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سم 
ا

المادة

التمدٌر

سم 
ا

المادة

حالة
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سبة
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التمدٌر

التمدٌر

التمدٌر

ممتاز مع 

مرتبة الشرف
91.08 847

ناجح ممتاز 93.33 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا مستجد
دمحم سعدي الطٌب حسان 4186 1

جٌد جدا مع 

مرتبة الشرف
89.35 831

ناجح ممتاز 90 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌد ممتاز مستجد
دمحم رجب حمزة الراوي 4185 1

جٌد جدا مع 

مرتبة الشرف
88.28 821

ناجح ممتاز 90 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جٌد مستجد
امٌنه عبده سلٌمان عسران 4042 2

جٌد جدا مع 

مرتبة الشرف
86.77 807

ناجح ممتاز 90.74 جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مستجد
هٌثم موسى ٌوسف مهدى 4239 3

جٌد جدا مع 

مرتبة الشرف
85.00 790.5

ناجح ممتاز 90 جٌد ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز مستجد فاطمه محمود عبدالفتاح 

عطٌتو
4169 4

جٌد جدا مع 

مرتبة الشرف
84.68 787.5

ناجح جٌد جدا 83.89 جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممبول ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد مستجد اسامه مملد حسن 

عبدالجلٌل
4016 5

جٌد جدا مع 

مرتبة الشرف
84.19 783

ناجح جٌد جدا 85.19 ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممبول ممتاز مستجد
احمد دمحم شولً احمد 4012 6

جٌد جدا مع 

مرتبة الشرف
82.69 769

ناجح جٌد جدا 81.11 ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد مستجد مها الناجح خلف 

عبداللطٌف
4210 7

جٌد جدا
81.83 761

ناجح جٌد جدا 85.56 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌد جٌد جٌد جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا مستجد اٌمان بركات عبدالاله 

موسً
4045 8

جٌد جدا مع 

مرتبة الشرف
81.72 760

ناجح جٌد جدا 80.37 جٌد ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول جٌد مستجد هاله ابراهٌم عبدالوارث 

احمد
4227 9

جٌد جدا 81.45 757.5
ناجح جٌد جدا 84.07 ممبول ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا مستجد

نورا فرج على ٌونس 4222 10

جٌد جدا 81.29 756
ناجح جٌد جدا 85.19 ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز ممبول ممتاز ممتاز ممتاز جٌد ممتاز مستجد

نعمه ٌوسف شعبان عمر 4219 11

جٌد جدا 81.18 755
ناجح جٌد 79.26 جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول جٌدجدا مستجد

زٌنب علً احمد حسن 4100 12

جٌد جدا 80.16 745.5
ناجح جٌد جدا 85.19 ممتاز ممتاز جٌد ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا مستجد سحر صالح الدٌن  وهب 

هللا  خلٌفه
4108 13

طالب ناجحون وحاصلون على تمدٌر عـام ممتاز:                                        أوال  

اللغة 

االوربٌة

النمد 

االدبً 

الحدٌث

علم اللغة 

الممارن 

والتمابلً

2021/2020للعام الجامعً  (انتظــام )إظهار الفرلة الرابعة 

الحضارة 

و النظم 

االسالمٌة

ممررات التخلف الفصل الدراسً الثانً

المجموع التراكمى

2مادة التخلف  1مادة التخلف  السنة الحالٌة

كلٌة دارالعلوم

نصوص 

من االدب 

الحدٌث

الحروب 

الصلٌبٌة 

وتارٌخ 

(4)النحو

االتجاهات

 اللغوٌة 

الحدٌثة

االدب 

العربى 

الحدٌث

اٌات 

االحكام 

واصول 

تدرٌبات 

بالغٌة

طال ب ناجحون وحاصلون على تمدٌرعـام  جٌد جدا: ثانٌا  

التصوف 

و الفكر 

االسالمى 

الصرف 

و المافٌة
بٌــــانـــات الطـــــــــالـــــــــــــــــــــــب 

(اسم الطالب-حالة الطالب-رلم الجلوس -مسلسل ) 

مواد التخلف مواد الفصل الدراسً
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جٌد 79.68 741
ناجح جٌد 77.78 ممبول ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا جٌد جٌد جٌد ممتاز مستجد

نها حسنى عبد العزٌز احمد 4221 1

جٌد 79.57 740
ناجح جٌد جدا 82.22 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا مستجد سماح عبدالرحٌم اٌوب 

حفنى
4111 2

جٌد
79.49 858.5

(ناجح) جٌد جدا 85.56 ممتاز ممتاز جٌد ممبول ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جٌدجدا بالى نسٌمه احمد ابوالمجد 

شرلاوى
4218 3

جٌد 78.33 728.5
ناجح جٌد جدا 82.59 جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد جٌد مستجد

دٌنا حمدي دمحم أحمد 4082 4

جٌد 78.28 728
ناجح جٌد جدا 81.11 جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممتاز ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌد ممتاز مستجد

اٌمان احمد محمود دمحم 4044 5

جٌد 77.80 723.5
ناجح جٌد جداً 80 جٌد ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممبول جٌدجدا مستجد

رانٌا دمحم عبدالرضى احمد 4086 6

جٌد 76.67 713
ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

ناجح جٌد 76.3 ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممبول ممبول جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌد مستجد دولت محفوظ ابوالوفا 

محمود
4081 7

جٌد 76.61 712.5
ناجح جٌد 77.04 جٌدجدا ممتاز جٌد جٌد ممتاز ممبول ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا مستجد

اسالم عادل سٌد عوض هللا 4022 8

جٌد 76.56 712
ناجح جٌد جدا 80 جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز ممتاز ممبول جٌدجدا مستجد نورهان ناصر ابوالحجاج 

عبدالعال
4223 9

جٌد 75.75 704.5
ناجح جٌد جدا 80 ممبول ممتاز ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد ممبول جٌد مستجد عبدالباسط دمحم عزوز 

عبدهللا
4136 10

جٌد 75.70 704
ناجح جٌد جدا 80 جٌدجدا ممتاز ممبول جٌد ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌد جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌدجدا مستجد

امٌمه معوض عربً حامد 4041 11

جٌد 74.95 697
ناجح جٌد 72.78 ممتاز ممتاز ممبول جٌدجدا ممتاز ممبول جٌدجدا جٌد ممبول جٌدجدا جٌدجدا ممبول جٌدجدا مستجد

زٌنب عثمان حسن السٌد 4099 12

جٌد 74.73 695
ناجح جٌد 73.7 ممبول ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا ممبول ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممبول جٌد مستجد

فاطمه دمحم الصادق محمود 4168 13

جٌد
71.16 768.5

(ناجح) جٌد 72.04 ممبول جٌد جٌد ممبول ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا جٌد ممبول بالى
نفٌسه على حسٌن دمحم 4220 14

