد تخلف٥٤٢٤ساره محمود صابر السید٤٢٤

١٥مستجد تقدیر٥٤٢٥ساره مصطفي عبدالعزیز حسین٤٢٥

١٥مستجد تقدیر٥٤٢٦سالمین محجوب محمود على٤٢٦

١٥مستجد تقدیر٥٤٢٧ستھم جمعھ امین جمعھ٤٢٧

١٥مستجد تقدیر٥٤٢٨سحر خمیس جابر حافظ٤٢٨

١٥مستجد تقدیر٥٤٢٩سحر زغلول على عبدالحمید٤٢٩

١٥مستجد تقدیر٥٤٣٠سحر ھشام محمد طھ٤٣٠

١٥مستجد تقدیر٥٤٣١سعید حماده سعید حبیب٤٣١

١٥مستجد تخلف٥٤٣٢سعیدة تغیان عبد الحفیظ ابراھیم٤٣٢

١٥مستجد تقدیر٥٤٣٣سلمى خالد عبدالرحیم حمزه٤٣٣

١٥مستجد تقدیر٥٤٣٤سلمى صابر محمد عبدالحكیم٤٣٤

١٥مستجد تخلف٥٤٣٥سلمى عاصم عزام عبد الجید٤٣٥
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١٥مستجد تقدیر٥٤٣٦سلمى قاسم عبدالصبور عبد الحلیم٤٣٦

١٥مستجد تقدیر٥٤٣٧سلوى محمد ربیع على٤٣٧

١٥مستجد تخلف٥٤٣٨سماح عشیرى عبدالرحیم عباده٤٣٨

١٥مستجد تقدیر٥٤٣٩سمر رضا عبد الجابر عبد المحسن٤٣٩

١٥مستجد تقدیر٥٤٤٠سمر عفیفى محمد حسن٤٤٠

١٥مستجد تقدیر٥٤٤١سمر محمد خلیل عبدالحكیم٤٤١

١٥مستجد تقدیر٥٤٤٢سمیحة بغدادى طاھر عبدالحمید٤٤٢

١٥مستجد تقدیر٥٤٤٣سمیره حسام الدین كساب سید٤٤٣

١٥مستجد تقدیر٥٤٤٤سمیره عاطف سعید محمد٤٤٤

١٥مستجد تقدیر٥٤٤٥سمیھ عبدالباسط ابراھیم احمد٤٤٥

١٥مستجد تقدیر٥٤٤٦سمیھ عبدالقادر عبدالرازق عبدالقادر٤٤٦

١٥مستجد تقدیر٥٤٤٧سمیھ محمود محمد عویس٤٤٧

١٥مستجد تقدیر٥٤٤٨سمیھ مصطفي علي تھامي٤٤٨

١٥مستجد تقدیر٥٤٤٩سمیھ ھالل یونس سید٤٤٩

١٥مستجد تقدیر٥٤٥٠سندس أحمد حسین السید٤٥٠

١٦مستجد تقدیر٥٤٥١سندس ایھاب فؤاد عبد الغنى٤٥١

١٦مستجد تخلف٥٤٥٢سھام محمد ابراھیم السید٤٥٢

١٦مستجد تقدیر٥٤٥٣سھام ھاشم عبدهللا عبد المولى٤٥٣

١٦مستجد تقدیر٥٤٥٤سھى السید حسین السید٤٥٤

١٦مستجد تخلف٥٤٥٥سھیر قطب عبدالسالم احمد٤٥٥

١٦مستجد تقدیر٥٤٥٦سھیلھ العبیدى كامل عبد الصمد٤٥٦

١٦مستجد تقدیر٥٤٥٧سھیلھ خالد احمد اسماعیل٤٥٧

١٦مستجد تقدیر٥٤٥٨سھیلھ خلف محمد فؤاد٤٥٨

١٦مستجد تقدیر٥٤٥٩سھیلھ سامح محمد مصطفى محمد٤٥٩

١٦مستجد تقدیر٥٤٦٠سھیلھ عادل احمد ابراھیم٤٦٠

١٦مستجد تقدیر٥٤٦١سھیلھ عید محمد ابراھیم٤٦١

١٦مستجد تقدیر٥٤٦٢سھیلھ غنام صدقى محمد٤٦٢

١٦مستجد تقدیر٥٤٦٣سھیلھ محمد ریاض محمود٤٦٣

١٦مستجد تقدیر٥٤٦٤سید كمال عبدالغني علي٤٦٤

١٦مستجد تقدیر٥٤٦٥سید محمد سید عبدالرحیم٤٦٥

١٦مستجد تقدیر٥٤٦٦شربات بكر سعد محمد٤٦٦

١٦مستجد تقدیر٥٤٦٧شروق جابر احمد فنجرى٤٦٧

١٦مستجد تقدیر٥٤٦٨شروق راضى نصر ابراھیم٤٦٨

١٦مستجد تخلف٥٤٦٩شروق ناصر بدر عبد العال٤٦٩

١٦مستجد تخلف٥٤٧٠شروق وائل طباع عیسى٤٧٠

١٦مستجد تقدیر٥٤٧١شرین سامي سمیر حلمي٤٧١

١٦مستجد تخلف٥٤٧٢شمس محمد عوض محمد جبریل زیادة٤٧٢

١٦مستجد تقدیر٥٤٧٣شھد رجب محمد مرسي٤٧٣

١٦مستجد تقدیر٥٤٧٤شیرین ابراھیم احمد مھدى٤٧٤

١٦مستجد تخلف٥٤٧٥شیرین محمد محمد عطیھ محمد٤٧٥

١٦مستجد تقدیر٥٤٧٦شیماء ابو الوفا رشاد شتیوى٤٧٦
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١٦مستجد تخلف٥٤٧٧شیماء احمد نبیھ احمد٤٧٧

١٦مستجد تقدیر٥٤٧٨شیماء اشرف عطیھ شاكر٤٧٨

١٦مستجد تقدیر٥٤٧٩شیماء اشرف محمود عید٤٧٩

١٦مستجد تقدیر٥٤٨٠شیماء بالل حسین عبد النعیم٤٨٠

١٧مستجد تقدیر٥٤٨١شیماء جمال عید علي٤٨١

١٧مستجد تقدیر٥٤٨٢شیماء جمال محمد عبدالناصر٤٨٢

١٧مستجد تقدیر٥٤٨٣شیماء رضا محمد فتح الباب٤٨٣

١٧مستجد تقدیر٥٤٨٤شیماء رمضان فارس محمد٤٨٤

١٧مستجد تقدیر٥٤٨٥شیماء سالم شلقامى محمد٤٨٥

١٧مستجد تخلف٥٤٨٦شیماء سعید احمد سعید٤٨٦

١٧مستجد تخلف٥٤٨٧شیماء شادى مراد عبد الغنى٤٨٧

١٧مستجد تقدیر٥٤٨٨شیماء شعبان على ابراھیم٤٨٨

١٧مستجد تقدیر٥٤٨٩شیماء عاشور حسین حسین٤٨٩

١٧مستجد تقدیر٥٤٩٠شیماء عبد العلیم حموده عبد العلیم٤٩٠

١٧مستجد تخلف٥٤٩١شیماء على عبدالحمید عبدالصالحین٤٩١

١٧مستجد تخلف٥٤٩٢شیماء علي السید علي٤٩٢

١٧مستجد تقدیر٥٤٩٣شیماء عید احمد مرسي٤٩٣

١٧مستجد تقدیر٥٤٩٤شیماء عید عبدالعظیم محمد٤٩٤

١٧مستجد تقدیر٥٤٩٥شیماء فتح هللا صادق عثمان٤٩٥

١٧مستجد تخلف٥٤٩٦شیماء قطب حسن جمعھ٤٩٦

١٧مستجد تخلف٥٤٩٧شیماء كمال محمد خضر٤٩٧

١٧مستجد تقدیر٥٤٩٨شیماء محسن على محمد٤٩٨

١٧مستجد تقدیر٥٤٩٩شیماء محمد بندري ھاشم٤٩٩

١٧مستجد تقدیر٥٥٠٠شیماء محمد عبدالفتاح احمد٥٠٠
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١٧مستجد تقدیر٥٥٠١شیماء محمد محمد طھ١

١٧مستجد تخلف٥٥٠٢شیماء مصلح عمر عبدالحكیم٢

١٧مستجد تخلف٥٥٠٣شیماء ممدوح عبدالتواب السید٣

١٧مستجد تقدیر٥٥٠٤شیماء ناجي فتحى احمد٤

١٧مستجد تقدیر٥٥٠٥شیماء نادى محمد زیدان٥

١٧مستجد تقدیر٥٥٠٦شیماء ھالل ابراھیم عبدالكریم٦

١٧مستجد تقدیر٥٥٠٧صابرین عید صقر احمد٧

١٧مستجد تقدیر٥٥٠٨صابرین محمد عطاالكریم عبد اللـھ٨

١٧مستجد تقدیر٥٥٠٩صباح محمد حماد على٩

١٧مستجد تقدیر٥٥١٠صفاء رمضان محمد سید١٠

١٨مستجد تقدیر٥٥١١صفاء ھانى طھ محمد١١

١٨مستجد تقدیر٥٥١٢صالح محمد ربیع عبد الوھاب محمد١٢

١٨مستجد تقدیر٥٥١٣ضحى ربیع حسین ابراھیم١٣

١٨مستجد تخلف٥٥١٤طارق محمد جالل محمد١٤

١٨مستجد تقدیر٥٥١٥طاھر عبدالباسط عید كامل١٥

١٨مستجد تخلف٥٥١٦طاھرة اشرف ربیع عبدالقادر١٦

١٨مستجد تخلف٥٥١٧طھ خلف محمد عبد هللا١٧

١٨مستجد تقدیر٥٥١٨طھ سلیمان عبد هللا ریان١٨

١٨مستجد تقدیر٥٥١٩عائشة صالح الدین محمد حسن عبدالمتجلي١٩

١٨مستجد تخلف٥٥٢٠عائشھ ربیع فولي محمد٢٠

١٨مستجد تخلف٥٥٢١عائشھ سمیر محمد على٢١

١٨مستجد تقدیر٥٥٢٢عائشھ محروس رمضان محمود٢٢

١٨مستجد تقدیر٥٥٢٣عاصم عبد الرحمن ابراھیم داعس٢٣

١٨مستجد تقدیر٥٥٢٤عاصم محمد احمد عبد الحمید٢٤

١٨مستجد تخلف٥٥٢٥عبد الرحمن احمد ابراھیم وافى٢٥

١٨مستجد تخلف٥٥٢٦عبد الرحمن محمد یاسر فاروق توفیق٢٦

١٨مستجد تخلف٥٥٢٧عبد هللا اشرف حسن خریشى٢٧

١٨مستجد تقدیر٥٥٢٨عبد هللا رشدى محمد محمد٢٨

١٨مستجد تخلف٥٥٢٩عبد هللا محمود محمد محمود٢٩

١٨مستجد تقدیر٥٥٣٠عبد هللا منصور عبدهللا محمد٣٠

١٨مستجد تخلف٥٥٣١عبدالرحمن مبارك محمد عبدالسالم٣١

١٨مستجد تخلف٥٥٣٢عبدالرحمن محمد على عبدالوھاب٣٢

١٨مستجد تقدیر٥٥٣٣عبدالرحمن موسى كامل موسى٣٣

١٨مستجد تخلف٥٥٣٤عبدالكریم مدین عبدالحمید عیاد٣٤

١٨مستجد تخلف٥٥٣٥عبدهللا خالد محمد عبدالفتاح٣٥
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١٨مستجد تقدیر٥٥٣٦عبدهللا سید محمد امین حسان٣٦

