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السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

أيمن صالح       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

 احمد اصوللي احمد قناوي

 ابراھيم خلف ابراھيم زكى
 ابوالحسن سعد ابوالحسن سعيد

 ابوزيد سيد ابوزيد احمد
 احالم ابراھيم عبدالحميد محمد

 احالم عبدالسالم عبدالعليم عبدالحميد
 احالم مجدى خلف محمد

 احالم محمد ابوالفضل محمد
 احمد اسماعيل السيد عبدالجواد

â....... شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

 احمد اشرف سعد حموده الشونى
 احمد اشرف عبد القادر حسن

 احمد شحته شوقى محمد ابراھيم

Êìàa

 احمد خلف احمد على

 احمد السيد عبد الحميد ابراھيم
 احمد جابر محمد عبد الغني

 احمد جمال حسن كامل
 احمد جمال حسن محمد

 احمد جمعه على على أبوناصر
 احمد حسن السيد محمد

 احمد حسين عبد العاطي عبد الحميد
 احمد حماده سعيد شيات
 احمد حمدى احمد محمد
 احمد خالد احمد حسين
 احمد خالد فؤاد فرغلى

درجة 
االمتحان

 احمد رافت زيدان امين
 احمد ربيع محمد عبد اللطيف

 احمد رجب ابراھيم سالم

â@٣Z@٢òÇbÛa@åß @HcI òÇìà©

kÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

 احمد سيد دياب عبدهللا

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

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



 رقم المجموعة:   ١

 

١٠١٠٢٠

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

أيمن صالح       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

â....... شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

Êìàa درجة 
االمتحان

kÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

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

٢٩١٠٢٩
٣٠١٠٣٠
٣١١٠٣١
٣٢١٠٣٢
٣٣١٠٣٣
٣٤١٠٣٤
٣٥١٠٣٥
٣٦١٠٣٦
٣٧١٠٣٧
٣٨١٠٣٨
٣٩١٠٣٩
٤٠١٠٤٠
٤١١٠٤١
٤٢١٠٤٢
٤٣١٠٤٣
٤٤١٠٤٤
٤٥١٠٤٥
٤٦١٠٤٦
٤٧١٠٤٧
٤٨١٠٤٨
٤٩١٠٤٩
٥٠١٠٥٠
٥١١٠٥١
٥٢١٠٥٢
٥٣١٠٥٣
٥٤١٠٥٤
٥٥١٠٥٥
٥٦١٠٥٦
٥٧١٠٥٧

 احمد مصطفي علي سيد
 احمد منتصر كامل عبد العليم
 احمد ناجي شوبك مبروك
 احمد ناصر على محمد

 احمد مرزوق شعبان محمد
 احمد محمد محمد عبد الكريم

 احمد عزت محمد محمد
 احمد على ابو الحسين خلف

 احمد على احمد ريان
 احمد فتحي صديق عبد القادر

 احمد محسن منصور عيسى ھمام
 احمد محمد حسين محمدى القطورى

 احمد شعبان مصطفى احمد
 احمد صالح عبدالشافى احمد

 احمد صالح محمد على
 احمد عادل علي وھبه

 احمد عبد ربه عبد الباسط محمد

 احمد صبحى لملوم عبد الصمد

 احمد نجاح محمود حسانين
 احمد ھالل متولي عثمان
 ادھم عمرو سيد على

 ارزاق عبدهللا محمد محمد
 اروه حسن عبدالجواد قرقر
 اروى عصام محمد عبدالعال
 اسامة زعيم محمد اسماعيل

 اسامه حمدي فتحى أحمد عطية
 اسراء أحمد سيد عبد المحسن

 اسراء احمد عبدالعاطى عبدالحميد 
 اسراء جمال احمد محمد دردير

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



 رقم المجموعة:   ١

 

١٠١٠٢٠

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

أيمن صالح       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

â....... شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

Êìàa درجة 
االمتحان

kÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

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

٥٨١٠٥٨
٥٩١٠٥٩
٦٠١٠٦٠
٦١١٠٦١
٦٢١٠٦٢
٦٣١٠٦٣
٦٤١٠٦٤
٦٥١٠٦٥
٦٦١٠٦٦
٦٧١٠٦٧
٦٨١٠٦٨
٦٩١٠٦٩
٧٠١٠٧٠
٧١١٠٧١
٧٢١٠٧٢
٧٣١٠٧٣
٧٤١٠٧٤

 اسراء عيد احمد عبدالوھاب
 اسراء فرج لطفى ابوسمره
 اسراء محسن سعيد احمد
 اسراء محمد ابراھيم محمد

 اسراء جمال سيد كامل
 اسراء حجازى بشر على
 اسراء حمدى احمد محمود
 اسراء حنفى محمد حنفى

 اسراء محمد احمد على

 اسراء عابد سلطان حسن
 اسراء عصام عبدالكريم رشوان
 اسراء على محمد على

 اسراء خالف خلف محمد
 اسراء رجب عبدالمنعم على حسين

 اسراء رفاعي احمد عوض
 اسراء زين فتحى عبد الغنى

 اسراء سعد ضاحى عبد الموجود

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



 رقم المجموعة:   ١

 

١٠١٠٢٠

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

أيمن صالح       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

â....... شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

Êìàa درجة 
االمتحان

kÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

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

٧٥١٠٧٥
٧٦١٠٧٦
٧٧١٠٧٧
٧٨١٠٧٨
٧٩١٠٧٩
٨٠١٠٨٠
٨١١٠٨١
٨٢١٠٨٢
٨٣١٠٨٣
٨٤١٠٨٤
٨٥١٠٨٥
٨٦١٠٨٦
٨٧١٠٨٧
٨٨١٠٨٨
٨٩١٠٨٩
٩٠١٠٩٠
٩١١٠٩١
٩٢١٠٩٢
٩٣١٠٩٣
٩٤١٠٩٤
٩٥١٠٩٥
٩٦١٠٩٦
٩٧١٠٩٧
٩٨١٠٩٨
٩٩١٠٩٩
١٠٠١١٠٠
١٠١١١٠١
١٠٢١١٠٢

â@٤Z٣òÇbÛa@åß @HlI òÇìà©

 اسماء ربيع عياد حسين عياد
 اسماء رجب عبدالحميد احمد
 اسماء رجب مبروك عبد هللا
 اسماء رضا محمد سعداوي

 اسراء مصطفى محمد عبد الحافظ
 اسراء ناجى محمود وافى

 اسراء يسري عبد التواب عبد الحليم
 اسالم احمد عمر احمد

 اسالم جمال احمد صاوي

 اسراء محمد شلقامى محمد
 اسراء محمد عبد الخالق جمعه

 اسراء محمد عواد كامل
 اسراء محمد مبروك حسن
 اسراء محمود قاسم محمد

 اسماء احمد رضوان حجاج
 اسماء بدر حسين محمود
 اسماء جمال محمد محمد
 اسماء خلف طه محمد

 اسالم رفعت جوده مصطفى
 اسالم شناوى رشاد جمعه

 اسالم عادل محمد سالم عوض هللا
 اسالم مصطفى على أحمد
 اسالم ناصر حمدى احمد

 اسراء محمد رفعت فرج عبد هللا
 اسراء محمد رشاد محمد عبد هللا

 اسراء محمد العربي رجب شعبان
 اسراء محمد امين احمد سالم
 اسراء محمد حسن خفاجى

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



 رقم المجموعة:   ١

 

١٠١٠٢٠

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

أيمن صالح       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

â....... شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

Êìàa درجة 
االمتحان

kÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

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

١٠٣١١٠٣
١٠٤١١٠٤
١٠٥١١٠٥
١٠٦١١٠٦
١٠٧١١٠٧
١٠٨١١٠٨
١٠٩١١٠٩
١١٠١١١٠
١١١١١١١
١١٢١١١٢
١١٣١١١٣
١١٤١١١٤
١١٥١١١٥
١١٦١١١٦
١١٧١١١٧
١١٨١١١٨
١١٩١١١٩
١٢٠١١٢٠
١٢١١١٢١
١٢٢١١٢٢
١٢٣١١٢٣
١٢٤١١٢٤
١٢٥١١٢٥
١٢٦١١٢٦
١٢٧١١٢٧
١٢٨١١٢٨
١٢٩١١٢٩
١٣٠١١٣٠
١٣١١٨٩٢

 اسماء محمد سيد محمد
 اسماء محمد عباس احمد محمد

 اسماء محمد عبد هللا محمد
 اسماء محمد عبدالمحسن محمد
 اسماء محمد على عبد المالك

 اسماء محمد فكرى محمد
 اسماء محمد فوزى محمد

 اسماء مصطفى سلطان نظيم
 اسماء ورداني توني عبد العزيز

 اسماء شربجى مختار محمد
 اسماء عادل عبدالحميد رضوان
 اسماء عبد الكريم سيد محمد

 اسماء عبد ربه عبد الحكيم عبد 
 اسماء محسن رفعت حجازى
 اسماء محمد احمد عبدالرازق

 االء احمد محمد محمود
 االء بكر فوزى بھلول
 االء جمال احمد على
 االء خالد قرنى محمد

 االء على عبد القادر عبدالرحمن
ابتسام حماد محمد حماد

 اسماء محمد السيد على
 اسماء محمد خلف مھران
 اسماء محمد زغلول عباس

 اسماء زھجر محمد سطوحى
 اسماء سيد عبد المجيد عبد الغفار
 اسماء سيد عبدالاله عبدالمنطلب

 اسماء سيد مصطفى رياض
 اسماء شحاته شعبان عبدالباقى

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



 رقم المجموعة:   ١

 

١٠١٠٢٠

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

أيمن صالح       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

â....... شھر .......شھر .......شھر

@pbu‰…
‰ìš§a

Êìàa درجة 
االمتحان

kÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

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

١٣٢١٨٩٥
١٣٣١٨٩٦
١٣٤١٨٩٧
١٣٥١٨٩٨
١٣٦١٨٩٩
١٣٧١٩٠٠
١٣٨١٩٠٢
١٣٩١٩٠٤
١٤٠١٩٠٥
١٤١١٩٠٦
١٤٢١٩٠٧
١٤٣١٩١٠
١٤٤١٩١٤
١٤٥١٩١٥
١٤٦١٩١٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠

احمد حمدي عبدالرحيم عبدالحافظ
احمد رضا محمد عبدالجواد
احمد شكري محمود محمد
احمد عثمان محمد احمد
احمد عزت ميصر ابوزيد

احمد كارم عبدالرسول مرسى
احمد لطفى عبد هللا احمد لطفى 

احمد محسن محمد علي
اسراء كامل فتحى كامل

احمد اشرف عبد العاطى مرسى 
احمد حسن جمعه حسن
احمد حسين فتحي جابر

اسماء سيد فريد سيد
اسماء شعبان حجازي محمد

اسماعيل المھدى فتح هللا مسلم

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



 رقم المجموعة:   ٢

 

١٠١٠٢٠

١١١٣١
٢١١٣٢
٣١١٣٣
٤١١٣٤
٥١١٣٥
٦١١٣٦
٧١١٣٧
٨١١٣٨
٩١١٣٩
١٠١١٤٠
١١١١٤١
١٢١١٤٢
١٣١١٤٣
١٤١١٤٤
١٥١١٤٥
١٦١١٤٦
١٧١١٤٧
١٨١١٤٨
١٩١١٤٩
٢٠١١٥٠
٢١١١٥١
٢٢١١٥٢
٢٣١١٥٣
٢٤١١٥٤
٢٥١١٥٥
٢٦١١٥٦
٢٧١١٥٧
٢٨١١٥٨

أسماء سعودي       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

â@٣Z@٢òÇbÛa@åß @HcI òÇìà©
 االء على عثمان عبد اللطيف

 االء عيد خلف محمد
 االء محمود عبد الحميد خليفه

 االء ھاشم عبد الحكم علي
 الحسين محمد عبد العواض محمد

درجة 
االمتحان

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

 امانى ابراھيم احمد محمد
 امانى جمال الصغير ذكى محمد

 امانى سعيد سعداوى عبده
 امانى عبدالرحمن على عبدالرحمن
 امانى محمد عبد السند عبد الحميد

