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     ١٠٠١ مستجد ابراھيم خلف ابراھيم زكى   .١
     ١٠٠٢ مستجد ابوالحسن سعد ابوالحسن سعيد   .٢
     ١٠٠٣ مستجد ابوزيد سيد ابوزيد احمد   .٣
     ١٠٠٤ مستجد احالم ابراھيم عبدالحميد محمد   .٤
     ١٠٠٥ مستجد احالم عبدالسالم عبدالعليم عبدالحميد   .٥
     ١٠٠٦ مستجد احالم مجدى خلف محمد   .٦
     ١٠٠٧ مستجد احالم محمد ابوالفضل محمد   .٧
     ١٠٠٨ مستجد احمد اسماعيل السيد عبدالجواد   .٨
     ١٠٠٩ مستجد احمد اشرف سعد حموده الشونى   .٩
     ١٠١٠ مستجد احمد اشرف عبد القادر حسن   .١٠
     ١٠١١ مستجد احمد اصوللي احمد قناوي   .١١
     ١٠١٢ مستجد احمد السيد عبد الحميد ابراھيم   .١٢
     ١٠١٣ مستجد احمد جابر محمد عبد الغني   .١٣
     ١٠١٤ مستجد احمد جمال حسن كامل   .١٤
     ١٠١٥ مستجد احمد جمال حسن محمد   .١٥
     ١٠١٦ مستجد احمد جمعه على على أبوناصر   .١٦
     ١٠١٧ مستجد احمد حسن السيد محمد   .١٧
     ١٠١٨ مستجد احمد حسين عبد العاطي عبد الحميد   .١٨
     ١٠١٩ مستجد احمد حماده سعيد شيات   .١٩
     ١٠٢٠ مستجد احمد حمدى احمد محمد   .٢٠
     ١٠٢١ مستجد احمد خالد احمد حسين   .٢١
     ١٠٢٢ مستجد احمد خالد فؤاد فرغلى   .٢٢
     ١٠٢٣ مستجد احمد خلف احمد على   .٢٣
     ١٠٢٤ مستجد احمد رافت زيدان امين   .٢٤
     ١٠٢٥ مستجد احمد ربيع محمد عبد اللطيف   .٢٥
     ١٠٢٦ مستجد احمد رجب ابراھيم سالم   .٢٦
     ١٠٢٧ مستجد دياب عبدهللا احمد سيد   .٢٧
     ١٠٢٨ مستجد احمد شحته شوقى محمد ابراھيم   .٢٨
     ١٠٢٩ مستجد احمد شعبان مصطفى احمد   .٢٩
     ١٠٣٠ مستجد احمد صالح عبدالشافى احمد   .٣٠
     ١٠٣١ مستجد احمد صبحى لملوم عبد الصمد   .٣١
     ١٠٣٢ مستجد احمد صالح محمد على   .٣٢
     ١٠٣٣ مستجد وھبهاحمد عادل علي    .٣٣
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    ١٠٣٤ مستجد احمد عبد ربه عبد الباسط محمد   .٣٤
    ١٠٣٥ مستجد احمد عزت محمد محمد   .٣٥
    ١٠٣٦ مستجد احمد على ابو الحسين خلف   .٣٦
    ١٠٣٧ مستجد احمد على احمد ريان   .٣٧
    ١٠٣٨ مستجد احمد فتحي صديق عبد القادر   .٣٨
    ١٠٣٩ مستجد احمد محسن منصور عيسى ھمام   .٣٩
    ١٠٤٠ مستجد احمد محمد حسين محمدى القطورى   .٤٠
    ١٠٤١ مستجد احمد محمد محمد عبد الكريم   .٤١
    ١٠٤٢ مستجد احمد مرزوق شعبان محمد   .٤٢
    ١٠٤٣ مستجد احمد مصطفي علي سيد   .٤٣
    ١٠٤٤ مستجد احمد منتصر كامل عبد العليم   .٤٤
    ١٠٤٥ مستجد احمد ناجي شوبك مبروك   .٤٥
    ١٠٤٦ مستجد احمد ناصر على محمد   .٤٦
    ١٠٤٧ مستجد احمد نجاح محمود حسانين   .٤٧
    ١٠٤٨ مستجد احمد ھالل متولي عثمان   .٤٨
    ١٠٤٩ مستجد ادھم عمرو سيد على   .٤٩
    ١٠٥٠ مستجد ارزاق عبدهللا محمد محمد   .٥٠
    ١٠٥١ مستجد اروه حسن عبدالجواد قرقر   .٥١
    ١٠٥٢ مستجد عبدالعالاروى عصام محمد    .٥٢
    ١٠٥٣ مستجد اسامة زعيم محمد اسماعيل   .٥٣
    ١٠٥٤ مستجد اسامه حمدي فتحى أحمد عطية   .٥٤
    ١٠٥٥ مستجد اسراء أحمد سيد عبد المحسن   .٥٥

اسراء احمد عبدالعاطى عبدالحميد    .٥٦
 الشيخ

    ١٠٥٦ مستجد
    ١٠٥٧ مستجد اسراء جمال احمد محمد دردير   .٥٧
    ١٠٥٨ مستجد جمال سيد كامل اسراء   .٥٨
    ١٠٥٩ مستجد اسراء حجازى بشر على   .٥٩
    ١٠٦٠ مستجد اسراء حمدى احمد محمود   .٦٠
    ١٠٦١ مستجد اسراء حنفى محمد حنفى   .٦١
    ١٠٦٢ مستجد اسراء خالف خلف محمد   .٦٢
    ١٠٦٣ مستجد اسراء رجب عبدالمنعم على حسين   .٦٣
    ١٠٦٤ مستجد اسراء رفاعي احمد عوض   .٦٤
    ١٠٦٥ مستجد اسراء زين فتحى عبد الغنى   .٦٥
    ١٠٦٦ مستجد اسراء سعد ضاحى عبد الموجود   .٦٦
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    ١٠٦٧ مستجد اسراء عابد سلطان حسن   .٦٧
    ١٠٦٨ مستجد اسراء عصام عبدالكريم رشوان   .٦٨
    ١٠٦٩ مستجد اسراء على محمد على   .٦٩
    ١٠٧٠ مستجد اسراء عيد احمد عبدالوھاب   .٧٠
    ١٠٧١ مستجد اسراء فرج لطفى ابوسمره   .٧١
    ١٠٧٢ مستجد اسراء محسن سعيد احمد   .٧٢
    ١٠٧٣ مستجد اسراء محمد ابراھيم محمد   .٧٣
    ١٠٧٤ مستجد اسراء محمد احمد على   .٧٤
    ١٠٧٥ مستجد اسراء محمد العربي رجب شعبان   .٧٥
    ١٠٧٦ مستجد اسراء محمد امين احمد سالم   .٧٦
    ١٠٧٧ مستجد اسراء محمد حسن خفاجى   .٧٧
    ١٠٧٨ مستجد اسراء محمد رشاد محمد عبد هللا   .٧٨
    ١٠٧٩ مستجد اسراء محمد رفعت فرج عبد هللا   .٧٩
    ١٠٨٠ مستجد اسراء محمد شلقامى محمد   .٨٠
    ١٠٨١ مستجد اسراء محمد عبد الخالق جمعه   .٨١
    ١٠٨٢ مستجد اسراء محمد عواد كامل   .٨٢
    ١٠٨٣ مستجد اسراء محمد مبروك حسن   .٨٣
    ١٠٨٤ مستجد اسراء محمود قاسم محمد   .٨٤

 
  



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@âbÄnãa@
pa…bjÇë@áíŠ×@æeŠÓ@Zñ…bß@

 ٢٨/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٢اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ١٠٨٥ مستجد اسراء مصطفى محمد عبد الحافظ   .١
    ١٠٨٦ مستجد  اسراء ناجى محمود وافى   .٢
    ١٠٨٧ مستجد اسراء يسري عبد التواب عبد الحليم   .٣
    ١٠٨٨ مستجد اسالم احمد عمر احمد   .٤
    ١٠٨٩ مستجد اسالم جمال احمد صاوي   .٥
    ١٠٩٠ مستجد اسالم رفعت جوده مصطفى   .٦
    ١٠٩١ مستجد اسالم شناوى رشاد جمعه   .٧
    ١٠٩٢ مستجد اسالم عادل محمد سالم عوض هللا   .٨
    ١٠٩٣ مستجد اسالم مصطفى على أحمد   .٩
    ١٠٩٤ مستجد اسالم ناصر حمدى احمد   .١٠
    ١٠٩٥ مستجد اسماء احمد رضوان حجاج   .١١
    ١٠٩٦ مستجد اسماء بدر حسين محمود   .١٢
    ١٠٩٧ مستجد اسماء جمال محمد محمد   .١٣
    ١٠٩٨ مستجد اسماء خلف طه محمد   .١٤
    ١٠٩٩ مستجد اسماء ربيع عياد حسين عياد   .١٥
    ١١٠٠ مستجد اسماء رجب عبدالحميد احمد   .١٦
    ١١٠١ مستجد اسماء رجب مبروك عبد هللا   .١٧
    ١١٠٢ مستجد اسماء رضا محمد سعداوي   .١٨
    ١١٠٣ مستجد اسماء زھجر محمد سطوحى   .١٩
    ١١٠٤ مستجد اسماء سيد عبد المجيد عبد الغفار   .٢٠
    ١١٠٥ مستجد عبدالمنطلباسماء سيد عبدالاله    .٢١
    ١١٠٦ مستجد اسماء سيد مصطفى رياض   .٢٢
    ١١٠٧ مستجد اسماء شحاته شعبان عبدالباقى   .٢٣
    ١١٠٨ مستجد اسماء شربجى مختار محمد   .٢٤
    ١١٠٩ مستجد اسماء عادل عبدالحميد رضوان   .٢٥
    ١١١٠ مستجد اسماء عبد الكريم سيد محمد   .٢٦

الحكيم عبد اسماء عبد ربه عبد    .٢٧
 السميع

    ١١١١ مستجد
    ١١١٢ مستجد اسماء محسن رفعت حجازى   .٢٨
    ١١١٣ مستجد اسماء محمد احمد عبدالرازق   .٢٩
    ١١١٤ مستجد اسماء محمد السيد على   .٣٠
    ١١١٥ مستجد اسماء محمد خلف مھران   .٣١
    ١١١٦ مستجد اسماء محمد زغلول عباس   .٣٢
    ١١١٧ مستجد اسماء محمد سيد محمد   .٣٣
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    ١١١٨ مستجد اسماء محمد عباس احمد محمد   .٣٤
    ١١١٩ مستجد اسماء محمد عبد هللا محمد   .٣٥
    ١١٢٠ مستجد اسماء محمد عبدالمحسن محمد   .٣٦
    ١١٢١ مستجد اسماء محمد على عبد المالك   .٣٧
    ١١٢٢ مستجد اسماء محمد فكرى محمد   .٣٨
    ١١٢٣ مستجد اسماء محمد فوزى محمد   .٣٩
    ١١٢٤ مستجد اسماء مصطفى سلطان نظيم   .٤٠
    ١١٢٥ مستجد اسماء ورداني توني عبد العزيز   .٤١
    ١١٢٦ مستجد االء احمد محمد محمود   .٤٢
    ١١٢٧ مستجد االء بكر فوزى بھلول   .٤٣
    ١١٢٨ مستجد االء جمال احمد على   .٤٤
    ١١٢٩ مستجد االء خالد قرنى محمد   .٤٥
    ١١٣٠ مستجد عبد القادر عبدالرحمناالء على    .٤٦
    ١١٣١ مستجد االء على عثمان عبد اللطيف   .٤٧
    ١١٣٢ مستجد االء عيد خلف محمد   .٤٨
    ١١٣٣ مستجد االء محمود عبد الحميد خليفه   .٤٩
    ١١٣٤ مستجد االء ھاشم عبد الحكم علي   .٥٠
    ١١٣٥ مستجد الحسين محمد عبد العواض محمد   .٥١
    ١١٣٦ مستجد محمد قطب خلف هللالشريف    .٥٢

الشيماء محمد ابوبكر احمد فؤاد    .٥٣
 توفيق

    ١١٣٧ مستجد
    ١١٣٨ مستجد الھام صالح عبدالجليل احمد   .٥٤
    ١١٣٩ مستجد الھام ھانى محمد ضيف   .٥٥
    ١١٤٠ مستجد امال رضا ابراھيم حسن   .٥٦
    ١١٤١ مستجد امال على احمد خضر   .٥٧
    ١١٤٢ مستجد ابراھيم احمد محمد امانى   .٥٨
    ١١٤٣ مستجد امانى جمال الصغير ذكى محمد   .٥٩
    ١١٤٤ مستجد امانى سعيد سعداوى عبده   .٦٠
    ١١٤٥ مستجد امانى عبدالرحمن على عبدالرحمن   .٦١
    ١١٤٦ مستجد امانى محمد عبد السند عبد الحميد   .٦٢
    ١١٤٧ مستجد امانى مصطفى فرج طوسن   .٦٣
    ١١٤٨ مستجد امانى يونس عبد العليم إبراھيم   .٦٤
    ١١٤٩ مستجد اماني نصر يوسف علي   .٦٥
    ١١٥٠ مستجد امل ابراھيم محمود عبد القوي   .٦٦
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    ١١٥١ مستجد امل عبدالوكيل عبدالسالم عبدالحميد   .٦٧
    ١١٥٢ مستجد امنه محمود حسين بالل   .٦٨
    ١١٥٣ مستجد امنيه ابراھيم احمد حسن   .٦٩
    ١١٥٤ مستجد امنيه احمد عبدالعزيز محمد   .٧٠
    ١١٥٥ مستجد امنيه رمضان ابو القاسم نجيب   .٧١
    ١١٥٦ مستجد امنيه سيد جابر عبدالعظيم   .٧٢
    ١١٥٧ مستجد امنيه عبد الرحيم محمد عبد الرحيم   .٧٣
    ١١٥٨ مستجد امنيه عصام جابر احمد طه   .٧٤
    ١١٥٩ مستجد امنيه عماد سيد عبد النعيم   .٧٥
    ١١٦٠ مستجد امنيه محمد تونى فھيم   .٧٦
    ١١٦١ مستجد امنيه محمد حسن حامد   .٧٧
    ١١٦٢ مستجد امنيه مصطفى محمد سلطان   .٧٨
    ١١٦٣ مستجد اميره ابراھيم احمد حسن   .٧٩
    ١١٦٤ مستجد اميره احمد عطا محمد   .٨٠
    ١١٦٥ مستجد اميره اشرف احمد عزوز   .٨١
    ١١٦٦ مستجد عبد الحميد اميره اشرف ھادى   .٨٢
    ١١٦٧ مستجد اميره حمدى الھادى محمد   .٨٣
    ١١٦٨ مستجد اميره خالد انياز ابراھيم   .٨٤
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    ١١٦٩ مستجد اميره راضى احمد سالم قرنى   .١
    ١١٧٠ مستجد اميره ربيع كامل عبد المطلب   .٢
    ١١٧١ مستجد اميره ربيعى سيد حسن   .٣
    ١١٧٢ مستجد اميره رضا سعد حيدر   .٤
    ١١٧٣ مستجد اميره صالح محمد حسن   .٥
    ١١٧٤ مستجد اميره عاشور محمد محمد   .٦
    ١١٧٥ مستجد اميره عبدالباسط عبدالشافى خليل   .٧
    ١١٧٦ مستجد الباقى حافظاميره على عبد    .٨
    ١١٧٧ مستجد اميره محمد منسى صديق   .٩
    ١١٧٨ مستجد اميره محمود صالح محمود   .١٠
    ١١٧٩ مستجد اميره ممدوح احمد جويد   .١١
    ١١٨٠ مستجد اميره ھاني طه عبد الحفيظ   .١٢
    ١١٨١ مستجد اميره ھشام احمد عبد العظيم محمد   .١٣
    ١١٨٢ مستجد احمداميره يوسف انور    .١٤
    ١١٨٣ مستجد اميمه فتحى كمال عبد العليم   .١٥
    ١١٨٤ مستجد اميمه كامل احمد عبد الفضيل   .١٦
    ١١٨٥ مستجد انتصار محمد محمد فتح الباب   .١٧
    ١١٨٦ مستجد انوار شعبان احمد زكى   .١٨
    ١١٨٧ مستجد ايمان احمد ثابت محمد   .١٩
    ١١٨٨ مستجد ايمان احمد محمد احمد   .٢٠
    ١١٨٩ مستجد ايمان اشرف فوزى محمود   .٢١
    ١١٩٠ مستجد ايمان انس محمد محمد   .٢٢
    ١١٩١ مستجد ايمان جالل عبدالمعطى صادق   .٢٣
    ١١٩٢ مستجد ايمان حسن السيد سلطان   .٢٤
    ١١٩٣ مستجد ايمان حمادة حسانين محمد   .٢٥
    ١١٩٤ مستجد ايمان خلف عبد اللطيف على   .٢٦
    ١١٩٥ مستجد ايمان ربيعى كامل عزالدين السيد   .٢٧
    ١١٩٦ مستجد ايمان رمضان عبدالباقي صادق   .٢٨
    ١١٩٧ مستجد ايمان عبد الغنى رياض عبد الغنى   .٢٩
    ١١٩٨ مستجد ايمان قناوى فاوى عبد هللا   .٣٠
    ١١٩٩ مستجد ايمان كامل عبد المنعم ابراھيم   .٣١
    ١٢٠٠ مستجد ايمان محمد عبد الحميد على   .٣٢
    ١٢٠١ مستجد ايمان محمود على عبد الباقى   .٣٣
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    ١٢٠٢ مستجد ايمان مختار زھران عبدالسالم   .٣٤