١٨مستجد تقدیر٥٥٣٧عبدهللا شعبان محمد علواني٣٧

١٨مستجد تقدیر٥٥٣٨عبدهللا صابر یونس احمد٣٨

١٨مستجد تقدیر٥٥٣٩عبدهللا عاصم الضبع احمد٣٩

١٨مستجد تقدیر٥٥٤٠عبیر احمد حسن فرحات٤٠

١٩مستجد تقدیر٥٥٤١عبیر احمد عبد التواب عبد القوى٤١

١٩مستجد تقدیر٥٥٤٢عبیر جمعة رجب دكرورى٤٢

١٩مستجد تقدیر٥٥٤٣عبیر شعبان على محمد٤٣

١٩مستجد تقدیر٥٥٤٤عبیر عبد العزیز السید احمد٤٤

١٩مستجد تقدیر٥٥٤٥عبیر محمد خفاجى محمد٤٥

١٩مستجد تقدیر٥٥٤٦عبیر محمد عبد العزیز عبد الونیس٤٦

١٩مستجد تخلف٥٥٤٧عزالدین علي احمد عطا هللا٤٧

١٩مستجد تقدیر٥٥٤٨عزه جمال احمد عبدالنبى٤٨

١٩مستجد تخلف٥٥٤٩عزه طارق عبد الرحمن طلعت حسانین٤٩

١٩مستجد تقدیر٥٥٥٠عزه فرغلى زغلول سلیمان٥٠

١٩مستجد تقدیر٥٥٥١عزیزه رجب جمال محمد٥١

١٩مستجد تقدیر٥٥٥٢عصام الدین جمال محمود محمد٥٢

١٩مستجد تقدیر٥٥٥٣عصام سید شوقى عبدالمتجلى٥٣

١٩مستجد تقدیر٥٥٥٤عفاف احمد محمد محمود٥٤

١٩مستجد تقدیر٥٥٥٥عفاف سامى خلف عبدالعزیز٥٥

١٩مستجد تخلف٥٥٥٦عفاف عبدالعزیز محمود عبدالحافظ٥٦

١٩مستجد تقدیر٥٥٥٧عال عبد الستار قاسم فالح٥٧

١٩مستجد تخلف٥٥٥٨عال عالء الدین حمدى عبد النعیم٥٨

١٩مستجد تقدیر٥٥٥٩عال محمود عبد الحمید محمود٥٩

١٩مستجد تخلف٥٥٦٠عالء عباس راضى ابراھیم٦٠

١٩مستجد تخلف٥٥٦١على احمد محمود احمد٦١

١٩مستجد تقدیر٥٥٦٢على رضا عبد النبى محمد٦٢

١٩مستجد تخلف٥٥٦٣على عبد الباسط عبد المغنى على٦٣

١٩مستجد تقدیر٥٥٦٤على قدرى سید عامر٦٤

١٩مستجد تقدیر٥٥٦٥علیاء عبد الجید جمعھ عبد الجید٦٥

١٩مستجد تقدیر٥٥٦٦علیاء مختار عمر صاوى٦٦

١٩مستجد تقدیر٥٥٦٧علیاء مدحت مسرى إبراھیم٦٧

١٩مستجد تقدیر٥٥٦٨عمر رمضان محمد محمود٦٨

١٩مستجد تخلف٥٥٦٩عمر عبدهللا محمد كامل فرج٦٩

١٩مستجد تقدیر٥٥٧٠عمر محمد جید ابو المجد٧٠

٢٠مستجد تقدیر٥٥٧١عمر محمد عبدهللا محمد٧١

٢٠مستجد تقدیر٥٥٧٢عمر محمد نیاظ طھ٧٢

٢٠مستجد تخلف٥٥٧٣عمران محمد عبد المقصود جمعھ٧٣

٢٠مستجد تقدیر٥٥٧٤عمرو احمد تونى عبد اللطیف٧٤

٢٠مستجد تخلف٥٥٧٥عمرو اسامھ سید محمد٧٥

٢٠مستجد تخلف٥٥٧٦عمرو ربیع عثمان محمود٧٦
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٢٠مستجد تخلف٥٥٧٧عنان احمد زیان احمد٧٧

٢٠مستجد تخلف٥٥٧٨عواطف محمد شعبان عشماوى٧٨

٢٠مستجد تقدیر٥٥٧٩عیده عماد عبد الھادى ھالل٧٩

٢٠مستجد تقدیر٥٥٨٠غاده رجب احمد ابراھیم٨٠

٢٠مستجد تقدیر٥٥٨١غاده رجب السید حسین٨١

٢٠مستجد تخلف٥٥٨٢غاده طلعت محمد جالل٨٢

٢٠مستجد تخلف٥٥٨٣غاده محمد على محمد٨٣

٢٠مستجد تخلف٥٥٨٤غفران محمود شامیھ .٨٤

٢٠مستجد تقدیر٥٥٨٥فارس خلف خلیفة منازع٨٥

٢٠مستجد تقدیر٥٥٨٦فارس عبدالدایم كریم احمد٨٦

٢٠مستجد تقدیر٥٥٨٧فاطمھ احمد عبدالباقى حسن٨٧

٢٠مستجد تقدیر٥٥٨٨فاطمھ احمد محمد عبدالعزیز٨٨

٢٠مستجد تقدیر٥٥٨٩فاطمھ اسامھ محمد محمد٨٩

٢٠مستجد تقدیر٥٥٩٠فاطمھ الزھراء احمد عبدالعظیم عبدالسالم احمد٩٠

٢٠مستجد تقدیر٥٥٩١فاطمھ الزھراء بھاء احمد اسماعیل٩١

٢٠مستجد تقدیر٥٥٩٢فاطمھ الزھراء بھاء الدین محمد الضوى٩٢

٢٠مستجد تقدیر٥٥٩٣فاطمھ الزھراء محمد علي محمد٩٣

٢٠مستجد تقدیر٥٥٩٤فاطمھ الزھراء ھشام علي علي٩٤

٢٠مستجد تقدیر٥٥٩٥فاطمھ خلف هللا محمد حسن٩٥

٢٠مستجد تخلف٥٥٩٦فاطمھ خلف حسن عبد هللا٩٦

٢٠مستجد تقدیر٥٥٩٧فاطمھ رضا محمد محمدرشدى٩٧

٢٠مستجد تقدیر٥٥٩٨فاطمھ سعد على احمد٩٨

٢٠مستجد تقدیر٥٥٩٩فاطمھ عبد العلیم رضا السید٩٩

٢٠مستجد تقدیر٥٦٠٠فاطمھ عصمت لطفى محمد١٠٠
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٢١مستجد تقدیر٥٦٠١فاطمھ عالء محمد رافت١٠١

٢١مستجد تقدیر٥٦٠٢فاطمھ على ابوعونة احمد١٠٢

٢١مستجد تقدیر٥٦٠٣فاطمھ عمران محمد محمد١٠٣

٢١مستجد تقدیر٥٦٠٤فاطمھ عیسى عبد العزیز بھلول١٠٤

٢١مستجد تقدیر٥٦٠٥فاطمھ محمد محمود محمد١٠٥

٢١مستجد تخلف٥٦٠٦فاطمھ ناجى شحاتھ سید١٠٦

٢١مستجد تقدیر٥٦٠٧فاطمھ ناصر محمود حسین١٠٧

٢١مستجد تقدیر٥٦٠٨فاطمھ ھدیة محمود عبد الرازق١٠٨

٢١مستجد تقدیر٥٦٠٩فایزه رافت محمود محمد١٠٩

٢١مستجد تقدیر٥٦١٠فایزه ناصر شحاتھ فرغلى١١٠

٢١مستجد تقدیر٥٦١١فرج خالد فرج محمود١١١

٢١مستجد تقدیر٥٦١٢فرحھ شعبان رمضان محمد١١٢

٢١مستجد تقدیر٥٦١٣فرحھ محمد حربى محمود١١٣

٢١مستجد تقدیر٥٦١٤فریالھ رضا اسماعیل جبریل١١٤

٢١مستجد تقدیر٥٦١٥فریالھ عمار حلمى عبداللطیف١١٥

٢١مستجد تخلف٥٦١٦فرید محمد محمد محمود حمد١١٦

٢١مستجد تخلف٥٦١٧كریم الفولى شرقاوى یوسف١١٧

٢١مستجد تخلف٥٦١٨كریم رفاعى محمد تونى١١٨

٢١مستجد تقدیر٥٦١٩كریم ماھر السید احمد بخیت١١٩

٢١مستجد تخلف٥٦٢٠كریم محمد عبدالغنى عبدالمجید١٢٠

٢١مستجد تخلف٥٦٢١كریم محمد محمد سید١٢١

٢١مستجد تقدیر٥٦٢٢كوثر على محمود احمد١٢٢

٢١مستجد تقدیر٥٦٢٣لبنى حسین عطیھ على١٢٣

٢١مستجد تقدیر٥٦٢٤لبنى عبد العزیز جمعھ عبد العزیز١٢٤

٢١مستجد تقدیر٥٦٢٥لمیاء حماده محمد صاوى١٢٥

٢١مستجد تقدیر٥٦٢٦لمیاء رمضان محمد ابواللیل١٢٦

٢١مستجد تقدیر٥٦٢٧لمیاء ماھر فرید حفظى١٢٧

٢١مستجد تخلف٥٦٢٨لمیاء محمد محمد محمد١٢٨

٢١مستجد تقدیر٥٦٢٩لمیاء مخلف ذكى على١٢٩

٢١مستجد تقدیر٥٦٣٠لمیاء ناصر عبد التواب عبد الصادق١٣٠

٢٢مستجد تقدیر٥٦٣١لیلى رجب محمد یوسف١٣١

٢٢مستجد تخلف٥٦٣٢لیلى یحي محمد احمد١٣٢

٢٢مستجد تخلف٥٦٣٣لیلي یاسر عبدالسالم عبدالسالم١٣٣

٢٢مستجد تخلف٥٦٣٤مؤمن عمر عبد الرازق سیف١٣٤

٢٢مستجد تقدیر٥٦٣٥ماجد اشرف عزت عبد الفتاح١٣٥
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٢٢مستجد تقدیر٥٦٣٦محاسن خالد على عبد العزیز١٣٦

٢٢مستجد تخلف٥٦٣٧محمد ابراھیم یوسف ابراھیم١٣٧

٢٢مستجد تخلف٥٦٣٨محمد احمد محمد عبد الحافظ١٣٨

٢٢مستجد تخلف٥٦٣٩محمد احمد محمد كامل عبدالعلیم١٣٩

٢٢مستجد تخلف٥٦٤٠محمد احمد نور الدین محمد١٤٠

٢٢مستجد تقدیر٥٦٤١محمد السید عبدالسالم السید حسین١٤١

٢٢مستجد تخلف٥٦٤٢محمد السید قاسم جمعھ١٤٢

٢٢مستجد تخلف٥٦٤٣محمد المعتز با� شاكر ریاض١٤٣

٢٢مستجد تقدیر٥٦٤٤محمد انور عبدهللا جمعھ١٤٤

٢٢مستجد تخلف٥٦٤٥محمد ثروت ابراھیم شحاتھ١٤٥

٢٢مستجد تخلف٥٦٤٦محمد جمال عبد الرسول عبد الحكیم١٤٦

٢٢مستجد تخلف٥٦٤٧محمد جمال عرفھ محمد١٤٧

٢٢مستجد تقدیر٥٦٤٨محمد جمعة سید عبد هللا١٤٨

٢٢مستجد تقدیر٥٦٤٩محمد حسنى حامد جادالمولى١٤٩

٢٢مستجد تقدیر٥٦٥٠محمد حسین عبدالجابر كامل١٥٠

٢٢مستجد تخلف٥٦٥١محمد حسین عبدالحكیم حسین١٥١

٢٢مستجد تخلف٥٦٥٢محمد حشمت عبدالعال فھمى١٥٢

٢٢مستجد تقدیر٥٦٥٣محمد حمید كامل محمد١٥٣

٢٢مستجد تخلف٥٦٥٤محمد ربیع محمود محمد١٥٤

٢٢مستجد تخلف٥٦٥٥محمد رضا راغب ابراھیم١٥٥

٢٢مستجد تخلف٥٦٥٦محمد سالم محمد ابوبكر١٥٦

٢٢مستجد تخلف٥٦٥٧محمد سامى عبدالعزیز احمد علم الدین١٥٧

٢٢مستجد تخلف٥٦٥٨محمد سید محمد خلیل١٥٨

٢٢مستجد تقدیر٥٦٥٩محمد شعیب حسن عبد الفتاح١٥٩

٢٢مستجد تخلف٥٦٦٠محمد صفوت عبدالمحسن محمد١٦٠

٢٣مستجد تقدیر٥٦٦١محمد عادل محمد ابراھیم العدلى١٦١

٢٣مستجد تخلف٥٦٦٢محمد عبد الحمید توفیق عبد هللا١٦٢

٢٣مستجد تقدیر٥٦٦٣محمد عبد السالم احمد عبد السالم١٦٣

٢٣مستجد تخلف٥٦٦٤محمد عبد المھمین احمد عبد المھمین١٦٤

٢٣مستجد تقدیر٥٦٦٥محمد عبد الواحد امین یوسف١٦٥

٢٣مستجد تقدیر٥٦٦٦محمد عبدالحى احمد عبدالعزیز١٦٦

٢٣مستجد تقدیر٥٦٦٧محمد عبداللطیف سید عید١٦٧

٢٣مستجد تخلف٥٦٦٨محمد عبدالمطلب محمد مسعود١٦٨

٢٣مستجد تخلف٥٦٦٩محمد عبدالمنعم احمد محمد١٦٩

٢٣مستجد تقدیر٥٦٧٠محمد عبدالنبى شعبان عبدالقادر١٧٠

٢٣مستجد تخلف٥٦٧١محمد عالء الدین شریف ابوالوفا١٧١

٢٣مستجد تقدیر٥٦٧٢محمد عالء محمد على الشرقاوى١٧٢

٢٣مستجد تقدیر٥٦٧٣محمد علوانى الصغیر احمد عبیدهللا١٧٣

٢٣مستجد تقدیر٥٦٧٤محمد على ابراھیم عبدالكریم١٧٤

٢٣مستجد تقدیر٥٦٧٥محمد على رفاعى على١٧٥

٢٣مستجد تقدیر٥٦٧٦محمد على محمد على عبدالكریم١٧٦
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٢٣مستجد تقدیر٥٦٧٧محمد علي عبد هللا عبد العزیز١٧٧