 امانى مصطفى فرج طوسن

 الشريف محمد قطب خلف هللا
 الشيماء محمد ابوبكر احمد فؤاد 

 الھام صالح عبدالجليل احمد
 الھام ھانى محمد ضيف
 امال رضا ابراھيم حسن
 امال على احمد خضر

 امنيه احمد عبدالعزيز محمد
 امنيه رمضان ابو القاسم نجيب

 امنيه سيد جابر عبدالعظيم
 امنيه عبد الرحيم محمد عبد الرحيم

 امنيه عصام جابر احمد طه

 امانى يونس عبد العليم إبراھيم
 اماني نصر يوسف علي

 امل ابراھيم محمود عبد القوي
 امل عبدالوكيل عبدالسالم عبدالحميد

 امنه محمود حسين بالل
 امنيه ابراھيم احمد حسن

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

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



 رقم المجموعة:   ٢

 

١٠١٠٢٠

أسماء سعودي       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٢٩١١٥٩
٣٠١١٦٠
٣١١١٦١
٣٢١١٦٢
٣٣١١٦٣
٣٤١١٦٤
٣٥١١٦٥
٣٦١١٦٦
٣٧١١٦٧
٣٨١١٦٨
٣٩١١٦٩
٤٠١١٧٠
٤١١١٧١
٤٢١١٧٢
٤٣١١٧٣
٤٤١١٧٤
٤٥١١٧٥
٤٦١١٧٦
٤٧١١٧٧
٤٨١١٧٨
٤٩١١٧٩
٥٠١١٨٠
٥١١١٨١
٥٢١١٨٢
٥٣١١٨٣
٥٤١١٨٤
٥٥١١٨٥
٥٦١١٨٦
٥٧١١٨٧

 امنيه عماد سيد عبد النعيم

 اميره اشرف ھادى عبد الحميد
 اميره حمدى الھادى محمد
 اميره خالد انياز ابراھيم

 اميره راضى احمد سالم قرنى
 اميره ربيع كامل عبد المطلب

 اميره ربيعى سيد حسن

 امنيه محمد تونى فھيم
 امنيه محمد حسن حامد

 امنيه مصطفى محمد سلطان
 اميره ابراھيم احمد حسن
 اميره احمد عطا محمد

 اميره اشرف احمد عزوز

 اميره محمود صالح محمود
 اميره ممدوح احمد جويد

 اميره ھاني طه عبد الحفيظ
 اميره ھشام احمد عبد العظيم محمد

 اميره يوسف انور احمد
 اميمه فتحى كمال عبد العليم

 اميره رضا سعد حيدر
 اميره صالح محمد حسن
 اميره عاشور محمد محمد

 اميره عبدالباسط عبدالشافى خليل
 اميره على عبد الباقى حافظ
 اميره محمد منسى صديق

 اميمه كامل احمد عبد الفضيل
 انتصار محمد محمد فتح الباب

 انوار شعبان احمد زكى
 ايمان احمد ثابت محمد

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



 رقم المجموعة:   ٢

 

١٠١٠٢٠

أسماء سعودي       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٥٨١١٨٨
٥٩١١٨٩
٦٠١١٩٠
٦١١١٩١
٦٢١١٩٢
٦٣١١٩٣
٦٤١١٩٤
٦٥١١٩٥
٦٦١١٩٦
٦٧١١٩٧
٦٨١١٩٨
٦٩١١٩٩
٧٠١٢٠٠
٧١١٢٠١
٧٢١٢٠٢
٧٣١٢٠٣
٧٤١٢٠٤

 ايمان انس محمد محمد
 ايمان جالل عبدالمعطى صادق

 ايمان حسن السيد سلطان
 ايمان حمادة حسانين محمد
 ايمان خلف عبد اللطيف على

 ايمان ربيعى كامل عزالدين السيد

 ايمان احمد محمد احمد
 ايمان اشرف فوزى محمود

 ايمان مختار زھران عبدالسالم
 ايمان مصطفى عبدالسالم مصطفى 

 ايمان مفتاح خليفة موسي

 ايمان رمضان عبدالباقي صادق
 ايمان عبد الغنى رياض عبد الغنى

 ايمان قناوى فاوى عبد هللا
 ايمان كامل عبد المنعم ابراھيم
 ايمان محمد عبد الحميد على
 ايمان محمود على عبد الباقى

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



 رقم المجموعة:   ٢

 

١٠١٠٢٠

أسماء سعودي       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٧٥١٢٠٥
٧٦١٢٠٦
٧٧١٢٠٧
٧٨١٢٠٨
٧٩١٢٠٩
٨٠١٢١٠
٨١١٢١١
٨٢١٢١٢
٨٣١٢١٣
٨٤١٢١٤
٨٥١٢١٥
٨٦١٢١٦
٨٧١٢١٧
٨٨١٢١٨
٨٩١٢١٩
٩٠١٢٢٠
٩١١٢٢١
٩٢١٢٢٢
٩٣١٢٢٣
٩٤١٢٢٤
٩٥١٢٢٥
٩٦١٢٢٦
٩٧١٢٢٧
٩٨١٢٢٨
٩٩١٢٢٩
١٠٠١٢٣٠
١٠١١٢٣١
١٠٢١٢٣٢

 ايمان مھلل احمد ابراھيم حسين
 ايمان يحى محمد محمود
 ايمن صالح صالح شوكت

â@٤Z٣òÇbÛa@åß @HlI òÇìà©

 ايه جمال ربيع عبد الباقي
 ايه جمال عبد الرحمن محمد

 ايه حجاج محمد ابراھيم
 ايه حمدى محمد احمد
 ايه خالد سميح سباعي
 ايه خلف حسن محمد

 ايناس محمد جمعة عبد الودود
 ايه ابو بكر ابراھيم عبد العزيز
 ايه اسماعيل محمود اسماعيل

 ايه اشرف محمد حامد
 ايه هللا نبيل محمد فراج
 ايه تامر فاروق محمد

 ايه عامر على محمد
 ايه عبد الغفار عبد الواحد خليفة

 ايه عبد المنعم رياض محمد
 ايه عبد ربه عبد الجليل عمر

 ايه عزالدين قاضى صقر
 ايه عصام شعبان امين

 ايه راضى ناجى عبدالحكيم
 ايه ربيع محمود على
 ايه سيد خالف عثمان

 ايه سيد رياض عبدالغنى
 ايه سيد عبد العاطى حسن

 ايه شعبان سعيد احمد

 ايه عوني سليمان حسن

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



 رقم المجموعة:   ٢

 

١٠١٠٢٠

أسماء سعودي       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٠٣١٢٣٣
١٠٤١٢٣٤
١٠٥١٢٣٥
١٠٦١٢٣٦
١٠٧١٢٣٧
١٠٨١٢٣٨
١٠٩١٢٣٩
١١٠١٢٤٠
١١١١٢٤١
١١٢١٢٤٢
١١٣١٢٤٣
١١٤١٢٤٤
١١٥١٢٤٥
١١٦١٢٤٦
١١٧١٢٤٧
١١٨١٢٤٨
١١٩١٢٤٩
١٢٠١٢٥٠
١٢١١٢٥١
١٢٢١٢٥٢
١٢٣١٢٥٣
١٢٤١٢٥٤
١٢٥١٢٥٥
١٢٦١٢٥٦
١٢٧١٢٥٧
١٢٨١٢٥٨
١٢٩١٢٥٩
١٣٠١٢٦٠
١٣١١٩١٧

 ايه محمد شربينى حسن
 ايه محمد عبد الناصر سيد
 ايه محمد محمد عبدالفتاح
 ايه محمد يوسف فھمى
 ايه مخلوف على عبد هللا
 ايه منسى على عبد الكريم

 ايه عيد عبدالرحمن محمد
 ايه فتحى محمود حامد
 ايه كمال عبدهللا كمال
 ايه محمد احمد على

 ايه محمد رجب محمد حسن

 بسمه عالء محمود احمد
 بسمه يسرى صادق عبد البصير

 بشار على محمد احمد
 بطه تال احمد على

 بطه صياح علي محمد
 بالل محمد خميس حافظ

 ايه ناجح عبدالرشيد حبيب
 ايه ناجى امين قطب

 ايه يحيى احمد عبد الحفيظ
 ايھاب اسماعيل محمد عبد الاله

 بسمه باھي علي سليمان
 بسمه عادل احمد محمد

 بيسم عبد الناصر حسين ابراھيم
 تھانى مشھور على الھم

 تيسير ادريس ادريس عبدالقوى 
 تيسير خالد محمد عبدالرحمن

 جمال محمد يوسف حربي
اشرف احمد محمد رجائى بكر

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



 رقم المجموعة:   ٢

 

١٠١٠٢٠

أسماء سعودي       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٣٢١٩٢٠
١٣٣١٩٢٢
١٣٤١٩٢٤
١٣٥١٩٢٥
١٣٦١٩٢٧
١٣٧١٩٢٨
١٣٨١٩٣١
١٣٩١٩٣٢
١٤٠١٩٣٣
١٤١١٩٣٤
١٤٢١٩٣٥
١٤٣١٩٣٧
١٤٤١٩٣٨
١٤٥١٩٣٩
١٤٦١٩٤١
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠

الحسين جمال محمد شحاته
اميره عاطف عبدهللا انور
ايمان محمود عبدهللا احمد

ايمان مصطفى ابراھيم احمد
ايمن محمد جابر احمد

ايه احمد على محمود سعيد

حفصه عمر عبد السالم سليمان
حماده كمال احمد كامل

دينا عيد حسن عبدالحليم

ايه ھشام سعيد محمد
بسنت محمد محمد على محمد
جمال رمضان محمد مرسي
حازم وافى منصور ابراھيم

حبيبه عادل محمد على محمود
حسام محمود عبد الحميد كامل احمد

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



 رقم المجموعة:   ٣

 

١٠١٠٢٠

١١٢٦١
٢١٢٦٢
٣١٢٦٣
٤١٢٦٤
٥١٢٦٥
٦١٢٦٦
٧١٢٦٧
٨١٢٦٨
٩١٢٦٩
١٠١٢٧٠
١١١٢٧١
١٢١٢٧٢
١٣١٢٧٣
١٤١٢٧٤
١٥١٢٧٥
١٦١٢٧٦
١٧١٢٧٧
١٨١٢٧٨
١٩١٢٧٩
٢٠١٢٨٠
٢١١٢٨١
٢٢١٢٨٢
٢٣١٢٨٣
٢٤١٢٨٤
٢٥١٢٨٥
٢٦١٢٨٦
٢٧١٢٨٧
٢٨١٢٨٨

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

â@٣Z@٢òÇbÛa@åß @HcI òÇìà©
 جھاد جمعه رجب محمد
 جھاد جمعه محمد ابوبكر

 جھاد خلف فتح هللا عبدالغنى
 جھاد عربي عبد العاطي احمد
 جھاد فرج شعبان عبد الحكيم

درجة 
االمتحان

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

 حازم على محمد خليل
 حازم عماد عارف حسين حسن

 حبيبه سلطان امين سليم
 حبيبه محمد خليل على طلبه
 حسام احمد رفاعى محمود
 حسام حسن محمد عثمان

 جھاد منصور سلطان محمد
 جھاد ناصر حسن محمود

 جيھان مصطفى رشدى محفوظ
 جيھان ياسر شعراوى سيد
 حاتم محمد محمود علوانى
 حازم رمضان احمد عبد ربه

 حسناء اشرف قاعود عبد الحليم
 حسناء حجازى محمد موسى
 حسناء صالح محمود يونس
 حسناء محمد مغربى مغربى

 حسنيه عبدهللا رياض عبد الغنى

 حسام محمد سلطان ابراھيم
 حسن ايمن حسن يوسف

 حسن جمعه حسن عبدالاله
 حسن محمد عيد عثمان
 حسن ھيبه مصطفى سيد
 حسناء احمد صالح احمد

