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 8102-8108الئحة اولى 
 

          

 الدراسات اإلسالمية/ دراسات اسالمية -الشعبة:-القسم
  

ة ب حال طال  ال
 

ة يد حال ق م ال لوس رق  ال 
 

ود ب ك طال  ال
 

سم ب ا طال  م  ال

 ۱ احمد ناصر عباس على ۳۲٩9۱۳1۱21۱1۳932 ۲۱۳٤۲٩ ــدمقي مستجد

 ۳ امانى شعبان عبدالستار محمد ۳۲٩9۱۳1۱٤1۱1۲۳9۱ ۲۱۳٤2۳ مقيــد باق

 ۲ امنه محمود عبدالعزيز عبدالحميد ۳۲٩9۱۳1۱21۱1139۱ ۲۱۳٤٤1 مقيــد مستجد

 ٤ لحكيمايه سالم محمد عبد ا ۳۲٩9۱۳1۱٤1۱1۲۳۱٩ ۲۱۳٤٤۱ مقيــد مستجد

 2 ايه عصام دمرداشى عثمان ۳۲٩9۱۳1۱21۱1۳929 ۲۱۳٤٤۳ مقيــد مستجد

 9 بثينة ابوبكر على عبد الحكيم ۳۲٩9۱۳1۱21۱11٩1۱ ۲۱۳٤٤۲ مقيــد مستجد

 3 بسمه على احمد عبد الحفيظ ۳۲٩9۱۳1۱٤1۱1۳33۱ ۲۱۳٤٤٤ مقيــد مستجد

 3 د عليدعاء حنفي محمو ۳۲٩9۱۳1۱21۱11339 ۲۱۳٤٤2 مقيــد مستجد

 ٩ رضوى محمد محمود يوسف ۳۲٩9۱۳1۱٤1۱1۲۱٤٤ ۲۱۳٤2۲ يــدقم باق

 ۱1 سارة سيد احمد علوانى ۳۲٩9۱۳1۱٤1۱1۳932 ۲۱۳٤22 مقيــد ۱خارج 

 ۱۱ سارة محمد رجب خليفة ۳۲٩9۱۳1۱٤1۱1۲1۲٩ ۲۱۳٤٤9 مقيــد مستجد

 ۱۳ طه جمعه عبدالحميد قاسم ۳۲٩9۱۳1۱٤1۱1۳٩٩٩ ۲۱۳٤٤3 مقيــد مستجد

 ۱۲ عبد المجيد طالل عبد المجيد يونس ۳۲٩9۱۳1۱21۱1۳31۳ ۲۱۳٤٤3 مقيــد مستجد

 ۱٤ محمد زين زغلول فرحات ۳۲٩9۱۳1۱٤1۱1۲223 ۲۱۳٤٤٩ مقيــد مستجد

 ۱2 محمد يحيي ابرهيم حسن ۳۲٩9۱۳1۱۲1۱1۲٤۱2 ۲۱۳٤21 مقيــد مستجد

 ۱9 دالعليممصطفى محمود عبدالفتاح عب ۳۲٩9۱۳1۱21۱1۱۳۱9 ۲۱۳٤2٤ مقيــد باق

 ۱3 نورهان عبدالفتاح اسماعيل على ۳۲٩9۱۳1۱21۱113۲٤ ۲۱۳٤2۱ مقيــد دتجمس
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 08اجمالي عدد الطلبة 
 

 

 الفصل الدراسي األول
 

 

 انتظام
 

 

 الفرقة الثالثة
 

 

 8102-8108الئحة اولى 
 

          