ايمان مصطفى عبدالسالم مصطفى    .٣٥
 معوض

    ١٢٠٣ مستجد
    ١٢٠٤ مستجد ايمان مفتاح خليفة موسي   .٣٦
    ١٢٠٥ مستجد ايمان مھلل احمد ابراھيم حسين   .٣٧
    ١٢٠٦ مستجد محمد محمود ايمان يحى   .٣٨
    ١٢٠٧ مستجد ايمن صالح صالح شوكت   .٣٩
    ١٢٠٨ مستجد ايناس محمد جمعة عبد الودود   .٤٠
    ١٢٠٩ مستجد ايه ابو بكر ابراھيم عبد العزيز   .٤١
    ١٢١٠ مستجد ايه اسماعيل محمود اسماعيل   .٤٢
    ١٢١١ مستجد ايه اشرف محمد حامد   .٤٣
    ١٢١٢ مستجد فراجايه هللا نبيل محمد    .٤٤
    ١٢١٣ مستجد ايه تامر فاروق محمد   .٤٥
    ١٢١٤ مستجد ايه جمال ربيع عبد الباقي   .٤٦
    ١٢١٥ مستجد ايه جمال عبد الرحمن محمد   .٤٧
    ١٢١٦ مستجد ايه حجاج محمد ابراھيم   .٤٨
    ١٢١٧ مستجد ايه حمدى محمد احمد   .٤٩
    ١٢١٨ مستجد ايه خالد سميح سباعي   .٥٠
    ١٢١٩ مستجد ايه خلف حسن محمد   .٥١
    ١٢٢٠ مستجد ايه راضى ناجى عبدالحكيم   .٥٢
    ١٢٢١ مستجد ايه ربيع محمود على   .٥٣
    ١٢٢٢ مستجد ايه سيد خالف عثمان   .٥٤
    ١٢٢٣ مستجد ايه سيد رياض عبدالغنى   .٥٥
    ١٢٢٤ مستجد ايه سيد عبد العاطى حسن   .٥٦
    ١٢٢٥ مستجد ايه شعبان سعيد احمد   .٥٧
    ١٢٢٦ مستجد ايه عامر على محمد   .٥٨
    ١٢٢٧ مستجد ايه عبد الغفار عبد الواحد خليفة   .٥٩
    ١٢٢٨ مستجد ايه عبد المنعم رياض محمد   .٦٠
    ١٢٢٩ مستجد ايه عبد ربه عبد الجليل عمر   .٦١
    ١٢٣٠ مستجد ايه عزالدين قاضى صقر   .٦٢
    ١٢٣١ مستجد ايه عصام شعبان امين   .٦٣
    ١٢٣٢ مستجد ايه عوني سليمان حسن   .٦٤
    ١٢٣٣ مستجد ايه عيد عبدالرحمن محمد   .٦٥
    ١٢٣٤ مستجد ايه فتحى محمود حامد   .٦٦
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    ١٢٣٥ مستجد ايه كمال عبدهللا كمال   .٦٧
    ١٢٣٦ مستجد ايه محمد احمد على   .٦٨
    ١٢٣٧ مستجد ايه محمد رجب محمد حسن   .٦٩
    ١٢٣٨ مستجد ايه محمد شربينى حسن   .٧٠
    ١٢٣٩ مستجد ايه محمد عبد الناصر سيد   .٧١
    ١٢٤٠ مستجد ايه محمد محمد عبدالفتاح   .٧٢
    ١٢٤١ مستجد ايه محمد يوسف فھمى   .٧٣
    ١٢٤٢ مستجد ايه مخلوف على عبد هللا   .٧٤
    ١٢٤٣ مستجد ايه منسى على عبد الكريم   .٧٥
    ١٢٤٤ مستجد ايه ناجح عبدالرشيد حبيب   .٧٦
    ١٢٤٥ مستجد ناجى امين قطبايه    .٧٧
    ١٢٤٦ مستجد ايه يحيى احمد عبد الحفيظ   .٧٨
    ١٢٤٧ مستجد ايھاب اسماعيل محمد عبد الاله   .٧٩
    ١٢٤٨ مستجد بسمه باھي علي سليمان   .٨٠
    ١٢٤٩ مستجد بسمه عادل احمد محمد   .٨١
    ١٢٥٠ مستجد بسمه عالء محمود احمد   .٨٢
    ١٢٥١ مستجد البصيربسمه يسرى صادق عبد    .٨٣
    ١٢٥٢ مستجد بشار على محمد احمد   .٨٤
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    ١٢٥٣ مستجد بطه تال احمد على   .١
    ١٢٥٤ مستجد بطه صياح علي محمد   .٢
    ١٢٥٥ مستجد بالل محمد خميس حافظ   .٣
    ١٢٥٦ مستجد بيسم عبد الناصر حسين ابراھيم   .٤
    ١٢٥٧ مستجد تھانى مشھور على الھم   .٥

تيسير ادريس ادريس عبدالقوى    .٦
 طرفايه

    ١٢٥٨ مستجد
    ١٢٥٩ مستجد تيسير خالد محمد عبدالرحمن   .٧
    ١٢٦٠ مستجد جمال محمد يوسف حربي   .٨
    ١٢٦١ مستجد جھاد جمعه رجب محمد   .٩
    ١٢٦٢ مستجد جھاد جمعه محمد ابوبكر   .١٠
    ١٢٦٣ مستجد جھاد خلف فتح هللا عبدالغنى   .١١
    ١٢٦٤ مستجد جھاد عربي عبد العاطي احمد   .١٢
    ١٢٦٥ مستجد جھاد فرج شعبان عبد الحكيم   .١٣
    ١٢٦٦ مستجد جھاد منصور سلطان محمد   .١٤
    ١٢٦٧ مستجد جھاد ناصر حسن محمود   .١٥
    ١٢٦٨ مستجد جيھان مصطفى رشدى محفوظ   .١٦
    ١٢٦٩ مستجد جيھان ياسر شعراوى سيد   .١٧
    ١٢٧٠ مستجد حاتم محمد محمود علوانى   .١٨
    ١٢٧١ مستجد حازم رمضان احمد عبد ربه   .١٩
    ١٢٧٢ مستجد حازم على محمد خليل   .٢٠
    ١٢٧٣ مستجد حازم عماد عارف حسين حسن   .٢١
    ١٢٧٤ مستجد سليمحبيبه سلطان امين    .٢٢
    ١٢٧٥ مستجد حبيبه محمد خليل على طلبه   .٢٣
    ١٢٧٦ مستجد حسام احمد رفاعى محمود   .٢٤
    ١٢٧٧ مستجد حسام حسن محمد عثمان   .٢٥
    ١٢٧٨ مستجد حسام محمد سلطان ابراھيم   .٢٦
    ١٢٧٩ مستجد حسن ايمن حسن يوسف   .٢٧
    ١٢٨٠ مستجد حسن جمعه حسن عبدالاله   .٢٨
    ١٢٨١ مستجد حسن محمد عيد عثمان   .٢٩
    ١٢٨٢ مستجد حسن ھيبه مصطفى سيد   .٣٠
    ١٢٨٣ مستجد حسناء احمد صالح احمد   .٣١
    ١٢٨٤ مستجد حسناء اشرف قاعود عبد الحليم   .٣٢
    ١٢٨٥ مستجد حسناء حجازى محمد موسى   .٣٣
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    ١٢٨٦ مستجد حسناء صالح محمود يونس   .٣٤
    ١٢٨٧ مستجد حسناء محمد مغربى مغربى   .٣٥
    ١٢٨٨ مستجد حسنيه عبدهللا رياض عبد الغنى   .٣٦
    ١٢٨٩ مستجد حسين كمال ھاشم عبد الغنى   .٣٧
    ١٢٩٠ مستجد حماده منصور فيصل عبدالعاطى   .٣٨
    ١٢٩١ مستجد حماده ناجى عزمى احمد   .٣٩
    ١٢٩٢ مستجد حمزه جميل جمعه عبد المطلب   .٤٠
    ١٢٩٣ مستجد عبدالرحمنحنان ابراھيم سيد    .٤١
    ١٢٩٤ مستجد حنان جميل حسن السيد   .٤٢
    ١٢٩٥ مستجد حنان حماد ابراھيم على   .٤٣
    ١٢٩٦ مستجد حنان محمد جوده عبدالغنى   .٤٤
    ١٢٩٧ مستجد حورية احمد قاسم محمد   .٤٥
    ١٢٩٨ مستجد خالد فرج طلب محمد عامر   .٤٦
    ١٢٩٩ مستجد خديجه بدر الدين نجاتى على   .٤٧
    ١٣٠٠ مستجد خلود احمد الطاھر محمد   .٤٨
    ١٣٠١ مستجد خلود جمال رجب محمد   .٤٩
    ١٣٠٢ مستجد خلود حمدى عبد الحميد محمد   .٥٠
    ١٣٠٣ مستجد خلود عبدالمنعم محمد محمد عمر   .٥١
    ١٣٠٤ مستجد خلود لطفى حسن مجلى   .٥٢
    ١٣٠٥ مستجد خلود محمد احمد سالم   .٥٣
    ١٣٠٦ مستجد طارق رشاد عبد السالمدارين    .٥٤
    ١٣٠٧ مستجد داليا صالح جابر دكروري   .٥٥
    ١٣٠٨ مستجد داليا عبدالحليم حافظ عثمان   .٥٦
    ١٣٠٩ مستجد داليا عبدالسالم محمد سالم   .٥٧
    ١٣١٠ مستجد داليا محسن كامل كامل   .٥٨
    ١٣١١ مستجد دعاء ابراھيم عبد الحميد مفتاح   .٥٩
    ١٣١٢ مستجد ابراھيم عبدالعزيز تونىدعاء    .٦٠
    ١٣١٣ مستجد دعاء ابراھيم محمد ابراھيم   .٦١
    ١٣١٤ مستجد دعاء احمد عبدالعزيز عبدالتواب   .٦٢
    ١٣١٥ مستجد دعاء احمد عرابى على   .٦٣
    ١٣١٦ مستجد دعاء حسن منصور عمر   .٦٤
    ١٣١٧ مستجد دعاء صابر عبد العزيز على   .٦٥
    ١٣١٨ مستجد عبد الجابر محمددعاء طاھر    .٦٦
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    ١٣١٩ مستجد دعاء عطيه عمر عبدالغني   .٦٧
    ١٣٢٠ مستجد دعاء محمد ابراھيم محمود   .٦٨
    ١٣٢١ مستجد دعاء محمد شحوت سيف   .٦٩
    ١٣٢٢ مستجد دعاء مصطفى حشمت عبدالمالك   .٧٠
    ١٣٢٣ مستجد دنيا اسماعيل عبد الحميد صاوى   .٧١
    ١٣٢٤ مستجد دنيا رضا محمد احمد جدامى   .٧٢
    ١٣٢٥ مستجد دنيا محي احمد وھبه   .٧٣
    ١٣٢٦ مستجد دينا خالد ممدوح عبد هللا   .٧٤
    ١٣٢٧ مستجد دينا عماد احمد فؤاد   .٧٥
    ١٣٢٨ مستجد دينا محمد عونى عبدالرحيم   .٧٦
    ١٣٢٩ مستجد رؤيا احمد شربينى عباس   .٧٧
    ١٣٣٠ مستجد محمد زيتون رانا فوزى حلمى   .٧٨
    ١٣٣١ مستجد راندا رجب مخلوف محمد   .٧٩
    ١٣٣٢ مستجد راندا عبد الواحد ابو النور عبد الواحد   .٨٠
    ١٣٣٣ مستجد رانيا جمال عبد العزيز محمد   .٨١
    ١٣٣٤ مستجد رانيا حماده محمود حماده   .٨٢
    ١٣٣٥ مستجد رانيا شعبان عبد العزيز عبد الحميد   .٨٣
    ١٣٣٦ مستجد رانيا محمد على حسن   .٨٤
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    ١٣٣٧ مستجد رانيا يحى رشدي محمود   .١
    ١٣٣٨ مستجد رباب أبو المجد صادق محمود   .٢
    ١٣٣٩ مستجد رباب محمود على شحاته   .٣
    ١٣٤٠ مستجد رجاء سيد عبده حسين   .٤
    ١٣٤١ مستجد رحاب احمد فتح الباب احمد   .٥
    ١٣٤٢ مستجد رحاب جمال رجب كامل   .٦
    ١٣٤٣ مستجد رحاب خالد عبد الرحمن صادق   .٧
    ١٣٤٤ مستجد رحاب رفاعى سيد محمد   .٨
    ١٣٤٥ مستجد رحاب رفعت محمود مھني   .٩
    ١٣٤٦ مستجد رحاب سعد محمد محمود   .١٠
    ١٣٤٧ مستجد رحاب على سيد عبد الرحيم   .١١
    ١٣٤٨ مستجد رحاب ياسر ابو الفتوح عبدالحميد   .١٢
    ١٣٤٩ مستجد رحمه رجب عبد العزيز حسانين   .١٣
    ١٣٥٠ مستجد رحمه عبدالھادى محمد محمد   .١٤
    ١٣٥١ مستجد رحمه عالء عرفه محمد   .١٥
    ١٣٥٢ مستجد رحمه فايز رشدى محمد   .١٦
    ١٣٥٣ مستجد رشا ابراھيم محمد عطية   .١٧
    ١٣٥٤ مستجد رشا محمد اسماعيل احمد   .١٨
    ١٣٥٥ مستجد رشا محمد محمود محمد   .١٩
    ١٣٥٦ مستجد رضا احمد ابو النصر احمد الوصيف   .٢٠
    ١٣٥٧ مستجد رضا عبدالعزيز عبدالوھاب عبدالعزيز   .٢١
    ١٣٥٨ مستجد رضا فرغلى احمد عبدالحكم   .٢٢
    ١٣٥٩ مستجد رضا محمد سالم حميد   .٢٣
    ١٣٦٠ مستجد رضا مصطفى حسن محمد   .٢٤
    ١٣٦١ مستجد رضوه صفوت أحمد إبراھيم   .٢٥
    ١٣٦٢ مستجد رضوه طه سالم محمد   .٢٦
    ١٣٦٣ مستجد رضوه عبد المحسن خضر فضل   .٢٧

رضوى خالد احمد السيد احمد    .٢٨
 الغرباوى

    ١٣٦٤ مستجد
    ١٣٦٥ مستجد على رجب محمدرضوى    .٢٩
    ١٣٦٦ مستجد رغد عبدالباقى عبدالمجيد عبدالباقى   .٣٠
    ١٣٦٧ مستجد رغده حمدى ربيع محمد مقاوى   .٣١
    ١٣٦٨ مستجد رغده على عبد الحكم عبد الرازق   .٣٢
    ١٣٦٩ مستجد رقيه احمد عطا على   .٣٣
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    ١٣٧٠ مستجد رقيه حسن عبدالعزيز حسن   .٣٤
    ١٣٧١ مستجد عبدالباقى علىرقيه رفعت    .٣٥
    ١٣٧٢ مستجد رمضان احمد صابر احمد   .٣٦
    ١٣٧٣ مستجد رنا اسماعيل ابراھيم محمد   .٣٧
    ١٣٧٤ مستجد روان احمد محمد حسن   .٣٨
    ١٣٧٥ مستجد روان ھشام حسن عبدالسالم   .٣٩
    ١٣٧٦ مستجد ريحاب مؤمن اسماعيل يحى   .٤٠
    ١٣٧٧ مستجد ريھام سليمان محمد سليمان   .٤١
    ١٣٧٨ مستجد ريھام فرج عبدهللا فرج عبد هللا   .٤٢
    ١٣٧٩ مستجد ريھام كسبان فتحى مرسى   .٤٣

