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Êìàa

 احمد ايھاب عبدالحميد محمود
 احمد بدر رمضان عبدالمعتمد

 احمد بدوى احمد عبدهللا
 احمد حسن جمعه حسن

 احمد حسين عبدالموجود سيد
 احمد حسين فتحي جابر

 احمد حمدى عبدالمالك على
 احمد حمدي عبدالرحيم 

افظ  احمد خالد ابراھيم ديبال

 احمد اشرف محمد يوسف

 ابتسام حماد محمد حماد
 ابراھيم حمدى عبد الحليم حسن

 ابراھيم خالد فتحى رمضان
 ابراھيم سعيد سالم سالم سعيد
 ابراھيم سمير ابراھيم عيسي
 ابراھيم محمد حسين محمد

درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

أيمن صالح راضي
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشادالمدرب:

       جامعة المنيا

 ابراھيم محمد عماد الدين عليوه 
 احالم رمضان جمعه عبدالقادرل

 احمد ابراھيم رمضان اسماعيل
 احمد ابراھيم زكى محمود

 احمد اشرف عبد العاطى مرسى 
ك
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ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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٤٣١٠٤٣
٤٤١٠٤٤
٤٥١٠٤٥

 احمد عاشور احمد علي

 احمد محمد مھدى على ابراھيم
 احمد محمد نادى عبدالحفيظ

 احمد عمر محمد حميده
 احمد فرج محمد عبدالاله

 احمد لطفى عبد هللا احمد لطفى 
 احمد محسن محمد علي

 احمد محمد الزناتي عبدهللا

 احمد عبدالرحمن عبدالحميد 
 احمد عبدالعزيز عبدالسالم 
 احمد عثمان عبدالحفيظ علي

 احمد عثمان محمد احمد
 احمد عزالدين ابراھيم قطب
 احمد عزت ميصر ابوزيد
 احمد عالم حافظ عالم

 احمد سعد احمد محمدين

 احمد ربيع احمد محمد
 احمد رضا محمد عبدالجواد

 احمد سمير عبدالمالك محمد

 احمد محمد فتحي علي
 احمد محمد صقر يونس

 احمد على سعيد على

 احمد سمير منير محمد
 احمد شكري محمود محمد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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٦٣١٠٦٣
٦٤٢٠٠١
٦٥٢٠٠٢
٦٦٢٠٠٣  احمد إبراھيم حسن محمد زبادي

 اسراء خميس عيد الخولى

 اسراء ابراھيم محمد ظھران
 اسراء احمد حنفى محمود
 اسراء حسانين محمد خالد

 اسراء حسن محمد طه
 اسراء حسين محمود عبدالكريم

 اسراء رافت محمد عقل
 ابتسام محمود محمد فولى

 ابراھيم اشرف ناصف عبد النبى

 احمد مسعد محمد محمد
 اروي سليمان عباس خلف

 اسراء حماده محمد زغلول
 اسراء حمزاوي محمد حمزاوي
 اسراء خطاب يوسف حسن
 اسراء خميس جمعه متولى

 اروي عاشور خلف محمد
 اروي محمود ابوالليل علي

 ازھار عبدالحميد احمد 
 اسامه حمدى عبد الحليم حامدال

 اسامه محمد سليمان 
ف ا
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٦٧٢٠٠٤
٦٨٢٠٠٥
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٨٦٢٠٢٣
٨٧٢٠٢٤

 احمد شريف محمود خليل
 احمد صبحى عبد العليم ابراھيم

 احمد صالح احمد حسين
 احمد عاطف جالل محمد

 احمد عبدالسالم عبدالفتاح محمد

 احمد سيد رجب ايوب
 احمد شحته محمد مسلم شفطر

 احمد سامح المغاورى عباس

 احمد اشرف احمد مرسى
 احمد انور ابراھيم محمد

 احمد جمال عبدالناصر غريب

 احمد رشاد عثمان زيدان

 احمد عبدالعزيز سيد عبدالولي

 احمد ابراھيم على محمد

 احمد جمال يحى على
 احمد حسام صادق مھني
 احمد حماده محمد حفظى

 احمد رجب بشير عبد المولى

 احمد سمير سعد سيد
 احمد سمير عبدالحافظ على

 احمد سيد حسين محمد
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 ندى محمود عبدالمجيد ذكى 
ل  ندي احمد ابراھيم عبدالغنيت

 ندي اشرف مصطفي محمد

 احمد محمد جارحي عبدالظاھر 
 احمد محمد حامد مرسىا

 نجوى مصطفى احمد ابراھيم 
 نجوي شعبان السيد محمد

 ندى حسب النبى عمر حسب 
الن

 احمد عالء رمضان خميس
 احمد فتحى ابراھيم خليفة
 احمد فرغلى على فرغلى

 ندى محمود جابر السعدى

 احمد عبدالنبي احمد عبدالنبي

 أحمد فضل محمد عبد الظاھر
 ابراھيم كامل ابراھيم حسن
 احمد جمال الدين عبده سيد
 احمد جمال حسان عامر
 احمد طھ فيصل حيدر

  احمد عزالدين محمد مصطفى
  احمد عماد رمزى احمد
 احمد عمرو فؤاد حسانين

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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Êìàa

 اسراء عريان فتحى عبدالعال
 اسراء فتحي صديق عامر
 اسراء كامل فتحى كامل

 اسراء مجدي حسنين محمد

 اسالم يسري طه محمد

 اسراء عبدالنبي عيسي محمد

 اسراء ممدوح فتحي حسين
 اسراء منصف مصطفي 

ا  اسراء ناصر بيومي محمودال
 اسالم صالح محمد احمد

 اسالم عثمان سيد عبدالعليم
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السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلشادالمدرب:

       جامعة المنيا

 اسراء عبدالناصر ابراھيم على 
ال

 اسراء سيد شعبان زكى
 اسراء سيد فرغلى توفيق
 اسراء شادي فتحي محمود
 اسراء صابر محمد احمد
 اسراء صالح صابر محمد
 اسراء طه محمد عبدالمنعم
 اسراء عادل فرغل علي

 اسراء عاشور محمد عبداللطيف
 اسراء عاطف عطا عبدالغني
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٢٦١٠٨٩
٢٧١٠٩٠
٢٨١٠٩١
٢٩١٠٩٢
٣٠١٠٩٣
٣١١٠٩٤
٣٢١٠٩٥
٣٣١٠٩٦
٣٤١٠٩٧
٣٥١٠٩٨
٣٦١٠٩٩
٣٧١١٠٠
٣٨١١٠١
٣٩١١٠٢
٤٠١١٠٣
٤١١١٠٤
٤٢١١٠٥
٤٣١١٠٦
٤٤١١٠٧
٤٥١١٠٨

 افنان حسن عبدالمجيد احمد
 االء ابوالري ابوغنيمه محمد

 اسماء معتمد عبدالحميد 
 اسماعيل المھدى فتح هللا مسلم
 اسيل امجد قاعود عبد الحليم

 اسماء سيد حسن عبدالوھاب
 اسماء شعبان حجازي محمد

 اشرف احمد محمد رجائى بكر

 اسماء علي فايز محمد

 اسماء ربيع محمد احمد
 اسماء رجب خلف هللا مصطفي

 اسماء رجب محمد عزات
 اسماء زاھر محمد عبدالغني

 اسماء صالح حلمي حسين
 اسماء عبدالفتوح عبدالحفيظ 

 اسماء حسن محمد ماضي
 اسماء تال احمد علي

 اسماء زين العابدين عبد هللا 
 اسماء سالم علي سالم

 اشرف رجب معوض ابراھيم
 اشرقت اشرف اسماعيل محمد

 اسماء محمد الديب عبدالعليم
 اسماء محمد عبدهللا عبدهللا
 اسماء محمود عبدالرازق 
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٤٦١١٠٩
٤٧١١١٠
٤٨١١١١
٤٩١١١٢
٥٠١١١٣
٥١١١١٤
٥٢١١١٥
٥٣١١١٦
٥٤١١١٧
٥٥١١١٨
٥٦١١١٩
٥٧١١٢٠
٥٨١١٢١
٥٩١١٢٢
٦٠١١٢٣
٦١١١٢٤
٦٢١١٢٥
٦٣١١٢٦
٦٤٢٠٣١
٦٥٢٠٣٢
٦٦٢٠٣٣

 الفت العربي محمد احمد
 احمد محمد عبدالرحمن احمد

 احمد محمد فتحى محمد
 احمد محمد فوزى اسماعيل

 الشيماء رمضان سعد عثمان
 الشيماء محمد عيد اسماعيل 

 االء مصطفي عبدالحميد 
ك  االء ناجي فؤاد عبدالعظيمال

 الجبالى محمد ابراھيم على
 الحسين جمال محمد شحاته

 االء محمد علي حسن

 االء جمال حسن محمد
 االء حاتم محمد ابراھيم

 االء حسن عثمان عبداللطيف

 الزھراء علي حسن عيسوي
 السيد شعبان ابراھيم عبدالجواد
 الشيماء احمد محمد احمد عبدالصمد

 االء خالد عبد هللا السيد
 االء عبدالعليم فتحي عبدالعليم 

ا  االء عبدالماجد احمد فرجا
 االء كامل محمود علي

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٢)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

سميرة سعيد أمين
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلشادالمدرب:

       جامعة المنيا

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٦٧٢٠٣٤
٦٨٢٠٣٥
٦٩٢٠٣٦
٧٠٢٠٣٧
٧١٢٠٣٨
٧٢٢٠٣٩
٧٣٢٠٤٠
٧٤٢٠٤١
٧٥٢٠٤٢
٧٦٢٠٤٣
٧٧٢٠٤٤
٧٨٢٠٤٥
٧٩٢٠٤٦
٨٠٢٠٤٧
٨١٢٠٤٨
٨٢٢٠٤٩
٨٣٢٠٥٠
٨٤٢٠٥١
٨٥٢٠٥٢
٨٦٢٠٥٣
٨٧٢٠٥٤

 اسراء محمد عبد الفتاح محمد
 اسراء ممدوح انور حسين

 اسالم ابوالعزايم محمد 
ل ل  اسالم عصام سعد شعبانال

 اسراء رمضان محمد حسين
 اسراء شحات سيد ابو السعود

 اسراء صابر يمانى عبد الرسول
 اسراء صالح محمد ابوالقاسم
 اسراء عبدالفتاح محمد فتح هللا

 اسراء اشرف محمد حجازى
 اسراء حسن احمد حسن

 احمد ھارون محمد ھارون
 ادھم محمد شعبان حسن الشاعر

 احمد محمد محمود عبدهللا
 احمد محمد مغربي عبدالرحمن

 احمد محمد مھدي سيد
 احمد محمود المتولى احمد المتولى

 احمد محمود خلف محمود

 اسامه احمد علي احمد
 اسامه امام فولي عبدالعزيز
 اسراء اشرف طه عبدالواحد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٢)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

سميرة سعيد أمين
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلشادالمدرب:

       جامعة المنيا

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٨٨٢٠٥٥
٨٩٢٠٥٦
٩٠٢٠٥٧
٩١٢٠٥٨
٩٢٢٠٥٩
٩٣٢٠٦٠
٩٤٢٣٨٦
٩٥٢٣٨٧
٩٦٢٣٨٨
٩٧٢٣٨٩
٩٨٢٣٩٠
٩٩٢٣٩١
١٠٠٢٣٩٢
١٠١ 
١٠٢ 
١٠٣ 
١٠٤ 
١٠٥ 
١٠٦ 
١٠٧ 
١٠٨ 

 نوران محمد ابراھيم محمد 
ا  نورھان اشرف فاروق السيدا

 ندي عاطف رجب عبدالحميد
 نعمه محمود طه محمود
 نفيسه احمد بكر ابو الليل
 نھال جمال خلف عبد النبي

 نھال مناع محمد مناع

 اسالم على عبدالحميد خالد
 اسالم ناصر احمد ابراھيم

 اسماء جاد المولي فرغلي فريد
 اسماء رمضان قطب عبدالوھاب

 اسماء سامى امبابى رجب

 اسالم عالء محروس عبدالعظيم

 احمد محمد يحيى الجارحي
 اسالم سلمان محمد سلمان
 اسالم محمود سعيد شامخ 

خز  امل حسن امين علىا
 الشيماء احمد سيد سليم

 الشريف مجدى عبدالسالم احمد
 اميره عبدالوھاب مصطفى محمد

 انس رضا عزت عبدالمجيد 
ال

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٣)

 

