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مستجدخالد عصمت محمود عل1٤۰٥1ًمستجدامانى صبرى عبدالعاطى على1٤۰۲٦مستجدابراهٌم بدرى ابراهٌم دمحم1٤۰۰1

مستجدخدٌجه عبدالروؤف عثمان دمحم۲٤۰٥۲مستجدامانً عبد هللا احمد حسٌن۲٤۰۲٧مستجداحمد جمعه سلٌم ٌوسف كوزو۲٤۰۰۲

مستجدخلود منصور محمود احمد3٤۰٥3مستجدامنٌه ابوالفضل محمود عل3٤۰۲٨ًمستجداحمد خالد أحمد دمحم3٤۰۰3

مستجددعاء حسٌن مصطفى احمد٤٤۰٥٤مستجدامنٌه حجاج الجندى محمود٤٤۰۲٩مستجداحمد عبدالاله احمد محمود٤٤۰۰٤

مستجددعاء دٌاب عبد المادر دمحم٥٤۰٥٥مستجدامنٌه صابر دمحم حسٌن٥٤۰3۰مستجداحمد عمر حباش على٥٤۰۰٥

مستجددعاء عبدالظاهر غرٌب أحمد٦٤۰٥٦مستجدامٌره سٌد عبدالعاطً خلٌل٦٤۰31مستجداحمد عمران ابوالحسن عبدالجلٌل٦٤۰۰٦

مستجددعاء دمحم عبدالمادر عبدالباسط٧٤۰٥٧مستجدامٌره عبد الفتاح سلٌمان عبد اللطٌف٧٤۰3۲مستجداحمد ٌاسر دمحم كلحى٧٤۰۰٧

مستجددعاء ٌوسف على دمحم السٌد٨٤۰٥٨مستجدامٌره دمحم علً دمحم٨٤۰33مستجداروى احمد سالمه دمحم احمد٨٤۰۰٨

مستجددٌنا جمال دمحم هالوى٩٤۰٥٩مستجدامٌمه ابراهٌم موسى ابراهٌم٩٤۰3٤مستجداسراء أحمد طاهر أبوالمجد٩٤۰۰٩

مستجددٌنا عاطف دمحم حلمى1۰٤۰٦۰مستجداٌمان احمد دمحم عثمان1۰٤۰3٥مستجداسراء اشرف عبدالعزٌز دمحم1۰٤۰1۰

مستجددٌنا دمحم علً ابراهٌم11٤۰٦1مستجداٌمان عبد الرحٌم دمحم عل11٤۰3٦ًمستجداسراء خٌري لاسم خلف هللا11٤۰11

مستجدرانٌا صالح احمد العربى دمحم1۲٤۰٦۲مستجداٌه ابو النجا حزٌن ٌوسف1۲٤۰3٧مستجداسراء ماهر لناوي عبد الممصود1۲٤۰1۲

مستجدرحاب ابراهٌم متولى على13٤۰٦3مستجداٌه ابوالحجاج مبارن اسماعٌل13٤۰3٨مستجداسراء مبارن ابراهٌم احمد13٤۰13

مستجدرحاب احمد ابراهٌم شحات1٤٤۰٦٤مستجداٌه احمد ابوبكر دمحم1٤٤۰3٩مستجداسراء دمحم حناوى عطا هللا1٤٤۰1٤

مستجدرحاب حسان عبدالبالى مدنى1٥٤۰٦٥مستجداٌه اشرف سٌد أحمد1٥٤۰٤۰مستجداسراء ٌحً عبده محمود1٥٤۰1٥

1٦٤۰1٦
اسالم السٌد عٌسى عبدالغنى ابراهٌم 

حجازى
مستجدرحمه احمد عبدالموى محمود1٦٤۰٦٦مستجداٌه البدراوى عبدالصبور حسانٌن1٦٤۰٤1مستجد