 اسالمية سالمية/ دراساتالدراسات اإل -الشعبة:-القسم
  

ة ب حال طال  ال
 

ة يد حال ق م ال لوس رق  ال 
 

ود ب ك طال  ال
 

سم ب ا طال  م  ال

 ۱ ايمان عامر لطفى عبد الهادى ۳۲٩9۱۳1۱٤1۱11۳٤2 ۲1۲۲٤1 مقيــد مستجد

 ۳ ايه سيد جمال عبدالرحيم ۳۲٩9۱۳1۱21۱1123٤ ۲1۲۲٤۱ مقيــد مستجد

 ۲ هيمم زنوني ابراحذيفه ابراهي ۳۲٩9۱۳1۱۲1۱1۲٤۳٤ ۲1۲۲٤۳ مقيــد مستجد

 ٤ دعاء فتحي ابراهيم امين ۳۲٩9۱۳1۱٤1۱112٤3 ۲1۲۲٤3 مقيــد باق

 2 رحمة عامر عيسى احمد ۳۲٩9۱۳1۱٤1۱1132۳ ۲1۲۲٤٩ مقيــد باق

 9 شيماء محمد رمضان عبدالعزيز ۳۲٩9۱۳1۱21۱1۲11۱ ۲1۲۲21 مقيــد باق

 3 ارصدام عمر خليل عم ۳۲٩9۱۳1۱٤1۱11۳۲۳ ۲1۲۲٤۲ مقيــد مستجد

 3 غادة نبيه بلياس عبد الظاهر ۳۲٩9۱۳1۱21۱1۱٩۲٩ ۲1۲۲2۱ مقيــد باق

 ٩ محمد حرب انور ابو الحسين ۳۲٩9۱۳1۱21۱1۱22٤ ۲1۲۲٤٤ مقيــد مستجد

 ۱1 منال طلبه محمد محمود ۳۲٩9۱۳1۱21۱1122۱ ۲1۲۲٤2 مقيــد مستجد

 ۱۱ ابواليزيد هاجر ابو اليزيد مرزوق ۳۲٩9۱۳1۱21۱119۲۲ ۲1۲۲٤9 مقيــد مستجد

 ۱۳ يحيى سمير يحيى محمود ۳۲٩9۱۳1۱21۱11923 ۲1۲۲٤3 مقيــد مستجد
 

 

            

 

  تقرير عن طالب سنة دراسية
 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثالثة 

 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 (0  ) 

 م ٧٥:١٠ ٩١٠٩/١٩/٠٠الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون 
 االضى انكٕد م

 اترطاو دًاد دطٍ يذًذ  ٦٣٤٨٤٦٥ ١

 ادًذ دًذٖ يذًٕد ادًذ  ٦٣٤٦٨٤٦ ٢

 اضراء رتيع لاضى عهٗ  ٦٣٤١٦٦٦ ٣

 اضراء يذًذ رجة دطٍ  ٦٣٤١٦٣٦ ٤

 اضراء يذًذ شذٕخ عثذانعهيى  ٦٣٣٣١١٦ ٥

 اضراء ْاشى يذًذ أدًذ  ٦٣٣٣١٣٢ ٦

 اضًاء تٓجد لطة يذًذ  ٦٣٣٣١٤٦ ٣

 اضًاء جًال يذًذ عثذ انعظيى  ٦٣٣٣١٥٦ ٨

 اضًاء خيرٖ عثذ انخير عالو  ٦٣٣٣١٥٨ ٤

 اضًاء خيرٖ فٓيى عهٗ  ٦٣٤١٦٣٨ ١٦

 اضًاء رتيع يذًذ يذًذ  ٦٣٣٣١٦٤ ١١

 اضًاء رتيعٗ يذًذ َٕر انذيٍ  ٦٣٤٦٨١٦ ١٢

 اضًاء رجة يذٗ انذيٍ  ٦٣٣٣١٣٥ ١٣

 اء ضيذ يكرو عثذ انذكيىضًا  ٦٣٤٨٤٦٣ ١٤
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 8من  0صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضى انكٕد م

