
 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٢٨/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥٠٠١ مستجد تخلف ابتسام جمال عبد هللا عبد المعز   .١

    ٥٠٠٢ تقديرمستجد  ابتسام محسن سيد فھمى   .٢

    ٥٠٠٣ مستجد تخلف ابتھال نصار سيد حافظ   .٣

    ٥٠٠٤ مستجد تقدير ابراھيم احمد ابراھيم محمد   .٤

    ٥٠٠٥ مستجد تخلف ابراھيم على ابراھيم شديد سيد   .٥

    ٥٠٠٦ مستجد تخلف ابراھيم محمد قطب محمد   .٦

    ٥٠٠٧ مستجد تخلف اثار جمعه محمد أحمد   .٧

    ٥٠٠٨ مستجد تخلف احمد اماماحالم عمر    .٨

    ٥٠٠٩ مستجد تقدير احمد اشرف عبد المختار عبد الحليم   .٩

    ٥٠١٠ مستجد تقدير احمد اشرف محمد بيومى   .١٠

    ٥٠١١ مستجد تخلف احمد السيد محمد السيد العادلى   .١١

    ٥٠١٢ مستجد تقدير احمد انور فھمى على   .١٢

    ٥٠١٣ تخلفمستجد  احمد بد ر شاھين شلقامى   .١٣

    ٥٠١٤ مستجد تخلف احمد ثابت احمد رغمان   .١٤

    ٥٠١٥ مستجد تخلف احمد جمال شمس الدين درويش   .١٥

    ٥٠١٦ مستجد تخلف احمد حسن محمد ھيبه   .١٦

    ٥٠١٧ مستجد تخلف احمد ربيع الدسوقي ابراھيم ابراھيم   .١٧

    ٥٠١٨ مستجد تخلف احمد رفعت نادى محمد   .١٨

    ٥٠١٩ مستجد تخلف حسان احمد احمد رمزى   .١٩

    ٥٠٢٠ مستجد تقدير احمد سعد السيد عبد الفتاح   .٢٠

    ٥٠٢١ مستجد تخلف احمد شرف عبدالمطلب عبدالمجيد   .٢١

    ٥٠٢٢ مستجد تخلف احمد شعبان محمد محمد   .٢٢

    ٥٠٢٣ مستجد تخلف احمد عاطف عبدالسالم عبدالعزيز   .٢٣

    ٥٠٢٤ مستجد تقدير احمد عبد هللا مصطفى على   .٢٤

    ٥٠٢٥ مستجد تخلف احمد عبداللطيف احمد حسين   .٢٥

    ٥٠٢٦ مستجد تقدير احمد عبدهللا على كامل   .٢٦

    ٥٠٢٧ مستجد تخلف احمد على عبدهللا عيد   .٢٧

    ٥٠٢٨ مستجد تقدير احمد علي سنوسي حنيش   .٢٨

اكر    .٢٩ اروق محمدش ر الف د عم احم
 عبدالعليم

  ٥٠٢٩ مستجد تخلف
  

    ٥٠٣٠ مستجد تخلف احمد عيد سيد محمد   .٣٠

    ٥٠٣١ مستجد تخلف احمد محمد األمير محمود حجازى   .٣١

    ٥٠٣٢ مستجد تخلف احمد محمد عبدالعال عبدالرحيم   .٣٢

    ٥٠٣٣ مستجد تخلف احمد محمد غالب محمد   .٣٣

    ٥٠٣٤ مستجد تقدير احمد محمد محمد عبد هللا   .٣٤
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 ٢٨/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥٠٣٥ مستجد تخلف عبدالعزيزاحمد محمود محمد    .٣٥

    ٥٠٣٦ مستجد تخلف احمد مصطفى شعبان احمد الجناينى   .٣٦

    ٥٠٣٧ مستجد تخلف احمد ناجح احمد محمود   .٣٧

    ٥٠٣٨ مستجد تقدير احمد يسرى عبد الرازق فرغلى   .٣٨

    ٥٠٣٩ مستجد تقدير احمد يونس كامل حسين   .٣٩

    ٥٠٤٠ تخلف مستجد اخالص محمد عبدالمعز عبدالعزيز   .٤٠

    ٥٠٤١ مستجد تخلف اروى محمد حماد محمد   .٤١

    ٥٠٤٢ مستجد تقدير ازھار جمال حماده احمد   .٤٢

    ٥٠٤٣ مستجد تقدير اسامه الوحيلى احمد اسماعيل   .٤٣

    ٥٠٤٤ مستجد تخلف اسامه شافعى احمد محمد   .٤٤

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم
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 ٢٨/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٢اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥٠٤٥ مستجد تخلف اسامه عبدالبديع سيد محمد   .١

    ٥٠٤٦ مستجد تخلف اسراء اشرف فاروق امين   .٢

    ٥٠٤٧ مستجد تقدير اسراء جمال كامل صالح   .٣

    ٥٠٤٨ مستجد تقدير اسراء جمعه محمد محمد سعد   .٤

    ٥٠٤٩ مستجد تخلف درويشاسراء درويش عبد الحميد    .٥

    ٥٠٥٠ مستجد تخلف اسراء شحاتة محمد امين   .٦

    ٥٠٥١ مستجد تخلف اسراء صالح منصور احمد   .٧

    ٥٠٥٢ مستجد تخلف اسراء ضاھر ابراھيم محمد   .٨

    ٥٠٥٣ مستجد تقدير اسراء عادل ربيع عبدالعظيم   .٩

    ٥٠٥٤ مستجد تخلف اسراء عصام سيد محمود   .١٠

    ٥٠٥٥ مستجد تقدير اسراء على ابو شامه جاد الكريم   .١١

د    .١٢ ت احم د طلع د احم راء محم اس
 القشيرى

  ٥٠٥٦ مستجد تخلف
  

    ٥٠٥٧ مستجد تخلف اسراء محمد عبدالقوى عبدالحميد   .١٣

    ٥٠٥٨ مستجد تخلف اسراء ناصر قطب احمد   .١٤

    ٥٠٥٩ مستجد تقدير اسالم ابراھيم على احمد على   .١٥

    ٥٠٦٠ مستجد تقدير اسالم احمد فتحى عبد الصمد   .١٦

    ٥٠٦١ مستجد تقدير اسالم اشرف على متولى   .١٧

    ٥٠٦٢ مستجد تخلف اسالم اشرف محمود عبدالباقى   .١٨

    ٥٠٦٣ مستجد تخلف اسالم امين رجب امين   .١٩

    ٥٠٦٤ مستجد تخلف اسالم ايمن محمد ابو سريع   .٢٠

    ٥٠٦٥ مستجد تخلف اسالم خيرى مخلوف نديم   .٢١

    ٥٠٦٦ مستجد تقدير اسالم عبد الرحيم محمد خيرى   .٢٢

    ٥٠٦٧ مستجد تخلف اسالم عبدالحكيم احمد محمد   .٢٣

    ٥٠٦٨ مستجد تقدير اسالم عصام احمد محمد   .٢٤

    ٥٠٦٩ مستجد تخلف اسالم محمد عيد خضر   .٢٥

    ٥٠٧٠ مستجد تقدير اسالم محمد محمود محمد   .٢٦

    ٥٠٧١ مستجد تخلف محمد معاطى عبدالغفاراسالم    .٢٧

    ٥٠٧٢ مستجد تقدير اسالم محمد وردانى متولى   .٢٨

    ٥٠٧٣ مستجد تقدير اسماء ابراھيم رشاد سيد   .٢٩

    ٥٠٧٤ مستجد تخلف اسماء ابراھيم محمد محمد   .٣٠

    ٥٠٧٥ مستجد تخلف اسماء احمد حسن محمد   .٣١

    ٥٠٧٦ مستجد تقدير اسماء احمد على حسين   .٣٢

    ٥٠٧٧ مستجد تخلف اسماء احمد فكرى عبدالظاھر   .٣٣

    ٥٠٧٨ مستجد تقدير اسماء اشرف محمد حلمي   .٣٤
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 ٢٨/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٢اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥٠٧٩ مستجد تخلف اسماء بھاء فؤاد محمد   .٣٥

    ٥٠٨٠ مستجد تقدير اسماء حامد شرعى مصرى   .٣٦

    ٥٠٨١ مستجد تقدير اسماء حلمى ثابت عبد الحميد   .٣٧

    ٥٠٨٢ مستجد تخلف محمداسماء رفعت عزيز    .٣٨

    ٥٠٨٣ مستجد تخلف اسماء صالح حسن محمد   .٣٩

    ٥٠٨٤ مستجد تقدير اسماء صالح نادى على   .٤٠

    ٥٠٨٥ مستجد تخلف اسماء عاكف رشاد عبدالحليم   .٤١

    ٥٠٨٦ مستجد تقدير اسماء عبد الجليل عبد الجيد ھاللى   .٤٢

    ٥٠٨٧ مستجد تخلف اسماء عبد الشافي سالم حجازي   .٤٣

    ٥٠٨٨ مستجد تخلف اسماء عزت عبدالعظيم عبدالسالم   .٤٤
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 ٢٨/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٣اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥٠٨٩ مستجد تخلف اسماء على محمد على   .١

    ٥٠٩٠ مستجد تخلف اسماء عمر محمد عمر   .٢

    ٥٠٩١ مستجد تقدير مبروك حسين عبدالجواداسماء    .٣

    ٥٠٩٢ مستجد تقدير اسماء محمد صالح محمد   .٤

    ٥٠٩٣ مستجد تخلف اسماء محمد صالح محمد   .٥

    ٥٠٩٤ مستجد تخلف اسماء محمد يوسف محمد   .٦

    ٥٠٩٥ مستجد تخلف اسماء محمود صادق عبد النبى   .٧

    ٥٠٩٦ مستجد تقدير اسماء مصطفي حسن محمد   .٨

    ٥٠٩٧ مستجد تخلف اسماء نشات محمد محمد   .٩

    ٥٠٩٨ مستجد تخلف اسماء يوسف سعد عبدالحكم   .١٠

    ٥٠٩٩ مستجد تخلف اشرف صابر حجازى عبدالعظيم   .١١

    ٥١٠٠ مستجد تخلف اشرف ناصر كامل محمد   .١٢

    ٥١٠١ مستجد تخلف اشرقت عبدالاله شوقى عبدالاله   .١٣

    ٥١٠٢ مستجد تخلف احمد محمداشرقت مصطفى    .١٤

    ٥١٠٣ مستجد تقدير االء حسني عبد الحي محمد   .١٥

    ٥١٠٤ مستجد تقدير االء طارق خميس احمد صالح   .١٦

    ٥١٠٥ مستجد تقدير االء عالء الدين محمد محمد   .١٧

    ٥١٠٦ مستجد تخلف االء محمد عبد النعيم سالمه   .١٨

    ٥١٠٧ تقدير مستجد االء محمد عبدالعظيم توفيق   .١٩

    ٥١٠٨ مستجد تخلف الزھراء جاسر رضا خليل   .٢٠

    ٥١٠٩ مستجد تقدير الزھراء عبدالكريم محمد ناصر   .٢١

    ٥١١٠ مستجد تخلف السيد احمد احمد طه   .٢٢

    ٥١١١ مستجد تخلف السيد عزت شوقى السيد   .٢٣

    ٥١١٢ مستجد تخلف الشيماء محمد حسن محمد   .٢٤

    ٥١١٣ مستجد تقدير طهالھام جابر عيد    .٢٥

    ٥١١٤ مستجد تقدير الھام سعيد فھمى عبدالمقصود   .٢٦

    ٥١١٥ مستجد تقدير امانى ابراھيم حمدان احمد سالم   .٢٧

    ٥١١٦ مستجد تخلف امانى خيرى محمد رياض   .٢٨

    ٥١١٧ مستجد تخلف امانى عماد مصطفى ابراھيم   .٢٩

    ٥١١٨ تقديرمستجد  امانى مصطفى عبدالناصر رحاب   .٣٠

    ٥١١٩ مستجد تقدير اماني محمد محمد مرتضى   .٣١

    ٥١٢٠ مستجد تقدير امل ابو الجود عبد الجابر محمد   .٣٢

    ٥١٢١ مستجد تقدير امنه ناصر محمود صادق   .٣٣

    ٥١٢٢ مستجد تقدير امنية محمد عبد اللطيف محمد   .٣٤
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 ٢٨/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٣اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥١٢٣ مستجد تقدير امنيه حسن احمد محمد   .٣٥