مستجدرحمه سامى دمحم الٌمنى1٧٤۰٦٧مستجداٌه جمال عبدالستار عبدالشافى1٧٤۰٤۲مستجداسماء أشرف دمحم إبراهٌم1٧٤۰1٧

مستجدرحمه عبدهللا عبد المنطلب عبدالالهى1٨٤۰٦٨مستجداٌه رفاعً دمحم أحمد1٨٤۰٤3مستجداسماء السٌد محمود لبٌب عبد الغفار1٨٤۰1٨

مستجدروان ٌحً أبوالحمد حسٌن1٩٤۰٦٩مستجداٌه عبد الرؤف عبد الحمٌد حسن1٩٤۰٤٤مستجداسماء خٌري احمد محمود1٩٤۰1٩

مستجدرٌهام حسن عثمان دمحم۲۰٤۰٧۰مستجداٌه دمحم بكري ٌوسف۲۰٤۰٤٥مستجداسماء رمضان عباس حسن۲۰٤۰۲۰

مستجدرٌهام خٌري عبدالحمٌد حسن۲1٤۰٧1مستجداٌه دمحم حسن ابوالمجد۲1٤۰٤٦مستجداسماء صالح عبود شحاتة۲1٤۰۲1

مستجدزهراء دمحم عبدالحفٌظ عبدالماجد۲۲٤۰٧۲مستجداٌه محمود احمد الطٌري۲۲٤۰٤٧مستجداسماء عزاز فرج هللا عبدالغال۲۲٤۰۲۲ً

مستجدزهره بكري حسٌن أحمد۲3٤۰٧3مستجدجهاد دمحم توفٌك عثمان۲3٤۰٤٨مستجداشرف دمحم البس عل۲3٤۰۲3ً

مستجدزهوه مجدي صدٌك لناوي۲٤٤۰٧٤مستجدحسناء عزمى عبدالاله شكلى۲٤٤۰٤٩مستجدالحسٌنى عبد الرحٌم فهٌم عطٌة۲٤٤۰۲٤

مستجدزٌنب احمد رشوان احمد۲٥٤۰٧٥مستجدحسناء مصطفى دمحم عبدالبالى۲٥٤۰٥۰مستجدالشٌماء احمد رمضان السٌد۲٥٤۰۲٥

(انتظــــــام  )الفرقــــــة الرابعــــة    جامعة أسوان
( 1 )مدرج 
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مستجددمحم على دمحم على1٤1۲٦مستجدعبدالرحمن كرم عبده ابوالعال1٤1۰1مستجدزٌنب عبدالحمٌد توفٌك دمحم1٤۰٧٦

مستجددمحم كجراي دمحم طاهر۲٤1۲٧مستجدعبدالرحمن دمحم احمد حسن۲٤1۰۲مستجدزٌنب عبدالسمٌع احمد عبدالعال۲٤۰٧٧

مستجددمحم كمال احمد إبراهٌم3٤1۲٨مستجدعبٌر دمحم محمود احمد3٤1۰3مستجدزٌنب لناوى عبد اللطٌف دمحم3٤۰٧٨

مستجددمحم منصور سلٌم عبدالفضٌل٤٤1۲٩مستجدعال عبدالناصر عبدالحمٌد عل٤٤1۰٤ًمستجدزٌنب دمحم احمد جاد٤٤۰٧٩

مستجددمحم ٌحٌى دمحم احمد٥٤13۰مستجدعلً دمحم سٌد حسنٌن٥٤1۰٥مستجدزٌنب دمحم عٌاد دمحممحمود٥٤۰٨۰

مستجدمحمود جادالكرٌم محمود سلٌمان٦٤131مستجدعلً دمحم عبدالموجود على٦٤1۰٦مستجدزٌنب موسً احمد السٌد٦٤۰٨1

مستجدمحمود رمضان بشندى دمحم مازن٧٤13۲مستجدعماد محمود زكً طه٧٤1۰٧مستجدسارة ابوالحجاج طاٌع دمحم٧٤۰٨۲