١٠١٠٢٠
١١١٢٧
٢١١٢٨
٣١١٢٩
٤١١٣٠
٥١١٣١
٦١١٣٢
٧١١٣٣
٨١١٣٤
٩١١٣٥
١٠١١٣٦
١١١١٣٧
١٢١١٣٨
١٣١١٣٩
١٤١١٤٠
١٥١١٤١
١٦١١٤٢
١٧١١٤٣
١٨١١٤٤
١٩١١٤٥
٢٠١١٤٦
٢١١١٤٧

Êìàa

 امنه احمد محمد منصور
 امنه حسن علي محمد

 امنه سامح ابراھيم علي
 امنه عاطف حسن المصري
 امنه فتح حافظ مصطفي
 امنية ربيع عبدهللا عبدهللا

 امنيه اشرف محمد عبد القادر
 امنيه جمال عبداللطيف 

ز ز  امنيه عبدالظاھر سليمان ادمال

 امنه احمد ثابت محمد

 الھام حسين محمود ابراھيم
 الھام كسبان عبدالحي مرسي

درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

 امال بيومي يوسف مجاھد
 امال محمد احمد محمد

 امال محمد محمد مھدى سعد
 اماني فتحي كامل عبدالفتاح
 امل ابوجبل ابراھيم محمد
 امل سالمه على اسماعيل
 امل سيد حسن محمود

 امل صبرى عبد المنصف عبد 
ز ز  امل عبدالعظيم عبدالرحيم احمدال

 إسالم محمود احمد عمر       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٣)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

 إسالم محمود احمد عمر       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٢٢١١٤٨
٢٣١١٤٩
٢٤١١٥٠
٢٥١١٥١
٢٦١١٥٢
٢٧١١٥٣
٢٨١١٥٤
٢٩١١٥٥
٣٠١١٥٦
٣١١١٥٧
٣٢١١٥٨
٣٣١١٥٩
٣٤١١٦٠
٣٥١١٦١
٣٦١١٦٢
٣٧١١٦٣
٣٨١١٦٤
٣٩١١٦٥
٤٠١١٦٦
٤١١١٦٧
٤٢١١٦٨
٤٣١١٦٩
٤٤١١٧٠
٤٥١١٧١

 انجى سعيد فتحى محمد

 اميره محمد حسن السيد

 اميره ابراھيم محمد علي
 اميره احمد ابوغنيمه شلقامي

 اميره احمد شحاته محمد

 اميره محمد حمدى سليمان
 اميمه حسن علي حسن

 اميمه زين العابدين محمود 
 اميمه عبدالقادر يسن ابراھيم

 اميره اشرف عبدالبديع محمد
 اميره جمال حسين عبدالوھاب

 اميره جمال فتح هللا تغيان
 اميره حماده عبدالرشيد كريم

 اميره احمد عبدهللا احمد

 اوعاد الصابر محمد علي
 اية اشرف على محمد على
 اية اللة عادل حسن محمد

 انعام مرزوق قرنى خليفة

 اميره ربيع صدقي جاد
 اميره عاطف عبدهللا انور
 اميره محمد توني خلف

 اميره ابراھيم محمد سيد

 امنيه محمد محمد كامل
 اميرة محمد محمود عبدهللا

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٣)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

 إسالم محمود احمد عمر       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٤٦١١٧٢
٤٧١١٧٣
٤٨١١٧٤
٤٩١١٧٥
٥٠١١٧٦
٥١١١٧٧
٥٢١١٧٨
٥٣١١٧٩
٥٤١١٨٠
٥٥١١٨١
٥٦١١٨٢
٥٧١١٨٣
٥٨١١٨٤
٥٩١١٨٥
٦٠١١٨٦
٦١١١٨٧
٦٢١١٨٨
٦٣١١٨٩
٦٤٢٠٦١
٦٥٢٠٦٢
٦٦٢٠٦٣

 ايمن حسين عبدالعاطي حسن
 ايمن محمد جابر احمد

 اسماء عالء فاروق محمد
 اسماء محمد شحاته عبدالمتجلي
 اسماء محمود رمضان يوسف

 ايمان محمد ربيع على
 ايمان محمد فريد عبدالعظيم 

 ايمان محمود خلف محمدشلقا
 ايمان محمود عبدهللا احمد
 ايمان يسري محمد علي

 ايمان صالح فضل ضيف هللا
 ايمان عطا سعودي محجوب
 ايمان عطيه عبدالعظيم احمد
 ايمان علي رجب عبدالعليم

 ايمان محمد حجازي عبدالمجيد

 ايمان احمد عبدالحكيم ابراھيم
 ايمان حامد عبدالعال حسن

 ايمان رضا عبدالسالم على 
 ايمان سليم كامل سليمط

 ايمان سيد عبدهللا عيد

 اية ھشام سعيد محمد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٣)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

 إسالم محمود احمد عمر       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٦٧٢٠٦٤
٦٨٢٠٦٥
٦٩٢٠٦٦
٧٠٢٠٦٧
٧١٢٠٦٨
٧٢٢٠٦٩
٧٣٢٠٧٠
٧٤٢٠٧١
٧٥٢٠٧٢
٧٦٢٠٧٣
٧٧٢٠٧٤
٧٨٢٠٧٥
٧٩٢٠٧٦
٨٠٢٠٧٧
٨١٢٠٧٨
٨٢٢٠٧٩
٨٣٢٠٨٠
٨٤٢٠٨١
٨٥٢٠٨٢
٨٦٢٠٨٣
٨٧٢٠٨٤  امير ياسر محمد عبدالعزيز

 اماني مصطفي عبدالمنعم احمد
 امل رضا محمود عبدالوھاب
 امنيه ابراھيم احمد عبدالحكيم

 امنيه حسين على محمد
 امنيه محمد عبدالمنعم احمد

 الشيماء رزق جابر احمد
 الشيماء محمد عبدهللا محمد

 الشيماء مخلوف عبدالرازق 
 الصادق صابر عابدين محمد

 الھام امين محمد امين

 الزھراء محمد ابراھيم يوسف
 السيد االمام على السيد عبد 

الك

 اسماء يسري احمد اسماعيل
 اسماعيل محمد نبيل محمد ربيع 

 اسيل خلف عبدهللا محمدل
 اشرف حسان عبد الوكيل عبد 

 االء اسامه احمد سيبويهالك
 االء على كرار كيشه سويكت

 االء محمد جوده محمد
 الحسين مصلوح محمد حسين

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٣)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

 إسالم محمود احمد عمر       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٨٨٢٠٨٥
٨٩٢٠٨٦
٩٠٢٠٨٧
٩١٢٠٨٨
٩٢٢٠٨٩
٩٣٢٠٩٠
٩٤٢٣٩٣
٩٥٢٣٩٤
٩٦٢٣٩٥
٩٧٢٣٩٦
٩٨٢٣٩٧
٩٩٢٣٩٨
١٠٠٢٣٩٩
١٠١٢١٢٢
١٠٢٢٣١٥
١٠٣١٥٢٢
١٠٤ 
١٠٥ 
١٠٦ 
١٠٧ 
١٠٨ 

 ھاجر حسني محمد محمد
 ھاجر حمدى صادق محمد
 ھاجر رمضان على فرج
 ھاجر سيد اسماعيل خلف

 اميره محمد كامل احمد
 اميمه نبيل عبدالعظيم عبدالغني
 نورھان محمود عبدالنبي توفيق

 نيره عصام عبدهللا علي
 نيره نصر احمد سيد

 اميره حسن ھاشم محمد سيد
 اميره صديق عبدهللا فتح الباب
 اميره عطا عبدالزاھر عطا سيد

 اميره محمد عباس صادق

 اميرة حمدى ابو الخير احمد
 اية محمد عبدالوھاب محمد
 ايمان ايمن محمد حسين

 ايمان ناصر فتوح عبداللطيف
 بالل محمد خلف إسماعيل

 جھاد احمد عبد اللطيف محمد 
 محمود امام برنس علىا

 ليلي ياسر عبدالسالم عبدالسالم

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٣)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

 إسالم محمود احمد عمر       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

١٠٩ 
١١٠ 
١١١ 

 بھاء السيد عبدالمنعم عباس
 حربى خالد عبدهللا احمد

 بسمھ إسماعيل محمد على

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٤)

 

١٠١٠٢٠
١١١٩٠
٢١١٩١
٣١١٩٢
٤١١٩٣
٥١١٩٤
٦١١٩٥
٧١١٩٦
٨١١٩٧
٩١١٩٨
١٠١١٩٩
١١١٢٠٠
١٢١٢٠١
١٣١٢٠٢
١٤١٢٠٣
١٥١٢٠٤
١٦١٢٠٥
١٧١٢٠٦
١٨١٢٠٧
١٩١٢٠٨
٢٠١٢٠٩
٢١١٢١٠

 ايه رضا عبدالحميد عبدهللا

 ايه احمد محمد نصر عليوه

 ايناس شعبان امين السيد
 ايه ابراھيم حسن شحاته
 ايه ابراھيم سعيد السيد

درجة 
االمتحان

 ايه ابوالليل قاسم ابوالليل

 ايه اسماعيل عبدالعظيم احمد
 ايه اسماعيل على عبد المجيد 

 ايه باسيلي عبدالحليم عبدالالهل
 ايه بركات قاسم كمال الدين

 ايه جلول محمد علي
 ايه حجازي علي احمد
 ايه حسن محمود حسن
 ايه خالد رشاد فضل
 ايه راوي احمد عطيه

@pbu‰…
‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

Êìàa

 محمدي صالح عطية       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

 ايه احمد على محمد
 ايه احمد على محمود سعيد

 ايه احمد محمد احمد
 ايه احمد محمد دسوقي

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

 ايه احمد راتب نياظ

 ايه عاطف شكري محمد

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٤)

 

١٠١٠٢٠

درجة 
االمتحان

@pbu‰…
‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

Êìàa

 محمدي صالح عطية       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٢٢١٢١١
٢٣١٢١٢
٢٤١٢١٣
٢٥١٢١٤
٢٦١٢١٥
٢٧١٢١٦
٢٨١٢١٧
٢٩١٢١٨
٣٠١٢١٩
٣١١٢٢٠
٣٢١٢٢١
٣٣١٢٢٢
٣٤١٢٢٣
٣٥١٢٢٤
٣٦١٢٢٥
٣٧١٢٢٦
٣٨١٢٢٧
٣٩١٢٢٨
٤٠١٢٢٩
٤١١٢٣٠
٤٢١٢٣١
٤٣١٢٣٢
٤٤١٢٣٣
٤٥١٢٣٤  تيسير عبد الھادى صابر حسن

 بسمله مصطفي محمد بيومي
 بسمه حسن محمد محمد

 ايه علي عبدالعال عبدالجواد
 ايه علي محمود احمد

 ايه غريب علي عبدالكريم
 ايه محمد ابوبكر احمد

 ايه عالء نجاح كامل

 ايه مصطفى فكرى مصطفى

 ايه عاطف فتحي محمد
 ايه عبدالحميد سيد علي

 ايه عبدالعزيز عمر عبدالعزيز

 بنوره موسى عبد الحميد عبد 
 تسنيم احمد محمد السعدي محمدال

 تغريد فراج ابراھيم فراج
 تقي محمد عصام الدين بشير 

 بسنت محمد محمد على محمد
 بسمه ناجي فرج هللا عبدالعال

 ايه محمد محمد ھاشم
 ايه محمود محمد بدوى

 ايه مدحت محمد عبدالباقي

 ايه محمد ذكي اديب
 ايه محمد علي بركات
 ايه محمد محمد سيد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٤)

 

١٠١٠٢٠

درجة 
االمتحان

@pbu‰…
‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

Êìàa

 محمدي صالح عطية       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٤٦١٢٣٥
٤٧١٢٣٦
٤٨١٢٣٧
٤٩١٢٣٨
٥٠١٢٣٩
٥١١٢٤٠
٥٢١٢٤١
٥٣١٢٤٢
٥٤١٢٤٣
٥٥١٢٤٤
٥٦١٢٤٥
٥٧١٢٤٦
٥٨١٢٤٧
٥٩١٢٤٨
٦٠١٢٤٩
٦١١٢٥٠
٦٢١٢٥١
٦٣١٢٥٢
٦٤٢٠٩١
٦٥٢٠٩٢
٦٦٢٠٩٣  انجى محسن حسين محمد 

الشاذل

 حسام الدين مصطفى محمد عطيه
 حسام احمد ابراھيم ابوبكر
 حسام جمال رجب راشد
 حسام حافظ حافظ محمود
 امين حسنى عويس احمد