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

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



 رقم المجموعة:   ٣

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٢٩١٢٨٩
٣٠١٢٩٠
٣١١٢٩١
٣٢١٢٩٢
٣٣١٢٩٣
٣٤١٢٩٤
٣٥١٢٩٥
٣٦١٢٩٦
٣٧١٢٩٧
٣٨١٢٩٨
٣٩١٢٩٩
٤٠١٣٠٠
٤١١٣٠١
٤٢١٣٠٢
٤٣١٣٠٣
٤٤١٣٠٤
٤٥١٣٠٥
٤٦١٣٠٦
٤٧١٣٠٧
٤٨١٣٠٨
٤٩١٣٠٩
٥٠١٣١٠
٥١١٣١١
٥٢١٣١٢
٥٣١٣١٣
٥٤١٣١٤
٥٥١٣١٥
٥٦١٣١٦
٥٧١٣١٧

 حسين كمال ھاشم عبد الغنى

 حنان محمد جوده عبدالغنى
 حورية احمد قاسم محمد

 خالد فرج طلب محمد عامر
 خديجه بدر الدين نجاتى على

 خلود احمد الطاھر محمد
 خلود جمال رجب محمد

 حماده منصور فيصل عبدالعاطى
 حماده ناجى عزمى احمد

 حمزه جميل جمعه عبد المطلب
 حنان ابراھيم سيد عبدالرحمن

 حنان جميل حسن السيد
 حنان حماد ابراھيم على

 داليا عبدالحليم حافظ عثمان
 داليا عبدالسالم محمد سالم

 داليا محسن كامل كامل
 دعاء ابراھيم عبد الحميد مفتاح
 دعاء ابراھيم عبدالعزيز تونى
 دعاء ابراھيم محمد ابراھيم

 خلود حمدى عبد الحميد محمد
 خلود عبدالمنعم محمد محمد عمر

 خلود لطفى حسن مجلى
 خلود محمد احمد سالم

 دارين طارق رشاد عبد السالم
 داليا صالح جابر دكروري

 دعاء احمد عبدالعزيز عبدالتواب
 دعاء احمد عرابى على
 دعاء حسن منصور عمر

 دعاء صابر عبد العزيز على

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



 رقم المجموعة:   ٣

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٥٨١٣١٨
٥٩١٣١٩
٦٠١٣٢٠
٦١١٣٢١
٦٢١٣٢٢
٦٣١٣٢٣
٦٤١٣٢٤
٦٥١٣٢٥
٦٦١٣٢٦
٦٧١٣٢٧
٦٨١٣٢٨
٦٩١٣٢٩
٧٠١٣٣٠
٧١١٣٣١
٧٢١٣٣٢
٧٣١٣٣٣
٧٤١٣٣٤

 دعاء محمد ابراھيم محمود
 دعاء محمد شحوت سيف

 دعاء مصطفى حشمت عبدالمالك
 دنيا اسماعيل عبد الحميد صاوى

 دنيا رضا محمد احمد جدامى
 دنيا محي احمد وھبه

 دعاء طاھر عبد الجابر محمد
 دعاء عطيه عمر عبدالغني

 راندا عبد الواحد ابو النور عبد 
 رانيا جمال عبد العزيز محمد
 رانيا حماده محمود حماده

 دينا خالد ممدوح عبد هللا
 دينا عماد احمد فؤاد

 دينا محمد عونى عبدالرحيم
 رؤيا احمد شربينى عباس
 رانا فوزى حلمى محمد زيتون

 راندا رجب مخلوف محمد

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



 رقم المجموعة:   ٣

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٧٥١٣٣٥
٧٦١٣٣٦
٧٧١٣٣٧
٧٨١٣٣٨
٧٩١٣٣٩
٨٠١٣٤٠
٨١١٣٤١
٨٢١٣٤٢
٨٣١٣٤٣
٨٤١٣٤٤
٨٥١٣٤٥
٨٦١٣٤٦
٨٧١٣٤٧
٨٨١٣٤٨
٨٩١٣٤٩
٩٠١٣٥٠
٩١١٣٥١
٩٢١٣٥٢
٩٣١٣٥٣
٩٤١٣٥٤
٩٥١٣٥٥
٩٦١٣٥٦
٩٧١٣٥٧
٩٨١٣٥٨
٩٩١٣٥٩
١٠٠١٣٦٠
١٠١١٣٦١
١٠٢١٣٦٢

 رانيا شعبان عبد العزيز عبد الحميد
 رانيا محمد على حسن

 رانيا يحى رشدي محمود

â@٤Z٣òÇbÛa@åß @HlI òÇìà©

 رحاب رفاعى سيد محمد
 رحاب رفعت محمود مھني
 رحاب سعد محمد محمود

 رحاب على سيد عبد الرحيم
 رحاب ياسر ابو الفتوح عبدالحميد
 رحمه رجب عبد العزيز حسانين

 رباب أبو المجد صادق محمود
 رباب محمود على شحاته
 رجاء سيد عبده حسين

 رحاب احمد فتح الباب احمد
 رحاب جمال رجب كامل

 رحاب خالد عبد الرحمن صادق

 رضا احمد ابو النصر احمد الوصيف
 رضا عبدالعزيز عبدالوھاب 
 رضا فرغلى احمد عبدالحكم

 رضا محمد سالم حميد
 رضا مصطفى حسن محمد
 رضوه صفوت أحمد إبراھيم

 رحمه عبدالھادى محمد محمد
 رحمه عالء عرفه محمد
 رحمه فايز رشدى محمد
 رشا ابراھيم محمد عطية
 رشا محمد اسماعيل احمد
 رشا محمد محمود محمد

 رضوه طه سالم محمد

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



 رقم المجموعة:   ٣

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٠٣١٣٦٣
١٠٤١٣٦٤
١٠٥١٣٦٥
١٠٦١٣٦٦
١٠٧١٣٦٧
١٠٨١٣٦٨
١٠٩١٣٦٩
١١٠١٣٧٠
١١١١٣٧١
١١٢١٣٧٢
١١٣١٣٧٣
١١٤١٣٧٤
١١٥١٣٧٥
١١٦١٣٧٦
١١٧١٣٧٧
١١٨١٣٧٨
١١٩١٣٧٩
١٢٠١٣٨٠
١٢١١٣٨١
١٢٢١٣٨٢
١٢٣١٣٨٣
١٢٤١٣٨٤
١٢٥١٣٨٥
١٢٦١٣٨٦
١٢٧١٣٨٧
١٢٨١٣٨٨
١٢٩١٣٨٩
١٣٠١٣٩٠
١٣١١٩٤٤

 رغده على عبد الحكم عبد الرازق
 رقيه احمد عطا على

 رقيه حسن عبدالعزيز حسن
 رقيه رفعت عبدالباقى على
 رمضان احمد صابر احمد
 رنا اسماعيل ابراھيم محمد

 رضوه عبد المحسن خضر فضل
 رضوى خالد احمد السيد احمد 

 رضوى على رجب محمد
 رغد عبدالباقى عبدالمجيد عبدالباقى

 رغده حمدى ربيع محمد مقاوى

 ريھام ياسر عبدالمنعم ابراھيم 
 زمزم عبد الحميد محمد حسن

 زھراء ماجد عبد الرحمن عبد العزيز
 زياد خميس محروس محروس محمد
 زياد عبد السالم عبد الباسط محمود

 زياد مصطفى محمد فتحى

 روان احمد محمد حسن
 روان ھشام حسن عبدالسالم
 ريحاب مؤمن اسماعيل يحى
 ريھام سليمان محمد سليمان

 ريھام فرج عبدهللا فرج عبد هللا
 ريھام كسبان فتحى مرسى

 زيزى محمد فولى احمد
 زينب احمد يوسف احمد

 زينب بدرى خلف عبد الولى
 زينب رمضان تونى عبدهللا

 زينب على عبد الحفيظ عبد العظيم
رقيه جمال احمد عبدالجواد

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



 رقم المجموعة:   ٣

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٣٢١٩٤٦
١٣٣١٩٤٧
١٣٤١٩٤٩
١٣٥١٩٥٠
١٣٦١٩٥١
١٣٧١٩٥٣
١٣٨١٩٥٤
١٣٩١٩٥٥
١٤٠١٩٥٦
١٤١١٩٥٧
١٤٢١٩٥٨
١٤٣١٩٥٩
١٤٤١٩٦٠
١٤٥١٩٦١
١٤٦١٩٦٢
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠

ساره محمد عبدالعظيم محمد
سھام طاھر عنتر احمد

شيماء عادل يحيي عبدالغني
شيماء علي ابراھيم عبدالجواد
ضياء محمود علي عبدالعزيز
عادل جمعه عبدالسند جمعه

عبدالرحمن محمد محمد عبدالغني
عبدهللا محمد خلف احمد
على خلف عبدهللا احمد

عبدالرحمن حمدي محمد ناجي ذكي
عبدالرحمن خلف ابراھيم محمد
عبدالرحمن ربيع احمد موسي
عبدالرحمن محمد حسن محمد
عبدالرحمن محمد عبدهللا محمد

عبدالرحمن محمد على عبدالوھاب

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



 رقم المجموعة:   ٤

 

١٠١٠٢٠

١١٣٩١
٢١٣٩٢
٣١٣٩٣
٤١٣٩٤
٥١٣٩٥
٦١٣٩٦
٧١٣٩٧
٨١٣٩٨
٩١٣٩٩
١٠١٤٠٠
١١١٤٠١
١٢١٤٠٢
١٣١٤٠٣
١٤١٤٠٤
١٥١٤٠٥
١٦١٤٠٦
١٧١٤٠٧
١٨١٤٠٨
١٩١٤٠٩
٢٠١٤١٠
٢١١٤١١
٢٢١٤١٢
٢٣١٤١٣
٢٤١٤١٤
٢٥١٤١٥
٢٦١٤١٦
٢٧١٤١٧
٢٨١٤١٨

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

â@٣Z@٢òÇbÛa@åß @HcI òÇìà©
 زينب محمد عبد هللا حسين

 زينب محمد محمد على
 سارة خالد يوسف ياسين

 ساره حمدى احمد عبدالوھاب
 ساره خميس محمد كامل

درجة 
االمتحان

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

 ساره محمد ابراھيم لبيب
 ساره محمد فاروق سيد
 ساره محمد معتمد محمد
 ساره محمدين سيد محمد

 سالمان ابراھيم محمود ابراھيم
 سالمين محجوب محمود على

 ساره عبد الناصر السيد محمد
 ساره عبد الناصر محمود محمد
 ساره عبدالرازق ابوالجود حماد
 ساره عبدالواحد عزوز عبدالفتاح

 ساره عمر محمد سيد
 ساره ماھر شاكر عبد الحليم

 سلمى حسان محمد عبدالناصر
 سلمى خالد عبدالرحيم حمزه
 سلمى صابر محمد عبدالحكيم
 سلمى عاصم عزام عبد الجيد
 سلمى عماد يوسف عبد الحميد

 ستھم جمعه امين جمعه
 سحر زغلول على عبدالحميد

 سحر ھشام محمد طه
 سعد محمد سعيد محمد

 سعيد احمد سعيد ذو الفقار
 سعيدة تغيان عبد الحفيظ ابراھيم

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

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٢٩١٤١٩
٣٠١٤٢٠
٣١١٤٢١
٣٢١٤٢٢
٣٣١٤٢٣
٣٤١٤٢٤
٣٥١٤٢٥
٣٦١٤٢٦
٣٧١٤٢٧
٣٨١٤٢٨
٣٩١٤٢٩
٤٠١٤٣٠
٤١١٤٣١
٤٢١٤٣٢
٤٣١٤٣٣
٤٤١٤٣٤
٤٥١٤٣٥
٤٦١٤٣٦
٤٧١٤٣٧
٤٨١٤٣٨
٤٩١٤٣٩
٥٠١٤٤٠
٥١١٤٤١
٥٢١٤٤٢
٥٣١٤٤٣
٥٤١٤٤٤
٥٥١٤٤٥
٥٦١٤٤٦
٥٧١٤٤٧