مستجدمحمود عبدالونٌس السٌد عبدالونٌس٨٤133مستجدعمرو سٌد هاشم حسن٨٤1۰٨مستجدساره زاهر دمحم زاهر٨٤۰٨3

مستجدمحمود فرٌد عبدالعظٌم ٌوسف٩٤13٤مستجدفاطمة الزهراء دمحم أبوالمجد عبده٩٤1۰٩مستجدساره عبدالعاطً عبدالموجود أحمد٩٤۰٨٤

مستجدمحمود هانً حامد فرج1۰٤13٥مستجدفاطمه احمد ابوبكر حسن1۰٤11۰مستجدساره فرحان احمد سٌد1۰٤۰٨٥

مستجدمروه عادل عبدالحافظ احمد11٤13٦مستجدفاطمه احمد الشاذلى ابو الحمد11٤111مستجدساره دمحم حنفى محمود11٤۰٨٦

مستجدمروه عبدالنبى عبده عبدالعاطى1۲٤13٧مستجدفاطمه احمد دمحم حسن1۲٤11۲مستجدسٌد على سٌد محمود1۲٤۰٨٧

مستجدمرٌم سعد حسان عبٌد13٤13٩مستجدفاطمه حسانً دمحم حسن13٤113مستجدشروق ماهر دمحم محمود13٤۰٨٨

مستجدمرٌم  عبدالعظٌم صالح احمد1٤٤13٨مستجدفاطمه شرٌف نادى عثمان1٤٤11٤مستجدشرٌن شاذلى عبدالرحمن دمحم1٤٤۰٨٩

مستجدمرٌم فراج احمد دمحم1٥٤1٤۰مستجدفاطمه عاطف فؤاد محمود1٥٤11٥مستجدشرٌن مصطفى كمال غانم1٥٤۰٩۰

مستجدمصطفً محمود احمد بغدادي1٦٤1٤1مستجدفاطمه دمحم جاد احمد1٦٤11٦مستجدشٌماء سعٌد دمحم حسٌن1٦٤۰٩1

مستجدمعاذ دمحم محمود احمد1٧٤1٤۲مستجدفاطمه مصطفً محمود مك1٧٤11٧ًمستجدشٌماء عبدهللا عبدالحمٌد الصاوى1٧٤۰٩۲

مستجدملن طارق صالح دمحم1٨٤1٤3مستجدلمٌاء نوبى حجاج دمحم1٨٤11٨مستجدشٌماء على احمد ابوالمجد1٨٤۰٩3

مستجدمنار احمد حسٌن احمد1٩٤1٤٤مستجددمحم احمد محمود دمحم1٩٤11٩مستجدشٌماء فرج ابوالحمد مصطفى1٩٤۰٩٤

مستجدمنار احمد سلٌم احمد۲۰٤1٤٥مستجددمحم احمد نوبى احمد۲۰٤1۲۰مستجدشٌماء دمحم جبالى دمحم۲۰٤۰٩٥

مستجدمنار حسنٌن سلٌمان عل۲1٤1٤٦ًمستجددمحم بهنسً لبٌصً دمحم۲1٤1۲1مستجدصدام حسٌن احمد سٌد۲1٤۰٩٦

مستجدمنار عبدالحمٌد حسن دمحم۲۲٤1٤٧مستجددمحم جمال اسماعٌل ابراهٌم۲۲٤1۲۲مستجدضحى محمود دمحم عثمان۲۲٤۰٩٧

مستجدمنار عمر رضا موس۲3٤1٤٨ًمستجددمحم جمعه عبدهللا عبداللطٌف۲3٤1۲3مستجدعاٌده عماد رشاد على۲3٤۰٩٨

