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سورة البقرة (16- 6)الجر واإلضافة في آالء مجدى عزت عطٌه الطنطاوى مستجد تمدٌر ١٣٠٠٠٠١

سورة البقرة (24- 17)الجر واإلضافة في آٌه رضا ابراهٌم حسن ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٣٠٠٠٠٢

سورة البقرة (29- 25)الجر واإلضافة في آٌه عبد الرحٌم عبد الرحٌم الشٌخ مستجد تمدٌر ٣٣٠٠٠٠٣

سورة البقرة (37- 30)الجر واإلضافة في آٌه فتوح الغرٌب الصعٌدى مستجد تخلف ٤٣٠٠٠٠٤

سورة البقرة (48- 38)الجر واإلضافة في آٌه دمحم فتحى دمحم ماجور مستجد تمدٌر ٥٣٠٠٠٠٥

سورة البقرة (57- 49)الجر واإلضافة في احمد العشرى اسماعٌل رمضان رجب مستجد تمدٌر ٦٣٠٠٠٠٦

سورة البقرة (61- 58)الجر واإلضافة في احمد رمضان المكاوى عبده مستجد تمدٌر ٧٣٠٠٠٠٧

سورة البقرة (69- 62)الجر واإلضافة في احمد طارق عبد العزٌز السٌد صالح مستجد تمدٌر ٨٣٠٠٠٠٨

سورة البقرة (76- 70)الجر واإلضافة في احمد عاطف توفٌك السٌد بندق مستجد تمدٌر ٩٣٠٠٠٠٩

سورة البقرة (83- 77)الجر واإلضافة في احمد عبد العاطى عبد العال عبدالحلٌم مستجد تخلف ١٠٣٠٠٠١٠

سورة البقرة (88- 84)الجر واإلضافة في احمد عبد العزٌز الزكى العباسى مستجد تمدٌر ١١٣٠٠٠١١

سورة البقرة (93- 89)الجر واإلضافة في احمد فتحى جمعه على على مستجد تمدٌر ١٢٣٠٠٠١٢

سورة البقرة (101- 94)الجر واإلضافة في احمد فكرى عبد المجٌد السٌد مستجد تمدٌر ١٣٣٠٠٠١٣

سورة البقرة (105- 102)الجر واإلضافة في احمد دمحم أحمد هجرس مستجد تمدٌر ١٤٣٠٠٠١٤

سورة البقرة (112- 106)الجر واإلضافة في احمد دمحم ابو العنٌن حسون مستجد تمدٌر ١٥٣٠٠٠١٥

سورة البقرة (119- 113)الجر واإلضافة في . ادهم رسول وشاح مستجد تمدٌر ١٦٣٠٠٠١٦

سورة البقرة (126- 120)الجر واإلضافة في اسراء ابراهٌم على على حجازى مستجد تمدٌر ١٧٣٠٠٠١٧

سورة البقرة (134- 127)الجر واإلضافة في اسراء احمد ابراهٌم حسن مستجد تمدٌر ١٨٣٠٠٠١٨

سورة البقرة (141- 135)الجر واإلضافة في اسراء اشرف احمد سلٌم مستجد تمدٌر ١٩٣٠٠٠١٩

سورة البقرة (145- 142)الجر واإلضافة في اسراء السعٌد احمد دمحم فرج مستجد تمدٌر ٢٠٣٠٠٠٢٠
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سورة البقرة (148- 140)الجر واإلضافة في اسراء السٌد ٌوسف دمحم دمحم مستجد تمدٌر ٢١٣٠٠٠٢١

سورة البقرة (153- 146)الجر واإلضافة في اسراء حاتم دمحم العفٌفى مستجد تمدٌر ٢٢٣٠٠٠٢٢

سورة البقرة (163- 154)الجر واإلضافة في اسراء سامى عبد العزٌز السٌد البسندٌلى مستجد تمدٌر ٢٣٣٠٠٠٢٣

سورة البقرة (169- 164)الجر واإلضافة في اسراء طارق حسن ابراهٌم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٤٣٠٠٠٢٤

سورة البقرة (176- 170)الجر واإلضافة في اسراء عماد كمال دمحم الزٌات مستجد تمدٌر ٢٥٣٠٠٠٢٥

سورة البقرة (181- 177)الجر واإلضافة في اسراء عٌسى عبد الغفار عٌسى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٦٣٠٠٠٢٦

سورة البقرة (186- 182)الجر واإلضافة في اسراء فتحى زٌدان ابودسولى مستجد تمدٌر ٢٧٣٠٠٠٢٧

سورة البقرة (190- 187)الجر واإلضافة في اسراء متولى عبد الفتاح السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٨٣٠٠٠٢٨

سورة البقرة (196- 191)الجر واإلضافة في اسراء محسن ابراهٌم ابراهٌم الرفاعى مستجد تمدٌر ٢٩٣٠٠٠٢٩

سورة البقرة (202- 197)الجر واإلضافة في اسراء دمحم السٌد حسن مستجد تمدٌر ٣٠٣٠٠٠٣٠

سورة البقرة (210- 203)الجر واإلضافة في اسراء دمحم على دمحم العمٌرى مستجد تمدٌر ٣١٣٠٠٠٣١

سورة البقرة (215- 211)الجر واإلضافة في اسراء محمود مختاراحمد الرفاعى مستجد تمدٌر ٣٢٣٠٠٠٣٢

سورة البقرة (219- 216)الجر واإلضافة في اسراء مخلص ٌحى رمضان على بدوى مستجد تمدٌر ٣٣٣٠٠٠٣٣

سورة البقرة (224- 220)الجر واإلضافة في اسراء مصباح حامد محمود مستجد تمدٌر ٣٤٣٠٠٠٣٤

سورة البقرة (230- 225)الجر واإلضافة في اسراء مهدى محمود عبد الداٌم مستجد تمدٌر ٣٥٣٠٠٠٣٥

سورة البقرة (233- 231)الجر واإلضافة في اسراء ٌسرى اسماعٌل السٌد عبدالفتاح مستجد تمدٌر ٣٦٣٠٠٠٣٦

سورة البقرة (237- 234)الجر واإلضافة في اسالم السٌد البٌومى السٌد حسٌن مستجد تمدٌر ٣٧٣٠٠٠٣٧

سورة البقرة (245- 238)الجر واإلضافة في اسالم دمحم دمحم احمد دروٌش مستجد تمدٌر ٣٨٣٠٠٠٣٨

سورة البقرة (248- 246)الجر واإلضافة في اسماء اسامه دمحم عبد العزٌز رزق مستجد تمدٌر ٣٩٣٠٠٠٣٩

سورة البقرة (252- 249)الجر واإلضافة في اسماء اسماعٌل عابدٌن معوض مستجد تمدٌر ٤٠٣٠٠٠٤٠
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سورة البقرة (256- 253)الجر واإلضافة في اسماء التابعى دمحم الحناوى مستجد تمدٌر ٤١٣٠٠٠٤١

سورة البقرة (259- 257)الجر واإلضافة في اسماء السٌد عبدالعزٌز الشحات حسن مستجد تمدٌر ٤٢٣٠٠٠٤٢

سورة البقرة (264- 260)الجر واإلضافة في اسماء العدل السٌد شبل السما مستجد تمدٌر ٤٣٣٠٠٠٤٣

سورة البقرة (269- 265)الجر واإلضافة في اسماء حجاج ابراهٌم السٌد شهاب مستجد تمدٌر ٤٤٣٠٠٠٤٤

سورة البقرة (274- 270)الجر واإلضافة في اسماء حسن المرسى دمحم سالم مستجد تمدٌر ٤٥٣٠٠٠٤٥

سورة البقرة (281- 275)الجر واإلضافة في اسماء خالد رزق على عبد الحلٌم مستجد تمدٌر ٤٦٣٠٠٠٤٦

سورة البقرة (282)الجر واإلضافة في اسماء ساجد عوض دمحم شوشه مستجد تخلف ٤٧٣٠٠٠٤٧

سورة البقرة (286- 283)الجر واإلضافة في اسماء صالح دمحم احمد حسن حبلص مستجد تمدٌر ٤٨٣٠٠٠٤٨

سورة آل عمران (9- 1)الجر واإلضافة في اسماء عالءالدٌن رفعت ابراهٌم سالم مستجد تمدٌر ٤٩٣٠٠٠٤٩

سورة آل عمران (9- 1)الجر واإلضافة في اسماء عماد احمد عبدالرحمن مستجد تمدٌر ٥٠٣٠٠٠٥٠

سورة آل عمران (9- 1)الجر واإلضافة في اسماء عمرو دمحم عمرو مرعى مستجد تمدٌر ٥١٣٠٠٠٥١

سورة آل عمران (9- 1)الجر واإلضافة في اسماء كمال كمال أحمد نجم الدٌن مستجد تمدٌر ٥٢٣٠٠٠٥٢

سورة آل عمران (9- 1)الجر واإلضافة في اسماء مجدى السٌد دمحم عبد هللا مستجد تخلف ٥٣٣٠٠٠٥٣

سورة آل عمران (9- 1)الجر واإلضافة في اسماء محسن حسٌن عبد الرحمن السٌد مستجد تمدٌر ٥٤٣٠٠٠٥٤

سورة آل عمران (9- 1)الجر واإلضافة في اسماء محسن عبد الشكور عبد العزٌز حسن مستجد تمدٌر ٥٥٣٠٠٠٥٥

سورة آل عمران (15- 10)الجر واإلضافة في اسماء دمحم كامل على مرزوق مستجد تمدٌر ٥٦٣٠٠٠٥٦

سورة آل عمران (22- 16)الجر واإلضافة في اسماء دمحم دمحم ابو سلٌمان مستجد تمدٌر ٥٧٣٠٠٠٥٧

سورة آل عمران (29- 23)الجر واإلضافة في اسماء مرعى ابراهٌم سالم طرباى مستجد تمدٌر ٥٨٣٠٠٠٥٨

سورة آل عمران (37- 30)الجر واإلضافة في اسماء هانى حمدان الفمى مستجد تمدٌر ٥٩٣٠٠٠٥٩

سورة آل عمران (45- 38)الجر واإلضافة في اسماعٌل عمر طه دمحم خطاب مستجد تخلف ٦٠٣٠٠٠٦٠
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سورة آل عمران (52- 46)الجر واإلضافة في اكرم دمحم السٌد عبدالممصود مستجد تمدٌر ٦١٣٠٠٠٦١