 اضًاء صاتر يذًذ اتراْيى  ٦٣٣٣١٨٥ ١٥

 اضًاء عثذ انكريى يٕضٗ ضانى  ٦٣٤٨٤٦٤ ١٦

 اضًاء يذًٕد اتٕ انفرخ يذًٕد  ٦٣٣٣١٤٣ ١٣

 اضًاء يذًٕد عهٗ يذًذ  ٦٣٣٣٢٦١ ١٨

 اضًاء يذًٕد يذًذ دكرٔر٘  ٦٤٤٢٦١٨ ١٤

 اشرلد يذًٕد دطٍ يذًٕد  ٦٣٤٤١٥٣ ٢٦

 االء رضا يذٗ يذًذ  ٦٣٣٣٢٦٣ ٢١

 االء يذطٍ يذًذ عثذانعسيس  ٦٣٣٣٢١٣ ٢٢

 اياَٗ جًعّ كايم عثذانْٕاب  ٦٣٤٥٨٥٦ ٢٣

 اياَٗ يجاْذ فايس عثذ انرضٕل  ٦٣٣٣٢٢١ ٢٤

 ايم يصطفٗ عثذانثذيع عثذ انطرار  ٦٣٣٣٢٢٣ ٢٥

 اييرِ جالل عثذانردًٍ يذًذ  ٦٣٣٣٢٢٥ ٢٦

 ذاييرِ عثيذ ضيف عثي  ٦٤٤٢٦٢٦ ٢٣

 اييًّ خانذ ريضاٌ يذًذ  ٦٣٣٣٢٢٣ ٢٨

 اييًّ عاطف يذًٕد يذًذ  ٦٣٤٨٤٣٥ ٢٤

 ايًاٌ جاضر عثذانذكيى يفضم  ٦٣٤٦٦٦٤ ٣٦

 ايًاٌ جُايُٗ يذًٕد يذًذ  ٦٣٣٣٢٢٤ ٣١

 ايًاٌ خهف دطٍ عثذ انعسيس  ٦٣٣٣٢٣٣ ٣٢

 ايًاٌ يذًذ عكاتّ يذًذ  ٦٣٣٣٢٣٥ ٣٣

 ايًاٌ يخرار دطُٗ ادًذ  ٦٣٣٣٢٣٤ ٣٤

 ايّ تشرٖ عثذانعظيى عثذانعهيى  ٦٣٤٦٥٦٤ ٣٥

 ايّ جًال عثذانطالو عثذ انذًيذ  ٦٣٣٣٢٤٣ ٣٦

 ايّ جًعّ عثذ انثالٗ عثذ انعظيى  ٦٤٤٢٦٢٤ ٣٣

 ايّ ريضاٌ لياذٗ يٓذٖ  ٦٣٣٣٢٤٥ ٣٨

 ايّ عادل عهٗ هللا اتٕ انهيم  ٦٣٣٣٢٥١ ٣٤

 ايّ يايٌٕ عهٗ صانخ  ٦٣٤٦٥٢٣ ٤٦

 هٗذ َجية عايّ يذً  ٦٣٣٣٤١٦ ٤١

 ايّ يذًٕد يذٗ يذًذ  ٦٣٣٣٤١٨ ٤٢

 تذٔر يُرصر ضعذ عثذانرديى  ٦٣٤٦٥٥٤ ٤٣

 تطًّ صالح عثذانعهيى طهثح  ٦٣٣٣٤٢٦ ٤٤

 جٓاد يذًٕد يذًذ عثًاٌ  ٦٣٣٣٤٢٢ ٤٥

 دطاو جًعّ يذًذ عثذانطالو  ٦٣٣٣٤٢٤ ٤٦

 دهِٕ يصطفٗ كايم تكر  ٦٣٣٣٤٢٦ ٤٣
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 االضى انكٕد م

 ذخهٕد خانذ دطيٍ يذً  ٦٣٤٦٥٨٥ ٤٨

 دانيا ادًذ عثذانردًٍ يذًذ  ٦٣٣٣٤٢٨ ٤٤

 دعاء ضيذ عثذانردًٍ دطاَيٍ  ٦٣٤٦٥٨٣ ٥٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثالثة 
 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 (8  ) 

 م ٧٥:١٠ ٩١٠٩/١٩/٠٠بريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بت
 االضى انكٕد م