 سلمى قاسم عبدالصبور عبد الحليم

 سمر عفيفى محمد حسن
 سمر مبروك محمد دخيل

 سميحة بغدادى طاھر عبدالحميد
 سميه عبدالقادر عبدالرازق عبدالقادر

 سميه محمود محمد عويس
 سميه ھالل يونس سيد

 سلوان محمود احمد محمد على
 سلوى على محمد عبدالغفار

 سماح انور عبدالموجود عبدالشافى
 سمر احمد حسن اسماعيل
 سمر احمد خضراوي علي

 سمر رضا عبد الجابر عبد المحسن

 سھى السيد حسين السيد
 سھير قطب عبدالسالم احمد
 سھير محمود صديق محمد

 سھيله العبيدى كامل عبد الصمد
 سھيله خالد احمد اسماعيل

 سھيله سامح محمد مصطفى محمد

 سندس أحمد حسين السيد
 سندس ايھاب فؤاد عبد الغنى
 سندس محمد السيد مدكور
 سھا محمد شحاته محمد

 سھام عادل محى الدين عبدالرازق
 سھام ھاشم عبدهللا عبد المولى

 سھيله سيد عبدهللا مفتاح
 سھيله عادل احمد ابراھيم

 سھيله عبد القادر سيد عبد الحميد
 سھيله عيد خيرى ابو الخير

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



 رقم المجموعة:   ٤

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٥٨١٤٤٨
٥٩١٤٤٩
٦٠١٤٥٠
٦١١٤٥١
٦٢١٤٥٢
٦٣١٤٥٣
٦٤١٤٥٤
٦٥١٤٥٥
٦٦١٤٥٦
٦٧١٤٥٧
٦٨١٤٥٨
٦٩١٤٥٩
٧٠١٤٦٠
٧١١٤٦١
٧٢١٤٦٢
٧٣١٤٦٣
٧٤١٤٦٤

 سھيله محمد رياض محمود
 سيد محمد سيد عبدالرحيم
 شربات بكر سعد محمد

 شروق جابر احمد فنجرى
 شروق جعفر محمد عبد الحليم
 شروق راضى نصر ابراھيم

 سھيله عيد محمد ابراھيم
 سھيله غنام صدقى محمد

 شھد رجب محمد مرسي
 شھيرة رمضان خلف سيد

 شيرين محمد محمد عطيه محمد

 شروق نصر محمد احمد
 شروق وائل طباع عيسى
 شريف احمد حسين حسن

 شريف عادل عبدالستار زين الدين
 شرين سامي سمير حلمي

 شمس محمد عوض محمد جبريل 

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



 رقم المجموعة:   ٤

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٧٥١٤٦٥
٧٦١٤٦٦
٧٧١٤٦٧
٧٨١٤٦٨
٧٩١٤٦٩
٨٠١٤٧٠
٨١١٤٧١
٨٢١٤٧٢
٨٣١٤٧٣
٨٤١٤٧٤
٨٥١٤٧٥
٨٦١٤٧٦
٨٧١٤٧٧
٨٨١٤٧٨
٨٩١٤٧٩
٩٠١٤٨٠
٩١١٤٨١
٩٢١٤٨٢
٩٣١٤٨٣
٩٤١٤٨٤
٩٥١٤٨٥
٩٦١٤٨٦
٩٧١٤٨٧
٩٨١٤٨٨
٩٩١٤٨٩
١٠٠١٤٩٠
١٠١١٤٩١
١٠٢١٤٩٢

 شيماء ابو الوفا رشاد شتيوى
 شيماء احمد نبيه احمد

 شيماء اشرف عطيه شاكر

â@٤Z٣òÇbÛa@åß @HlI òÇìà©

 شيماء سعيد احمد سعيد
 شيماء شعبان على ابراھيم
 شيماء عاشور حسين حسين

 شيماء عبد العليم حموده عبد العليم
 شيماء عالء ابراھيم محمد
 شيماء عيد احمد مرسي

 شيماء اشرف محمود عيد
 شيماء بالل حسين عبد النعيم

 شيماء جمال عيد علي
 شيماء جمال محمد عبدالناصر
 شيماء رضا محمد فتح الباب
 شيماء رمضان فارس محمد

 شيماء ممدوح عبدالتواب السيد
 شيماء نادى محمد زيدان

 شيماء ھالل ابراھيم عبدالكريم
 صابرين دياب صالح دياب

 صابرين محمد عطاالكريم عبد اللـه
 صباح محمد حماد على

 شيماء عيد عبدالعظيم محمد
 شيماء قطب حسن جمعه
 شيماء محسن على محمد
 شيماء محمد بندري ھاشم
 شيماء محمد محمد طه

 شيماء محمود سيد مھنى

 صالح محمد ربيع عبد الوھاب محمد

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



 رقم المجموعة:   ٤

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٠٣١٤٩٣
١٠٤١٤٩٤
١٠٥١٤٩٥
١٠٦١٤٩٦
١٠٧١٤٩٧
١٠٨١٤٩٨
١٠٩١٤٩٩
١١٠١٥٠٠
١١١١٥٠١
١١٢١٥٠٢
١١٣١٥٠٣
١١٤١٥٠٤
١١٥١٥٠٥
١١٦١٥٠٦
١١٧١٥٠٧
١١٨١٥٠٨
١١٩١٥٠٩
١٢٠١٥١٠
١٢١١٥١١
١٢٢١٥١٢
١٢٣١٥١٣
١٢٤١٥١٤
١٢٥١٥١٥
١٢٦١٥١٦
١٢٧١٥١٧
١٢٨١٥١٨
١٢٩١٥١٩
١٣٠١٥٢٠
١٣١١٩٦٣

 طاھر ربيع على محمود
 طاھر عبدالباسط عيد كامل

 طاھرة اشرف ربيع عبدالقادر
 طه خلف محمد عبد هللا
 طه سليمان عبد هللا ريان

 عائشه محروس رمضان محمود

 ضحى ربيع حسين ابراھيم
 طارق عامر صديق على

 طارق عطا عبد العزيز عباس
 طارق محمد جالل محمد

 طارق محمود محمد االمين

 عبد هللا محمود محمد محمود
 عبد هللا منصور عبدهللا محمد

 عبدالرحمن حمد عبدالرحمن محمد
 عبدالرحمن خالد احمد محمد احمد

 عبدالرحمن صبرى على احمد 
 عبدالرحمن كامل فراج محمد

 عائشه محمد جمعه عبد النبى
 عامر مرزوق حسن علي

 عبد الحسيب حسين عبد الحسيب 
 عبد الكريم فرغلى سنوسى فرغلى

 عبد هللا اشرف حسن خريشى
 عبد هللا رشدى محمد محمد

 عبدالرحمن لملوم عبدالحكيم حسن
 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد
 عبدالرحمن محمود محمد عثمان
 عبدالرحمن ممدوح سعد رشوان
 عبدالرحمن موسى كامل موسى

فاطمه محمد محمد حلمي مصطفى 

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



 رقم المجموعة:   ٤

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٣٢١٩٦٤
١٣٣١٩٦٥
١٣٤١٩٦٦
١٣٥١٩٦٩
١٣٦١٩٧٠
١٣٧١٩٧١
١٣٨١٩٧٣
١٣٩١٩٧٥
١٤٠١٩٧٧
١٤١١٩٧٨
١٤٢١٩٧٩
١٤٣١٩٨٠
١٤٤١٩٨١
١٤٥١٩٨٢
١٤٦١٩٨٤
١٤٧١٩٨٥
١٤٨
١٤٩
١٥٠

فرحه جابر نصار ابوزيد
كريم سيف الدين سيد على

ليلي ياسر عبدالسالم عبدالسالم
محمد رضا راغب ابراھيم
محمد سالم محمد ابوبكر
محمد عادل الفي تھامي

محمود شعبان سيد محمد
محمود محمد محمود عبدالحكيم

مروان محمود فھمي محمد حجازي
مروه اشرف فاروق محمود

محمد عبدهللا محمد على ربيع
محمد مصطفى محمد ابراھيم

محمد ياسر محمد خيرى عبد الظاھر
محمود احمد فؤاد عبدالظاھر

محمود جمال رمضان عبدالسالم
محمود رضا محمد عليوه

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



 رقم المجموعة:   ٥

 

١٠١٠٢٠

١١٥٢١
٢١٥٢٢
٣١٥٢٣
٤١٥٢٤
٥١٥٢٥
٦١٥٢٦
٧١٥٢٧
٨١٥٢٨
٩١٥٢٩
١٠١٥٣٠
١١١٥٣١
١٢١٥٣٢
١٣١٥٣٣
١٤١٥٣٤
١٥١٥٣٥
١٦١٥٣٦
١٧١٥٣٧
١٨١٥٣٨
١٩١٥٣٩
٢٠١٥٤٠
٢١١٥٤١
٢٢١٥٤٢
٢٣١٥٤٣
٢٤١٥٤٤
٢٥١٥٤٥
٢٦١٥٤٦
٢٧١٥٤٧
٢٨١٥٤٨

رجب أبو العال       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

â@٣Z@٢òÇbÛa@åß @HcI òÇìà©
 عبدالرحمن يحي ربيع عبد الحليم
 عبدالكريم مدين عبدالحميد عياد
 عبدهللا اشرف ربيع عبدالرازق
 عبدهللا سيد محمد امين حسان

 عبدهللا محمد فھمى محمد

درجة 
االمتحان

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

 عزه بھاء زكى مھنى
 عزه جمال احمد عبدالنبى

 عزه طارق عبد الرحمن طلعت 
 عزه فرغلى زغلول سليمان
 عزيزه رجب جمال محمد

 عصام الدين جمال محمود محمد

 عبير احمد حسن فرحات
 عبير احمد عبد التواب عبد القوى

 عبير عبد العزيز السيد احمد
 عثمان احمد حسين عبد الھادى

 عربى حسين محمد حسين
 عزالدين علي احمد عطا هللا

 على احمد محمود احمد
 على رضا عبد النبى محمد
 على سيد عبدالجواد حشمت

 على عبد الباسط عبد المغنى على
 على عمر سعد محمد

 عصام خالد حسين احمد
 عصام سيد شوقى عبدالمتجلى
 عفاف سامى خلف عبدالعزيز
 عال عبد الستار قاسم فالح

 عال عالء الدين حمدى عبد النعيم
 عال محمود عبد الحميد محمود

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

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



 رقم المجموعة:   ٥

 

١٠١٠٢٠

رجب أبو العال       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٢٩١٥٤٩
٣٠١٥٥٠
٣١١٥٥١
٣٢١٥٥٢
٣٣١٥٥٣
٣٤١٥٥٤
٣٥١٥٥٥
٣٦١٥٥٦
٣٧١٥٥٧
٣٨١٥٥٨
٣٩١٥٥٩
٤٠١٥٦٠
٤١١٥٦١
٤٢١٥٦٢
٤٣١٥٦٣
٤٤١٥٦٤
٤٥١٥٦٥
٤٦١٥٦٦
٤٧١٥٦٧
٤٨١٥٦٨
٤٩١٥٦٩
٥٠١٥٧٠
٥١١٥٧١
٥٢١٥٧٢
٥٣١٥٧٣
٥٤١٥٧٤
٥٥١٥٧٥
٥٦١٥٧٦
٥٧١٥٧٧

 على قدرى سيد عامر

 عمر رمضان محمد محمود
 عمر محمد جيد ابو المجد

 عمر محمد عبدالكريم عبدالجليل
 عمر محمد نياظ طه

 عمرو احمد تونى عبد اللطيف
 عمرو اسامه سيد محمد

 على محمود على محمد
 علياء على محمود محمد

 علياء محمود محمد بيومي
 علياء مدحت مسرى إبراھيم

 عمر حسين سيد حسين
 عمر خلف محمد حسين

 فاتن عبد المنعم عبدهللا رجب
 فارس خلف خليفة منازع

 فارس محمد عبدالعزيز محمد
 فاطمه احمد عبدالباقى حسن
 فاطمه احمد محمد عبدالعزيز

 فاطمه الزھراء احمد عبدالعظيم 

 عمرو دياب يحيا دياب
 عنان احمد زيان احمد

 غاده رجب احمد ابراھيم
 غاده طلعت محمد جالل

 غاده محمد حسين محجوب
 غاده محمد على محمد

 فاطمه الزھراء بھاء الدين محمد 
 فاطمه الزھراء ھشام علي علي
 فاطمه خلف هللا محمد حسن
 فاطمه خلف حسن عبد هللا

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



 رقم المجموعة:   ٥

 