    ٥١٢٤ مستجد تخلف امنيه رؤوف اسماعيل حسن   .٣٦

    ٥١٢٥ مستجد تقدير امنيه عيد صالح محمد   .٣٧

    ٥١٢٦ مستجد تقدير اميرة اسامة مرسي عبدالقادر   .٣٨

    ٥١٢٧ مستجد تخلف اميرة السيد صقر محمد   .٣٩

    ٥١٢٨ مستجد تقدير اميرة محمد على عبد العليم   .٤٠

    ٥١٢٩ مستجد تقدير محموداميرة نادى عبد المقصود    .٤١

    ٥١٣٠ مستجد تقدير اميره جميل صبره نظير ابراھيم   .٤٢

    ٥١٣١ مستجد تقدير اميره سعدنى حسانين محمود   .٤٣

    ٥١٣٢ مستجد تخلف اميره عبدالحى عبدالرازق عبدالحى   .٤٤
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 ٢٩/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٤اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥١٣٣ مستجد تقدير اميره عزت توفيق احمد   .١

    ٥١٣٤ مستجد تقدير اميره فوزى حلمى ھالل   .٢

 اميره محمد فتحى صادق   .٣
مستجد 
 تخلف

٥١٣٥  
  

    ٥١٣٦ مستجد تقدير اميره محمود توفيق مھنى   .٤

    ٥١٣٧ مستجد تقدير اميره مصطفى حبشى احمد   .٥

    ٥١٣٨ مستجد تقدير اميره ناجح سيد حسانين   .٦

 اميمه جابر محمد صالح   .٧
مستجد 
 تخلف

٥١٣٩  
  

    ٥١٤٠ مستجد تقدير امينه نبيل عبدالمنعم عوض   .٨

    ٥١٤١ مستجد تقدير انتصار اسماعيل قناوي عبدالناصر   .٩

    ٥١٤٢ مستجد تقدير انتصار جالل احمد سھل   .١٠

 احمد جبريل انتصار عبدالمنعم   .١١
مستجد 
 تخلف

٥١٤٣  
  

    ٥١٤٤ مستجد تقدير انجى ابوبكر احمد بخيت   .١٢

    ٥١٤٥ مستجد تقدير ايات خالد محمود عبد الحميد   .١٣

 ايات محمود سيد محمد   .١٤
مستجد 
 تخلف

٥١٤٦  
  

    ٥١٤٧ مستجد تقدير ايات مصطفى محمد بھجت محمد   .١٥

    ٥١٤٨ تقديرمستجد  ايمان اشرف محمد ابراھيم زعزع   .١٦

    ٥١٤٩ مستجد تقدير ايمان السيد ذ كى محمد   .١٧

    ٥١٥٠ مستجد تقدير ايمان جمال حافظ محمد   .١٨

    ٥١٥١ مستجد تقدير ايمان جمعه صميده صالح   .١٩

 ايمان خورشيد محمد حسان   .٢٠
مستجد 
 تخلف

٥١٥٢  
  

    ٥١٥٣ مستجد تقدير ايمان رفعت حسين حسن   .٢١

    ٥١٥٤ مستجد تقدير هللا اسماعيلايمان سمير عبد    .٢٢

    ٥١٥٥ مستجد تقدير ايمان عبدالتواب عبدالمالك على   .٢٣

    ٥١٥٦ مستجد تقدير ايمان عصام مصطفى طنطاوى   .٢٤

 ايمان ماھر مخيمر خلف   .٢٥
مستجد 
 تخلف

٥١٥٧  
  

    ٥١٥٨ مستجد تقدير ايمان محمد حسن على   .٢٦

    ٥١٥٩ تقديرمستجد  ايمان محمود احمد عبد الرحمن   .٢٧

 ايمان محمود مختار حسن   .٢٨
مستجد 
 تخلف

٥١٦٠  
  

    ٥١٦١ مستجد تقدير ايمان محى الدين عاشور عبدالعزيز   .٢٩

    ٥١٦٢ مستجد تقدير ايمان نايل مرعى عبدالجواد   .٣٠



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٢٩/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٤اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥١٦٣ مستجد تقدير ايناس طه عبد هللا محمد   .٣١

 ايناس عبد هللا عمر صاوى   .٣٢
مستجد 
 تخلف

٥١٦٤  
  

    ٥١٦٥ مستجد تقدير ايناس عدوى ابراھيم عبد المتجلى   .٣٣

 ايه أحمد محمد عبدالوھاب   .٣٤
مستجد 
 تخلف

٥١٦٦  
  

    ٥١٦٧ مستجد تقدير ايه ابوبكر عبدالعزيز عبدالرازق   .٣٥

    ٥١٦٨ مستجد تقدير ايه احمد زكي عبدالعزيز   .٣٦

 ايه احمد عبد المنعم احمد   .٣٧
مستجد 
 تخلف

٥١٦٩  
  

 اسامه محمد زين الدينايه    .٣٨
مستجد 
 تخلف

٥١٧٠  
  

    ٥١٧١ مستجد تقدير ايه هللا علي محمد علي   .٣٩

 ايه ايمن السيد محمود عبدالسالم   .٤٠
مستجد 
 تخلف

٥١٧٢  
  

    ٥١٧٣ مستجد تقدير ايه بشير عبد الحميد قاعود   .٤١

 ايه جمعة نصر مصطفى   .٤٢
مستجد 
 تخلف

٥١٧٤  
  

 ايه حسين ابوبكر محمد   .٤٣
مستجد 
 تخلف

٥١٧٥  
  

    ٥١٧٦ مستجد تقدير ايه حمدى عبد الرحمن احمد   .٤٤

    ٥١٧٧ مستجد تقدير ايه خالد خلف بوصة   .٤٥

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٢٩/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٥اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥١٧٨ مستجد تقدير ايه خالد محمد حسن   .١

 ايه رشدى يسين عكوش   .٢
مستجد 
 تخلف

٥١٧٩  
  

    ٥١٨٠ مستجد تقدير ايه رضا توفيق عمر   .٣

    ٥١٨١ مستجد تقدير ايه سيد مكرم عبد الحكيم   .٤

 ايه عاطف مصطفى يوسف   .٥
مستجد 
 تخلف

٥١٨٢  
  

د    .٦ ريم عب د الك واض عب د الع ه عب اي
 العاطى

  ٥١٨٣ مستجد تقدير
  

    ٥١٨٤ مستجد تقدير عبدالسميعايه عبد ربه عبدالحكيم    .٧

    ٥١٨٥ مستجد تقدير ايه عبدالحميد توفيق دسوقى   .٨

 ايه مجدى محمد خليفه   .٩
مستجد 
 تخلف

٥١٨٦  
  

 ايه مجدي السيد البدوى متولي   .١٠
مستجد 
 تخلف

٥١٨٧  
  

    ٥١٨٨ مستجد تقدير ايه ناجى قاسم ابو عجيلة   .١١

    ٥١٨٩ تقديرمستجد  باسم ابو العمران خلف مھنى   .١٢

    ٥١٩٠ مستجد تقدير بثينة عزت محمد احمد   .١٣

 بسمه قدرى طلبه صابر   .١٤
مستجد 
 تخلف

٥١٩١  
  

    ٥١٩٢ مستجد تقدير بسمه كمال احمد عبد القادر   .١٥

ادق    .١٦ د الص دى محم مه مج بس
 مصطفى

  ٥١٩٣ مستجد تقدير
  

 بسمه محمود ابراھيم محمد   .١٧
مستجد 
 تخلف

٥١٩٤  
  

 محمد ذكى عبدالوھاببالل    .١٨
مستجد 
 تخلف

٥١٩٥  
  

 تامر حمدي حمام مھنا   .١٩
مستجد 
 تخلف

٥١٩٦  
  

د    .٢٠ د محم د احم ي محم د حلم تغري
 طنطاوي

  ٥١٩٧ مستجد تقدير
  

 تغريد ماھر محمود عبدالمالك   .٢١
مستجد 
 تخلف

٥١٩٨  
  

 جبريل محمد جبريل محمد   .٢٢
مستجد 
 تخلف

٥١٩٩  
  

    ٥٢٠٠ مستجد تقدير جمال سيد ابراھيم رضوان   .٢٣

 جھاد احمد حنفى دسوقى   .٢٤
مستجد 
 تخلف

٥٢٠١  
  

 حازم ابو بكر رشدي ذكى   .٢٥
مستجد 
 تخلف

٥٢٠٢  
  

    ٥٢٠٣ مستجد تقدير حبيبه طارق محمد عوض ريحان   .٢٦



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٢٩/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٥اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

ن    .٢٧ ط حس دين عبدالباس ام ال حس
 عبدهللا محمد

مستجد 
 تخلف

٥٢٠٤  
  

 حسام الدين مصطفى زكى على   .٢٨
مستجد 
 تخلف

٥٢٠٥  
  

 حسام ايھاب سيد السيد   .٢٩
مستجد 
 تخلف

٥٢٠٦  
  

 حسام حسن محمد حسن   .٣٠
مستجد 
 تخلف

٥٢٠٧  
  

    ٥٢٠٨ مستجد تقدير حسام حسن نجاتى محمد   .٣١

ن    .٣٢ دين حس ام ال ن عص حس
 عبدالمقصود صقر

مستجد 
 تخلف

٥٢٠٩  
  

    ٥٢١٠ مستجد تقدير حسن يوسف حمدى ابو الفضل   .٣٣

 جادحسناء جمال محمد    .٣٤
مستجد 
 تخلف

٥٢١١  
  

رحيم    .٣٥ د ال يم عب د العظ ناء عب حس
 ھاشم

  ٥٢١٢ مستجد تقدير
  

 حسناء فريد محمود عبد الحكيم   .٣٦
مستجد 
 تخلف

٥٢١٣  
  

    ٥٢١٤ مستجد تقدير حسناء محمد عبد الرؤف مرسى   .٣٧

    ٥٢١٥ مستجد تقدير حسناء محمد علي محمد   .٣٨

 حكيمه محمد احمد محمد   .٣٩
مستجد 
 تخلف

٥٢١٦  
  

 حمدى محفوظ يونس عسكر   .٤٠
مستجد 
 تخلف

٥٢١٧  
  

    ٥٢١٨ مستجد تقدير حمدى محمد محمود على   .٤١

    ٥٢١٩ مستجد تقدير حمزة بھجت عبد البديع عبد الكريم   .٤٢

 خالد ابراھيم حسن على   .٤٣
مستجد 
 تخلف

٥٢٢٠  
  

 خالد احمد مصطفى احمد   .٤٤
مستجد 
 تخلف

٥٢٢١  
  

 عبدالغنىخديجه صابر عوض    .٤٥
مستجد 
 تخلف

٥٢٢٢  
  

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٢٩/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٦اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

 خلود ابراھيم شلقامى محمد   .١
مستجد 
 تخلف

٥٢٢٣  
  

    ٥٢٢٤ مستجد تقدير خليل ابراھيم خليل ابراھيم   .٢

 داليا عالء سليم عبد العليم   .٣
مستجد 
 تخلف

٥٢٢٥  
  

    ٥٢٢٦ مستجد تقدير داليا قاسم علي قاسم   .٤

 دعاء رضا حسين محمود   .٥
مستجد 
 تخلف

٥٢٢٧  
  

    ٥٢٢٨ مستجد تقدير دعاء عبد القادر حسن محمد   .٦

    ٥٢٢٩ مستجد تقدير دعاء عالء عبدالحميد نمر   .٧

 دعاء فتحى سيد عبد الباقى   .٨
مستجد 
 تخلف

٥٢٣٠  
  

    ٥٢٣١ مستجد تقدير دعاء محمد راضى محمد   .٩

 دالل السعودى ابوبكر محمد   .١٠
مستجد 
 تخلف

٥٢٣٢  
  

 دنيا جمال عبدالوھاب عبدالباسط   .١١
مستجد 
 تخلف

٥٢٣٣  
  

 دنيا محمد حسن عبدالصبور   .١٢
مستجد 
 تخلف

٥٢٣٤  
  

 دينا احمد علي محمد   .١٣
مستجد 
 تخلف

٥٢٣٥  
  

    ٥٢٣٦ مستجد تقدير الالهدينا حارس عبد الجيد عبد    .١٤

 دينا خالد عبد المنعم احمد   .١٥
مستجد 
 تخلف

٥٢٣٧  
  

 دينا عمرو عبد الرحيم على   .١٦
مستجد 
 تخلف

٥٢٣٨  
  

 دينا فداوى محمد نجيب   .١٧
مستجد 
 تخلف

٥٢٣٩  
  

    ٥٢٤٠ مستجد تقدير رابعه محمد على عبدالعال   .١٨

    ٥٢٤١ مستجد تقدير راندا راضى صابر صالح   .١٩

 راندا مختار صالح عبدالعظيم   .٢٠
مستجد 
 تخلف

٥٢٤٢  
  

    ٥٢٤٣ مستجد تقدير رانيا احمد حسين خضر   .٢١

 رانيا جمال حسنى محمد   .٢٢
مستجد 
 تخلف

٥٢٤٤  
  

    ٥٢٤٥ مستجد تقدير رانيا حسن جاد الكريم احمد   .٢٣

 رانيا حسنين احمد محمد   .٢٤
مستجد 
 تخلف

٥٢٤٦  
  

 رانيا شعبان حسين شحات   .٢٥
مستجد 
 تخلف

٥٢٤٧  
  

    ٥٢٤٨مستجد  رانيا ضاحى عبدالرازق عبدالفتاح   .٢٦



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٢٩/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٦اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