 دعاء عثذ انعال خًيص عثذ انعال  ٦٥٦٥١٢٦ ٥١

 رايٗ عادل ديذر عثذانعسيس  ٦٣٤٦٥٨٤ ٥٢

 راَيا يذًذ إَر انطيذ  ٦٣٤٦٥٤١ ٥٣

 رداب جًال دايذ َعًاٌ  ٦٣٤٦٥٤٥ ٥٤

 رداب خانذ خهف عثذانًُعى  ٦٣٣٣٤٤٥ ٥٥

 ًٕدرداب ضيذ ادًذ يذ  ٦٣٤٦٥٤٤ ٥٦

 رداب فرذٗ يذًذ عثذانُثٗ  ٦٣٤٦٦٦٣ ٥٣

 رداب يذدد عثذانرديى ادًذ  ٦٣٣٣٤٤٣ ٥٨

 ردًّ يذًٕد دطٍ يذًذ  ٦٣٤٦٦٦٥ ٥٤

 رشا دًادِ يذًذ دًادج  ٦٣٣٣٨٣٢ ٦٦

 رشا طاْر عثذانذًيذ عثذانعال  ٦٣٤٦٦٦٣ ٦١

 رضا خهف يذًٕد يذًذ  ٦٣٣٨٥٤١ ٦٢

 زيُة عثذانثالٗ دطيٍ يذًذ  ٦٣٣٨٦١٤ ٦٣

 زيُة عطيّ يذًذ يذًٕد  ٦٣٤٨٥٣٣ ٦٤

 زيُة يذًذ شريف يطعذ  ٦٣٣٨٦٢١ ٦٥

 زيُة يصطفٗ يذًذ يصطفٗ  ٦٣٤٨٥٣٣ ٦٦

 ضارِ ادًذ يذًذ عثذانعسيس  ٦٣٣٨٦٢٣ ٦٣

 ضارِ دطاٌ اتراْيى ادًذ  ٦٤٤٢٦٢٨ ٦٨

 ضارِ يذًذ يذًذ دطاٌ  ٦٣٤٨٥٤٥ ٦٤

 ضذر ضيذ دطيٍ ضيذ  ٦٣٣٨٦٢٥ ٣٦

 يجذٖ ريضاٌ اتٕغُيًح ضذر  ٦٣٣٨٦٢٣ ٣١

 ضعاد صالح أدًذ يذًذ  ٦٣٤٨٥٤٤ ٣٢

 ضعاد فٕنٗ دطٍ اييٍ  ٦٣٤٨٥٥٥ ٣٣

 ضعذ فٕنٗ ضعذ عثذانشافٗ  ٦٣٣٨٦٢٤ ٣٤

 ضهًٗ ضهيى شذاذّ عثذانعهيى  ٦٣٤٨٥٦٥ ٣٥

 ضهٕٖ جًال اتٕزيذ دجاج  ٦٣٤٨٤٢١ ٣٦
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 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
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 االضى انكٕد م