 حامد عبدالراضي حامد احمد 
 حبيبة عادل محمد على محمودال

 حبيبه شاكر احمد محمد
 حبيبه صابر خليفه بشندي
 حبيبه وليد جميل خلف

 جھاد خالد عبدالعليم عبدالجيد
 جيھان فتحي ابراھيم شحاته
 حازم وافى منصور ابراھيم

 ثناء ابراھيم محمد محمد ابراھيم
 جاسمين محمد فوزي كامل

 جبر عبدالتواب حاتم عبدالرحمن
 جمال رمضان محمد مرسي

 امينة يوسف محمود يوسف

 جمال عبد الناصر قياتى احمد
 جميله رمضان حموده عبدالقادر

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٤)

 

١٠١٠٢٠

درجة 
االمتحان

@pbu‰…
‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

Êìàa

 محمدي صالح عطية       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٦٧٢٠٩٤
٦٨٢٠٩٥
٦٩٢٠٩٦
٧٠٢٠٩٧
٧١٢٠٩٨
٧٢٢٠٩٩
٧٣٢١٠٠
٧٤٢١٠١
٧٥٢١٠٢
٧٦٢١٠٣
٧٧٢١٠٤
٧٨٢١٠٥
٧٩٢١٠٦
٨٠٢١٠٧
٨١٢١٠٨
٨٢٢١٠٩
٨٣٢١١٠
٨٤٢١١١
٨٥٢١١٢
٨٦٢١١٣
٨٧٢١١٤

 ايه رفعت احمد محمد
 ايه رمضان عبدالعظيم خليفه
 ايه عبداللطيف احمد خلف
 ايه عالءالدين حجازي طلب

 ايمان مختار عبد هللا على 
ا  ايمن سيد عبد هللا احمدل

 ايه ابراھيم عبده ابراھيم
 ايه حسانين احمد علي
 ايه رجب مھدي محمد

 ايناس فاروق احمد محمود

 ايمان حسن عبدهللا محمد
 ايمان سيد محمد ابراھيم ناصف
 ايمان صابر محمد عبدالعزيز

 ايمان عمر احمد علي
 ايمان محمد صديق محمد

 انجى مصطفى محمود عبدالمجيد
 انس محمد حسن على سليمان

 انور سمير انور عبدالغنى
 ايات على محمد على

 اية سليمان احمد شبل حافظ
 ايمان ابراھيم شحاته احمد حسن

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٤)

 

١٠١٠٢٠

درجة 
االمتحان

@pbu‰…
‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

Êìàa

 محمدي صالح عطية       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٨٨٢١١٥
٨٩٢١١٦
٩٠٢١١٧
٩١٢١١٨
٩٢٢١١٩
٩٣٢١٢٠
٩٤٢٤٠٠
٩٥٢٤٠١
٩٦٢٤٠٢
٩٧٢٤٠٣
٩٨٢٤٠٤
٩٩٢٤٠٥
١٠٠٢٤٠٦
١٠١١٦٥٢
١٠٢٢١٧٢
١٠٣١٧٥٨
١٠٤ 
١٠٥ 
١٠٦ 
١٠٧ 
١٠٨ 

 حسام احمد كتان محمد
 ھبه هللا محمود شلش احمد

 مھا منصور علي عبدالعزيز
 زمزم السيد احمد عبد اللطيف

 ايھاب مدحت مسعود محمد
 ھاجر سيد محمود على عبيد
 ھاجر غريب محمد السيد

 ھاجر محسن عبدالرازق عوف
 ھاجر محمد محمود احمد
 ھاجر ھانى فتحى احمد

 ھادى مجدى محمد زكى حواش
 ھاله يحي طه عبدهللا

 ايه فتحي محمد حسن
 ايه محروس على احمد

 ايه محمد اسماعيل شعبان
 ايه محمد محمود خليل

 ايھاب خالد محمد فتح الباب

 حسناء شعبان محمد جمعة
 حسناء محمد عبده طھ عفيفى

 داليا سيد محمد امين
 دعاء جالل محمد صاوى

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٤)

 

١٠١٠٢٠

درجة 
االمتحان

@pbu‰…
‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

Êìàa

 محمدي صالح عطية       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

ف.ثانية١٠٩  صباح احمد عبد المقصود

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٥)

 

١٠١٠٢٠
١١٢٥٣
٢١٢٥٤
٣١٢٥٥
٤١٢٥٦
٥١٢٥٧
٦١٢٥٨
٧١٢٥٩
٨١٢٦٠
٩١٢٦١
١٠١٢٦٢
١١١٢٦٣
١٢١٢٦٤
١٣١٢٦٥
١٤١٢٦٦
١٥١٢٦٧
١٦١٢٦٨
١٧١٢٦٩
١٨١٢٧٠
١٩١٢٧١
٢٠١٢٧٢
٢١١٢٧٣

@pbu‰…
‰ìš§a

Êìàa

 حماده ابراھيم على حسين

 حسام ياسر محمد عبدالسالم
 حسن ابراھيم حسن محمود
 حسن عطوان حسن محمد

 حسن محمد حسن عبدالجواد
 حسناء حسن محمد حسن
 حسناء عادل صالح عطيه

 حسناء محمود خلف اسماعيل
 حسين القذافي ابوالحمايد محمد
 حسين قناوي سعيد عبدالفتاح

 حفصه عمر عبد السالم سليمان

 حسام حسن بكرى السباعى

درجة 
االمتحان

ìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

 حسام حسن عبد الفتاح 
هللا خ ل ا  حسام صالح متولي حسنا

 حسام محمود عبد الحميد كامل 
ا

 حماده كمال احمد كامل
 حمد عبدهللا عبدالسيد عبدربه

 حمدى محمد احمد جابر
 حنان عبدالھادي ابراھيم عمران

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

إسراء محمد عبد الرازق       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

 حسام مصطفي عبدالرسول 

 حسام حسن السيد رفاعى

âkÛbİÛa@áa

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٥)

 

١٠١٠٢٠

@pbu‰…
‰ìš§a

Êìàa درجة 
االمتحان

ìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

إسراء محمد عبد الرازق       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áa

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٢٢١٢٧٤
٢٣١٢٧٥
٢٤١٢٧٦
٢٥١٢٧٧
٢٦١٢٧٨
٢٧١٢٧٩
٢٨١٢٨٠
٢٩١٢٨١
٣٠١٢٨٢
٣١١٢٨٣
٣٢١٢٨٤
٣٣١٢٨٥
٣٤١٢٨٦
٣٥١٢٨٧
٣٦١٢٨٨
٣٧١٢٨٩
٣٨١٢٩٠
٣٩١٢٩١
٤٠١٢٩٢
٤١١٢٩٣
٤٢١٢٩٤
٤٣١٢٩٥
٤٤١٢٩٦
٤٥١٢٩٧

 دعاء محيي الدين محمد 
 دنيا اسماعيل ابراھيم محمد

 دعاء محمود عبدالعاطي محمود

 دنيا حمدى احمد سالم
 دھب مجدي شاكر حسن

 دينا جمال تمام احمد سليمان

 دينا محمد محمد عبد الحليم 

 دينا حسن عبدالصالحين موسي
 دينا راضي عطيه راضي

 دينا طه محمد امين

 خالد ممدوح سعد جمعه
 خلود بشير بدوى السيد

 خلود حمدي محمد مبروك

 حنان محمود عزت عبدالرازق
 خالد مصطفي علي حسين

 دينا محمد ابراھيم حامد

 دعاء محمد علي محمد
 دعاء عاشور سعد السيد

 دعاء ضاحي عطيان مخيمر

 خلود ناجح محمد جابر
 خيري عيد عيسي ابوالقيني
 داليا عثمان ابراھيم شلقامي

 دعاء سيد محمد حسن

 حنان قابيل ثابت عبدالعزيز

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٥)

 

١٠١٠٢٠

@pbu‰…
‰ìš§a

Êìàa درجة 
االمتحان

ìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

إسراء محمد عبد الرازق       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áa

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٤٦١٢٩٨
٤٧١٢٩٩
٤٨١٣٠٠
٤٩١٣٠١
٥٠١٣٠٢
٥١١٣٠٣
٥٢١٣٠٤
٥٣١٣٠٥
٥٤١٣٠٦
٥٥١٣٠٧
٥٦١٣٠٨
٥٧١٣٠٩
٥٨١٣١٠
٥٩١٣١١
٦٠١٣١٢
٦١١٣١٣
٦٢١٣١٤
٦٣١٣١٥
٦٤١٣١٦
٦٥١٣١٧
٦٦١٣١٨

 رحاب عمر عبدهللا محمد
 رحاب محمود سعدي احمد

 رانيا صالح عبدالجواد 
ال

 دينا ياسر حميحم عبدالعظيم
 رافت رجب احمد ابوبكر

 رحمة عادل فريحى خليل

 رجب جمال رجب مھني

 رانيا حسن عبدالغني حسين
 رانيا حسين عبدالرازق 

 رانيا سيد عوني محمدالن

 رحاب احمد محمود محمد
 رحاب السيد عبدالجواد فرج
 رحاب رأفت محمد حسين

 رحمه رجب ذكي الكويس
 رشا عصام صالح عبدالمنعم

 رضا خلف ماھر فھمي
 رغده ھاني صالح الدين مھدي

 رفيده اسامه توني سيد
 رفيده اسامه عبدالبديع موسي
 رقيه جمال احمد عبدالجواد
 رقيه نجاح محمد عبدالسميع

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٥)

 

١٠١٠٢٠

@pbu‰…
‰ìš§a

Êìàa درجة 
االمتحان

ìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

إسراء محمد عبد الرازق       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áa

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٦٧٢١٢١
٦٨٢١٢٣
٦٩٢١٢٤
٧٠٢١٢٥
٧١٢١٢٦
٧٢٢١٢٧
٧٣٢١٢٨
٧٤٢١٢٩
٧٥٢١٣٠
٧٦٢١٣١
٧٧٢١٣٢
٧٨٢١٣٣
٧٩٢١٣٤
٨٠٢١٣٥
٨١٢١٣٦
٨٢٢١٣٧
٨٣٢١٣٨
٨٤٢١٣٩
٨٥٢١٤٠
٨٦٢١٤١
٨٧٢١٤٢

 حسن شريف محمد شريف
 حسن صالح على السيد

 حسن محمد حسن محمد تراب

 خالد مصطفي عبدالكريم حسن

 حسناء رجب عبدالوھاب 
ا  حلمي نادي حلمي عبدالوھابال

 حماده فرغلى محمد طه
 حنان اسماعيل حسين اسماعيل

 حنين محمد فضل هللا عوض 
ه  خالد احمد محمود علىط

 خالد محمد خالد عبدهللا
 خالد محمد عجمى عبدالعاطى

 خالد محمود عبد الواحد محمود

 بالل محمود مرسى احمد
 حبيبه حسن رمضان فتوح

 حسام احمد محمد عبدالحميد
 حسام حسن بدر حسانين
 حسام رضا محمود عبدهللا
 حسام سعيد زيدان صديق
 حسام شريف محمد شريف
 حسام عادل عبدالحميد كامل

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٥)

 

١٠١٠٢٠

@pbu‰…
‰ìš§a

Êìàa درجة 
االمتحان

ìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

إسراء محمد عبد الرازق       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áa

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٨٨٢١٤٣
٨٩٢١٤٤
٩٠٢١٤٥
٩١٢١٤٦
٩٢٢١٤٧
٩٣٢١٤٨
٩٤٢١٤٩
٩٥٢١٥٠
٩٦ 
٩٧ 
٩٨ 
٩٩ 
١٠٠ 
١٠١ 
١٠٢ 
١٠٣ 

 خلود محمد علي عبدالعزيز
 دارين زين العابدين عبدالعاطي 

ا  دنيا احمد عبد الصمد محمد ال
 دنيا احمد عبدالفتاح دكروريا

 دنيا حسن مبروك عبدالرسول
 دنيا عصام احمد محمد

 خلود ابراھيم ذكي علي
 خلود محسن محمود محمد

 سعيد يحيي فؤاد ابراھيم غضابى
 ضارى على مرزوق رزيق 

ت  طارق عبد المنعم السيد محمد ال
عاصم زين العابدين إبراھيم 

ال  حسام شوقى فرغلى عبدالعاطىأ
 حسين حسن عبد هللا حسين

 حماد سعيد حماد صقر
 ربيع محمد ابراھيم محمد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٦)

 

١٠١٠٢٠
١١٣١٩
٢١٣٢٠
٣١٣٢١
٤١٣٢٢
٥١٣٢٣
٦١٣٢٤
٧١٣٢٥
٨١٣٢٦
٩١٣٢٧
١٠١٣٢٨
١١١٣٢٩
١٢١٣٣٠
١٣١٣٣١
١٤١٣٣٢
١٥١٣٣٣
١٦١٣٣٤
١٧١٣٣٥
١٨١٣٣٦
١٩١٣٣٧
٢٠١٣٣٨
٢١١٣٣٩