١٠١٠٢٠

رجب أبو العال       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٥٨١٥٧٨
٥٩١٥٧٩
٦٠١٥٨٠
٦١١٥٨١
٦٢١٥٨٢
٦٣١٥٨٣
٦٤١٥٨٤
٦٥١٥٨٥
٦٦١٥٨٦
٦٧١٥٨٧
٦٨١٥٨٨
٦٩١٥٨٩
٧٠١٥٩٠
٧١١٥٩١
٧٢١٥٩٢
٧٣١٥٩٣
٧٤١٥٩٤

 فاطمه سيد عبدالغنى عيد
 فاطمه عبد العليم رضا السيد
 فاطمه عصمت لطفى محمد
 فاطمه عالء محمد رافت

 فاطمه على ابوعونة احمد
 فاطمه على محمد خلف

 فاطمه رضا محمد محمد
 فاطمه سعد على احمد

 فاطمه ھدية محمود عبد الرازق
 فايزه رافت محمود محمد
 فايزه ناصر شحاته فرغلى

 فاطمه عمران محمد محمد
 فاطمه عمرو زغلول عواد سيداحمد

 فاطمه محمد ابو الحسين احمد
 فاطمه محمد حسانين عبدالحافظ

 فاطمه محمد محمود محمد
 فاطمه ھاني عبد الجابر مھني

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



 رقم المجموعة:   ٥

 

١٠١٠٢٠

رجب أبو العال       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٧٥١٥٩٥
٧٦١٥٩٦
٧٧١٥٩٧
٧٨١٥٩٨
٧٩١٥٩٩
٨٠١٦٠٠
٨١١٦٠١
٨٢١٦٠٢
٨٣١٦٠٣
٨٤١٦٠٤
٨٥١٦٠٥
٨٦١٦٠٦
٨٧١٦٠٧
٨٨١٦٠٨
٨٩١٦٠٩
٩٠١٦١٠
٩١١٦١١
٩٢١٦١٢
٩٣١٦١٣
٩٤١٦١٤
٩٥١٦١٥
٩٦١٦١٦
٩٧١٦١٧
٩٨١٦١٨
٩٩١٦١٩
١٠٠١٦٢٠
١٠١١٦٢١
١٠٢١٦٢٢

 فرج خالد فرج محمود
 فرحه بيسم ضاحى عبدالمجيد

 فرحه رؤوف ابو المكارم عبداللطيف

â@٤Z٣òÇbÛa@åß @HlI òÇìà©

 كريم ماھر السيد احمد بخيت
 كريم محمد شعبان صالح
 كريم محمد عباس على

 كريم محمد عبدالغنى عبدالمجيد
 كريم محمد محمد سيد

 كريمه حمدى عبد الرحمن محمد

 فرحه شعبان رمضان محمد
 فرحه محمد حربى محمود

 فرياله عمار حلمى عبداللطيف
 فريد محمد محمد محمود حمد

 كريم رفاعى محمد تونى
 كريم سيد ھادى محمد

 لمياء مخلف ذكى على
 ليلى رجب محمد يوسف

 مؤمن ابراھيم فكرى محمد
 مؤمن عمر عبد الرازق سيف
 ماجد اشرف عزت عبد الفتاح
 محاسن خالد على عبد العزيز

 كمال عمرو كمال محمد
 لبنى حسين عطيه على

 لبنى محمد السيد عبدهللا عبد القوى
 لمياء حماده محمد صاوى

 لمياء رمضان محمد ابوالليل
 لمياء ماھر فريد حفظى

 محمد ابراھيم يوسف ابراھيم

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



 رقم المجموعة:   ٥

 

١٠١٠٢٠

رجب أبو العال       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٠٣١٦٢٣
١٠٤١٦٢٤
١٠٥١٦٢٥
١٠٦١٦٢٦
١٠٧١٦٢٧
١٠٨١٦٢٨
١٠٩١٦٢٩
١١٠١٦٣٠
١١١١٦٣١
١١٢١٦٣٢
١١٣١٦٣٣
١١٤١٦٣٤
١١٥١٦٣٥
١١٦١٦٣٦
١١٧١٦٣٧
١١٨١٦٣٨
١١٩١٦٣٩
١٢٠١٦٤٠
١٢١١٦٤١
١٢٢١٦٤٢
١٢٣١٦٤٣
١٢٤١٦٤٤
١٢٥١٦٤٥
١٢٦١٦٤٦
١٢٧١٦٤٧
١٢٨١٦٤٨
١٢٩١٦٤٩
١٣٠١٦٥٠
١٣١١٩٨٧

 محمد انور عطا عبد الرحمن
 محمد بدر ابوالعال عبدالحميد
 محمد ثروت ابراھيم شحاته

 محمد جمال عبد الرسول عبد الحكيم
 محمد جمال محمد ابو بكر
 محمد جمعة سيد عبد هللا

 محمد احمد خلف عبد هللا
 محمد احمد محمد كامل عبدالعليم

 محمد اسامه جمال ذكى
 محمد اسامه محمد لطفى حسن

 محمد انور عبدهللا جمعه

 محمد ربيع محمود محمد
 محمد رجب محمد احمد

 محمد رضا محمد اسماعيل
 محمد سيد محمد خليل

 محمد شاھين سلطان توفيق
 محمد شعيب حسن عبد الفتاح

 محمد جمعه محمد عيد
 محمد حسنى حامد جادالمولى

 محمد حمدى محمد حسن سالمان
 محمد حميد كامل محمد

 محمد خالد ربيع عبدالرحيم
 محمد خلف حسين محمد

 محمد طه حسين عبد القوى
 محمد عامر عثمان سيد

 محمد عبد الحميد توفيق عبد هللا
 محمد عبد السالم احمد عبد السالم

 محمد عبد المھمين احمد عبد 
مريم ياسر محمد ظريف

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



 رقم المجموعة:   ٥

 

١٠١٠٢٠

رجب أبو العال       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٣٢١٩٨٨
١٣٣١٩٨٩
١٣٤١٩٩٠
١٣٥١٩٩١
١٣٦١٩٩٢
١٣٧١٩٩٣
١٣٨١٩٩٤
١٣٩١٩٩٥
١٤٠١٩٩٧
١٤١١٩٩٩
١٤٢٢٠٠٠
١٤٣٢٠٠٣
١٤٤٢٠٠٤
١٤٥٢٠١١
١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠

مصطفى محمد حسب هللا محمد
مصطفى منصور حسن عزالدين
ملك صالح الدين جمال عوض

منة هللا مجدي عبدالحميد حسين
ناجي محمد عبد الشافي فاوي محمود
نادر مجدى عبد الفتاح عبد الستار

ياسمين عماد على مصطفى
ايه ھشام محمد ابراھيم

ناديه محمد سيد محمود
نعمه فؤاد علي حسن

نورھان طراف صابر عبدالغني
ھاجر اسماعيل محمد محمود

ھايدي محمد سيد محمد
ھناء مصطفي اسماعيل محمد

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



 رقم المجموعة:   ٦

 

١٠١٠٢٠

١١٦٥١
٢١٦٥٢
٣١٦٥٣
٤١٦٥٤
٥١٦٥٥
٦١٦٥٦
٧١٦٥٧
٨١٦٥٨
٩١٦٥٩
١٠١٦٦٠
١١١٦٦١
١٢١٦٦٢
١٣١٦٦٣
١٤١٦٦٤
١٥١٦٦٥
١٦١٦٦٦
١٧١٦٦٧
١٨١٦٦٨
١٩١٦٦٩
٢٠١٦٧٠
٢١١٦٧١
٢٢١٦٧٢
٢٣١٦٧٣
٢٤١٦٧٤
٢٥١٦٧٥
٢٦١٦٧٦
٢٧١٦٧٧
٢٨١٦٧٨

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

 محمد عالء الدين محمد يوسف
 محمد عالء فضل احمد

 محمد عالء محمد على الشرقاوى
 محمد علوانى الصغير احمد عبيدهللا

 محمد على ابراھيم عبدالكريم
 محمد على اسماعيل عبد الموجود

â@٣Z@٢òÇbÛa@åß @HcI òÇìà©
 محمد عبد الواحد امين يوسف
 محمد عبدالستار محمد ابراھيم
 محمد عبدالنبى شعبان عبدالقادر

 محمد عصام الدين عبد التواب مھني
 محمد عصام سعيد احمد عبده

 محمد كرم ابراھيم ناجى عبدالمقصود
 محمد محسن طه محمد

 محمد محمد احمد محمد الشوكى
 محمد محمد شحاته احمد

 محمد محمود على عبد اللطيف
 محمد مخلوف محمد ابوبكر

 محمد على رفاعى على
 محمد على محمد على عبدالكريم

 محمد على محمد على نوارة
 محمد على محمود على
 محمد عمار نجيب العبد

 محمد عمر الراغب .

 محمد مدحت محمد نصر الدين حافظ
 محمد مصطفى اسماعيل محمد

 محمد مھدى امين على
 محمد نصر الدين صالح ابراھيم

 محمد وليد محمد محرم

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

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



 رقم المجموعة:   ٦

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٢٩١٦٧٩
٣٠١٦٨٠
٣١١٦٨١
٣٢١٦٨٢
٣٣١٦٨٣
٣٤١٦٨٤
٣٥١٦٨٥
٣٦١٦٨٦
٣٧١٦٨٧
٣٨١٦٨٨
٣٩١٦٨٩
٤٠١٦٩٠
٤١١٦٩١
٤٢١٦٩٢
٤٣١٦٩٣
٤٤١٦٩٤
٤٥١٦٩٥
٤٦١٦٩٦
٤٧١٦٩٧
٤٨١٦٩٨
٤٩١٦٩٩
٥٠١٧٠٠
٥١١٧٠١
٥٢١٧٠٢
٥٣١٧٠٣
٥٤١٧٠٤
٥٥١٧٠٥
٥٦١٧٠٦
٥٧١٧٠٧

 محمود اشرف صالح مدنى
 محمود السيد سليمان السيد على

 محمود جالل ابراھيم محمد
 محمود حسين محمد مرعى
 محمود خالد جمعه ابراھيم

 محمود شعبان عوض طايل حسن

 محمود احمد خلف محمد

 محمود نصر الدين سيد محمد
 محمود وفقى سعد على حسونه

 مختار محمد مختار محمد
 مرنا عبد العزيز اسماعيل حسن

 مروه جمال محمد ابوالليل
 مروه عصام توحيد ذكى

 محمود طارق ابوزيد عبد العزيز
 محمود عبدالبصير احمد محمود

 محمود عبدالخالق محمد عبدالخالق
 محمود محمد رمضان السيد
 محمود محمد سيد محمد
 محمود محى خلف محمد

 مريم عبدالرحمن كامل دھان
 مريم محمد على محمد

 مريم محمود عبد الرازق عبد الحميد
 مصطفى جمال فھمى محمد

 مروه عالء مصطفى محمد
 مروه عنتر جبر عبدالباقي

 مروه محمد عبد الحميد احمد
 مريم رضا عبد المنعم صادق
 مريم ضرار محمود عبدالحليم
 مريم عبد الكريم محمد سعد

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



 رقم المجموعة:   ٦

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٥٨١٧٠٨
٥٩١٧٠٩
٦٠١٧١٠
٦١١٧١١
٦٢١٧١٢
٦٣١٧١٣
٦٤١٧١٤
٦٥١٧١٥
٦٦١٧١٦
٦٧١٧١٧
٦٨١٧١٨
٦٩١٧١٩
٧٠١٧٢٠

 مصطفى جمال مصطفي محمد
 مصطفى رجب احمد حسن

 مصطفى نصحى عبدالغنى محمد
 مصطفى ياسر صالح الدين صابر
 معاذ ابراھيم على طلبه رفاعى
 معاذ ضاحى محمد امين
 معتز محمد خلف عبدالدايم