٢٣مستجد تخلف٥٦٧٨محمد عمار نجیب العبد١٧٨

٢٣مستجد تقدیر٥٦٧٩محمد عمر الراغب .١٧٩

٢٣وقف قید٥٦٨٠محمد قیاتى سید ضاحى١٨٠

٢٣مستجد تقدیر٥٦٨١محمد كرم ابراھیم ناجى عبدالمقصود١٨١

٢٣مستجد تخلف٥٦٨٢محمد محمود على عبد اللطیف١٨٢

٢٣مستجد تخلف٥٦٨٣محمد محمود محمد عبدالنظیر١٨٣

٢٣مستجد تخلف٥٦٨٤محمد مخلوف محمد ابوبكر١٨٤

٢٣وقف قید٥٦٨٥محمد مخیل سید احمد١٨٥

٢٣وقف قید٥٦٨٦محمد مرعى على تھامى١٨٦

٢٣مستجد تقدیر٥٦٨٧محمد مصطفى اسماعیل محمد١٨٧

٢٣مستجد تخلف٥٦٨٨محمد مصطفى محمد على عمرو١٨٨

٢٣مستجد تخلف٥٦٨٩محمد نبیل حنفى مجاھد ابوالدھب١٨٩

٢٣مستجد تقدیر٥٦٩٠محمد نصر الدین صالح ابراھیم١٩٠

٢٤مستجد تخلف٥٦٩١محمود جالل ابراھیم محمد١٩١

٢٤مستجد تقدیر٥٦٩٢محمود صابر زین العابدین علي١٩٢

٢٤مستجد تخلف٥٦٩٣محمود عادل شحاتھ عبدالمالك١٩٣

٢٤مستجد تخلف٥٦٩٤محمود عادل محمد كمال فھیم١٩٤

٢٤مستجد تخلف٥٦٩٥محمود عبدالبصیر احمد محمود١٩٥

٢٤مستجد تقدیر٥٦٩٦محمود عبدالخالق محمد عبدالخالق١٩٦

٢٤مستجد تخلف٥٦٩٧محمود محمد محمود ابوسریع١٩٧

٢٤مستجد تخلف٥٦٩٨محمود محمد محمود عثمان١٩٨

٢٤مستجد تقدیر٥٦٩٩محمود وفقى سعد على حسونھ١٩٩

٢٤مستجد تقدیر٥٧٠٠مختار محمد مختار محمد٢٠٠
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٢٤مستجد تقدیر٥٧٠١مرفت سید حسن متولي٢٠١

٢٤مستجد تقدیر٥٧٠٢مرنا عبد العزیز اسماعیل حسن٢٠٢

٢٤مستجد تقدیر٥٧٠٣مروة احمد ربیع عبد التواب٢٠٣

٢٤مستجد تقدیر٥٧٠٤مروه احمد محمد عبد الغنى٢٠٤

٢٤مستجد تقدیر٥٧٠٥مروه جمال محمد ابواللیل٢٠٥

٢٤مستجد تخلف٥٧٠٦مروه ربیع بكیر عبدالعال٢٠٦

٢٤مستجد تقدیر٥٧٠٧مروه عالء مصطفى محمد٢٠٧

٢٤مستجد تقدیر٥٧٠٨مروه عنتر جبر عبدالباقي٢٠٨

٢٤مستجد تقدیر٥٧٠٩مروه محمد عبد الحمید احمد٢٠٩

٢٤مستجد تقدیر٥٧١٠مریم أسامة شحاتھ إبراھیم٢١٠

٢٤مستجد تقدیر٥٧١١مریم ضرار محمود عبدالحلیم٢١١

٢٤مستجد تقدیر٥٧١٢مریم عبد الكریم محمد سعد٢١٢

٢٤مستجد تقدیر٥٧١٣مریم عبدالرحمن كامل دھان٢١٣

٢٤مستجد تخلف٥٧١٤مریم محمد على محمد٢١٤

٢٤مستجد تخلف٥٧١٥مریم یاسر محمد ظریف٢١٥

٢٤مستجد تخلف٥٧١٦مصطفى رجب ناجح ابراھیم٢١٦

٢٤مستجد تقدیر٥٧١٧مصطفى شھرى محمد ابراھیم٢١٧

٢٤مستجد تقدیر٥٧١٨مصطفى محمد سید ابراھیم٢١٨

٢٤مستجد تخلف٥٧١٩مصطفى یاسر صالح الدین صابر٢١٩

٢٤مستجد تقدیر٥٧٢٠مصطفي جمال مصطفي عبدالحمید٢٢٠

٢٥مستجد تخلف٥٧٢١معاذ ابراھیم على طلبھ رفاعى٢٢١

٢٥مستجد تخلف٥٧٢٢معاذ ضاحى محمد امین٢٢٢

٢٥مستجد تقدیر٥٧٢٣معاز عاید محمود سلیم٢٢٣

٢٥مستجد تقدیر٥٧٢٤منار احمد صالح عبد العظیم٢٢٤

٢٥مستجد تقدیر٥٧٢٥منار احمد عبد الحمید خلیفھ٢٢٥

٢٥مستجد تقدیر٥٧٢٦منار احمد فؤاد السید٢٢٦

٢٥مستجد تقدیر٥٧٢٧منار حربى عبدالعزیز عبدالغنى٢٢٧

٢٥مستجد تقدیر٥٧٢٨منار رضا عبداللطیف محمد٢٢٨

٢٥مستجد تخلف٥٧٢٩منار صابر سعید كریم٢٢٩

٢٥مستجد تخلف٥٧٣٠منار عبد محمود عبد٢٣٠

٢٥مستجد تقدیر٥٧٣١منار عراقى عثمان محمد٢٣١

٢٥مستجد تخلف٥٧٣٢منار عمر قطب اسماعیل٢٣٢

٢٥مستجد تخلف٥٧٣٣منار مختار محمد عبدالعزیز٢٣٣

٢٥مستجد تقدیر٥٧٣٤منار نصرالدین عباس على٢٣٤

٢٥مستجد تقدیر٥٧٣٥منال ابراھیم محمد حافظ٢٣٥
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٢٥مستجد تقدیر٥٧٣٦منال طلعت محمد فھیم٢٣٦

٢٥مستجد تقدیر٥٧٣٧منال محمود راغب الشربینى ابراھیم٢٣٧

٢٥مستجد تخلف٥٧٣٨منتصر حمدي عبدالستار محمد٢٣٨

٢٥مستجد تخلف٥٧٣٩مندراوى عارف امین مندراوى٢٣٩

٢٥مستجد تقدیر٥٧٤٠منھ فرحات على عبد العظیم٢٤٠

٢٥مستجد تخلف٥٧٤١منى رمضان محمد حافظ٢٤١

٢٥مستجد تقدیر٥٧٤٢منى شفیق عبد الجواد محمد٢٤٢

٢٥مستجد تقدیر٥٧٤٣منى عالء ناصح حسین٢٤٣

٢٥مستجد تخلف٥٧٤٤مھا ابراھیم عبدالمستجاب عبدالغنى٢٤٤

٢٥مستجد تخلف٥٧٤٥مھا خلیل كامل حافظ٢٤٥

٢٥مستجد تقدیر٥٧٤٦مھا سعد كامل امین٢٤٦

٢٥مستجد تقدیر٥٧٤٧مھا على فولى رجب٢٤٧

٢٥مستجد تقدیر٥٧٤٨مھا فتحى ابو العید محمد٢٤٨

٢٥مستجد تخلف٥٧٤٩مھا ماجد شحاتھ محمد٢٤٩

٢٥مستجد تخلف٥٧٥٠مھا مرسي رجب مرسي٢٥٠

٢٦مستجد تقدیر٥٧٥١مھا نادي عمر سنوسي٢٥١

٢٦مستجد تقدیر٥٧٥٢مھاب ایمن كامل عبدالغني٢٥٢

٢٦مستجد تخلف٥٧٥٣مھند اسماعیل عبدالكریم عبدالرحیم٢٥٣

٢٦مستجد تقدیر٥٧٥٤مى احمد مشھور احمد٢٥٤

٢٦مستجد تقدیر٥٧٥٥مى اشرف محمد شلقامى٢٥٥

٢٦مستجد تقدیر٥٧٥٦مى الجارحى احمد الجارحى٢٥٦

٢٦مستجد تقدیر٥٧٥٧مى جمال احمد جاد٢٥٧

٢٦مستجد تخلف٥٧٥٨مى خلف محمود خلف٢٥٨

٢٦مستجد تقدیر٥٧٥٩مى عالء كامل على٢٥٩

٢٦مستجد تقدیر٥٧٦٠مى محسن راضى عبدالمنعم٢٦٠

٢٦مستجد تقدیر٥٧٦١مى ممدوح ضاحى محمد٢٦١

٢٦مستجد تقدیر٥٧٦٢مي سمیر محمد منیر علي٢٦٢

٢٦مستجد تقدیر٥٧٦٣مي ممدوح محمد محمد سنھر٢٦٣

٢٦مستجد تخلف٥٧٦٤میاده محمد خلف محمد٢٦٤

٢٦مستجد تقدیر٥٧٦٥میسره احمد دكروري سید٢٦٥

٢٦مستجد تقدیر٥٧٦٦نادره احمد محمد إبراھیم٢٦٦

٢٦مستجد تقدیر٥٧٦٧نادیھ ابراھیم شعبان على٢٦٧

٢٦مستجد تقدیر٥٧٦٨نادیھ صالح صالح عبد الصالحین٢٦٨

٢٦مستجد تخلف٥٧٦٩نادیھ محمود احمد جمعھ٢٦٩

٢٦مستجد تخلف٥٧٧٠نانسى حماد صالح محمد٢٧٠

٢٦مستجد تقدیر٥٧٧١ناھد صفوت درویش مصطفى٢٧١

٢٦مستجد تخلف٥٧٧٢نجاة اشرف غانم مبروك٢٧٢

٢٦مستجد تخلف٥٧٧٣نجالء على ماھر عثمان٢٧٣

٢٦مستجد تخلف٥٧٧٤نجالء مصطفى احمد عرابى٢٧٤

٢٦مستجد تخلف٥٧٧٥نجوى إبراھیم شعبان عبد الوھاب٢٧٥

٢٦مستجد تخلف٥٧٧٦نجوى سعید محمد امین٢٧٦
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٢٦مستجد تقدیر٥٧٧٧ندا احمد عبد الظاھر حسانین٢٧٧

٢٦مستجد تقدیر٥٧٧٨ندا نادى فھیم عبدالكریم٢٧٨

٢٦مستجد تخلف٥٧٧٩ندا یاسر محمد توفیق٢٧٩

٢٦مستجد تقدیر٥٧٨٠ندى احمد ثابت عبدالجلیل٢٨٠

٢٧مستجد تقدیر٥٧٨١ندى الباز احمد على محسب زاید٢٨١

٢٧مستجد تخلف٥٧٨٢ندى جمال رشدى حافظ٢٨٢

٢٧مستجد تقدیر٥٧٨٣ندى ربیع فؤاد عبدالحلیم٢٨٣

٢٧مستجد تقدیر٥٧٨٤ندى رضا ابوالیزید محمد مصطفى٢٨٤

٢٧مستجد تقدیر٥٧٨٥ندى رضا سید عبد الحكیم٢٨٥

٢٧مستجد تقدیر٥٧٨٦ندى ولید جابر ھریدى٢٨٦

٢٧مستجد تخلف٥٧٨٧ندي اشرف مصطفي محمد٢٨٧

٢٧مستجد تقدیر٥٧٨٨ندي ھشام ابراھیم عثمان٢٨٨

٢٧مستجد تقدیر٥٧٨٩نسرین یاسر احمد محمد عبدالباقى٢٨٩

٢٧مستجد تقدیر٥٧٩٠نسمة شمس الدین شرقاوى محمد٢٩٠

٢٧مستجد تقدیر٥٧٩١نسمة صبحى عبد الفتاح محمد٢٩١

٢٧مستجد تخلف٥٧٩٢نسمة عادل محمد حسن٢٩٢

٢٧مستجد تقدیر٥٧٩٣نشوى سعد احمد عبد الرحمن٢٩٣

٢٧مستجد تقدیر٥٧٩٤نشوى محمد رشدي عبدالعزیز٢٩٤

٢٧مستجد تقدیر٥٧٩٥نعمان حمدي عبد اللطیف نعمان٢٩٥

٢٧مستجد تقدیر٥٧٩٦نعمھ اشرف عبد الستار سید ٢٩٦

٢٧مستجد تقدیر٥٧٩٧نعمھ فرج ابراھیم عبدالسند٢٩٧

٢٧مستجد تقدیر٥٧٩٨نعیمة محمود كامل عبدالوھاب٢٩٨

٢٧مستجد تقدیر٥٧٩٩نھا محمد احمد محمد٢٩٩

٢٧مستجد تقدیر٥٨٠٠نھاد صالح محمد عرابى٣٠٠
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٢٧مستجد تقدیر٥٨٠١نھال ابراھیم محمد طرفاوى٣٠١