سورة آل عمران (61- 53)الجر واإلضافة في االء بركات احمد أحمد مصطفى مستجد تمدٌر ٦٢٣٠٠٠٦٢

سورة آل عمران (70- 62)الجر واإلضافة في االء صدٌك صدٌك اسماعٌل مستجد تمدٌر ٦٣٣٠٠٠٦٣

سورة آل عمران (77- 71)الجر واإلضافة في االء عبد الرؤف ابراهٌم الشربٌنى مستجد تمدٌر ٦٤٣٠٠٠٦٤

سورة آل عمران (83- 78)الجر واإلضافة في االء فاروق فاروق صابر عبٌد مستجد تمدٌر ٦٥٣٠٠٠٦٥

سورة آل عمران (91- 84)الجر واإلضافة في االء نصر عبد العزٌز شٌحه مستجد تمدٌر ٦٦٣٠٠٠٦٦

سورة آل عمران (100-92)الجر واإلضافة في الشٌماء احمد دمحم عبد هللا الغرٌب مستجد تمدٌر ٦٧٣٠٠٠٦٧

سورة آل عمران (108- 101)الجر واإلضافة في الشٌماء فتحى ابراهٌم سالمه مستجد تمدٌر ٦٨٣٠٠٠٦٨

سورة آل عمران (115- 109)الجر واإلضافة في الفت السٌد دمحمى عبد المجٌد عمل مستجد تمدٌر ٦٩٣٠٠٠٦٩

سورة آل عمران (121- 116)الجر واإلضافة في امانى ابراهٌم سعد الدٌن ابو العنٌن مستجد تمدٌر ٧٠٣٠٠٠٧٠

سورة آل عمران (132- 122)الجر واإلضافة في امانى حامد السٌد محمود دمحم شومان مستجد تمدٌر ٧١٣٠٠٠٧١

سورة آل عمران (140- 133)الجر واإلضافة في امانى عبدالرحمن دمحم دمحم المتولى مستجد تمدٌر ٧٢٣٠٠٠٧٢

سورة آل عمران (148- 141)الجر واإلضافة في امانى محسن سعد دمحم دحلب مستجد تمدٌر ٧٣٣٠٠٠٧٣

سورة آل عمران (153- 149)الجر واإلضافة في امانى محمود عوض صالح مستجد تمدٌر ٧٤٣٠٠٠٧٤

سورة آل عمران (157- 154)الجر واإلضافة في امل صبرى السٌد عبد الحمٌد السٌد مستجد تخلف ٧٥٣٠٠٠٧٥

سورة آل عمران (165- 158)الجر واإلضافة في امل عبد الحلٌم كمال المغازى البنا مستجد تمدٌر ٧٦٣٠٠٠٧٦

سورة آل عمران (173- 166)الجر واإلضافة في امل عبدالونٌس عزت عبدالهادى مستجد تخلف ٧٧٣٠٠٠٧٧

سورة آل عمران (180- 174)الجر واإلضافة في امل عماد حافظ المتولى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٧٨٣٠٠٠٧٨

سورة آل عمران (186- 181)الجر واإلضافة في امل دمحم عبد اللطٌف على مستجد تمدٌر ٧٩٣٠٠٠٧٩

سورة آل عمران (194- 187)الجر واإلضافة في امل ولٌد صالح عبد الفتاح مستجد تمدٌر ٨٠٣٠٠٠٨٠
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سورة آل عمران (200- 195)الجر واإلضافة في امنٌه اشرف عباس ذكى البلتاجى مستجد تمدٌر ٨١٣٠٠٠٨١

سورة النساء (6- 1)الجر واإلضافة في امنٌه طارق دمحم السالمونى مستجد تمدٌر ٨٢٣٠٠٠٨٢

سورة النساء (11- 7)الجر واإلضافة في أمٌرة نزٌه السٌد على مستجد تمدٌر ٨٣٣٠٠٠٨٣

سورة النساء (14- 12)الجر واإلضافة في أمٌره السٌد حسٌن السٌد الشافعى مستجد تخلف ٨٤٣٠٠٠٨٤

سورة النساء (19- 15)الجر واإلضافة في امٌره العوضى سمٌر العوضى دمحم مستجد تمدٌر ٨٥٣٠٠٠٨٥

سورة النساء (23- 20)الجر واإلضافة في امٌره طعٌمه السٌد حسن مصطفى سلٌم مستجد تمدٌر ٨٦٣٠٠٠٨٦

سورة النساء (26- 24)الجر واإلضافة في امٌره عبد الهادى لرضا على صالح مستجد تمدٌر ٨٧٣٠٠٠٨٧

سورة النساء (33- 27)الجر واإلضافة في امٌره مجدى السٌد دمحم حسن مستجد تمدٌر ٨٨٣٠٠٠٨٨

سورة النساء (37- 34)الجر واإلضافة في امٌره دمحم السٌد ابراهٌم بدر مستجد تمدٌر ٨٩٣٠٠٠٨٩

سورة النساء (44- 38)الجر واإلضافة في امٌره دمحم دمحم عبدالغنً العشري مستجد تمدٌر ٩٠٣٠٠٠٩٠

سورة النساء (51- 45)الجر واإلضافة في امٌره محمود رمضان سٌد احمد مستجد تمدٌر ٩١٣٠٠٠٩١

سورة النساء (59- 52)الجر واإلضافة في امٌره نادر على حامد احمد مستجد تمدٌر ٩٢٣٠٠٠٩٢

سورة النساء (65- 60)الجر واإلضافة في امٌنه دمحم ظرٌف دمحم مستجد تمدٌر ٩٣٣٠٠٠٩٣

سورة النساء (74- 66)الجر واإلضافة في انجى حسن حسن سالمه مستجد تمدٌر ٩٤٣٠٠٠٩٤

سورة النساء (79- 75)الجر واإلضافة في اٌات محمود بدٌر الغرٌب مصطفى مستجد تمدٌر ٩٥٣٠٠٠٩٥

سورة النساء (86- 80)الجر واإلضافة في اٌة خالد السعٌد الشٌمى مستجد تمدٌر ٩٦٣٠٠٠٩٦

سورة النساء (91- 87)الجر واإلضافة في اٌمان ابراهٌم على ابراهٌم مستجد تمدٌر ٩٧٣٠٠٠٩٧

سورة النساء (94- 92)الجر واإلضافة في اٌمان احمد احمد دمحم العوضى مستجد تمدٌر ٩٨٣٠٠٠٩٨

سورة النساء (101- 95)الجر واإلضافة في اٌمان احمد سلٌمان عبدالعال مستجد تمدٌر ٩٩٣٠٠٠٩٩

سورة النساء (105- 102)الجر واإلضافة في اٌمان احمد مروان عبدالمنعم ابوسند مستجد تمدٌر ١٠٠٣٠٠١٠٠
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سورة النساء (113- 106)الجر واإلضافة في اٌمان انٌس زهران فاضل شلبً مستجد تمدٌر ١٠١٣٠٠١٠١

سورة النساء (121- 114)الجر واإلضافة في اٌمان اٌمن دمحم بدٌر فوده مستجد تمدٌر ١٠٢٣٠٠١٠٢

سورة النساء (127- 122)الجر واإلضافة في اٌمان حسن دمحم دمحم دمحم الطوٌل مستجد تمدٌر ١٠٣٣٠٠١٠٣

سورة النساء (134- 128)الجر واإلضافة في اٌمان حسن نجاح ابراهٌم دروٌش مستجد تمدٌر ١٠٤٣٠٠١٠٤

سورة النساء (140- 135)الجر واإلضافة في اٌمان سمٌر محمود عبد الحمٌد العربى مستجد تمدٌر ١٠٥٣٠٠١٠٥

سورة النساء (147- 141)الجر واإلضافة في اٌمان شعبان دمحم ابراهٌم عبدالرازق مستجد تمدٌر ١٠٦٣٠٠١٠٦

سورة النساء (154- 148)الجر واإلضافة في اٌمان صالح دمحم احمد نجم مستجد تمدٌر ١٠٧٣٠٠١٠٧

سورة النساء (162- 155)الجر واإلضافة في اٌمان صالح دمحم السٌد الدمناوى مستجد تخلف ١٠٨٣٠٠١٠٨

سورة النساء (170- 163)الجر واإلضافة في اٌمان طلعت دمحم لطفى دمحم مستجد تمدٌر ١٠٩٣٠٠١٠٩

سورة النساء (176- 171)الجر واإلضافة في اٌمان عاطف اسماعٌل محمود مستجد تمدٌر ١١٠٣٠٠١١٠

سورة المائدة (5- 1)الجر واإلضافة في اٌمان عبده طه حسن سلٌمان مستجد تمدٌر ١١١٣٠٠١١١

سورة المائدة (9- 6)الجر واإلضافة في اٌمان عزت على ابراهٌم الحناوى مستجد تخلف ١١٢٣٠٠١١٢

سورة المائدة (13- 10)الجر واإلضافة في اٌمان على دمحم الطنطاوى سٌد احمد مستجد تمدٌر ١١٣٣٠٠١١٣

سورة المائدة (17- 14)الجر واإلضافة في اٌمان دمحم السٌد احمد مستجد تخلف ١١٤٣٠٠١١٤

سورة المائدة (23- 18)الجر واإلضافة في اٌمان دمحم السٌد الشربٌنى سٌد احمد مستجد تمدٌر ١١٥٣٠٠١١٥

سورة المائدة (31- 24)الجر واإلضافة في اٌمان دمحم السٌد رمضان مستجد تمدٌر ١١٦٣٠٠١١٦

سورة المائدة (36- 32)الجر واإلضافة في اٌمن عزت حسن جبر احمد مستجد تمدٌر ١١٧٣٠٠١١٧

سورة المائدة (41- 37)الجر واإلضافة في اٌناس خالد احمد عبد المبدى دمحم مستجد تمدٌر ١١٨٣٠٠١١٨

سورة المائدة (45- 42)الجر واإلضافة في اٌناس خالد جاد بدٌر جاد مستجد تمدٌر ١١٩٣٠٠١١٩

سورة المائدة (48- 43)الجر واإلضافة في اٌناس عبد هللا عبد العظٌم طه مستجد تمدٌر ١٢٠٣٠٠١٢٠
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سورة المائدة (50- 46)الجر واإلضافة في اٌه احمد السٌد على الشافعى فوده مستجد تمدٌر ١٢١٣٠٠١٢١

سورة المائدة (57- 51)الجر واإلضافة في اٌه احمد رشاد ابراهٌم العشرى مستجد تخلف ١٢٢٣٠٠١٢٢