مستجدمنار دمحم جابر عبدالباسط۲٤٤1٤٩مستجددمحم سعد ماهر بدري۲٤٤1۲٤مستجدعبدالرحمن ابوالحجاج ابوالوفا احمد۲٤٤۰٩٩

مستجدمنار دمحم مصطفى نجدي۲٥٤1٥۰مستجددمحم عبدالمولً علً عبدالمول۲٥٤1۲٥ًمستجدعبدالرحمن جمال دمحم العرب۲٥٤1۰۰ً
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مستجداحمد عبد العزٌز عبد العزٌز دمحم متولى1٤٥۰1باقاحمد عبدالعاطً دمحم الترٌكً محمود1٤1٧٥مستجدمنار موسى محمود ابراهٌم1٤1٥1

مستجداسماء دمحم هراس مغرب۲٤٥۰۲ًباقاحمد نجٌب احمد رٌانى۲٤1٧٦مستجدمنه هللا عالم سنجاب دمحم۲٤1٥۲

مستجدالشٌماء سعٌد عبدهللا عبداللطٌف3٤٥۰3باقادم احمد دمحم ادم3٤1٧٧مستجدمنه هللا دمحم عبد هللا عمر3٤1٥3

مستجدامال جمال على محمود٤٤٥۰٤باقاسراء سمٌر عبدالتواب دمحم٤٤1٧٨مستجدمنً حسن عبدالصبور حسن٤٤1٥٤

مستجدباسم صبحً كامل محمود٥٤٥۰٥باقاسماء صالح حسن دمحم٥٤1٧٩مستجدمنٌره عبد الفتاح مصطفً زٌد٥٤1٥٥

مستجدبتول جابر حامد دمحمعلى٦٤٥۰٦باقامانً دمحم سعد نور٦٤1٨۰مستجدناهد حسن دمحم على٦٤1٥٦

مستجدبسمه ٌحً سنوسً احمد٧٤٥۰٧باقامٌره ممدوح مصطفً عبدالواحد٧٤1٨1مستجدنجوى حسٌن بدرى دمحم٧٤1٥٧

مستجدحسناء احمد عبد المنعم عبد المجٌد٨٤٥۰٨باقاٌمان عبدالمحسن علً دمحم٨٤1٨۲مستجدندا ٌحٌا دمحم خٌر٨٤1٥٨

مستجدساره محمود احمد حسن٩٤٥۰٩باقبهٌه ناجً مختار دمحم٩٤1٨3مستجدنعمات احمد مامون الراوي٩٤1٥٩

مستجدعبد الكرٌم دمحم لط محمود1۰٤٥1۰باقجهاد علً محمود احمد1۰٤1٨٤مستجدنعمه احمد صدٌك غزال1۰٤1٦۰ً

مستجدعبدالرحمن علً عزب سعٌد11٤٥11باقرضى عبد الستار حسن عثمان11٤1٨٥مستجدنهى مسعد دمحم سٌف الدٌن11٤1٦1

مستجدعلً جمعه عبدالرجال مصطف1۲٤٥1۲ًباقروٌدا بهاءالدٌن عزت فهم1۲٤1٨٦ًمستجدنورهان احمد سٌد حسٌن1۲٤1٦۲

مستجددمحم احمد دمحم احمد13٤٥13باقزٌنب صابر احمد دمحم13٤1٨٧مستجدهاجر احمد عباس احمد13٤1٦3

مستجددمحم عبدالكرٌم حسٌن محمود1٤٤٥1٤باقسامٌه علً ابراهٌم عبدالكرٌم1٤٤1٨٨مستجدهبه عنتر عز العرب احمد1٤٤1٦٤

مستجدمحمود نصر ابراهٌم محمود لوش1٥٤٥1٥باقسحر احمد ٌوسف دمحم1٥٤1٨٩مستجدهدي رملً عربً الزغب1٥٤1٦٥ً