 ضًر عًاد يصطفٗ يذًذ  ٦٣٤٨٥٦٤ ٣٣

 اتٕ انذطيٍ ضًيرِ يذًذ دطٍ  ٦٣٣٨٦٣١ ٣٨

 ضٓير اضًاعيم اتراْيى دطيٍ  ٦٣٣٨٦٣٣ ٣٤

 ضٓيهّ خانذ ضُٕضٗ ذَٕٗ  ٦٣٣٨٦٣٥ ٨٦

 شريٍ رجة عثذهللا خهيف  ٦٣٤٨٥٨٣ ٨١

 شٓذ يفرح عثذانهطيف عثذانعظيى  ٦٣٣٨٦٣٣ ٨٢

 شيًاء ريضاٌ ادًذ يذًٕد  ٦٣٤٨٤٢٥ ٨٣

 شيًاء ضيف انُصر صافٗ عميهح  ٦٣٤٦٨٢٦ ٨٤

 ء شذاذّ فًٓٗ يذًذشيًا  ٦٣٤٨٥٤١ ٨٥

 شيًاء صاتر يذرٔش عثذانُاصر  ٦٣٤٨٥٤٣ ٨٦

 شيًاء يذًذ دطٍ يذًذ  ٦٣٤٨٦٦٣ ٨٣

 شيًاء يذٗ عثذانغُٗ ادًذ  ٦٣٣٨٦٣٤ ٨٨

 صثاح يذًذ دطٍ عثذانجيذ  ٦٣٣٨٦٤١ ٨٤

 ضذٗ يذًذ ادًذ يٕضف  ٦٣٣٨٦٤٣ ٤٦

 عثير جًعّ دطيٍ عثذانجٕاد  ٦٣٣٨٦٤٥ ٤١

 عثذانرٕاب عثذانعهيىعال صفٕخ   ٦٣٣٨٦٥١ ٤٢

 عال يذًٕد يهعة ادًذ  ٦٣٤٨٦٢٤ ٤٣

 فاطًّ ادًذ ادًذ يذًذ  ٦٣٤٨٦٤٣ ٤٤

 فاطًّ صالح يشانٗ ضعيذ  ٦٣٤٨٥٥٣ ٤٥

 فاطًّ ضادٗ دطٍ شذاذّ  ٦٣٤٨٥٦١ ٤٦

 فاطًّ فرذٗ عثذ انصثٕر عثذ انعال  ٦٣٤٨٥٦٣ ٤٣

 فاطًّ فرذٗ كريى عثذانرديى  ٦٣٤٨٥٣٣ ٤٨

 اء يُصٕر يذًذ ادًذنًي  ٦٣٣٨٣١٦ ٤٤

 يذًذ دطاو اياو يذًذ  ٦٣٣٨٣١٢ ١٦٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 دراسات اسالمية انتظام -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثالثة 
 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 (2  ) 

 م ٧٥:١٠ ٩١٠٩/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد م

 يذًذ يطعٕد شذاذّ يُٓٗ  ٦٣٣٤٤٢٢ ١٦١

 يرِٔ ضعذ عطيّ ضانى  ٦٤٤٢٦١٦ ١٦٢

 يريى عثذانًجيذ عثذانردًٍ يذًذ  ٦٣٤٨٥٤٣ ١٦٣

 يصطفٗ دًادِ عاطف يذًذ  ٦٣٤٨٦٦٥ ١٦٤

 يُّ هللا َاجخ دهًٗ ذٕفيك  ٦٣٤٨٦١١ ١٦٥



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

شف طالب ك ن ال يدي ق م ية ال ل ك ال ب  ب  اب ديا   مرت
 

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 8من  0صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضى انكٕد م

