
                                        كلٌة دار العلومجامعة اســـوان 

الحالة االسم رلم الجلوسمالحالة االسم رلم الجلوسم

مستجدامٌره سرٌع سعٌد دمحم213۰21مستجداحمد جاد الرب تمام موس13۰۰1ً

مستجدامٌره موسً سعدهللا دمحم223۰22مستجداحمد حمدى عبد الاله موسى23۰۰2

مستجدانعام علً ٌوسف خلٌل233۰23مستجداحمد رمضان دمحم عبدالعال33۰۰3

مستجداٌه احمد علً رفاع243۰24ًمستجداحمد مفرج دمحم محمود43۰۰4

مستجداٌه دمحم دمحم خرٌش253۰25ًمستجداروا عبدالمنعم ابوالحمد احمد53۰۰5

مستجدبسمه جعفر محمود عبٌد263۰26مستجدازهار السٌد عبدالبصٌر دروٌش63۰۰6

مستجددعاء بركات احمد دمحمعطٌه273۰27مستجداسراء اسماعٌل طه عثمان73۰۰7

مستجددعاء عادلً طلب عبدهللا283۰28مستجداسراء زكرٌا دمحم طاهر83۰۰8

مستجددعاء دمحم مصطفً ٌسن293۰29مستجداسراء نور الرشٌدي دمحم93۰۰9

مستجددنٌا جمال الصادق ابوالحسن3۰3۰3۰مستجداسالم احمد دمحم عل1۰3۰1۰ً

مستجددنٌا حماده مرسً عباس313۰31مستجداسماء حسٌن دمحم خلٌفه113۰11

مستجدرانٌا محمود حماده دمحم323۰32مستجداسماء دمحم النوبً خلٌفه123۰12

رحاب عبدالعظٌم محمود 333۰33مستجداشرف رمضان سلٌم عبد اللطٌف133۰13

عبداللطٌف

مستجد

مستجدرحمه دمحم لطفى دمحم343۰34مستجداشرف عبدالرحٌم عبدالكرٌم مهن143۰14ً

مستجدرحمه محمود عبدالغنً دمحم353۰35مستجدالزهراء شفٌك محمود عصر153۰15

مستجدالشٌماء  اٌمن  عبده جادالرب163۰16

مستجدالشٌماء عبدالباسط دمحم عطا173۰17

مستجدامال دمحم احمد سلٌم دسول183۰18ً

مستجدامنه حسب هللا عبدالاله عبدالكرٌم193۰19

مستجدامنٌه اشرف دمحم عبدالعال2۰3۰2۰

كشف 
(  1۰  )لجنة 
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                                        كلٌة دار العلومجامعة اســـوان 

الحالة االسم رلم الجلوسمالحالة االسم رلم الجلوسم

مستجدفاطمه دمحم عبدالحمٌد خلٌفه563۰56مستجدرفٌدا عادل دمحم سالم حافظ363۰36

مستجدفاطمه مراد دمحم احمد573۰57مستجدرنا منتصر احمد دمحم373۰37

مستجدفرحه انور دمحم احمد583۰58مستجدرٌم سعٌد دمحم عبدالاله383۰38

مستجدفرٌد ممدوح دمحم عثمان593۰59مستجدرٌهام ابراهٌم علً احمد393۰39

مستجدكلثوم علً دمحم لاسم6۰3۰6۰مستجدساره عبدهللا بحر طه4۰3۰4۰

مستجددمحم احمد الغرٌب محمود613۰61مستجدسها ناجح دمحم دمحم413۰41

مستجددمحم فاروق صالح دمحم623۰62مستجدسهٌله صالح محمود عباس423۰42

مستجدمحمود دمحم احمد عبدالسمٌع633۰63مستجدشٌماء احمد دمحم اسماعٌل433۰43

مستجدمروه عبدالرؤف ابراهٌم حامد643۰64مستجدشٌماء سعد حماده مصطف443۰44ً

مستجدمروه عبدالنعٌم دمحم حمدهللا653۰65مستجدطارق دمحم عبدالحفٌظ احمد453۰45

عبد هللا السٌد عثمان على سٌد 463۰46

احمد

منار رفٌك محسن عبد الخالك 663۰66مستجد

تمرٌه

مستجد

مستجدمنار دمحم شحاتة احمد دمحم673۰67مستجدعبدالرحمن ابوالحسن عبده دمحم473۰47

مستجدمنه هللا خالد دمحم ابراهٌم683۰68مستجدعبدالرحمن جمال فؤاد دمحم483۰48

مستجدمنه هللا سٌد شولى احمد هرٌدى693۰69مستجدعال دمحم ٌوسف عل493۰49ً

مستجدمنً عبدالصبور عبده عل7۰3۰7۰ًمستجدعال مرزوق ٌوسف عبدهللا5۰3۰5۰

مستجدعالء فاٌز عبدالخالك دمحم513۰51

مستجدعمرو  دمحم فاضل عبدالكرٌم523۰52

مستجدغاده لاسم دمحم عل533۰53ً

مستجدفاطمة عماد دمحم دمحم احمد الدٌب543۰54

مستجدفاطمه الطاهر عبدالنعٌم دمحم553۰55

(  11  )لجنة 
كشف 
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الحالة االسم رلم الجلوسمالحالة االسم رلم الجلوسم