مستجدموده مجاهد احمد سعٌد1٦٤٥1٦باقشٌماء محروس خالف عوض1٦٤1٩۰مستجدهدى عبد الهادى امٌن ابراهٌم1٦٤1٦٦

مستجدنورا عبدهللا مهدي احمد1٧٤٥1٧باقطه دمحم موسً ٌسن1٧٤1٩1مستجدهمام ابوالمعارف دمحم العرٌان همام1٧٤1٦٧

مستجدٌاسمٌن سعدالدٌن سلٌمان دمحم1٨٤٥1٨باقعبدالرحمن شحات ابوالمجد احمد1٨٤1٩۲مستجدهمسه محمود سماسٌرى دمحم1٨٤1٦٨

باقاحمد اٌهاب دمحم حسنى ابوزٌد1٩٤٥1٩باقعبدهللا عبدالحافظ دمحم طه1٩٤1٩3مستجدهٌام كمال احمد مدن1٩٤1٦٩ً

باقادهم عادل دمحم المواس۲۰٤٥۲۰باقعبدالمالن سٌد محمود دمحم۲۰٤1٩٤مستجدوفاء ابراهٌم دمحم محمود۲۰٤1٧۰

باقاسالم عبدالحمٌد امٌن حسن۲1٤٥۲1باقدمحم احمد دسولً فتح۲1٤1٩٥ًمستجدوالء عبدالفتاح دمحم حسن۲1٤1٧1

باقحسن احمد حمدى جاد۲۲٤٥۲۲باقدمحم جمال دمحم عبدالعزٌز۲۲٤1٩٦مستجدوالء عبدالهادي احمد موسى۲۲٤1٧۲

باقرجب رمضان رجب ابوالوفا۲3٤٥۲3باقمنً احمد حسٌن دمحم۲3٤1٩٧مستجدولٌد ادرٌس حراجى احمد۲3٤1٧3

باقسما حاتم محمود عبدالرحمن۲٤٤٥۲٤باقمنً جمال صالح احمد۲٤٤1٩٨مستجدٌوسف رمضان سعٌد احمد۲٤٤1٧٤

باقفرحه منصور دمحم عبدالرازق۲٥٤٥۲٥باقنورالشام دمحم زٌدان امٌن۲٥٤1٩٩

باقدمحم احمد عبدالحمٌد امٌن۲٦٤٥۲٦باقٌوسف محمود دمحم جمال۲٦٤۲۰۰

باقٌاسٌن حلمى دمحم حجاج1۲٧٤٥۲٧ًمن الخارج صابرٌن عبد النبى دمحم احمد۲٧٤۲۰۲

1من الخارج احمد عبدالوهاب طلعت عبدالوهاب1۲٨٤٥۲٨من الخارج عمر خالد بسطاوى احمد۲٨٤۲۰3

1من الخارج امانً عبدهللا سالمة دمحم1۲٩٤٥۲٩من الخارج لٌلى محمود السٌد عبدالنعٌم۲٩٤۲۰٤

1من الخارج عبله دمحم بكري أبودوح13۰٤٥3۰من الخارج دمحم تاجالسر عثمان دمحم3۰٤۲۰٥

1من الخارج دمحم زكى عبد ربة معوض131٤٥31من الخارج مصطفى دمحمالصغٌر على عثمان31٤۲۰٦

1من الخارج ٌاسمٌن عادل عباس دمحم13۲٤٥3۲من الخارج مها صبرى احمد سلٌمان3۲٤۲۰٧

2من الخارج هاجر سٌد محمود دمحم33٤۲1۰

2من الخارج شرٌف عكاشه حسٌن احمد3٤٤۲۰٩

(انتظــــــام  )الفرقــــــة الرابعــــة    جامعة أسوان
( 3 )مدرج 

انتســـــــــــــــــابانتظـــــــــــــــامانتظـــــــــــــــام
 ( 9 )لجنة (  8  )لجنة ( 7 )لجنة 

كلية دار العلوم












































































































































































































































