جٌد
70.00 756

ناجح جٌد 67.22 ممبول جٌدجدا جٌد ممبول ممبول جٌدجدا ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد ممبول ممبول بالى
حنان دمحم احمد علً 4073 15

جٌد
69.81 754

ناجح ممبول 64.63 ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد ممبول بالى
وفاء رمضان على مصطفى 4240 16

جٌد
68.84 743.5

ناجح ممبول 63.52 ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول جٌدجدا ممبول جٌدجدا ممبول جٌد بالى
اٌه حسن عباس حفنً 4053 17

جٌد
67.96 734

ممبول علم 

الكالم 

والفلس

(ناجح) جٌد 67.04 ممبول جٌدجدا جٌد ممبول جٌدجدا جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد ممبول جٌدجدا ممبول بالى
ابراهٌم ربٌع عبده غالب 4001 18

جٌد
66.62 719.5

(ناجح) ممبول 61.67 ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد ممبول جٌد جٌد ممبول بالى
اٌه سعٌد احمد صابر 4056 19

جٌد
65.79 710.5

(ناجح) جٌد 68.89 جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول جٌدجدا ممبول ممبول جٌد جٌد جٌد ممبول مستجد
غاده عصام فهمى دمحم 4161 20

طالب ناجحون وحاصلون على تمدٌر عام جٌد: ثالثا 
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جٌد 74.57 693.5
ناجح جٌد 74.44 ممتاز جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد جٌد ممبول مستجد

رلٌه صبري دمحم احمد 4091 21

جٌد 74.57 693.5
ناجح جٌد 72.22 جٌدجدا جٌد ممبول ممتاز جٌد ممبول ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد مستجد عفاف عبدالراضى 

عبدالعزٌز سعد
4150 22

جٌد 74.30 691
ناجح جٌد 77.78 جٌد ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممبول ممتاز ممبول ممتاز مستجد

اسماء عماري عبادي دمحم 4025 23

جٌد 73.98 688
ناجح جٌد 79.26 ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممبول ممبول ممتاز جٌد ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا مستجد اٌات محسن صالح 

عبدالمتجلى
4043 24

جٌد 73.76 686
ناجح جٌد 77.41 جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممتاز ممبول ممبول جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا جٌد جٌد مستجد

اٌمان عبدالاله حسن احمد 4047 25

جٌد 73.71 685.5
ناجح جٌد 76.3 جٌد ممتاز جٌد ممتاز ممتاز ممبول جٌدجدا جٌد ممبول جٌدجدا جٌد جٌد جٌد مستجد

رانٌا حسن عبدالحلٌم حسن 4085 26

جٌد 73.55 684
ناجح جٌد جدا 80 جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز ممبول ممبول جٌد جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌدجدا جٌد مستجد اٌه خالد ابراهٌم 

عبداللطٌف
4054 27

جٌد 73.39 682.5
ناجح جٌد 73.33 ممبول ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول جٌدجدا جٌد ممبول جٌد ممتاز جٌد ممبول مستجد فٌروز دمحم عبدالنظٌر دمحم 

فرغلً
4173 28

جٌد 73.17 680.5
ناجح جٌد 72.04 جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌد جٌد جٌد جٌدجدا ممبول جٌدجدا جٌدجدا مستجد

االمٌر ناصر عبدالعزٌز دمحم 4029 29

جٌد 72.90 678
ناجح جٌد 73.52 ممتاز جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد ممبول جٌد مستجد احمد عمر كمال الدٌن 

الصادق
4010 30

جٌد 72.63 675.5
ناجح جٌد جدا 80 ممتاز ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا مستجد

اٌمان موسى احمد حسن 4050 31

جٌد 72.58 675
ناجح جٌد 69.63 جٌدجدا ممتاز جٌد جٌد ممتاز ممبول ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول ممبول جٌدجدا مستجد زٌنب عبدالرازق دمحم 

عبدهللا
4098 32

جٌد 72.53 674.5
ناجح جٌد 75.19 جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممبول جٌدجدا جٌد جٌد جٌد جٌد ممبول جٌدجدا مستجد على عبدالمنعم على 

ابراهٌم
4153 33

جٌد 72.47 674
ناجح جٌد 74.81 ممتاز جٌد ممتاز جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممبول مستجد

سهٌر عادل دمحم مرسى 4117 34

جٌد 72.42 673.5

ناجح جٌد جدا 80 ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممبول جٌدجدا مستجد

دٌنا عادل علً دمحم 4083 35

جٌد 72.42 673.5
ناجح علم 

الكالم 

والفلس

ناجح جٌد 74.26 جٌد جٌدجدا ممبول ممتاز جٌدجدا ممبول جٌدجدا جٌد جٌد جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا مستجد
عالء احمد دمحم اسماعٌل 4151 36

جٌد 72.31 672.5
ناجح جٌد جدا 80.74 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد مستجد هوٌدا عبدالرحٌم دمحم 

صدٌك
4238 37

جٌد 72.15 671
ناجح جٌد 72.59 ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز ممبول جٌد جٌد جٌد ممبول ممتاز ممبول جٌد مستجد

اسماء فوزى دمحم السمان 4026 38

جٌد 71.94 669
ناجح جٌد جدا 80.74 جٌدجدا ممتاز ممتاز جٌد ممتاز ممبول ممتاز جٌد ممبول جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا مستجد

محمود علً دمحم بدوي 4198 39

جٌد 71.67 666.5
ناجح جٌد 72.59 ممتاز جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد ممبول جٌد مستجد

دعاء دمحم مصطفً علً 4079 40
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جٌد 71.67 666.5
ناجح جٌد 75.19 جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز ممبول جٌد جٌد ممبول جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌد مستجد

عزه دمحم عبدهللا احمد 4149 41

جٌد 71.51 665
ناجح جٌد 76.67 ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز ممبول ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممبول ممتاز مستجد شٌماء ابراهٌم عبدالهادى 

ابراهٌم
4123 42

جٌد 71.51 665
ناجح جٌد 68.52 جٌدجدا جٌد ممبول جٌدجدا ممتاز ممبول جٌدجدا جٌد ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول مستجد

شٌماء احمد خرٌشى حامد 4126 43

جٌد 71.29 663
ناجح جٌد 74.07 ممبول جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا مستجد

الهام مصطفً دمحم مصطفً 4032 44

جٌد 71.13 661.5
ناجح جٌد 71.11 جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول جٌد جٌد جٌد ممبول جٌد جٌد جٌدجدا مستجد

رٌهام حسام رفعت دمحم 4096 45

جٌد 70.97 660
ناجح جٌد 70 ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممبول ممبول جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد مستجد

مصطفً عبده فراج حسن 4203 46

جٌد 70.91 659.5
ناجح جٌد 69.26 ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد ممبول جٌدجدا ممبول ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد مستجد هناء عبدالمعطً احمد 