باقجهاد على سعدى احمد9۰3۰9۰مستجدنجالء عبدالهادي حفنً عجاٌب713۰71

باقدٌنا عبدالستار احمد دمحمٌن913۰91مستجدنجوى  شولى  محمود احمد723۰72

باقساره بكري عبدالرحٌم حسن923۰92مستجدندا عبٌد دمحم مصطف733۰73ً

باقشٌرٌن نصرالدٌن الصاوى عباس933۰93مستجدنسرٌن احمد برعً عمر743۰74

باقعبدالرحمن ماهر محمود عبدالفتاح943۰94مستجدنورا دمحم زكً احمد753۰75

باقعبدهللا علً دمحم احمد953۰95مستجدنورا دمحم عبدالحمٌد دمحم763۰76

باقعمر عبدالعزٌز دمحم كامل بدٌوي963۰96مستجدهاجر رمضان طاهر احمد773۰77

باقفهمً عبدالمنطلب فهمً شعبان973۰97مستجدهاجر رمضان كامل جوده783۰78

باقدمحم صبرى دمحم عبدهللا983۰98مستجدهاجر دمحم حسٌن رضوان793۰79

باقٌوسف دمحم رجب ابراهٌم عطٌه993۰99مستجدهاله دمحم صالح الدٌن حجازي8۰3۰8۰

1من الخارج احمد شاذلى سعد عبدالرحمن1۰۰31۰۰مستجدهدٌر سعد محمود طه813۰81

1من الخارج امل عوض بسٌونً فاضل1۰131۰1مستجدٌاسمٌن رضوان فكري ء823۰82

1من الخارج دمحم ٌوسف حسٌن ابراهٌم1۰231۰2مستجدٌاسمٌن عبدالوهاب حسٌن حسانٌن833۰83

2من الخارج احمد السعٌد عطٌه عبدالفتاح1۰331۰3مستجدٌاسمٌن دمحم الطاهر محمود843۰84

2من الخارج امٌره ناصر دمحم ابراهٌم1۰431۰4مستجدٌاسمٌن دمحم سٌد موس853۰85ً

3من الخارج سمٌره محمود دمحم احمد1۰531۰5مستجدٌوسف حسن عزٌزالدٌن عابدٌن863۰86

3من الخارج نورا جاد عبداللطٌف عمر1۰631۰6مستجدٌوسف حمدان مرتضً احمد873۰87

3من الخارج والء عبده كامل بدوى1۰731۰7باقاسماء حسٌن عبد المنعم دمحم883۰88

باقاٌه دمحم محمود دمحم893۰89

(  12  )لجنة 
كشف 
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الحالة االسم رلم الجلوسمالحالة االسم رلم الجلوسم

بالىاحمد امام هارون امام143514مستجداحمد الشامً دمحم حسن حسٌن135۰1

بالىبسنت عبدهللا احمد محمود153515مستجداسراء عادل عبدالاله ابراهٌم235۰2

بالىدمحم شعبان احمد بكرى163516مستجددعاء طاهر  دمحم طاهر335۰3

بالىدمحم محسن دمحم العربً احمد173517مستجدرضوي رمضان فارس مصطف435۰4ً

1من الخارج طه محمود مأمون محمود183518مستجدزٌنب سعد دمحم عابد535۰5

1من الخارج عطٌات صالح عثمان فضل193519مستجدسهٌلة ٌسرى دمحم الدندراوى دمحم635۰6

1من الخارج محمود حسن دمحم عبد الحمٌد2۰3521مستجدعبدالرحمن دمحم العادلً دمحم735۰7

1من الخارج مؤمنه محمود نور عبدالرحٌم21352۰مستجدعبٌر رفاعً عبدالاله احمد835۰8

2من الخارج اسماء دمحم احمد حسٌن223522مستجدماهر خالد ابوالمجد موس935۰9ً

2من الخارج بوسً ٌاسر ضاحى عرفه233523مستجددمحم عطا حسٌن عل1۰351۰ً

3من الخارج سامٌه حسٌن جادالرب حسنٌن243524مستجدمحمود سعٌد محمود السٌد113511

مستجدنهله احمد فؤاد دمحم123512

مستجدوالء عبدالكرٌم سالم دمحم133513

(  13  )لجنة 

كشف 
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