ريھام ياسر عبدالمنعم ابراھيم    .٤٤
 السعدنى

    ١٣٨٠ مستجد
    ١٣٨١ مستجد زمزم عبد الحميد محمد حسن   .٤٥
    ١٣٨٢ مستجد زھراء ماجد عبد الرحمن عبد العزيز   .٤٦
    ١٣٨٣ مستجد زياد خميس محروس محروس محمد   .٤٧
    ١٣٨٤ مستجد زياد عبد السالم عبد الباسط محمود   .٤٨
    ١٣٨٥ مستجد زياد مصطفى محمد فتحى   .٤٩
    ١٣٨٦ مستجد زيزى محمد فولى احمد   .٥٠
    ١٣٨٧ مستجد زينب احمد يوسف احمد   .٥١
    ١٣٨٨ مستجد زينب بدرى خلف عبد الولى   .٥٢
    ١٣٨٩ مستجد رمضان تونى عبدهللازينب    .٥٣
    ١٣٩٠ مستجد زينب على عبد الحفيظ عبد العظيم   .٥٤
    ١٣٩١ مستجد زينب محمد عبد هللا حسين   .٥٥
    ١٣٩٢ مستجد زينب محمد محمد على   .٥٦
    ١٣٩٣ مستجد سارة خالد يوسف ياسين   .٥٧
    ١٣٩٤ مستجد ساره حمدى احمد عبدالوھاب   .٥٨
    ١٣٩٥ مستجد كاملساره خميس محمد    .٥٩
    ١٣٩٦ مستجد ساره عبد الناصر السيد محمد   .٦٠
    ١٣٩٧ مستجد ساره عبد الناصر محمود محمد   .٦١
    ١٣٩٨ مستجد ساره عبدالرازق ابوالجود حماد   .٦٢
    ١٣٩٩ مستجد ساره عبدالواحد عزوز عبدالفتاح   .٦٣
    ١٤٠٠ مستجد ساره عمر محمد سيد   .٦٤
    ١٤٠١ مستجد الحليم ساره ماھر شاكر عبد   .٦٥
    ١٤٠٢ مستجد ساره محمد ابراھيم لبيب   .٦٦
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    ١٤٠٣ مستجد ساره محمد فاروق سيد   .٦٧
    ١٤٠٤ مستجد ساره محمد معتمد محمد   .٦٨
    ١٤٠٥ مستجد ساره محمدين سيد محمد   .٦٩
    ١٤٠٦ مستجد سالمان ابراھيم محمود ابراھيم   .٧٠
    ١٤٠٧ مستجد سالمين محجوب محمود على   .٧١
    ١٤٠٨ مستجد ستھم جمعه امين جمعه   .٧٢
    ١٤٠٩ مستجد سحر زغلول على عبدالحميد   .٧٣
    ١٤١٠ مستجد سحر ھشام محمد طه   .٧٤
    ١٤١١ مستجد سعد محمد سعيد محمد   .٧٥
    ١٤١٢ مستجد سعيد احمد سعيد ذو الفقار   .٧٦
    ١٤١٣ مستجد سعيدة تغيان عبد الحفيظ ابراھيم   .٧٧
    ١٤١٤ مستجد حسان محمد عبدالناصرسلمى    .٧٨
    ١٤١٥ مستجد سلمى خالد عبدالرحيم حمزه   .٧٩
    ١٤١٦ مستجد سلمى صابر محمد عبدالحكيم   .٨٠
    ١٤١٧ مستجد سلمى عاصم عزام عبد الجيد   .٨١
    ١٤١٨ مستجد سلمى عماد يوسف عبد الحميد   .٨٢
    ١٤١٩ مستجد سلمى قاسم عبدالصبور عبد الحليم   .٨٣
    ١٤٢٠ مستجد سلوان محمود احمد محمد على   .٨٤
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    ١٤٢١ مستجد سلوى على محمد عبدالغفار   .١
    ١٤٢٢ مستجد سماح انور عبدالموجود عبدالشافى   .٢
    ١٤٢٣ مستجد سمر احمد حسن اسماعيل   .٣
    ١٤٢٤ مستجد سمر احمد خضراوي علي   .٤
    ١٤٢٥ مستجد سمر رضا عبد الجابر عبد المحسن   .٥
    ١٤٢٦ مستجد سمر عفيفى محمد حسن   .٦
    ١٤٢٧ مستجد سمر مبروك محمد دخيل   .٧
    ١٤٢٨ مستجد سميحة بغدادى طاھر عبدالحميد   .٨
    ١٤٢٩ مستجد سميه عبدالقادر عبدالرازق عبدالقادر   .٩
    ١٤٣٠ مستجد سميه محمود محمد عويس   .١٠
    ١٤٣١ مستجد سميه ھالل يونس سيد   .١١
    ١٤٣٢ مستجد سندس أحمد حسين السيد   .١٢
    ١٤٣٣ مستجد سندس ايھاب فؤاد عبد الغنى   .١٣
    ١٤٣٤ مستجد سندس محمد السيد مدكور   .١٤
    ١٤٣٥ مستجد سھا محمد شحاته محمد   .١٥
    ١٤٣٦ مستجد عادل محى الدين عبدالرازقسھام    .١٦
    ١٤٣٧ مستجد سھام ھاشم عبدهللا عبد المولى   .١٧
    ١٤٣٨ مستجد سھى السيد حسين السيد   .١٨
    ١٤٣٩ مستجد سھير قطب عبدالسالم احمد   .١٩
    ١٤٤٠ مستجد سھير محمود صديق محمد   .٢٠
    ١٤٤١ مستجد سھيله العبيدى كامل عبد الصمد   .٢١
    ١٤٤٢ مستجد خالد احمد اسماعيل سھيله   .٢٢
    ١٤٤٣ مستجد سھيله سامح محمد مصطفى محمد   .٢٣
    ١٤٤٤ مستجد سھيله سيد عبدهللا مفتاح   .٢٤
    ١٤٤٥ مستجد سھيله عادل احمد ابراھيم   .٢٥
    ١٤٤٦ مستجد سھيله عبد القادر سيد عبد الحميد   .٢٦
    ١٤٤٧ مستجد سھيله عيد خيرى ابو الخير   .٢٧
    ١٤٤٨ مستجد سھيله عيد محمد ابراھيم   .٢٨
    ١٤٤٩ مستجد سھيله غنام صدقى محمد   .٢٩
    ١٤٥٠ مستجد سھيله محمد رياض محمود   .٣٠
    ١٤٥١ مستجد سيد محمد سيد عبدالرحيم   .٣١
    ١٤٥٢ مستجد شربات بكر سعد محمد   .٣٢
    ١٤٥٣ مستجد شروق جابر احمد فنجرى   .٣٣
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    ١٤٥٤ مستجد شروق جعفر محمد عبد الحليم   .٣٤
    ١٤٥٥ مستجد شروق راضى نصر ابراھيم   .٣٥
      مستجد شروق محمد سعيد احمد   .٣٦
    ١٤٥٦ مستجد شروق نصر محمد احمد   .٣٧
    ١٤٥٧ مستجد شروق وائل طباع عيسى   .٣٨
    ١٤٥٨ مستجد شريف احمد حسين حسن   .٣٩
    ١٤٥٩ مستجد شريف عادل عبدالستار زين الدين   .٤٠
    ١٤٦٠ مستجد سمير حلمي شرين سامي   .٤١

شمس محمد عوض محمد جبريل    .٤٢
 زيادة

    ١٤٦١ مستجد
    ١٤٦٢ مستجد شھد رجب محمد مرسي   .٤٣
    ١٤٦٣ مستجد شھيرة رمضان خلف سيد   .٤٤
    ١٤٦٤ مستجد شيرين محمد محمد عطيه محمد   .٤٥
    ١٤٦٥ مستجد شيماء ابو الوفا رشاد شتيوى   .٤٦
    ١٤٦٦ مستجد شيماء احمد نبيه احمد   .٤٧
    ١٤٦٧ مستجد شيماء اشرف عطيه شاكر   .٤٨
    ١٤٦٨ مستجد شيماء اشرف محمود عيد   .٤٩
    ١٤٦٩ مستجد شيماء بالل حسين عبد النعيم   .٥٠
    ١٤٧٠ مستجد شيماء جمال عيد علي   .٥١
    ١٤٧١ مستجد شيماء جمال محمد عبدالناصر   .٥٢
    ١٤٧٢ مستجد شيماء رضا محمد فتح الباب   .٥٣
    ١٤٧٣ مستجد شيماء رمضان فارس محمد   .٥٤
    ١٤٧٤ مستجد شيماء سعيد احمد سعيد   .٥٥
    ١٤٧٥ مستجد شيماء شعبان على ابراھيم   .٥٦
    ١٤٧٦ مستجد شيماء عاشور حسين حسين   .٥٧
    ١٤٧٧ مستجد شيماء عبد العليم حموده عبد العليم   .٥٨
    ١٤٧٨ مستجد شيماء عالء ابراھيم محمد   .٥٩
    ١٤٧٩ مستجد عيد احمد مرسي شيماء   .٦٠
    ١٤٨٠ مستجد شيماء عيد عبدالعظيم محمد   .٦١
    ١٤٨١ مستجد شيماء قطب حسن جمعه   .٦٢
    ١٤٨٢ مستجد شيماء محسن على محمد   .٦٣
    ١٤٨٣ مستجد شيماء محمد بندري ھاشم   .٦٤
    ١٤٨٤ مستجد شيماء محمد محمد طه   .٦٥
    ١٤٨٥ مستجد شيماء محمود سيد مھنى   .٦٦
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    ١٤٨٦ مستجد شيماء ممدوح عبدالتواب السيد   .٦٧
    ١٤٨٧ مستجد شيماء نادى محمد زيدان   .٦٨
    ١٤٨٨ مستجد شيماء ھالل ابراھيم عبدالكريم   .٦٩
    ١٤٨٩ مستجد صابرين دياب صالح دياب   .٧٠
    ١٤٩٠ مستجد صابرين محمد عطاالكريم عبد اللـه   .٧١
    ١٤٩١ مستجد صباح محمد حماد على   .٧٢
    ١٤٩٢ مستجد صالح محمد ربيع عبد الوھاب محمد   .٧٣
    ١٤٩٣ مستجد ضحى ربيع حسين ابراھيم   .٧٤
    ١٤٩٤ مستجد طارق عامر صديق على   .٧٥
    ١٤٩٥ مستجد طارق عطا عبد العزيز عباس   .٧٦
    ١٤٩٦ مستجد طارق محمد جالل محمد   .٧٧
    ١٤٩٧ مستجد طارق محمود محمد االمين   .٧٨
    ١٤٩٨ مستجد على محمودطاھر ربيع    .٧٩
    ١٤٩٩ مستجد طاھر عبدالباسط عيد كامل   .٨٠
    ١٥٠٠ مستجد طاھرة اشرف ربيع عبدالقادر   .٨١
    ١٥٠١ مستجد طه خلف محمد عبد هللا   .٨٢
    ١٥٠٢ مستجد طه سليمان عبد هللا ريان   .٨٣
    ١٥٠٣ مستجد عائشه محروس رمضان محمود   .٨٤
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    ١٥٠٤ مستجد عائشه محمد جمعه عبد النبى   .١
    ١٥٠٥ مستجد عامر مرزوق حسن علي   .٢
    ١٥٠٦ مستجد عبد الحسيب حسين عبد الحسيب سيد   .٣
    ١٥٠٧ مستجد عبد الكريم فرغلى سنوسى فرغلى   .٤
    ١٥٠٨ مستجد عبد هللا اشرف حسن خريشى   .٥
    ١٥٠٩ مستجد عبد هللا رشدى محمد محمد   .٦
    ١٥١٠ مستجد عبد هللا محمود محمد محمود   .٧
    ١٥١١ مستجد عبد هللا منصور عبدهللا محمد   .٨
    ١٥١٢ مستجد عبدالرحمن حمد عبدالرحمن محمد   .٩
    ١٥١٣ مستجد عبدالرحمن خالد احمد محمد احمد   .١٠

عبدالرحمن صبرى على احمد    .١١
 النواصره

    ١٥١٤ مستجد
    ١٥١٥ مستجد عبدالرحمن كامل فراج محمد   .١٢
    ١٥١٦ مستجد عبدالرحمن لملوم عبدالحكيم حسن   .١٣
    ١٥١٧ مستجد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد   .١٤
    ١٥١٨ مستجد عبدالرحمن محمود محمد عثمان   .١٥
    ١٥١٩ مستجد سعد رشوان عبدالرحمن ممدوح   .١٦
    ١٥٢٠ مستجد عبدالرحمن موسى كامل موسى   .١٧
    ١٥٢١ مستجد عبدالرحمن يحي ربيع عبد الحليم   .١٨
    ١٥٢٢ مستجد عبدالكريم مدين عبدالحميد عياد   .١٩
    ١٥٢٣ مستجد عبدهللا اشرف ربيع عبدالرازق   .٢٠
    ١٥٢٤ مستجد عبدهللا سيد محمد امين حسان   .٢١
    ١٥٢٥ مستجد عبدهللا محمد فھمى محمد   .٢٢
    ١٥٢٦ مستجد عبير احمد حسن فرحات   .٢٣
    ١٥٢٧ مستجد عبير احمد عبد التواب عبد القوى   .٢٤
    ١٥٢٨ مستجد عبير عبد العزيز السيد احمد   .٢٥
    ١٥٢٩ مستجد عثمان احمد حسين عبد الھادى   .٢٦
    ١٥٣٠ مستجد عربى حسين محمد حسين   .٢٧
    ١٥٣١ مستجد عزالدين علي احمد عطا هللا   .٢٨
    ١٥٣٢ مستجد عزه بھاء زكى مھنى   .٢٩
    ١٥٣٣ مستجد عزه جمال احمد عبدالنبى   .٣٠

عزه طارق عبد الرحمن طلعت    .٣١
 حسانين

    ١٥٣٤ مستجد
    ١٥٣٥ مستجد عزه فرغلى زغلول سليمان   .٣٢
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    ١٥٣٦ مستجد عزيزه رجب جمال محمد   .٣٣
    ١٥٣٧ مستجد جمال محمود محمدعصام الدين    .٣٤
    ١٥٣٨ مستجد عصام خالد حسين احمد   .٣٥
    ١٥٣٩ مستجد عصام سيد شوقى عبدالمتجلى   .٣٦
    ١٥٤٠ مستجد عفاف سامى خلف عبدالعزيز   .٣٧
    ١٥٤١ مستجد عال عبد الستار قاسم فالح   .٣٨
    ١٥٤٢ مستجد عال عالء الدين حمدى عبد النعيم   .٣٩
    ١٥٤٣ مستجد الحميد محمود عال محمود عبد   .٤٠
    ١٥٤٤ مستجد على احمد محمود احمد   .٤١
    ١٥٤٥ مستجد على رضا عبد النبى محمد   .٤٢
    ١٥٤٦ مستجد على سيد عبدالجواد حشمت   .٤٣
    ١٥٤٧ مستجد على عبد الباسط عبد المغنى على   .٤٤
    ١٥٤٨ مستجد على عمر سعد محمد   .٤٥
    ١٥٤٩ مستجد على قدرى سيد عامر   .٤٦
    ١٥٥٠ مستجد على محمود على محمد   .٤٧
    ١٥٥١ مستجد علياء على محمود محمد   .٤٨
    ١٥٥٢ مستجد علياء محمود محمد بيومي   .٤٩
    ١٥٥٣ مستجد علياء مدحت مسرى إبراھيم   .٥٠
    ١٥٥٤ مستجد عمر حسين سيد حسين   .٥١
    ١٥٥٥ مستجد عمر خلف محمد حسين   .٥٢
    ١٥٥٦ مستجد عمر رمضان محمد محمود   .٥٣
    ١٥٥٧ مستجد عمر محمد جيد ابو المجد   .٥٤
    ١٥٥٨ مستجد عمر محمد عبدالكريم عبدالجليل   .٥٥
    ١٥٥٩ مستجد عمر محمد نياظ طه   .٥٦
    ١٥٦٠ مستجد عمرو احمد تونى عبد اللطيف   .٥٧
    ١٥٦١ مستجد عمرو اسامه سيد محمد   .٥٨
    ١٥٦٢ مستجد عمرو دياب يحيا دياب   .٥٩
    ١٥٦٣ مستجد عنان احمد زيان احمد   .٦٠
    ١٥٦٤ مستجد غاده رجب احمد ابراھيم   .٦١
    ١٥٦٥ مستجد غاده طلعت محمد جالل   .٦٢
    ١٥٦٦ مستجد غاده محمد حسين محجوب   .٦٣
    ١٥٦٧ مستجد غاده محمد على محمد   .٦٤
    ١٥٦٨ مستجد فاتن عبد المنعم عبدهللا رجب   .٦٥
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    ١٥٦٩ مستجد فارس خلف خليفة منازع   .٦٦
    ١٥٧٠ مستجد فارس محمد عبدالعزيز محمد   .٦٧
    ١٥٧١ مستجد فاطمه احمد عبدالباقى حسن   .٦٨
    ١٥٧٢ مستجد فاطمه احمد محمد عبدالعزيز   .٦٩