٢٧مستجد تقدیر٥٨٠٢نھال مجدى احمد ثابت٣٠٢

٢٧مستجد تقدیر٥٨٠٣نھلة حجازي كامل أحمد٣٠٣

٢٧مستجد تقدیر٥٨٠٤نھلة رأفت سعید عبدالصالحین٣٠٤

٢٧مستجد تخلف٥٨٠٥نورا تایب سعد عبد الجواد٣٠٥

٢٧مستجد تقدیر٥٨٠٦نورا جمعھ محمد عبدالحافظ٣٠٦

٢٧مستجد تقدیر٥٨٠٧نورا سید محمود حسن الخطیب٣٠٧

٢٧مستجد تخلف٥٨٠٨نورا عاطف عبد المنعم محمد جویده٣٠٨

٢٧مستجد تخلف٥٨٠٩نورا عزت عبدالوھاب حسین٣٠٩

٢٧مستجد تقدیر٥٨١٠نورا محمد سید موسى٣١٠

٢٨مستجد تقدیر٥٨١١نورا محمد شوقي محمد٣١١

٢٨مستجد تقدیر٥٨١٢نورا مرتضا ابراھیم ادم٣١٢

٢٨مستجد تقدیر٥٨١٣نوران محمد سعید عبد العزیز٣١٣

٢٨مستجد تقدیر٥٨١٤نورھان ابراھیم سید صالح٣١٤

٢٨مستجد تقدیر٥٨١٥نورھان اشرف سید محمد٣١٥

٢٨مستجد تقدیر٥٨١٦نورھان بلبل حسن عبدالمقصود٣١٦

٢٨مستجد تقدیر٥٨١٧نورھان خالد محمد عبد الرحمن٣١٧

٢٨مستجد تقدیر٥٨١٨نورھان سعداوى سعد عبد الحق٣١٨

٢٨مستجد تقدیر٥٨١٩نورھان سید محمد محمد الصغیر٣١٩

٢٨مستجد تقدیر٥٨٢٠نورھان سید میصر محمود٣٢٠

٢٨مستجد تقدیر٥٨٢١نورھان صابر سعد شعبان٣٢١

٢٨مستجد تقدیر٥٨٢٢نورھان عالء محمد عبدالعظیم٣٢٢

٢٨مستجد تقدیر٥٨٢٣نورھان عمر عبدالعزیز عبدالجلیل٣٢٣

٢٨مستجد تقدیر٥٨٢٤نورھان فتحى امبابى ابراھیم٣٢٤

٢٨مستجد تقدیر٥٨٢٥نورھان محسن صالح الدین عثمان٣٢٥

٢٨مستجد تخلف٥٨٢٦نورھان محمد فضل الكریم احمد٣٢٦

٢٨مستجد تقدیر٥٨٢٧نورھان مصطفي سید امین٣٢٧

٢٨مستجد تقدیر٥٨٢٨نورھان ناصر عبد المجید حسن٣٢٨

٢٨مستجد تقدیر٥٨٢٩نیره اسامھ یونس احمد٣٢٩

٢٨مستجد تقدیر٥٨٣٠ھاجر احمد محمود عبد المجید٣٣٠

٢٨مستجد تقدیر٥٨٣١ھاجر اشرف حمدى داخلى٣٣١

٢٨مستجد تقدیر٥٨٣٢ھاجر السید احمد احمد٣٣٢

٢٨مستجد تقدیر٥٨٣٣ھاجر جمال محمد محمد٣٣٣

٢٨مستجد تخلف٥٨٣٤ھاجر رضا محمد ابواللیل٣٣٤

٢٨مستجد تقدیر٥٨٣٥ھاجر سید یوسف ریاض٣٣٥
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٢٨مستجد تقدیر٥٨٣٦ھاجر شعبان محمد محمد٣٣٦

٢٨مستجد تقدیر٥٨٣٧ھاجر على عبدالعظیم حسن٣٣٧

٢٨مستجد تقدیر٥٨٣٨ھاجر مجدى كمال محمد٣٣٨

٢٨مستجد تقدیر٥٨٣٩ھاجر محمد ربیع عبد الستار حسان٣٣٩

٢٨مستجد تقدیر٥٨٤٠ھاجر محمد محمد حجازى٣٤٠

٢٩مستجد تقدیر٥٨٤١ھاجر ھانى محمود محمد٣٤١

٢٩مستجد تخلف٥٨٤٢ھاجر یحي احمد ابراھیم٣٤٢

٢٩مستجد تخلف٥٨٤٣ھادي رضا كامل احمد٣٤٣

٢٩مستجد تقدیر٥٨٤٤ھالھ جمعھ عبدالحافظ عبداللطیف٣٤٤

٢٩مستجد تقدیر٥٨٤٥ھالھ حمدى انیاظ احمد٣٤٥

٢٩مستجد تخلف٥٨٤٦ھالھ رضا محمد السید٣٤٦

٢٩مستجد تقدیر٥٨٤٧ھالھ شوقى حفني محمد٣٤٧

٢٩مستجد تقدیر٥٨٤٨ھالھ عبد العزیز سید اسماعیل٣٤٨

٢٩مستجد تقدیر٥٨٤٩ھالھ عالء جمال شحاتھ٣٤٩

٢٩مستجد تخلف٥٨٥٠ھایدى اشرف عطیھ على٣٥٠

٢٩مستجد تقدیر٥٨٥١ھایدى جمال ناجى عبدالغنى٣٥١

٢٩مستجد تقدیر٥٨٥٢ھایدى محمد ناجى محمد خلیل٣٥٢

٢٩مستجد تخلف٥٨٥٣ھبة یونس فرج ھاشم٣٥٣

٢٩مستجد تقدیر٥٨٥٤ھبھ السیدعبدالتواب احمد نجد٣٥٤

٢٩مستجد تخلف٥٨٥٥ھبھ هللا عالء نور الدین سالم٣٥٥

٢٩مستجد تقدیر٥٨٥٦ھبھ حسن محمد محمد٣٥٦

٢٩مستجد تقدیر٥٨٥٧ھبھ حنفى محمود احمد٣٥٧

٢٩مستجد تقدیر٥٨٥٨ھبھ فؤاد عبدالحكم كامل٣٥٨

٢٩مستجد تقدیر٥٨٥٩ھبھ مصطفي محمد نیاظ٣٥٩

٢٩مستجد تقدیر٥٨٦٠ھدى تایب رمضان احمد٣٦٠

٢٩مستجد تقدیر٥٨٦١ھدى حسان عبد هللا احمد٣٦١

٢٩مستجد تقدیر٥٨٦٢ھدى صابر عبد الفتاح محمد٣٦٢

٢٩مستجد تقدیر٥٨٦٣ھدى عسران توفیق احمد٣٦٣

٢٩مستجد تقدیر٥٨٦٤ھدى فوزى جابر جاد٣٦٤

٢٩مستجد تخلف٥٨٦٥ھدیر اشرف عاطف عبد الحلیم٣٦٥

٢٩مستجد تقدیر٥٨٦٦ھدیر عبدالرحیم فراج خلیفھ٣٦٦

٢٩مستجد تقدیر٥٨٦٧ھدیر عبدالعلیم شعبان قاسم٣٦٧

٢٩مستجد تخلف٥٨٦٨ھدیر محمد عبدالفضیل احمد٣٦٨

٢٩مستجد تخلف٥٨٦٩ھدیر محمود ابو الفتح احمد٣٦٩

٢٩مستجد تخلف٥٨٧٠ھدیر منصور محمد حسن٣٧٠

٣٠مستجد تقدیر٥٨٧١ھدیھ عادل كامل عبد الرحمن٣٧١

٣٠مستجد تقدیر٥٨٧٢ھشام محمد ابو الغیث زكى٣٧٢

٣٠مستجد تخلف٥٨٧٣ھناء مصطفي اسماعیل محمد٣٧٣

٣٠مستجد تخلف٥٨٧٤ھند حسین عبد هللا محمد٣٧٤

٣٠مستجد تخلف٥٨٧٥ھند خلیفھ حسن احمد٣٧٥

٣٠مستجد تقدیر٥٨٧٦ھند سید عبد العزیز عبد الجواد٣٧٦
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٣٠مستجد تقدیر٥٨٧٧ھویدا احمد خلف حسن٣٧٧

٣٠مستجد تقدیر٥٨٧٨ھیثم احمد محمد محمد٣٧٨

٣٠مستجد تخلف٥٨٧٩وجدان عبدالدایم احمد عبدالقادر٣٧٩

٣٠مستجد تقدیر٥٨٨٠ورده السید محمد رجب عویس٣٨٠

٣٠مستجد تقدیر٥٨٨١ورده امین محمود عالم٣٨١

٣٠مستجد تخلف٥٨٨٢ورده خلیل عبدالغنى خلیل٣٨٢

٣٠مستجد تقدیر٥٨٨٣ورده عبدالنعیم یحى محمد٣٨٣

٣٠مستجد تقدیر٥٨٨٤ورده عماد الدین احمد عبد العلیم٣٨٤

٣٠مستجد تقدیر٥٨٨٥وسام احمد عطیھ احمد النجار٣٨٥

٣٠مستجد تقدیر٥٨٨٦وفاء ابراھیم محمود محمد٣٨٦

٣٠مستجد تخلف٥٨٨٧والء رضا بطل جمعھ٣٨٧

٣٠مستجد تخلف٥٨٨٨والء رفاعى فوزى رفاعى٣٨٨

٣٠مستجد تخلف٥٨٨٩والء سید عبدالفتاح محمود٣٨٩

٣٠مستجد تقدیر٥٨٩٠والء صفوت على عبد اللطیف٣٩٠

٣٠مستجد تقدیر٥٨٩١والء طھ عبد النبى عبد الظاھر٣٩١

٣٠مستجد تقدیر٥٨٩٢والء عبدالجواد محمد احمد٣٩٢

٣٠مستجد تقدیر٥٨٩٣والء عبدالھادى علوانى محمد٣٩٣

٣٠مستجد تخلف٥٨٩٤والء على احمد على٣٩٤

٣٠مستجد تقدیر٥٨٩٥والء على حسن رجب٣٩٥

٣٠مستجد تقدیر٥٨٩٦والء علي فرغلي محمود٣٩٦

٣٠مستجد تقدیر٥٨٩٧والء عید على محمد٣٩٧

٣٠مستجد تقدیر٥٨٩٨والء عیسى عبدالعاطى عیسى٣٩٨

٣٠مستجد تقدیر٥٨٩٩والء محمد طھ محمد٣٩٩

٣٠مستجد تقدیر٥٩٠٠والء محمد عبد العظیم عبد المنعم٤٠٠
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كلیة دار العلوم

كشف توزیع الطالب على اللجان
رابعة - انتظـام

للعام الجامعى(٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ ١٠:٠٣ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