عثمان
4236 47

جٌد 70.81 658.5
ناجح جٌد 72.59 جٌدجدا ممتاز جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌدجدا ممبول جٌدجدا ممتاز جٌد ممبول جٌد مستجد

اسعد حسانً دمحم دكرونى 4020 48

جٌد 70.81 658.5
ناجح جٌد 67.78 ممبول جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز ممبول جٌد ممبول جٌد ممبول جٌدجدا جٌد جٌد مستجد

مصطفً دمحم عرابً بغدادي 4205 49

جٌد 70.75 658
ناجح جٌد 72.22 جٌد جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز ممبول جٌدجدا جٌد جٌد جٌد جٌدجدا ممبول جٌدجدا مستجد

ساره حسٌن ٌوسف دمحم 4104 50

جٌد 70.65 657
ناجح جٌد 74.07 جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول ممبول جٌدجدا ممبول جٌدجدا جٌد ممتاز جٌد مستجد

سهام خلٌل على عباس 4115 51

جٌد 70.65 657
ناجح جٌد 68.89 جٌد جٌدجدا ممبول جٌد ممتاز ممبول جٌدجدا ممبول ممبول جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا مستجد

شرٌف دمحم عفٌفى على 4120 52

جٌد 70.59 656.5
ناجح جٌد 71.48 ممبول ممتاز ممبول جٌد ممتاز ممبول جٌد جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول جٌدجدا مستجد

دٌنا عبدالسالم على محمود 4084 53

جٌد 70.59 656.5
ناجح جٌد 68.52 ممتاز ممتاز جٌد ممبول ممتاز ممبول ممبول ممبول ممبول جٌدجدا جٌد ممبول جٌد مستجد فاطمه عبد الداٌم البدرى 

احمد
4167 54

جٌد 70.43 655
ناجح جٌد 71.11 جٌد ممتاز ممبول جٌد ممتاز جٌد جٌد جٌد ممبول جٌد جٌدجدا جٌد جٌد مستجد صابرٌن النوبً الزممان 

موسً
4129 55

جٌد 70.05 651.5
ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

ناجح جٌد 75.56 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد ممبول ممبول مستجد
دنٌا نصر عطا حسانٌن 4080 56

جٌد 70.00 651
ناجح جٌد 73.7 ممبول ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول جٌد جٌد جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌدجدا مستجد

ندا دمحم عبدالهادى زٌان 4216 57

جٌد 69.84 649.5
ناجح جٌد 69.63 جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممبول جٌدجدا ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول جٌد مستجد

امٌره علً احمد احمد 4039 58

جٌد 69.62 647.5
ناجح جٌد 73.89 جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد جٌد جٌد ممبول ممتاز جٌدجدا مستجد

عاصم حسٌن سعٌد عطٌتو 4135 59

جٌد 69.57 647
ناجح جٌد 69.63 جٌد جٌد جٌد جٌد جٌدجدا ممبول جٌد ممبول جٌد ممتاز جٌدجدا ممبول جٌد مستجد

اسالم رفاعى عابدٌن دمحم 4021 60
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جٌد 69.46 646
ناجح جٌد 74.81 ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول جٌد جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممتاز جٌد مستجد

علٌاء عصمت احمد عمران 4156 61

جٌد 69.35 645
ممبول الصر

ف 

والعرو

ناجح جٌد 72.59 جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممبول ممبول جٌد جٌدجدا جٌد ممبول جٌدجدا جٌد مستجد
اٌناس رشاد مهران احمد 4052 62

جٌد 69.35 645
ناجح جٌد 74.44 ممتاز جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول ممبول جٌدجدا جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد مستجد

شرٌفه بكري شحاته دمحم 4121 63

جٌد 69.30 644.5
ناجح جٌد 70.19 جٌد جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ممبول ممبول جٌد جٌد ممبول ممتاز جٌد جٌد مستجد

الشٌماء منصور فؤاد ادم 4031 64

جٌد 69.19 643.5
ناجح جٌد 68.52 جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممبول جٌدجدا ممبول ممبول ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول جٌدجدا مستجد

اٌه خالد فتح هللا عبدالغنى 4055 65

جٌد 69.19 643.5
ممبول االدب 

العباس

ى 

ناجح جٌد 66.3 جٌد ممتاز جٌد ممبول جٌدجدا ممبول ممبول جٌد جٌد ممبول جٌد جٌد ممبول مستجد
والء ابوالوفا احمد بكٌر 4241 66

جٌد 69.09 642.5
ناجح جٌد جدا 80 ممتاز ممتاز جٌدجدا ممبول ممتاز جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد مستجد دمحم عبدالناصر احمد 

محمود
4187 67

جٌد 68.92 641
ناجح جٌد 68.7 ممبول جٌد جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد جٌد مستجد

فكري حربً فكري السٌد 4171 68

جٌد 68.87 640.5
ناجح جٌد 65.93 ممبول ممتاز جٌدجدا ممبول ممتاز ممبول ممبول جٌد ممبول جٌدجدا جٌد ممبول ممبول مستجد

هبه فرٌد فؤاد احمد فرغلى 4230 69

جٌد 68.76 639.5

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

ٌة 

ناجح جٌد 71.48 جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول ممبول جٌد ممبول جٌدجدا جٌد جٌد ممبول مستجد
زٌنب كمال السنوسى 

صادق
4101 70

جٌد 68.71 639

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

ٌة 

ناجح جٌد 71.3 جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا ممبول ممبول جٌد مستجد

مرٌم ممدوح دمحم عبدالعلٌم 4201 71

جٌد 68.55 637.5
ناجح جٌد 69.63 جٌد ممتاز جٌد ممتاز جٌدجدا ممبول ممبول ممبول ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممبول مستجد

ندا حسن بدوي بٌومً 4214 72

جٌد 68.49 637
ناجح جٌد 66.67 جٌد جٌد جٌد جٌد ممتاز جٌد جٌد ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول جٌد مستجد

ضحً عبده برعً عثمان 4132 73

جٌد 68.28 635
ناجح جٌد 74.44 ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز جٌد ممبول جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول مستجد

دمحم اٌمن احمد عبدالمنعم 4181 74

جٌد 68.23 634.5
ناجح جٌد 68.89 ممبول ممتاز جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌد جٌدجدا جٌد ممبول ممبول ممبول جٌد مستجد

ٌاسمٌن احمد فكٌر احمد 4243 75

جٌد 67.96 632
ناجح جٌد 69.63 جٌد جٌد جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌدجدا جٌد جٌد جٌد جٌد ممبول جٌد مستجد

اٌه سمٌر حسٌن محمود 4057 76

جٌد 67.69 629.5

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

ٌة 

ناجح جٌد 68.89 ممبول جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا ممبول ممبول جٌدجدا جٌد ممتاز ممبول ممبول ممبول مستجد