 تخلف

    ٥٢٤٩ مستجد تقدير رانيا محمود عبد العزيز محمود   .٢٧

 رباب احمد يونس نصر   .٢٨
مستجد 
 تخلف

٥٢٥٠  
  

    ٥٢٥١ مستجد تقدير رباب نشأت محمد السيد خميس   .٢٩

 رحاب ابراھيم صالح محمد   .٣٠
مستجد 
 تخلف

٥٢٥٢  
  

 رحاب بدوى محمد شاكر   .٣١
مستجد 
 تخلف

٥٢٥٣  
  

د    .٣٢ د عب د الحمي ه عب اب حلفاي رح
 السالم

مستجد 
 تخلف

٥٢٥٤  
  

 رحاب سمير صالح عبدالوھاب   .٣٣
مستجد 
 تخلف

٥٢٥٥  
  

 رحاب صافى عابدين عبدالحميد   .٣٤
مستجد 
 تخلف

٥٢٥٦  
  

 رحاب ضاحي محمد حسن   .٣٥
مستجد 
 تخلف

٥٢٥٧  
  

 عبد النعيمرحاب عاطف محمد    .٣٦
مستجد 
 تخلف

٥٢٥٨  
  

    ٥٢٥٩ مستجد تقدير رحاب على امام على   .٣٧

 رحاب محمد حسن عبدهللا   .٣٨
مستجد 
 تخلف

٥٢٦٠  
  

 رحاب محمد سيد فتحى   .٣٩
مستجد 
 تخلف

٥٢٦١  
  

    ٥٢٦٢ مستجد تقدير رحاب مصطفى كامل عمر   .٤٠

    ٥٢٦٣ مستجد تقدير رحمه شريف سيد فكرى   .٤١

 عبدالعليم بكررحمه محمد    .٤٢
مستجد 
 تخلف

٥٢٦٤  
  

    ٥٢٦٥ مستجد تقدير رضا محمود حسين موسى   .٤٣

 رضوى رضا احمد عبد العاطى   .٤٤
مستجد 
 تخلف

٥٢٦٦  
  

 رضوى رضا سعيد عبدالحافظ   .٤٥
مستجد 
 تخلف

٥٢٦٧  
  

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٣٠/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٧اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥٢٦٨ مستجد تقدير رضوى رضا عبدالحميد محمد   .١

    ٥٢٦٩ مستجد تقدير رضوى عاطف فكرى محمد   .٢

    ٥٢٧٠ مستجد تقدير رضوي احمد حسين مخلوف   .٣

د    .٤ ود عب ارم محم و المك دة اب رغ
 الرحيم

مستجد 
 تخلف

٥٢٧١  
  

 رغده محمود يوسف شحاته   .٥
مستجد 
 تخلف

٥٢٧٢  
  

 رغده يسرى عزت أحمد   .٦
مستجد 
 تخلف

٥٢٧٣  
  

 رقيه احمد محمد عبدالغنى   .٧
مستجد 
 تخلف

٥٢٧٤  
  

    ٥٢٧٥ مستجد تقدير رماج حسين محمد ميھوب   .٨

 رمضان جمال على عبدهللا   .٩
مستجد 
 تخلف

٥٢٧٦  
  

    ٥٢٧٧ مستجد تقدير رمضان حامد زكى ھريدى   .١٠

    ٥٢٧٨ مستجد تقدير رنا عليوه مسلم جمعه   .١١

 رنا ياسر زكى مصطفى   .١٢
مستجد 
 تخلف

٥٢٧٩  
  

 روان احمد على على   .١٣
مستجد 
 تخلف

٥٢٨٠  
  

 ريحانة عصام عبد المنعم ابراھيم   .١٤
مستجد 
 تخلف

٥٢٨١  
  

    ٥٢٨٢ مستجد تقدير ريـھـــام نــصــــر أحمد عبدهللا   .١٥

 ريم صالح حسن اسماعيل   .١٦
مستجد 
 تخلف

٥٢٨٣  
  

    ٥٢٨٤ مستجد تقدير يسن محمدريھام اسماعيل    .١٧

 ريھام اشرف صالح حسن   .١٨
مستجد 
 تخلف

٥٢٨٥  
  

 ريھام حسين عبدالبديع ابوالعال   .١٩
مستجد 
 تخلف

٥٢٨٦  
  

    ٥٢٨٧ مستجد تقدير ريھام صالح سعيد لحام   .٢٠

 ريھام عماد محمد سليم   .٢١
مستجد 
 تخلف

٥٢٨٨  
  

    ٥٢٨٩ مستجد تقدير ريھام عمر محمد احمد   .٢٢

    ٥٢٩٠ مستجد تقدير ريھام محمد سيد عبد الرحمن   .٢٣

 ريھام محمد عبدالحكيم عطية   .٢٤
مستجد 
 تخلف

٥٢٩١  
  

    ٥٢٩٢ مستجد تقدير ريھام ممدوح عبد الحميد حامد   .٢٥

 زمزم ضياء فتحى عبدالعزيز   .٢٦
مستجد 
 تخلف

٥٢٩٣  
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم
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@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
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ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٣٠/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٧اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥٢٩٤ مستجد تقدير زھراء مصطفى جالل عثمان   .٢٧

    ٥٢٩٥ مستجد تقدير فتحي ابراھيمزھيرة ابراھيم    .٢٨

    ٥٢٩٦ مستجد تقدير زياد محمد احمد حسين   .٢٩

    ٥٢٩٧ مستجد تقدير زياد محمد الشاذلى الصاوى   .٣٠

 زينا خلف خلف ابو الحسن   .٣١
مستجد 
 تخلف

٥٢٩٨  
  

 زينب احمد مندراوي عثمان   .٣٢
مستجد 
 تخلف

٥٢٩٩  
  

 زينب عادل عبد الودود زين عبده   .٣٣
مستجد 
 تخلف

٥٣٠٠  
  

    ٥٣٠١ مستجد تقدير زينب عادل محمد جمال   .٣٤

    ٥٣٠٢ مستجد تقدير سارة أنور أمين محمد   .٣٥

    ٥٣٠٣ مستجد تقدير سارة ابراھيم محمد ابراھيم   .٣٦

    ٥٣٠٤ مستجد تقدير سارة صالح عبدالعزيز عبدالحكيم   .٣٧

 سارة قدري محمود بخيت   .٣٨
مستجد 
 تخلف

٥٣٠٥  
  

    ٥٣٠٦ مستجد تقدير محمود عوض محمودسارة    .٣٩

 سارة ناصر حسن حسن فارس   .٤٠
مستجد 
 تخلف

٥٣٠٧  
  

 ساره حماده كمال عبده   .٤١
مستجد 
 تخلف

٥٣٠٨  
  

 ساره حميد عثمان أمين   .٤٢
مستجد 
 تخلف

٥٣٠٩  
  

    ٥٣١٠ مستجد تقدير ساره رضا محمد حسن   .٤٣

 ساره عزات السيد حسن   .٤٤
مستجد 
 تخلف

٥٣١١  
  

 سامح يسرى احمد محمود   .٤٥
مستجد 
 تخلف

٥٣١٢  
  

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم
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ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٣٠/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٨اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

 سبأ مزيد سالم الرجعان الھليلي   .١
مستجد 
 تخلف

٥٣١٣  
  

    ٥٣١٤ مستجد تقدير سعيد محمد محمود طلب   .٢

    ٥٣١٥ مستجد تقدير عبدالعظيم عبدهسلمى حمدي    .٣

    ٥٣١٦ مستجد تقدير سلمى سامح سيد رجب   .٤

    ٥٣١٧ مستجد تقدير سلمى معتز على احمد   .٥

 سلوى جمال صدقي محمد   .٦
مستجد 
 تخلف

٥٣١٨  
  

 سماء قمر سعد عبدالحافظ   .٧
مستجد 
 تخلف

٥٣١٩  
  

    ٥٣٢٠ مستجد تقدير سماح رضا حمدى جاد الرب   .٨

    ٥٣٢١ مستجد تقدير سمر رضوت محمد علم الدين   .٩

    ٥٣٢٢ مستجد تقدير سمر سامح عبد القادر احمد   .١٠

 سميه فاروق محمد مھران   .١١
مستجد 
 تخلف

٥٣٢٣  
  

 سناء فرج محمد حسين   .١٢
مستجد 
 تخلف

٥٣٢٤  
  

 سندس يحى نصار محمد   .١٣
مستجد 
 تخلف

٥٣٢٥  
  

    ٥٣٢٦ مستجد تقدير سھي خليفة محمد قاسم   .١٤

 سھيلة فؤاد على فؤاد   .١٥
مستجد 
 تخلف

٥٣٢٧  
  

ى    .١٦ ى دمرداش د العرب ھيله محم س
 محمد

  ٥٣٢٨ مستجد تقدير
  

    ٥٣٢٩ مستجد تقدير سوسن ھانى السيد محمود   .١٧

 شروق سيد امام محمد   .١٨
مستجد 
 تخلف

٥٣٣٠  
  

 شروق محمد حسن محمد   .١٩
مستجد 
 تخلف

٥٣٣١  
  

 شروق محمود رضوان على   .٢٠
مستجد 
 تخلف

٥٣٣٢  
  

    ٥٣٣٣ مستجد تقدير شرين رضا على محمد   .٢١

    ٥٣٣٤ مستجد تقدير شرين شعبان محمد دعبس   .٢٢

    ٥٣٣٥ مستجد تقدير شيماء اسماعيل سيد طنطاوى   .٢٣

    ٥٣٣٦ مستجد تقدير شيماء اسماعيل عبد العزيز رشاد   .٢٤

    ٥٣٣٧ مستجد تقدير شيماء اسماعيل محمد سيد   .٢٥

    ٥٣٣٨ مستجد تقدير شيماء جمال عبد هللا عبد الخالق   .٢٦

 شيماء حسن ھالل حسن   .٢٧
مستجد 
 تخلف

٥٣٣٩  
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم
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@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٣٠/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٨اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

 شيماء خلف شحاته دياب   .٢٨
مستجد 
 تخلف

٥٣٤٠  
  

    ٥٣٤١ مستجد تقدير شيماء خيرى ناجى خليفه   .٢٩

 شيماء سليمان انور حسن   .٣٠
مستجد 
 تخلف

٥٣٤٢  
  

    ٥٣٤٣ تقديرمستجد  شيماء سيد ربيع محمود   .٣١

 شيماء شعبان خليفه ابوالسباع   .٣٢
مستجد 
 تخلف

٥٣٤٤  
  

    ٥٣٤٥ مستجد تقدير شيماء صالح فتحي مصطفي   .٣٣

 شيماء طالل محمد محمود   .٣٤
مستجد 
 تخلف

٥٣٤٦  
  

 شيماء عبد الحميد سعد زكى   .٣٥
مستجد 
 تخلف

٥٣٤٧  
  

    ٥٣٤٨ مستجد تقدير شيماء مجدي توفيق فھمي   .٣٦

    ٥٣٤٩ مستجد تقدير شيماء محمد عبدالعاطى محمد   .٣٧

    ٥٣٥٠ مستجد تقدير شيماء محمد عبدالعظيم ابراھيم   .٣٨

 شيماء مخلوف عبدالرحمن ابراھيم   .٣٩
مستجد 
 تخلف

٥٣٥١  
  

    ٥٣٥٢ مستجد تقدير شيماء موسى عبدهللا موسي   .٤٠

 شيماء نجاتى عبدالرحيم عبدالجواد   .٤١
مستجد 
 تخلف

٥٣٥٣  
  

    ٥٣٥٤ مستجد تقدير صابرين عاطف خليفه عبد الصادق   .٤٢

    ٥٣٥٥ مستجد تقدير صالح محمد صالح عبد الرسول   .٤٣

    ٥٣٥٦ مستجد تقدير صباح احمد محمد عبدالمعبود   .٤٤

 صباح عبدالرحمن احمد حسن   .٤٥
مستجد 
 تخلف

٥٣٥٧  
  

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٣٠/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٩اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥٣٥٨ مستجد تقدير صبرين سالم عبدالقوى معتمد   .١