٣١مستجد تقدیر٥٩٠١والء مصطفى محمد على٤٠١

٣١مستجد تقدیر٥٩٠٢والء وائل احمد جمعھ بحر٤٠٢

٣١مستجد تخلف٥٩٠٣یارا عشرى محمد سلیم٤٠٣

٣١مستجد تخلف٥٩٠٤یاره ایمن محمد ابوبكر٤٠٤

٣١مستجد تقدیر٥٩٠٥یاسر عابدین محمد جاد المولى٤٠٥

٣١مستجد تقدیر٥٩٠٦یاسمین احمد نصر الدین محمد٤٠٦

٣١مستجد تقدیر٥٩٠٧یاسمین اسماعیل احمد سید٤٠٧

٣١مستجد تقدیر٥٩٠٨یاسمین جمال كامل محمد٤٠٨

٣١مستجد تخلف٥٩٠٩یاسمین حربى فاروق عبدالمنعم٤٠٩

٣١مستجد تخلف٥٩١٠یاسمین خالد محمد الدمرداش عبد السمیع٤١٠

٣١مستجد تقدیر٥٩١١یاسمین ربیع خمیس معتمد٤١١

٣١مستجد تخلف٥٩١٢یاسمین رضا زینھم محمد٤١٢

٣١مستجد تقدیر٥٩١٣یاسمین طاھر محمد طلبة٤١٣

٣١مستجد تقدیر٥٩١٤یاسمین محمد اسماعیل محمد٤١٤

٣١مستجد تخلف٥٩١٥یاسمین محمد حسن على٤١٥

٣١مستجد تقدیر٥٩١٦یحیى عبد الناصر ابراھیم احمد٤١٦

٣١مستجد تخلف٥٩١٧یسر یحیي محمد رفعت ھاشم٤١٧

٣١مستجد تخلف٥٩١٨یسرا حسنى شعبان محمد٤١٨

٣١مستجد تقدیر٥٩١٩یمني عالء فتحي عبد الھادي٤١٩

٣١مستجد تخلف٥٩٢٠یوسف سید كاسب على٤٢٠

٣١مستجد تخلف٥٩٢١یوسف عبد الحمید سعید عبد الحمید٤٢١

٣١مستجد تخلف٥٩٢٢یوسف یاسر اسماعیل ابراھیم٤٢٢

٣١باق٥٩٢٣ابراھیم كامل ابراھیم حسن٤٢٣

٣١باق٥٩٢٤ابوالوفا محمد ابوالوفا توفیق٤٢٤

٣١باق٥٩٢٥احالم عمر احمد امام٤٢٥

٣١باق٥٩٢٦احمد رفعت نادى محمد٤٢٦

٣١باق٥٩٢٧احمد ناجح احمد محمود٤٢٧

٣١باق٥٩٢٨اروي عاشور خلف محمد٤٢٨

٣١باق٥٩٢٩اسراء اشرف طھ عبدالواحد٤٢٩

٣١باق٥٩٣٠اسراء عوض ابراھیم محمد٤٣٠

٣٢باق٥٩٣١اسراء ممدوح فتحي حسین٤٣١

٣٢باق٥٩٣٢اسماء تال احمد علي٤٣٢

٣٢باق٥٩٣٣اشرف محمدالصغیر فھمى احمد٤٣٣

٣٢باق٥٩٣٤االء عبدالماجد احمد فرج٤٣٤

٣٢باق٥٩٣٥االء محمد علي حسن٤٣٥



31 /12 /2022 10:03 ص ابن الھیثم-إلدارة شئون الطالب

about:blank 14/15

٣٢باق٥٩٣٦االء ناجي فؤاد عبدالعظیم٤٣٦

٣٢باق٥٩٣٧امنھ احمد ثابت محمد٤٣٧

٣٢باق٥٩٣٨امیره جمال فتح هللا تغیان٤٣٨

٣٢باق٥٩٣٩ایھ احمد كامل حسن٤٣٩

٣٢باق٥٩٤٠ایھ باسیلي عبدالحلیم عبدالاله٤٤٠

٣٢باق٥٩٤١ایھ رشدى یسین عكوش٤٤١

٣٢باق٥٩٤٢ایھ عاطف فتحي محمد٤٤٢

٣٢باق٥٩٤٣ایھ عبدالحمید سید علي٤٤٣

٣٢باق٥٩٤٤ایھ عبدالعزیز عمر عبدالعزیز٤٤٤

٣٢باق٥٩٤٥ایھ عالء زین العابدین رشاد٤٤٥

٣٢باق٥٩٤٦ایھ غریب علي عبدالكریم٤٤٦

٣٢باق٥٩٤٧ایھ ماھر عبدالقوى محمد٤٤٧

٣٢باق٥٩٤٨تقى طارق عبدالرحمن اسماعیل٤٤٨

٣٢باق٥٩٤٩توفیق على توفیق ابراھیم٤٤٩

٣٢باق٥٩٥٠ثناء ابراھیم محمد محمد ابراھیم٤٥٠

٣٢باق٥٩٥١جمال عبد الناصر قیاتى احمد٤٥١

٣٢باق٥٩٥٢جماالت احمد كمال اسماعیل٤٥٢

٣٢باق٥٩٥٣جھاد خالد عبدالعلیم عبدالجید٤٥٣

٣٢باق٥٩٥٤خالد عبدالعاطى فؤاد محمد٤٥٤

٣٢باق٥٩٥٥دنیا محمد حسن عبدالصبور٤٥٥

٣٢باق٥٩٥٦دینا عمرو عبد الرحیم على٤٥٦

٣٢باق٥٩٥٧رانیا حسین عبدالرازق عبدالنعیم٤٥٧

٣٢باق٥٩٥٨رضوى رضا عبدالحمید محمد٤٥٨

٣٢باق٥٩٥٩رغده عبدالھادى السید عبدالھادى٤٥٩

٣٢باق٥٩٦٠رنا اشرف ربیع عبدالغنى٤٦٠

٣٣باق٥٩٦١رنا حاتم عبدالدایم مھدي٤٦١

٣٣باق٥٩٦٢رھام محمد عبدالرحمن محمد٤٦٢

٣٣باق٥٩٦٣ریم محمود شلبى عبدالغنى٤٦٣

٣٣باق٥٩٦٤زھراء بشیر السید محمد٤٦٤

٣٣باق٥٩٦٥سلمى خالد محمد طھ٤٦٥

٣٣باق٥٩٦٦سلوى خلیفھ على ریان٤٦٦

٣٣باق٥٩٦٧سماح مفتاح رجب محمد٤٦٧

٣٣باق٥٩٦٨سھى سید لبیب على٤٦٨

٣٣باق٥٩٦٩شروق ایمن مصطفى بغدادي٤٦٩

٣٣باق٥٩٧٠شیماء عاطف فتحي محمد٤٧٠

٣٣باق٥٩٧١شیماء نجاتى عبدالرحیم عبدالجواد٤٧١

٣٣باق٥٩٧٢عبدالرحمن محمد احمد محمد وزیرى٤٧٢

٣٣باق٥٩٧٣عبیر عطیھ سالم كیالني٤٧٣

٣٣باق٥٩٧٤عالء الدین احمد ھالل محمد٤٧٤

٣٣باق٥٩٧٥على مصطفى على الزقزوقى٤٧٥

٣٣باق٥٩٧٦علیاء احمد خضیرى عبدالرحیم٤٧٦
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٣٣باق٥٩٧٧فاطمھ فتحى سالمھ تونى٤٧٧

٣٣باق٥٩٧٨محمد الھادى محمد ابوسعید٤٧٨

٣٣باق٥٩٧٩محمد خالد محمد عبدالعال سلیمان٤٧٩

٣٣باق٥٩٨٠محمد خلف احمد حسن٤٨٠

٣٣باق٥٩٨١محمد رافت محمد خورشید٤٨١

٣٣باق٥٩٨٢محمد رجب محمد عبدالحمید٤٨٢

٣٣باق٥٩٨٣محمد رضا رحیم الشافعى٤٨٣

٣٣باق٥٩٨٤محمد عباس السید محمود٤٨٤

٣٣باق٥٩٨٥محمد عبد الغفار عبد الحكیم على٤٨٥

٣٣باق٥٩٨٦محمد عرفھ محمود محمد٤٨٦

٣٣باق٥٩٨٧محمد على بدوى خلیفھ٤٨٧

٣٣باق٥٩٨٨محمد على محمد موافى٤٨٨

٣٣باق٥٩٨٩محمد یاسر جمیل عبدالرحیم٤٨٩

٣٣باق٥٩٩٠مروه عبداللطیف مناع عبداللطیف٤٩٠

٣٤باق٥٩٩١منال عبدالحفیظ مصطفى جادالكریم٤٩١

٣٤باق٥٩٩٢مھا عید محمود امام٤٩٢

٣٤باق٥٩٩٣میاده جمال عبدالعظیم عبدالرحیم٤٩٣

٣٤باق٥٩٩٤نادیة على محمد عمر٤٩٤

٣٤باق٥٩٩٥نجالء عرفات احمد ابوالقاسم٤٩٥

٣٤باق٥٩٩٦نورھان عاطف فرغلى محمد٤٩٦

٣٤باق٥٩٩٧نورھان عالء نورالدین سالم٤٩٧

٣٤باق٥٩٩٨نورھان ھنى محمد عمر٤٩٨

٣٤باق٥٩٩٩ھاجر عزالعرب عبدالعزیز محمد٤٩٩

٣٤باق٦٠٠٠ھاجر غریب محمد السید٥٠٠
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كلیة دار العلوم

كشف توزیع الطالب على اللجان
رابعة - انتظـام
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٣٤باق٦٠٠١ھایدي جمال زھیر احمد١

٣٤باق٦٠٠٢یاسر عاشور علي احمد٢

٣٤فرصة بتخلف٦٠٠٣احمد جمال شمس الدین درویش٣

٣٤فرصة بتخلف٦٠٠٤احمد خمیس عبد العزیز موسى٤

٣٤فرصة بتخلف٦٠٠٥احمد عاطف محمد فتحى عبدالعزیز٥

٣٤فرصة بتخلف٦٠٠٦احمد عبدالباسط اسماعیل حفنى٦

٣٤فرصة بتخلف٦٠٠٧احمد عوض عوض على مسعد٧

٣٤فرصة بتخلف٦٠٠٨احمد مبروك محمد مبروك موسى٨

٣٤فرصة بتخلف٦٠٠٩احمد نجاح فاروق سعید٩

٣٤فرصة بتخلف٦٠١٠اخالص محمد عبدالمعز عبدالعزیز١٠

٣٤فرصة بتخلف٦٠١١اسراء ناصر قطب احمد١١

٣٤فرصة بتخلف٦٠١٢اسالم خیرى مخلوف ندیم١٢

٣٤فرصة بتخلف٦٠١٣اسالم عبدالمحسن صابر احمد١٣

٣٤فرصة بتخلف٦٠١٤اسالم محمد معاطى عبدالغفار١٤

٣٤فرصة بتخلف٦٠١٥اسماء حنفى خلف مھنى١٥

٣٤فرصة بتخلف٦٠١٦اسماء رجب حسن محمد١٦

٣٤فرصة بتخلف٦٠١٧اسماء رفعت على عبدالعزیز١٧

٣٤فرصة بتخلف٦٠١٨اسماء عبدالشافي سالم حجازي١٨

٣٤فرصة بتخلف٦٠١٩اسماء نشات محمد محمد١٩

٣٤فرصة بتخلف٦٠٢٠اشرف جمعھ لطفى كامل٢٠

٣٥فرصة بتخلف٦٠٢١االء نصر محمد على٢١

٣٥فرصة بتخلف٦٠٢٢الشیماء عبدالھادى ابراھیم حسن٢٢

٣٥فرصة بتخلف٦٠٢٣الھام خلف عبدالوكیل عبدالمغیث٢٣

٣٥فرصة بتخلف٦٠٢٤الولید شعبان محفوظ عبدالعال٢٤

٣٥فرصة بتخلف٦٠٢٥امال سعداوى عبدالعظیم عبدالحكیم٢٥

٣٥فرصة بتخلف٦٠٢٦امال عماد سید عبدالعاطى٢٦

٣٥فرصة بتخلف٦٠٢٧امیرة السید صقر محمد٢٧

٣٥فرصة بتخلف٦٠٢٨انتصار عبدالمنعم احمد جبریل٢٨

٣٥فرصة بتخلف٦٠٢٩انعام محمد على عبدالرحیم٢٩

٣٥فرصة بتخلف٦٠٣٠ایمان خورشید محمد حسان٣٠

٣٥فرصة بتخلف٦٠٣١ایمن وجیھ مراد عثمان٣١

٣٥فرصة بتخلف٦٠٣٢ایھ رضا توفیق عمر٣٢

٣٥فرصة بتخلف٦٠٣٣بیداء مدحت محمد ابوالنصر٣٣

٣٥فرصة بتخلف٦٠٣٤تغرید ماھر محمود عبدالمالك٣٤

٣٥فرصة بتخلف٦٠٣٥جابر مرسى محمد فراج٣٥
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٣٥فرصة بتخلف٦٠٣٦جمال ابو مندیل عبد العزیز ابو مندیل٣٦

٣٥فرصة بتخلف٦٠٣٧حسناء جمال محمد جاد٣٧

٣٥فرصة بتخلف٦٠٣٨حماده حسین عبدالحلیم على٣٨

٣٥فرصة بتخلف٦٠٣٩خالد ابراھیم حسن على٣٩

٣٥فرصة بتخلف٦٠٤٠خالد عاشور حسین شحاتھ٤٠

٣٥فرصة بتخلف٦٠٤١دعاء فتحى سید عبدالباقى٤١

٣٥فرصة بتخلف٦٠٤٢دینا غنیم عبدهللا حامد مرسى٤٢

٣٥فرصة بتخلف٦٠٤٣دینا فداوى محمد نجیب٤٣

٣٥فرصة بتخلف٦٠٤٤رباب حسن عبدربھ احمد٤٤

٣٥فرصة بتخلف٦٠٤٥رحاب بدوى محمد شاكر٤٥

٣٥فرصة بتخلف٦٠٤٦رحمھ محمد عبدالعلیم بكر٤٦

٣٥فرصة بتخلف٦٠٤٧رمضان ابراھیم احمد صبحى٤٧

٣٥فرصة بتخلف٦٠٤٨رمضان حماد محمد عبدالعواض٤٨

٣٥فرصة بتخلف٦٠٤٩رویدا الشافعى على حسن٤٩

٣٥فرصة بتخلف٦٠٥٠ریھام حسین عبدالبدیع ابوالعال٥٠

٣٦فرصة بتخلف٦٠٥١زینا خلف خلف ابوالحسن٥١

٣٦فرصة بتخلف٦٠٥٢زینب احمد مندراوى عثمان٥٢

٣٦فرصة بتخلف٦٠٥٣زینب یاسر فوزى فھمى٥٣

٣٦فرصة بتخلف٦٠٥٤ساره جمال محمد على٥٤

٣٦فرصة بتخلف٦٠٥٥ساره محمد جیالنى احمد٥٥

٣٦فرصة بتخلف٦٠٥٦ساره محمد عبدالمجید محمد٥٦

٣٦فرصة بتخلف٦٠٥٧سامیھ محمود جمال عبداللطیف٥٧

٣٦فرصة بتخلف٦٠٥٨سحر عبدالناصر عطا محمد٥٨

٣٦فرصة بتخلف٦٠٥٩شعبان على رجب عبدالھادى٥٩

٣٦فرصة بتخلف٦٠٦٠شیماء مصطفى محمود عبدالواحد٦٠

٣٦فرصة بتخلف٦٠٦١طلعت محمد احمد عطیھ٦١

٣٦فرصة بتخلف٦٠٦٢عائشھ محمد احمد محمد٦٢

٣٦فرصة بتخلف٦٠٦٣عامر محمد حسن خلیل٦٣

٣٦فرصة بتخلف٦٠٦٤عبدالحكیم محمدناجح عبدالحكیم عبداللطیف٦٤

٣٦من الخارج ٦٠٦٥١عبدالرحمن عثمان محمد عبدالعال٦٥

٣٦فرصة بتخلف٦٠٦٦عبدالرحمن محمد محمد احمد٦٦

٣٦فرصة بتخلف٦٠٦٧عبدهللا حلمى محمد حسن٦٧

٣٦فرصة بتخلف٦٠٦٨عالء عباس حزین فراج٦٨

٣٦فرصة بتخلف٦٠٦٩علیاء عید على مھنى٦٩

٣٦فرصة بتخلف٦٠٧٠عمرو عالءالدین كرم عبدالباقى٧٠

٣٦فرصة بتخلف٦٠٧١عید فوزان محمود فھد٧١

٣٦فرصة بتخلف٦٠٧٢غاده سلیم خلیل محمد٧٢

٣٦فرصة بتخلف٦٠٧٣كریم عبدالناصر عزت حسن٧٣

٣٦فرصة بتخلف٦٠٧٤لمیاء حسن محمد عبدالحافظ٧٤

٣٦فرصة بتخلف٦٠٧٥محمد جمال عطیھ مھدى٧٥

٣٦فرصة بتخلف٦٠٧٦محمد حسین حسن حسین٧٦
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٣٦فرصة بتخلف٦٠٧٧محمد سید محمود مشرف٧٧