فاطمه الزھراء احمد عبدالعظيم    .٧٠
 عبدالسالم احمد

    ١٥٧٣ مستجد

فاطمه الزھراء بھاء الدين محمد    .٧١
 الضوى

    ١٥٧٤ مستجد
    ١٥٧٥ مستجد فاطمه الزھراء ھشام علي علي   .٧٢
    ١٥٧٦ مستجد فاطمه خلف هللا محمد حسن   .٧٣
    ١٥٧٧ مستجد فاطمه خلف حسن عبد هللا   .٧٤
    ١٥٧٨ مستجد فاطمه رضا محمد محمد   .٧٥
    ١٥٧٩ مستجد فاطمه سعد على احمد   .٧٦
    ١٥٨٠ مستجد فاطمه سيد عبدالغنى عيد   .٧٧
    ١٥٨١ مستجد رضا السيد فاطمه عبد العليم   .٧٨
    ١٥٨٢ مستجد فاطمه عصمت لطفى محمد   .٧٩
    ١٥٨٣ مستجد فاطمه عالء محمد رافت   .٨٠
    ١٥٨٤ مستجد فاطمه على ابوعونة احمد   .٨١
    ١٥٨٥ مستجد فاطمه على محمد خلف   .٨٢
    ١٥٨٦ مستجد فاطمه عمران محمد محمد   .٨٣
    ١٥٨٧ مستجد فاطمه عمرو زغلول عواد سيداحمد   .٨٤
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    ١٥٨٨ مستجد فاطمه محمد ابو الحسين احمد   .١
    ١٥٨٩ مستجد فاطمه محمد حسانين عبدالحافظ   .٢
    ١٥٩٠ مستجد فاطمه محمد محمود محمد   .٣
    ١٥٩١ مستجد الجابر مھني فاطمه ھاني عبد   .٤
    ١٥٩٢ مستجد فاطمه ھدية محمود عبد الرازق   .٥
    ١٥٩٣ مستجد فايزه رافت محمود محمد   .٦
    ١٥٩٤ مستجد فايزه ناصر شحاته فرغلى   .٧
    ١٥٩٥ مستجد فرج خالد فرج محمود   .٨
    ١٥٩٦ مستجد فرحه بيسم ضاحى عبدالمجيد   .٩
    ١٥٩٧ مستجد عبداللطيففرحه رؤوف ابو المكارم    .١٠
    ١٥٩٨ مستجد فرحه شعبان رمضان محمد   .١١
    ١٥٩٩ مستجد فرحه محمد حربى محمود   .١٢
    ١٦٠٠ مستجد فرياله عمار حلمى عبداللطيف   .١٣
    ١٦٠١ مستجد فريد محمد محمد محمود حمد   .١٤
    ١٦٠٢ مستجد كريم رفاعى محمد تونى   .١٥
    ١٦٠٣ مستجد كريم سيد ھادى محمد   .١٦
    ١٦٠٤ مستجد كريم ماھر السيد احمد بخيت   .١٧
    ١٦٠٥ مستجد كريم محمد شعبان صالح   .١٨
    ١٦٠٦ مستجد كريم محمد عباس على   .١٩
    ١٦٠٧ مستجد كريم محمد عبدالغنى عبدالمجيد   .٢٠
    ١٦٠٨ مستجد كريم محمد محمد سيد   .٢١
    ١٦٠٩ مستجد كريمه حمدى عبد الرحمن محمد   .٢٢
    ١٦١٠ مستجد كمال عمرو كمال محمد   .٢٣
    ١٦١١ مستجد لبنى حسين عطيه على   .٢٤
    ١٦١٢ مستجد لبنى محمد السيد عبدهللا عبد القوى   .٢٥
    ١٦١٣ مستجد لمياء حماده محمد صاوى   .٢٦
    ١٦١٤ مستجد لمياء رمضان محمد ابوالليل   .٢٧
    ١٦١٥ مستجد لمياء ماھر فريد حفظى   .٢٨
    ١٦١٦ مستجد ذكى علىلمياء مخلف    .٢٩
    ١٦١٧ مستجد ليلى رجب محمد يوسف   .٣٠
    ١٦١٨ مستجد مؤمن ابراھيم فكرى محمد   .٣١
    ١٦١٩ مستجد مؤمن عمر عبد الرازق سيف   .٣٢
    ١٦٢٠ مستجد ماجد اشرف عزت عبد الفتاح   .٣٣
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    ١٦٢١ مستجد محاسن خالد على عبد العزيز   .٣٤
    ١٦٢٢ مستجد محمد ابراھيم يوسف ابراھيم   .٣٥
    ١٦٢٣ مستجد محمد احمد خلف عبد هللا   .٣٦
    ١٦٢٤ مستجد محمد احمد محمد كامل عبدالعليم   .٣٧
    ١٦٢٥ مستجد محمد اسامه جمال ذكى   .٣٨
    ١٦٢٦ مستجد محمد اسامه محمد لطفى حسن   .٣٩
    ١٦٢٧ مستجد محمد انور عبدهللا جمعه   .٤٠
    ١٦٢٨ مستجد محمد انور عطا عبد الرحمن   .٤١
    ١٦٢٩ مستجد محمد بدر ابوالعال عبدالحميد   .٤٢
    ١٦٣٠ مستجد محمد ثروت ابراھيم شحاته   .٤٣
    ١٦٣١ مستجد محمد جمال عبد الرسول عبد الحكيم   .٤٤
    ١٦٣٢ مستجد محمد جمال محمد ابو بكر   .٤٥
    ١٦٣٣ مستجد محمد جمعة سيد عبد هللا   .٤٦
    ١٦٣٤ مستجد محمد جمعه محمد عيد   .٤٧
    ١٦٣٥ مستجد محمد حسنى حامد جادالمولى   .٤٨
    ١٦٣٦ مستجد محمد حمدى محمد حسن سالمان   .٤٩
    ١٦٣٧ مستجد محمد حميد كامل محمد   .٥٠
    ١٦٣٨ مستجد محمد خالد ربيع عبدالرحيم   .٥١
    ١٦٣٩ مستجد محمد خلف حسين محمد   .٥٢
    ١٦٤٠ مستجد محمد ربيع محمود محمد   .٥٣
    ١٦٤١ مستجد محمد احمدمحمد رجب    .٥٤
    ١٦٤٢ مستجد محمد رضا محمد اسماعيل   .٥٥
    ١٦٤٣ مستجد محمد سيد محمد خليل   .٥٦
    ١٦٤٤ مستجد محمد شاھين سلطان توفيق   .٥٧
    ١٦٤٥ مستجد محمد شعيب حسن عبد الفتاح   .٥٨
    ١٦٤٦ مستجد محمد طه حسين عبد القوى   .٥٩
    ١٦٤٧ مستجد محمد عامر عثمان سيد   .٦٠
    ١٦٤٨ مستجد محمد عبد الحميد توفيق عبد هللا   .٦١
    ١٦٤٩ مستجد محمد عبد السالم احمد عبد السالم   .٦٢
    ١٦٥٠ مستجد محمد عبد المھمين احمد عبد المھمين   .٦٣
    ١٦٥١ مستجد محمد عبد الواحد امين يوسف   .٦٤
    ١٦٥٢ مستجد محمد عبدالستار محمد ابراھيم   .٦٥
    ١٦٥٣ مستجد شعبان عبدالقادر محمد عبدالنبى   .٦٦
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 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ١٦٥٤ مستجد محمد عصام الدين عبد التواب مھني   .٦٧
    ١٦٥٥ مستجد محمد عصام سعيد احمد عبده   .٦٨
    ١٦٥٦ مستجد محمد عالء الدين محمد يوسف   .٦٩
    ١٦٥٧ مستجد محمد عالء فضل احمد   .٧٠
    ١٦٥٨ مستجد محمد عالء محمد على الشرقاوى   .٧١
    ١٦٥٩ مستجد علوانى الصغير احمد عبيدهللامحمد    .٧٢
    ١٦٦٠ مستجد محمد على ابراھيم عبدالكريم   .٧٣
    ١٦٦١ مستجد محمد على اسماعيل عبد الموجود   .٧٤
    ١٦٦٢ مستجد محمد على رفاعى على   .٧٥
    ١٦٦٣ مستجد محمد على محمد على عبدالكريم   .٧٦
    ١٦٦٤ مستجد محمد على محمد على نوارة   .٧٧
    ١٦٦٥ مستجد محمد على محمود على   .٧٨
    ١٦٦٦ مستجد محمد عمار نجيب العبد   .٧٩
    ١٦٦٧ مستجد محمد عمر الراغب .   .٨٠
    ١٦٦٨ مستجد محمد كرم ابراھيم ناجى عبدالمقصود   .٨١
    ١٦٦٩ مستجد محمد محسن طه محمد   .٨٢
    ١٦٧٠ مستجد محمد محمد احمد محمد الشوكى   .٨٣
    ١٦٧١ مستجد شحاته احمد محمد محمد   .٨٤
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 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ١٦٧٢ مستجد محمد محمود على عبد اللطيف   .١
    ١٦٧٣ مستجد محمد مخلوف محمد ابوبكر   .٢
    ١٦٧٤ مستجد محمد مدحت محمد نصر الدين حافظ   .٣
    ١٦٧٥ مستجد محمد مصطفى اسماعيل محمد   .٤
    ١٦٧٦ مستجد محمد مھدى امين على   .٥
    ١٦٧٧ مستجد محمد نصر الدين صالح ابراھيم   .٦
    ١٦٧٨ مستجد محمد وليد محمد محرم   .٧
    ١٦٧٩ مستجد محمود احمد خلف محمد   .٨
    ١٦٨٠ مستجد محمود اشرف صالح مدنى   .٩
    ١٦٨١ مستجد السيد على محمود السيد سليمان   .١٠
    ١٦٨٢ مستجد محمود جالل ابراھيم محمد   .١١
    ١٦٨٣ مستجد محمود حسين محمد مرعى   .١٢
    ١٦٨٤ مستجد محمود خالد جمعه ابراھيم   .١٣
    ١٦٨٥ مستجد محمود شعبان عوض طايل حسن   .١٤
    ١٦٨٦ مستجد محمود طارق ابوزيد عبد العزيز   .١٥
    ١٦٨٧ مستجد محمود محمود عبدالبصير احمد   .١٦
    ١٦٨٨ مستجد محمود عبدالخالق محمد عبدالخالق   .١٧
    ١٦٨٩ مستجد محمود محمد رمضان السيد   .١٨
    ١٦٩٠ مستجد محمود محمد سيد محمد   .١٩
    ١٦٩١ مستجد محمود محى خلف محمد   .٢٠
    ١٦٩٢ مستجد محمود نصر الدين سيد محمد   .٢١
    ١٦٩٣ مستجد محمود وفقى سعد على حسونه   .٢٢
    ١٦٩٤ مستجد مختار محمد مختار محمد   .٢٣
    ١٦٩٥ مستجد مرنا عبد العزيز اسماعيل حسن   .٢٤
    ١٦٩٦ مستجد مروه جمال محمد ابوالليل   .٢٥
    ١٦٩٧ مستجد مروه عصام توحيد ذكى   .٢٦
    ١٦٩٨ مستجد مروه عالء مصطفى محمد   .٢٧
    ١٦٩٩ مستجد مروه عنتر جبر عبدالباقي   .٢٨
    ١٧٠٠ مستجد مروه محمد عبد الحميد احمد   .٢٩
    ١٧٠١ مستجد مريم رضا عبد المنعم صادق   .٣٠
    ١٧٠٢ مستجد مريم ضرار محمود عبدالحليم   .٣١
    ١٧٠٣ مستجد مريم عبد الكريم محمد سعد   .٣٢
    ١٧٠٤ مستجد مريم عبدالرحمن كامل دھان   .٣٣
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 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ١٧٠٥ مستجد مريم محمد على محمد   .٣٤
    ١٧٠٦ مستجد محمود عبد الرازق عبد الحميدمريم    .٣٥
    ١٧٠٧ مستجد مصطفى جمال فھمى محمد   .٣٦
    ١٧٠٨ مستجد مصطفى جمال مصطفي محمد   .٣٧
    ١٧٠٩ مستجد مصطفى رجب احمد حسن   .٣٨
    ١٧١٠ مستجد مصطفى شھرى محمد ابراھيم   .٣٩
    ١٧١١ مستجد مصطفى فتحى امام على   .٤٠
    ١٧١٢ مستجد شعبانمصطفى قاعود يونس    .٤١
    ١٧١٣ مستجد مصطفى محمد سيد ابراھيم   .٤٢
    ١٧١٤ مستجد مصطفى محمد عبدالخالق عبدالمنعم   .٤٣
    ١٧١٥ مستجد مصطفى محمود فضل فضل   .٤٤
    ١٧١٦ مستجد مصطفى نصحى عبدالغنى محمد   .٤٥
    ١٧١٧ مستجد مصطفى ياسر صالح الدين صابر   .٤٦
    ١٧١٨ مستجد رفاعىمعاذ ابراھيم على طلبه    .٤٧
    ١٧١٩ مستجد معاذ ضاحى محمد امين   .٤٨
    ١٧٢٠ مستجد معتز محمد خلف عبدالدايم   .٤٩
    ١٧٢١ مستجد معتز مصطفى خلف عبدالعزيز   .٥٠
    ١٧٢٢ مستجد منار احمد صالح عبد العظيم   .٥١
    ١٧٢٣ مستجد منار احمد عبد الحميد خليفه   .٥٢
    ١٧٢٤ مستجد منار احمد فؤاد السيد   .٥٣
    ١٧٢٥ مستجد منار حربى عبدالعزيز عبدالغنى   .٥٤
    ١٧٢٦ مستجد منار رضا رجب ابراھيم   .٥٥
    ١٧٢٧ مستجد منار زكي مسعد شامه   .٥٦
    ١٧٢٨ مستجد منار صابر سعيد كريم   .٥٧
    ١٧٢٩ مستجد منار عبد محمود عبد   .٥٨
    ١٧٣٠ مستجد منار عراقى عثمان محمد   .٥٩
    ١٧٣١ مستجد اسماعيل منار عمر قطب   .٦٠
    ١٧٣٢ مستجد منار مختار محمد عبدالعزيز   .٦١
    ١٧٣٣ مستجد منار نصرالدين عباس على   .٦٢
    ١٧٣٤ مستجد منال ابراھيم محمد حافظ   .٦٣
    ١٧٣٥ مستجد منال طلعت محمد فھيم   .٦٤
    ١٧٣٦ مستجد مندراوى عارف امين مندراوى   .٦٥
    ١٧٣٧ مستجد منصور حسنى اسلمان مطاوع   .٦٦
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 االسم م
حالة 
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مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ١٧٣٨ مستجد منه فرحات على عبد العظيم   .٦٧
    ١٧٣٩ مستجد منى ربيع نجيب محمد   .٦٨
    ١٧٤٠ مستجد منى رمضان محمد حافظ   .٦٩
    ١٧٤١ مستجد منى شفيق عبد الجواد محمد   .٧٠
    ١٧٤٢ مستجد منى عالء ناصح حسين   .٧١
    ١٧٤٣ مستجد مھا خليل كامل حافظ   .٧٢
    ١٧٤٤ مستجد كامل امينمھا سعد    .٧٣
    ١٧٤٥ مستجد مھا على فولى رجب   .٧٤
    ١٧٤٦ مستجد مھا فتحى ابو العيد محمد   .٧٥
    ١٧٤٧ مستجد مھا ماجد شحاته محمد   .٧٦
    ١٧٤٨ مستجد مھا نادي عمر سنوسي   .٧٧
    ١٧٤٩ مستجد مى احمد مشھور احمد   .٧٨
    ١٧٥٠ مستجد مى الجارحى احمد الجارحى   .٧٩
    ١٧٥١ مستجد جمال احمد جاد مى   .٨٠
    ١٧٥٢ مستجد مى محسن راضى عبدالمنعم   .٨١
    ١٧٥٣ مستجد مى ممدوح ضاحى محمد   .٨٢
    ١٧٥٤ مستجد مي ممدوح محمد محمد سنھر   .٨٣
    ١٧٥٥ مستجد مياده محمد خلف محمد   .٨٤