Êìàa

 ريھام محمد اسماعيل محمود
 زھراء بشير السيد محمد
 زياد وليد محمد عبدالحميد

 زينب ابراھيم عبدالغني ابراھيم
 زينب احمد السيد محمد
 زينب شوقى مزيد ھاشم
 زينب عطيه محمد محمود
 زينب عمر عبدالسالم حافظ
 زينب محجوب عبدالحكيم 

ال  زينب محمد فؤاد حسين السيدال

 ريھام عثمان أحمد زكريا

 رمضان ابراھيم الدسوقي 
 رمضان نادي محمد احمد
 رنا حاتم عبدالدايم مھدي
 رنا حسني عثمان حسانين

 رنا محمد عسقالني جاد الرب
 روان احمد ابراھيم احمد محمد
 روان الراعى يوسف الراعى

 ريحاب علي بكري محمد
 ريھام اشرف حسين عبدالرشيد
 ريھام شعبان محمد جاب هللا

درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

زينب كامل محمد       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٦)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

زينب كامل محمد       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٢٢١٣٤٠
٢٣١٣٤١
٢٤١٣٤٢
٢٥١٣٤٣
٢٦١٣٤٤
٢٧١٣٤٥
٢٨١٣٤٦
٢٩١٣٤٧
٣٠١٣٤٨
٣١١٣٤٩
٣٢١٣٥٠
٣٣١٣٥١
٣٤١٣٥٢
٣٥١٣٥٣
٣٦١٣٥٤
٣٧١٣٥٥
٣٨١٣٥٦
٣٩١٣٥٧
٤٠١٣٥٨
٤١١٣٥٩
٤٢١٣٦٠
٤٣١٣٦١
٤٤١٣٦٢
٤٥١٣٦٣  سعاد جمال مختار احمد

 ساره محمد عبدالعظيم محمد

 سارة سيد يوسف دسوقى احمد
 سارة عبد الناصر حسن محمد

 سارة على محمود محمد

 ساره عبدالعزيز عباس حسن
 ساره عبدالعزيز عبدالغني 

 ساره عالء الدين خليفه مرسي
 ساره قياتي ذكي عبدالجواد

 ساره محسن عبدالحميد عثمان

 سارة محمود حامد احمد
 سارة محمود عبد الرحمن محمد

 ساره احمد سيد عبدالحسيب
 ساره احمد عطيه حسن

 سارة محمد صالح محمد حسين

 ساره مصطفي عبدالعزيز حسين
 سالمه محمد اسماعيل عبدالحكيم

 سامية عواد عواد محمد
 سحر محمد شوقي حسن

 ساره محمود صابر السيد

 ساره جمعه سعد عطا
 ساره سعودي اسماعيل محمد
 ساره عبدالحكيم صالح مرزوق

 سارة سعيد محمود محمد مبروك

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٦)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

زينب كامل محمد       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٤٦١٣٦٤
٤٧١٣٦٥
٤٨١٣٦٦
٤٩١٣٦٧
٥٠١٣٦٨
٥١١٣٦٩
٥٢١٣٧٠
٥٣١٣٧١
٥٤١٣٧٢
٥٥١٣٧٣
٥٦١٣٧٤
٥٧١٣٧٥
٥٨١٣٧٦
٥٩١٣٧٧
٦٠١٣٧٨
٦١١٣٧٩
٦٢١٣٨٠
٦٣١٣٨١
٦٤٢٤٠٧
٦٥٢٤٠٨
٦٦٢٤٠٩

 ھانى ھشام احمد طه غريب
 ھايدي جمال السيد حسن

 سميه مصطفي علي تھامي
 سناء سيد عبد الحميد محمد
 سندس اشرف محمد علي

 سھام شعبان عبد القادر كساب
 ھانى سيد شعبان على

 سماح مفتاح رجب محمد
 سمر سالم طه شحاته

 سمر عبدالعظيم محمد عبدالعال
 سمر مساعد رسمي طلب

 سميره حسام الدين كساب سيد

 سلمي محمد عيد حسن
 سلوى خليفه على ريان

 سلوي احمد محمد مرسي
 سلوي بكر حامد عبدالغني

 سماح جمعه محمد محمد ابراھيم

 سعاد مصطفى ابراھيم مصطفى
 سلسبيل محمد احمد اسماعيل

 سلمى خالد محمد طه
 سلمى سيد متولى امام

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٦)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

زينب كامل محمد       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٦٧٢٤١٠
٦٨٢٤١١
٦٩٢٤١٢
٧٠٢٤١٣
٧١٢٤١٤
٧٢٢٤١٥
٧٣٢٤١٦
٧٤٢٤١٧
٧٥٢٤١٨
٧٦٢٤١٩
٧٧٢٤٢٠
٧٨٢٤٢١
٧٩٢٤٢٢
٨٠٢٤٢٣
٨١٢٤٢٤
٨٢٢٤٢٥
٨٣٢٤٢٦
٨٤٢٤٢٧
٨٥٢٤٢٨
٨٦٢٤٢٩
٨٧٢٤٣٠  ياسمين عدل احمد حامد

 وليد عبدالاله سيد عبدالاله
 وليد كحول مصطفى عبد النعيم

 وليد محمد راضي ابراھيم
 يارا محمد السيد اسماعيل
 ياسر عاشور علي احمد

 ھيثم احمد محمد محمد
 والء ربيع علي شرقي

 والء صالح فھمى الماس
 والء فتحى محمد البرنس

 والء محمد يونس حسب النبي

 ھند محمود عبدالسميع علي

 ھديل محمد احمد فتحى
 ھشام محمد عبد اللھى دكرورى

 ھند محمد ابراھيم محمد

 ھدى عبدالرافع عبدالمالك 
 ھدي جمال امين اسماعيلال

 ھدي مصطفي محمد عبدالغني
 ھدير حسام محمد بھيج
 ھدير رجب اسماعيل محمد
 ھدير مصطفى محمد ابراھيم

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٦)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

زينب كامل محمد       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٨٨٢٤٣١
٨٩٢٤٣٢
٩٠٢٤٣٣
٩١٢٤٣٤
٩٢ 
٩٣ 
٩٤ 
٩٥ 
٩٦ 
٩٧ 
٩٨ 
٩٩ 
١٠٠ 
١٠١ 
١٠٢ 
١٠٣ 
١٠٤ 

 ياسمين محمد عبدالسميع 
ا  يوسف حمزه نصر عبدالرحمنا

 يوسف رضا سيد على
 يوسف محمود عبده محمد

 سحر محمود عبد الرحمن عبد 
 فاطمھ جميل كامل ابراھيمال

 سكينھ حسن عبدهللا بربرى
 مى سعيد سيد احمد

 عبد الرحمن احمد ابراھيم وافى
 عبد الرحمن جمال محمد محمد
 عبد الرحمن رجب حمدي احمد

 عبد الرحمن محمد ياسر فاروق 
ف   رحمة العربى حزين احمد ابو ت
 رضا جمال محمد عبدالفتاحز

 سميھ جالل عبد العزيز جالل
 سيف معاذ ابراھيم ابراھيم جميل

 حسام جمال حسين ابراھيم

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٧)

 

١٠١٠٢٠
١١٣٨٢
٢١٣٨٣
٣١٣٨٤
٤١٣٨٥
٥١٣٨٦
٦١٣٨٧
٧١٣٨٨
٨١٣٨٩
٩١٣٩٠
١٠١٣٩١
١١١٣٩٢
١٢١٣٩٣
١٣١٣٩٤
١٤١٣٩٥
١٥١٣٩٦
١٦١٣٩٧
١٧١٣٩٨
١٨١٣٩٩
١٩١٤٠٠
٢٠١٤٠١
٢١١٤٠٢

 شيماء جعفر محمد محمد
 شيماء رجب حسين احمد

Êìàa

 شاھر عبدالسيد كامل ابراھيم

درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

 سھيله السيد ابراھيم عثمان
 سيد خلف منصور ضرار
 سيد كمال عبدالغني علي
 سيد مجدي سيد علي

 سيده جابر عبدالمعبود احمد

 سھام طاھر عنتر احمد
 سھام عالءالدين درويش 

ك  سھام متولى ابراھيم متولى ال
ا  سھى سيد لبيب علىا

 سھير صالح احمد محمد

 شاھناذ محمد فؤاد محمد

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

محمد حسانين إمام       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

 شريف احمد محمد احمد
 شرين محمد عبدالدايم مفتاح

 شفاء علي صالح احمد
 شموس ھشام احمد ابراھيم

 شھاب ناصر احمد عبدالرازق
 شيماء احمد اسماعيل محمود
 شيماء اشرف صالح ناجي

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٧)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

محمد حسانين إمام       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٢٢١٤٠٣
٢٣١٤٠٤
٢٤١٤٠٥
٢٥١٤٠٦
٢٦١٤٠٧
٢٧١٤٠٨
٢٨١٤٠٩
٢٩١٤١٠
٣٠١٤١١
٣١١٤١٢
٣٢١٤١٣
٣٣١٤١٤
٣٤١٤١٥
٣٥١٤١٦
٣٦١٤١٧
٣٧١٤١٨
٣٨١٤١٩
٣٩١٤٢٠
٤٠١٤٢١
٤١١٤٢٢
٤٢١٤٢٣
٤٣١٤٢٤
٤٤١٤٢٥
٤٥١٤٢٦  طه مجدي محمد عبدالغني

 صفاء رمضان محمد سيد

 شيماء محمد نادي علي
 شيماء محمود بكير عبدالعزيز

 شيماء رجب محمد جاب هللا
 شيماء صابر مصطفي عبدالستار

 صفا جمال حسين اسعد

 شيماء محمود صالح الدين 

 شيماء عادل يحيي عبدالغني
 شيماء عاطف فتحي محمد

 شيماء علي ابراھيم عبدالجواد

 شيماء يونس حماد محمود
 صابرين احمد خليل محمد

 صابرين صابر حميده عثمان
 صابرين ناصر عبدالباسط 

 صباح ناجح قرني عبدالحميد

 شيماء محمد احمد شحاته
 شيماء محمد تاج الدين عبدالعال

 شيماء محمد شوقي محمد
 شيماء محمد عبدالفتاح احمد

 شيماء عليان عبد الوھاب عبد 

 ضياء محمود علي عبدالعزيز
 طارق محمد انور علي

 شيماء طه سيد علي

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٧)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

محمد حسانين إمام       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٤٦١٤٢٧
٤٧١٤٢٨
٤٨١٤٢٩
٤٩١٤٣٠
٥٠١٤٣١
٥١١٤٣٢
٥٢١٤٣٣
٥٣١٤٣٤
٥٤١٤٣٥
٥٥١٤٣٦
٥٦١٤٣٧
٥٧١٤٣٨
٥٨١٤٣٩
٥٩١٤٤٠
٦٠١٤٤١
٦١١٤٤٢
٦٢١٤٤٣
٦٣١٤٤٤
٦٤٢١٥١
٦٥٢١٥٢
٦٦٢١٥٣  دينا سعيد السيد حسن

 عبدالرحمن محمد عبدالرشيد جبر
 عبدالرحمن محمد عبدهللا محمد

 عبدالرحمن حمدي محمد ناجي 
 عبدالرحمن خلف ابراھيم محمدذك

 عبدالرحمن ربيع احمد موسي

 عبدالرحمن محمد على 
ا  عبدالرحمن محمد محمد ال
 دنيا عماد محمد خليفهالغن

 دنيا يوسف محمود على

 طه محمد حسين روبي

 عبد الرحمن احمد السيد عبد 
 عبد هللا عبد العزيز ابو بكر عبد ال
 عبد هللا عبد المنعم سلومه جودهال

 عبدالرحمن احمد حليم جمعه

 ظافر على شبيب العجمى
 عائشه ربيع فولي محمد

 عادل جمعه عبدالسند جمعه
 عاصم عبدالمحسن علي 

 عاصم مختار احمد عبد العزيزال

 طه محمد عبدالرسول محمد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٧)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

محمد حسانين إمام       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٦٧٢١٥٤
٦٨٢١٥٥
٦٩٢١٥٦
٧٠٢١٥٧
٧١٢١٥٨
٧٢٢١٥٩
٧٣٢١٦٠
٧٤٢١٦١
٧٥٢١٦٢
٧٦٢١٦٣
٧٧٢١٦٤
٧٨٢١٦٥
٧٩٢١٦٦
٨٠٢١٦٧
٨١٢١٦٨
٨٢٢١٦٩
٨٣٢١٧٠
٨٤٢١٧١
٨٥٢١٧٣
٨٦٢١٧٤
٨٧٢١٧٥