اٌه دمحم سٌد عثمان 4062 77

جٌد 67.69 629.5

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

ٌة 

ناجح جٌد 70.74 ممبول ممتاز جٌد جٌد ممتاز ممبول ممبول جٌد جٌد جٌدجدا جٌد ممبول جٌدجدا مستجد
شٌماء احمد اسماعٌل 

عبدالمجٌد
4125 78
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جٌد 67.47 627.5

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

ٌة 

والمغر

ناجح جٌد 69.63 ممبول ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول ممبول جٌدجدا ممبول جٌد ممبول جٌدجدا ممبول مستجد

علٌاء عادل بدري باشا 4155 79

جٌد 67.47 627.5

ناجح جٌد 72.96 ممتاز جٌدجدا ممبول جٌد ممتاز ممبول جٌدجدا ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممبول جٌدجدا مستجد
محمود سماسٌرى دمحم 

سماسٌرى
4193 80

جٌد 67.04 623.5
ناجح جٌد 71.85 جٌد ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممبول جٌد جٌدجدا جٌد ممبول جٌد جٌد جٌد مستجد

دعاء عاٌد فهمً دمحم 4076 81

جٌد 66.40 617.5
ناجح جٌد 67.04 ممبول جٌدجدا ممبول ممبول ممتاز ممبول ممتاز جٌد جٌد جٌد ممبول ممبول جٌد مستجد عبدالغنى عبدالممصود 

شحاته حمٌد
4140 82

جٌد 66.40 617.5
ممبول االدب 

العباس

ى 

ناجح جٌد 66.67 جٌد ممتاز جٌدجدا جٌد ممتاز ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول مستجد
دمحم خلف دمحم الصغٌر 4184 83

جٌد 66.29 616.5
ناجح ممبول 62.22 ممبول جٌدجدا ممبول جٌد ممتاز ممبول ممبول ممبول ممبول جٌدجدا ممبول ممبول ممبول مستجد اسراء لطف هللا عبدالمادر 

عبدالعزٌز
4018 84

جٌد 66.29 616.5
ممبول االدب 

العباس

ى 

ناجح جٌد 69.63 جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول جٌدجدا جٌد مستجد
اٌه دمحم النوبً دمحم 4061 85

جٌد 66.08 614.5
ناجح جٌد 68.52 جٌدجدا ممتاز ممبول جٌد ممتاز ممبول ممبول جٌدجدا ممبول جٌدجدا ممبول جٌد ممبول مستجد امل عبد البارى احمد عبد 

الماجد
4036 86

جٌد 66.08 614.5
ممبول االدب 

العباس

ى 

ناجح جٌد 65.56 ممبول ممتاز جٌد جٌد جٌدجدا ممبول ممبول ممبول جٌد جٌد جٌد ممبول جٌد مستجد
ندي عاطف زٌدان سٌف 4217 87

جٌد 66.02 614
ناجح ممبول 64.81 جٌد ممبول جٌد جٌد جٌدجدا ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول ممبول جٌد جٌد مستجد السعٌد رجب سعد ابراهٌم 

ماضى
4030 88

جٌد 65.91 613
ناجح ممبول 62.22 ممبول ممتاز ممبول جٌد جٌدجدا ممبول ممبول جٌد جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول مستجد محمود عاطف حلمً 

عبدالعال
4196 89

جٌد 65.91 613
ناجح جٌد 71.48 جٌدجدا ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول ممتاز ممبول جٌد ممبول ممبول جٌد جٌد مستجد هاجر دمحم السعٌد عبد 

الحلٌم
4226 90

جٌد 65.70 611
ناجح جٌد 70 ممتاز جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول ممبول جٌد جٌد ممبول جٌد جٌد جٌد مستجد

خالد دمحم فاوى صدٌك 4075 91

جٌد 65.59 610
ناجح جٌد 65.93 ممبول جٌدجدا جٌدجدا ممبول ممتاز ممبول جٌد جٌد جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول مستجد ٌوسف لندٌل ٌوسف 

ابراهٌم
4247 92

جٌد 65.38 608
ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

ناجح جٌد 65.19 جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممبول ممبول جٌد ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول مستجد
رٌهام ٌاسر عبدالحكٌم دمحم 4097 93

جٌد 65.38 608
ناجح ممبول 64.81 ممبول جٌدجدا جٌد ممبول ممتاز ممبول ممبول جٌد ممبول جٌدجدا ممبول ممبول جٌد مستجد شٌماء ابوبكر احمد 

اسماعٌل
4124 94

جٌد 65.38 608
ناجح جٌد 68.52 ممبول جٌد ممتاز جٌدجدا ممتاز ممبول جٌد جٌد جٌد ممبول ممبول ممبول جٌد مستجد مصطفى محمود 

عبدالحمٌد ابوالمجد
4207 95

جٌد 65.27 607
ناجح جٌد 72.59 جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول ممتاز ممبول جٌد جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممبول مستجد

اٌمان دمحم حسن مطاوع 4049 96

جٌد 65.00 604.5
ناجح ممبول 60.37 ممبول جٌد جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ممبول جٌد ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول جٌد مستجد عبدالرحمن حماده احمد 

عرابى
4137 97

طالب ناجحون وحاصلون على تمدٌر عام ممبول:  رابعا 
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ممبول 62.96 585.5
ناجح ممبول 64.81 ممبول جٌدجدا جٌد ممتاز جٌدجدا ممبول جٌد ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول جٌد مستجد احمد عبدالمنعم حباشى 

عبٌد
4009 1

ممبول 64.41 599
ناجح ممبول 62.59 ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد مستجد

امٌره مختار دمحم محمود 4040 2

ممبول 63.12 587
ناجح جٌد 73.33 ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممبول ممبول ممتاز جٌد جٌدجدا ممبول جٌدجدا جٌد جٌد مستجد

خالد حلمى دمحم عزالدٌن 4074 3

ممبول 62.37 580
ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

ناجح ممبول 60.74 ممبول جٌدجدا جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد جٌد مستجد
رحاب جمال على دمحم 4087 4

ممبول 63.06 586.5
ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالمٌة 

ممبول االدب 

العباس

ى 

ناجح ممبول 61.48 ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول مستجد
رحمه عبدالنعٌم عالم دمحم 4088 5

ممبول 58.92 548
ناجح ممبول 60.74 جٌدجدا جٌدجدا ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد مستجد رضوان محمود سٌد 

ابراهٌم
4090 6

ممبول 63.23 588
ممبول االدب 

العباس

ى 

ناجح ممبول 59.63 ممبول جٌد ممبول ممبول جٌدجدا ممبول ممبول جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول مستجد
رلٌه دمحم مكً علً 4094 7

ممبول 60.48 562.5
ناجح جٌد 65.56 جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌد ممبول جٌدجدا ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول جٌد مستجد صبحى احمد صبحى 

ابراهٌم
4131 8

ممبول 63.06 586.5
ناجح جٌد 65.56 ممبول جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌد جٌد ممبول جٌد ممبول جٌد ممبول مستجد عبدالعزٌز دمحم حامد 