سورة المائدة (64- 58)الجر واإلضافة في اٌه احمد سعد دمحم سمن مستجد تمدٌر ١٢٣٣٠٠١٢٣

سورة المائدة (70- 65)الجر واإلضافة في اٌه احمد دمحم احمد الشربٌنى مستجد تخلف ١٢٤٣٠٠١٢٤

سورة المائدة (76- 71)الجر واإلضافة في اٌه هللا دمحم دمحم رجب هتٌمى مستجد تمدٌر ١٢٥٣٠٠١٢٥

سورة المائدة (82- 77)الجر واإلضافة في اٌه حامد احمد ابراهٌم عبد الرحٌم مستجد تمدٌر ١٢٦٣٠٠١٢٦

سورة المائدة (89- 83)الجر واإلضافة في اٌه حامد حمدى احمد على االلفى مستجد تمدٌر ١٢٧٣٠٠١٢٧

سورة المائدة (95- 90)الجر واإلضافة في أٌه رائد البسٌونى الشامى مستجد تمدٌر ١٢٨٣٠٠١٢٨

سورة المائدة (103- 96)الجر واإلضافة في اٌه رجب دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٢٩٣٠٠١٢٩

سورة المائدة (108- 104)الجر واإلضافة في اٌه صبرى عبد السالم دمحم زوٌته مستجد تخلف ١٣٠٣٠٠١٣٠

سورة المائدة (113- 109)الجر واإلضافة في اٌه عزمى كمال دمحم عبدالنبً مستجد تمدٌر ١٣١٣٠٠١٣١

سورة المائدة (120- 114)الجر واإلضافة في اٌه عصام احمد حماد السٌد مستجد تمدٌر ١٣٢٣٠٠١٣٢

سورة األنعام (8- 1)الجر واإلضافة في اٌه دمحم ابراهٌم مصطفى مستجد تمدٌر ١٣٣٣٠٠١٣٣

سورة األنعام (18- 9)الجر واإلضافة في اٌه دمحم احمد ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٣٤٣٠٠١٣٤

سورة األنعام (27- 19)الجر واإلضافة في اٌه دمحم باشا عبد العال غرام مستجد تمدٌر ١٣٥٣٠٠١٣٥

سورة األنعام (35- 28)الجر واإلضافة في اٌه دمحم عبد الصبور عوض مستجد تمدٌر ١٣٦٣٠٠١٣٦

سورة األنعام (44- 36)الجر واإلضافة في اٌه دمحم عبده هلهول فوٌله مستجد تخلف ١٣٧٣٠٠١٣٧

سورة األنعام (52- 45)الجر واإلضافة في اٌه محمود فهٌم بدٌر دمحم مستجد تمدٌر ١٣٨٣٠٠١٣٨

سورة األنعام (59- 53)الجر واإلضافة في اٌه مصطفى عبد الرحمن دمحم حسن مستجد تمدٌر ١٣٩٣٠٠١٣٩

سورة األنعام (68- 60)الجر واإلضافة في اٌه نبٌل دمحم السٌد عوض مستجد تمدٌر ١٤٠٣٠٠١٤٠
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سورة األنعام (73- 69)الجر واإلضافة في اٌه هٌثم احمد دمحم داود مستجد تمدٌر ١٤١٣٠٠١٤١

سورة األنعام (81- 74)الجر واإلضافة في بسنت طارق العدوى منصور مستجد تمدٌر ١٤٢٣٠٠١٤٢

سورة األنعام (90- 82)الجر واإلضافة في تسنٌم دمحم كرٌم ٌوسف دمحم مستجد تمدٌر ١٤٣٣٠٠١٤٣

سورة األنعام (94- 91)الجر واإلضافة في حافظ نشأت ابراهٌم ذكى فوده مستجد تمدٌر ١٤٤٣٠٠١٤٤

سورة األنعام (101- 95)الجر واإلضافة في حسام حلمى عوض غازى عوض مستجد تمدٌر ١٤٥٣٠٠١٤٥

سورة األنعام (110- 102)الجر واإلضافة في حسن رضا عنتر عبد الموجود مستجد تمدٌر ١٤٦٣٠٠١٤٦

سورة األنعام (118- 111)الجر واإلضافة في حسناء دمحم محمود احمد الوتٌدي مستجد تمدٌر ١٤٧٣٠٠١٤٧

سورة األنعام (124- 119)الجر واإلضافة في حمدى الصاوى دمحم جاد الحك مستجد تمدٌر ١٤٨٣٠٠١٤٨

سورة األنعام (131- 125)الجر واإلضافة في حنان فاٌز دمحم دمحم على الحدٌدى مستجد تمدٌر ١٤٩٣٠٠١٤٩

سورة األنعام (137- 132)الجر واإلضافة في حنٌن جمال زٌدان عبد العزٌز حسونه مستجد تمدٌر ١٥٠٣٠٠١٥٠

سورة األنعام (142- 138)الجر واإلضافة في حنٌن عطا ابراهٌم الدسولى الشحات احمد سالم مستجد تمدٌر ١٥١٣٠٠١٥١

سورة األنعام (146- 143)الجر واإلضافة في حنٌن دمحم غنٌم حسٌن سلٌمان مستجد تمدٌر ١٥٢٣٠٠١٥٢

سورة األنعام (151- 147)الجر واإلضافة في خدٌجه اشرف احمد دمحم فرج مستجد تمدٌر ١٥٣٣٠٠١٥٣

سورة األنعام (157- 152)الجر واإلضافة في خلود ابراهٌم السٌد دمحم احمد مستجد تمدٌر ١٥٤٣٠٠١٥٤

سورة األنعام (165- 158)الجر واإلضافة في خلود دمحم دمحم عامر حجاب مستجد تمدٌر ١٥٥٣٠٠١٥٥

سورة األعراف (11- 1)الجر واإلضافة في دالٌا حجازى حلمى سٌد احمد حجازى مستجد تمدٌر ١٥٦٣٠٠١٥٦

سورة األعراف (22- 12)الجر واإلضافة في دعاء احمد بدٌر احمد على مستجد تمدٌر ١٥٧٣٠٠١٥٧

سورة األعراف (30- 23)الجر واإلضافة في دعاء السٌد شلبى دمحم شلبى مستجد تمدٌر ١٥٨٣٠٠١٥٨

سورة األعراف (37- 31)الجر واإلضافة في دعاء النادى االمام االمام الشناوي مستجد تمدٌر ١٥٩٣٠٠١٥٩

سورة األعراف (43- 38)الجر واإلضافة في دعاء سعد مسعد عبد التواب مستجد تمدٌر ١٦٠٣٠٠١٦٠
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سورة األعراف (51- 44)الجر واإلضافة في دعاء محمود جمعه عبد الحمٌد الشبكى مستجد تخلف ١٦١٣٠٠١٦١

سورة األعراف (57- 52)الجر واإلضافة في دنٌا ابراهٌم حسن على احمد مستجد تمدٌر ١٦٢٣٠٠١٦٢

سورة األعراف (67- 58)الجر واإلضافة في دنٌا سعد عبد الباسط عبدالرحٌم مستجد تمدٌر ١٦٣٣٠٠١٦٣

سورة األعراف (73- 68)الجر واإلضافة في دنٌا عبد هللا رجب ابراهٌم عطٌه مستجد تمدٌر ١٦٤٣٠٠١٦٤

سورة األعراف (81- 74)الجر واإلضافة في دنٌا على على االمام الجندى مستجد تمدٌر ١٦٥٣٠٠١٦٥

سورة األعراف (87- 82)الجر واإلضافة في دنٌا دمحم ابراهٌم دٌاب مستجد تمدٌر ١٦٦٣٠٠١٦٦

سورة األعراف (95- 88)الجر واإلضافة في دٌنا احمد ابراهٌم السٌد مستجد تمدٌر ١٦٧٣٠٠١٦٧

سورة األعراف (104- 96)الجر واإلضافة في دٌنا احمد السٌد المتولى الماضى مستجد تمدٌر ١٦٨٣٠٠١٦٨

سورة األعراف (120- 105)الجر واإلضافة في دٌنا احمد عبد الرحمن عبد العال المرسى مستجد تمدٌر ١٦٩٣٠٠١٦٩

سورة األعراف (130- 121)الجر واإلضافة في دٌنا عاطف صالح عبد الحى احمد مستجد تمدٌر ١٧٠٣٠٠١٧٠

سورة األعراف (137- 131)الجر واإلضافة في دٌنا عبد هللا السٌد محمود مستجد تمدٌر ١٧١٣٠٠١٧١

سورة األعراف (143- 138)الجر واإلضافة في دٌنا عبد هللا عبد المنعم السعٌد مستجد تمدٌر ١٧٢٣٠٠١٧٢

سورة األعراف (149- 144)الجر واإلضافة في دٌنا عبده صبح دمحم العدل مستجد تمدٌر ١٧٣٣٠٠١٧٣

سورة األعراف (155- 150)الجر واإلضافة في دٌنا عوض عبد العزٌز ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٧٤٣٠٠١٧٤

سورة األعراف (159- 156)الجر واإلضافة في دٌنا ٌاسر عبد العظٌم عبد هللا خطاب مستجد تخلف ١٧٥٣٠٠١٧٥

سورة األعراف (163- 160)الجر واإلضافة في رأفت دمحم رأفت عوض عبدالعال مستجد تمدٌر ١٧٦٣٠٠١٧٦

سورة األعراف (170- 164)الجر واإلضافة في رانٌا احمد احمد احمد مصطفى مستجد تمدٌر ١٧٧٣٠٠١٧٧

سورة األعراف (178- 171)الجر واإلضافة في رانٌا السٌد احمد الدرٌنى عبده مستجد تخلف ١٧٨٣٠٠١٧٨

سورة األعراف (187- 179)الجر واإلضافة في رانٌا بكر دمحم عبد العزٌز الحوٌدى مستجد تمدٌر ١٧٩٣٠٠١٧٩

سورة األعراف (195- 188)الجر واإلضافة في ربٌع عبد الخالك رجب دمحم شاهٌن مستجد تمدٌر ١٨٠٣٠٠١٨٠

 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب
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سورة األعراف (206- 196)الجر واإلضافة في رحاب احمد عبد الحافظ فرج دمحم مستجد تمدٌر ١٨١٣٠٠١٨١

سورة األنفال (8- 1)الجر واإلضافة في رحاب السٌد السٌد حفناوى مستجد تمدٌر ١٨٢٣٠٠١٨٢