 
  



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@âbÄnãa@
pa…bjÇë@áíŠ×@æeŠÓ@Zñ…bß@

 ١/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٠اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ١٧٥٦ مستجد نادره احمد محمد إبراھيم   .١
    ١٧٥٧ مستجد ناديه ابراھيم شعبان على   .٢
    ١٧٥٨ مستجد ناديه صالح صالح عبد الصالحين   .٣
    ١٧٥٩ مستجد ناديه محمود احمد جمعه   .٤
    ١٧٦٠ مستجد نانسى حماد صالح محمد   .٥
    ١٧٦١ مستجد ماھر عثماننجالء على    .٦
    ١٧٦٢ مستجد نجالء مصطفى احمد عرابى   .٧
    ١٧٦٣ مستجد نجوى إبراھيم شعبان عبد الوھاب   .٨
    ١٧٦٤ مستجد نجوى سعيد محمد امين   .٩
    ١٧٦٥ مستجد ندا احمد عبد الظاھر حسانين   .١٠
    ١٧٦٦ مستجد ندا ربيع محمد نادى   .١١
    ١٧٦٧ مستجد ندا نادى فھيم عبدالكريم   .١٢
    ١٧٦٨ مستجد ندى احمد ثابت عبدالجليل   .١٣
    ١٧٦٩ مستجد ندى الباز احمد على محسب زايد   .١٤
    ١٧٧٠ مستجد ندى جمال رشدى حافظ   .١٥
    ١٧٧١ مستجد ندى ربيع فؤاد عبدالحليم   .١٦
    ١٧٧٢ مستجد ندى رضا ابواليزيد محمد مصطفى   .١٧
    ١٧٧٣ مستجد ندى رضا سيد عبد الحكيم   .١٨
    ١٧٧٤ مستجد ندى صفوت ھارون محمد   .١٩
    ١٧٧٥ مستجد ندى مأمون صالح نجيب   .٢٠
    ١٧٧٦ مستجد ندى محمد عبدالفتاح شحاته   .٢١

ندي عبدالحكيم محمد عبدالعزيز    .٢٢
 النحراوي

    ١٧٧٧ مستجد
    ١٧٧٨ مستجد نسرين ياسر احمد محمد عبدالباقى   .٢٣
    ١٧٧٩ مستجد نسمة شمس الدين شرقاوى محمد   .٢٤
    ١٧٨٠ مستجد نسمة صبحى عبد الفتاح محمد   .٢٥
    ١٧٨١ مستجد نسمة عادل محمد حسن   .٢٦
    ١٧٨٢ مستجد نشوى سعد احمد عبد الرحمن   .٢٧
    ١٧٨٣ مستجد نشوى محمد رشدي عبدالعزيز   .٢٨
    ١٧٨٤ مستجد نعمان حمدي عبد اللطيف نعمان   .٢٩
    ١٧٨٥ مستجد  نعمه اشرف عبد الستار سيد   .٣٠
    ١٧٨٦ مستجد نعمه فرج ابراھيم عبدالسند   .٣١
    ١٧٨٧ مستجد نعيمة محمود كامل عبدالوھاب   .٣٢
    ١٧٨٨ مستجد نھا سيد عبد العظيم حسين   .٣٣
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مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ١٧٨٩ مستجد نھاد صالح محمد عرابى   .٣٤
    ١٧٩٠ مستجد نھال مجدى احمد ثابت   .٣٥
    ١٧٩١ مستجد نھلة رأفت سعيد عبدالصالحين   .٣٦
    ١٧٩٢ مستجد نھله مطراوى محمد على علوان   .٣٧
    ١٧٩٣ مستجد نور هللا ياسر محمود على   .٣٨
    ١٧٩٤ مستجد نورا جمعه محمد عبدالحافظ   .٣٩
    ١٧٩٥ مستجد نورا سيد محمود حسن الخطيب   .٤٠
    ١٧٩٦ مستجد نورا عزت عبدالوھاب حسين   .٤١
    ١٧٩٧ مستجد نورا محمد سيد موسى   .٤٢
    ١٧٩٨ مستجد نورا محمد شوقي محمد   .٤٣
    ١٧٩٩ مستجد نورا مرتضا ابراھيم ادم   .٤٤
    ١٨٠٠ مستجد نورھان اشرف سيد محمد   .٤٥
    ١٨٠١ مستجد نورھان اشرف معتوق ھاشم   .٤٦
    ١٨٠٢ مستجد نورھان بلبل حسن عبدالمقصود   .٤٧
    ١٨٠٣ مستجد نورھان سعداوى سعد عبد الحق   .٤٨
    ١٨٠٤ مستجد نورھان سيد محمد محمد الصغير   .٤٩
    ١٨٠٥ مستجد نورھان سيد ميصر محمود   .٥٠
    ١٨٠٦ مستجد نورھان صابر سعد شعبان   .٥١
    ١٨٠٧ مستجد نورھان عمر عبدالعزيز عبدالجليل   .٥٢
    ١٨٠٨ مستجد نورھان فتحى امبابى ابراھيم   .٥٣
    ١٨٠٩ مستجد نورھان محسن حسن احمد   .٥٤
    ١٨١٠ مستجد نورھان محسن صالح الدين عثمان   .٥٥
    ١٨١١ مستجد نورھان مصطفي سيد امين   .٥٦
    ١٨١٢ مستجد نورھان ناصر عبد المجيد حسن   .٥٧
    ١٨١٣ مستجد نيره اسامه يونس احمد   .٥٨
    ١٨١٤ مستجد نيره خالد سيد محمد   .٥٩

نيره محمد مصطفى مصطفى عبد    .٦٠
 المجيد درويش

    ١٨١٥ مستجد
    ١٨١٦ مستجد ھاجر احمد محمود عبد المجيد   .٦١
    ١٨١٧ مستجد ھاجر السيد احمد احمد   .٦٢
    ١٨١٨ مستجد ھاجر ايمن محمد محمود   .٦٣
    ١٨١٩ مستجد ھاجر جمال محمد محمد   .٦٤
    ١٨٢٠ مستجد ھاجر عاطف سطوحى ابوطالب   .٦٥
    ١٨٢١ مستجد ھاجر على عبدالعظيم حسن   .٦٦
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    ١٨٢٢ مستجد محمد ھاجر مجدى كمال   .٦٧
    ١٨٢٣ مستجد ھاجر محمد عبدالمولى فرحات   .٦٨
    ١٨٢٤ مستجد ھاجر ھانى محمود محمد   .٦٩
    ١٨٢٥ مستجد ھارون محمد احمد محمود داود   .٧٠
    ١٨٢٦ مستجد ھاله جمعه عبدالحافظ عبداللطيف   .٧١
    ١٨٢٧ مستجد ھاله رضا محمد السيد   .٧٢
    ١٨٢٨ مستجد اسماعيلھاله عبد العزيز سيد    .٧٣
    ١٨٢٩ مستجد ھاله عالء جمال شحاته   .٧٤
    ١٨٣٠ مستجد ھايدى اشرف عطيه على   .٧٥
    ١٨٣١ مستجد ھايدى محمد احمد محمد ابوشوك   .٧٦
    ١٨٣٢ مستجد ھايدى محمد ناجى محمد خليل   .٧٧
    ١٨٣٣ مستجد ھبه هللا محمود سيد عبد المنعم   .٧٨
    ١٨٣٤ مستجد ھبه حسن محمد محمد   .٧٩
    ١٨٣٥ مستجد ھبه حنفى محمود احمد   .٨٠
    ١٨٣٦ مستجد ھبه عماد محمد يوسف   .٨١
    ١٨٣٧ مستجد ھبه فؤاد عبدالحكم كامل   .٨٢
    ١٨٣٨ مستجد ھبه مصطفي محمد نياظ   .٨٣
    ١٨٣٩ مستجد ھدى تايب رمضان احمد   .٨٤
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    ١٨٤٠ مستجد ھدى حسان عبد هللا احمد   .١
    ١٨٤١ مستجد ھدى عسران توفيق احمد   .٢
    ١٨٤٢ مستجد ھدى فوزى جابر جاد   .٣
    ١٨٤٣ مستجد ھدير اشرف عاطف عبد الحليم   .٤
    ١٨٤٤ مستجد ھدير عبدالعليم شعبان قاسم   .٥
    ١٨٤٥ مستجد محمود ابو الفتح احمدھدير    .٦
    ١٨٤٦ مستجد ھديه عادل كامل عبد الرحمن   .٧
    ١٨٤٧ مستجد ھند حسين عبد هللا محمد   .٨
    ١٨٤٨ مستجد ھند خليفه حسن احمد   .٩
    ١٨٤٩ مستجد ھند محمد محمد مسعود غريب   .١٠
    ١٨٥٠ مستجد ھويدا احمد خلف حسن   .١١
    ١٨٥١ مستجد احمد عبدالقادر وجدان عبدالدايم   .١٢
    ١٨٥٢ مستجد ورده السيد محمد رجب عويس   .١٣
    ١٨٥٣ مستجد ورده امين محمود عالم   .١٤
    ١٨٥٤ مستجد ورده خليل عبدالغنى خليل   .١٥
    ١٨٥٥ مستجد ورده عبدالنعيم يحى محمد   .١٦
    ١٨٥٦ مستجد ورده عماد الدين احمد عبد العليم   .١٧
    ١٨٥٧ مستجد عطيه احمد النجاروسام احمد    .١٨
    ١٨٥٨ مستجد وفاء ابراھيم محمود محمد   .١٩
    ١٨٥٩ مستجد والء رضا بطل جمعه   .٢٠
    ١٨٦٠ مستجد والء رفاعى فوزى رفاعى   .٢١
    ١٨٦١ مستجد والء صفوت على عبد اللطيف   .٢٢
    ١٨٦٢ مستجد والء طه عبد النبى عبد الظاھر   .٢٣
    ١٨٦٣ مستجد احمد والء عبدالجواد محمد   .٢٤
    ١٨٦٤ مستجد والء عبدالھادى علوانى محمد   .٢٥
    ١٨٦٥ مستجد والء على احمد على   .٢٦
    ١٨٦٦ مستجد والء على حسن رجب   .٢٧
    ١٨٦٧ مستجد والء علي فرغلي محمود   .٢٨
    ١٨٦٨ مستجد والء عيد على محمد   .٢٩
    ١٨٦٩ مستجد والء عيسى عبدالعاطى عيسى   .٣٠
    ١٨٧٠ مستجد محمد طه محمدوالء    .٣١
    ١٨٧١ مستجد والء محمد عبد العظيم عبد المنعم   .٣٢
    ١٨٧٢ مستجد والء مصطفى محمد على   .٣٣
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    ١٨٧٣ مستجد والء مصيلح عبد هللا عبد الحميد   .٣٤
    ١٨٧٤ مستجد والء وائل احمد جمعه بحر   .٣٥
    ١٨٧٥ مستجد يارا عشرى محمد سليم   .٣٦
    ١٨٧٦ مستجد مطاوع محمدياسمين احمد    .٣٧
    ١٨٧٧ مستجد ياسمين احمد نصر الدين محمد   .٣٨
    ١٨٧٨ مستجد ياسمين اسماعيل احمد سيد   .٣٩
    ١٨٧٩ مستجد ياسمين جمال كامل محمد   .٤٠
    ١٨٨٠ مستجد ياسمين حربى فاروق عبدالمنعم   .٤١

ياسمين خالد محمد الدمرداش عبد    .٤٢
 السميع

    ١٨٨١ مستجد
    ١٨٨٢ مستجد ياسمين طاھر محمد طلبة   .٤٣
    ١٨٨٣ مستجد ياسمين عيد عبد الرحمن شعبان   .٤٤
    ١٨٨٤ مستجد ياسمين محمد حسن على   .٤٥
    ١٨٨٥ مستجد يحيي محمد عارف رزق   .٤٦
    ١٨٨٦ مستجد يسر يحيي محمد رفعت ھاشم   .٤٧
    ١٨٨٧ مستجد يمني عالء فتحي عبد الھادي   .٤٨
    ١٨٨٨ مستجد الباب عبدالرحمنيوسف حسن فتح    .٤٩
    ١٨٨٩ مستجد يوسف خالد نبيل توفيق   .٥٠
    ١٨٩٠ مستجد يوسف عبد الحميد سعيد عبد الحميد   .٥١
    ١٨٩١ مستجد يونس محمود يونس عبد الغنى   .٥٢
    ١٨٩٢ باق ابتسام حماد محمد حماد   .٥٣
    ١٨٩٣ باق ابراھيم حمدى عبد الحليم حسن   .٥٤
    ١٨٩٤ باق حسين محمدابراھيم محمد    .٥٥

احمد اشرف عبد العاطى مرسى    .٥٦
 مدكور

    ١٨٩٥ باق
    ١٨٩٦ باق احمد حسن جمعه حسن   .٥٧
    ١٨٩٧ باق احمد حسين فتحي جابر   .٥٨
    ١٨٩٨ باق احمد حمدي عبدالرحيم عبدالحافظ   .٥٩
    ١٨٩٩ باق احمد رضا محمد عبدالجواد   .٦٠
    ١٩٠٠ باق احمد شكري محمود محمد   .٦١
    ١٩٠١ باق احمد عاشور احمد علي   .٦٢
    ١٩٠٢ باق احمد عثمان محمد احمد   .٦٣
    ١٩٠٣ باق احمد عزالدين ابراھيم قطب   .٦٤
    ١٩٠٤ باق احمد عزت ميصر ابوزيد   .٦٥
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    ١٩٠٥ باق احمد كارم عبدالرسول مرسى   .٦٦

احمد لطفى عبد هللا احمد لطفى    .٦٧
 الشقرى

    ١٩٠٦ باق
    ١٩٠٧ باق علي احمد محسن محمد   .٦٨
    ١٩٠٨ باق احمد محمد مھدى على ابراھيم   .٦٩
    ١٩٠٩ باق اسراء عبدالنبي عيسي محمد   .٧٠
    ١٩١٠ باق اسراء كامل فتحى كامل   .٧١
    ١٩١١ باق اسماء ربيع محمد احمد   .٧٢
    ١٩١٢ باق اسماء رجب خلف هللا مصطفي   .٧٣
    ١٩١٣ باق اسماء زاھر محمد عبدالغني   .٧٤
    ١٩١٤ باق اسماء سيد فريد سيد   .٧٥
    ١٩١٥ باق اسماء شعبان حجازي محمد   .٧٦
    ١٩١٦ باق اسماعيل المھدى فتح هللا مسلم   .٧٧
    ١٩١٧ باق اشرف احمد محمد رجائى بكر   .٧٨
    ١٩١٨ باق االء جمال حسن محمد   .٧٩
    ١٩١٩ باق االء حسن عثمان عبداللطيف   .٨٠
    ١٩٢٠ باق الحسين جمال محمد شحاته   .٨١
    ١٩٢١ باق اميره جمال حسين عبدالوھاب   .٨٢
    ١٩٢٢ باق اميره عاطف عبدهللا انور   .٨٣
    ١٩٢٣ باق ايمان محمد حجازي عبدالمجيد   .٨٤
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    ١٩٢٤ باق عبدهللا احمدايمان محمود    .١
    ١٩٢٥ باق ايمان مصطفى ابراھيم احمد   .٢
    ١٩٢٦ باق ايمن حسين عبدالعاطي حسن   .٣
    ١٩٢٧ باق ايمن محمد جابر احمد   .٤
    ١٩٢٨ باق ايه احمد على محمود سعيد   .٥
    ١٩٢٩ باق ايه احمد محمد احمد   .٦
    ١٩٣٠ باق ايه احمد محمد دسوقي   .٧
    ١٩٣١ باق ھشام سعيد محمدايه    .٨
    ١٩٣٢ باق بسنت محمد محمد على محمد   .٩
    ١٩٣٣ باق جمال رمضان محمد مرسي   .١٠
    ١٩٣٤ باق حازم وافى منصور ابراھيم   .١١
    ١٩٣٥ باق حبيبه عادل محمد على محمود   .١٢
    ١٩٣٦ باق حسام صالح متولي حسن   .١٣
    ١٩٣٧ باق حسام محمود عبد الحميد كامل احمد   .١٤
    ١٩٣٨ باق حفصه عمر عبد السالم سليمان   .١٥
    ١٩٣٩ باق حماده كمال احمد كامل   .١٦
    ١٩٤٠ باق خالد ممدوح سعد جمعه   .١٧
    ١٩٤١ باق دينا عيد حسن عبدالحليم   .١٨
    ١٩٤٢ باق رجب جمال رجب مھني   .١٩
    ١٩٤٣ باق رحمه رجب ذكي الكويس   .٢٠
    ١٩٤٤ باق رقيه جمال احمد عبدالجواد   .٢١
    ١٩٤٥ باق ساره محمد صالح محمد حسين   .٢٢
    ١٩٤٦ باق ساره محمد عبدالعظيم محمد   .٢٣
    ١٩٤٧ باق سھام طاھر عنتر احمد   .٢٤
    ١٩٤٨ باق سيده جابر عبدالمعبود احمد   .٢٥
    ١٩٤٩ باق شيماء عادل يحيي عبدالغني   .٢٦
    ١٩٥٠ باق شيماء علي ابراھيم عبدالجواد   .٢٧
    ١٩٥١ باق ضياء محمود علي عبدالعزيز   .٢٨
    ١٩٥٢ باق طارق محمد انور علي   .٢٩
    ١٩٥٣ باق عادل جمعه عبدالسند جمعه   .٣٠
    ١٩٥٤ باق عبدالرحمن حمدي محمد ناجي ذكي   .٣١
    ١٩٥٥ باق عبدالرحمن خلف ابراھيم محمد   .٣٢
    ١٩٥٦ باق عبدالرحمن ربيع احمد موسي   .٣٣
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    ١٩٥٧ باق حسن محمدعبدالرحمن محمد    .٣٤
    ١٩٥٨ باق عبدالرحمن محمد عبدهللا محمد   .٣٥
    ١٩٥٩ باق عبدالرحمن محمد على عبدالوھاب   .٣٦
    ١٩٦٠ باق عبدالرحمن محمد محمد عبدالغني   .٣٧
    ١٩٦١ باق عبدهللا محمد خلف احمد   .٣٨
    ١٩٦٢ باق على خلف عبدهللا احمد   .٣٩