عبدالرحٌم
4139 9

ممبول 61.02 567.5
ناجح ممبول 60 ممبول جٌدجدا جٌد ممبول ممبول ممبول جٌدجدا ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول جٌد مستجد عبدالمنعم احمد على 

عبدالحمٌد
4142 10

ممبول 61.88 575.5
ناجح ممبول 63.7 ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد جٌد مستجد

عرفات شرف عبدالاله دمحم 4146 11

ممبول 62.42 580.5
ممبول تدرٌبا

ت 

ادبٌة 

ناجح ممبول 64.44 جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول مستجد عرفه رمضان عرفه 

ابراهٌم عرفه
4147 12

ممبول
64.86 700.5

ناجح جٌد 65.74 ممبول جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممبول ممبول جٌد ممبول ممتاز ممبول ممبول جٌد مستجد
سهام احمد جادو النور دمحم 4114 13

ممبول
64.81 700

ممبول االدب 

العباس

ى 

ناجح جٌد 65.19 جٌد جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ممبول ممبول جٌد ممبول جٌدجدا ممبول ممبول ممبول مستجد اسراء محمود عبد العزٌز 

على
4019 14

ممبول
64.26 694

ممبول االدب 

العباس

ى 

ناجح جٌد 65.56 ممبول جٌد جٌدجدا جٌد ممتاز ممبول جٌد جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول مستجد
ساره جابر احمد فراج 4103 15

ممبول
62.92 679.5

(ناجح) جٌد 65 جٌد جٌد جٌد ممبول جٌدجدا ممبول ممبول جٌد جٌد جٌدجدا ممبول ممبول ممبول مستجد شهاب  سلطان محمود 

سلطان
4122 16

ممبول
60.37 652

ممبول االدب 

العباسى 

واالندلسى

ممبول االدب 

الممارن

 

(ناجح) جٌد 69.26 جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ممبول جٌد جٌد جٌد جٌد ممبول ممبول جٌد مستجد عالء غانم عبدالعال 

مصطفى
4152 17

ممبول
60.09 649

ناجح جٌد 67.04 ممبول جٌد جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول جٌدجدا جٌدجدا ممبول جٌد جٌد جٌد بالى
دمحم بهجت حسٌن دمحم 4182 18

ممبول 64.19 597
ناجح جٌد 69.63 جٌدجدا جٌد جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌد جٌد ممبول جٌدجدا ممبول جٌد جٌد مستجد

عزام ابوزٌد سٌد ابوزٌد 4148 19

ممبول 61.18 569
ممبول االدب 

العباس

ى 

ناجح جٌد 68.89 جٌد جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممبول جٌدجدا ممبول ممبول جٌد ممبول جٌد جٌدجدا مستجد
على ماهر فوزى بهنساوي 4154 20

ممبول 63.98 595
ناجح جٌد 65 جٌد جٌدجدا ممبول ممبول جٌدجدا ممبول جٌدجدا ممبول جٌد ممبول ممبول جٌدجدا ممبول مستجد

عمر دمحم عبدالصبور حسن 4160 21
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ممبول 63.87 594
ناجح جٌد 72.22 ممتاز ممتاز جٌد جٌد ممتاز ممبول جٌدجدا جٌد ممبول ممبول ممبول جٌد جٌدجدا مستجد

غاده ٌوسف لطفى محمود 4162 22

ممبول 63.17 587.5
ناجح جٌد 69.26 جٌد جٌد جٌدجدا ممبول جٌدجدا ممبول ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد جٌد ممبول جٌد مستجد

دمحم احمد دمحم على 4178 23

ممبول 62.42 580.5
ناجح ممبول 64.44 ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول مستجد دمحم االمٌن تغٌان احمد عبد 

الحافظ
4180 24

ممبول 60.43 562
ممبول الصر

ف 

والعرو

ناجح ممبول 64.44 جٌد جٌدجدا جٌد جٌد جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول جٌدجدا مستجد
مؤمن  دمحم المصطفً دمحم 4177 25

ممبول 63.33 589
ناجح ممبول 61.48 ممبول جٌدجدا ممبول جٌد جٌدجدا ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد مستجد مصطفً عوض هللا دمحم 

عبادي
4204 26

ممبول
60.00 648

ناجح ممبول 61.11 ممبول جٌد ممتاز ممبول جٌد ممبول ممبول جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول مستجد سمر مصطفى على 

مصطفى
4113 27

ممبول
59.95 647.5

ممبول االدب 

العباس

ى 

ناجح ممبول 61.48 جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول جٌدجدا ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول مستجد فاروق سعد فاروق السٌد 

احمد
4164 28

ممبول
59.81 646

ناجح ممبول 59.81 ممبول جٌدجدا جٌد ممبول ممبول ممبول جٌد جٌد جٌد جٌد ممبول ممبول ممبول بالى
تٌسٌر حماده بدوي هاشم 4063 29

ممبول
58.38 630.5

ناجح ممبول 58.7 ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول بالى
جمال ناصر دمحم حماد 4065 30

غ اللغة 

االوروبٌة

- 

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

دور ثان ممبول 57.78 ممبول جٌد ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد مستجد ابراهٌم دمحم عبدالهادى 

احمد
4002 1

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

(دور ثان) (دور ثان) جٌد جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ضعٌف 

جدا

ممبول جٌدجدا ممبول جٌدجدا ممبول جٌد جٌد مستجد احمد السٌد عبدالحمٌد 

شمروخ
4004 2

دور ثان دور ثان جٌد ممتاز جٌدجدا ممبول جٌدجدا ضعٌف جٌد ممتاز ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد مستجد
احمد جابر محمود حسن 4005 3

ناجح علم 

الكالم 

والفلس

دور ثان دور ثان ممبول جٌدجدا جٌد ضعٌف 

جدا

جٌدجدا ممبول جٌد جٌد ممبول جٌدجدا ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد مستجد
احمد طلعت لناوى فرغلى 4006 4

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد ممبول جٌد جٌدجدا جٌد جٌد مستجد
احمد عبد الحمٌد احمد دمحم 4007 5

دور ثان دور ثان ممبول ممتاز جٌد جٌد جٌد ممبول ممتاز ممبول جٌد جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد مستجد
احمد دمحم باشا دمحم صالح 4011 6

(دور ثان) (دور ثان) ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ممتاز ممبول جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول جٌدجدا ضعٌف 

جدا

مستجد
احمد دمحم فهمى دمحم 4013 7

(دور ثان) (دور ثان) ممتاز جٌدجدا ممبول ممتاز ممتاز ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد ممبول مستجد احمد محمود علً 

السنوسى
4014 8

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌدجدا جٌد ممبول ممتاز ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول مستجد
اسالم عبدالكرٌم احمد دمحم 4023 9

دور ثان دور ثان ممبول ممتاز ممبول جٌد جٌدجدا ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد ممبول مستجد
اسالم عبدالمنعم احمد نور 4024 10