سورة األنفال (16- 9)الجر واإلضافة في رحاب عبد المنعم عثمان عبد المنعم مستجد تمدٌر ١٨٣٣٠٠١٨٣

سورة األنفال (25- 17)الجر واإلضافة في رحمه اشرف السٌد دمحم البهلول مستجد تمدٌر ١٨٤٣٠٠١٨٤

سورة األنفال (33- 26)الجر واإلضافة في رحمه السعٌد محمود المرسى رزق مستجد تخلف ١٨٥٣٠٠١٨٥

سورة األنفال (40- 34)الجر واإلضافة في رحمه حسن احمد الدٌدامونى مستجد تمدٌر ١٨٦٣٠٠١٨٦

سورة األنفال (45- 41)الجر واإلضافة في رحمه عاطف جمعه احمد مستجد تمدٌر ١٨٧٣٠٠١٨٧

سورة األنفال (52- 46)الجر واإلضافة في رحمه دمحم النبوى ابراهٌم عبدالسالم مستجد تمدٌر ١٨٨٣٠٠١٨٨

سورة األنفال (61- 53)الجر واإلضافة في رحمه محمود نعٌم السٌد البدوي مستجد تمدٌر ١٨٩٣٠٠١٨٩

سورة األنفال (69- 62)الجر واإلضافة في رحمه نبٌل عبد اللطٌف دمحم مستجد تمدٌر ١٩٠٣٠٠١٩٠

سورة األنفال (75- 70)الجر واإلضافة في رزان دمحم فاروق دمحم ابراهٌم عثمان مستجد تمدٌر ١٩١٣٠٠١٩١

سورة التوبة (6- 1)الجر واإلضافة في رزان نبٌل احمد دمحم مستجد تمدٌر ١٩٢٣٠٠١٩٢

سورة التوبة (13- 7)الجر واإلضافة في رضوى ابو العطا ابو العطا دمحم فوده مستجد تمدٌر ١٩٣٣٠٠١٩٣

سورة التوبة (20- 14)الجر واإلضافة في رضوى امجد دمحم التابعى وهبه احمد مستجد تمدٌر ١٩٤٣٠٠١٩٤

سورة التوبة (26- 21)الجر واإلضافة في رنا جمال عبد العزٌز ابو الفتوح مستجد تمدٌر ١٩٥٣٠٠١٩٥

سورة التوبة (31- 27)الجر واإلضافة في رنا جمال لطفى دمحم حسنٌن مستجد تمدٌر ١٩٦٣٠٠١٩٦

سورة التوبة (36- 32)الجر واإلضافة في رنا حسن ابراهٌم السعٌد مستجد تمدٌر ١٩٧٣٠٠١٩٧

سورة التوبة (40- 37)الجر واإلضافة في رنا طارق فتحى دمحم ابو الخٌر مستجد تمدٌر ١٩٨٣٠٠١٩٨

سورة التوبة (47- 41)الجر واإلضافة في رنا عٌد دمحم السعٌد مستجد تمدٌر ١٩٩٣٠٠١٩٩

سورة التوبة (54- 48)الجر واإلضافة في رندا على السٌد على ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٠٠٣٠٠٢٠٠
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سورة التوبة (61- 55)الجر واإلضافة في رنٌا سمٌر المغازى على ملوه مستجد تمدٌر ٢٠١٣٠٠٢٠١

سورة التوبة (68- 62)الجر واإلضافة في روان احمد عبد العزٌز السعدنى مستجد تمدٌر ٢٠٢٣٠٠٢٠٢

سورة التوبة (72- 69)الجر واإلضافة في روان محمود دمحم فوزى مصطفى المكاوى مستجد تمدٌر ٢٠٣٣٠٠٢٠٣

سورة التوبة (79- 73)الجر واإلضافة في رونك السٌد عبد المنعم عبد الرحمن الماضً مستجد تمدٌر ٢٠٤٣٠٠٢٠٤

سورة التوبة (86- 80)الجر واإلضافة في روٌدا السٌد عبد الرحمن السٌد الدمشٌتى مستجد تمدٌر ٢٠٥٣٠٠٢٠٥

سورة التوبة (93- 87)الجر واإلضافة في روٌدا نبٌل محمود على الماضى مستجد تمدٌر ٢٠٦٣٠٠٢٠٦

سورة التوبة (99- 94)الجر واإلضافة في رٌم حسنى ابراهٌم دمحم غازى مستجد تمدٌر ٢٠٧٣٠٠٢٠٧

سورة التوبة (106- 100)الجر واإلضافة في رٌم عالء عادل عبد الخالك عطٌه مستجد تمدٌر ٢٠٨٣٠٠٢٠٨

سورة التوبة (111- 107)الجر واإلضافة في رٌهام رضا عبد هللا باز دمحم مستجد تمدٌر ٢٠٩٣٠٠٢٠٩

سورة التوبة (117- 112)الجر واإلضافة في زهراء احمد مصطفى جعفر رضوان مستجد تمدٌر ٢١٠٣٠٠٢١٠

سورة التوبة (122- 118)الجر واإلضافة في زٌنب حسٌن عطاهللا عبدالرحمن مستجد تمدٌر ٢١١٣٠٠٢١١

سورة التوبة (129- 123)الجر واإلضافة في زٌنب خالد محمود محمود السٌد مستجد تمدٌر ٢١٢٣٠٠٢١٢

سورة يونس (6- 1)الجر واإلضافة في ساره ابو المعاطى دمحم مصطفى المرجاوى مستجد تخلف ٢١٣٣٠٠٢١٣

سورة يونس (14- 7)الجر واإلضافة في ساره احمد حامد عبد الغنى حسب هللا مستجد تمدٌر ٢١٤٣٠٠٢١٤

سورة يونس (20- 15)الجر واإلضافة في ساره اسماعٌل الشحات اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢١٥٣٠٠٢١٥

سورة يونس (25- 21)الجر واإلضافة في ساره جمٌل السعٌد واصل مستجد تمدٌر ٢١٦٣٠٠٢١٦

سورة يونس (33- 26)الجر واإلضافة في ساره حمدان دمحم السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢١٧٣٠٠٢١٧

سورة يونس (42- 34)الجر واإلضافة في ساره رزق فتحى سالم مستجد تمدٌر ٢١٨٣٠٠٢١٨

سورة يونس (53- 43)الجر واإلضافة في ساره عبد هللا دمحم احمد المتولى مستجد تمدٌر ٢١٩٣٠٠٢١٩

سورة يونس (61- 54)الجر واإلضافة في ساره عبد الهادى عبد الهادى عباده مستجد تمدٌر ٢٢٠٣٠٠٢٢٠
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سورة يونس (70- 62)الجر واإلضافة في ساره عوض احمد على عوض مستجد تمدٌر ٢٢١٣٠٠٢٢١

سورة يونس (78- 71)الجر واإلضافة في ساره دمحم ابراهٌم غازى دمحم مستجد تخلف ٢٢٢٣٠٠٢٢٢

سورة يونس (88- 79)الجر واإلضافة في ساره دمحم السٌد احمد السباعً مستجد تمدٌر ٢٢٣٣٠٠٢٢٣

سورة يونس (97- 89)الجر واإلضافة في ساره دمحم المتولى الدسولى مستجد تمدٌر ٢٢٤٣٠٠٢٢٤

سورة يونس (109- 98)الجر واإلضافة في ساره دمحم نعٌنع عبد الحى المتولى مستجد تمدٌر ٢٢٥٣٠٠٢٢٥

سورة هــــود (12- 1)الجر واإلضافة في ساره محمود نسٌم عبدالمجٌد مستجد تمدٌر ٢٢٦٣٠٠٢٢٦

سورة هــــود (19- 13)الجر واإلضافة في ساره ناصر على كمال الدٌن على مستجد تمدٌر ٢٢٧٣٠٠٢٢٧

سورة هــــود (28- 20)الجر واإلضافة في ساره ٌاسر بركات شبانه حسب النبى مستجد تمدٌر ٢٢٨٣٠٠٢٢٨

سورة هــــود (37- 29)الجر واإلضافة في سالى سالمه مصطفى ابراهٌم فراج مستجد تمدٌر ٢٢٩٣٠٠٢٢٩

سورة هــــود (45- 38)الجر واإلضافة في سالى عماد عبد السالم احمد مستجد تمدٌر ٢٣٠٣٠٠٢٣٠

سورة هــــود (53- 46)الجر واإلضافة في سالى دمحم جابر عوض اسماعٌل مستجد تخلف ٢٣١٣٠٠٢٣١

سورة هــــود (62- 54)الجر واإلضافة في سحر حافظ الدمحمى احمد سعود مستجد تمدٌر ٢٣٢٣٠٠٢٣٢

سورة هــــود (71- 63)الجر واإلضافة في سعاد ابراهٌم زكرٌا الششتاوى مستجد تمدٌر ٢٣٣٣٠٠٢٣٣

سورة هــــود (81- 72)الجر واإلضافة في سلسبٌل دمحم ابراهٌم عزام مستجد تمدٌر ٢٣٤٣٠٠٢٣٤

سورة هــــود (88- 82)الجر واإلضافة في سلمى احمد السٌد دمحم عبد اللطٌف مستجد تخلف ٢٣٥٣٠٠٢٣٥

سورة هــــود (97- 89)الجر واإلضافة في سلمى حسانٌن دمحم الحسانٌن المرسى مستجد تمدٌر ٢٣٦٣٠٠٢٣٦

سورة هــــود (112- 98)الجر واإلضافة في سلوى دمحم عبد الحمٌد دمحم مستجد تخلف ٢٣٧٣٠٠٢٣٧

سورة هــــود (123- 113)الجر واإلضافة في سماء اسامه ابو بكر سالم مستجد تمدٌر ٢٣٨٣٠٠٢٣٨

سورة يوسف (12- 1)الجر واإلضافة في سماح السٌد المتولى السٌد المتولى مستجد تمدٌر ٢٣٩٣٠٠٢٣٩

سورة يوسف (22- 13)الجر واإلضافة في سماح عبد المحسن عبده دمحمعبد العال مستجد تمدٌر ٢٤٠٣٠٠٢٤٠
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سورة يوسف (30- 23)الجر واإلضافة في سمر رضا عبد العزٌز الشحات مستجد تخلف ٢٤١٣٠٠٢٤١

سورة يوسف (37- 31)الجر واإلضافة في سمر عبد هللا عبد النبى شكر عبد النبً مستجد تخلف ٢٤٢٣٠٠٢٤٢