    ٥٣٥٩ مستجد تقدير صفاء صالح محمد امام   .٢

    ٥٣٦٠ مستجد تقدير ضحى احمد فرج محمد   .٣

    ٥٣٦١ مستجد تقدير طارق فرغلى محمود عسقالنى   .٤

 طه خالد صادق ابو زيد   .٥
مستجد 
 تخلف

٥٣٦٢  
  

    ٥٣٦٣ مستجد تقدير طه محمد سالمة عبد العزيز   .٦

    ٥٣٦٤ مستجد تقدير عائشة ماھر عامر عبد المقصود   .٧

 عائشه سمير محمد على   .٨
مستجد 
 تخلف

٥٣٦٥  
  

    ٥٣٦٦ مستجد تقدير عبد الباسط مبارك عبد الاله محمود   .٩

    ٥٣٦٧ مستجد تقدير عبد الحميد ربيع عبد الحميد محمد   .١٠

د    .١١ وض عب ى مع رحمن حرب د ال عب
 الحميد

مستجد 
 تخلف

٥٣٦٨  
  

 عبد الرحمن ربيع على صقر   .١٢
مستجد 
 تخلف

٥٣٦٩  
  

داللطيف    .١٣ عبد العزيز عثمان عبيد عب
 عشيبه

  ٥٣٧٠ مستجد تقدير
  

    ٥٣٧١ مستجد تقدير عبد العظيم خالد عبد العظيم عثمان   .١٤

 محمدعبدالرازق محمد عبدالرازق    .١٥
مستجد 
 تخلف

٥٣٧٢  
  

 عبدالرحمن جمال كمال عبدالستار   .١٦
مستجد 
 تخلف

٥٣٧٣  
  

 عبدالرحمن صالح خلف اسماعيل   .١٧
مستجد 
 تخلف

٥٣٧٤  
  

 عبدالرحمن عثمان محمد عبدالعال   .١٨
مستجد 
 تخلف

٥٣٧٥  
  

 عبدالرحمن محمد خليفه عبدالنظير   .١٩
مستجد 
 تخلف

٥٣٧٦  
  

 الدين عبدالرحيم حازم فايز نور   .٢٠
مستجد 
 تخلف

٥٣٧٧  
  

    ٥٣٧٨ مستجد تقدير عبدهللا على محمد على   .٢١

    ٥٣٧٩ مستجد تقدير عبير ابو الوفا نجاتى عبد المنعم   .٢٢

    ٥٣٨٠ مستجد تقدير عبير سمير رشدى محمد   .٢٣

    ٥٣٨١ مستجد تقدير عبير مرزوق حسان عبد الوھاب   .٢٤

اد    .٢٥ اد عن ايض عي عد ع ان س عثم
 الرشيدى

مستجد 
 تخلف

٥٣٨٢  
  

 عز الدين خالد جبريل على   .٢٦
مستجد 
 تخلف

٥٣٨٣  
  

ين    .٢٧ د حس يد احم مير الس زة س     ٥٣٨٤ مستجد تقديرع
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 ٣٠/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٩اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

 ابويحيي

    ٥٣٨٥ مستجد تقدير عزه لطفى محمد احمد   .٢٨

 عزيزه رجب حسن دسوقى   .٢٩
مستجد 
 تخلف

٥٣٨٦  
  

 عصام زكى ابراھيم سليمان   .٣٠
مستجد 
 تخلف

٥٣٨٧  
  

    ٥٣٨٨ مستجد تقدير عصام مختار محمد خاطر   .٣١

    ٥٣٨٩ مستجد تقدير عفاف بشير خليفه ابراھيم   .٣٢

 عفاف قطب نجيب احمد   .٣٣
مستجد 
 تخلف

٥٣٩٠  
  

    ٥٣٩١ مستجد تقدير عالء كريم كامل عثمان   .٣٤

 على سيد محمد محمد   .٣٥
مستجد 
 تخلف

٥٣٩٢  
  

 على عادل محمد حسين دياب   .٣٦
مستجد 
 تخلف

٥٣٩٣  
  

 على عبدالحميد على محمد   .٣٧
مستجد 
 تخلف

٥٣٩٤  
  

 على فاروق على عبدالعزيز   .٣٨
مستجد 
 تخلف

٥٣٩٥  
  

 علياء جمعه شاكر عبدالعليم   .٣٩
مستجد 
 تخلف

٥٣٩٦  
  

    ٥٣٩٧ مستجد تقدير علياء سامى عباس محمد   .٤٠

 علياء عيد على مھنى   .٤١
مستجد 
 تخلف

٥٣٩٨  
  

    ٥٣٩٩ مستجد تقدير عبداللطيفعلياء معتصم سليمان    .٤٢

 عمر احمد على حسين   .٤٣
مستجد 
 تخلف

٥٤٠٠  
  

 عمر جمال محمد ابوزيد   .٤٤
مستجد 
 تخلف

٥٤٠١  
  

دايم    .٤٥ د ال ب عب د المطل ر عب عم
 اسماعيل اسماعيل

  ٥٤٠٢ مستجد تقدير
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ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٣١/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١٠اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  الطالب إمضـــــــاء

 عمر فتحى محمد محمد   .١
مستجد 
 تخلف

٥٤٠٣  
  

 عمرو احمد رمضان عبدالرحيم   .٢
مستجد 
 تخلف

٥٤٠٤  
  

    ٥٤٠٥ مستجد تقدير عمرو جمعه احمد سليمان   .٣

 عمرو ربيع حسين على   .٤
مستجد 
 تخلف

٥٤٠٦  
  

د    .٥ د محم د عبدالحمي رو محم عم
 عبدالقوى

مستجد 
 تخلف

٥٤٠٧  
  

 غاده رضا محمد محمد   .٦
مستجد 
 تخلف

٥٤٠٨  
  

    ٥٤٠٩ مستجد تقدير غاده عبدالفتاح درويش معتمد   .٧

    ٥٤١٠ مستجد تقدير غاده عبداللطيف عبدالحميد عبدهللا   .٨

 غاده مجدى عبدالعزيز سيد   .٩
مستجد 
 تخلف

٥٤١١  
  

    ٥٤١٢ مستجد تقدير فاطمة اشرف عبد هللا دسوقى   .١٠

    ٥٤١٣ مستجد تقدير عبد الظاھر على فاطمة خليفه   .١١

دالمطلب    .١٢ ادل عب ة ع فاطم
 عبدالمقصود

مستجد 
 تخلف

٥٤١٤  
  

ى    .١٣ ين عل ادى حس راء ن ه الزھ فاطم
 الطويل

  ٥٤١٥ مستجد تقدير
  

    ٥٤١٦ مستجد تقدير فاطمه حسين محمد طلبه   .١٤

    ٥٤١٧ مستجد تقدير فاطمه رجب على ابوزيد   .١٥

 احمد عبد الرحمن فاطمه فتحى   .١٦
مستجد 
 تخلف

٥٤١٨  
  

 فاطمه محمد احمد حسين محمدين   .١٧
مستجد 
 تخلف

٥٤١٩  
  

 فاطمه محمد شوقي جفالن   .١٨
مستجد 
 تخلف

٥٤٢٠  
  

    ٥٤٢١ مستجد تقدير فوزيه ايمن توفيق احمدالسيد   .١٩

 كارم محمود صديق جاد الرب   .٢٠
مستجد 
 تخلف

٥٤٢٢  
  

    ٥٤٢٣ تقديرمستجد  كرم على محمود حسين   .٢١

 كريمه على زكى محمد   .٢٢
مستجد 
 تخلف

٥٤٢٤  
  

 كمال اسامه كمال محمد   .٢٣
مستجد 
 تخلف

٥٤٢٥  
  

د    .٢٤ وقى حسن عب راھيم الدس اء اب لمي
 الظاھر

  ٥٤٢٦ مستجد تقدير
  

 لمياء ابوالحسن محمد محمد   .٢٥
مستجد 
 تخلف

٥٤٢٧  
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٣١/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١٠اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  الطالب إمضـــــــاء

    ٥٤٢٨ مستجد تقدير لمياء ضاحى خلف على   .٢٦

    ٥٤٢٩ مستجد تقدير حمدي فضل عليماجدة    .٢٧

 محمد أسامه محمد رشدي   .٢٨
مستجد 
 تخلف

٥٤٣٠  
  

 محمد احمد المرسى المرسى شطا   .٢٩
مستجد 
 تخلف

٥٤٣١  
  

    ٥٤٣٢ مستجد تقدير محمد احمد عبد الناصر دكرورى   .٣٠

 محمد الھادى محمد ابوسعيد   .٣١
مستجد 
 تخلف

٥٤٣٣  
  

 محمد بيومى محمد بيومى   .٣٢
مستجد 
 تخلف

٥٤٣٤  
  

 محمد جمال محمد عبدالھادى   .٣٣
مستجد 
 تخلف

٥٤٣٥  
  

    ٥٤٣٦ مستجد تقدير محمد حشمت عبدالعال فھمى   .٣٤

 محمد حويان حامد زھران العازمى   .٣٥
مستجد 
 تخلف

٥٤٣٧  
  

 محمد خالد محمد عبدالعال سليمان   .٣٦
مستجد 
 تخلف

٥٤٣٨  
  

 محمد خالف احمد مشرف   .٣٧
مستجد 
 تخلف

٥٤٣٩  
  

 محمد خلف احمد حسن   .٣٨
مستجد 
 تخلف

٥٤٤٠  
  

    ٥٤٤١ مستجد تقدير محمد ربيع طلعت عبد الحليم   .٣٩

م    .٤٠ د عل دالعزيز احم امى عب د س محم
 الدين

مستجد 
 تخلف

٥٤٤٢  
  

    ٥٤٤٣ مستجد تقدير محمد سعد رزق عبدالمولى   .٤١

 محمد سمھان على محمد   .٤٢
مستجد 
 تخلف

٥٤٤٤  
  

    ٥٤٤٥ مستجد تقدير محمد سيد محمود مشرف   .٤٣

 محمد عبد الغفار عبد الحكيم على   .٤٤
مستجد 
 تخلف

٥٤٤٦  
  

 محمد عبدالكريم محمد صبرة   .٤٥
مستجد 
 تخلف

٥٤٤٧  
  

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٣١/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١١اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

 محمد على محمد موافى   .١
مستجد 
 تخلف

٥٤٤٨  
  

دالفتاح    .٢ راھيم عب ي اب د عل محم
 موسى

مستجد 
 تخلف

٥٤٤٩  
  

 محمد عيسى محمد ابراھيم   .٣
مستجد 
 تخلف

٥٤٥٠  
  

 محمد فتحى أحمد السيد عبد الاله   .٤
مستجد 
 تخلف

٥٤٥١  
  

    ٥٤٥٢ مستجد تقدير محمد فتحي شعبان عبد اللطيف   .٥

    ٥٤٥٣ مستجد تقدير محمد كامل عبدالمعبود بھنساوى   .٦

    ٥٤٥٤ مستجد تقدير محمد كمال غريب محمد   .٧

 محمد مجدى سيد عبدالمحسن   .٨
مستجد 
 تخلف

٥٤٥٥  
  

 محمد محمد محمد يوسف   .٩
مستجد 
 تخلف

٥٤٥٦  
  

 محمد محمود ادم صالح   .١٠
مستجد 
 تخلف

٥٤٥٧  
  

 محمد محمود حسين محمود   .١١
مستجد 
 تخلف

٥٤٥٨  
  

    ٥٤٥٩ مستجد تقدير محمد محمود عبدالنعيم احمد   .١٢

 محمد مخيل سيد احمد   .١٣
مستجد 
 تخلف

٥٤٦٠  
  

    ٥٤٦١ مستجد تقدير محمد مصطفى أحمد رضوان   .١٤

 محمد مصطفى ناجى سيد   .١٥
مستجد 
 تخلف

٥٤٦٢  
  

    ٥٤٦٣ مستجد تقدير محمد مصطفى يوسف شعبان   .١٦

 محمد ممدوح على محمد   .١٧
مستجد 
 تخلف

٥٤٦٤  
  

 مجاھد ابوالدھب محمد نبيل حنفى   .١٨
مستجد 
 تخلف

٥٤٦٥  
  

 محمد ھانى محمد على   .١٩
مستجد 
 تخلف

٥٤٦٦  
  

 محمد ياسر عرفات شحاته   .٢٠
مستجد 
 تخلف

٥٤٦٧  
  

 محمود احمد محمد عبدالغنى   .٢١
مستجد 
 تخلف

٥٤٦٨  
  

    ٥٤٦٩ مستجد تقدير محمود اسماعيل على محمد   .٢٢

 محمود حسن محمود حسن   .٢٣
مستجد 
 تخلف

٥٤٧٠  
  

 محمود حسنى عبدهللا عبدالكريم   .٢٤
مستجد 
 تخلف

٥٤٧١  
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٣١/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١١اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥٤٧٢ مستجد تقدير محمود رجب عبدالرسول احمد   .٢٥