٣٦فرصة بتخلف٦٠٧٨محمد صالح السید عباس٧٨

٣٦فرصة بتخلف٦٠٧٩محمد محمود ادم صالح٧٩

٣٦فرصة بتخلف٦٠٨٠محمد مختار محمد سید٨٠

٣٧فرصة بتخلف٦٠٨١محمد مصطفى أحمد رضوان٨١

٣٧فرصة بتخلف٦٠٨٢محمود جمال عبدالمنعم عبدالعلیم٨٢

٣٧فرصة بتخلف٦٠٨٣محمود فاروق كامل مبارك٨٣

٣٧فرصة بتخلف٦٠٨٤مروه ایمن على ابراھیم عالوة٨٤

٣٧فرصة بتخلف٦٠٨٥مروه زاھر عبدالعزیز عوض٨٥

٣٧من الخارج ٦٠٨٦١مروه عبدالحكیم سعداوى محمود٨٦

٣٧فرصة بتخلف٦٠٨٧مروه فاروق عبدالحى عبدالرحیم٨٧

٣٧فرصة بتخلف٦٠٨٨مروه محمد سعد امین٨٨

٣٧فرصة بتخلف٦٠٨٩مصطفى عبدالقادر عبدالخیر سعید٨٩

٣٧فرصة بتخلف٦٠٩٠مصطفى على محمود عبدالحمید٩٠

٣٧فرصة بتخلف٦٠٩١منار احمد السید احمد٩١

٣٧فرصة بتخلف٦٠٩٢منى محمد محمود طھ٩٢

٣٧فرصة بتخلف٦٠٩٣نادیھ خالد شوقى عبدالعزیز٩٣

٣٧فرصة بتخلف٦٠٩٤نرمین نبیل محمد ابوالحسن٩٤

٣٧فرصة بتخلف٦٠٩٥نھى محمد عبدالغنى محرم٩٥

٣٧من الخارج ٦٠٩٦١نورا فتحى واجد محمد٩٦

٣٧فرصة بتخلف٦٠٩٧نورھان احمد محمد عبدالنعیم٩٧

٣٧فرصة بتخلف٦٠٩٨نورھان ربیع عید عبدالغنى٩٨

٣٧فرصة بتخلف٦٠٩٩ھشام محمد حافظ على٩٩

٣٧فرصة بتخلف٦١٠٠ولید جمال عبدالعزیز عبدالرحمن١٠٠
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٣٧فرصة بتخلف٦١٠١ولید مصرى احمد على١٠١

٣٧فرصة بتخلف٦١٠٢یاسین فرغل محمد مطاوع١٠٢

٣٧من الخارج ٦١٠٣٢ایمان على مكرم على١٠٣

٣٧من الخارج ٦١٠٤٢محمد عید سعید ابراھیم بدوى١٠٤



амЯЛЮϜ ϼϜϸ ЬмцϜ сЂϜϼϸЮϜ ЬЊУЮϜ /ϣЛϠϜϼЮϜ ϣЦϼУЮϜ

ϣтЂϜϼϸЮϜ ϣЮϝϲЮϜ ϸтЧЮϜ ϣЮϝϲ ЀмЯϮЮϜ аЦϼ ϞЮϝАЮϜ аЂϜ а
ϸϮϦЂв ϸ̮̮тЧв ̸̷̼̽ оϾжЛЮϜ ϸтмК ϼкϝД ϸвϲϜ ϸϠК ̸

ϸϮϦЂв ϸ̮̮тЧв ̸̷̽̽ ϸмвϲв ϸвϲϜ ЬЯлв ϸвϲв ̹

ϸϮϦЂв ϸ̮̮тЧв ̸̷̽̾ дтвϜ ϸвϲв ЙтϠϼ Ϝϼмж ̺

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̷̽̿ ДТϝϲЮϜϸϠК ϸвϲϜ аткϜϼϠϜ аыЂϜ ̻

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̷̽̀ дтЂϲ ϸϝϮ ϼмжϜ аыЂϜ ̼

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̸̷̽ ϸвϲв омϜϼϸжв РАϝК аыЂϜ ̽

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̸̸̽ ϸвϲϜ аткϜϼϠϜ ЬтКϝвЂϜ РϼІϜ ̾

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̸̹̽ дтЂϲ ϸмвϲв ϤЛЯА ϣтϜ ̿

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̸̺̽ ϼϸϝЧЮϜϸϠК ϸвϲв оϼт϶ йтϜ ̀

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̸̻̽ ϸмвϲв ϼϝϦ϶в дтϸЮϜϼмж атϼ ̸̷

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̸̼̽ ϸвϲв сЪϾ пУАЊв аϝлтϼ ̸̸

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̸̽̽ ϸвϲв ϸвϲв дЂϲ двϲϼЮϜ ϸϠК ̸̹

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̸̽̾ ϸвϲв ϸвϲв ϸвϲϜ ϸвϲв ̸̺

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̸̽̿ ϤϝЪϼϠ ϸвϲϜ ϸвϲϜ ϸмвϲв ̸̻

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̸̽̀ аЮϝЂ ϸвϝϲ ϸвϲϜ ϸмвϲв ̸̼

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̷̹̽ ϸвϲв  ϸϠК пЯК ϸмвϲв ̸̽

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̸̹̽ пжПЮϜ ϸϠК  ϝАК ϸмвϲв пУАЊв ̸̾

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̹̹̽ пжлв ϸвϲв пжлв ϼϝжв ̸̿

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̹̺̽ РтϼІЮϜ РтАЯЮϜϸϠК дЂϲ двϔв ̸̀

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̹̻̽ дϝϮϼв РЯ϶ РтАЯЮϜ ϸϠК Ϣϼмж ̷̹

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̹̼̽ ϾЛвЮϜϸϠК дϝЂϲ пжЂϲ аϝЂм ̸̹

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̹̽̽ ϸмвϲв дЂϲ ϸвϲв ϸвϲϜ ̹̹

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̹̽̾ ϸтЂЮϜ сϲϦТ ϸмвϲв ̭ϜϼЂϜ ̹̺

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̹̽̿ ϼЪϠ мϠϜ сУАЊв аЂϝЦ аϝлЮϜ ̹̻

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̹̽̀ ЌмК РтЎ мϠϜ оϸϝлЮϜ ϸϠК ϤϝтϜ ̹̼

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̷̺̽ имтЯК пЮмϦв пЯК пЮмϦв аϾϝϲ ̹̽

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̸̺̽ Јмϼϲв ϸвϲв РЯ϶ иϸОϼ ̹̾

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̺̹̽ дϝТϼК Ѐтв϶ ϸвϲϜ ̭ϝвтІ ̹̿

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̺̺̽ пЯϮвЮϜϸϠК ϼϦжК ϼвϝК ̭ϝвтІ ̹̀

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̺̻̽ ϸвϲв атϲϼЮϜ ϸϠК пЯК ̭ϝвтІ ̷̺

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̺̼̽ сЯК ϸвϲв ЬтϠж ̭ϝвтІ ̸̺

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̺̽̽ ϼЪϠ пЯОϼТ дЂϲ ̭ϝУЊ ̺̹

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̺̽̾ йϠϼ ϸϠК ϸвϲϜ дϝЎвϼ ϸвϲв ̺̺

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̺̽̿ ϸвϲв ϼкϝв пЯК ϸвϲв ̺̻

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̺̽̀ ϸвЊЮϜϸϠК ϸвϲв дтϸЮϜ ϰыЊ ϸвϲв ϸвϲв ̺̼

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̷̻̽ ϸвϲв ϞАЦ пϮϝж ϸмвϲв ̺̽

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̸̻̽ РЯ϶ ДтУϲЮϜϸϠК сДУϲ атϼв ̺̾
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1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̻̹̽ иϸϝвϲ ϸмвϲв ϼЊϝж пУАЊв ̺̿

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̻̺̽ ϸтЂ ϸвϲϜ ЬϝвϮ ϼϝжв ̺̀

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̻̻̽ атϲϼЮϜ ϸϠК аІϝк атϲϼЮϜ ϸϠК пв ̷̻

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̻̼̽ ЀϝϠК ϸвϲв дϜϼвК дтвϼж ̸̻

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̻̽̽ пвϝЧЯІ ЬвϝЪ ϸвϲв дϝЂϲϜ ̻̹

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̻̽̾ пϠϜϼК ϸвϲв РЯ϶ ϸвϲв ϸвϲϜ ̻̺

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̻̽̿ РтАЯЮϜϸϠК ϸвϲв аЛжвЮϜ ϸϠК ̭ъϜ ̻̻

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̻̽̀ птϲт ϸвϲв ϸЮϝ϶ ϣтжвϜ ̻̼

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̷̼̽ пжПЮϜ ϸϠК ЙтвЂЮϜϸϠК ϸтвϲЮϜϸϠК йтϜ ̻̽

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̸̼̽ аЛжвЮϜϸϠК ϸвϝϲ ϰыЊ аϝЂϲ ̻̾

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̹̽ омϸϠ ШывЮϜϸϠК ЙтϠϼ дϝЎвϼ ̻̿

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̺̽ ϸтϮвЮϜϸϠК ϼкϝІ ϸтϮвЮϜϸϠК ϼкϝІ ̻̀

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̻̽ ϸвϲв аϼϲв пϲϦТ пϲЎ ̷̼

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̼̽ ϱЮϝЊ ЬтЯ϶ пϲϦТ дϝвϪК ̸̼

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̽̽ ДтУϲЮϜϸϠК атДЛЮϜϸϠК ϸвϲв  РϝУК ̼̹

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̽̾ ϸвϲϜ ϸмвϲв ϸϠК ϸмвϲв ̼̺

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̽̿ ϸмвϲв сжтϼϸЮϜ ϼЊϝж ̭ъм ̼̻

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̽̀ аЂϝЦ ϼϝϦЂЮϜϸϠК ϸвϲв ϸвϲϜ ̼̼

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̷̽̽ дЂϲ аткϜϼϠϜ пУАЊв ϸвϲϜ ̼̽

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̸̽̽ пЂϼв пЂϼв пϲϦТ ̭ϜϼЂϜ ̼̾

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̹̽̽ йϦϝϲІ ϸϠК дтϾ аІϝк аϜ ̼̿

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̺̽̽ ϼмЊжв дтϸЮϜ пУЊ аткϜϼϠϜ ϣтϜ ̼̀

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̻̽̽ дЂϲ ϸвЊЮϜϸϠК ϰыЊ дϝвтϜ ̷̽

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̽̽ пЧϦЮϜ пАϝЛЮϜϸϠК ϸвϲϜ йвЂϠ ̸̽

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̽̽̽ дϝвтЯЂ ϸвϲϜ дϝϠЛІ ϝтЮϜϸ ̹̽

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̽̽̾ дЂϲ ϸϝϮ пϮϜϼϲ ϰϝвЂ ̺̽

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̽̽̿ ϸвϲв ϸвϲϜ РмϔϼЮϜϸϠК ϼвЂ ̻̽

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̽̽̀ ϸвϲв Ьык ϸвϲв ФϼϝА ̼̽

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̷̽̾ ϸвϲв ϸтЂ ϸвϲϜ йА ̽̽

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̸̽̾ ϸвϲв ϸвϲв аЂϝЦ двϲϼЮϜ ϸϠК ̽̾

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̹̽̾ ϸвϲв ЬмЯОϾ дϝЎвϼ РАϜмК ̽̿

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̺̽̾ атЯϲЮϜ ϸϠК ϸвϲв ϸвϲϜ йвАϝТ ̽̀

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̻̽̾ атϼЪЮϜϸϠК ϸвϲв ϸвϲв ϸвϲϜ ϸвϲв ̷̾