سورة يوسف (43- 38)الجر واإلضافة في سمر على ابوشبانه احمد مستجد تمدٌر ٢٤٣٣٠٠٢٤٣

سورة يوسف (52- 44)الجر واإلضافة في سمر هشام دمحم ابراهٌم عمر مستجد تمدٌر ٢٤٤٣٠٠٢٤٤

سورة يوسف (63- 53)الجر واإلضافة في سمٌر احمد سٌد احمد احمد دمحم العطار مستجد تمدٌر ٢٤٥٣٠٠٢٤٥

سورة يوسف (69- 64)الجر واإلضافة في سمٌر مؤمن احمد على عجوه مستجد تمدٌر ٢٤٦٣٠٠٢٤٦

سورة يوسف (78- 70)الجر واإلضافة في سهٌر احمد عبد السالم محمود حسن مستجد تمدٌر ٢٤٧٣٠٠٢٤٧

سورة يوسف (86- 79)الجر واإلضافة في سهٌله مسعد الشحات النجار مستجد تخلف ٢٤٨٣٠٠٢٤٨

سورة يوسف (95- 87)الجر واإلضافة في سوهٌله السٌد دمحم ناصف السٌد مستجد تمدٌر ٢٤٩٣٠٠٢٤٩

سورة يوسف (103- 96)الجر واإلضافة في شروق حمدى محمود حماده دمحم حسٌن مستجد تخلف ٢٥٠٣٠٠٢٥٠

سورة يوسف (111- 104)الجر واإلضافة في شروق سامح فتحى على مستجد تمدٌر ٢٥١٣٠٠٢٥١

سورة الرعد (5- 1)الجر واإلضافة في شروق ضٌاء عبد الرازق منصور الشرلاوى مستجد تمدٌر ٢٥٢٣٠٠٢٥٢

سورة الرعد (13- 6)الجر واإلضافة في شروق دمحم عطٌه دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٢٥٣٣٠٠٢٥٣

سورة الرعد (18- 14)الجر واإلضافة في شٌرٌن حمدي السٌد ابو المجد مستجد تمدٌر ٢٥٤٣٠٠٢٥٤

سورة الرعد (28- 19)الجر واإلضافة في شٌرٌن رضا فهٌم احمد مستجد تمدٌر ٢٥٥٣٠٠٢٥٥

سورة الرعد (34- 29)الجر واإلضافة في شٌرٌن محمود صالح عبد الممصود داود مستجد تمدٌر ٢٥٦٣٠٠٢٥٦

سورة الرعد (43- 35)الجر واإلضافة في شٌماء السٌد صالح السٌد عطا مستجد تمدٌر ٢٥٧٣٠٠٢٥٧

سورة إبراهيم (6- 1)الجر واإلضافة في شٌماء خالد عبد الرازق السٌد عوض مستجد تمدٌر ٢٥٨٣٠٠٢٥٨

سورة إبراهيم (16- 7)الجر واإلضافة في شٌماء سعد على ابوالوفا مستجد تمدٌر ٢٥٩٣٠٠٢٥٩

سورة إبراهيم (24- 17)الجر واإلضافة في شٌماء متولى عبد الفتاح السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٦٠٣٠٠٢٦٠

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 شئون الطالب

 (قضايا نحوية وصرفية)مادة  - 2016 الئحة 

 كشف توزيع االبحاث على الطالب
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سورة إبراهيم (33- 25)الجر واإلضافة في شٌماء دمحم لبٌب محمود نجا مستجد تمدٌر ٢٦١٣٠٠٢٦١

سورة إبراهيم (42- 34)الجر واإلضافة في شٌماء دمحم نصر احمد عبدالعزٌز مستجد تمدٌر ٢٦٢٣٠٠٢٦٢

سورة إبراهيم (52- 43)الجر واإلضافة في شٌماء هشام سعد احمد مستجد تمدٌر ٢٦٣٣٠٠٢٦٣

سورة الحجر (15- 1)الجر واإلضافة في صالح رمضان حسنٌن ابو زٌد مستجد تمدٌر ٢٦٤٣٠٠٢٦٤

سورة الحجر (31- 16)الجر واإلضافة في طٌبه وهبه احمد محمود دمحم سالم مستجد تمدٌر ٢٦٥٣٠٠٢٦٥

سورة الحجر (51- 32)الجر واإلضافة في عائشه صبرى السٌد ابوالفتوح مستجد تمدٌر ٢٦٦٣٠٠٢٦٦

سورة الحجر (70- 52)الجر واإلضافة في عادل دمحم ابراهٌم دمحم مصطفى مستجد تخلف ٢٦٧٣٠٠٢٦٧

سورة الحجر (99- 71)الجر واإلضافة في عبد الرحمن ابراهٌم على سلٌمان مستجد تخلف ٢٦٨٣٠٠٢٦٨

سورة النحل (12- 1)الجر واإلضافة في عبد هللا جالل عمر دمحم مهادل مستجد تمدٌر ٢٦٩٣٠٠٢٦٩

سورة النحل (26- 13)الجر واإلضافة في عبد هللا نعمان احمد دمحم احمد الغندور مستجد تمدٌر ٢٧٠٣٠٠٢٧٠

سورة النحل (34- 27)الجر واإلضافة في عبٌر عمر السٌد عمر مستجد تمدٌر ٢٧١٣٠٠٢٧١

سورة النحل (42- 35)الجر واإلضافة في عزه ابو سمره ابراهٌم ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٢٧٢٣٠٠٢٧٢

سورة النحل (54- 43)الجر واإلضافة في عزه خالد دمحم خالد دمحم مستجد تمدٌر ٢٧٣٣٠٠٢٧٣

سورة النحل (64- 55)الجر واإلضافة في عزه عبد الناصر الحسٌنى عبدالرحمن مستجد تمدٌر ٢٧٤٣٠٠٢٧٤

سورة النحل (72- 65)الجر واإلضافة في عزٌزه عبد النبى احمد شحاته عبد السالم مستجد تمدٌر ٢٧٥٣٠٠٢٧٥

سورة النحل (79- 73)الجر واإلضافة في عال خالد على عبدالغفار مستجد تمدٌر ٢٧٦٣٠٠٢٧٦

سورة النحل (87- 80)الجر واإلضافة في عال صالح دمحم لدٌس مستجد تمدٌر ٢٧٧٣٠٠٢٧٧

سورة النحل (93- 88)الجر واإلضافة في عال دمحم عبد الحلٌم احمد النجار مستجد تمدٌر ٢٧٨٣٠٠٢٧٨

سورة النحل (102- 94)الجر واإلضافة في عالء رمزي دمحم لضباشه مستجد تمدٌر ٢٧٩٣٠٠٢٧٩

سورة النحل (110- 103)الجر واإلضافة في عالء عوض احمد زٌنه مستجد تمدٌر ٢٨٠٣٠٠٢٨٠
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سورة النحل (118- 111)الجر واإلضافة في غاده المرسى رجب دمحم ابو الفتوح مستجد تمدٌر ٢٨١٣٠٠٢٨١

سورة النحل (128- 119)الجر واإلضافة في غاده على عٌد السٌد احمد حسن مستجد تمدٌر ٢٨٢٣٠٠٢٨٢

سورة اإلسراء (7- 1)الجر واإلضافة في فاطمه ابراهٌم دمحم احمد عبدالرازق مستجد تمدٌر ٢٨٣٣٠٠٢٨٣

سورة اإلسراء (17- 8)الجر واإلضافة في فاطمه احمد لطفى صبره مستجد تمدٌر ٢٨٤٣٠٠٢٨٤

سورة اإلسراء (27- 18)الجر واإلضافة في فاطمه اشرف حسٌن عبدالحمٌد عٌد مستجد تمدٌر ٢٨٥٣٠٠٢٨٥

سورة اإلسراء (38- 28)الجر واإلضافة في فاطمه اٌمن احمد عباس مستجد تمدٌر ٢٨٦٣٠٠٢٨٦

سورة اإلسراء (49- 39)الجر واإلضافة في فاطمه حسٌن السٌد عبدالصمد مستجد تمدٌر ٢٨٧٣٠٠٢٨٧

سورة اإلسراء (58- 50)الجر واإلضافة في فاطمه خالد ٌوسف خالد عز الدٌن مستجد تمدٌر ٢٨٨٣٠٠٢٨٨

سورة اإلسراء (66- 59)الجر واإلضافة في فاطمه رمضان احمد مصطفى سالم مستجد تمدٌر ٢٨٩٣٠٠٢٨٩

سورة اإلسراء (75- 67)الجر واإلضافة في فاطمه صالح الدٌن عبد الجواد عبد الواحد عبد العال مستجد تمدٌر ٢٩٠٣٠٠٢٩٠

سورة اإلسراء (86- 76)الجر واإلضافة في فاطمه فتوح على سعد مستجد تمدٌر ٢٩١٣٠٠٢٩١

سورة اإلسراء (98- 87)الجر واإلضافة في فاطمه دمحم عزت عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٢٩٢٣٠٠٢٩٢

سورة اإلسراء (111- 100)الجر واإلضافة في فاٌزه احمد عاطف خلٌل مستجد تمدٌر ٢٩٣٣٠٠٢٩٣

سورة الكهف (15- 1)الجر واإلضافة في فرٌد الحسٌنى احمد على العشرى مستجد تمدٌر ٢٩٤٣٠٠٢٩٤

سورة الكهف (20- 16)الجر واإلضافة في لمر جالل خضر ابودراع مستجد تمدٌر ٢٩٥٣٠٠٢٩٥

سورة الكهف (27- 21)الجر واإلضافة في كرٌمه صالح عبد الملن عبد المادر مستجد تمدٌر ٢٩٦٣٠٠٢٩٦

سورة الكهف (34- 28)الجر واإلضافة في كرٌمه محمود جبر شعبان الشٌخ على مستجد تمدٌر ٢٩٧٣٠٠٢٩٧

سورة الكهف (45- 35)الجر واإلضافة في لمٌاء احمد فتحى رجب عزام مستجد تمدٌر ٢٩٨٣٠٠٢٩٨

سورة الكهف (53- 46)الجر واإلضافة في لمٌاء احمد لطفى احمد حسن مستجد تمدٌر ٢٩٩٣٠٠٢٩٩

سورة الكهف (61- 54)الجر واإلضافة في لمٌاء محمود دمحم دمحم حسٌن مستجد تمدٌر ٣٠٠٣٠٠٣٠٠
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سورة الكهف (74- 62)الجر واإلضافة في لٌلى حسٌن فتحى حسن مستجد تمدٌر ٣٠١٣٠٠٣٠١