حلمي مصطفى  فاطمه محمد محمد   .٤٠
 الطويل

    ١٩٦٣ باق
    ١٩٦٤ باق فرحه جابر نصار ابوزيد   .٤١
    ١٩٦٥ باق كريم سيف الدين سيد على   .٤٢
    ١٩٦٦ باق ليلي ياسر عبدالسالم عبدالسالم   .٤٣
    ١٩٦٧ باق محمد السيد قاسم جمعه   .٤٤
    ١٩٦٨ باق محمد جمال صبور محمد   .٤٥
    ١٩٦٩ باق محمد رضا راغب ابراھيم   .٤٦
    ١٩٧٠ باق محمد سالم محمد ابوبكر   .٤٧
    ١٩٧١ باق محمد عادل الفي تھامي   .٤٨
    ١٩٧٢ باق محمد عبداللطيف سيد عيد   .٤٩
    ١٩٧٣ باق محمد عبدهللا محمد على ربيع   .٥٠
    ١٩٧٤ باق محمد مذھل طلق مذھل العازمي   .٥١
    ١٩٧٥ باق محمد مصطفى محمد ابراھيم   .٥٢
    ١٩٧٦ باق على عمرومحمد مصطفى محمد    .٥٣
    ١٩٧٧ باق محمد ياسر محمد خيرى عبد الظاھر   .٥٤
    ١٩٧٨ باق محمود احمد فؤاد عبدالظاھر   .٥٥
    ١٩٧٩ باق محمود جمال رمضان عبدالسالم   .٥٦
    ١٩٨٠ باق محمود رضا محمد عليوه   .٥٧
    ١٩٨١ باق محمود شعبان سيد محمد   .٥٨
    ١٩٨٢ باق محمود محمد محمود عبدالحكيم   .٥٩
    ١٩٨٣ باق مرفت سيد حسن متولي   .٦٠
    ١٩٨٤ باق مروان محمود فھمي محمد حجازي   .٦١
    ١٩٨٥ باق مروه اشرف فاروق محمود   .٦٢
    ١٩٨٦ باق مريم حسين ابراھيم حسين   .٦٣
    ١٩٨٧ باق مريم ياسر محمد ظريف   .٦٤
    ١٩٨٨ باق مصطفى محمد حسب هللا محمد   .٦٥
    ١٩٨٩ باق عزالدينمصطفى منصور حسن    .٦٦



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@âbÄnãa@
pa…bjÇë@áíŠ×@æeŠÓ@Zñ…bß@

 ٢/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٢اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ١٩٩٠ باق ملك صالح الدين جمال عوض   .٦٧
    ١٩٩١ باق منة هللا مجدي عبدالحميد حسين   .٦٨
    ١٩٩٢ باق ناجي محمد عبد الشافي فاوي محمود   .٦٩
    ١٩٩٣ باق نادر مجدى عبد الفتاح عبد الستار   .٧٠
    ١٩٩٤ باق ناديه محمد سيد محمود   .٧١
    ١٩٩٥ باق نعمه فؤاد علي حسن   .٧٢
    ١٩٩٦ باق نورھان حامد فرغل عبدهللا   .٧٣
    ١٩٩٧ باق نورھان طراف صابر عبدالغني   .٧٤
    ١٩٩٨ باق نورھان عالء محمد عبدالعظيم   .٧٥
    ١٩٩٩ باق ھاجر اسماعيل محمد محمود   .٧٦
    ٢٠٠٠ باق ھايدي محمد سيد محمد   .٧٧
    ٢٠٠١ باق ھدير محمد عبدالفضيل احمد   .٧٨
    ٢٠٠٢ باق منصور محمد حسن ھدير   .٧٩
    ٢٠٠٣ باق ھناء مصطفي اسماعيل محمد   .٨٠
    ٢٠٠٤ باق ياسمين عماد على مصطفى   .٨١
    ٢٠٠٥ باق ياسمين محمد اسماعيل محمد   .٨٢
    ٢٠٠٦ باق يوسف ياسر اسماعيل ابراھيم   .٨٣



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٢٨/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

     ٢٥٠١ مستجد ابتسام عزت محمد زين الدين   .١
     ٢٥٠٢ مستجد ابراھيم ابوبكر ابراھيم انور   .٢
     ٢٥٠٣ مستجد ابراھيم بدينى محمود خلف   .٣
     ٢٥٠٤ مستجد ابراھيم حسن ابراھيم محمد   .٤
     ٢٥٠٥ مستجد ابراھيم رجب عوض احمد   .٥
     ٢٥٠٦ مستجد احالم نادى عبدالتواب شلقامى   .٦
     ٢٥٠٧ مستجد احمد حسن احمد حسن   .٧
     ٢٥٠٨ مستجد احمد حسن محمد حسن   .٨
     ٢٥٠٩ مستجد احمد رشاد عثمان زيدان   .٩
     ٢٥١٠ مستجد احمد سمير احمد حسين بدوى   .١٠
     ٢٥١١ مستجد سيد احمد سيد بغدادى   .١١
     ٢٥١٢ مستجد احمد سيد نصر الدين احمد   .١٢
     ٢٥١٣ مستجد احمد عثمان على حامد محمد   .١٣
     ٢٥١٤ مستجد احمد على قاسم عبد الفتاح   .١٤
     ٢٥١٥ مستجد احمد فوزى عبدالراضى محمد   .١٥
     ٢٥١٦ مستجد احمد محمد ربيع محمد   .١٦
     ٢٥١٧ مستجد احمد محمد رجب محمود   .١٧
     ٢٥١٨ مستجد احمد محمد على ابراھيم   .١٨
     ٢٥١٩ مستجد احمد محمد عنتر عطا   .١٩
     ٢٥٢٠ مستجد احمد محمد ولقبه حلمى بلتاجى ناشد   .٢٠
     ٢٥٢١ مستجد احمد محمود الكاشف محمد   .٢١

 
  



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٢٨/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٢اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

     ٢٥٢٢ مستجد احمد ناصر محمد جمال الدين   .١
     ٢٥٢٣ مستجد احمد نبيه عبدالجابر احمد   .٢
     ٢٥٢٤ مستجد اسامه عبد هللا عبد القوى عبد هللا   .٣
     ٢٥٢٥ مستجد اسراء احمد ابو المعاطى حسن   .٤
     ٢٥٢٦ مستجد اسراء احمد على حسن   .٥
     ٢٥٢٧ مستجد اسراء اشرف محمد عبدالمطلب   .٦
     ٢٥٢٨ مستجد اسراء ايمن جمال سيد   .٧
     ٢٥٢٩ مستجد اسراء خالد جمال محمود   .٨
     ٢٥٣٠ مستجد اسراء صفوت عبد الرشيد عبد الرحيم   .٩
     ٢٥٣١ مستجد اسراء طارق عبدالرازق محمد   .١٠
     ٢٥٣٢ مستجد اسراء عبدالرحيم عبدهللا عبدالرحمن   .١١
     ٢٥٣٣ مستجد اسراء كمال طلعت محمد   .١٢
    ٢٥٣٤ مستجد اسراء محمد على حسين   .١٣
    ٢٥٣٥ مستجد اسراء ناصر جمعه احمد   .١٤
    ٢٥٣٦ مستجد اسراء نجاح بالل بكر   .١٥
    ٢٥٣٧ مستجد اسالم اسماعيل ابراھيم موسى   .١٦
    ٢٥٣٨ مستجد اسالم حسين عامر حسين   .١٧
    ٢٥٣٩ مستجد اسالم رضا فتحى حسن   .١٨
    ٢٥٤٠ مستجد اسماء احمد على حسن   .١٩
    ٢٥٤١ مستجد اسماء الساعدى عيد الساعدى   .٢٠
    ٢٥٤٢ مستجد اسماء جادهللا خلف مراد   .٢١
    ٢٥٤٣ مستجد اسماء جمال عبدالحكيم على   .٢٢
    ٢٥٤٤ مستجد اسماء حسن عبدالجواد احمد   .٢٣
    ٢٥٤٥ مستجد مھنىاسماء خالد طه    .٢٤

 
  



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٢٨/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٣اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٥٤٦ مستجد اسماء رضا عبدالوھاب السيد   .١
    ٢٥٤٧ مستجد اسماء رمضان خالد محمد   .٢
    ٢٥٤٨ مستجد اسماء صالح توفيق عبد الغني   .٣
    ٢٥٤٩ مستجد عبد هللا صالح على اسماء   .٤
    ٢٥٥٠ مستجد اسماء عبدالوھاب ابراھيم عبدالحفيظ   .٥
    ٢٥٥١ مستجد اسماء عماد محمد محمد   .٦
    ٢٥٥٢ مستجد اسماء عمر عبدالنعيم على   .٧
    ٢٥٥٣ مستجد اسماء عوض اسماعيل عوض راغب   .٨
    ٢٥٥٤ مستجد اسماء مجدى محمد ضاحى   .٩
    ٢٥٥٥ مستجد اسماء محمد ابوالحمد خليل   .١٠
    ٢٥٥٦ مستجد افنان حسني محمد خضيري   .١١
    ٢٥٥٧ مستجد االء صالح عبد الستار ابراھيم   .١٢

االمير احمد عشماوي رؤوف    .١٣
 عبدالسالم

    ٢٥٥٨ مستجد
    ٢٥٥٩ مستجد الشيماء خليل عبد العزيز محمد   .١٤

الفضيل الھام ايمن عبد الحليم عبد    .١٥
 اسماعيل

    ٢٥٦٠ مستجد
    ٢٥٦١ مستجد الھام على محمد عثمان   .١٦
    ٢٥٦٢ مستجد امل ابوالسعود عبدالرشيد سيد   .١٧
    ٢٥٦٣ مستجد امل خالد منازع محمد   .١٨
    ٢٥٦٤ مستجد امنيه ابراھيم محفوظ عبدالرحمن   .١٩
    ٢٥٦٥ مستجد امنيه محمد فوزى السيد   .٢٠
    ٢٥٦٦ مستجد عبد الجوادامنيه محمود محمد    .٢١
    ٢٥٦٧ مستجد اميره تركي حسين محمود   .٢٢
    ٢٥٦٨ مستجد اميره رجب عيد رجب   .٢٣
    ٢٥٦٩ مستجد اميره رمضان على محمد   .٢٤

 
  



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٢٨/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٤اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٥٧٠ مستجد عبد الشافي كردياميره محمد    .١
    ٢٥٧١ مستجد اميمه مجدى عبد الغنى على   .٢
    ٢٥٧٢ مستجد انس سيد حسن محمد   .٣
    ٢٥٧٣ مستجد ايات محمد عبد الصبور محمد   .٤
    ٢٥٧٤ مستجد ايمان نحاس منتسل العويسى   .٥
    ٢٥٧٥ مستجد ايمن محمد عبدالحميد محمد   .٦
    ٢٥٧٦ مستجد ايمن محمد محمد كامل   .٧
    ٢٥٧٧ مستجد ايناس عزات محمد عزات   .٨
    ٢٥٧٨ مستجد ايه أحمد أبو بكر محمد   .٩
    ٢٥٧٩ مستجد ايه جمال حفظي عبد النعيم   .١٠
    ٢٥٨٠ مستجد ايه رجب جمعه حيدر   .١١
    ٢٥٨١ مستجد ايه رمضان محمد توفيق   .١٢
    ٢٥٨٢ مستجد ايه سيد محمد محمد   .١٣
    ٢٥٨٣ مستجد ايه عبد الرؤف عاقوله عبد التواب   .١٤
    ٢٥٨٤ مستجد ايه محمد ابراھيم اسلمان   .١٥
    ٢٥٨٥ مستجد ايه محمد حسين محمد   .١٦
    ٢٥٨٦ مستجد ايه محمود حسين عبدالحميد   .١٧
    ٢٥٨٧ مستجد ايه منتصر فضل هللا ابوالحسن   .١٨
    ٢٥٨٨ مستجد ايه ناصر مزيون عبد الرحيم   .١٩
    ٢٥٨٩ مستجد ايه ھندى عزوز عبدالقادر   .٢٠
    ٢٥٩٠ مستجد بثينة عصام سالمة احمد   .٢١
    ٢٥٩١ مستجد بدور رضا على فرحات   .٢٢
    ٢٥٩٢ مستجد بسمله خالد ابراھيم محمد   .٢٣
    ٢٥٩٣ مستجد بسمه احمد حلمي صالح   .٢٤

 
  



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٢٩/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٥اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٥٩٤ مستجد بسمه بشير محمد ربيع   .١
    ٢٥٩٥ مستجد بسنت محمود سيد احمد   .٢
    ٢٥٩٦ مستجد بالل حسانين عبدالعزيز حسانين   .٣
    ٢٥٩٧ مستجد تبارك عرفات عبد المبدى عثمان   .٤
    ٢٥٩٨ مستجد تسنيم منتصر طه ابراھيم   .٥
    ٢٥٩٩ مستجد بدر محمد الصغير محمد تقى   .٦
    ٢٦٠٠ مستجد جھاد حسن عبدهللا موسى   .٧
    ٢٦٠١ مستجد جھاد سامح حمادة محمود   .٨
    ٢٦٠٢ مستجد جيھان حسين فتحى محمد   .٩
    ٢٦٠٣ مستجد جيھان محمود رمضان طراف   .١٠
    ٢٦٠٤ مستجد حازم حامد حسن محمد   .١١
    ٢٦٠٥ مستجد حدق ربيع مرتضى عبدالوھاب   .١٢
    ٢٦٠٦ مستجد حسام فؤاد عبد الحكيم احمد   .١٣
    ٢٦٠٧ مستجد حسام محمد احمد محمد   .١٤
    ٢٦٠٨ مستجد حسن الطاھر امين عبد الجليل   .١٥
    ٢٦٠٩ مستجد حسناء حامد كمال عبدالحميد   .١٦
    ٢٦١٠ مستجد حسين احمد نزيه محمد   .١٧
    ٢٦١١ مستجد حنان على نصار صالح   .١٨
    ٢٦١٢ مستجد حنان فرج كمال عثمان   .١٩
    ٢٦١٣ مستجد حياة ايھاب احمد حسن   .٢٠
    ٢٦١٤ مستجد خالد انور سيد محمد   .٢١
    ٢٦١٥ مستجد خالد عربى محمد صالح   .٢٢
    ٢٦١٦ مستجد خالد محمد عبدالوھاب ميمون   .٢٣
    ٢٦١٧ مستجد خلود تامر شعبان عبد العظيم   .٢٤

 
  