    ٥٤٧٣ مستجد تقدير محمود ضاحى عبدالنعيم دكرورى   .٢٦

د    .٢٧ افظ عب د الح ه عب ود عطي محم
 العزيز

مستجد 
 تخلف

٥٤٧٤  
  

 محمود عليان محمود محمد   .٢٨
مستجد 
 تخلف

٥٤٧٥  
  

    ٥٤٧٦ مستجد تقدير محمود مرسى سيد خميس   .٢٩

 مرزوق على مرزوق العتيبى   .٣٠
مستجد 
 تخلف

٥٤٧٧  
  

 مروان جمال محمد عطا   .٣١
مستجد 
 تخلف

٥٤٧٨  
  

 مروة على محمد شريف   .٣٢
مستجد 
 تخلف

٥٤٧٩  
  

    ٥٤٨٠ مستجد تقدير مروة مدحت عبد العليم احمد   .٣٣

 مروه ايمن على ابراھيم عالوة   .٣٤
مستجد 
 تخلف

٥٤٨١  
  

 مروه عبد الفتاح السيد احمد   .٣٥
مستجد 
 تخلف

٥٤٨٢  
  

 مروه عماد جاب هللا احمد   .٣٦
مستجد 
 تخلف

٥٤٨٣  
  

 مروه محمد سعد امين   .٣٧
مستجد 
 تخلف

٥٤٨٤  
  

ديع    .٣٨ د الب ياء عب د ض روه محم م
 عثمان

  ٥٤٨٥ مستجد تقدير
  

    ٥٤٨٦ مستجد تقدير مريم جمال محمد ذكى   .٣٩

    ٥٤٨٧ مستجد تقدير حسن محمد طهمريم    .٤٠

    ٥٤٨٨ مستجد تقدير مريم عالء عبدالحميد احمد حسين   .٤١

 مصطفى احمد على احمد   .٤٢
مستجد 
 تخلف

٥٤٨٩  
  

 مصطفى جمال عبده احمد   .٤٣
مستجد 
 تخلف

٥٤٩٠  
  

    ٥٤٩١ مستجد تقدير مصطفى حماد معبد محمد   .٤٤

 مصطفى محمد االمير قناوى   .٤٥
مستجد 
 تخلف

٥٤٩٢  
  

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٣١/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١٢اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

 مصطفى محمد ھاشم خطاب   .١
مستجد 
 تخلف

٥٤٩٣  
  

    ٥٤٩٤ مستجد تقدير مصطفى مصلح احمد ابراھيم حسن   .٢

    ٥٤٩٥ مستجد تقدير مصطفى يوسف مصطفى يوسف   .٣

    ٥٤٩٦ مستجد تقدير خيري محمد ابو زيدمصطفي    .٤

    ٥٤٩٧ مستجد تقدير منار خيري حامد يوسف   .٥

 منار محرم ماھر عبدالحكم   .٦
مستجد 
 تخلف

٥٤٩٨  
  

    ٥٤٩٩ مستجد تقدير منال ابوالعباس على احمد   .٧

 منال عبدالحفيظ مصطفى جادالكريم   .٨
مستجد 
 تخلف

٥٥٠٠  
  

 منال محمد موسى ثابت   .٩
مستجد 
 تخلف

٥٥٠١  
  

 منال محمود محمد عبدالباقى   .١٠
مستجد 
 تخلف

٥٥٠٢  
  

 منة هللا ايمن احمد محمود   .١١
مستجد 
 تخلف

٥٥٠٣  
  

    ٥٥٠٤ مستجد تقدير منصور ممدوح ھاشم منصور   .١٢

    ٥٥٠٥ مستجد تقدير منه هللا ايمن شكرى عبدالحليم   .١٣

 منه هللا عالء الدين عبدالكريم سيد   .١٤
مستجد 
 تخلف

٥٥٠٦  
  

    ٥٥٠٧ مستجد تقدير منه هللا محمد رمضان فھيم   .١٥

    ٥٥٠٨ مستجد تقدير منى اشرف صالح محمد   .١٦

    ٥٥٠٩ مستجد تقدير منى عصام محمدعبد الحليم احمد   .١٧

    ٥٥١٠ مستجد تقدير منى مرتضا ابراھيم ادم   .١٨

 منى موسى حسين محمود   .١٩
مستجد 
 تخلف

٥٥١١  
  

    ٥٥١٢ مستجد تقدير زغلول ابراھيممنيره ابراھيم    .٢٠

    ٥٥١٣ مستجد تقدير مھا ابراھيم عبد الرحمن احمد   .٢١

مھا ابراھيم عبدالمستجاب عبدالغنى   .٢٢
مستجد 
 تخلف

٥٥١٤  
  

 مھا احمد فرغلى يوسف   .٢٣
مستجد 
 تخلف

٥٥١٥  
  

 مھا جمال سيد بيومى   .٢٤
مستجد 
 تخلف

٥٥١٦  
  

 مھا صبرى حسين عبدهللا محمد   .٢٥
مستجد 
 تخلف

٥٥١٧  
  

 مھا عبدالقادر احمد خالد   .٢٦
مستجد 
 تخلف

٥٥١٨  
  

    ٥٥١٩ مستجد تقدير مھا على سيد على   .٢٧



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٣١/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١٢اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥٥٢٠ مستجد تقدير مھا فتحى فرج حسن   .٢٨

 مھا محروس على عبدالعزيز   .٢٩
مستجد 
 تخلف

٥٥٢١  
  

    ٥٥٢٢ مستجد تقدير مھا محمد احمد محمد   .٣٠

 مھا نبيل محمد وافى   .٣١
مستجد 
 تخلف

٥٥٢٣  
  

 مى خالد عبدالحليم محمد   .٣٢
مستجد 
 تخلف

٥٥٢٤  
  

 مي مختار محمد احمد   .٣٣
مستجد 
 تخلف

٥٥٢٥  
  

    ٥٥٢٦ مستجد تقدير ميادة رجب يحى جمعه   .٣٤

 مياده جمال عبدالعظيم عبدالرحيم   .٣٥
مستجد 
 تخلف

٥٥٢٧  
  

د    .٣٦ ود محم وض محم ان ع ميريھ
 الفخرانى

مستجد 
 تخلف

٥٥٢٨  
  

 ميى صالح عبداللطيف شعبان   .٣٧
مستجد 
 تخلف

٥٥٢٩  
  

 نادية على محمد عمر   .٣٨
مستجد 
 تخلف

٥٥٣٠  
  

 ناديه ربيع فضل سالمه   .٣٩
مستجد 
 تخلف

٥٥٣١  
  

 ناديه ماھر كامل على   .٤٠
مستجد 
 تخلف

٥٥٣٢  
  

    ٥٥٣٣ مستجد تقدير ناصر جمال تغيان احمد   .٤١

د    .٤٢ تار عب د الس رحيم عب د ال د عب ناھ
 الرحيم

  ٥٥٣٤ مستجد تقدير
  

 نجالء عمار صالح كامل   .٤٣
مستجد 
 تخلف

٥٥٣٥  
  

    ٥٥٣٦ مستجد تقدير نجالء فتحى محمد عبد الرؤف   .٤٤

 ندا عبدالعزيز كامل مناع   .٤٥
مستجد 
 تخلف

٥٥٣٧  
  

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ١/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٣اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

 ندا محمود محمد سيد   .١
مستجد 
 تخلف

٥٥٣٨  
  

    ٥٥٣٩ مستجد تقدير ندى جابر يوسف محمد   .٢

    ٥٥٤٠ مستجد تقدير ندى رمضان حلمى عباس   .٣

    ٥٥٤١ مستجد تقدير ندى منصور ريان متولى   .٤

    ٥٥٤٢ مستجد تقدير ندي عبد العليم محمد توفيق   .٥

    ٥٥٤٣ مستجد تقدير الجوادنرمين يسرى محمد عبد    .٦

    ٥٥٤٤ مستجد تقدير نسرين السيد عبدالفتاح عبدالسالم   .٧

    ٥٥٤٥ مستجد تقدير نسمه الدمرداش عبدالحميد شتا   .٨

 نسمه عادل على احمد   .٩
مستجد 
 تخلف

٥٥٤٦  
  

    ٥٥٤٧ مستجد تقدير نسمه محمد على مرسى   .١٠

 نسمه مصطفى محمد ذكى   .١١
مستجد 
 تخلف

٥٥٤٨  
  

    ٥٥٤٩ مستجد تقدير نسيبة شوكت دياب مخلوف   .١٢

 نشوى محمد حسن محمد   .١٣
مستجد 
 تخلف

٥٥٥٠  
  

    ٥٥٥١ مستجد تقدير نھله محمود احمد محمد   .١٤

نھى محمود يسرى محمد عبدالعظيم   .١٥
مستجد 
 تخلف

٥٥٥٢  
  

 نھى مختار محمد عبدالغنى   .١٦
مستجد 
 تخلف

٥٥٥٣  
  

    ٥٥٥٤ مستجد تقدير عبدالحميدنوال كمال عبدهللا    .١٧

 نورا فتحى واجد محمد   .١٨
مستجد 
 تخلف

٥٥٥٥  
  

 نورھان طلعت مصطفي ھالل محمد   .١٩
مستجد 
 تخلف

٥٥٥٦  
  

    ٥٥٥٧ مستجد تقدير نورھان على صالح على   .٢٠

    ٥٥٥٨ مستجد تقدير نورھان عيد على سيد   .٢١

    ٥٥٥٩ مستجد تقدير نورھان محمد صابر محمد   .٢٢

 نورھان مھند نواف سعيد   .٢٣
مستجد 
 تخلف

٥٥٦٠  
  

    ٥٥٦١ مستجد تقدير نورھان ناجى عبدالعزيز دھشان   .٢٤

 نورھان ھنى محمد عمر   .٢٥
مستجد 
 تخلف

٥٥٦٢  
  

    ٥٥٦٣ مستجد تقدير ھاجر خالف صھار على   .٢٦

 ھاجر شحاته عبدالعزيز عبدالغنى   .٢٧
مستجد 
 تخلف

٥٥٦٤  
  

    ٥٥٦٥مستجد  ھاجر عزت محمد عبدالحميد   .٢٨



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
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ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ١/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٣اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

 تخلف

    ٥٥٦٦ مستجد تقدير ھاجر عصام محمد عبده   .٢٩

    ٥٥٦٧ مستجد تقدير ھاجر محمد احمد عبدهللا   .٣٠

 ھاجر محمود الداخلى ابوبكر   .٣١
مستجد 
 تخلف

٥٥٦٨  
  

 ھاجر ناصر عبدالحميد احمد   .٣٢
مستجد 
 تخلف

٥٥٦٩  
  

    ٥٥٧٠ مستجد تقدير ھاله ماھر لطفى عبدالرحمن   .٣٣

 ھانى على نصار على   .٣٤
مستجد 
 تخلف

٥٥٧١  
  

 ھايدى جمال جمعه عبدالحكيم   .٣٥
مستجد 
 تخلف

٥٥٧٢  
  

 ھايدى فتحى عبدالحليم فرج   .٣٦
مستجد 
 تخلف

٥٥٧٣  
  

    ٥٥٧٤ مستجد تقدير ھايدى ياسر عزيز ابراھيم   .٣٧

    ٥٥٧٥ مستجد تقدير ھبه حمدى مدين عبدهللا   .٣٨

    ٥٥٧٦ تقديرمستجد  ھبه راضى سيد عبدالغنى   .٣٩

 ھبه شحات بيومى بيومى عياد   .٤٠
مستجد 
 تخلف

٥٥٧٧  
  

    ٥٥٧٨ مستجد تقدير ھبه عاشور محمد محمود   .٤١

    ٥٥٧٩ مستجد تقدير ھبه محمد شعبان امين حسين   .٤٢

 ھبه محمود احمد عسران   .٤٣
مستجد 
 تخلف

٥٥٨٠  
  

    ٥٥٨١ مستجد تقدير ھدى سعد عبدالحليم شحاته   .٤٤

    ٥٥٨٢ مستجد تقدير ھدى سيد محمد عبدالسند   .٤٥

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
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ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ١/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٤اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