سورة الكهف (83- 75)الجر واإلضافة في لٌلى عالء عبد الحكٌم السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٠٢٣٠٠٣٠٢

سورة الكهف (97- 84)الجر واإلضافة في دمحم الششتاوي موسى خلٌل مستجد تمدٌر ٣٠٣٣٠٠٣٠٣

سورة الكهف (110- 98)الجر واإلضافة في دمحم جالل المغازى الشحات مستجد تمدٌر ٣٠٤٣٠٠٣٠٤

سورة مريم (11- 1)الجر واإلضافة في دمحم جمال عبد الرازق السٌد صٌام مستجد تخلف ٣٠٥٣٠٠٣٠٥

سورة مريم (25- 12)الجر واإلضافة في دمحم رضا عبد السالم منصور عمر مستجد تمدٌر ٣٠٦٣٠٠٣٠٦

سورة مريم (38- 26)الجر واإلضافة في دمحم عبد الغنى عبد الرحٌم عبدالغنً مستجد تمدٌر ٣٠٧٣٠٠٣٠٧

سورة مريم (51- 39)الجر واإلضافة في دمحم عبدالرحمن جالل المٌدانى مستجد تمدٌر ٣٠٨٣٠٠٣٠٨

سورة مريم (64- 52)الجر واإلضافة في دمحم على عبد الحى ابراهٌم حسانٌن مستجد تمدٌر ٣٠٩٣٠٠٣٠٩

سورة مريم (76- 65)الجر واإلضافة في دمحم مجدى عبد الرازق دمحم بدر مستجد تمدٌر ٣١٠٣٠٠٣١٠

سورة مريم (98- 77)الجر واإلضافة في دمحم محمود دمحم عبدالفتاح شوربه مستجد تمدٌر ٣١١٣٠٠٣١١

سورة طه (21- 1)الجر واإلضافة في دمحم محمود مصطفى ابراهٌم عثمان مستجد تمدٌر ٣١٢٣٠٠٣١٢

سورة طه (51- 22)الجر واإلضافة في دمحم مصطفى السٌد مصطفى شعبان مستجد تخلف ٣١٣٣٠٠٣١٣

سورة طه (64- 52)الجر واإلضافة في دمحم معوض دمحم حبٌش مستجد تخلف ٣١٤٣٠٠٣١٤

سورة طه (76- 65)الجر واإلضافة في دمحم هنداوى شعبان ابراهٌم متولى مستجد تخلف ٣١٥٣٠٠٣١٥

سورة طه (87- 77)الجر واإلضافة في محمود احمد محمود ربٌع مستجد تمدٌر ٣١٦٣٠٠٣١٦

سورة طه (98- 88)الجر واإلضافة في محمود السٌد السٌد العربى مستجد تمدٌر ٣١٧٣٠٠٣١٧

سورة طه (113- 99)الجر واإلضافة في محمود رمزى الدمحمى السٌسى مستجد تخلف ٣١٨٣٠٠٣١٨

سورة طه (125- 114)الجر واإلضافة في محمود عبد السمٌع السٌد احمد بهرٌز مستجد تخلف ٣١٩٣٠٠٣١٩

سورة طه (135- 126)الجر واإلضافة في محمود دمحم محمود دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٢٠٣٠٠٣٢٠

 كشف توزيع االبحاث على الطالب
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سورة الحج (23- 16)الجر واإلضافة في مرفت ابراهٌم طلعت ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٢١٣٠٠٣٢١

سورة الحج (30- 24)الجر واإلضافة في مرفت عزمى صبرى عبد الخالك البكرى مستجد تمدٌر ٣٢٢٣٠٠٣٢٢

سورة الحج (38- 31)الجر واإلضافة في مروه عبد الناصر ابراهٌم السٌد الشهاوى مستجد تمدٌر ٣٢٣٣٠٠٣٢٣

سورة الحج (46- 39)الجر واإلضافة في مروه فكٌه محمود احمد ابو العال مستجد تخلف ٣٢٤٣٠٠٣٢٤

سورة الحج (55- 47)الجر واإلضافة في مروه مبرون سعد على عبدالرحمن مستجد تمدٌر ٣٢٥٣٠٠٣٢٥

سورة الحج (64- 56)الجر واإلضافة في مروه دمحم عرفان ابراهٌم الطٌب مستجد تمدٌر ٣٢٦٣٠٠٣٢٦

سورة الحج (72- 65)الجر واإلضافة في مروه محمود دمحم احمد خضر مستجد تمدٌر ٣٢٧٣٠٠٣٢٧

سورة الحج (78- 73)الجر واإلضافة في مروه ناصر صالح حسٌن مستجد تمدٌر ٣٢٨٣٠٠٣٢٨

سورة المؤمنون (17- 1)الجر واإلضافة في مرٌم ابراهٌم دمحم السٌد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٢٩٣٠٠٣٢٩

سورة المؤمنون (27- 18)الجر واإلضافة في مرٌم احمد على عبد العزٌز ٌوسف مستجد تمدٌر ٣٣٠٣٠٠٣٣٠

سورة المؤمنون (42- 28)الجر واإلضافة في مرٌم السٌد مسعد عبد الجواد االلفى مستجد تمدٌر ٣٣١٣٠٠٣٣١

سورة المؤمنون (59- 43)الجر واإلضافة في مرٌم عاطف موسى امام مستجد تمدٌر ٣٣٢٣٠٠٣٣٢

سورة المؤمنون (74- 60)الجر واإلضافة في مرٌم عبد الحمٌد المتولى صدٌك الدنف مستجد تمدٌر ٣٣٣٣٠٠٣٣٣

سورة المؤمنون (89- 75)الجر واإلضافة في مرٌم دمحم عبد الستار احمد مستجد تمدٌر ٣٣٤٣٠٠٣٣٤

سورة المؤمنون (104- 90)الجر واإلضافة في مرٌم دمحم عمر اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٣٥٣٠٠٣٣٥

سورة المؤمنون (118- 105)الجر واإلضافة في مرٌم محمود العوضى السعٌد مصطفى مستجد تمدٌر ٣٣٦٣٠٠٣٣٦

سورة النور (10- 1)الجر واإلضافة في مصر دمحم حجازى على االمام مستجد تمدٌر ٣٣٧٣٠٠٣٣٧

سورة النور (20- 11)الجر واإلضافة في منار العرالى دمحم كامل مستجد تمدٌر ٣٣٨٣٠٠٣٣٨

سورة النور (27- 21)الجر واإلضافة في منار راضى دمحم الحسانٌن مستجد تمدٌر ٣٣٩٣٠٠٣٣٩

سورة النور (31- 28)الجر واإلضافة في منار على حمزه على مستجد تمدٌر ٣٤٠٣٠٠٣٤٠
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سورة النور (36- 32)الجر واإلضافة في منال سامح معوض الباز عبدالعال مستجد تمدٌر ٣٤١٣٠٠٣٤١

سورة النور (43- 37)الجر واإلضافة في منى اٌهاب ابراهٌم الساٌس مستجد تمدٌر ٣٤٢٣٠٠٣٤٢

سورة النور (53- 44)الجر واإلضافة في منى حسٌن ابراهٌم بوادى مستجد تمدٌر ٣٤٣٣٠٠٣٤٣

سورة النور (60- 54)الجر واإلضافة في منى عبد الوهاب دمحم عبده الشوربجً مستجد تمدٌر ٣٤٤٣٠٠٣٤٤

سورة الفرقان (11- 1)الجر واإلضافة في منى عبدالناصر دمحم على احمد مستجد تمدٌر ٣٤٥٣٠٠٣٤٥

سورة الفرقان (20- 12)الجر واإلضافة في منى دمحم ابراهٌم أحمد صالح مستجد تمدٌر ٣٤٦٣٠٠٣٤٦

سورة الفرقان (32- 21)الجر واإلضافة في منى محمود احمد ابراهٌم الدٌسطى مستجد تمدٌر ٣٤٧٣٠٠٣٤٧

سورة الفرقان (43- 33)الجر واإلضافة في مها رأفت حامد سلٌمان حسن مستجد تمدٌر ٣٤٨٣٠٠٣٤٨

سورة الفرقان (55- 44)الجر واإلضافة في موده ابراهٌم عبد الرازق عبد السالم مستجد تمدٌر ٣٤٩٣٠٠٣٤٩

سورة الفرقان (67- 56)الجر واإلضافة في مى احمد السٌد ابراهٌم حسٌن مستجد تمدٌر ٣٥٠٣٠٠٣٥٠

سورة الفرقان (77- 68)الجر واإلضافة في مى جمٌل عبد الكرٌم البمرى مستجد تمدٌر ٣٥١٣٠٠٣٥١

سورة الشعراء (19- 1)الجر واإلضافة في مى عاطف ممدوح الفضالى الجمل مستجد تمدٌر ٣٥٢٣٠٠٣٥٢

سورة الشعراء (39- 20)الجر واإلضافة في مى عصام سمٌر دمحم مستجد تمدٌر ٣٥٣٣٠٠٣٥٣

سورة الشعراء (60- 40)الجر واإلضافة في مى محمود عٌد عبده خضر مستجد تمدٌر ٣٥٤٣٠٠٣٥٤

سورة الشعراء (83- 61)الجر واإلضافة في مٌاده الصدٌك شولى دمحم مصطفى مستجد تمدٌر ٣٥٥٣٠٠٣٥٥

سورة الشعراء (111- 84)الجر واإلضافة في مٌاده ماهر الصباحى عبد العزٌز ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٥٦٣٠٠٣٥٦

سورة الشعراء (136- 112)الجر واإلضافة في مٌاده مجاهد محمود دمحم عبدالفتاح مستجد تمدٌر ٣٥٧٣٠٠٣٥٧

سورة الشعراء (159- 137)الجر واإلضافة في ناٌله عبد الحمٌد حسٌن دمحم الدٌسطً مستجد تمدٌر ٣٥٨٣٠٠٣٥٨

سورة الشعراء (183- 160)الجر واإلضافة في نبٌله احمد ابراهٌم مجاهد مستجد تمدٌر ٣٥٩٣٠٠٣٥٩

سورة الشعراء (206- 184)الجر واإلضافة في نبٌله مصطفى عثمان اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٦٠٣٠٠٣٦٠
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سورة الشعراء (227- 207)الجر واإلضافة في نجاه السٌد احمد مصطفى غانم مستجد تمدٌر ٣٦١٣٠٠٣٦١