 زينب طه احمد عبدالمولي
 ساره عادل فھمي نصر جبريل
 ساره مجدى عبدالمنعم محمد

 رضوى اشرف مصطفى عيد 
 رضوي محمود احمد محمودطا

 رغده محمود احمد محمد
 رھام محمد عبدالرحمن محمد

 رحاب انور عبدالحليم سليمان
 رحمة رافت زكريا حسين

 رحمه سليمان جمعه سليمان
 رحيمه رضوان خلف رضوان

 رضا ناجح حسن محمد

 رانيا ابراھيم يونس ابراھيم
 رانيا احمد عبدالحميد علي

 رجب محمد رضوان منصور

 رانيا سامي دياب عبد الكريم
 رانيا ناصر محمد احمد

 دينا عادل السعيد عبد العزيز 
ف  دينا قاسم جمعه رضوانخن

 دينا محمد عارف محمد
 دينا محمد عبد الحليم محمد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٧)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

محمد حسانين إمام       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٨٨٢١٧٦
٨٩٢١٧٧
٩٠٢١٧٨
٩١٢١٧٩
٩٢٢١٨٠
٩٣ 
٩٤ 
٩٥ 
٩٦ 
٩٧ 
٩٨ 
٩٩ 
١٠٠ 
١٠١ 
١٠٢ 
١٠٣ 

 سمر محمد السيد عثمان
 سمر محمد خليل عبدالحكيم

 سميحه محمود مصطفى رفاعى

 سعيد ماھر سعيد السيد ابراھيم
 سلمى محمد عبد الحميد علي

 عبد الرحمن سالم عبد العظيم 
 عبد الرحمن طارق كمال صالح

 عبد هللا احمد ابوسريع حسن 
 عبدهللا احمد السيد محمود محمدز

 عبدهللا حسين ماضي ابو 
الظا زا  عبدهللا محمد محمود جاللال

 على مصطفى يسن عباس
 شيماء عزوز عبد الفتاح 

 ضياء محمد عزت محمد ن
ن  طارق سمير سيف النصرال

 عبد الرحمن ابو بكر عبد العزيز 
ا

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٨)

 

١٠١٠٢٠
١١٤٤٥
٢١٤٤٦
٣١٤٤٧
٤١٤٤٨
٥١٤٤٩
٦١٤٥٠
٧١٤٥١
٨١٤٥٢
٩١٤٥٣
١٠١٤٥٤
١١١٤٥٥
١٢١٤٥٦
١٣١٤٥٧
١٤١٤٥٨
١٥١٤٥٩
١٦١٤٦٠
١٧١٤٦١
١٨١٤٦٢
١٩١٤٦٣
٢٠١٤٦٤
٢١١٤٦٥

Êìàa

 عبير تامر سعد وھيدي
 عبير طه دسوقى خليل

 عبير ممدوح حشمت محمد
 عتاب سعيد ابوبكر ابراھيم
 عز الدين امين عبد الفتاح 

ا  عزه شعبان رجب ابراھيمالش
 عفاف احمد مصطفي احمد

 عال جمال علي خليفه
 عال جمعه رجب دكروري

 عال محمد عبدالحكيم عبدهللا

 عبدالناصر احمد محمد علي

 عبدالرحمن مراد امين مراد

 عبدهللا محمد خلف احمد
 عبدهللا محمد سليمان محمد
 عبدهللا ناجح نادي خلف

درجة 
االمتحان شھر .......شھر .......

@pbu‰…
‰ìš§a

 عبدالرحمن نورالدين جمال احمد
 عبدهللا ابوبكر عطا عثمان
 عبدهللا احمد ابراھيم محمد
 عبدهللا مجاھد احمد احمد

 عبدهللا محمد ابراھيم يوسف

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر

 عبدالمحسن عمر احمد 
ال

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

أمل أحمد عبد الحميد       جامعة المنيا

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٨)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان شھر .......شھر .......

@pbu‰…
‰ìš§a

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

أمل أحمد عبد الحميد       جامعة المنيا

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٢٢١٤٦٦
٢٣١٤٦٧
٢٤١٤٦٨
٢٥١٤٦٩
٢٦١٤٧٠
٢٧١٤٧١
٢٨١٤٧٢
٢٩١٤٧٣
٣٠١٤٧٤
٣١١٤٧٥
٣٢١٤٧٦
٣٣١٤٧٧
٣٤١٤٧٨
٣٥١٤٧٩
٣٦١٤٨٠
٣٧١٤٨١
٣٨١٤٨٢
٣٩١٤٨٣
٤٠١٤٨٤
٤١١٤٨٥
٤٢١٤٨٦
٤٣١٤٨٧
٤٤١٤٨٨
٤٥١٤٨٩

 فاطمه حسن فاروق حسن
 فاطمه خالد فتحي عبدالصبور

 عمر محمد رمضان السيد احمد
 عمر محمد محمود سيد

 عال ناجح السنوسى الدامى 
 علي حسين محمد سالمن

 علي خلف عبدهللا احمد

 علياء ابراھيم عبدالتواب علي
 علياء احمد خضيرى عبدالرحيم
 عمر عبدهللا محمد كامل فرج

 فاتن صالح محمد عبدالحفيظ
 فاطمه احمد محمد سيد ابراھيم

 فاطمه الزھراء بھجت محمد 
ل ا  فاطمه حجاج خلف عبدالعزيزا

 فاتن ربيع وھيب شعبان
 غاليه احمد ابوالسعود سيد

 عمر ناصر خلف احمد
 عمرو ربيع عثمان محمود

 عواطف خليفه حسن اسماعيل
 عواطف يحي ناجي عبدهللا
 غاده احمد عبدالمنعم محمد
 غاده رجب السيد حسين

 علي عاشور جابر عبدالحافظ

 فاطمه حسن رياض سيد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٨)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان شھر .......شھر .......

@pbu‰…
‰ìš§a

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

أمل أحمد عبد الحميد       جامعة المنيا

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٤٦١٤٩٠
٤٧١٤٩١
٤٨١٤٩٢
٤٩١٤٩٣
٥٠١٤٩٤
٥١١٤٩٥
٥٢١٤٩٦
٥٣١٤٩٧
٥٤١٤٩٨
٥٥١٤٩٩
٥٦١٥٠٠
٥٧١٥٠١
٥٨١٥٠٢
٥٩١٥٠٣
٦٠١٥٠٤
٦١١٥٠٥
٦٢١٥٠٦
٦٣١٥٠٧
٦٤٢١٨١
٦٥٢١٨٢
٦٦٢١٨٣

 فاطمه سيد احمد عبد الحليم
 فاطمه طلبه محمد محمود

 فوزي طايل فوزى امام ابراھيم
 سميه شعبان فؤاد شعبان

 سميه عبدالباسط ابراھيم احمد

 فرحه كحالوي مديح عبدالعال
 فرحه محمد احمد مھدي

 فرحه محمد رياض ابوالليل
 فرحه محمد علي محمد

 فلایر نبيل عبد الغفار الجرج

 فاطمه ناصر محمود حسين
 فتحيه عادل على محمد عطية

 فرحه جابر نصار ابوزيد
 فرحه جبر احمد زھران

 فرحه عبدالحميد محمود 
ل ا ا

 سندس صالح عبدالعزيز رشوان

 فاطمه عادل عبدهللا محمد
 فاطمه عبدالفتاح حسن 

 فاطمه محمد عبدالرحمن محمدالفتا
 فاطمه محمد محمد حلمي 

ل الط  فاطمه نادي عبدالفتاح محمدطف

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٨)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان شھر .......شھر .......

@pbu‰…
‰ìš§a

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

أمل أحمد عبد الحميد       جامعة المنيا

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٦٧٢١٨٤
٦٨٢١٨٥
٦٩٢١٨٦
٧٠٢١٨٧
٧١٢١٨٨
٧٢٢١٨٩
٧٣٢١٩٠
٧٤٢١٩١
٧٥٢١٩٢
٧٦٢١٩٣
٧٧٢١٩٤
٧٨٢١٩٥
٧٩٢١٩٦
٨٠٢١٩٧
٨١٢١٩٨
٨٢٢١٩٩
٨٣٢٢٠٠
٨٤٢٢٠١
٨٥٢٢٠٢
٨٦٢٢٠٣
٨٧٢٢٠٤

 طارق محمد محمد عبدالقادر
 طه عاشور راضي طلب

 صافيناز محمد عمر حسن
 صفاء ربيع احمد صابر

 صفاء فرج عبدالعظيم ابراھيم
 صفوت عبوده عوض عبوده
 طارق عبدالاله مھنى سميح

 شيماء جمال بركات احمد
 شيماء خفاجه عبد الحافظ داود
 شيماء شعبان لطفي محمود

 صابر عبدالباسط اسماعيل عمر
 صابرين عيد صقر احمد

 شيرين سامى عبدالتواب 
از ال

 شروق مدكور الزغبى مدكور
 شھاب الدين احمد حسن حافظ
 شھاب عاطف محمدربيع محمد

 شھاب محسن محمد حسن
 شيرھان عادل فؤاد حسين

 سھيله يوسف حسن يوسف
 شروق ايمن مصطفى بغدادي
 شروق عبد السالم محمد عبده

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٨)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان شھر .......شھر .......

@pbu‰…
‰ìš§a

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

أمل أحمد عبد الحميد       جامعة المنيا

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٨٨٢٢٠٥
٨٩٢٢٠٦
٩٠٢٢٠٧
٩١٢٢٠٨
٩٢٢٢٠٩
٩٣٢٢١٠
٩٤ 
٩٥ 
٩٦ 
٩٧ 
٩٨ 
٩٩ 
١٠٠ 
١٠١ 
١٠٢ 
١٠٣ 
١٠٤ 
١٠٥ 

 عبد الرحمن سعد عبد المنعم 
 عبد الرحمن فتحى راشد احمد
 عبد الرحمن محمود فتحى احمد

 عاصم محمد احمد عبد الحميد
 عاصم مصطفى عبد الاله ابو 

اط  عبد الرحمن رضا حسنى محمد ال

 عمران محمد عبد المقصود 
 غازى سطم عواد الشمري

 محمد بدوي محمد كامل يوسف
 محمد جمال محمد احمد

 عبد هللا محمد صديق محمود
 عبدالرحمن احمد خيرى محمد

 عبدالرحمن مصطفى محمد احمد
 عبدهللا محمد عزوز محمد

 مصطفى كامل عبد الحليم مجاھد

محمد عالءالدين محمد يس محمد
  محمد مختار احمد السيد

 مصطفى حجازى حسين مھنى

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٩)

 

١٠١٠٢٠
١١٥٠٨
٢١٥٠٩
٣١٥١٠
٤١٥١١
٥١٥١٢
٦١٥١٣
٧١٥١٤
٨١٥١٥
٩١٥١٦
١٠١٥١٧
١١١٥١٨
١٢١٥١٩
١٣١٥٢٠
١٤١٥٢١
١٥١٥٢٣
١٦١٥٢٤
١٧١٥٢٥
١٨١٥٢٦
١٩١٥٢٧
٢٠١٥٢٨
٢١١٥٢٩

 لمياء توني عبدالصبور 
ال

 محمد احمد علي محمد

 لمياء سيد خلف محمد
 لمياء محمد محمد محمد

 مؤمن عبدالحميد عبدالمنعم 
 مازن مصطفى فتحى اسماعيلال

 محمد ابراھيم عبد هللا احمد
 محمد ابراھيم محمد قطب
 محمد ابوبكر احمد ابوزيد
 محمد احمد سيد عبدالجيد

 كريم ايھاب فاروق عبدالرحمن
 كريم جمعه محمد محمد

 كريم سيف الدين سيد على
 كريم محسن فاروق احمد

Êìàa

 لمياء احمد محمد عبدالحكيم

درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

 كريم ناجي محمد احمد
 كريمان جمال عزام محمد
 كريمه سعد موسي حسن

 كريمه عبدهللا قرني عبدالحميد
 لبنى فؤاد محمد عبد السالم

 فوزيه علي حسن محمد

أسماء مھني عاشور       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلشادالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٩)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

أسماء مھني عاشور       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلشادالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٢٢١٥٣٠
٢٣١٥٣١
٢٤١٥٣٢
٢٥١٥٣٣
٢٦١٥٣٤
٢٧١٥٣٥
٢٨١٥٣٦
٢٩١٥٣٧
٣٠١٥٣٨
٣١١٥٣٩
٣٢١٥٤٠
٣٣١٥٤١
٣٤١٥٤٢
٣٥١٥٤٣
٣٦١٥٤٤
٣٧١٥٤٥
٣٨١٥٤٦
٣٩١٥٤٧
٤٠١٥٤٨
٤١١٥٤٩
٤٢١٥٥٠
٤٣١٥٥١
٤٤١٥٥٢
٤٥١٥٥٣  محمد عادل الفي تھامي