 يُٗ يذًٕد يذًذ دطُٗ  ٦٣٣٤٤٤٦ ١٦٦

 انى ضيذ عهٗييادِ ض  ٦٣٣٤٤٤٥ ١٦٣

 ييادِ يًذٔح عثذانرٕاب عثذانعهيى  ٦٣٣٤٤٥١ ١٦٨

 َثيهّ جادر عثذانهطيف عثذهللا  ٦٣٣٤٤٥٣ ١٦٤

 َطًّ دًادِ عثذهللا يذًذ  ٦٣٣٤٤٦٣ ١١٦

 َصرِ يذًذ عثذانذكى يٕضف  ٦٣٤٨٣٦٤ ١١١

 َعًّ اتٕزيذ يطهى اتٕ زيذ  ٦٣٤٨٦١٣ ١١٢

 َعًّ عثذ انطًيع عيطٗ يذًذ  ٦٣٤٨٦٢٣ ١١٣

 َٓٗ يصطفٗ عثذانصثٕر ْالل  ٦٣٤٨٣١١ ١١٤

 َٕرا تيٕيٗ جالل يذًذ  ٦٣٤٦٣١٢ ١١٥

 َٕرا ضهطاٌ يذًٕد ضيف انُصر  ٦٣٤٦٣١٤ ١١٦

 َٕرا َصر ادًذ يذًذ  ٦٣٤٦٣١٦ ١١٣

 َٕرِ رجة عثًاٌ عثًاٌ  ٦٣٤٦٣١٨ ١١٨

 َٕرْاٌ يذًذ ادًذ ضيذ  ٦٣٤٦٨٣٢ ١١٤

 ذًذَٕرْاٌ يذًٕد عثذانذيكى ي  ٦٣٤٦٣٢٦ ١٢٦

 ْاجر دًذٖ ريضاٌ ضيذ  ٦٣٤٦٣٢٤ ١٢١

 ْاجر زكريا عثذانعسيس يذًذ  ٦٣٤٨٣١٤ ١٢٢

 ْاجر فرذٗ يْٕٕب عثذانًانك  ٦٣٤٦٣٢٦ ١٢٣

 ْاجر يذًذ خهف عثذ انراضٗ  ٦٣٤٨٨٢٣ ١٢٤

 ْاجر يٕضف اتراْيى عًر  ٦٣٤٨٨٢٤ ١٢٥

 ْاجر يَٕص ضيذ عهٗ  ٦٣٤٦٣٢٨ ١٢٦

 يذًذ ْثّ طّ عثذ انهطيف  ٦٣٤٨٤٥٣ ١٢٣

 ْذير عًر انطيذ عثذانْٕاب  ٦٣٤٦٣٣٢ ١٢٨

 ْذير يذًٕد عهٗ عثذانعسيس  ٦٣٤٦٣٣٤ ١٢٤

 ْذير يذيٗ عثذانًُعى رياض  ٦٣٤٨٦٣١ ١٣٦

 ْشاو شعثاٌ يذًذ عثذانٕادذ  ٦٣٤٨٨٦٣ ١٣١

 ْٕيذا ريضاٌ يذًذ يعثذ  ٦٣٤٨٨٤٤ ١٣٢

 ٔردِ ادًذ عثذانثالٗ اتٕزيذ  ٦٣٤٦٣٤٢ ١٣٣

 ء يذًذ أدًذ أتٕ انًجذٔال  ٦٣٤٤٦٦٣ ١٣٤

 ياضر دًذٖ يذًذ يذًذ  ٦٣٤٤٦١٣ ١٣٥

 ياضًيٍ خالف ادًذ جثهٗ  ٦٣٤٦٣٦٤ ١٣٦

 ياضًيٍ يًذٔح عثذهللا اتراْيى  ٦٣٤٤٦٣١ ١٣٣

 ياضًيٍ يًذٔح يذًذ صانخ  ٦٣٤٦٣٣٣ ١٣٨



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

شف طالب ك ن ال يدي ق م ية ال ل ك ال ب  ب  اب ديا   مرت
 

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 8من  0صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضى انكٕد م

  تقرير عن طالب سنة دراسية
 ب موجةدراسات اسالمية انتسا -الدراسات اإلسالمية  -الفرقة ثالثة 

 ( 8102 - 8102للعام االكاديمي )

 (0  ) 