 مصطفى شھرى محمد ابراھيم
 مصطفى فتحى امام على

 مصطفى قاعود يونس شعبان
 مصطفى محمد سيد ابراھيم

 مصطفى محمد عبدالخالق عبدالمنعم
 مصطفى محمود فضل فضل

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



 رقم المجموعة:   ٦

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٧١١٧٢١
٧٢١٧٢٢
٧٣١٧٢٣
٧٤١٧٢٤
٧٥١٧٢٥
٧٦١٧٢٦
٧٧١٧٢٧
٧٨١٧٢٨
٧٩١٧٢٩
٨٠١٧٣٠
٨١١٧٣١
٨٢١٧٣٢
٨٣١٧٣٣
٨٤١٧٣٤
٨٥١٧٣٥
٨٦١٧٣٦
٨٧١٧٣٧
٨٨١٧٣٨
٨٩١٧٣٩
٩٠١٧٤٠
٩١١٧٤١
٩٢١٧٤٢
٩٣١٧٤٣
٩٤١٧٤٤
٩٥١٧٤٥
٩٦١٧٤٦
٩٧١٧٤٧
٩٨١٧٤٨

 معتز مصطفى خلف عبدالعزيز
â@٤Z٣òÇbÛa@åß @HlI òÇìà©

 منار صابر سعيد كريم
 منار عبد محمود عبد

 منار عراقى عثمان محمد
 منار عمر قطب اسماعيل

 منار مختار محمد عبدالعزيز
 منار نصرالدين عباس على

 منار احمد صالح عبد العظيم
 منار احمد عبد الحميد خليفه

 منار احمد فؤاد السيد
 منار حربى عبدالعزيز عبدالغنى

 منار رضا رجب ابراھيم
 منار زكي مسعد شامه

 منى رمضان محمد حافظ
 منى شفيق عبد الجواد محمد

 منى عالء ناصح حسين
 مھا خليل كامل حافظ
 مھا سعد كامل امين
 مھا على فولى رجب

 منال ابراھيم محمد حافظ
 منال طلعت محمد فھيم

 مندراوى عارف امين مندراوى
 منصور حسنى اسلمان مطاوع
 منه فرحات على عبد العظيم

 منى ربيع نجيب محمد

 مھا فتحى ابو العيد محمد
 مھا ماجد شحاته محمد
 مھا نادي عمر سنوسي

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



 رقم المجموعة:   ٦

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٩٩١٧٤٩
١٠٠١٧٥٠
١٠١١٧٥١
١٠٢١٧٥٢
١٠٣١٧٥٣
١٠٤١٧٥٤
١٠٥١٧٥٥
١٠٦١٧٥٦
١٠٧١٧٥٧
١٠٨١٧٥٨
١٠٩١٧٥٩
١١٠١٧٦٠
١١١١٧٦١
١١٢١٧٦٢
١١٣١٧٦٣
١١٤١٧٦٤
١١٥١٧٦٥
١١٦١٧٦٦
١١٧١٧٦٧
١١٨١٧٦٨
١١٩١٧٦٩
١٢٠١٧٧٠
١٢١١٧٧١
١٢٢١٧٧٢
١٢٣١٧٧٣
١٢٤١٧٧٤
١٢٥١٧٧٥
١٢٦١٧٧٦
١٢٧١٧٧٧

 ندى محمد عبدالفتاح شحاته
 ندي عبدالحكيم محمد عبدالعزيز 

 ندا نادى فھيم عبدالكريم
 ندى احمد ثابت عبدالجليل

 ندى الباز احمد على محسب زايد
 ندى جمال رشدى حافظ
 ندى ربيع فؤاد عبدالحليم

 ندى رضا ابواليزيد محمد مصطفى
 ندى رضا سيد عبد الحكيم
 ندى صفوت ھارون محمد
 ندى مأمون صالح نجيب

 مى محسن راضى عبدالمنعم
 مى ممدوح ضاحى محمد

 مي ممدوح محمد محمد سنھر
 مياده محمد خلف محمد
 نادره احمد محمد إبراھيم
 ناديه ابراھيم شعبان على

 مى احمد مشھور احمد
 مى الجارحى احمد الجارحى

 مى جمال احمد جاد

 نجوى سعيد محمد امين
 ندا احمد عبد الظاھر حسانين

 ندا ربيع محمد نادى

 ناديه صالح صالح عبد الصالحين
 ناديه محمود احمد جمعه
 نانسى حماد صالح محمد
 نجالء على ماھر عثمان

 نجالء مصطفى احمد عرابى
 نجوى إبراھيم شعبان عبد الوھاب

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



 رقم المجموعة:   ٦

 

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٢٨١٧٧٨
١٢٩١٧٧٩
١٣٠١٧٨٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥ 

 نسرين ياسر احمد محمد عبدالباقى
 نسمة شمس الدين شرقاوى محمد
 نسمة صبحى عبد الفتاح محمد

 
 
 
 

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



 رقم المجموعة:   ٧

 

١٠١٠٢٠

١١٧٨١
٢١٧٨٢
٣١٧٨٣
٤١٧٨٤
٥١٧٨٥
٦١٧٨٦
٧١٧٨٧
٨١٧٨٨
٩١٧٨٩
١٠١٧٩٠
١١١٧٩١
١٢١٧٩٢
١٣١٧٩٣
١٤١٧٩٤
١٥١٧٩٥
١٦١٧٩٦
١٧١٧٩٧
١٨١٧٩٨
١٩١٧٩٩
٢٠١٨٠٠
٢١١٨٠١
٢٢١٨٠٢
٢٣١٨٠٣
٢٤١٨٠٤
٢٥١٨٠٥
٢٦١٨٠٦
٢٧١٨٠٧
٢٨١٨٠٨

إسالم محمود       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

â@٣Z@٢òÇbÛa@åß @HcI òÇìà©
 نسمة عادل محمد حسن

 نشوى سعد احمد عبد الرحمن
 نشوى محمد رشدي عبدالعزيز
 نعمان حمدي عبد اللطيف نعمان

 نعمه اشرف عبد الستار سيد 

درجة 
االمتحان

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

 نھله مطراوى محمد على علوان
 نور هللا ياسر محمود على

 نورا جمعه محمد عبدالحافظ
 نورا سيد محمود حسن الخطيب
 نورا عزت عبدالوھاب حسين

 نورا محمد سيد موسى

 نعمه فرج ابراھيم عبدالسند
 نعيمة محمود كامل عبدالوھاب

 نھا سيد عبد العظيم حسين
 نھاد صالح محمد عرابى
 نھال مجدى احمد ثابت

 نھلة رأفت سعيد عبدالصالحين

 نورھان سيد محمد محمد الصغير
 نورھان سيد ميصر محمود
 نورھان صابر سعد شعبان

 نورھان عمر عبدالعزيز عبدالجليل
 نورھان فتحى امبابى ابراھيم

 نورا محمد شوقي محمد
 نورا مرتضا ابراھيم ادم

 نورھان اشرف سيد محمد
 نورھان اشرف معتوق ھاشم

 نورھان بلبل حسن عبدالمقصود
 نورھان سعداوى سعد عبد الحق

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

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



 رقم المجموعة:   ٧

 

١٠١٠٢٠

إسالم محمود       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٢٩١٨٠٩
٣٠١٨١٠
٣١١٨١١
٣٢١٨١٢
٣٣١٨١٣
٣٤١٨١٤
٣٥١٨١٥
٣٦١٨١٦
٣٧١٨١٧
٣٨١٨١٨
٣٩١٨١٩
٤٠١٨٢٠
٤١١٨٢١
٤٢١٨٢٢
٤٣١٨٢٣
٤٤١٨٢٤
٤٥١٨٢٥
٤٦١٨٢٦
٤٧١٨٢٧
٤٨١٨٢٨
٤٩١٨٢٩
٥٠١٨٣٠
٥١١٨٣١
٥٢١٨٣٢
٥٣١٨٣٣
٥٤١٨٣٤
٥٥١٨٣٥
٥٦١٨٣٦
٥٧١٨٣٧

 نورھان محسن حسن احمد

 ھاجر احمد محمود عبد المجيد
 ھاجر السيد احمد احمد

 ھاجر ايمن محمد محمود
 ھاجر جمال محمد محمد

 ھاجر عاطف سطوحى ابوطالب
 ھاجر على عبدالعظيم حسن

 نورھان محسن صالح الدين عثمان
 نورھان مصطفي سيد امين

 نورھان ناصر عبد المجيد حسن
 نيره اسامه يونس احمد
 نيره خالد سيد محمد

 نيره محمد مصطفى مصطفى عبد 

 ھاله عبد العزيز سيد اسماعيل
 ھاله عالء جمال شحاته
 ھايدى اشرف عطيه على

 ھايدى محمد احمد محمد ابوشوك
 ھايدى محمد ناجى محمد خليل
 ھبه هللا محمود سيد عبد المنعم

 ھاجر مجدى كمال محمد
 ھاجر محمد عبدالمولى فرحات

 ھاجر ھانى محمود محمد
 ھارون محمد احمد محمود داود
 ھاله جمعه عبدالحافظ عبداللطيف

 ھاله رضا محمد السيد

 ھبه حسن محمد محمد
 ھبه حنفى محمود احمد
 ھبه عماد محمد يوسف
 ھبه فؤاد عبدالحكم كامل

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



 رقم المجموعة:   ٧

 

١٠١٠٢٠

إسالم محمود       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٥٨١٨٣٨
٥٩١٨٣٩
٦٠١٨٤٠
٦١١٨٤١
٦٢١٨٤٢
٦٣١٨٤٣
٦٤١٨٤٤
٦٥١٨٤٥
٦٦١٨٤٦
٦٧١٨٤٧
٦٨١٨٤٨
٦٩١٨٤٩
٧٠١٨٥٠
٧١١٨٥١
٧٢١٨٥٢
٧٣١٨٥٣
٧٤١٨٥٤

 ھدى حسان عبد هللا احمد
 ھدى عسران توفيق احمد

 ھدى فوزى جابر جاد
 ھدير اشرف عاطف عبد الحليم
 ھدير عبدالعليم شعبان قاسم
 ھدير محمود ابو الفتح احمد

 ھبه مصطفي محمد نياظ
 ھدى تايب رمضان احمد

 ورده السيد محمد رجب عويس
 ورده امين محمود عالم

 ورده خليل عبدالغنى خليل

 ھديه عادل كامل عبد الرحمن
 ھند حسين عبد هللا محمد
 ھند خليفه حسن احمد

 ھند محمد محمد مسعود غريب
 ھويدا احمد خلف حسن

 وجدان عبدالدايم احمد عبدالقادر

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



 رقم المجموعة:   ٧

 

١٠١٠٢٠

إسالم محمود       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٧٥١٨٥٥
٧٦١٨٥٦
٧٧١٨٥٧
٧٨١٨٥٨
٧٩١٨٥٩
٨٠١٨٦٠
٨١١٨٦١
٨٢١٨٦٢
٨٣١٨٦٣
٨٤١٨٦٤
٨٥١٨٦٥
٨٦١٨٦٦
٨٧١٨٦٧
٨٨١٨٦٨
٨٩١٨٦٩
٩٠١٨٧٠
٩١١٨٧١
٩٢١٨٧٢
٩٣١٨٧٣
٩٤١٨٧٤
٩٥١٨٧٥
٩٦١٨٧٦
٩٧١٨٧٧
٩٨١٨٧٨
٩٩١٨٧٩
١٠٠١٨٨٠
١٠١١٨٨١
١٠٢١٨٨٢

 ورده عبدالنعيم يحى محمد
 ورده عماد الدين احمد عبد العليم
 وسام احمد عطيه احمد النجار

â@٤Z٣òÇbÛa@åß @HlI òÇìà©

 والء عبدالھادى علوانى محمد
 والء على احمد على
 والء على حسن رجب

 والء علي فرغلي محمود
 والء عيد على محمد

 والء عيسى عبدالعاطى عيسى

 وفاء ابراھيم محمود محمد
 والء رضا بطل جمعه

 والء رفاعى فوزى رفاعى
 والء صفوت على عبد اللطيف
 والء طه عبد النبى عبد الظاھر
 والء عبدالجواد محمد احمد

 ياسمين احمد مطاوع محمد
 ياسمين احمد نصر الدين محمد
 ياسمين اسماعيل احمد سيد
 ياسمين جمال كامل محمد

 ياسمين حربى فاروق عبدالمنعم
 ياسمين خالد محمد الدمرداش عبد 

 والء محمد طه محمد
 والء محمد عبد العظيم عبد المنعم

 والء مصطفى محمد على
 والء مصيلح عبد هللا عبد الحميد

 والء وائل احمد جمعه بحر
 يارا عشرى محمد سليم

 ياسمين طاھر محمد طلبة

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



 رقم المجموعة:   ٧

 