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٢٩/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٦اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٦١٨ مستجد خلود خالد محمود محمد   .١
    ٢٦١٩ مستجد خلود عاطف احمد شحاتة   .٢
    ٢٦٢٠ مستجد داليا صالح عبد الرشيد عبد الرحمن   .٣
    ٢٦٢١ مستجد داليا عنان السيد محمد   .٤
    ٢٦٢٢ مستجد قاسم محمود عبد الغنىداليا    .٥
    ٢٦٢٣ مستجد داليا مجدى صالح اسماعيل   .٦
    ٢٦٢٤ مستجد داليا محمود العربى تونى   .٧
    ٢٦٢٥ مستجد دعاء على نصر عبد التواب   .٨
    ٢٦٢٦ مستجد دنيا حميدو كرم سيد الشويخ   .٩
    ٢٦٢٧ مستجد دنيا محمد عبدالحكيم عبدالعظيم   .١٠
    ٢٦٢٨ مستجد محمد علي ابراھيمدينا    .١١
    ٢٦٢٩ مستجد رانيا سيد خلف عزالدين   .١٢
    ٢٦٣٠ مستجد رباب باسم فتحى على   .١٣
    ٢٦٣١ مستجد رباب محمد حسنى حسن   .١٤
    ٢٦٣٢ مستجد ربيع رجب ربيع عبد المجيد   .١٥
    ٢٦٣٣ مستجد رجاء بدرى محمد محمد   .١٦

رحاب ابو العيون عبد الحسيب عبد    .١٧
 النعيم

    ٢٦٣٤ مستجد
    ٢٦٣٥ مستجد رحاب محمد رجب امام   .١٨
    ٢٦٣٦ مستجد رحاب محمود بشير محمد   .١٩
    ٢٦٣٧ مستجد رحمه احمد رمضان اليمنى   .٢٠
    ٢٦٣٨ مستجد رحمه خليفه على ابراھيم   .٢١
    ٢٦٣٩ مستجد رحمه شحاته عبدالعظيم عبدالجواد   .٢٢
    ٢٦٤٠ مستجد رحمه محمد حسن حيدر   .٢٣
    ٢٦٤١ مستجد رشا جمال بدوى محمد   .٢٤

 
  



 
  

  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@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٢٩/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٧اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٦٤٢ مستجد رشا شعبان صدقي محمد   .١
    ٢٦٤٣ مستجد رشا طلعت حامد على   .٢
    ٢٦٤٤ مستجد رضوى عادل على محمد   .٣
    ٢٦٤٥ مستجد رضوى مختار رجب عبدالرحمن   .٤
    ٢٦٤٦ مستجد رنا احمد محمد عبد الصمد   .٥
    ٢٦٤٧ مستجد روان خالد مصطفى احمد   .٦
    ٢٦٤٨ مستجد ريحاب على اسماعيل حسانين   .٧
    ٢٦٤٩ مستجد ريم عبدالعال ابراھيم عبدالعال   .٨
    ٢٦٥٠ مستجد ريم مجدى محمد محمد   .٩
    ٢٦٥١ مستجد محمود ابراھيم ريھام حسن   .١٠
    ٢٦٥٢ مستجد ريھام حمدى عبدالمنعم حسين   .١١
    ٢٦٥٣ مستجد ريھام محمد حسن محمد   .١٢
    ٢٦٥٤ مستجد زبيده جمال حسن عبدالغنى   .١٣
    ٢٦٥٥ مستجد زغدانه سعيد سيد سعد   .١٤
    ٢٦٥٦ مستجد زھراء صالح محمد محمد   .١٥
    ٢٦٥٧ مستجد زينب احمد موسى حسن   .١٦
    ٢٦٥٨ مستجد زينب حلمى على ابو جبل   .١٧
    ٢٦٥٩ مستجد زينب شريعى مصرى سلطان   .١٨
    ٢٦٦٠ مستجد ساره ابراھيم عبد الحميد ابراھيم   .١٩
    ٢٦٦١ مستجد ساره ايمن صالح احمد   .٢٠
    ٢٦٦٢ مستجد ساره رفعت احمد فتح الباب   .٢١
    ٢٦٦٣ مستجد ساره عبدالناصر عربى احمد   .٢٢
    ٢٦٦٤ مستجد سحر خميس جابر حافظ   .٢٣
    ٢٦٦٥ مستجد سعيد حماده سعيد حبيب   .٢٤

 
  



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٢٩/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٨اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٦٦٦ مستجد سلمى عيد صبحى سليمان   .١
    ٢٦٦٧ مستجد سلمى محمود لطفى محمد كامل   .٢
    ٢٦٦٨ مستجد سلوى محمد ربيع على   .٣
    ٢٦٦٩ مستجد سماح عشيرى عبدالرحيم عباده   .٤
    ٢٦٧٠ مستجد سمر فتحى عبد الستار صالح   .٥
    ٢٦٧١ مستجد سميره عاطف سعيد محمد   .٦
    ٢٦٧٢ مستجد سميه عصام محفوظ عبدالودود   .٧
    ٢٦٧٣ مستجد سندس محمد السيد سعيد   .٨
    ٢٦٧٤ مستجد حسنى محمدسھام سيد    .٩
    ٢٦٧٥ مستجد سھيله حسام الدين عبدالعال محمود   .١٠
    ٢٦٧٦ مستجد سھيله خلف محمد فؤاد   .١١
    ٢٦٧٧ مستجد سھيله ضياء فوزى عمرحموده   .١٢
    ٢٦٧٨ مستجد سھيله عبد الناصر احمد مبارك   .١٣
    ٢٦٧٩ مستجد سيد محمد سيد عبده   .١٤
    ٢٦٨٠ مستجد عبدالمجيدشروق عطيه احمد متولى    .١٥
    ٢٦٨١ مستجد شروق ناصر بدر عبد العال   .١٦
    ٢٦٨٢ مستجد شعبان جعفر طلبه على   .١٧
    ٢٦٨٣ مستجد شھاب عامر محمد احمد   .١٨
    ٢٦٨٤ مستجد شيرين ابراھيم احمد مھدى   .١٩
    ٢٦٨٥ مستجد شيماء جمعة عبدالمنعم عبدالنبي   .٢٠
    ٢٦٨٦ مستجد شيماء خالد محمد حسن   .٢١
    ٢٦٨٧ مستجد شيماء سالم شلقامى محمد   .٢٢
    ٢٦٨٨ مستجد شيماء شادى مراد عبد الغنى   .٢٣
    ٢٦٨٩ مستجد شيماء عبدالناصر عبدالمنعم عبدالعال   .٢٤

 
  



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٣٠/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )٩اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٦٩٠ مستجد شيماء على عبدالحميد عبدالصالحين   .١
    ٢٦٩١ مستجد شيماء كمال محمد خضر   .٢
    ٢٦٩٢ مستجد شيماء مصلح عمر عبدالحكيم   .٣
    ٢٦٩٣ مستجد شيماء ناجي فتحى احمد   .٤
    ٢٦٩٤ مستجد شيماء ھشام صابر حسانين   .٥
    ٢٦٩٥ مستجد ضياء احمد سعد حبشى   .٦

عائشة صالح الدين محمد حسن    .٧
 عبدالمتجلي

    ٢٦٩٦ مستجد
    ٢٦٩٧ مستجد عادل عالء احمد ابراھيم   .٨
    ٢٦٩٨ مستجد عاصم عبد الرحمن ابراھيم داعس   .٩
    ٢٦٩٩ مستجد عبد الرازق عز فتحى محمد   .١٠
    ٢٧٠٠ مستجد عبد الرحمن احمد رجب عبد الرحمن   .١١
    ٢٧٠١ مستجد عبد الرحمن عالء محمد دسوقى   .١٢
    ٢٧٠٢ مستجد عبد الرحمن فايز حسين سعداوى   .١٣
    ٢٧٠٣ مستجد عبد الرحمن مدحت محمد شحاتة   .١٤
    ٢٧٠٤ مستجد عبد الرحمن ممدوح فاروق خليفة   .١٥
    ٢٧٠٥ مستجد عبد هللا أحمد محمد أحمد   .١٦
    ٢٧٠٦ مستجد عبد هللا محمد ابراھيم عيسى   .١٧

عبد هللا وليد عبد هللا محمد امين    .١٨
 الخولى

    ٢٧٠٧ مستجد
    ٢٧٠٨ مستجد عبدالجواد ناصر عبدالجواد محمد   .١٩
    ٢٧٠٩ مستجد عبدالرحمن روؤف محمد فرحات   .٢٠
    ٢٧١٠ مستجد عبدالرحمن مبارك محمد عبدالسالم   .٢١
    ٢٧١١ مستجد عبدالرحمن محمد الزناتى عبدهللا   .٢٢
    ٢٧١٢ مستجد محمد عبدالفتاح عبدهللا خالد   .٢٣
    ٢٧١٣ مستجد عبدهللا شعبان محمد علواني   .٢٤

 
  



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٣٠/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١٠اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٧١٤ مستجد عبدهللا محمد على محمد   .١
    ٢٧١٥ مستجد عبدهللا مختار عبدهللا عبدالسالم   .٢
    ٢٧١٦ مستجد عبير جمعة رجب دكرورى   .٣
    ٢٧١٧ مستجد عبير شعبان على محمد   .٤
    ٢٧١٨ مستجد عبير محمد خفاجى محمد   .٥
    ٢٧١٩ مستجد عبير محمد عبد العزيز عبد الونيس   .٦
    ٢٧٢٠ مستجد عفاف احمد محمد محمود   .٧
    ٢٧٢١ مستجد عفاف عبدالعزيز محمود عبدالحافظ   .٨
    ٢٧٢٢ مستجد عال محمد على احمد وھبه   .٩
    ٢٧٢٣ مستجد علياء احمد زايد محمد عبدالاله   .١٠
    ٢٧٢٤ مستجد علياء احمد عبد الرازق ابراھيم   .١١
    ٢٧٢٥ مستجد علياء عبد الجيد جمعه عبد الجيد   .١٢
    ٢٧٢٦ مستجد علياء مختار عمر صاوى   .١٣
    ٢٧٢٧ مستجد عماد احمد محمد عبداللطيف   .١٤
    ٢٧٢٨ مستجد عمر احمد مصطفى خليفة   .١٥
    ٢٧٢٩ مستجد عمر محسن صالح محمد   .١٦
    ٢٧٣٠ مستجد عمر محمد عبدالغنى محمد   .١٧
    ٢٧٣١ مستجد عمر محمد عبدهللا محمد   .١٨
    ٢٧٣٢ مستجد عيده عماد عبد الھادى ھالل   .١٩
    ٢٧٣٣ مستجد غاده سالم محمود محمد   .٢٠
    ٢٧٣٤ مستجد محمد علىغاده قاسم    .٢١
    ٢٧٣٥ مستجد غفران محمود شاميه .   .٢٢
    ٢٧٣٦ مستجد فارس عبدالدايم كريم احمد   .٢٣
    ٢٧٣٧ مستجد فاطمه جمال محمد يوسف   .٢٤

 
  



 
  

  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@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٣٠/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١١اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٧٣٨ مستجد النبى صالح احمدفاطمه عبد    .١
    ٢٧٣٩ مستجد فاطمه عيسى عبد العزيز بھلول   .٢
    ٢٧٤٠ مستجد فاطمه ناجى شحاته سيد   .٣
    ٢٧٤١ مستجد فرحة ربيع عيسى جودة   .٤
    ٢٧٤٢ مستجد فرياله رضا اسماعيل جبريل   .٥
    ٢٧٤٣ مستجد قمر جمال سيد على   .٦
    ٢٧٤٤ مستجد السميعكريم فريد عبد العزيز عبد    .٧
    ٢٧٤٥ مستجد كريم محمد عبد الحليم حفنى   .٨
    ٢٧٤٦ مستجد كمال محسن كمال احمد   .٩
    ٢٧٤٧ مستجد كوثر على محمود احمد   .١٠
    ٢٧٤٨ مستجد لبنى عبد العزيز جمعه عبد العزيز   .١١
    ٢٧٤٩ مستجد لمياء ناصر عبد التواب عبد الصادق   .١٢
    ٢٧٥٠ مستجد احمدليلى يحي محمد    .١٣
    ٢٧٥١ مستجد محمد أحمد محمد محمد   .١٤
    ٢٧٥٢ مستجد محمد احمد على محمد   .١٥
    ٢٧٥٣ مستجد محمد احمد نور الدين محمد   .١٦
    ٢٧٥٤ مستجد محمد السيد عبدالسالم السيد حسين   .١٧
    ٢٧٥٥ مستجد محمد جمال حافظ عبد المجيد   .١٨
    ٢٧٥٦ مستجد محمد جمال عرفه محمد   .١٩
    ٢٧٥٧ مستجد محمد حسن محمد حسن ابوالسعود   .٢٠
    ٢٧٥٨ مستجد محمد حسين ابراھيم احمد   .٢١
    ٢٧٥٩ مستجد محمد حسين عبدالجابر كامل   .٢٢
    ٢٧٦٠ مستجد محمد حماده سعد على   .٢٣

محمد خليفة صبحى عبداللطيف علي    .٢٤
 يوسف

    ٢٧٦١ مستجد
 

  



 
  

  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@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٣٠/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١٢اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٧٦٢ مستجد محمد رمضان مصطفى على   .١
    ٢٧٦٣ مستجد محمد سباق جبر احمد   .٢
    ٢٧٦٤ مستجد محمد سعد عمار حسن   .٣
    ٢٧٦٥ مستجد محمد سيد على عبدالحكيم   .٤
    ٢٧٦٦ مستجد محمد شعبان سعداوى مبارك   .٥
    ٢٧٦٧ مستجد محمد صفوت ابو العال نصرى   .٦
    ٢٧٦٨ مستجد محمد عادل محمد ابراھيم العدلى   .٧
    ٢٧٦٩ مستجد محمد عبد الرحيم زارع عبد الرحيم   .٨
    ٢٧٧٠ مستجد محمد عبدهللا شحاته عبدهللا   .٩
    ٢٧٧١ مستجد محمد على حسن على   .١٠
    ٢٧٧٢ مستجد مصطفىمحمد على عبد العزيز    .١١
    ٢٧٧٣ مستجد محمد علي عبد هللا عبد العزيز   .١٢
    ٢٧٧٤ مستجد محمد فتحى محمد محمد   .١٣
    ٢٧٧٥ مستجد محمود عبدالسميع فتحى محمد   .١٤
    ٢٧٧٦ مستجد محمود عالء السيد عبدالحافظ شعالن   .١٥
    ٢٧٧٧ مستجد محمود عماد عبد الباقي عيسي   .١٦
    ٢٧٧٨ مستجد ابراھيم عبدالكريممحمود محمد    .١٧
    ٢٧٧٩ مستجد محمود محمد حسن ابراھيم   .١٨
    ٢٧٨٠ مستجد مروة احمد ربيع عبد التواب   .١٩
    ٢٧٨١ مستجد مروه احمد محمد عبد الغنى   .٢٠
    ٢٧٨٢ مستجد مريم أسامة شحاته إبراھيم   .٢١
    ٢٧٨٣ مستجد مريم ايھاب محمد عبد المؤمن   .٢٢
    ٢٧٨٤ مستجد الاله محمد محمودمريم عبد    .٢٣
    ٢٧٨٥ مستجد مريم عمر عثمان احمد   .٢٤

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
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 ٣١/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١٣اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٧٨٦ مستجد مصطفى بدرى المصرى حسن   .١
    ٢٧٨٧ مستجد مصطفى رجب ناجح ابراھيم   .٢
    ٢٧٨٨ مستجد مصطفى عادل محمد خلف صالح   .٣
    ٢٧٨٩ مستجد مصطفى محمود شحاته ابراھيم   .٤
    ٢٧٩٠ مستجد مصطفى محمود محمد حسان   .٥
    ٢٧٩١ مستجد مصطفى محمود محمد محمود   .٦
    ٢٧٩٢ مستجد منار عمر رضا موسى   .٧
    ٢٧٩٣ مستجد منار محمد ھاشم معوض   .٨
    ٢٧٩٤ مستجد الشربينى ابراھيممنال محمود راغب    .٩
    ٢٧٩٥ مستجد منه مبروك صالح على   .١٠
    ٢٧٩٦ مستجد مھند أحمد عبدربه المحالوي   .١١
    ٢٧٩٧ مستجد مى اشرف محمد شلقامى   .١٢
    ٢٧٩٨ مستجد مى خلف محمود خلف   .١٣
    ٢٧٩٩ مستجد مى عالء كامل على   .١٤
    ٢٨٠٠ مستجد مي حسام فرغلي محمود   .١٥
    ٢٨٠١ مستجد ناھد صفوت درويش مصطفى   .١٦
    ٢٨٠٢ مستجد نجاة اشرف غانم مبروك   .١٧
    ٢٨٠٣ مستجد نجالء اشرف عنتر محمود   .١٨
    ٢٨٠٤ مستجد ندا ياسر محمد توفيق   .١٩
    ٢٨٠٥ مستجد ندى وليد جابر ھريدى   .٢٠
    ٢٨٠٦ مستجد نسرين نبيل احمد اسماعيل   .٢١
    ٢٨٠٧ مستجد نسمه عبد الناصر كامل جاد   .٢٢
    ٢٨٠٨ مستجد نھا محمد احمد محمد   .٢٣
    ٢٨٠٩ مستجد نھال ابراھيم محمد طرفاوى   .٢٤