 محمد صالح عبدالنعيم محمد
 محمد صالح الدين عبدالمجيد 

ا  محمد طارق حلمي حدادال
 محمد طه قاسم محمد

 محمد رمضان محمود 

 محمد السيد قاسم جمعه
 محمد الھم حسن احمد

 محمد انور رمزى ابراھيم محمد

 محمد شعبان ابراھيم علي 
ا ا

 محمد سامي بكري محمد
 محمد سعد محمد عبد الحميد
 محمد سيد فرج فرج محمد 
 محمد شريف خلف محمد

 محمد زين العابدين يونس سالم
 محمد سالم محمد ابوبكر

 محمد جمال جالل محمد عبد هللا
 محمد جمال صبور محمد
 محمد حسين حسن حماد
 محمد خالد احمد محمود

 محمد جمال انور محمود

 محمد خالد سنوسى محمود عبد 
 محمد رجب محمد عبدالحميد

 محمد رمضان سعد عبد 

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٩)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

أسماء مھني عاشور       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلشادالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٤٦١٥٥٤
٤٧١٥٥٥
٤٨١٥٥٦
٤٩١٥٥٧
٥٠١٥٥٨
٥١١٥٥٩
٥٢١٥٦٠
٥٣١٥٦١
٥٤١٥٦٢
٥٥١٥٦٣
٥٦١٥٦٤
٥٧١٥٦٥
٥٨١٥٦٦
٥٩١٥٦٧
٦٠١٥٦٨
٦١١٥٦٩
٦٢١٥٧٠
٦٣٢٢١١
٦٤٢٢١٢
٦٥٢٢١٣
٦٦٢٢١٤

 محمد مصطفى محمد ابراھيم
 محمد مصطفى محمد على عمرو

 محمد مصلح جمعه خليل
 عبد الرحمن مخلوف عبد 

ا ا  عبد العال خفاجى عبد العال ال
 عبد هللا احمد محمد احمدخفا

 عبدالباقى احمد عبدالباقى 
ال

 محمد عبدهللا محمد على ربيع
 محمد عبدالمطلب محمد مسعود
 محمد عبدالمنعم احمد محمد

 محمد عبدالوھاب عبداللطيف 
ا ال

 محمد محسن علي عبدهللا

 محمد عرفه محمود محمد
 محمد عالء محمد على
 محمد على بدوى خليفه
 محمد فالح جمعه علي

 محمد قاسم عبدالغني عثمان

 محمد عبد النبى عبد السالم 
 محمد عبدالحى احمد عبدالعزيزن

 محمد عبدالراضي عبدهللا محمد
 محمد عبداللطيف سيد عيد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٩)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

أسماء مھني عاشور       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلشادالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٦٧٢٢١٥
٦٨٢٢١٦
٦٩٢٢١٧
٧٠٢٢١٨
٧١٢٢١٩
٧٢٢٢٢٠
٧٣٢٢٢١
٧٤٢٢٢٢
٧٥٢٢٢٣
٧٦٢٢٢٤
٧٧٢٢٢٥
٧٨٢٢٢٦
٧٩٢٢٢٧
٨٠٢٢٢٨
٨١٢٢٢٩
٨٢٢٢٣٠
٨٣٢٢٣١
٨٤٢٢٣٢
٨٥٢٢٣٣
٨٦٢٢٣٤
٨٧٢٢٣٥

 على عبدالمنعم على مھدى حسن
 علي احمد علي عبدالحميد

 علي بشير سالم حسن

 عزه محمد حسن محمد
 عصام جمال محمد عبد العزيز

 عصام عماد فؤاد ذكى
 عالء احمد الدرملى عبد اللطيف
 على عبد الفتاح على عبدالفتاح

 عبدهللا عاصم الضبع احمد
 عبدهللا معروف محمد بلھاس 

 عبدالمنعم ممدوح محمد ف
ال  عبير عطيه سالم كيالنيال

 عرفه عبدالمحسن على عليوه

 عبدالقوي ناجي عبدالقوي 
ف  عبدهللا احمد عبدالعال علىاللط

 عبدهللا صابر يونس احمد

 عبدالرازق على محمد عبد 
 عبدالرحمن حمدي فوزي عليال

 عبدالرحمن عالم سعد علي
 عبدالرحمن فتحي عبدالحكيم محمد
 عبدالرحمن ياسر انور محمد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (٩)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

أسماء مھني عاشور       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلشادالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٨٨٢٢٣٦
٨٩٢٢٣٧
٩٠٢٢٣٨
٩١٢٢٣٩
٩٢٢٢٤٠
٩٣ 
٩٤ 
٩٥ 
٩٦ 
٩٧ 
٩٨ 
٩٩ 
١٠٠ 
١٠١ 
١٠٢ 
١٠٣ 
١٠٤ 

 عمر عادل على ھارون
 عمر عبد السالم فتحى عبد 

ال  عمر محمد ابو بكر الصديق علىال

 علياء عبدالصمد خلف 
 عمر طارق نادى محمدال

 نورھان خالد حشمت كيالنى
 ياسين خلف محمد عبد الحافظ
 ياسين محمد الشريف ابراھيم 

ا

 محمد صفوت عبدالمحسن محمد
 محمد على احمد محمد

 محمد علي محمد عشرى
 محمد كامل بدوى سطوحى
 محمد ماھر عبدالعزيز محمد
 عبدهللا يحى عبدالمنعم عبدهللا

 عبدالمنعم محمد احمد 
 عزه جمعھ شحاتھ علىال

 مھا مصطفى محمد محمد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (١٠)

 

١٠١٠٢٠
١١٥٧١
٢١٥٧٢
٣١٥٧٣
٤١٥٧٤
٥١٥٧٥
٦١٥٧٦
٧١٥٧٧
٨١٥٧٨
٩١٥٧٩
١٠١٥٨٠
١١١٥٨١
١٢١٥٨٢
١٣١٥٨٣
١٤١٥٨٤
١٥١٥٨٥
١٦١٥٨٦
١٧١٥٨٧
١٨١٥٨٨
١٩١٥٨٩
٢٠١٥٩٠
٢١١٥٩١

Êìàa

 محمود عادل شحاته عبدالمالك
 محمود عالء محمد احمد

 محمود فتح هللا محمود سليمان
 محمود فضل علي زناتي
 محمود كامل محمد كامل

 محمود محمد راغب يونس
 محمود محمد محمد عبد الونيس
 محمود محمد محمود عبدالحكيم
 مدحت محمود ابراھيم سالمه

 محمود صابر عبدالمقصود محمد

 محمد ممدوح العزب محمد
 محمد ياسر جميل عبدالرحيم
 محمد يحى محمد عبد الھادى

 محمد يحي علي يسين
 محمود احمد عبد القادر احمد
 محمود احمد فؤاد عبدالظاھر

 محمود جمال رمضان عبدالسالم
 محمود خالد اسماعيل عبد 

ة ال  محمود رضا محمد عليوهال
 محمود شريف رزق حسين
 محمود شعبان سيد محمد
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درجة 
االمتحان
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٢٢١٥٩٢
٢٣١٥٩٣
٢٤١٥٩٤
٢٥١٥٩٥
٢٦١٥٩٦
٢٧١٥٩٧
٢٨١٥٩٨
٢٩١٥٩٩
٣٠١٦٠٠
٣١١٦٠١
٣٢١٦٠٢
٣٣١٦٠٣
٣٤١٦٠٤
٣٥١٦٠٥
٣٦١٦٠٦
٣٧١٦٠٧
٣٨١٦٠٨
٣٩١٦٠٩
٤٠١٦١٠
٤١١٦١١
٤٢١٦١٢
٤٣١٦١٣
٤٤١٦١٤
٤٥١٦١٥

 مصطفى منصور حسن عزالدين
 مصطفي ابوبكر عبدالعال سالم

 مصطفى فرحات نصر محمد
 مريم ياسر محمد ظريف

 مريم حسين حسن حسين 

 مروه احمد محمد احمد
 مروه اشرف فاروق محمود

 مروه حسين سعيد احمد

 مريم حماده فتحي زين
 مريم خالد عربى على

 مريم خليفه محمد عبدهللا
 مريم عيد محمد ابوالحمد
 مريم محمد فتحي محمد

 مروه ربيع بكير عبدالعال
 مروه سيد ابراھيم احمد
 مروه عبداللطيف مناع 

 مروه عزالعرب احمد بدوي

 مروه حسين قطب حسين

 مروه محمد رجب محمد
 مريم جعفر السيد حميد

 مريم حسين ابراھيم حسين

 مروة ممدوح ابراھيم مجاور

 مرفت سيد حسن متولي
 مروان محمود فھمي محمد 

از
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٤٦١٦١٦
٤٧١٦١٧
٤٨١٦١٨
٤٩١٦١٩
٥٠١٦٢٠
٥١١٦٢١
٥٢١٦٢٢
٥٣١٦٢٣
٥٤١٦٢٤
٥٥١٦٢٥
٥٦١٦٢٦
٥٧١٦٢٧
٥٨١٦٢٨
٥٩١٦٢٩
٦٠١٦٣٠
٦١١٦٣١
٦٢١٦٣٢
٦٣١٦٣٣
٦٤١٦٣٤
٦٥١٦٣٥
٦٦١٦٣٦

 منار خالد تھامى محمد محمود
 منار دسوقي محمد بھاء محمد

 منار صالح محمد عبده
 منار عمر حسين صادق

 منار مجدى قدرى احمد محمد
 منار محمد فاروق دمراني

 منار وحيد ابوحليقه حسانين
 منال محسن قرني محمد

 منة هللا صابر حلمي سيد عمار
 منة هللا مجدي عبدالحميد حسين

 مصطفي عامر محمد عبدهللا
 مصطفي فراج قاسم مصطفي

 مصطفي محمد حسب هللا محمد
 مصطفي محمد عزالدين محمود 
 مصطفي ممدوح فتحي محمد

 معاز عايد محمود سليم
 ملك صالح الدين جمال عوض

 منار احمد شعبان ابوزيد
 منار جمال كامل صالح

 مصطفي حسني فوزي محمد
 مصطفي رفاعي علي مرسي
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٦٧١٦٣٧
٦٨١٦٣٨
٦٩١٦٣٩
٧٠١٦٤٠
٧١١٦٤١
٧٢١٦٤٢
٧٣١٦٤٣
٧٤١٦٤٤
٧٥٢٢٤١
٧٦٢٢٤٢
٧٧٢٢٤٣
٧٨٢٢٤٤
٧٩٢٢٤٥
٨٠٢٢٤٦
٨١٢٢٤٧
٨٢٢٢٤٨
٨٣٢٢٤٩
٨٤٢٢٥٠
٨٥٢٢٥١
٨٦٢٢٥٢
٨٧٢٢٥٣

 فاروق حشمت رشاد ابوزيد
 فاطمة السيد ھاشم ابراھيم
 فاطمه احمد محمد عبدالعليم
 فاطمه اسامه محمد محمد

 فاطمه الزھراء بھاء احمد 
ل ا ا

 منه هللا سيد صابر احمد
 منه هللا محمد انور عبدالمجيد

 منى محمد محمد عبدالحميد وحيده

 منتصر حمدي عبدالستار محمد

 غادة رأفت منصور عبدالسميع
 غاده رجب محمد عبدالفتاح

 غاده طارق حلمى احمد

 عمر محمد محمد محمود
 عمر ياسر محمد محمدالھجرسى

 عمرو على بكر منصور
 عمرو معتمد عبدالملك احمد

 عمرو نبيل رجب سيد

 مني احمد محمد راشد
 مني حسين محمد علي

 مني عبدالحميد محمد محمد
 مني عمرو عبدالرحمن حسن
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٨٨٢٢٥٤
٨٩٢٢٥٥
٩٠٢٢٥٦
٩١٢٢٥٧
٩٢٢٢٥٨
٩٣٢٢٥٩
٩٤٢٢٦٠
٩٥٢٢٦١
٩٦٢٢٦٢
٩٧ 
٩٨ 
٩٩ 
١٠٠ 
١٠١ 
١٠٢ 
١٠٣ 
١٠٤ 
١٠٥ 
١٠٦ 
١٠٧ 
١٠٨ 