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̽̾ дЂϲ РЂмт пЯК ϸвϲв ̸̾

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̽̾̽ двϲϼЮϜϸϠК пжЂϲ ϼϝϦ϶в ϸвϲв ̹̾

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̽̾̾ дϝвтЯЂ оϼІϝϠ пУАЊв ϸвϲв ̺̾

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̽̾̿  ϞϝϮ пЪϺ ЬϝвϮ пжв ̻̾

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̽̾̀ ϞϜмϦЮϜϸϠК ϸϠК ϸмвϲв пжв ̼̾

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̷̽̿ ϸвϲϜ ϸϠК атϼЪЮϜϸϠК омϮж ̾̽
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3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̸̽̿ ϸтϾ мϠϜ пϲϝЎ ϸвϲв омІж ̾̾

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̹̽̿ аткϜϼϠϜ РЯ϶ ϸтЂ дϝкϼмж ̾̿

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̺̽̿ ϸмвϲв пϲϝЎ пвтІ ̭ъм ̾̀

5Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̻̽̿ ϸтЂ аЛжвЮϜϸϠК ϸтЂ ϸвϲв ̷̿

80 - : ϣϠЯАЮϜ ИмвϮв
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كلیة دار العلوم

كشف توزیع الطالب على اللجان
رابعة - انتساب

للعام الجامعى(٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ ١٠:٤٠ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

١مستجد تخلف٧٠٠١ابتسام محمود محمد فولى١

١مستجد تخلف٧٠٠٢ابراھیم عزت عبدالمعز محمود٢

١مستجد تقدیر٧٠٠٣احمد حسن احمد حسن٣

١مستجد تخلف٧٠٠٤احمد ربیع احمد موسى٤

١مستجد تخلف٧٠٠٥احمد سید بغدادى سید٥

١مستجد تخلف٧٠٠٦احمد سید محمد عبد المنعم سید٦

١مستجد تقدیر٧٠٠٧احمد سید نصر الدین احمد٧

١مستجد تخلف٧٠٠٨احمد شحتھ محمد مسلم شفطر٨

١مستجد تخلف٧٠٠٩احمد صالح حداد محمد٩

١مستجد تخلف٧٠١٠احمد محمد صالح ابوزید١٠

١مستجد تخلف٧٠١١احمد محمد عبدالرحمن احمد١١

١مستجد تخلف٧٠١٢احمد محمد مغربي عبدالرحمن١٢

١مستجد تخلف٧٠١٣اسالم اسماعیل ابراھیم موسى١٣

١مستجد تخلف٧٠١٤اسالم حسین عامر حسین١٤

١مستجد تخلف٧٠١٥اسالم مجدي یسن احمد١٥

١مستجد تخلف٧٠١٦اسماء جمال عبدالحكیم على١٦

١مستجد تخلف٧٠١٧اسماء صالح توفیق عبد الغني١٧

١مستجد تخلف٧٠١٨اسماء عبد هللا صالح على١٨

١مستجد تخلف٧٠١٩اسماء عمر عبدالنعیم على١٩

١مستجد تخلف٧٠٢٠اسماء مجدى محمد ضاحى٢٠

١مستجد تخلف٧٠٢١اسیل خلف عبدهللا محمد٢١

١مستجد تخلف٧٠٢٢االء جمال عبد الناصر یونس سلیم٢٢

١مستجد تخلف٧٠٢٣االء رضا عید احمد٢٣

١مستجد تخلف٧٠٢٤االء صالح عبد الستار ابراھیم٢٤

١مستجد تقدیر٧٠٢٥االمیر احمد عشماوي رؤوف عبدالسالم٢٥

١مستجد تخلف٧٠٢٦الشیماء محمد عبدهللا محمد٢٦

١مستجد تقدیر٧٠٢٧الھام امین محمد امین٢٧

١مستجد تقدیر٧٠٢٨الھام على محمد عثمان٢٨

١مستجد تخلف٧٠٢٩امل ابوالسعود عبدالرشید سید٢٩

١مستجد تخلف٧٠٣٠امنیھ ابراھیم محفوظ عبدالرحمن٣٠

٢مستجد تخلف٧٠٣١امنیھ محمود محمد عبد الجواد٣١

٢مستجد تخلف٧٠٣٢امیمھ مجدى عبد الغنى على٣٢

٢مستجد تقدیر٧٠٣٣انجى محسن حسین محمد الشاذلى٣٣

٢مستجد تخلف٧٠٣٤انس سید حسن محمد٣٤

٢مستجد تقدیر٧٠٣٥ایات محمد عبد الصبور محمد٣٥
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٢مستجد تقدیر٧٠٣٦ایمان نحاس منتسل العویسى٣٦

٢مستجد تخلف٧٠٣٧ایناس فاروق احمد محمود٣٧

٢مستجد تخلف٧٠٣٨ایھ جمال حفظي عبد النعیم٣٨

٢مستجد تقدیر٧٠٣٩ایھ رجب مھدي محمد٣٩

٢مستجد تخلف٧٠٤٠ایھ عبد الرؤف عاقولھ عبد التواب٤٠

٢مستجد تخلف٧٠٤١ایھ عالءالدین حجازي طلب٤١

٢مستجد تخلف٧٠٤٢ایھ محروس على احمد٤٢

٢مستجد تقدیر٧٠٤٣ایھاب خالد محمد فتح الباب٤٣

٢مستجد تخلف٧٠٤٤بثینة عصام سالمة احمد٤٤

٢مستجد تخلف٧٠٤٥تھانى فتح هللا السید محمد٤٥

٢مستجد تخلف٧٠٤٦جھاد احمد عبد اللطیف محمد احمد٤٦

٢مستجد تقدیر٧٠٤٧جیھان محمود رمضان طراف٤٧

٢مستجد تخلف٧٠٤٨حازم محمد حجازى ابوجبل٤٨

٢مستجد تخلف٧٠٤٩حسام الدین جمال كامل٤٩

٢مستجد تخلف٧٠٥٠حسام شریف محمد شریف٥٠

٢مستجد تخلف٧٠٥١حسام شوقى فرغلى عبدالعاطى٥١

٢مستجد تخلف٧٠٥٢حسن الطاھر امین عبد الجلیل٥٢

٢مستجد تخلف٧٠٥٣حسن شریف محمد شریف٥٣

٢مستجد تخلف٧٠٥٤حسناء رجب عبدالوھاب عبدالجواد٥٤

٢مستجد تخلف٧٠٥٥حیاة ابراھیم محمد خمیس٥٥

٢مستجد تخلف٧٠٥٦خالد انور سید محمد٥٦

٢مستجد تقدیر٧٠٥٧خالد جمال محمود عبدالسالم٥٧

٢مستجد تخلف٧٠٥٨خالد عربى محمد صالح٥٨

٢مستجد تخلف٧٠٥٩خلود تامر شعبان عبد العظیم٥٩

٢مستجد تخلف٧٠٦٠خلود خالد محمود محمد٦٠

٣مستجد تقدیر٧٠٦١دینا قاسم جمعھ رضوان٦١

٣مستجد تخلف٧٠٦٢رانیا سید خلف عزالدین٦٢

٣مستجد تقدیر٧٠٦٣رحاب محمد رجب امام٦٣

٣مستجد تخلف٧٠٦٤رحاب محمود بشیر محمد٦٤

٣مستجد تخلف٧٠٦٥رضوى ابوالسعود على ابوالسعود٦٥

٣مستجد تقدیر٧٠٦٦رغده خالد احمد محمد٦٦

٣مستجد تخلف٧٠٦٧ریم مجدى محمد محمد٦٧

٣مستجد تخلف٧٠٦٨زھراء صالح محمد محمد٦٨

٣مستجد تقدیر٧٠٦٩زینب حلمى على ابو جبل٦٩

٣مستجد تخلف٧٠٧٠سمر فتحى عبد الستار صالح٧٠

٣مستجد تخلف٧٠٧١سمر محمد مصطفى عبدالعظیم٧١

٣مستجد تخلف٧٠٧٢سمیحھ محمود مصطفى رفاعى٧٢

٣مستجد تخلف٧٠٧٣سھام سید حسنى محمد٧٣

٣مستجد تقدیر٧٠٧٤سیف الدین احمد خلف محمد عبدالرحمن٧٤

٣مستجد تقدیر٧٠٧٥شعبان جعفر طلبھ على٧٥

٣مستجد تخلف٧٠٧٦شیماء خالد محمد حسن٧٦
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٣مستجد تقدیر٧٠٧٧شیماء عبدالناصر عبدالمنعم عبدالعال٧٧

٣مستجد تقدیر٧٠٧٨عادل عالء احمد ابراھیم٧٨

٣مستجد تخلف٧٠٧٩عبد الرحمن احمد رجب عبد الرحمن٧٩

٣مستجد تخلف٧٠٨٠عبد الرحمن رضا حسنى محمد محمدین٨٠

٣مستجد تخلف٧٠٨١عبد الرحمن محمد سعد مھنى٨١

٣مستجد تخلف٧٠٨٢عبد الرحمن مخلوف عبد الرحمن ابراھیم٨٢

٣مستجد تخلف٧٠٨٣عبد هللا محمد ابراھیم عیسى٨٣

٣مستجد تخلف٧٠٨٤عبدالتواب ناجح عبدالتواب جمعھ٨٤

٣مستجد تقدیر٧٠٨٥عبدالرحمن محمد الزناتى عبدهللا٨٥

٣مستجد تقدیر٧٠٨٦عبدالرحمن یاسر انور محمد٨٦

٣مستجد تقدیر٧٠٨٧عبدهللا محمد على محمد٨٧

٣مستجد تخلف٧٠٨٨عبدهللا یحى عبدالمنعم عبدهللا٨٨

٣مستجد تخلف٧٠٨٩علي بشیر سالم حسن٨٩

٣مستجد تخلف٧٠٩٠علیاء احمد عبد الرازق ابراھیم٩٠

٤مستجد تقدیر٧٠٩١عمر محسن صالح محمد٩١

٤مستجد تخلف٧٠٩٢غاده سالم محمود محمد٩٢

٤مستجد تخلف٧٠٩٣كریم سالمة سعودى رمضان سعودى٩٣

٤مستجد تقدیر٧٠٩٤كریم شریف سلیمان محمد٩٤

٤مستجد تقدیر٧٠٩٥كریم عصام صادق محمد٩٥

٤مستجد تخلف٧٠٩٦كریم محمد عبد الحلیم حفنى٩٦

٤مستجد تخلف٧٠٩٧محمد احمد محمد محمود شرف٩٧

٤مستجد تقدیر٧٠٩٨محمد حربى على محمد٩٨

٤مستجد تخلف٧٠٩٩محمد حسین ابراھیم احمد٩٩

٤مستجد تخلف٧١٠٠محمد حماده سعد على١٠٠
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٤مستجد تخلف٧١٠١محمد رمضان مصطفى على١٠١

٤مستجد تخلف٧١٠٢محمد سباق جبر احمد١٠٢

٤مستجد تخلف٧١٠٣محمد سید على عبدالحكیم١٠٣

٤مستجد تقدیر٧١٠٤محمد عبد الرحیم زارع عبد الرحیم١٠٤

٤مستجد تخلف٧١٠٥محمد على سعد محمد١٠٥

٤مستجد تخلف٧١٠٦محمد على عبد العزیز مصطفى١٠٦

٤مستجد تقدیر٧١٠٧محمد على عبد العظیم عبده١٠٧

٤مستجد تخلف٧١٠٨محمد علي عبدهللا محمود١٠٨

٤مستجد تخلف٧١٠٩محمد فرید شعبان عبد الحمید١٠٩

٤مستجد تخلف٧١١٠محمد منصور حزین عبدالحافظ١١٠

٤مستجد تخلف٧١١١محمد نادى عبدالحلیم دسوقى١١١

٤مستجد تخلف٧١١٢محمد ناصر جمال أحمد١١٢

٤مستجد تخلف٧١١٣محمد یسرى عبدالمحسن شریف١١٣

٤مستجد تخلف٧١١٤محمداشرف محمد على السید١١٤

٤مستجد تخلف٧١١٥محمود جمال علي السید١١٥

٤مستجد تخلف٧١١٦محمود حمدي عبدالحمید محمد١١٦

٤مستجد تخلف٧١١٧محمود سامى حلمى محمد١١٧

٤مستجد تخلف٧١١٨محمود عبدالسمیع فتحى محمد١١٨

٤مستجد تخلف٧١١٩محمود عالء محمود احمد١١٩

٤مستجد تقدیر٧١٢٠محمود عمر عبدالصالحین عثمان١٢٠

٥مستجد تخلف٧١٢١محمود ماھر محمد شحاتھ١٢١

٥مستجد تخلف٧١٢٢محمود محمد ابراھیم عبدالكریم١٢٢

٥مستجد تقدیر٧١٢٣محمود محمد المھدي محمود حساني١٢٣

٥مستجد تقدیر٧١٢٤مریم اشرف عمر محمد١٢٤

٥مستجد تخلف٧١٢٥مصطفى حسانین صاوى مرسى١٢٥

٥مستجد تخلف٧١٢٦مصطفى حمدان محمد اسماعیل١٢٦

٥مستجد تخلف٧١٢٧مصطفى فرج عبدالوھاب صالح١٢٧

٥مستجد تخلف٧١٢٨مصطفى محمود شحاتھ ابراھیم١٢٨

٥مستجد تقدیر٧١٢٩مصطفى محمود محمد محمود١٢٩

٥مستجد تخلف٧١٣٠مصطفي محمد رجب عبدالمھیمن١٣٠

٥مستجد تخلف٧١٣١ممدوح محمد خطاب جاد١٣١

٥مستجد تخلف٧١٣٢منار یاسر محمود علي١٣٢

٥مستجد تخلف٧١٣٣منھ مبروك صالح على١٣٣

٥مستجد تقدیر٧١٣٤میرفت علي عالم علي١٣٤

٥مستجد تقدیر٧١٣٥نادین وائل محمد زكى محمود١٣٥
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٥مستجد تقدیر٧١٣٦نجاه حسام بسیونى احمد١٣٦