سورة النمل (13- 1)الجر واإلضافة في نجالء فتحى دمحم ربٌع عوض مستجد تمدٌر ٣٦٢٣٠٠٣٦٢

سورة النمل (22- 14)الجر واإلضافة في ندا اشرف عبدالجلٌل مسعد مستجد تمدٌر ٣٦٣٣٠٠٣٦٣

سورة النمل (35- 23)الجر واإلضافة في ندا عبد السالم دمحم عبدالرازق شعالن مستجد تمدٌر ٣٦٤٣٠٠٣٦٤

سورة النمل (44- 36)الجر واإلضافة في ندا فاروق دمحم عبدالحمٌد مستجد تمدٌر ٣٦٥٣٠٠٣٦٥

سورة النمل (55- 45)الجر واإلضافة في ندا دمحم ابراهٌم دمحمالجٌار مستجد تمدٌر ٣٦٦٣٠٠٣٦٦

سورة النمل (63- 56)الجر واإلضافة في نداء ادهم محمود دمحم على مستجد تمدٌر ٣٦٧٣٠٠٣٦٧

سورة النمل (76- 64)الجر واإلضافة في ندى خالد دمحم شحاته مستجد تمدٌر ٣٦٨٣٠٠٣٦٨

سورة النمل (93- 77)الجر واإلضافة في ندى على احمد دمحم عبد العال مستجد تمدٌر ٣٦٩٣٠٠٣٦٩

سورة القصص (13- 1)الجر واإلضافة في ندى عوض السٌد اسماعٌل مستجد تخلف ٣٧٠٣٠٠٣٧٠

سورة القصص (21- 14)الجر واإلضافة في ندى ناصر على حسن ورد مستجد تمدٌر ٣٧١٣٠٠٣٧١

سورة القصص (28- 22)الجر واإلضافة في ندى هانى محمود عجاج مستجد تمدٌر ٣٧٢٣٠٠٣٧٢

سورة القصص (35- 29)الجر واإلضافة في ندى ٌاسر حامد سلٌمان المنصورى مستجد تمدٌر ٣٧٣٣٠٠٣٧٣

سورة القصص (43- 36)الجر واإلضافة في نرمٌن ابراهٌم دمحم دمحم الشحات مستجد تمدٌر ٣٧٤٣٠٠٣٧٤

سورة القصص (50- 44)الجر واإلضافة في نرمٌن مجدى عبد الوهاب المتولى االمام مستجد تخلف ٣٧٥٣٠٠٣٧٥

سورة القصص (59- 51)الجر واإلضافة في نسمه دمحم فتحى على السعٌد مستجد تمدٌر ٣٧٦٣٠٠٣٧٦

سورة القصص (70- 60)الجر واإلضافة في نهال السٌد احمد مصطفى فوده مستجد تمدٌر ٣٧٧٣٠٠٣٧٧

سورة القصص (77- 71)الجر واإلضافة في نهال السٌد مختار حمزه عبد الهادى مستجد تمدٌر ٣٧٨٣٠٠٣٧٨

سورة القصص (88- 78)الجر واإلضافة في نهال محمود عطٌه محمود عطٌه مستجد تمدٌر ٣٧٩٣٠٠٣٧٩

سورة العنكبوت (11- 1)الجر واإلضافة في نهى عبد العزٌز دمحم ابو حاتً مستجد تمدٌر ٣٨٠٣٠٠٣٨٠
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سورة العنكبوت (23- 12)الجر واإلضافة في نوال سامى عمر دمحم دمحم مجاهد مستجد تمدٌر ٣٨١٣٠٠٣٨١

سورة العنكبوت (30- 24)الجر واإلضافة في نورا احمد نبٌه ابوسالمه مستجد تمدٌر ٣٨٢٣٠٠٣٨٢

سورة العنكبوت (38- 31)الجر واإلضافة في نورا اسامه محمود علوش مستجد تمدٌر ٣٨٣٣٠٠٣٨٣

سورة العنكبوت (45- 39)الجر واإلضافة في نورا الدسولى الطنطاوى دشٌش مستجد تمدٌر ٣٨٤٣٠٠٣٨٤

سورة العنكبوت (55- 46)الجر واإلضافة في نورا حلمى سعد زغلول نبٌه المرشدى مستجد تمدٌر ٣٨٥٣٠٠٣٨٥

سورة العنكبوت (69- 56)الجر واإلضافة في نورا فهمى بدرخان شرٌف مستجد تمدٌر ٣٨٦٣٠٠٣٨٦

سورة الروم (11- 1)الجر واإلضافة في نورا دمحم صالح عبد الحمٌد المرسى مستجد تمدٌر ٣٨٧٣٠٠٣٨٧

سورة الروم (24- 12)الجر واإلضافة في نورا مصباح احمد عرفات احمد مستجد تمدٌر ٣٨٨٣٠٠٣٨٨

سورة الروم (32- 25)الجر واإلضافة في نوران ابراهٌم دمحم عبدالغفار مستجد تمدٌر ٣٨٩٣٠٠٣٨٩

سورة الروم (41- 33)الجر واإلضافة في نوران احمد رٌاض احمد شهٌب مستجد تمدٌر ٣٩٠٣٠٠٣٩٠

سورة الروم (50- 42)الجر واإلضافة في نورهان فوزى رمضان احمد مستجد تمدٌر ٣٩١٣٠٠٣٩١

سورة الروم (60- 51)الجر واإلضافة في نورهان دمحم مصطفى الباز ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٩٢٣٠٠٣٩٢

سورة لقمان (11- 1)الجر واإلضافة في نورٌهان حسٌن نصرالدٌن حسٌن مستجد تمدٌر ٣٩٣٣٠٠٣٩٣

سورة لقمان (19- 12)الجر واإلضافة في نٌره حماده امٌن على موسً مستجد تمدٌر ٣٩٤٣٠٠٣٩٤

سورة لقمان (28- 20)الجر واإلضافة في نٌره عزٌز دمحم محمود العجٌرى مستجد تمدٌر ٣٩٥٣٠٠٣٩٥

سورة لقمان (34- 29)الجر واإلضافة في نٌفٌن ٌالوت على ابوالعطا الشربٌنى مستجد تمدٌر ٣٩٦٣٠٠٣٩٦

سورة السجدة (11- 1)الجر واإلضافة في هاجر السعٌد العٌسوي لزامل مستجد تمدٌر ٣٩٧٣٠٠٣٩٧

سورة السجدة (20- 12)الجر واإلضافة في هاجر محسن ٌحٌى السٌد صالح مستجد تمدٌر ٣٩٨٣٠٠٣٩٨

سورة السجدة (30- 21)الجر واإلضافة في هاجر ٌاسر دمحم الششتاوى الهوارى مستجد تخلف ٣٩٩٣٠٠٣٩٩

سورة األحزاب (6- 1)الجر واإلضافة في هاله السٌد السعٌد عبد الحمٌد جاد مستجد تمدٌر ٤٠٠٣٠٠٤٠٠

 كشف توزيع االبحاث على الطالب
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سورة األحزاب (15- 7)الجر واإلضافة في هانم السٌد عوض دمحم سلٌمان مستجد تمدٌر ٤٠١٣٠٠٤٠١

سورة األحزاب (22- 16)الجر واإلضافة في هبه السعٌد منصور ذكى الخطٌب مستجد تمدٌر ٤٠٢٣٠٠٤٠٢

سورة األحزاب (30- 23)الجر واإلضافة في هبه رمضان مصطفى دمحم موسى مستجد تمدٌر ٤٠٣٣٠٠٤٠٣

سورة األحزاب (35- 31)الجر واإلضافة في هبه عصام احمد عبد المجٌد سٌفو مستجد تخلف ٤٠٤٣٠٠٤٠٤

سورة األحزاب (43- 36)الجر واإلضافة في هبه على الباز على الباز مستجد تمدٌر ٤٠٥٣٠٠٤٠٥

سورة األحزاب (50- 44)الجر واإلضافة في هدى سمٌر دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤٠٦٣٠٠٤٠٦

سورة األحزاب (54- 51)الجر واإلضافة في هدى عاطف ابراهٌم دمحم على مستجد تمدٌر ٤٠٧٣٠٠٤٠٧

سورة األحزاب (62- 55)الجر واإلضافة في هدى مصطفى اسماعٌل الشبشٌرى مستجد تمدٌر ٤٠٨٣٠٠٤٠٨

سورة األحزاب (73- 63)الجر واإلضافة في هدٌر السٌد شعبان عوض عوض مستجد تمدٌر ٤٠٩٣٠٠٤٠٩

سورة سبأ (7- 1)الجر واإلضافة في هدٌر السٌد عبد العلٌم سلٌمان مستجد تمدٌر ٤١٠٣٠٠٤١٠

سورة سبأ (14- 8)الجر واإلضافة في هدٌر عبد السالم دمحم عبد السالم المغربً مستجد تمدٌر ٤١١٣٠٠٤١١

سورة سبأ (22- 15)الجر واإلضافة في هدٌر دمحم عبد اللطٌف خلٌل مستجد تمدٌر ٤١٢٣٠٠٤١٢

سورة سبأ (31- 23)الجر واإلضافة في هناء ابراهٌم عبد الهادى ابراهٌم المهدى مستجد تمدٌر ٤١٣٣٠٠٤١٣

سورة سبأ (42- 32)الجر واإلضافة في هناء الداودى الحسٌنى صبٌحى مستجد تمدٌر ٤١٤٣٠٠٤١٤

سورة سبأ (54- 43)الجر واإلضافة في هناء نصر دمحم دمحم البهنساوى مستجد تمدٌر ٤١٥٣٠٠٤١٥

سورة فاطر (9- 1)الجر واإلضافة في هند ابراهٌم دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤١٦٣٠٠٤١٦

سورة فاطر (18- 10)الجر واإلضافة في هند رضا دمحم عبده المنشاوى مستجد تمدٌر ٤١٧٣٠٠٤١٧

سورة فاطر (30- 19)الجر واإلضافة في هوٌده عالء دمحم محمود ابراهٌم مستجد تمدٌر ٤١٨٣٠٠٤١٨

سورة فاطر (39- 31)الجر واإلضافة في هٌا مجدى دمحم المغاورى مستجد تمدٌر ٤١٩٣٠٠٤١٩

سورة فاطر (45- 40)الجر واإلضافة في هٌام ابراهٌم دمحم احمد شمٌس مستجد تمدٌر ٤٢٠٣٠٠٤٢٠
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سورة األنبياء (10- 1)الجر واإلضافة في وفاء خالد مسعد السعٌد على مستجد تمدٌر ٤٢١٣٠٠٤٢١