 فاطمه محمود على عبد السيد
 فتحي صالح سعيد عبدالسالم
 فضل شوقى عبد السند على

 كريم سالمة سعودى رمضان 
 كريم فرج عبدالرازق المصري

 فاطمه الزھراء محمد علي محمد
 فاطمه طه عبدالحميد عبدهللا
 فاطمه محمد علي عبداللطيف

 فاطمه محمد فتحي دياب

 محمود احمد عثمان محمد
 محمود بشر احمد عبدالغنى
  محمود سامى حلمى محمد

 محمد مجدى سليمان محمد
 محمد نصر عبدالفتاح نصر 

ف ف   محمود جمال صالح محمودال
محمود شريف عبد المنعم مھنى
 كريم محمد عبدالسالم محمد
 لؤي محمد عبد القادر محمد

 محمد احمد احمد مھنى
 محمد احمد شاكر غزالى
 محمد ناصر جمال أحمد
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١٠١٠٢٠
١١٦٤٥
٢١٦٤٦
٣١٦٤٧
٤١٦٤٨
٥١٦٤٩
٦١٦٥٠
٧١٦٥١
٨١٦٥٣
٩١٦٥٤
١٠١٦٥٥
١١١٦٥٦
١٢١٦٥٧
١٣١٦٥٨
١٤١٦٥٩
١٥١٦٦٠
١٦١٦٦١
١٧١٦٦٢
١٨١٦٦٣
١٩١٦٦٤
٢٠١٦٦٥
٢١١٦٦٦

Êìàa

 مي علي عبدالنعيم محمد
 ميار محمد عادل عبدالعزيز 

 ميرنا حمدى على عبدالفتاحال
 ميسره احمد دكروري سيد

 ناجي محمد عبد الشافي فاوي 
 نادر مجدى عبد الفتاح عبد 

تا  نادية صافى ابراھيم امينال
 نادية محمد سيد محمود

 ناديه ربيعي مصطفي عمر

 مي حمدي محمد بدر

 مني ھشام شحاته علي
 مھا خلف محمد توفيق عبدالعليم

 مھا رجب فرج عبدالغني
 مھا عبدالكريم عبدالحميد ابوزيد

 مھا عيد محمود امام
 مھا مرسي رجب مرسي

 مھا منتصر علي عبدالكريم
 مھاب ايمن كامل عبدالغني
 موده عامر عطيه عبدالعليم
 مى فتحى حمدى عبدالنعيم
 مي ابوالليل فواد محمد
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٢٢١٦٦٧
٢٣١٦٦٨
٢٤١٦٦٩
٢٥١٦٧٠
٢٦١٦٧١
٢٧١٦٧٢
٢٨١٦٧٣
٢٩١٦٧٤
٣٠١٦٧٥
٣١١٦٧٦
٣٢١٦٧٧
٣٣١٦٧٨
٣٤١٦٧٩
٣٥١٦٨٠
٣٦١٦٨١
٣٧١٦٨٢
٣٨١٦٨٣
٣٩١٦٨٤
٤٠١٦٨٥
٤١١٦٨٦
٤٢١٦٨٧
٤٣١٦٨٨
٤٤١٦٨٩
٤٥١٦٩٠

 ندي عادل احمد محمد
 ندي نادي عبدالغني تھامي

 ندي بكري محمد طلبه
 ندي اشرف عبدالمجيد علي

 ندى حسن ابراھيم حسن عامر

 ناديه ماھر فتحي انور
 ناھد محمد عبدهللا محمد

 نبيله محمدربيع شحاته توني

 ندى عبدالعليم احمد عالم
 ندى محمد عبد الباقى خليل
 ندى نصر عبدالعزيز على

 ندى ھشام على امين حسين
 ندي ابراھيم خيري محمد

 نجالء طلبه ابوالفتح طلبه
 نجالء عرفات احمد ابوالقاسم

 نجالء فتحى شحاته محمد
 نجوي ابراھيم محمد علي

 نجالء العربي محمد احمد

 ندا عشري عبدالعال محمد
 ندا مبروك معتمد عبدالرازق

 ندا يحي يوسف معوض

 ناديه صالح زھران محمد

 ناديه سالمه على اسماعيل
 ناديه سليم ربيع سليم
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٤٦١٦٩١
٤٧١٦٩٢
٤٨١٦٩٣
٤٩١٦٩٤
٥٠١٦٩٥
٥١١٦٩٦
٥٢١٦٩٧
٥٣١٦٩٨
٥٤١٦٩٩
٥٥١٧٠٠
٥٦١٧٠١
٥٧١٧٠٢
٥٨١٧٠٣
٥٩١٧٠٤
٦٠١٧٠٥
٦١١٧٠٦
٦٢١٧٠٧
٦٣٢٢٦٣
٦٤٢٢٦٤
٦٥٢٢٦٥
٦٦٢٢٦٦

 نھى محمود فرغلي احمد
 نورا احمد عبدالرازق عبدالمنعم
 نورا عاطف عبد المنعم محمد 
 نورا عبدالعاطي السيد عبدالقادر

 نورا محمد صابر محمد
 نورا محمد عبد الجواد عبد 

ا  كريم محمد سيد عيسىال
 كريم محمود عبدالحميد 

ل  كريم وليد زغلول حسن ال
 كوثر تايب بدرى احمدال

 نسمة طارق عبد العزيز احمد
 نعمه صبحى احمد محمد
 نعمه فؤاد علي حسن

 نغم ماجد عبدالرحمن محمد 
 نھا محمد حلمي توفيقا

 نھال سيد محمد محمد
 نھال عبدالرازق عبدهللا 

از  نھله حمدي رشاد مرسيال
 نھله خالد علي فھمي

 ندي ھشام ابراھيم عثمان
 نرمين عصمت محمد عبدالحميد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (١١)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلشادالمدرب:

جليلة محمد حفني       جامعة المنيا

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٦٧٢٢٦٧
٦٨٢٢٦٨
٦٩٢٢٦٩
٧٠٢٢٧٠
٧١٢٢٧١
٧٢٢٢٧٢
٧٣٢٢٧٣
٧٤٢٢٧٤
٧٥٢٢٧٥
٧٦٢٢٧٦
٧٧٢٢٧٧
٧٨٢٢٧٨
٧٩٢٢٧٩
٨٠٢٢٨٠
٨١٢٢٨١
٨٢٢٢٨٢
٨٣٢٢٨٣
٨٤٢٢٨٤
٨٥٢٢٨٥
٨٦٢٢٨٦
٨٧٢٢٨٧

 محمد سعيد محمد جاد 
 محمد سعيد محمود محمدال

 محمد شحاته يحى ابراھيم
 محمد شعبان احمد عبدالناصر
 محمد ضاحى محمد عبدهللا

 محمد عادل عبدالرحمن عثمان
 محمد عادل محمد عفيفى

 محمد رائد محمد 
ال ن

 محمد رأفت كامل عطا هللا

 لبني محمد عوض خليفه
 مؤمن رضا محمد حسان
 ماجده على محمد على

 محمد جابر متولى ابراھيم
 محمد جمال محمد محمود
 محمد حربى على محمد
 محمد حسين احمد محمد

 محمد ابراھيم سليمان ابراھيم
 محمد احمد حسين الصاوي

 محمد احمد عبد الحليم رشوان
 محمد اشرف محمد السيد
 محمد انس عبدالتواب انس

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (١١)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

درجة 
االمتحان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلشادالمدرب:

جليلة محمد حفني       جامعة المنيا

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٨٨٢٢٨٨
٨٩٢٢٨٩
٩٠٢٢٩٠
٩١٢٢٩١
٩٢٢٢٩٢
٩٣ 
٩٤ 
٩٥ 
٩٦ 
٩٧ 
٩٨ 
٩٩ 
١٠٠ 
١٠١ 
١٠٢ 
١٠٣ 
١٠٤ 
١٠٥ 

 محمد عالء حامد عبدالھادي
 محمد على سعد محمد

 محمد علي عبدهللا محمود

 محمد عبدالقادر محمد عبد 
ل  محمد عالء الدين محمد امينال

 محمود محمد عبدالحكيم سليم
  محمود محمد مجدى احمد

 مختار محمد محمد عبدالعظيم
 مروه جمال احمد ايوب

 مروه صالح رجب مبروك 
 مصطفى احمد كامل محمد
 مصطفى على عبدالحميد 

ك  مصطفي فولي عبد الجيد ال
 منى مصطفى أحمد عبد المنعمان

 نورھان عاطف محمود سيد
 محمد احمد يوسف محمود
 محمد رابح محمد نادى

 محمود سمير حمدان حافظ

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (١٢)

 

١٠١٠٢٠
١١٧٠٨
٢١٧٠٩
٣١٧١٠
٤١٧١١
٥١٧١٢
٦١٧١٣
٧١٧١٤
٨١٧١٥
٩١٧١٦
١٠١٧١٧
١١١٧١٨
١٢١٧١٩
١٣١٧٢٠
١٤١٧٢١
١٥١٧٢٢
١٦١٧٢٣
١٧١٧٢٤
١٨١٧٢٥
١٩١٧٢٦
٢٠١٧٢٧
٢١١٧٢٨

Êìàa درجة 
االمتحان شھر .......شھر .......

@pbu‰…
‰ìš§a

 نورھان احمد اسماعيل 
از ال

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

 نورھان محمد عبدالنعيم احمد

 نورھان حامد فرغل عبدهللا
 نورھان حسن فوزي سيد

 نورھان حنفي محمود حافظ

 نورھان شفيق محمد سالمه
 نورھان طراف صابر عبدالغني
 نورھان عبدالتواب رجب جالل

 نورھان عصام السيد كامل
 نورھان عالء محمد عبدالعظيم
 نورھان محسن تغيان ابراھيم

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلشادالمدرب:

أسماء سعودي       جامعة المنيا

 نورھان ربيع حسن محمد
 نورھان سيد صابر عبدالغني

شھر .......

 نورا نمر محمد عبدالحميد
 نوران محمد سعيد عبد العزيز
 نوره مجدي محمد عبدالنعيم

 نورھان محمد فضل الكريم احمد
 نورھان محمد مسامح محمد

 نورھان محي توفيق عبدالعليم
 نورھان نجدى عيد عبدهللا

 نورھان ھاني احمد عبدالمالك

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (١٢)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان شھر .......شھر .......

@pbu‰…
‰ìš§a

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلشادالمدرب:

أسماء سعودي       جامعة المنيا

شھر .......

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٢٢١٧٢٩
٢٣١٧٣٠
٢٤١٧٣١
٢٥١٧٣٢
٢٦١٧٣٣
٢٧١٧٣٤
٢٨١٧٣٥
٢٩١٧٣٦
٣٠١٧٣٧
٣١١٧٣٨
٣٢١٧٣٩
٣٣١٧٤٠
٣٤١٧٤١
٣٥١٧٤٢
٣٦١٧٤٣
٣٧١٧٤٤
٣٨١٧٤٥
٣٩١٧٤٦
٤٠١٧٤٧
٤١١٧٤٨
٤٢١٧٤٩
٤٣١٧٥٠
٤٤١٧٥١
٤٥١٧٥٢

 ھاجر على محمد احمد
 ھاجر محمد كمال كامل حسن
 ھاجر ياسر محجوب السيد
 ھاجر يحي احمد ابراھيم

 ھاجر رضا محمد ابوالليل

 نورھان ياسر جمال عبدالھادي
 نورھان يوسف عبد هللا عبد 

ا  ھاجر احمد حسين محمد على ال
 ھاجر اسماعيل محمد محمود

 ھاجر اشرف عبدالمنعم سليمان
 ھاجر حمدى عبدالحميد رزق

 ھاجر عزالعرب عبدالعزيز محمد

 ھاجر رمضان علي عبدالرازق
 ھاجر سالمه حسن حسين

 ھاجر سيد محمد على
 ھاجر شعبان احمد محمود

 ھاجر شعبان سنوسى عليوه
 ھاجر شعبان محمود ھالل

 ھادى اشرف عز القمرى
 ھادي رضا كامل احمد

 ھاله مدني عبدالحكيم يونس
 ھاله وليد طه محمد

 ھايدى عادل جويد ة راغب
 ھايدي جمال زھير احمد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (١٢)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان شھر .......شھر .......

@pbu‰…
‰ìš§a

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلشادالمدرب:

أسماء سعودي       جامعة المنيا

شھر .......