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز ضعٌف 

جدا

جٌدجدا ممبول ممبول ممتاز جٌد جٌد جٌد مستجد
اسماء دمحم احمد على 4027 11

ً طالب ناجحون ولهم حك الدخول لدور أكتوبر: خامسا
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(دور ثان) (دور ثان) جٌد جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد جٌد جٌدجدا ممبول جٌد ممبول مستجد
امانً سٌد اسماعٌل محمود 4033 12

دور ثان دور ثان جٌدجدا ممتاز جٌد جٌد ممتاز ضعٌف ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول مستجد
امل عاشور عربى ركابى 4035 13

دور ثان دور ثان ممبول ممتاز جٌد جٌد ممتاز ممبول ممتاز ممبول ممبول جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد مستجد
امٌره ربٌع تهامى دمحم 4037 14

(دور ثان) (دور ثان) جٌد جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ضعٌف 

جدا

ممتاز جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول جٌدجدا مستجد امٌره عبدالعزٌز دمحم 

عبدالرحمن بركات
4038 15

دور ثان دور ثان جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول ممبول جٌد ضعٌف 

جدا

مستجد اٌمان عبدالمنعم دمحم ربٌع 

عبدهللا
4048 16

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممبول مستجد
اٌه عامر عبدالرحمن عامر 4059 17

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالمٌة 

ممبول االدب 

العباس

ى 

دور ثان دور ثان جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا ممتاز ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد ممبول مستجد
اٌه عنتر سٌد صدٌك 4060 18

دور ثان دور ثان 0 جٌد جٌدجدا جٌد ضعٌف 

جدا

ممتاز ممبول جٌد جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد مستجد
حبٌبه عاطف سعٌد حسٌن 4066 19

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

دور ثان دور ثان 0 ممتاز ممتاز جٌد ممبول جٌد ضعٌف ممبول جٌد ممبول جٌدجدا ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد مستجد حذٌفه عبدالمعز دمحم 

ابراهٌم
4067 20

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌدجدا جٌد ممبول ممتاز ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد جٌد جٌدجدا ممبول ممبول جٌد مستجد
حسام السٌد شعبان حسٌن 4068 21

ممبول االدب 

العباس

ى 

(دور ثان) (دور ثان) ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول غ ممبول بالى
احمد عبدالعزٌز احمد دمحم 4008 22

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌدجدا جٌدجدا ممبول جٌد ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

ممبول جٌدجدا جٌدجدا ممبول ممبول ممبول مستجد
ادرٌس عبدالفتاح دمحم على 4015 23

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

(دور ثان) (دور ثان) جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد ممتاز ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد ممبول جٌدجدا جٌد ممبول ممبول مستجد
اسماء دمحم صالح مصطفى 4028 24

دور ثان دور ثان ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ممتاز ممبول جٌدجدا جٌدجدا ممبول بالى
امانى عبدالحكٌم دمحم سعد 4034 25

ممبول االدب 

العباس

ى 

دور ثان دور ثان ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول جٌدجدا ممبول جٌدجدا ممبول مستجد
اٌه شاذلً جمال محمود 4058 26

دور ثان دور ثان جٌد جٌدجدا جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد
رلٌه على حامد عبدالرحمن 4092 27

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌد جٌد ممبول ممتاز جٌد ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا جٌد ضعٌف 

جدا

بالى
ساره صابر محمود دمحم 4106 28

دور ثان دور ثان ممبول جٌد جٌد ممبول ممتاز ضعٌف 

جدا

جٌد ممبول ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول مستجد
سعد ابراهٌم سعد دمحم 4109 29

دور ثان دور ثان ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول غ ممبول جٌد ممبول جٌدجدا جٌد جٌد ممبول بالى
سالمه  جبرٌل سالمه دمحم 4110 30

(دور ثان) (دور ثان) ممبول ممتاز جٌدجدا ممتاز ممتاز ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول مستجد
سمر رشدى مصطفى كامل 4112 31

غ االدب 

العباس

ى 

دور ثان جٌد 69.26 جٌد جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممبول جٌد ممبول جٌد جٌد جٌد ممبول مستجد
سهام صالح فولى محمود 4116 32

ممبول الصر

ف 

والعرو

دور ثان دور ثان ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌد ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول مستجد
عبدالاله على عبدالاله دمحم 4141 33

(دور ثان) (دور ثان) جٌد جٌد جٌد ممبول ممتاز ممبول ممبول جٌد ممبول جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد مستجد
عبٌر حسن دمحم حامد 4144 34
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دور ثان دور ثان جٌد جٌد جٌد ممبول ممبول ضعٌف ممبول ممبول جٌدجدا ممبول جٌدجدا ممبول ممبول بالى

عمار ٌاسر دمحم كباره 4157 35

ممبول االدب 

العباس

ى 

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌد جٌد جٌد جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد ضعٌف 

جدا

جٌد جٌد جٌد ممبول مستجد
فرٌد شولى حسن ضاحى 4170 36

غ علم 

الكالم 

والفلس

دور ثان ممبول 61.67 ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد جٌدجدا ممبول جٌدجدا ممبول بالى فوزي حسان عبدالموجود 

حسان
4172 37

ممبول علم 

الكالم 

والفلسفة 

ممبول االدب 

العباس

ى 

دور ثان دور ثان ضعٌف 

جدا

جٌدجدا جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد ممبول ممبول ممبول مستجد
فؤاد سمٌر محفوض حسٌن 4163 38

ممبول االدب 

الممارن

 

دور ثان دور ثان ممبول ممتاز ممتاز ضعٌف جٌدجدا ممبول ممبول جٌد جٌد جٌد جٌد ممبول ممبول مستجد
لبنى عبدالظاهر احمد دمحم 4175 39

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌد ممبول جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا ممبول ضعٌف ممبول ممبول ممبول ممبول بالى
دمحم احمد ناصف فارس 4179 40

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌدجدا ممبول ممبول جٌدجدا جٌد ممبول جٌد ممبول جٌد جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد
دمحم دمحم عبد اللطٌف احمد 4189 41

دور ثان دور ثان ممبول جٌدجدا جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول بالى
مروه دمحم شعبان بدر 4200 42

دور ثان دور ثان ممبول جٌدجدا جٌدجدا ممبول جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول مستجد
معاذ مصرى حسن دمحم 4208 43

ممبول )النحو

3)- 

دور ثان دور ثان ممبول ممتاز ممتاز ممتاز جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول مستجد نجوى سعداوى حسن عبد 

الحمٌد
4213 44

دور ثان دور ثان ممبول جٌد جٌد جٌد جٌد ضعٌف ممبول جٌدجدا جٌد ممبول جٌدجدا جٌدجدا ممبول بالى
هاجر سٌد محمود دمحم 4224 45