سورة األنبياء (24- 11)الجر واإلضافة في والء ابراهٌم على عبد الرحمن مستجد تمدٌر ٤٢٢٣٠٠٤٢٢

سورة األنبياء (35- 25)الجر واإلضافة في والء احمد ابراهٌم موسى خاطر مستجد تخلف ٤٢٣٣٠٠٤٢٣

سورة األنبياء (44- 36)الجر واإلضافة في والء اسامه محمود السٌد رمضان مستجد تمدٌر ٤٢٤٣٠٠٤٢٤

سورة األنبياء (57- 45)الجر واإلضافة في والء دمحم حامد ابراهٌم المهدى مستجد تمدٌر ٤٢٥٣٠٠٤٢٥

سورة األنبياء (72- 58)الجر واإلضافة في ٌارا اسامه مصطفى دمحم مصطفً مستجد تمدٌر ٤٢٦٣٠٠٤٢٦

سورة األنبياء (81- 73)الجر واإلضافة في ٌاسمٌن احمد رمضان احمد صٌام مستجد تمدٌر ٤٢٧٣٠٠٤٢٧

سورة األنبياء (90- 82)الجر واإلضافة في ٌاسمٌن احمد دمحم عبد المعبود العٌلة مستجد تمدٌر ٤٢٨٣٠٠٤٢٨

سورة األنبياء (101- 91)الجر واإلضافة في ٌاسمٌن جمال عزالرجال ٌوسف مستجد تمدٌر ٤٢٩٣٠٠٤٢٩

سورة األنبياء (112- 102)الجر واإلضافة في ٌاسمٌن رزق شعبان الشربٌنى مستجد تمدٌر ٤٣٠٣٠٠٤٣٠

سورة الحج (5- 1)الجر واإلضافة في ٌاسمٌن عبد السالم مصطفى عبد السالم فضل مستجد تمدٌر ٤٣١٣٠٠٤٣١

سورة الحج (15- 6)الجر واإلضافة في ٌاسمٌن دمحم السعٌد رمضان بهرام مستجد تمدٌر ٤٣٢٣٠٠٤٣٢

سورة الشورى (53- 47)الجر واإلضافة في ٌاسمٌن دمحم الشبراوى حامد مستجد تمدٌر ٤٣٣٣٠٠٤٣٣

سورة الزخرف (15- 1)الجر واإلضافة في ٌحى باسم عبد هللا دمحم احمد مستجد تمدٌر ٤٣٤٣٠٠٤٣٤

سورة الزخرف (33- 16)الجر واإلضافة في ٌسرا عبد المحسن الزكى محمود على مستجد تمدٌر ٤٣٥٣٠٠٤٣٥

سورة الزخرف (47- 34)الجر واإلضافة في ٌوسف فتحى عبد الفتاح دمحم شحاته مستجد تمدٌر ٤٣٦٣٠٠٤٣٦
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سورة فصلت (54- 47)الجر واإلضافة في احمد ابراهٌم حسن اسماعٌل هلٌل مستجد تخلف ١٣٠٠٤٨٠

سورة الشورى (10- 1)الجر واإلضافة في ساره سعٌد عبدالرحمن عبد العزٌز المحالوى مستجد تخلف ٢٣٠٠٤٨١

سورة الشورى (15- 11)الجر واإلضافة في دمحم احمد شولى دمحم ابونعمه مستجد تمدٌر ٣٣٠٠٤٨٢

سورة الشورى (22- 16)الجر واإلضافة في دمحم عنتر شبل عماره حموده مستجد تخلف ٤٣٠٠٤٨٣

سورة الشورى (31- 23)الجر واإلضافة في محمود السٌد محمود السٌد عبدالحافظ مستجد تخلف ٥٣٠٠٤٨٤

سورة الشورى (46- 32)الجر واإلضافة في مٌار حسام دمحم احمد عثمان مستجد تخلف ٦٣٠٠٤٨٥
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سورة يسن (18- 1)الجر واإلضافة في احمد احمد على موسى على مستجد تخلف ١٣٠٠٦٨١

سورة يسن (40- 19)الجر واإلضافة في احمد عالء رشاد عبدالواحد راشد مستجد تخلف ٢٣٠٠٦٨٢

سورة يسن (54- 41)الجر واإلضافة في احمد ماهر بدٌر عبد السمٌع مستجد تخلف ٣٣٠٠٦٨٣

سورة يسن (70- 55)الجر واإلضافة في احمد ٌحى الدسولى ابراهٌم فرح المصرى مستجد تمدٌر ٤٣٠٠٦٨٤

سورة يسن (83- 71)الجر واإلضافة في اسراء احمد دمحم حسنى مستجد تخلف ٥٣٠٠٦٨٥

سورة الصافات (24- 1)الجر واإلضافة في اسالم عماد الدٌن دمحم السعٌد دمحم مستجد تخلف ٦٣٠٠٦٨٦

سورة الصافات (51- 25)الجر واإلضافة في اسماء رضا احمد عبده حامد مستجد تخلف ٧٣٠٠٦٨٧

سورة الصافات (76- 52)الجر واإلضافة في افنان ابراهٌم عبدالحفٌظ على مستجد تخلف ٨٣٠٠٦٨٨

سورة الصافات (102- 77)الجر واإلضافة في السٌد مجدى السٌد حسن حسٌن مستجد تخلف ٩٣٠٠٦٨٩

سورة الصافات (126- 103)الجر واإلضافة في امٌره صالح دمحم صابر احمد مستجد تخلف ١٠٣٠٠٦٩٠

سورة الصافات (153- 127)الجر واإلضافة في اٌمان رضا دمحم السعٌد ابوالسٌد مستجد تخلف ١١٣٠٠٦٩١

سورة الصافات (182- 154)الجر واإلضافة في اٌناس حلمى عبد البارى عٌسى ابراهٌم مستجد تخلف ١٢٣٠٠٦٩٢

سورة ص (16- 1)الجر واإلضافة في بسمه عاطف ناجح دمحم عبدالعزٌز مستجد تخلف ١٣٣٠٠٦٩٣

سورة ص (26- 17)الجر واإلضافة في تسنٌم اسامه الباز متولى الفمى مستجد تخلف ١٤٣٠٠٦٩٤

سورة ص (42- 27)الجر واإلضافة في خلود عبد الهادي دمحم صمر مستجد تخلف ١٥٣٠٠٦٩٥

سورة ص (65- 43)الجر واإلضافة في دعاء امان الدٌن ابراهٌم دمحم العٌوطى مستجد تخلف ١٦٣٠٠٦٩٦

سورة ص (88- 66)الجر واإلضافة في دٌنا عبد العاطى عبد العاطى وادى مستجد تخلف ١٧٣٠٠٦٩٧

سورة الزمر (7- 1)الجر واإلضافة في ساره مروان عبد الفتاح عطوه المغازى مستجد تمدٌر ١٨٣٠٠٦٩٨

سورة الزمر (21- 8)الجر واإلضافة في شٌماء احمد احمد دمحم العشماوى مستجد تمدٌر ١٩٣٠٠٦٩٩

سورة الزمر (31- 22)الجر واإلضافة في شٌماء السعٌد احمد الجابرى مستجد تمدٌر ٢٠٣٠٠٧٠٠
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سورة الزمر (40- 32)الجر واإلضافة في ضحى السٌد عبد العزٌز معٌن على مستجد تخلف ٢١٣٠٠٧٠١

سورة الزمر (47- 41)الجر واإلضافة في طارق كمال دمحم فرحات نوفل مستجد تمدٌر ٢٢٣٠٠٧٠٢

سورة الزمر (56- 48)الجر واإلضافة في علٌاء حمدى عبد هللا ابراهٌم مستجد تخلف ٢٣٣٠٠٧٠٣

سورة الزمر (67- 57)الجر واإلضافة في عمرو مصطفى احمد دمحم مستجد تخلف ٢٤٣٠٠٧٠٤

سورة الزمر (75- 68)الجر واإلضافة في فاتن ٌحى زكرٌا الششتاوى مستجد تخلف ٢٥٣٠٠٧٠٥

سورة غافر (7- 1)الجر واإلضافة في فاطمه الزهراء اسامه عبدالفتاح دمحم راشد مستجد تمدٌر ٢٦٣٠٠٧٠٦

سورة غافر (16- 8)الجر واإلضافة في لٌلى بدوى احمد دمحم بدوى مستجد تمدٌر ٢٧٣٠٠٧٠٧

سورة غافر (25- 17)الجر واإلضافة في مارٌهان ماهر مسعد رضوان فتوح مستجد تخلف ٢٨٣٠٠٧٠٨

سورة غافر (33- 26)الجر واإلضافة في محمود دمحم عبدالعزٌز عبدالفتاح ابراهٌم مستجد تخلف ٢٩٣٠٠٧٠٩

سورة غافر (40- 34)الجر واإلضافة في مرٌم دمحم نعمان عبدالمعطى األعصر مستجد تخلف ٣٠٣٠٠٧١٠

سورة غافر (49- 41)الجر واإلضافة في منه هللا حمدى السٌد منصور دمحم متولى مستجد تخلف ٣١٣٠٠٧١١

سورة غافر (58- 50)الجر واإلضافة في مها دمحم عبد اللطٌف دمحم على مستجد تخلف ٣٢٣٠٠٧١٢

سورة غافر (66- 59)الجر واإلضافة في نرمٌن جمال عبد العزٌز الفوال مستجد تخلف ٣٣٣٠٠٧١٣

سورة غافر (77- 67)الجر واإلضافة في نهى دمحم حافظ حسن على مستجد تمدٌر ٣٤٣٠٠٧١٤

سورة غافر (85- 78)الجر واإلضافة في نورا صالح الحسٌنى ابراهٌم الحسٌنى مستجد تخلف ٣٥٣٠٠٧١٥

سورة فصلت (11- 1)الجر واإلضافة في هبه مجدى دمحم على مستجد تمدٌر ٣٦٣٠٠٧١٦

سورة فصلت (20- 12)الجر واإلضافة في والء على دمحم على مستجد تمدٌر ٣٧٣٠٠٧١٧

سورة فصلت (29- 21)الجر واإلضافة في ٌاسمٌن رفعت ابراهٌم ابراهٌم المرسى مستجد تخلف ٣٨٣٠٠٧١٨
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