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٤٦١٧٥٣
٤٧١٧٥٤
٤٨١٧٥٥
٤٩١٧٥٦
٥٠١٧٥٧
٥١١٧٥٩
٥٢١٧٦٠
٥٣١٧٦١
٥٤١٧٦٢
٥٥١٧٦٣
٥٦١٧٦٤
٥٧١٧٦٥
٥٨١٧٦٦
٥٩١٧٦٧
٦٠١٧٦٨
٦١٢٢٩٣
٦٢٢٢٩٤
٦٣٢٢٩٥
٦٤٢٢٩٦
٦٥٢٢٩٧
٦٦٢٢٩٨  محمد محمد محمود عبدالواحد

 محمد قاضي محمد عبدالمتجلي
 محمد مبروك محمد عبدالمقصود

 محمد مجدى فؤاد ابوالعال

 ھدى معتمد خليل السيد
 ھدي محمد فراج محمد

 ھدير السيد محمد السيد
 محمد فاروق محمد محمد النشار

 محمد فتحى محمد مھنى

 ھبه عاطف قدرى على
 ھبه عزت علي عبدالوھاب
 ھدى محمد محمد على احمد

 ھبه ربيع عبدالحميد علي
 ھبه رجب امين فراج

 ھبه طارق محمد فرغلى

 ھايدي عبدالناصر محمود 
شلقا

 ھبه اسماعيل عبدالفتاح عثمان
 ھبه جمعه مجاور سلطان

 ھايدي محمد سيد محمد
 ھبة هللا محمد رمضان محمد

 ھبه ابراھيم ماھر سيد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (١٢)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان شھر .......شھر .......

@pbu‰…
‰ìš§a

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلشادالمدرب:

أسماء سعودي       جامعة المنيا

شھر .......

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٦٧٢٢٩٩
٦٨٢٣٠٠
٦٩٢٣٠١
٧٠٢٣٠٢
٧١٢٣٠٣
٧٢٢٣٠٤
٧٣٢٣٠٥
٧٤٢٣٠٦
٧٥٢٣٠٧
٧٦٢٣٠٨
٧٧٢٣٠٩
٧٨٢٣١٠
٧٩٢٣١١
٨٠٢٣١٢
٨١٢٣١٣
٨٢٢٣١٤
٨٣٢٣١٦
٨٤٢٣١٧
٨٥٢٣١٨
٨٦٢٣١٩
٨٧٢٣٢٠

 محمود حمدي عبدالحميد محمد
 محمود رضا محمد قمصان
 محمود سعيد محمد احمد

 محمود ابراھيم راضي محمد
 محمود احمد عبدالفتاح عامر 

ا  محمود جمال علي السيدا
 محمود حسن محمد فتحى السيد

 محمد ناصر محمد حسن
 محمد وائل على على

 محمد وجيه عبدالعليم على 
ا  محمد ياسر فاروق محمدال

 محمد يسرى على فراج

 محمد مخلف عبدالرشيد عبدالباقي
 محمد مصطفى حمزه علوان
 محمد ممدوح خيشه صالح
 محمد ناصر اسماعيل محمد

 محمد ناصر على الصفى محمد 

 محمد محمود احمد محمد غريب
 محمد محمود سليم سالم

 محمد محمود عطيه عبدالعزيز
 محمد محيى شعبان يس

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (١٢)

 

١٠١٠٢٠

Êìàa درجة 
االمتحان شھر .......شھر .......

@pbu‰…
‰ìš§a

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلشادالمدرب:

أسماء سعودي       جامعة المنيا

شھر .......

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٨٨٢٣٢١
٨٩٢٣٢٢
٩٠٢٣٢٣
٩١٢٣٢٤
٩٢٢٣٢٥
٩٣٢٣٢٦
٩٤٢٣٢٧
٩٥٢٣٢٨
٩٦٢٣٢٩
٩٧٢٣٣٠
٩٨٢٣٣١
٩٩٢٣٣٢
١٠٠ 
١٠١ 
١٠٢ 
١٠٣ 
١٠٤ 
١٠٥ 

 محمود ھشام احمد عثمان
 مختار ايمن مختار علي

 مروان اشرف نور الدين كامل
 مروة احمد عبد الخالق سيد

 مروه رضا تميم حسين

 محمود محمد المھدي محمود 
 محمود محمد شحاته محمودان

 محمود محمد شعبان عبدالرحيم 
ا  محمود مصطفى فتحى عبد ال

طف ا  محمود ناصر على عبد العزيزالت

 محمود عمر عبدالصالحين 
ا  محمود مؤمن طه حافظث

 ھالھ سيد ھارون عبد الونيس
ھشام سيد عز عبدالرحمن
 ياسمين طارق على بطران

 احمد برعى عبد الرحمن ابو 
 محمد سعيد سليمان السيد يسن

 محمد عبدالنبى حامد فوده

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (١٣)

 

١٠١٠٢٠
١١٧٦٩
٢١٧٧٠
٣١٧٧١
٤١٧٧٢
٥١٧٧٣
٦١٧٧٤
٧١٧٧٥
٨١٧٧٦
٩١٧٧٧
١٠١٧٧٨
١١١٧٧٩
١٢١٧٨٠
١٣١٧٨١
١٤١٧٨٢
١٥١٧٨٣
١٦١٧٨٤
١٧١٧٨٥
١٨١٧٨٦
١٩١٧٨٧
٢٠١٧٨٨
٢١١٧٨٩

 وفاء خلف فرج حسن
 وفاء عصام علي مصطفي
 وفاء علي محمود ابراھيم

 ھيام احمد شحاته ابراھيم
 ھيام فتحى احمد مھدى
 ھيام فتحي علي يوسف

 ھيام محمد مصطفي احمد
 وحيد رجب احمد عبدالغنى

 وسام كرم محمد محمد ابو حمده

 ھناء مصطفي اسماعيل محمد
 ھند خالد خليفه احمد

 ھند سيد عباس عبدالجيد
 ھند عادل سعودي عبدالمجيد

 ھند عبدالغني احمد علي
 ھند نادي ابوغنيمه فتح الباب

 ھدير رافت محمد على مرزوق
 ھدير محمد عبدالفضيل احمد
 ھدير منصور محمد حسن
 ھناء اشرف عاشور علي

 ھناء برعي عبدالغني محمد
 ھناء صابر عبدالعزيز احمد

درجة 
االمتحان

Êìàa
âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

نھى عبد الحكيم       جامعة المنيا
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٢٢١٧٩٠
٢٣١٧٩١
٢٤١٧٩٢
٢٥١٧٩٣
٢٦١٧٩٤
٢٧١٧٩٥
٢٨١٧٩٦
٢٩١٧٩٧
٣٠١٧٩٨
٣١١٧٩٩
٣٢١٨٠٠
٣٣١٨٠١
٣٤١٨٠٢
٣٥١٨٠٣
٣٦١٨٠٤
٣٧١٨٠٥
٣٨١٨٠٦
٣٩١٨٠٧
٤٠١٨٠٨
٤١١٨٠٩
٤٢١٨١٠
٤٣١٨١١
٤٤١٨١٢
٤٥١٨١٣

 ياسمين ناصر عيد محمد عبد 
 يوسف احمد حسين صاوىال

 يوسف رمضان محمد محمود

 ياسمين عماد على مصطفى
 ياسمين محمد اسماعيل محمد

 ياسمين محمد سيد عطا
 ياسمين محمد فايق عبدهللا

 ياسمين محمد محمد عبدالحليم
 ياسمين ممدوح فتحي ھاشم

 ياسمين رضا علي يوسف
 ياسمين سلطان حسن عمار

 ياسمين صالح فضل ضيف هللا
 ياسمين طلعت محمد بديني
 ياسمين عبدالكريم مفتاح 

 ياسمين علي عبدالرازق حسن

 والء وفاء ابوزيد موسي
 ياره ايمن محمد ابوبكر

 ياسر عاطف محمد عبدهللا
 ياسر مصطفى عبدالمعطى فتحى

 ياسمين جمعه فنجري نصير
 ياسمين رضا زينھم محمد

 والء سيد عبدالفتاح محمود
 والء محمود محمود محمد
 والء نصر عبدالسالم حسن
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٤٦١٨١٤
٤٧١٨١٥
٤٨١٨١٦
٤٩١٨١٧
٥٠١٨١٨
٥١١٩٠٦
٥٢١٩٠٧
٥٣١٩١٠
٥٤١٩١١
٥٥٢٣٣٣
٥٦٢٣٣٤
٥٧٢٣٣٥
٥٨٢٣٣٦
٥٩٢٣٣٧
٦٠٢٣٣٨
٦١٢٣٣٩
٦٢٢٣٤٠
٦٣٢٣٤١
٦٤٢٣٤٢
٦٥٢٣٤٣
٦٦٢٣٤٤

 مصطفى رضا احمد خالد
 مصطفى عبدالكريم محمد احمد

 مصطفى كامل حلمى عبد 
 مصطفى محمد زكريا محمدال

 مصطفى محمد عبد المجيد 
 مصطفى محمد قطب ابراھيما

 مروه محسن صبحي كامل
 مروه محمد حسب هللا محمد

 مريم اشرف عمر محمد
 مريم شعبان محمد جابر

 مصطفى حسانين صاوى مرسى
 مصطفى ذكى عبد المنعم ذكى

 يوسف ھيثم انور معروف
 يوسف ياسر اسماعيل ابراھيم
 محمد ياسر محمد خيرى عبد 

 محمد مذھل طلق مذھل العازميالظا
 ايمان مصطفى ابراھيم احمد

 اسماء فرغلى مسامح اسماعيل

 يوسف شعبان محمد محمد
 يوسف عصام محمد على عمر
 يوسف محمد جاب هللا حسين
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٦٧٢٣٤٥
٦٨٢٣٤٦
٦٩٢٣٤٧
٧٠٢٣٤٨
٧١٢٣٤٩
٧٢٢٣٥٠
٧٣٢٣٥١
٧٤٢٣٥٢
٧٥٢٣٥٣
٧٦٢٣٥٤
٧٧٢٣٥٥
٧٨٢٣٥٦
٧٩٢٣٥٧
٨٠٢٣٥٨
٨١٢٣٥٩
٨٢٢٣٦٠
٨٣٢٣٦١
٨٤٢٣٦٢
٨٥٢٣٦٣
٨٦٢٣٦٤
٨٧٢٣٦٥

 منة هللا عبدالحميد غالب عوده 
 منة هللا محمد عويس طه محمودا

 منة هللا ناصر عبدالوھاب زكي

 منار رضا عبداللطيف محمد
 منار عادل جرجاوى عكاشه

 منار عامر فريد محمد محمد 
ق  منار عبدالمنعم عيسي محمدال

 منار ياسر محمود علي
 منال محمد جياب ابوضيف

 مصطفي محمود صادق 
ا  معاذ جمال عبدالخالق عبدالحليم ال
اط ن  ممدوح محمد خطاب جادال

 منار اسالم كامل السيد
 منار اشرف محمد توني

 منار حسام الدين حسن احمد 
ف

 مصطفى ناصر سالمه مصطفى
 مصطفى ھانى مصطفى احمد
 مصطفي جاد ابراھيم جاد

 مصطفي جعفر صابر علي
 مصطفي جمال مصطفي عبدالحميد

 مصطفي محمد رجب 
ال

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  



رقم المجموعة: (١٣)

 

١٠١٠٢٠

درجة 
االمتحان

Êìàa
âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر .......شھر

نھى عبد الحكيم       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلشادالمدرب:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C

٨٨٢٣٦٦
٨٩٢٣٦٧
٩٠٢٣٦٨
٩١٢٣٦٩
٩٢٢٣٧٠
٩٣٢٣٧١
٩٤٢٣٧٢
٩٥٢٣٧٣
٩٦٢٣٧٤
٩٧٢٣٧٥
٩٨٢٣٧٦
٩٩٢٣٧٧
١٠٠٢٣٧٨
١٠١ 
١٠٢ 
١٠٣ 
١٠٤ 
١٠٥ 
١٠٦ 
١٠٧ 
١٠٨ 

 ميرفت علي عالم علي
 نادر محمد صابر محمد

 نادين وائل محمد زكى محمود
 نجاه حسام بسيونى احمد

 منه هللا محمد حسان سيد
 منه هللا محمد حسن احمد

 منيره احمد عبد التواب قرنى
 مھيتاب محمد مرسى محمد 

ا  موسى محمود موسى محمود ا
 مي سمير محمد منير علي

 منصور ربيع جمعه عبدالعظيم
 منه هللا حسن خليفه ابوزيد

 منه هللا عصام محمد منير محمد

ابراھيم عزت عبدالمعز محمود
 ابو المجد ابو الليل محمود على

 احمد ربيع احمد موسى
 احمد عبد الرحمن السيد محمد

 احمد على سعد محمد
 احمد محسن على احمد

 افنان سليمان محمد حسن
 االء احمد عبد الباسط احمد
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١٠٩ 
 محمد مصطفي علي مصطفي ١١٠

 محمد مدحت كامل جاب هللا
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