 م ٧٩:١٠ ٩١٠٩/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد م

 آيّ يذًٕد عثذ انعسيس ذٕفيك  ٦٤٤٢٦٢٦ ١

 ادًذ عثذانمادر يذًٕد عثذانجيذ  ٦٣٤١٦٥٨ ٢

 ادًذ يذًٕد عثذانذًيذ اييٍ  ٦٣٤١٦٦٢ ٣

 راء صاتر يذًذ صاتراض  ٦٣٤١٦٦٨ ٤

 اضالو فايك عثذانرٕاب يذًذ  ٦٣٤١٦٣٤ ٥

 اضًاء فضم صاتر شذاذح  ٦٣٤١٦٨٦ ٦

 اضًاء يذًذ عثذانًرجهٗ ادًذ  ٦٣٤١٦٨٦ ٣

 ايال يذًٕد نثية يذًذ  ٦٣٤٥٢٤٤ ٨

 ايًاٌ دطٍ يذًذ ضيذ  ٦٣٤٦٦١٢ ٤

 ايّ ادًذ عيطٗ يخيًر  ٦٤٤٢٦٢٢ ١٦

 ذايّ صالح فرذٗ يذً  ٦٣٤٦٥١٤ ١١

 ايّ يؤيٍ عساو يذًذ  ٦٣٤٦٥٥٣ ١٢

 تالل ادًذ تالل ريذٖ  ٦٣٤٦٥٦٣ ١٣

 جٓاد َٕرانذيٍ ادًذ دطاٌ  ٦٣٤٨٤١٣ ١٤

 دطاو يصطفٗ عثذانعسيس دافظ  ٦٣٤٦٥٣١ ١٥

 دًادِ عثذانغفار عثذانذٗ جُيذٖ  ٦٣٤٦٥٣٤ ١٦

 ريٓاو رتيعٗ صادق يذًذ  ٦٢٥٦٤٥٨ ١٣

 ذًذريٓاو عثذانُاصر ادًذ ي  ٦٣٤٨٤٤٣ ١٨

 زيسو يذًذ تيٕيٗ يذًذ  ٦٣٤٨٥٦٣ ١٤

 زْراء يذرٔش يذًذ يذًذ عثذانعظيى  ٦٣٤٨٥٦٣ ٢٦

 ضًيّ خطية يذًذ عثذانطالو  ٦٣٤٨٥٣٣ ٢١

 شيًاء ضراج انذيٍ َصر دطيٍ  ٦٣٤٨٥٨٥ ٢٢

 شيًاء عطا ادًذ يذًذ  ٦٣٤٨٦٦١ ٢٣

 عثذانصًذ فارٔق عهٗ عثذانرجًٍ  ٦٣٤٨٦١٣ ٢٤

 ع عثذانكريى دطاَيٍعثير رتي  ٦٣٤٨٦٢٥ ٢٥

 غادِ عثذهللا دطيٍ يذًذ  ٦٣٤٨٦٤٣ ٢٦

 فاطًّ انسْراء عاطف رشذٖ  ٦٣٤٨٦٤٤ ٢٣

 فاطًّ انسْراء عالء انذيٍ عيذ عثًاٌ  ٦٣٤٨٦٥٣ ٢٨

 يذًذ جًال جًعّ يذًذ  ٦٣٤٨٦٦٣ ٢٤



             

  

 

       

 

  
     

 8102-8102للعام االكاديمي 
 

     

           

    

شف طالب ك ن ال يدي ق م ية ال ل ك ال ب  ب  اب ديا   مرت
 

    

         

          

 

 اآلداب
 

  

 جامعة المنيا
 

 

       

             

 

 

 8من  0صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

   ٩/  /   
 

 تاريخ الطباعة
 

 

    

 

 االضى انكٕد م

 يريى عثذ انمادر يذًذ دطيٍ  ٦٤٤٢٦٣٢ ٣٦

 يصطفٗ كايم عثاش كايم  ٦٢٥٦٤٣٨ ٣١

 َطًّ يذًذ يذًٕد ْريذ٘  ٦٣٤٨٣٦٣ ٣٢

 َٓاد اتٕ شثكّ َجية دطييٍ  ٦٣٤٨٣١٣ ٣٣

 ْذٖ دجاج يٕضف يذًذ  ٦٣٤٨٨٤٣ ٣٤

 ْذير عهٗ جعفر دطُيٍ انصعيذٖ  ٦٣٤٨٨٥٤ ٣٥

 ُْذ دطيٍ ادًذ ادًذ  ٦٣٤٨٨٦٤ ٣٦

 ْياو دطيٍ شاْيٍ يذًذ  ٦٣٤٨٤٤٥ ٣٣

 ياضًيٍ ادًذ فرخ انثاب ضهيًاٌ  ٦٣٤٤٦٢١ ٣٨

 ياضًيٍ جالل لطة يصثاح  ٦٣٤٤٦٢٣ ٣٤

 

 