١٠١٠٢٠

إسالم محمود       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٠٣١٨٨٣
١٠٤١٨٨٤
١٠٥١٨٨٥
١٠٦١٨٨٦
١٠٧١٨٨٧
١٠٨١٨٨٨
١٠٩١٨٨٩
١١٠١٨٩٠
١١١١٨٩١
١١٢٢٠٠٧
١١٣٢٠٠٨
١١٤٢٠٠٩
١١٥٢٠١٠
١١٦٢٠١٢
١١٧٢٨٧٤
١١٨٢٨٧٨
١١٩٢٨٨٠
١٢٠٢٨٨١
١٢١٢٨٨٣
١٢٢٢٨٨٥
١٢٣٢٨٨٧
١٢٤٢٨٨٨
١٢٥٢٨٩٠
١٢٦٢٨٩١
١٢٧٢٨٩٢
١٢٨٢٨٩٣
١٢٩٢٨٩٥
١٣٠٢٨٩٦
١٣١٢٨٩٧

 يوسف حسن فتح الباب عبدالرحمن
 يوسف خالد نبيل توفيق

 يوسف عبد الحميد سعيد عبد الحميد
 يونس محمود يونس عبد الغنى

 شروق محمد سعيد احمد
 ضحى خالد صابر جميل

 ياسمين عيد عبد الرحمن شعبان
 ياسمين محمد حسن على
 يحيي محمد عارف رزق

 يسر يحيي محمد رفعت ھاشم
 يمني عالء فتحي عبد الھادي

حسام احمد محمد عبدالحميد
حسام عادل عبدالحميد كامل

حسن محمد حسن محمد تراب
حنان اسماعيل حسين اسماعيل

خالد احمد محمود على
دينا عادل السعيد عبد العزيز خنيفر

 ھاجر اسامه احمد سعيد امام الطويل
 نجالء جمال كساب عرفات
 ھاله حسين محمد مصطفى

السيد االمام على السيد عبد الكريم
ايمان ابراھيم شحاته احمد حسن

ايھاب خالد محمد فتح الباب

رضوى اشرف مصطفى عيد بطاح
زياد محمد فوزى محمد

ساره مجدى عبدالمنعم محمد
سلمى محمد عبد الحميد علي

سمر محمد السيد عثمان
سمر محمد خليل عبدالحكيم

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



 رقم المجموعة:   ٧

 

١٠١٠٢٠

إسالم محمود       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٣٢٢٩٠٠
١٣٣٢٩٠١
١٣٤٢٩٠٦
١٣٥٢٩٠٧
١٣٦٢٩١٠
١٣٧٢٩١٢
١٣٨٢٩١٣
١٣٩٢٩١٤
١٤٠٢٩١٧
١٤١٢٩١٩
١٤٢٢٩٢١
١٤٣٢٩٢٢
١٤٤٢٩٢٣
١٤٩
١٥٠

شھاب الدين احمد حسن حافظ
شھاب عاطف محمدربيع محمد

عاصم مصطفى عبد الاله ابو المعاطى
عبد الرحمن فتحى راشد احمد

عبدهللا صابر يونس احمد
عبدالمنعم ممدوح محمد عبدالعال

مؤمن عبد المالك محمد لطفى 

عصام جمال محمد عبد العزيز
عمر طارق نادى محمد
عمر محمد محمد محمود

فتحي صالح سعيد عبدالسالم
كريم فرج عبدالرازق المصري

مؤمن رضا محمد حسان

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



 رقم المجموعة:   ٨

 

١٠١٠٢٠

١٢٥٠١
٢٢٥٠٢
٣٢٥٠٣
٤٢٥٠٤
٥٢٥٠٥
٦٢٥٠٦
٧٢٥٠٧
٨٢٥٠٨
٩٢٥٠٩
١٠٢٥١٠
١١٢٥١١
١٢٢٥١٢
١٣٢٥١٣
١٤٢٥١٤
١٥٢٥١٥
١٦٢٥١٦
١٧٢٥١٧
١٨٢٥١٨
١٩٢٥١٩
٢٠٢٥٢٠
٢١٢٥٢١
٢٢٢٥٢٢
٢٣٢٥٢٣
٢٤٢٥٢٤
٢٥٢٥٢٥
٢٦٢٥٢٦
٢٧٢٥٢٧
٢٨٢٥٢٨

محمد عبد الغني       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

 احالم نادى عبدالتواب شلقامى
 احمد حسن احمد حسن
 احمد حسن محمد حسن
 احمد رشاد عثمان زيدان

 احمد سمير احمد حسين بدوى
 احمد سيد بغدادى سيد

â@٣Z@٢òÇbÛa@åß @HcI òÇìà©
 ابتسام عزت محمد زين الدين
 ابراھيم ابوبكر ابراھيم انور
 ابراھيم بدينى محمود خلف
 ابراھيم حسن ابراھيم محمد
 ابراھيم رجب عوض احمد

 احمد محمد على ابراھيم
 احمد محمد عنتر عطا

 احمد محمد ولقبه حلمى بلتاجى ناشد
 احمد محمود الكاشف محمد

 احمد ناصر محمد جمال الدين
 احمد نبيه عبدالجابر احمد

 احمد سيد نصر الدين احمد
 احمد عثمان على حامد محمد
 احمد على قاسم عبد الفتاح

 احمد فوزى عبدالراضى محمد
 احمد محمد ربيع محمد

 احمد محمد رجب محمود

 اسامه عبد هللا عبد القوى عبد هللا
 اسراء احمد ابو المعاطى حسن

 اسراء احمد على حسن
 اسراء اشرف محمد عبدالمطلب

 اسراء ايمن جمال سيد

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

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



 رقم المجموعة:   ٨

 

١٠١٠٢٠

محمد عبد الغني       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٢٩٢٥٢٩
٣٠٢٥٣٠
٣١٢٥٣١
٣٢٢٥٣٢
٣٣٢٥٣٣
٣٤٢٥٣٤
٣٥٢٥٣٥
٣٦٢٥٣٦
٣٧٢٥٣٧
٣٨٢٥٣٨
٣٩٢٥٣٩
٤٠٢٥٤٠
٤١٢٥٤١
٤٢٢٥٤٢
٤٣٢٥٤٣
٤٤٢٥٤٤
٤٥٢٥٤٥
٤٦٢٥٤٦
٤٧٢٥٤٧
٤٨٢٥٤٨
٤٩٢٥٤٩
٥٠٢٥٥٠
٥١٢٥٥١
٥٢٢٥٥٢
٥٣٢٥٥٣
٥٤٢٥٥٤
٥٥٢٥٥٥
٥٦٢٥٥٦
٥٧٢٥٥٧

 اسراء صفوت عبد الرشيد عبد 
 اسراء طارق عبدالرازق محمد

 اسراء عبدالرحيم عبدهللا عبدالرحمن
 اسراء كمال طلعت محمد
 اسراء محمد على حسين
 اسراء ناصر جمعه احمد

 اسراء خالد جمال محمود

 اسماء جادهللا خلف مراد
 اسماء جمال عبدالحكيم على
 اسماء حسن عبدالجواد احمد

 اسماء خالد طه مھنى
 اسماء رضا عبدالوھاب السيد
 اسماء رمضان خالد محمد

 اسراء نجاح بالل بكر
 اسالم اسماعيل ابراھيم موسى

 اسالم حسين عامر حسين
 اسالم رضا فتحى حسن
 اسماء احمد على حسن

 اسماء الساعدى عيد الساعدى

 اسماء مجدى محمد ضاحى
 اسماء محمد ابوالحمد خليل
 افنان حسني محمد خضيري

 االء صالح عبد الستار ابراھيم

 اسماء صالح توفيق عبد الغني
 اسماء عبد هللا صالح على

 اسماء عبدالوھاب ابراھيم عبدالحفيظ
 اسماء عماد محمد محمد

 اسماء عمر عبدالنعيم على
 اسماء عوض اسماعيل عوض راغب

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



 رقم المجموعة:   ٨

 

١٠١٠٢٠

محمد عبد الغني       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٥٨٢٥٥٨
٥٩٢٥٥٩
٦٠٢٥٦٠
٦١٢٥٦١
٦٢٢٥٦٢
٦٣٢٥٦٣
٦٤٢٥٦٤
٦٥٢٥٦٥
٦٦٢٥٦٦
٦٧٢٥٦٧
٦٨٢٥٦٨
٦٩٢٥٦٩
٧٠٢٥٧٠
٧١٢٥٧١
٧٢٢٥٧٢
٧٣٢٥٧٣
٧٤٢٥٧٤

 االمير احمد عشماوي رؤوف 
 الشيماء خليل عبد العزيز محمد

 امنيه محمود محمد عبد الجواد
 اميره تركي حسين محمود

 اميره رجب عيد رجب
 اميره رمضان على محمد
 اميره محمد عبد الشافي كردي
 اميمه مجدى عبد الغنى على

 الھام ايمن عبد الحليم عبد الفضيل 
 الھام على محمد عثمان

 امل ابوالسعود عبدالرشيد سيد
 امل خالد منازع محمد

 امنيه ابراھيم محفوظ عبدالرحمن
 امنيه محمد فوزى السيد

 انس سيد حسن محمد
 ايات محمد عبد الصبور محمد
 ايمان نحاس منتسل العويسى

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



 رقم المجموعة:   ٨

 

١٠١٠٢٠

محمد عبد الغني       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٧٥٢٥٧٥
٧٦٢٥٧٦
٧٧٢٥٧٧
٧٨٢٥٧٨
٧٩٢٥٧٩
٨٠٢٥٨٠
٨١٢٥٨١
٨٢٢٥٨٢
٨٣٢٥٨٣
٨٤٢٥٨٤
٨٥٢٥٨٥
٨٦٢٥٨٦
٨٧٢٥٨٧
٨٨٢٥٨٨
٨٩٢٥٨٩
٩٠٢٥٩٠
٩١٢٥٩١
٩٢٢٥٩٢
٩٣٢٥٩٣
٩٤٢٥٩٤
٩٥٢٥٩٥
٩٦٢٥٩٦
٩٧٢٥٩٧
٩٨٢٥٩٨
٩٩٢٥٩٩
١٠٠٢٦٠٠
١٠١٢٦٠١
١٠٢٢٦٠٢

â@٤Z٣òÇbÛa@åß @HlI òÇìà©

 ايه أحمد أبو بكر محمد
 ايه جمال حفظي عبد النعيم

 ايه رجب جمعه حيدر
 ايه رمضان محمد توفيق

 ايه سيد محمد محمد
 ايه عبد الرؤف عاقوله عبد التواب

 ايمن محمد عبدالحميد محمد
 ايمن محمد محمد كامل

 ايناس عزات محمد عزات

 بثينة عصام سالمة احمد
 بدور رضا على فرحات

 بسمله خالد ابراھيم محمد
 بسمه احمد حلمي صالح
 بسمه بشير محمد ربيع
 بسنت محمود سيد احمد

 ايه محمد ابراھيم اسلمان
 ايه محمد حسين محمد

 ايه محمود حسين عبدالحميد
 ايه منتصر فضل هللا ابوالحسن
 ايه ناصر مزيون عبد الرحيم
 ايه ھندى عزوز عبدالقادر

 جيھان حسين فتحى محمد

 بالل حسانين عبدالعزيز حسانين
 تبارك عرفات عبد المبدى عثمان

 تسنيم منتصر طه ابراھيم
 تقى بدر محمد الصغير محمد
 جھاد حسن عبدهللا موسى
 جھاد سامح حمادة محمود

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



 رقم المجموعة:   ٨

 

١٠١٠٢٠

محمد عبد الغني       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٠٣٢٦٠٣
١٠٤٢٦٠٤
١٠٥٢٦٠٥
١٠٦٢٦٠٦
١٠٧٢٦٠٧
١٠٨٢٦٠٨
١٠٩٢٦٠٩
١١٠٢٦١٠
١١١٢٦١١
١١٢٢٦١٢
١١٣٢٦١٣
١١٤٢٦١٤
١١٥٢٦١٥
١١٦٢٦١٦
١١٧٢٦١٧
١١٨٢٦١٨
١١٩٢٦١٩
١٢٠٢٦٢٠
١٢١٢٩٢٤
١٢٢٢٩٢٦
١٢٣٢٩٢٧
١٢٤٢٩٢٨
١٢٥٢٩٢٩
١٢٦٢٩٣٠
١٢٧٢٩٣٢
١٢٨٢٩٣٣
١٢٩٢٩٣٤
١٣٠٢٩٣٥
١٣١٢٩٣٧