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

دور ثان دور ثان ممبول ممتاز جٌد ممبول ممتاز ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ممبول جٌد ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد هاجر عبدالسمٌع السٌد 

عبده
4225 46

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌد جٌد ممبول جٌدجدا ضعٌف 

جدا

جٌد ممبول ممبول جٌد جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد
هبه صبحى عبدالعاطى دمحم 4229 47

ممبول االدب 

العباس

ى 

(دور ثان) (دور ثان) ممبول ممتاز جٌدجدا ممتاز جٌدجدا ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ممبول جٌدجدا جٌد ممبول ممبول مستجد هدٌر ابراهٌم عبداللطٌف 

دمحم
4231 48

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

دور ثان دور ثان ممبول جٌدجدا ممبول ممبول ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

بالى
ٌاسر عبدالحمٌد دمحم محمود 4242 49

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

دور ثان دور ثان جٌد جٌد جٌد ممبول ممتاز ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد جٌدجدا جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد
حسام صابر رمضان الٌمنى 4069 50

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

(دور ثان) (دور ثان) ضعٌف 

جدا

جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ممبول ممبول ممبول ممبول جٌدجدا ممبول جٌد ممبول مستجد
حسام عبداالاله فهٌم حامد 4070 51

دور ثان دور ثان ممبول جٌد جٌد جٌد جٌد ممبول جٌد جٌد جٌد ممتاز جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد حسٌن مصطفً دمحم 

مصطفً
4071 52

دور ثان دور ثان ممبول جٌدجدا ممبول جٌد ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد ممبول ممبول جٌد ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد مستجد
حنان ابراهٌم دمحم ابراهٌم 4072 53

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌدجدا جٌد ممبول ممتاز ضعٌف 

جدا

جٌد جٌد جٌد جٌدجدا جٌد ممبول جٌد مستجد
دعاء عبدهللا عمر دمحم 4077 54

دور ثان دور ثان ممبول جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد جٌد مستجد
دعاء دمحم كامل محمود 4078 55

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

(دور ثان) (دور ثان) جٌد ممتاز جٌدجدا ممبول ممتاز ممبول ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد مستجد
رحمه دمحم سعدالدٌن مرسى 4089 56

دور ثان دور ثان ممتاز جٌد ممبول ممبول ممتاز ضعٌف 

جدا

ممتاز جٌدجدا جٌد جٌد جٌدجدا ضعٌف 

جدا

جٌدجدا مستجد
رٌاض دمحم رٌاض حسن 4095 57

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌدجدا جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد مستجد زٌنب دمحم طه احمد دمحم 

الدوٌحى
4102 58
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(دور ثان) (دور ثان) جٌد جٌدجدا جٌد جٌد ممتاز جٌد ممتاز ممبول ممبول ممبول جٌدجدا ضعٌف 

جدا

جٌد مستجد
ساره شاذلى احمد الفاوى 4105 59

(دور ثان) (دور ثان) ممبول ممتاز ممبول ممبول جٌدجدا ضعٌف 

جدا

جٌد جٌد ممبول جٌدجدا جٌد جٌد جٌد مستجد
سٌده حسن احمد محمود 4118 60

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

دور ثان دور ثان ممبول جٌد جٌد جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

جٌدجدا ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممبول مستجد
شٌماء سٌد دمحم على 4127 61

دور ثان دور ثان جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد جٌد جٌد جٌدجدا ممبول جٌدجدا مستجد
شٌماء دمحم محمود حسن 4128 62

دور ثان دور ثان ممبول ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد ممبول ممبول ممبول جٌد ممبول مستجد طارق عبدالكرٌم حسٌن 

محمود
4133 63

دور ثان دور ثان ممبول جٌد ممتاز ممبول جٌدجدا ممبول جٌد جٌد ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد ممبول مستجد عبدالرحمن دمحم ٌوسف 

على
4138 64

دور ثان دور ثان ممبول جٌد جٌد ضعٌف 

جدا

جٌدجدا ممبول جٌد جٌد ممبول جٌدجدا جٌد جٌد جٌد مستجد
عبدالنبى حلمى دمحم رسالن 4143 65

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالمٌة 

ممبول االدب 

العباس

ى 

دور ثان دور ثان جٌد ممتاز جٌد ممبول جٌدجدا ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد فاطمه الزهراء عبادي 

مبارن مبارن
4165 66

ممبول االدب 

العباس

ى 

دور ثان دور ثان ممبول ممتاز جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

جٌد مستجد فاطمه عابدٌن مصطفى 

عابدٌن
4166 67

دور ثان دور ثان ممبول جٌد جٌد ممبول ممتاز ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد جٌد ضعٌف 

جدا

جٌد مستجد
دمحم عبدالناصر دمحم احمد 4188 68

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

دور ثان دور ثان ممتاز جٌدجدا جٌدجدا جٌد ممتاز ممتاز ممبول ممبول جٌدجدا ممبول جٌد ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

مستجد
دمحم ممدوح عبدالاله البدرى 4190 69

دور ثان دور ثان جٌد ممتاز جٌدجدا جٌد ممتاز ممبول ممبول ضعٌف جٌد جٌدجدا جٌد ممبول ممبول مستجد
دمحم منصور دمحم محمود 4191 70

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالمٌة 

ممبول االدب 

العباس

ى 

دور ثان دور ثان غ جٌدجدا جٌدجدا ممبول ممتاز ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

مستجد محمود احمد ابراهٌم دمحم 

على
4192 71

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالمٌة 

ممبول االدب 

العباس

ى 

دور ثان دور ثان ممبول جٌدجدا جٌد ممبول ممتاز ممبول ممبول ضعٌف ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول مستجد
محمود سٌد دمحم عبدالباسط 4194 72

دور ثان دور ثان ممبول جٌد جٌد جٌد جٌدجدا ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد مصطفى عبدالرحمن 

عبدالعاطى محمود
4202 73

(دور ثان) (دور ثان) ممبول جٌدجدا جٌد جٌدجدا ممتاز ضعٌف 

جدا

جٌدجدا جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول مستجد مصطفى دمحمالصغٌر على 

عثمان
4206 74

دور ثان دور ثان ممبول ممتاز جٌد ضعٌف 

جدا

ممتاز ممبول ممبول جٌد جٌد جٌد جٌد ضعٌف ممبول مستجد
منه حمدى محمود دمحم 4209 75

دور ثان دور ثان ممبول ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف ممبول جٌد ممبول ممبول جٌد جٌدجدا ممبول مستجد مٌرفت التهامى مرسى 

ابوزٌد
4212 76

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالمٌة 

ممبول االدب 

العباس

ى 

دور ثان دور ثان ضعٌف ممتاز جٌد جٌد جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول جٌد ممبول ممبول مستجد
ندا فتحى دمحمٌن احمد 4215 77