٥مستجد تخلف٧١٣٧ندى حسب النبى عمر حسب النبى١٣٧

٥مستجد تقدیر٧١٣٨نسرین نبیل احمد اسماعیل١٣٨

٥مستجد تخلف٧١٣٩نھال جمال خلف عبد النبي١٣٩

٥مستجد تخلف٧١٤٠نورا صبحى االزھرى جارحى١٤٠

٥مستجد تخلف٧١٤١نورا عاطف حسانین على١٤١

٥مستجد تخلف٧١٤٢نورھان رجب شعبان اسماعیل١٤٢

٥مستجد تقدیر٧١٤٣نورھان محمد حسین عبدالعزیز١٤٣

٥مستجد تخلف٧١٤٤نورھان محمود عبدالنبي توفیق١٤٤

٥مستجد تخلف٧١٤٥نیرة مدحت سید عطا١٤٥

٥مستجد تقدیر٧١٤٦ھاجر احمد محمد محمد١٤٦

٥مستجد تخلف٧١٤٧ھاجر خالد بدوى مھنى١٤٧

٥مستجد تخلف٧١٤٨ھاجر عاصم فتحى احمد١٤٨

٥مستجد تقدیر٧١٤٩ھاجر محمود احمد عبد هللا١٤٩

٥مستجد تخلف٧١٥٠ھایدى خالد جالل محمد١٥٠

٦مستجد تقدیر٧١٥١ھدى جمال حلیم صالح١٥١

٦مستجد تخلف٧١٥٢ھدیر رضا احمد عبد العظیم١٥٢

٦مستجد تخلف٧١٥٣ولید محمد جابر شیخون١٥٣

٦مستجد تقدیر٧١٥٤یارا محمد على السید١٥٤

٦مستجد تخلف٧١٥٥یاسمین أحمد السید على١٥٥

٦مستجد تخلف٧١٥٦یاسمین محمد السید محمد١٥٦

٦مستجد تخلف٧١٥٧یوسف احمد عوض عثمان١٥٧

٦مستجد تخلف٧١٥٨یوسف عوض ابراھیم على١٥٨

٦باق٧١٥٩احمد ابراھیم على محمد١٥٩

٦باق٧١٦٠افنان سلیمان محمد حسن١٦٠

٦باق٧١٦١االمین عبدهللا عبدالعظیم عبدالكریم١٦١

٦باق٧١٦٢امیره ماھر احمد ابراھیم ابوحسن١٦٢

٦باق٧١٦٣ایات على محمد على١٦٣

٦باق٧١٦٤ایمن محمد طھ علي١٦٤

٦باق٧١٦٥حنین محمد فضل هللا عوض عطیھ١٦٥

٦باق٧١٦٦خالد محمود عبد الواحد محمود١٦٦

٦باق٧١٦٧دنیا احمد عبدالصمد محمد احمد١٦٧

٦باق٧١٦٨رانیا ابراھیم یونس ابراھیم١٦٨

٦باق٧١٦٩رانیا ناصر محمد احمد١٦٩

٦باق٧١٧٠رحاب صالح محمود حسن١٧٠

٦باق٧١٧١سعد محمد سعد احمد١٧١

٦باق٧١٧٢سندس صالح عبدالعزیز رشوان١٧٢

٦باق٧١٧٣شیماء مصطفى محمد مصطفى حافظ١٧٣

٦باق٧١٧٤عبد هللا احمد محمد احمد١٧٤

٦باق٧١٧٥عبدالرحمن محمد احمد احمد١٧٥

٦باق٧١٧٦عالء احمد الدرملى عبد اللطیف١٧٦
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٦باق٧١٧٧عمرو عبدالنبى سالمھ عبدالفتاح١٧٧

٦باق٧١٧٨غاده طارق حلمى احمد١٧٨

٦باق٧١٧٩مازن محمد محمود محمد الحمامى١٧٩

٦باق٧١٨٠محمد ابراھیم متولى ابراھیم١٨٠

٧باق٧١٨١محمد اشرف عواد عبده جاد١٨١

٧باق٧١٨٢محمد خلف عبدالحكیم محمد١٨٢

٧باق٧١٨٣محمد رشدى محمد محمد الجبالوى١٨٣

٧باق٧١٨٤محمد طارق شعبان احمد١٨٤

٧باق٧١٨٥محمد طارق محمد كمال احمد ذكى١٨٥

٧باق٧١٨٦محمد على محمد عبدالكریم١٨٦

٧باق٧١٨٧منیره احمد عبد التواب قرنى١٨٧

٧باق٧١٨٨ندي عاطف رجب عبدالحمید١٨٨

٧باق٧١٨٩ھایدى ھشام حسن عبدالقادر١٨٩

٧باق٧١٩٠یوسف شعبان اسماعیل عبدالغني١٩٠

٧فرصة بتخلف٧١٩١ابراھیم عید محمود على١٩١

٧فرصة بتخلف٧١٩٢احمد ابراھیم السید عبدالفتاح١٩٢

٧فرصة بتخلف٧١٩٣احمد رفعت محمد عبدالفتاح١٩٣

٧فرصة بتخلف٧١٩٤احمد عادل محمد العربى سید١٩٤

٧فرصة بتخلف٧١٩٥احمد عبدالناصر عفیفى سعید١٩٥

٧من الخارج ٧١٩٦١احمد نور الدین عبد الجید محمد بركات١٩٦

٧فرصة بتخلف٧١٩٧اسامھ احمد حسن عبدالرحمن١٩٧

٧فرصة بتخلف٧١٩٨اسالم محمود عباس محمود١٩٨

٧فرصة بتخلف٧١٩٩اسماء جالل احمد مرسى١٩٩

٧فرصة بتخلف٧٢٠٠اسماء مھنى جمعھ محمد٢٠٠
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٧فرصة بتخلف٧٢٠١اشرف محمدنجیب محمد سالمھ٢٠١

٧فرصة بتخلف٧٢٠٢االء نوح صالح ابراھیم نوح٢٠٢

٧فرصة بتخلف٧٢٠٣انوار عبدالعال تھامى محمد٢٠٣

٧من الخارج ٧٢٠٤١ایھ حسین على محمد٢٠٤

٧فرصة بتخلف٧٢٠٥ایھاب الھادى یوسف سالم یوسف٢٠٥

٧فرصة بتخلف٧٢٠٦ریھام احمد تامر احمد٢٠٦

٧فرصة بتخلف٧٢٠٧سمر عبدالناصر محمود سلیمان٢٠٧

٧فرصة بتخلف٧٢٠٨صباح عبده عبدالرازق محمد٢٠٨

٧فرصة بتخلف٧٢٠٩ضیاء فتحى محمد مھنى٢٠٩

٧فرصة بتخلف٧٢١٠عادل ابراھیم عبدالمطلب احمد حامد٢١٠

٨فرصة بتخلف٧٢١١عبدالرحمن حسین عبدالحكیم موسى٢١١

٨فرصة بتخلف٧٢١٢عصام محمود رشوان محمد٢١٢

٨فرصة بتخلف٧٢١٣عمر حمدى محمد خلیل االنصارى٢١٣

٨فرصة بتخلف٧٢١٤عید على عبدالقادر عبدهللا٢١٤

٨فرصة بتخلف٧٢١٥محمد احمد محمد محمد٢١٥

٨فرصة بتخلف٧٢١٦محمد حسنى احمد حسانین٢١٦

٨فرصة بتخلف٧٢١٧محمد رمضان عبدالعزیز فتح الباب٢١٧

٨فرصة بتخلف٧٢١٨محمد شحاتھ عبدالتواب محمد٢١٨

٨فرصة بتخلف٧٢١٩محمد محمود ذكى ابراھیم٢١٩

٨فرصة بتخلف٧٢٢٠محمد مصطفى على حسن٢٢٠

٨فرصة بتخلف٧٢٢١محمود صالح محمود حمیدة٢٢١

٨فرصة بتخلف٧٢٢٢محمود محمد طلعت محمد٢٢٢

٨فرصة بتخلف٧٢٢٣مروه ناجح محمد محمد٢٢٣

٨فرصة بتخلف٧٢٢٤منى محمد محمود سید٢٢٤

٨فرصة بتخلف٧٢٢٥نورا ناصر عوض عبدهللا٢٢٥

٨فرصة بتخلف٧٢٢٦ھانى حسین قطب حسین٢٢٦

٨فرصة بتخلف٧٢٢٧یارا یحى عبدالمحسن حسن٢٢٧
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ϸϮϦЂв ϸ̮̮тЧв ̹̹̾̀ ϸвϲв пвлТ ϼЊϝжЮϜ ϸϠК ЬϝвϮ ̹

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̷̹̺̾ ϸвϲв ϸтЂ ϝтϼЪϾ ̭ъϜ ̺

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̹̺̾ ϸвϦЛв ϸвϲв ϸϝвК ФϼϝА ̻

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̹̺̹̾ Ѐтв϶ омϝЦϼІ ЬтЯ϶ ϸвϲв ̼

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̹̺̺̾ ϼмУЊК аткϜϼϠϜ пжПЮϜ ϸϠК аϝІк ϸвϲв ̽

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̹̺̻̾ ϬϼТ ϸтвϲЮϜϸϠК пЦϸЊ ϸмвϲв ̾

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̺̼̾ ϼЪϠ атЛж ϼЪϠ ̭ϝвЂϜ ̿

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̺̾̽ дϝвϪК атЯЛЮϜϸϠК ϸвϲв ϞмтϜ ̀

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̺̾̾ ϸвϲϜ ϸмвϲв РЯ϶ ̭ϝКϸ ̸̷

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̺̾̿ пЛтϼІ ϸвϲв ϤϠϝϪ ϸвϲв аткϜϼϠϜ ̸̸

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̺̾̀ йУтЯ϶ ϸвϝϲ ϸϜϔТ ̭ϜϼЂϜ ̸̹

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̹̻̾ аЮϝЂ  ϸϠК ϸвϲв дтЂϲ ̸̺

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̹̻̾ дтϸвϲв сЊтϠЦ ЬϸϝК йвЮϝЂ ̸̻

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̻̹̾ пЯК ϸвϲв двϲϼЮϜϸϠК иϼтвЂ ̸̼

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̻̺̾ дтЂϲ дϝвтЯЂ ϼвт϶в ϸвϲв ̸̽

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̻̻̾ ϸвϲв ϸвϲϜ пЮϸК ϸмвϲв ̸̾

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̻̼̾ ϸвϲв РІϝЪЮϜ ϸвϲв ϸмвϲв ̸̿

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̻̾̽ ϼϸϠ ЀтмК ШϼϝϠв атϼв ̸̀

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̻̾̾ ϸвϲв аткϜϼϠϜ дтϸЮϜ ЬϝвЪ пУАЊв ̷̹

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̻̾̿ йА ϸвϲв дЂϲ пжв ̸̹

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̻̾̀ ϸвϲв ϸвϲϒ ϤЛТϼ ϼϮϝк ̹̹

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̹̼̾ ϸвϲв ϸтЂ ϼϸтϲ аткϜϼϠϜ ̹̺

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̹̼̾ ϸϜϼв ϸвϲϜ ϝЎϼ ϸвϲϜ ̹̻

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̼̹̾ атЯЛЮϜϸϠК ϸвϲв ϸвϲв ЬϸϝК ϸвϲϜ ̹̼

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̼̺̾ атϼЪЮϜ ϸϠК ϼкϝв ЬϝвϮ ЬтКϝвЂϜ ̹̽

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̼̻̾ ЬтЯ϶ ϸвϲϜ ЬϝвϮ пжтЂϲЮϜ ̹̾

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̼̼̾ оϸжвІЮϜ ϸвϲв оϾмТ йвϲϼ ̹̿

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̼̾̽ ϸтϜϾ пЯК ϸвϲв йвАϝТ ̹̀

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̼̾̾ ϸвϲв ЙтϠϼ йЛвϮ ϸвϲв ̷̺

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̼̾̿ ϸвϲв дтЂϲ дϝАЯЂ ϸвϲв ̸̺

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̼̾̀ пЂмв ϾтϾЛЮϜϸϠК пЂмв ϸмвϲв ̺̹

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̹̾̽ пЮϝϠϮ дтвϜ пжыЧЂК пУАЊв ̺̺

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̹̾̽ дЂϲ дϜϸвϲ дтЂϲ аϝІк ̺̻
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