 ھدى عبداللطيف العادلى على   .١
مستجد 
 تخلف

٥٥٨٣  
  

    ٥٥٨٤ مستجد تقدير ھدى عيد عبد الوھاب ابو العال   .٢

    ٥٥٨٥ مستجد تقدير ھدير بھاء الدين فؤاد عليوه   .٣

    ٥٥٨٦ مستجد تقدير ھدير خالد جمال امين   .٤

 ھدير خالد فھيم مھنى   .٥
مستجد 
 تخلف

٥٥٨٧  
  

 ھدير محمد رضوان عباس   .٦
مستجد 
 تخلف

٥٥٨٨  
  

    ٥٥٨٩ مستجد تقدير ھدير محمد عبد العزيز محمد   .٧

 ابراھيمھشام ابراھيم عبدالعزيز    .٨
مستجد 
 تخلف

٥٥٩٠  
  

 ھشام اشرف فتحى على   .٩
مستجد 
 تخلف

٥٥٩١  
  

 ھشام عادل حمزه محمود   .١٠
مستجد 
 تخلف

٥٥٩٢  
  

 ھشام محمد حافظ على   .١١
مستجد 
 تخلف

٥٥٩٣  
  

    ٥٥٩٤ مستجد تقدير ھشام ممدوح رشاد رجب   .١٢

 ھليل محمد ھليل محمد ھليل   .١٣
مستجد 
 تخلف

٥٥٩٥  
  

 على خليفهھناء مصطفى    .١٤
مستجد 
 تخلف

٥٥٩٦  
  

 ھند فضل احمد عباس   .١٥
مستجد 
 تخلف

٥٥٩٧  
  

 ھند محمد جابر صادق   .١٦
مستجد 
 تخلف

٥٥٩٨  
  

 ھيام احمد عثمان احمد   .١٧
مستجد 
 تخلف

٥٥٩٩  
  

 ھيام رمضان السيد على   .١٨
مستجد 
 تخلف

٥٦٠٠  
  

    ٥٦٠١ مستجد تقدير ھيام نبيل عبد الوكيل احمد   .١٩

د   .٢٠ ه عب د  وجي راھيم عب تار اب الس
 الوھاب

  ٥٦٠٢ مستجد تقدير
  

    ٥٦٠٣ مستجد تقدير وداد طه محمد سليمان   .٢١

    ٥٦٠٤ مستجد تقدير وسام راضى السيد احمد   .٢٢

    ٥٦٠٥ مستجد تقدير وسام معروف محمد على   .٢٣

 وفاء عاشور عبدالاله نعمان   .٢٤
مستجد 
 تخلف

٥٦٠٦  
  

    ٥٦٠٧ تقديرمستجد  وفاء عمر يحيى احمد   .٢٥

    ٥٦٠٨ مستجد تقدير وفاء عيسى عبدالتواب احمد   .٢٦



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
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 ١/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٤اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥٦٠٩ مستجد تقدير والء عرفه عبد اللطيف متولى   .٢٧

 وليد رفعت عبدالموجود امين   .٢٨
مستجد 
 تخلف

٥٦١٠  
  

 ياسمين احمد ابوالفتوح احمد   .٢٩
مستجد 
 تخلف

٥٦١١  
  

راھيم    .٣٠ اده اب يس حم مين خم ياس
 متولى

مستجد 
 تخلف

٥٦١٢  
  

 ياسمين صفوت يوسف عبدالرحمن   .٣١
مستجد 
 تخلف

٥٦١٣  
  

    ٥٦١٤ مستجد تقدير ياسمين عادل حسن احمد   .٣٢

وزى    .٣٣ د ف مين عبدالحمي ياس
 عبدالحميد

مستجد 
 تخلف

٥٦١٥  
  

دالغنى    .٣٤ انين عب د حس مين محم ياس
 احمد

  ٥٦١٦ مستجد تقدير
  

    ٥٦١٧ مستجد تقدير ياسمين محمد فتحى تونى   .٣٥

 ياسمين ھانى فخرى احمد   .٣٦
مستجد 
 تخلف

٥٦١٨  
  

 يوسف عاطف جمال الدين عباس   .٣٧
مستجد 
 تخلف

٥٦١٩  
  

    ٥٦٢٠ مستجد تقدير يوسف محمد صالح محمد   .٣٨

    ٥٦٢١ باق احمد كمال محمد محمد ابو بكر   .٣٩

    ٥٦٢٢ باق اسماء رجب حسن محمد   .٤٠

    ٥٦٢٣ باق امل محمد صالح عبدالرحمن   .٤١

    ٥٦٢٤ باق امنيه ذكى شمس ذكى   .٤٢

    ٥٦٢٥ باق تقى طارق عبدالرحمن اسماعيل   .٤٣

    ٥٦٢٦ باق جھاد محمد منصف محمد   .٤٤

    ٥٦٢٧ باق حسام رمضان عثمان سيد   .٤٥

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
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@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
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 ١/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٥اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥٦٢٨ باق محمد عليحسن على    .١

    ٥٦٢٩ باق خلف اسماعيل خلف عبدالقادر   .٢

    ٥٦٣٠ باق دينا شعبان كامل احمد   .٣

    ٥٦٣١ باق دينا فتحى طلبه عبدالاله   .٤

    ٥٦٣٢ باق رشا محى حسن احمد   .٥

    ٥٦٣٣ باق سمر ربيع مراد ابراھيم   .٦

    ٥٦٣٤ باق شريھان عبدهللا مغربى عبدهللا   .٧

    ٥٦٣٥ باق صباح احمد عبدالمقصود محمود   .٨

د    .٩ د محم د احم دالرحمن محم عب
 وزيرى

  ٥٦٣٦ باق
  

    ٥٦٣٧ باق عبدهللا ناجح عبدهللا عبدالكريم   .١٠

    ٥٦٣٨ باق عمرو رمضان عبدالباقى عبدالفتاح   .١١

    ٥٦٣٩ باق غاده سليم خليل محمد   .١٢

    ٥٦٤٠ باق فاروق الحسينى فاروق محمد   .١٣

    ٥٦٤١ باق محمد اشرف عبدالكريم على   .١٤

    ٥٦٤٢ باق محمد رضا عبدالرحمن محمد   .١٥

    ٥٦٤٣ باق محمد شعبان رسالن حجاج   .١٦

    ٥٦٤٤ باق محمد صالح الدين محمد عبدهللا   .١٧

    ٥٦٤٥ باق محمد وائل ربيع قاسم   .١٨

    ٥٦٤٦ باق محمود احمد مھدى على   .١٩

راھيم    .٢٠ د اب ليمان محم ود س محم
 شراب

  ٥٦٤٧ باق
  

    ٥٦٤٨ باق محمود عبدهللا عطيه حمدين   .٢١

    ٥٦٤٩ باق مروه عبدالحكيم سعداوى محمود   .٢٢

    ٥٦٥٠ باق مريم احمد شعبان ابراھيم   .٢٣

    ٥٦٥١ باق منار احمد السيد احمد   .٢٤

د    .٢٥ دالحليم محم ود عب ه هللا محم من
 احمد

  ٥٦٥٢ باق
  

    ٥٦٥٣ باق منه هللا يحيى حفنى حسن   .٢٦

    ٥٦٥٤ باق منى امام تونى صالح   .٢٧

    ٥٦٥٥ باق ناديه خالد شوقى عبدالعزيز   .٢٨

    ٥٦٥٦ باق ناريمان السيد على حسن   .٢٩

    ٥٦٥٧ باق نورھان احمد محمد عبدالنعيم   .٣٠

    ٥٦٥٨ باق نورھان حسام محمد عبدالغنى   .٣١

    ٥٦٥٩ باق نورھان ربيع عيد عبدالغنى   .٣٢

    ٥٦٦٠ باق رمضان عبدالحكيم فكرىنورھان    .٣٣



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
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 ١/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٥اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٥٦٦١ باق نورھان عاطف فرغلى محمد   .٣٤

    ٥٦٦٢ باق ھشام عبدالنعيم احمد احمد تمام   .٣٥

    ٥٦٦٣ باق والء حسنى عبدالرؤوف محمود   .٣٦

    ٥٦٦٤ باق ياسين مختار محمد عبدالعزيز   .٣٧

    ٥٦٦٥ باق يوسف محمد صالح منتصر   .٣٨

    ٥٦٦٦ باق احمديوسف محمود محمد    .٣٩

      ٣خارج  ابتسام على محمد محمود  .٤٠

      باق احمد اشرف رجب محمد  .٤١

      ٣خارج  احمد حمدى عيسى زكريا  .٤٢

       ٢خارج  احمد محمد حسن محمود  .٤٣

      باق احمد محمد عبدالحكيم فرج  .٤٤

      باق احمد مرزوق عايش مرزوق  .٤٥

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            
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ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٢/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٦اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

      باق اسراء فرغل سيد ھاشم  .١

      ١خارج  اسراء محمد احمد محمد  .٢

       ٢خارج  اسراء محمود فتحي السيد  .٣

      باق اسالم ابراھيم احمد عبدالحافظ  .٤

      باق اسالم احمد محمد احمد  .٥

       ٢خارج  جاد حسيناسالم انور   .٦

      ١خارج  اسالم حسين عبد الرحمن خليفة  .٧

      مستجد اسالم عاطف مندراوى محمد  .٨

      ٣خارج  اسالم عيد عبدالعظيم محمد  .٩

      باق اسماء ربيع فكرى طه  .١٠

      ١خارج  اسماء محمد حسن حسب النبى  .١١

      ١خارج  اشرف اسماعيل ابراھيم احمد  .١٢

      باق عبدالعال شحات يونس اكرام  .١٣

      باق الشيماء مدحت ناجى زكى  .١٤

      ١خارج  الھام قاسم مصطفي ابو بكر  .١٥

      ١خارج  الھام محمد خلف طلب  .١٦

      ١خارج  امل حسن حامد حسن محمد  .١٧

       ٢خارج  امنيه محمد يوسف احمد  .١٨

      باق امير سعيد حماد على  .١٩

      باق ابو ضيف عوض ايات عبد الھادى  .٢٠

      باق اية طلعت محمود حسين  .٢١

       ٢خارج  ايمان عبدالحميد على بخيت  .٢٢

      ٣خارج  ايناس محمد حسن محمود  .٢٣

      ١خارج  ايه خيرى محمد عبدالقادر  .٢٤

      ٣خارج  ايه مصطفى عبدالكافى عبدالعظيم  .٢٥

      مستجد بدر حزام محمد الدوسرى  .٢٦

      ٣خارج  بسمه جمال ابوضيف احمد  .٢٧

      ١خارج  ثناء عصام مصطفى طه  .٢٨

       ٢خارج  جمال ھاشم مكى فداوى  .٢٩

      باق جھاد حسنى عطا امين  .٣٠

      باق جيھان حسين فاضل حسين  .٣١

      ١خارج  حازم متولى على متولى عليوه  .٣٢

      ١خارج  حسب هللا يوسف احمد عبدهللا  .٣٣

      ١خارج  مبروك نادي شحاتةدعاء   .٣٤



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
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 ٢/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٦اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

      باق دينا جمال شعبان محمد  .٣٥

      ١خارج  رانده اسماعيل محمد ايوب  .٣٦

       ٢خارج  رانيا احمد انور محمود  .٣٧

      ١خارج  راويه خالد على تھامى  .٣٨

      باق رغده خلف محمد محروص  .٣٩

      ٣خارج  رنا ابراھيم جواد يونس طراف  .٤٠

      باق نورالدين مختار محمودريم   .٤١

       ٢خارج  ريھام مصطفى زكي محمد  .٤٢

      باق زھراء احمد ابوالفضل احمد  .٤٣

      ١خارج  ساره جمال سيد عبد الغنى  .٤٤

      ٣خارج  ساره حسنى احمد على  .٤٥

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٢/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٧اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

      ٣خارج  ساره خيرى عبدالحميد عبدالغنى  .١

      باق سالم بداح حزام محمد الدوسرى  .٢

      باق سالم محمد حزام محمد الدوسرى  .٣

      ١خارج  سامح رميحى عبدالحفيظ عبدالمجيد  .٤

      ١خارج  سعد  حزام محمد الدوسرى  .٥

      باق سلسبيل عيد عبدالمؤمن عبدالباسط  .٦

وقى   .٧ د ش د احم مية محم س
 االسالمبولى

    ٣خارج 
  

      ١خارج  سميه محمد احمد عبدالغنى  .٨

      ١خارج  شريف حسن صادق صبح  .٩

      ١خارج  شيماء احمد ابراھيم محمد  .١٠

      باق شيماء احمد خميس عرفان  .١١

      ١خارج  شيماء عامر عنتر عبدالمجلى  .١٢

      ١خارج  الرحيم محمدشيماء على عبد   .١٣

      ١خارج  شيماء نبيل محمد علي  .١٤

      ١خارج  صابرين حمدى على محمد  .١٥

      ١خارج  صفاء حسن فرغلى بكر  .١٦

      باق طارق محمد محمد علي  .١٧

       ٢خارج  طارق محمود سعد شحاته  .١٨

      ٣خارج  طاھر صالح محمد الطاھر  .١٩

      مستجد عائشة بكر محمد علي  .٢٠

عبد الرحمن اشرف كامل عبد العزيز   .٢١
 جالل

    ١خارج 
  

       ٢خارج  عبد الرحمن حسن محمد محمد  .٢٢

      ١خارج  عبدالرحمن شحاته محمد صالح  .٢٣

مره   .٢٤ ود ابوس دالرحيم محم عب
 عبدالعظيم

    ١خارج 
  

      مستجد عبدهللا احمد ظاھر عويد العنزى  .٢٥

      ١ خارج عبدهللا خلف عبدهللا حسن  .٢٦

      باق عبير عالء فولى محمد  .٢٧

      ١خارج  عزه كمال عبد الرحيم على  .٢٨

      ١خارج  عمر كمال حسين حسن  .٢٩

دين منصور   .٣٠ ال ال فاطمة الزھراء جم
 عبدالسميع

    ١خارج 
  

      باق فاطمه خالد جمال الدين احمد  .٣١

      باق كامل بھجت كامل يوسف  .٣٢



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٢/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٧اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