دور ثان دور ثان ممبول ممتاز جٌدجدا ممبول ممتاز ضعٌف 

جدا

جٌد ممبول ممبول جٌدجدا جٌد ضعٌف 

جدا

جٌد مستجد
هبه هللا سلٌمان جمال دمحم 4228 78
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دور ثان دور ثان ممبول جٌدجدا ممتاز جٌدجدا جٌدجدا ممبول ممبول جٌد ضعٌف 

جدا

جٌد جٌد جٌد ممبول مستجد
هند فراج عبدالباسط دمحم 4237 79

(دور ثان) (دور ثان) ممبول ممتاز جٌد ممبول جٌدجدا ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول مستجد ٌاسمٌن حجاج عنتر 

عبدالرازق
4244 80

(دور ثان) (دور ثان) جٌد ممتاز جٌد جٌدجدا جٌدجدا ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد ممبول جٌد جٌد ممبول جٌد مستجد ٌاسمٌن عبدالموجود 

عبدالبارى عبدالعزٌز
4245 81

دور ثان دور ثان ممبول جٌدجدا ممبول ممبول ممتاز ضعٌف 

جدا

جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول جٌد ممبول جٌد مستجد ٌوسف حمدان محمود 

حسن
4246 82

(باق) (باق) ضعٌف 

جدا

ممتاز ممبول جٌد جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ممبول ممبول مستجد
احمد ابازٌد احمد عبدهللا 4003 1

ع تارٌخ 

مصر 

االسالم

باق بعذر باق بعذر ممبول جٌد ضعٌف 

جدا

غ جٌد ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ع ع ع ع ع مستجد اسراء عبدالرازق 

عبدالرؤف عبدهللا
4017 2

(باق) (باق) ضعٌف 

جدا

ممتاز جٌد ممبول جٌد ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد اٌمان عبدالرازق صالح 

اسماعٌل
4046 3

ممبول االدب 

العباس

ى 

(باق) (باق) ممبول جٌدجدا ممبول ممبول ممتاز ضعٌف ضعٌف ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد
اٌمن عبدالرحٌم دمحم محمود 4051 4

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

(باق) (باق) ممتاز ممتاز جٌد ممبول ممتاز ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد ممبول جٌدجدا جٌدجدا ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

مستجد تٌسٌر عبد الرحٌم حسن 

دمحم
4064 5

ممبول االدب 

العباس

ى 

(باق) (باق) ممبول ممتاز ممبول ممبول ضعٌف ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

ضعٌف ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد
رلٌه دمحم ابوبشر حامد 4093 6

ممبول االدب 

العباس

ى 

(باق) (باق) غ جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا ممتاز ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

جٌدجدا ضعٌف 

جدا

جٌدجدا ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد مستجد
عمر خالد بسطاوى احمد 4158 7

ممبول االدب 

العباس

ى 

(باق) (باق) ضعٌف 

جدا

جٌدجدا ممبول ممبول ممتاز ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

جٌد ممبول ممبول جٌد مستجد
عمر فوزى عمر دمحم 4159 8

(باق) (باق) ضعٌف ممتاز جٌد جٌد جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول جٌدجدا ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد
كرٌم عوض راضً عبٌد 4174 9

(باق) (باق) ضعٌف 

جدا

جٌد جٌد ضعٌف 

جدا

ممتاز ممبول ممبول ممبول ممبول جٌدجدا ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد
محمود شعبان طاٌع ٌوسف 4195 10

(باق) (باق) ممبول جٌدجدا جٌد ممبول جٌد ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

جٌد ضعٌف 

جدا

جٌد جٌد ممبول ممبول مستجد هدٌر غرٌب بسطاوي 

مرسً
4232 11

ممبول تارٌخ 

مصر 

االسالم

(باق) (باق) ممبول جٌدجدا جٌد ممبول جٌدجدا ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

مستجد هشام دمحم ابوالحجاج 

حسٌن
4234 12

ممبول االدب 

العباس

ى 

(باق) (باق) ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد جٌد ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

مستجد
طه محمود احمد شفٌك 4134 13

ممبول االدب 

العباس

ى 

(باق) (باق) ممبول ممتاز جٌد جٌدجدا جٌد ضعٌف ضعٌف ممبول ممبول جٌد ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

مستجد
عبٌر عادل عبد هللا عٌد 4145 14

(باق) (باق) ممبول ممتاز جٌد ممبول ممتاز ضعٌف 

جدا

ممبول ضعٌف ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول مستجد
دمحم تاجالسر عثمان دمحم 4183 15

(باق) (باق) ضعٌف ممتاز ممبول ممبول ممتاز ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد محمود عبدالفتاح عبدهللا 

دمحم
4197 16

ممبول االدب 

العباس

ى 

(باق) (باق) ضعٌف 

جدا

ممتاز جٌد ممبول جٌد ممبول ممبول ممبول ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد مرام عصام الدٌن ٌحى 

عبدالوهاب
4199 17

ً طالب راسبون وبالون لالعادة: سادسا
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غ علم 

الكالم 

والفلس

(باق) (باق) غ غ ممبول غ غ غ غ غ ضعٌف 

جدا

ضعٌف ضعٌف 

جدا

ضعٌف 

جدا

ممبول مستجد
مها صبرى احمد سلٌمان 4211 18

ممبول االدب 

فى 

عصر 

(باق) (باق) ممبول ممتاز جٌد ضعٌف 

جدا

ممبول ضعٌف ضعٌف 

جدا

ممبول ضعٌف 

جدا

ممبول جٌد ممبول ضعٌف 

جدا

مستجد
هدٌه دمحم نور الدٌن احمد 4233 19

غ تارٌخ 

مصر 

االسالمٌة 

غ االدب 

العباس

ى 

(باق) (باق) غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ مستجد لٌلى محمود السٌد 

عبدالنعٌم
4176 1

غائب نصوص 

ادبٌة من 

العصر 

غ )النحو

3)- 

(باق) (باق) غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ مستجد صابرٌن عبد النبى دمحم 

احمد
4130 2

باق بعذر باق بعذر غ ممتاز ممبول غ غ غ غ ضعٌف 

جدا

جٌد جٌدجدا ممتاز جٌد جٌد مستجد ساره عبدالعاطى مرعى 

احمد
4107 1

  (باق)

بعذر

 (باق)

بعذر

جٌدجدا جٌدجدا ممبول جٌد ممتاز جٌدجدا ممبول ممبول ع ع ع ع ع بالى
هناء حسٌن ابراهٌم حسٌن 4235 2

غ التفسٌر 

والحدٌث 

-

غ نصو

ص 

ادبٌة 

باق باق ممبول ممبول جٌد غ ممبول ممبول ممبول جٌد جٌد جٌدجدا جٌد ممبول ممبول بالى
شرٌف عكاشه حسٌن احمد 4119 1

وبالون لالعادة (بعذر)طالب غائبون : ثامنا  ً

طالب غائبون وبالون لالعادة: سابعا ً

طالب مفصولون وبالون لإلعادة ولهم الحك التمدم من الخارج للمرة األولً: تاسعا
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