 
  



 
  

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

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٣١/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١٤اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٨١٠ مستجد نھلة حجازي كامل أحمد   .١
    ٢٨١١ مستجد الجوادنورا تايب سعد عبد    .٢
    ٢٨١٢ مستجد نورا عاطف حسانين على   .٣
    ٢٨١٣ مستجد نورھان ابراھيم سيد صالح   .٤
    ٢٨١٤ مستجد نورھان خالد محمد عبد الرحمن   .٥
    ٢٨١٥ مستجد نورھان رجب شعبان اسماعيل   .٦
    ٢٨١٦ مستجد نورھان محمد حسين عبدالعزيز   .٧
    ٢٨١٧ مستجد نورھان ياسر سعيد رسالن   .٨
    ٢٨١٨ مستجد نيرة مدحت سيد عطا   .٩
    ٢٨١٩ مستجد نيره اسامه يوسف حسن   .١٠
    ٢٨٢٠ مستجد ھاجر احمد محمد محمد   .١١
    ٢٨٢١ مستجد ھاجر اشرف حمدى داخلى   .١٢
    ٢٨٢٢ مستجد ھاجر سيد يوسف رياض   .١٣
    ٢٨٢٣ مستجد ھاجر شعبان محمد محمد   .١٤
    ٢٨٢٤ مستجد احمد ھاجر عاصم فتحى   .١٥
    ٢٨٢٥ مستجد ھاجر محمد ربيع عبد الستار حسان   .١٦
    ٢٨٢٦ مستجد ھاجر محمد محمد حجازى   .١٧
    ٢٨٢٧ مستجد ھاله حمدى انياظ احمد   .١٨
    ٢٨٢٨ مستجد ھاله شوقى حفني محمد   .١٩
    ٢٨٢٩ مستجد ھايدى جمال ناجى عبدالغنى   .٢٠
    ٢٨٣٠ مستجد ھبة هللا عمر مراد زكى   .٢١
    ٢٨٣١ مستجد ھبه السيدعبدالتواب احمد نجد   .٢٢
    ٢٨٣٢ مستجد ھدى صابر عبد الفتاح محمد   .٢٣
    ٢٨٣٣ مستجد ھدير رضا احمد عبد العظيم   .٢٤

 
  



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٣١/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١٥اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٨٣٤ مستجد عبدالرحيم فراج خليفهھدير    .١
    ٢٨٣٥ مستجد ھدير ھشام عبد الحميد عبد الرازق   .٢
    ٢٨٣٦ مستجد ھشام محمد ابو الغيث زكى   .٣
    ٢٨٣٧ مستجد ھناء محمد احمد سليمان   .٤
    ٢٨٣٨ مستجد ھند سلوم وجيه جمعه   .٥
    ٢٨٣٩ مستجد ھند سيد عبد العزيز عبد الجواد   .٦
    ٢٨٤٠ مستجد محمد محمود خالدھند    .٧
    ٢٨٤١ مستجد يارا محمد على السيد   .٨
    ٢٨٤٢ مستجد ياسر عابدين محمد جاد المولى   .٩
    ٢٨٤٣ مستجد ياسمين أحمد السيد على   .١٠
    ٢٨٤٤ مستجد ياسمين السعيد محمد احمد   .١١

 
  



 
  

  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@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٣١/١٢/٢٠١٩ التاريخ:   )١٦اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٨٤٥ مستجد ياسمين ربيع خميس معتمد   .١
    ٢٨٤٦ مستجد ياسمين محمد السيد محمد   .٢
    ٢٨٤٧ مستجد يحيى عبد الناصر ابراھيم احمد   .٣
    ٢٨٤٨ مستجد يوسف احمد عوض عثمان   .٤
    ٢٨٤٩ مستجد يوسف سيد فرج السيد   .٥
    ٢٨٥٠ مستجد كاسب علىيوسف سيد    .٦
    ٢٨٥١ مستجد يوسف شعبان ابو بكر محمد   .٧
    ٢٨٥٢ مستجد يوسف عبدالعزيز محمود عطا   .٨
    ٢٨٥٣ مستجد يوسف ھيثم اسماعيل اسماعيل   .٩
    ٢٨٥٤ باق ابتسام محمود محمد فولى   .١٠
    ٢٨٥٥ باق احمد انور ابراھيم محمد   .١١
    ٢٨٥٦ باق احمد جمال يحى على   .١٢
    ٢٨٥٧ باق احمد سامح المغاورى عباس   .١٣

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
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  ُيعتمد؛  رئيس اللجنة             رئيس القسم       وكيل الكلية لشئون الطالب                  أعضاء اللجنة 
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@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ١/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٧اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٨٥٨ باق احمد سمير سعد سيد   .١
    ٢٨٥٩ باق احمد سيد حسين محمد   .٢
    ٢٨٦٠ باق احمد شريف محمود خليل   .٣
    ٢٨٦١ باق صالح احمد حسيناحمد    .٤
    ٢٨٦٢ باق احمد عبدالسالم عبدالفتاح محمد   .٥
    ٢٨٦٣ باق احمد محمد جارحي عبدالظاھر عباس   .٦
    ٢٨٦٤ باق احمد محمد حامد مرسى   .٧
    ٢٨٦٥ باق احمد محمد عبدالرحمن احمد   .٨
    ٢٨٦٦ باق احمد محمد فتحى محمد   .٩
    ٢٨٦٧ باق احمد ناجح عباس امين   .١٠
    ٢٨٦٨ باق اسامه امام فولي عبدالعزيز   .١١
    ٢٨٦٩ باق اسالم ابوالعزايم محمد عبدالجليل   .١٢
    ٢٨٧٠ باق اسماء سامى امبابى رجب   .١٣
    ٢٨٧١ باق اسماء محمود رمضان يوسف   .١٤
    ٢٨٧٢ باق اسماعيل محمد نبيل محمد ربيع على   .١٥
    ٢٨٧٣ باق االء اسامه احمد سيبويه   .١٦
    ٢٨٧٤ باق السيد االمام على السيد عبد الكريم   .١٧
    ٢٨٧٥ باق الصادق صابر عابدين محمد   .١٨
    ٢٨٧٦ باق امير ياسر محمد عبدالعزيز   .١٩

 
  



 
  

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

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ١/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٨اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٨٧٧ باق عبدالغنياميمه نبيل عبدالعظيم    .١
    ٢٨٧٨ باق ايمان ابراھيم شحاته احمد حسن   .٢
    ٢٨٧٩ باق ايه عالءالدين حجازي طلب   .٣
    ٢٨٨٠ باق ايھاب خالد محمد فتح الباب   .٤
    ٢٨٨١ باق حسام احمد محمد عبدالحميد   .٥
    ٢٨٨٢ باق حسام شريف محمد شريف   .٦
    ٢٨٨٣ باق حسام عادل عبدالحميد كامل   .٧
    ٢٨٨٤ باق حسن شريف محمد شريف   .٨
    ٢٨٨٥ باق حسن محمد حسن محمد تراب   .٩
    ٢٨٨٦ باق حلمي نادي حلمي عبدالوھاب   .١٠
    ٢٨٨٧ باق حنان اسماعيل حسين اسماعيل   .١١
    ٢٨٨٨ باق خالد احمد محمود على   .١٢
    ٢٨٨٩ باق دنيا احمد عبدالفتاح دكروري   .١٣
    ٢٨٩٠ باق دينا عادل السعيد عبد العزيز خنيفر   .١٤
    ٢٨٩١ باق رضوى اشرف مصطفى عيد بطاح   .١٥
    ٢٨٩٢ باق زياد محمد فوزى محمد   .١٦
    ٢٨٩٣ باق ساره مجدى عبدالمنعم محمد   .١٧
    ٢٨٩٤ باق سعيد ماھر سعيد السيد ابراھيم   .١٨

 
  



 
  

  جامعة المنيا 
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@ïèÐ’Ûa@æbznßüaRPQY@M@RPRP@@
@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ١/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )١٩اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٨٩٥ باق سلمى محمد عبد الحميد علي   .١
    ٢٨٩٦ باق سمر محمد السيد عثمان   .٢
    ٢٨٩٧ باق سمر محمد خليل عبدالحكيم   .٣
    ٢٨٩٨ باق سميه حسين محمد محمد   .٤
    ٢٨٩٩ باق سميه عبدالباسط ابراھيم احمد   .٥
    ٢٩٠٠ باق الدين احمد حسن حافظشھاب    .٦
    ٢٩٠١ باق شھاب عاطف محمدربيع محمد   .٧
    ٢٩٠٢ باق شھاب محسن محمد حسن   .٨
    ٢٩٠٣ باق صابرين عيد صقر احمد   .٩
    ٢٩٠٤ باق طارق عبدالاله مھنى سميح   .١٠
    ٢٩٠٥ باق طارق محمد محمد عبدالقادر   .١١
    ٢٩٠٦ باق عاصم مصطفى عبد الاله ابو المعاطى   .١٢
    ٢٩٠٧ باق عبد الرحمن فتحى راشد احمد   .١٣

عبد الرحمن مخلوف عبد الرحمن    .١٤
 ابراھيم

    ٢٩٠٨ باق
    ٢٩٠٩ باق عبدالرحمن ياسر انور محمد   .١٥
    ٢٩١٠ باق عبدهللا صابر يونس احمد   .١٦
    ٢٩١١ باق عبدهللا معروف محمد بلھاس معروف   .١٧
    ٢٩١٢ باق عبدالعالعبدالمنعم ممدوح محمد    .١٨
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@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ١/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )٢٠اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٩١٣ باق عصام جمال محمد عبد العزيز   .١
    ٢٩١٤ باق عمر طارق نادى محمد   .٢
    ٢٩١٥ باق عمر عبد السالم فتحى عبد السالم   .٣
    ٢٩١٦ باق ابو بكر الصديق علىعمر محمد    .٤
    ٢٩١٧ باق عمر محمد محمد محمود   .٥
    ٢٩١٨ باق فاطمه الزھراء بھاء احمد اسماعيل   .٦
    ٢٩١٩ باق فتحي صالح سعيد عبدالسالم   .٧
    ٢٩٢٠ باق فضل شوقى عبد السند على   .٨
    ٢٩٢١ باق كريم فرج عبدالرازق المصري   .٩
    ٢٩٢٢ باق مؤمن رضا محمد حسان   .١٠

مؤمن عبد المالك محمد لطفى    .١١
 عبدالمالك

    ٢٩٢٣ باق
    ٢٩٢٤ باق محمد احمد عبد الحليم رشوان   .١٢
    ٢٩٢٥ باق محمد احمد عثمان سيد   .١٣
    ٢٩٢٦ باق بعذر محمد احمد يوسف محمود   .١٤
    ٢٩٢٧ باق محمد جمال محمد محمود   .١٥
    ٢٩٢٨ باق محمد حربى على محمد   .١٦
    ٢٩٢٩ باق محمد رأفت كامل عطا هللا   .١٧
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 ٢/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )٢١اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٩٣٠ باق محمد عادل محمد عفيفى   .١
    ٢٩٣١ باق محمد علي عبدهللا محمود   .٢
    ٢٩٣٢ باق محمد فاروق محمد محمد النشار   .٣
    ٢٩٣٣ باق محمد فيصل عبدالسالم ابوالحسين   .٤
    ٢٩٣٤ باق محمد محمود احمد محمد غريب   .٥
    ٢٩٣٥ باق محمد محيى شعبان يس   .٦
    ٢٩٣٦ باق محمد ممدوح خيشه صالح   .٧
    ٢٩٣٧ باق محمد ناصر اسماعيل محمد   .٨
    ٢٩٣٨ باق محمد يسرى على فراج   .٩
    ٢٩٣٩ باق محمود امام برنس على   .١٠
    ٢٩٤٠ باق محمود حمدي عبدالحميد محمد   .١١
    ٢٩٤١ باق محمود سعيد محمد احمد   .١٢
    ٢٩٤٢ باق محمود مؤمن طه حافظ   .١٣
    ٢٩٤٣ باق محمود محمد المھدي محمود حساني   .١٤
    ٢٩٤٤ باق محمود ناصر على عبد العزيز   .١٥
    ٢٩٤٥ باق محمود ھشام احمد عثمان   .١٦
    ٢٩٤٦ باق نور الدين كاملمروان اشرف    .١٧
    ٢٩٤٧ باق مريم اشرف عمر محمد   .١٨
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@ïa‰†Ûa@Ý–ÐÛaÞëþa@
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 ٢/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )٢٢اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٩٤٨ باق مريم شعبان محمد جابر   .١
    ٢٩٤٩ باق مصطفى حسانين صاوى مرسى   .٢
    ٢٩٥٠ باق المنعم ذكىمصطفى ذكى عبد    .٣
    ٢٩٥١ باق مصطفى كامل حلمى عبد الموجود   .٤
    ٢٩٥٢ باق مصطفى محمد زكريا محمد   .٥
    ٢٩٥٣ باق مصطفى محمد عبد المجيد عباس   .٦
    ٢٩٥٤ باق مصطفى محمد قطب ابراھيم   .٧
    ٢٩٥٥ باق مصطفى ھانى مصطفى احمد   .٨
    ٢٩٥٦ باق مصطفي جاد ابراھيم جاد   .٩
    ٢٩٥٧ باق مصطفي جعفر صابر علي   .١٠
    ٢٩٥٨ باق مصطفي جمال مصطفي عبدالحميد   .١١
    ٢٩٥٩ باق ممدوح محمد خطاب جاد   .١٢
    ٢٩٦٠ باق منار اسالم كامل السيد   .١٣
    ٢٩٦١ باق منار اشرف محمد توني   .١٤
    ٢٩٦٢ باق منار ياسر محمود علي   .١٥
    ٢٩٦٣ باق منال محمد جياب ابوضيف   .١٦
    ٢٩٦٤ باق منة هللا عبدالحميد غالب عوده صوان   .١٧
    ٢٩٦٥ باق مي سمير محمد منير علي   .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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٢/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )٢٣اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٩٦٦ باق نادر محمد صابر محمد   .١
    ٢٩٦٧ باق نادين وائل محمد زكى محمود   .٢
    ٢٩٦٨ باق نجاه حسام بسيونى احمد   .٣
    ٢٩٦٩ باق ندى حسب النبى عمر حسب النبى   .٤
    ٢٩٧٠ باق ندى محمود جابر السعدى   .٥
    ٢٩٧١ باق ندى معن محمد عبد الشافى   .٦
    ٢٩٧٢ باق ندي اشرف مصطفي محمد   .٧
    ٢٩٧٣ باق نھال جمال خلف عبد النبي   .٨
    ٢٩٧٤ باق مناعنھال مناع محمد    .٩
    ٢٩٧٥ باق نوران محمد ابراھيم محمد ابراھيم   .١٠

 
  



 
  

  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@

@òÓŠÐÛa@@@μëþaM@lbnãa@

 ٢/١/٢٠٢٠ التاريخ:   )٢٤اللجنة: 

 االسم م
حالة 
 القيد

رقم 
 الجلوس

مالحظات  الدرجة  إمضـــــــاء الطالب

    ٢٩٧٦ باق ھاجر ھانى فتحى احمد   .١
    ٢٩٧٧ باق ھاجر ھالل محمد عبد الجيد   .٢
    ٢٩٧٨ باق سيد شعبان على ھانى   .٣
    ٢٩٧٩ باق ھدى عبدالرافع عبدالمالك عبدالسيد   .٤
    ٢٩٨٠ باق ھدي جمال امين اسماعيل   .٥
    ٢٩٨١ باق ھدير حسام محمد بھيج   .٦
    ٢٩٨٢ باق والء فتحى محمد البرنس   .٧
    ٢٩٨٣ باق والء محمد يونس حسب النبي   .٨
    ٢٩٨٤ باق وليد عبدالاله سيد عبدالاله   .٩
    ٢٩٨٥ باق وليد كحول مصطفى عبد النعيم   .١٠
    ٢٩٨٦ باق ياسمين خالد عبدهللا حسوبة   .١١

 