      ١خارج  كريم سعد سيد شعبان  .٣٣

      ١خارج  لمياء انور محمد عبدالرحيم  .٣٤

      ١خارج  مؤمن حسن عبداللطيف الشريف  .٣٥

      باق مؤمن ربيع رجب ابراھيم  .٣٦

      ١خارج  محمد احمد محمد محمد  .٣٧

      باق محمد رمضان احمد عبد ربه  .٣٨

      ١خارج  محمد رمضان حسين عبدالعزيز  .٣٩

رحمن  .٤٠ د ال الح عب د ص د  محم عب
 الرحيم ا

     ٢خارج 
  

      باق محمد ضاحي رضوان دردير  .٤١

      ٣خارج  محمد عبد العال محمد عبد العال  .٤٢

       ٢خارج  محمد عبد الناصر صادق محمد  .٤٣

      مستجد محمد على ماھر محمد  .٤٤

      ١خارج  محمد فتحى محمد حسين  .٤٥

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٢/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٨اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

د   .١ دين محم الح ال د ص د محم محم
 عبدالصمد

    ١خارج 
  

      ٣خارج  محمد محمود عطيه حسين  .٢

      باق محمد ممدوح محمد عبد الغنى  .٣

      ١خارج  محمد مھلل احمد محمود  .٤

      ١خارج  محمود احمد احمد بركات  .٥

      باق محمود احمد حامد سالم  .٦

      مستجد محمود حمدي عيسى دياب  .٧

د   .٨ ود عب ف محم د اللطي ود عب محم
 اللطيف

    مستجد
  

      مستجد محمود عبدالحميد محمود مصطفى  .٩

      مستجد محمود على عبد هللا محمد  .١٠

      باق محمود محمد صالح زھران  .١١

      ١خارج  محمود محمد قاسم عبد العال  .١٢

      باق محمود مخلوف حافظ محمد  .١٣

      ١خارج  محمود ناجى قطب محمد  .١٤

      ٣خارج  مختار على جمعه حسن  .١٥

      باق مريم حفظي عبدالحفيظ خلف  .١٦

      باق مصطفى احمد فتح الباب عبدالمطلب  .١٧

      ٣خارج  مصطفى جمال سالمه عامر  .١٨

      باق مصطفى جمعه كامل شحاته  .١٩

       ٢خارج  مصطفى شرقاوى فتحى مھنى  .٢٠

      باق مصطفى محمود عطا هللا عبد الغنى  .٢١

      باق مصطفى ناصر محمود حماده  .٢٢

      ١خارج  منار جمال احمد سيد  .٢٣

      مستجد منار مھنى محمد مھنى  .٢٤

      باق منه هللا يحيى محمد مھران  .٢٥

      ١خارج  منى مختار انور محمد  .٢٦

      باق عبد الرحيم ھاشم عبد الرحيم مى  .٢٧

       ٢خارج  مى محمد فتحى عبدالمنعم  .٢٨

      باق ميار محمد عبد العزيز احمد  .٢٩

      باق ناھد بھاء الدين محمد صابر  .٣٠

      باق ندى سيد محمد عبده  .٣١

      باق نرمين عمران محمد عباس  .٣٢

      ١خارج  نورا ربيع محمد امين  .٣٣



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@âbÄnãa@

ÒŠ–Ûa@Zñ…bß@

 ٢/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٨اللجنة: 

 حالة القيد االسم م
رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

      مستجد اللطيف خلف مرجاننورة عبد   .٣٤

      ١خارج  نورھان بركه صدقى عبد الرشيد  .٣٥

      باق ھانى عاطف توفيق على  .٣٦

      ١خارج  ھبةاللة جالل ضاحى حسن  .٣٧

      ٣خارج  ھدى مصطفى سيد متولى  .٣٨

      ١خارج  ھدير مجدى محمد عبد الصمد  .٣٩

      ٣خارج  ھناء محمد عبدالنبى فرغلى  .٤٠

      ١خارج  ھشام محمد امينھيام   .٤١

      ١خارج  وائل اسماعيل محمود حسن  .٤٢

      مستجد ورده محمد مرعى شحاتة  .٤٣

      باق وسام حسنى حسان عبدالمعز  .٤٤

      ١خارج  ياسمين عبدالحكيم حسن عبدالرحيم  .٤٥

      ١خارج  ياسمين محمد الدمرداش حمدى  .٤٦

      مستجد يحيى محمد عبد الباقى عبد الوھاب  .٤٧

د   .٤٨ اقي عب د الب ل عب د نبي را محم يس
 اللطيف

    مستجد
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@lbnãa@
@Zñ…bßÒŠ–Ûa@

 ٢٨/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٦٠٠١ مستجد تخلف ابراھيم محمدابراھيم سيد    .١

    ٦٠٠٢ مستجد تخلف احالم رضى رشيد على   .٢

    ٦٠٠٣ مستجد تخلف احمد اسامه محمد رجائى تونى   .٣

    ٦٠٠٤ مستجد تخلف احمد اسلمان عواد اسلمان   .٤

    ٦٠٠٥ مستجد تخلف احمد اشرف حسن محمد   .٥

    ٦٠٠٦ مستجد تخلف احمد حسن عبدالحكيم على   .٦

    ٦٠٠٧ مستجد تخلف احمد ذكى عبدالقادر احمد الشربينى   .٧

    ٦٠٠٨ مستجد تخلف احمد رمضان ابراھيم متولى   .٨

    ٦٠٠٩ مستجد تخلف احمد عادل محمد العربى سيد   .٩

    ٦٠١٠ مستجد تخلف احمد عثمان صابر عثمان   .١٠

    ٦٠١١ مستجد تخلف احمد عثمان محمد دسوقي   .١١

    ٦٠١٢ مستجد تخلف عبداللطيفاحمد محمد سيد    .١٢

    ٦٠١٣ مستجد تخلف اسامه احمد حسن عبدالرحمن   .١٣

    ٦٠١٤ مستجد تخلف اسراء احمد محمود فرغلى   .١٤

    ٦٠١٥ مستجد تخلف اسراء تھامى عثمان تھامى   .١٥

    ٦٠١٦ مستجد تخلف اسراء حجاج محمد تونى   .١٦

    ٦٠١٧ مستجد تخلف اسراء ركابى حسن اسماعيل   .١٧

    ٦٠١٨ مستجد تقدير اسراء محمد احمد عبدربه   .١٨

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@lbnãa@
@Zñ…bßÒŠ–Ûa@

 ٢٨/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٢اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٦٠١٩ مستجد تخلف اسراء ممدوح محمد انور عثمان   .١

    ٦٠٢٠ مستجد تخلف اسراء ياسر محمد اغا محمد   .٢

    ٦٠٢١ مستجد تخلف اسماعيل احمد زياناسالم    .٣

    ٦٠٢٢ مستجد تخلف اسالم جابر محمود مراد   .٤

    ٦٠٢٣ مستجد تخلف اسالم حمدى عبدالحليم حامد   .٥

    ٦٠٢٤ مستجد تخلف اسماء وحيد محمد على   .٦

    ٦٠٢٥ مستجد تخلف االء نوح صالح ابراھيم نوح   .٧

    ٦٠٢٦ مستجد تخلف الھام سعيد حسين محمد الصوالحى   .٨

    ٦٠٢٧ مستجد تخلف الھام نجاح سعد احمد   .٩

    ٦٠٢٨ مستجد تخلف امانى سيد ابوالسعود عبدالوھاب   .١٠

    ٦٠٢٩ مستجد تقدير امانى فايز عبدالونيس حسن   .١١

    ٦٠٣٠ مستجد تقدير امل حنفى محمود مقرب   .١٢

    ٦٠٣١ مستجد تقدير امل محمدناصف احمد محمود   .١٣

    ٦٠٣٢ مستجد تخلف امل محمود مرسى سيد   .١٤

    ٦٠٣٣ مستجد تخلف امنيه احمد محى الدين مصطفى   .١٥

    ٦٠٣٤ مستجد تخلف امنيه حسن محمد احمد   .١٦

    ٦٠٣٥ مستجد تقدير اميرة فرغلى محمد فرغلى   .١٧

    ٦٠٣٦ مستجد تقدير ايات محمود عبد الصمد ابراھيم   .١٨

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@lbnãa@
@Zñ…bßÒŠ–Ûa@

 ٢٩/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٣اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٦٠٣٧ مستجد تخلف ايمان عاطف زيدان ابوزيد   .١

    ٦٠٣٨ مستجد تخلف ايمن محمد طه علي   .٢

    ٦٠٣٩ مستجد تخلف ايناس على بيومى على   .٣

    ٦٠٤٠ مستجد تقدير ايه اشرف صالح الليثى   .٤

    ٦٠٤١ مستجد تخلف حسين على محمد ايه   .٥

    ٦٠٤٢ مستجد تقدير ايه علي محمد ربيع   .٦

    ٦٠٤٣ مستجد تخلف ايه محمود عبدالسالم عبدالعظيم   .٧

    ٦٠٤٤ مستجد تقدير ايه منصور عبدالسالم ابوحمزه   .٨

    ٦٠٤٥ مستجد تقدير بكرى وجيه محمد بكرى   .٩

    ٦٠٤٦ تخلفمستجد  تھانى فتح هللا السيد محمد   .١٠

    ٦٠٤٧ مستجد تخلف ثريا احمد عبد المنعم محمد   .١١

    ٦٠٤٨ مستجد تخلف جالل محسن عبدالحميد جالل   .١٢

    ٦٠٤٩ مستجد تقدير جومان رمضان على ابراھيم   .١٣

    ٦٠٥٠ مستجد تخلف حسام ضاحي اسماعيل محمد   .١٤

    ٦٠٥١ مستجد تخلف حسن حمدى عرفان رشوان   .١٥

    ٦٠٥٢ مستجد تقدير حسن على محمد محمد يوسف   .١٦

    ٦٠٥٣ مستجد تقدير حسناء شحته حسن احمد   .١٧

    ٦٠٥٤ مستجد تخلف حسين محمد عبدالغنى عبدالفتاح   .١٨

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@lbnãa@
@Zñ…bßÒŠ–Ûa@

 ٢٩/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٤اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٦٠٥٥ مستجد تخلف حنان حسن عطيه المتولى   .١

    ٦٠٥٦ مستجد تخلف خالد وليد عبدالمنصف محمد   .٢

    ٦٠٥٧ مستجد تخلف دعاء اسامة محمد عبد الحليم   .٣

    ٦٠٥٨ مستجد تخلف رحاب صالح محمود حسن   .٤

    ٦٠٥٩ مستجد تقدير رحاب محمود ناجى محمد   .٥

    ٦٠٦٠ تقديرمستجد  رحاب مصطفى عمرو على   .٦

    ٦٠٦١ مستجد تخلف رندا جمال خلف امين   .٧

    ٦٠٦٢ مستجد تخلف زينب راضى صابر صالح   .٨

    ٦٠٦٣ مستجد تخلف زينه عبدالغنى فاروق عبدالواحد   .٩

    ٦٠٦٤ مستجد تخلف سارة عبدالمجيد محمد ابو ليلة   .١٠

    ٦٠٦٥ مستجد تخلف ساره محمد يحيى احمد   .١١

    ٦٠٦٦ مستجد تخلف محمد عبدالرحمنسالم عامر    .١٢

    ٦٠٦٧ مستجد تخلف سحر امبابى عبدالعظيم محمد   .١٣

    ٦٠٦٨ مستجد تخلف سلمى حمادة شاكر عبد الغنى   .١٤

    ٦٠٦٩ مستجد تخلف سميه يحيى جاھين حسن   .١٥

    ٦٠٧٠ مستجد تخلف سيد طه محمد عبداللطيف   .١٦

    ٦٠٧١ مستجد تخلف شروق مصطفى كامل محمد   .١٧

    ٦٠٧٢ مستجد تخلف شيماء رجب محمد محمد   .١٨

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
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 ٣٠/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٥اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٦٠٧٣ مستجد تقدير شيماء محمود ھجرس محمد   .١

    ٦٠٧٤ مستجد تخلف ضياء فتحى محمد مھنى   .٢

    ٦٠٧٥ مستجد تخلف سنوسىطاھر ممدوح مرسى    .٣

    ٦٠٧٦ مستجد تخلف عبد هللا صابر عبد الحكيم حسين   .٤

    ٦٠٧٧ مستجد تخلف عبدالرحمن عوض محمد احمد على   .٥

    ٦٠٧٨ مستجد تخلف عثمان محمد عثمان سيف   .٦

    ٦٠٧٩ مستجد تخلف عصام محمود رشوان محمد   .٧

    ٦٠٨٠ مستجد تخلف عال محمد عبد النعيم حسن   .٨

    ٦٠٨١ مستجد تقدير عالء محمد السيد بدر   .٩

    ٦٠٨٢ مستجد تخلف على صالح على عمر   .١٠

    ٦٠٨٣ مستجد تخلف على عبدهللا عبدالعزيز خليفه   .١١

    ٦٠٨٤ مستجد تخلف عمر فتحي حسن مسعود   .١٢

    ٦٠٨٥ مستجد تخلف عمرو خالد فراج محمد   .١٣

    ٦٠٨٦ مستجد تخلف فاطمة زين العابدين على محمد قطب   .١٤

    ٦٠٨٧ مستجد تخلف فاطمه خلف عبدالحليم محمد   .١٥

    ٦٠٨٨ مستجد تخلف فاطمه شريف محمد على   .١٦

    ٦٠٨٩ مستجد تخلف فاطمه عبيد سيد محمد   .١٧

    ٦٠٩٠ مستجد تخلف فاطمه قاسم مصطفى سرور   .١٨

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@lbnãa@
@Zñ…bßÒŠ–Ûa@

 ٣٠/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٦اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٦٠٩١ مستجد تخلف فاطمه محمد محمود على وصفى   .١

    ٦٠٩٢ مستجد تخلف فاطمه محمد محمود فرج   .٢

    ٦٠٩٣ مستجد تخلف فاطمه مغربى محمد احمد   .٣

    ٦٠٩٤ مستجد تخلف فيصل محمد صالح نظير   .٤

    ٦٠٩٥ مستجد تخلف كريمان عاطف عبدالحميد محمود   .٥

    ٦٠٩٦ مستجد تخلف كوثر حمدي احمد عوض   .٦

    ٦٠٩٧ مستجد تخلف لميس حسام صالح الدين محمد   .٧

    ٦٠٩٨ مستجد تخلف محمد ابراھيم متولى ابراھيم   .٨

    ٦٠٩٩ مستجد تخلف محمد احمد عبد الحميد دخيل   .٩

    ٦١٠٠ مستجد تخلف محمد السيد منصور راسم   .١٠

    ٦١٠١ مستجد تخلف جمال الدين محمد ربيع محمد   .١١

    ٦١٠٢ مستجد تخلف محمد جمال السيد عبدالمجيد   .١٢

    ٦١٠٣ مستجد تخلف محمد خالد عويس سيد   .١٣

    ٦١٠٤ مستجد تخلف محمد رشدى محمد محمد الجبالوى   .١٤

    ٦١٠٥ مستجد تخلف محمد زكريا محمد عبدالبارى   .١٥

    ٦١٠٦ مستجد تخلف محمد سعيد محمد عبدالمطلب   .١٦

    ٦١٠٧ مستجد تخلف محمد على محمد عبد الكريم   .١٧

    ٦١٠٨ مستجد تخلف محمد مفتاح حامد محمود   .١٨

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@lbnãa@
@Zñ…bßÒŠ–Ûa@

 ٣١/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٧اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٦١٠٩ مستجد تخلف محمود على حسن محمود   .١

    ٦١١٠ مستجد تخلف محمود فرج حسن محمود   .٢

    ٦١١١ مستجد تخلف محمود محمد عبدالمعطى عبدالقادر   .٣

    ٦١١٢ مستجد تقدير مروه عاطف خلف محمد   .٤

    ٦١١٣ مستجد تقدير مروه محمد توفيق محمد   .٥

    ٦١١٤ مستجد تخلف مصطفى السيد محمد محمود   .٦

    ٦١١٥ تخلفمستجد  مصطفى كامل صديق احمد   .٧

مصطفى محمد رفعت مصطفى    .٨
 عبدالبديع

  ٦١١٦ مستجد تخلف
  

    ٦١١٧ مستجد تخلف مى عادل سعد خلف   .٩

    ٦١١٨ مستجد تقدير مياده احمد عبدالظاھر محمد   .١٠

    ٦١١٩ مستجد تخلف نجالء صالح على عبد الحكيم   .١١

    ٦١٢٠ مستجد تخلف نسمه سمير السيد حميدو اسماعيل   .١٢

    ٦١٢١ مستجد تخلف نسمه على اسماعيل محمد   .١٣

    ٦١٢٢ مستجد تخلف نسمه محمود نادى شاكر   .١٤

    ٦١٢٣ مستجد تقدير نھا عبد هللا احمد ابراھيم   .١٥

    ٦١٢٤ مستجد تخلف نورا احمد عوض هللا احمد   .١٦

    ٦١٢٥ مستجد تخلف نيرمين طارق عطيه محمود عطيه   .١٧

    ٦١٢٦ مستجد تخلف ھاجر خالد حسن احمد   .١٨

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            

 
 

@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa–@lbnãa@
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 ٣١/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٨اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٦١٢٧ مستجد تقدير ھبه هللا محمد محمد راغب   .١

    ٦١٢٨ مستجد تخلف ھبه عبدالعظيم السيد حسانين   .٢

    ٦١٢٩ مستجد تقدير ھدير محمد امين محمود   .٣

    ٦١٣٠ مستجد تقدير ھند يوسف نصر الدين على   .٤

    ٦١٣١ مستجد تخلف وائل محمد رجب محمد   .٥

    ٦١٣٢ مستجد تخلف وائل منتصر بدر محمد   .٦

    ٦١٣٣ مستجد تخلف وسام محمد عبدالكريم محمد   .٧

    ٦١٣٤ مستجد تخلف وفاء مجدى محمد محمد غالب   .٨

    ٦١٣٥ مستجد تخلف امينوالء محمود اسماعيل    .٩

    ٦١٣٦ مستجد تخلف يارا يحى عبدالمحسن حسن   .١٠

    ٦١٣٧ مستجد تقدير ياسر محمود احمد عبد الرحيم   .١١

    ٦١٣٨ باق ابراھيم اسماعيل عبدالمعز عبدالعزيز   .١٢

    ٦١٣٩ باق احمد محسن طلعت احمد   .١٣

    ٦١٤٠ باق احمد محمد توفيق عثمان   .١٤

الدين عبد الجيد محمد احمد نور    .١٥
 بركات

  ٦١٤١ باق
  

    ٦١٤٢ باق احمد ھالل عبدالغنى زيدان   .١٦

    ٦١٤٣ باق اسراء جمال عبد الرحيم محمود   .١٧

    ٦١٤٤ باق اسراء فاروق كرم عبدالفتاح محمد   .١٨

    ٦١٤٥ باق اسالم محمد عبد العليم احمد   .١٩

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            
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 ١/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )٩اللجنة: 

 االسم م
 حالة
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٦١٤٦ باق امل حسنى كمال حسن   .١

    ٦١٤٧ باق اميره جمال عاشور ابراھيم   .٢

    ٦١٤٨ باق اميمه بھاء الدين محمد فارس   .٣

    ٦١٤٩ باق جھاد سالمه صديق الضبع محروس   .٤

    ٦١٥٠ باق حامد فولى حامد عبد الحسيب   .٥

    ٦١٥١ باق حسن مصطفى حسن اسماعيل   .٦

    ٦١٥٢ باق حسناء صبحى عيد السيد   .٧

    ٦١٥٣ باق رحاب احمد حلمى نورالدين   .٨

    ٦١٥٤ باق زھراء رضا محمد مھنى   .٩

    ٦١٥٥ باق زھراء رفعت محمود احمد   .١٠

    ٦١٥٦ باق سيد حمدى عويس احمد   .١١

    ٦١٥٧ باق شاھنده احمد محمود احمد   .١٢

    ٦١٥٨ باق عبدهللا عبدالناصر كامل ابراھيم   .١٣

    ٦١٥٩ باق فاطمه احمد محمد السيد   .١٤

    ٦١٦٠ باق مازن محمد محمود محمد الحمامى   .١٥

    ٦١٦١ باق محفوظ رجب ابراھيم عبد الجواد   .١٦

    ٦١٦٢ باق محمد خالد ابو الحسن محمد   .١٧

    ٦١٦٣ باق محمد ماھر مصطفى عبدالغنى   .١٨

    ٦١٦٤ باق محسن فاروق عبد المحسن محمد   .١٩

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            
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 ١/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٠اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٦١٦٥ باق محمد ناصر مرزوق عبدالغنى   .١

    ٦١٦٦ باق محمود احمد عبدالعزيز خليفه   .٢

    ٦١٦٧ باق محمود فوزى محمود ھمام   .٣

    ٦١٦٨ باق محمود محمد مصيلحى ابراھيم زيدان   .٤

    ٦١٦٩ باق محمود ناصر ناجى زيدان   .٥

    ٦١٧٠ باق مروه ناجح محمد محمد   .٦

    ٦١٧١ باق مريم سعيد محمد محمد   .٧

    ٦١٧٢ باق منه هللا عثمان عبد العزيز عبد العاطى   .٨

    ٦١٧٣ باق ھانى محسن محمد غريب موسى   .٩

    ٦١٧٤ باق ھشام رجب محمد عبدالحافظ   .١٠

    ٦١٧٥ باق وليد انور سعد الدين فضل   .١١

      مستجد ابراھيم سيد توفيق عبد الحافظ  .١٢

      باق ابوالعال محمد عبدالحميد ابوالعال  .١٣

      مستجد احمد رضا ابراھيم السيد  .١٤

      ١خارج  احمد صالح مرسى سيد  .١٥

      ١خارج  اسامه احمد عبدالولى جاد  .١٦

      ١خارج  اسماء بكر نعيم بكر  .١٧

      ١خارج  اسماء شعبان السيد محروص  .١٨

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
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 ٢/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١١اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

      ١خارج  اشرف عثمان حمدى مرسى  .١

      مستجد االء زكريا سيد محمد  .٢

       ٢خارج  امل محمود محمد نجاتى  .٣

      ١خارج  ايه عيد عبداللطيف محمود  .٤

      باق ايوب محمد عبدالعليم عثمان  .٥

      ١خارج  بسمه جمال عبدالفتاح محمد  .٦

      ١خارج  جمال عبد الناصر فھمى محمد  .٧

      ١خارج  رشا عبد الربه خلف ابراھيم  .٨

      ١خارج  شيماء ابراھيم حسن سباعى  .٩

      باق طارق عماد محمد معتمد  .١٠

      باق طه فتحى فريد ابو زيد  .١١

      ١خارج  عبد الرحمن سعودى محمد عبد الكريم  .١٢

      باق عبد الرحمن سيد محمد محمد  .١٣

      ١خارج  عبد هللا اسام غنيمه محمد  .١٤

      ١خارج  عبير ياسر عاطف سيد  .١٥

      ٣خارج  عوض حسانين عالءالدين شيمى  .١٦

      باق كريم حسن مسلم ھالل  .١٧

       ٢خارج  كريم مجدى زكى محمد  .١٨

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
 كلية دار العلوم

  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
 عميد الكلية            
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 ٢/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٢اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

      ١خارج  محمد خليل شرقاوى خميس  .١

      ١ خارج محمد طارق محمد محمد ھيكل  .٢

      ١خارج  محمد عبد المحسن احمد على  .٣

      ١خارج  محمد عالء عبدالستار على  .٤

       ٢خارج  محمد عمر محمد عمر  .٥

       ٢خارج  محمد مصباح حسن مصباح  .٦

       ٢خارج محمد ھشام عبد الغنى ابراھيم عصفور  .٧

      ١خارج  محمود حماده على سليمان  .٨

      مستجد عبدالحميد فرج محمود صدقى  .٩

      ١خارج  محمود على محمد اسماعيل  .١٠

      ١خارج  محمود محمد احمد محمود  .١١
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