 جيھان محمود رمضان طراف
 حازم حامد حسن محمد

 حدق ربيع مرتضى عبدالوھاب
 حسام فؤاد عبد الحكيم احمد

 حسام محمد احمد محمد

 خالد انور سيد محمد
 خالد عربى محمد صالح

 خالد محمد عبدالوھاب ميمون
 خلود تامر شعبان عبد العظيم

 خلود خالد محمود محمد
 خلود عاطف احمد شحاتة

 حسن الطاھر امين عبد الجليل
 حسناء حامد كمال عبدالحميد

 حسين احمد نزيه محمد
 حنان على نصار صالح
 حنان فرج كمال عثمان
 حياة ايھاب احمد حسن

محمد عادل محمد عفيفى
محمد فاروق محمد محمد النشار
محمد فيصل عبدالسالم ابوالحسين
محمد محمود احمد محمد غريب

محمد محيى شعبان يس
محمد ناصر اسماعيل محمد

 داليا صالح عبد الرشيد عبد الرحمن
محمد احمد عبد الحليم رشوان

محمد احمد يوسف محمود
محمد جمال محمد محمود
محمد حربى على محمد

محمد رأفت كامل عطا هللا

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



 رقم المجموعة:   ٨

 

١٠١٠٢٠

محمد عبد الغني       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٣٢٢٩٣٨
١٣٣٢٩٤١
١٣٤٢٩٤٥
١٣٥٢٩٤٦
١٣٦٢٩٤٩
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٨
١٤٩
١٥٠

محمد يسرى على فراج
محمود سعيد محمد احمد
محمود ھشام احمد عثمان

مروان اشرف نور الدين كامل
مصطفى حسانين صاوى مرسى

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



 رقم المجموعة:   ٩

 

١٠١٠٢٠

١٢٦٢١
٢٢٦٢٢
٣٢٦٢٣
٤٢٦٢٤
٥٢٦٢٥
٦٢٦٢٦
٧٢٦٢٧
٨٢٦٢٨
٩٢٦٢٩
١٠٢٦٣٠
١١٢٦٣١
١٢٢٦٣٢
١٣٢٦٣٣
١٤٢٦٣٤
١٥٢٦٣٥
١٦٢٦٣٦
١٧٢٦٣٧
١٨٢٦٣٨
١٩٢٦٣٩
٢٠٢٦٤٠
٢١٢٦٤١
٢٢٢٦٤٢
٢٣٢٦٤٣
٢٤٢٦٤٤
٢٥٢٦٤٥
٢٦٢٦٤٦
٢٧٢٦٤٧
٢٨٢٦٤٨

أسماء مھني       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

â@٣Z@٢òÇbÛa@åß @HcI òÇìà©
 داليا عنان السيد محمد

 داليا قاسم محمود عبد الغنى
 داليا مجدى صالح اسماعيل
 داليا محمود العربى تونى

 دعاء على نصر عبد التواب

درجة 
االمتحان

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

 ربيع رجب ربيع عبد المجيد
 رجاء بدرى محمد محمد

 رحاب ابو العيون عبد الحسيب عبد 
 رحاب محمد رجب امام

 رحاب محمود بشير محمد
 رحمه احمد رمضان اليمنى

 دنيا حميدو كرم سيد الشويخ
 دنيا محمد عبدالحكيم عبدالعظيم

 دينا محمد علي ابراھيم
 رانيا سيد خلف عزالدين
 رباب باسم فتحى على

 رباب محمد حسنى حسن

 رضوى عادل على محمد
 رضوى مختار رجب عبدالرحمن

 رنا احمد محمد عبد الصمد
 روان خالد مصطفى احمد

 ريحاب على اسماعيل حسانين

 رحمه خليفه على ابراھيم
 رحمه شحاته عبدالعظيم عبدالجواد

 رحمه محمد حسن حيدر
 رشا جمال بدوى محمد

 رشا شعبان صدقي محمد
 رشا طلعت حامد على

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

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



 رقم المجموعة:   ٩

 

١٠١٠٢٠

أسماء مھني       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٢٩٢٦٤٩
٣٠٢٦٥٠
٣١٢٦٥١
٣٢٢٦٥٢
٣٣٢٦٥٣
٣٤٢٦٥٤
٣٥٢٦٥٥
٣٦٢٦٥٦
٣٧٢٦٥٧
٣٨٢٦٥٨
٣٩٢٦٥٩
٤٠٢٦٦٠
٤١٢٦٦١
٤٢٢٦٦٢
٤٣٢٦٦٣
٤٤٢٦٦٤
٤٥٢٦٦٥
٤٦٢٦٦٦
٤٧٢٦٦٧
٤٨٢٦٦٨
٤٩٢٦٦٩
٥٠٢٦٧٠
٥١٢٦٧١
٥٢٢٦٧٢
٥٣٢٦٧٣
٥٤٢٦٧٤
٥٥٢٦٧٥
٥٦٢٦٧٦
٥٧٢٦٧٧

 ريم عبدالعال ابراھيم عبدالعال

 زھراء صالح محمد محمد
 زينب احمد موسى حسن
 زينب حلمى على ابو جبل

 زينب شريعى مصرى سلطان
 ساره ابراھيم عبد الحميد ابراھيم

 ساره ايمن صالح احمد

 ريم مجدى محمد محمد
 ريھام حسن محمود ابراھيم

 ريھام حمدى عبدالمنعم حسين
 ريھام محمد حسن محمد

 زبيده جمال حسن عبدالغنى
 زغدانه سعيد سيد سعد

 سلوى محمد ربيع على
 سماح عشيرى عبدالرحيم عباده
 سمر فتحى عبد الستار صالح
 سميره عاطف سعيد محمد

 سميه عصام محفوظ عبدالودود
 سندس محمد السيد سعيد

 ساره رفعت احمد فتح الباب
 ساره عبدالناصر عربى احمد

 سحر خميس جابر حافظ
 سعيد حماده سعيد حبيب

 سلمى عيد صبحى سليمان
 سلمى محمود لطفى محمد كامل

 سھام سيد حسنى محمد
 سھيله حسام الدين عبدالعال محمود

 سھيله خلف محمد فؤاد
 سھيله ضياء فوزى عمرحموده

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



 رقم المجموعة:   ٩

 

١٠١٠٢٠

أسماء مھني       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٥٨٢٦٧٨
٥٩٢٦٧٩
٦٠٢٦٨٠
٦١٢٦٨١
٦٢٢٦٨٢
٦٣٢٦٨٣
٦٤٢٦٨٤
٦٥٢٦٨٥
٦٦٢٦٨٦
٦٧٢٦٨٧
٦٨٢٦٨٨
٦٩٢٦٨٩
٧٠٢٦٩٠
٧١٢٦٩١
٧٢٢٦٩٢
٧٣٢٦٩٣
٧٤٢٦٩٤

 شروق عطيه احمد متولى عبدالمجيد
 شروق ناصر بدر عبد العال

 شعبان جعفر طلبه على
 شھاب عامر محمد احمد

 شيرين ابراھيم احمد مھدى
 شيماء جمعة عبدالمنعم عبدالنبي

 سھيله عبد الناصر احمد مبارك
 سيد محمد سيد عبده

 شيماء مصلح عمر عبدالحكيم
 شيماء ناجي فتحى احمد

 شيماء ھشام صابر حسانين

 شيماء خالد محمد حسن
 شيماء سالم شلقامى محمد

 شيماء شادى مراد عبد الغنى
 شيماء عبدالناصر عبدالمنعم عبدالعال
 شيماء على عبدالحميد عبدالصالحين

 شيماء كمال محمد خضر

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



 رقم المجموعة:   ٩

 

١٠١٠٢٠

أسماء مھني       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٧٥٢٦٩٥
٧٦٢٦٩٦
٧٧٢٦٩٧
٧٨٢٦٩٨
٧٩٢٦٩٩
٨٠٢٧٠٠
٨١٢٧٠١
٨٢٢٧٠٢
٨٣٢٧٠٣
٨٤٢٧٠٤
٨٥٢٧٠٥
٨٦٢٧٠٦
٨٧٢٧٠٧
٨٨٢٧٠٨
٨٩٢٧٠٩
٩٠٢٧١٠
٩١٢٧١١
٩٢٢٧١٢
٩٣٢٧١٣
٩٤٢٧١٤
٩٥٢٧١٥
٩٦٢٧١٦
٩٧٢٧١٧
٩٨٢٧١٨
٩٩٢٧١٩
١٠٠٢٧٢٠
١٠١٢٧٢١
١٠٢٢٧٢٢

 ضياء احمد سعد حبشى
 عائشة صالح الدين محمد حسن 

 عادل عالء احمد ابراھيم

â@٤Z٣òÇbÛa@åß @HlI òÇìà©

 عبد الرحمن ممدوح فاروق خليفة
 عبد هللا أحمد محمد أحمد

 عبد هللا محمد ابراھيم عيسى
 عبد هللا وليد عبد هللا محمد امين 
 عبدالجواد ناصر عبدالجواد محمد
 عبدالرحمن روؤف محمد فرحات

 عاصم عبد الرحمن ابراھيم داعس
 عبد الرازق عز فتحى محمد

 عبد الرحمن احمد رجب عبد الرحمن
 عبد الرحمن عالء محمد دسوقى
 عبد الرحمن فايز حسين سعداوى
 عبد الرحمن مدحت محمد شحاتة

 عبير جمعة رجب دكرورى
 عبير شعبان على محمد
 عبير محمد خفاجى محمد

 عبير محمد عبد العزيز عبد الونيس
 عفاف احمد محمد محمود

 عفاف عبدالعزيز محمود عبدالحافظ

 عبدالرحمن مبارك محمد عبدالسالم
 عبدالرحمن محمد الزناتى عبدهللا

 عبدهللا خالد محمد عبدالفتاح
 عبدهللا شعبان محمد علواني

 عبدهللا محمد على محمد
 عبدهللا مختار عبدهللا عبدالسالم

 عال محمد على احمد وھبه

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



 رقم المجموعة:   ٩

 

١٠١٠٢٠

أسماء مھني       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٠٣٢٧٢٣
١٠٤٢٧٢٤
١٠٥٢٧٢٥
١٠٦٢٧٢٦
١٠٧٢٧٢٧
١٠٨٢٧٢٨
١٠٩٢٧٢٩
١١٠٢٧٣٠
١١١٢٧٣١
١١٢٢٧٣٢
١١٣٢٧٣٣
١١٤٢٧٣٤
١١٥٢٧٣٥
١١٦٢٧٣٦
١١٧٢٧٣٧
١١٨٢٧٣٨
١١٩٢٧٣٩
١٢٠٢٧٤٠
١٢١٢٩٥٠
١٢٢٢٩٥١
١٢٣٢٩٥٢
١٢٤٢٩٥٤
١٢٥٢٩٥٦
١٢٦٢٩٥٨
١٢٧٢٩٥٩
١٢٨٢٩٦٠
١٢٩٢٩٦١
١٣٠٢٩٦٤
١٣١٢٩٦٥

 عمر احمد مصطفى خليفة
 عمر محسن صالح محمد
 عمر محمد عبدالغنى محمد
 عمر محمد عبدهللا محمد

 عيده عماد عبد الھادى ھالل
 غاده سالم محمود محمد

 علياء احمد زايد محمد عبدالاله
 علياء احمد عبد الرازق ابراھيم
 علياء عبد الجيد جمعه عبد الجيد

 علياء مختار عمر صاوى
 عماد احمد محمد عبداللطيف

 فاطمه ناجى شحاته سيد
مصطفى ذكى عبد المنعم ذكى

مصطفى كامل حلمى عبد الموجود
مصطفى محمد زكريا محمد
مصطفى محمد قطب ابراھيم
مصطفي جاد ابراھيم جاد

 غاده قاسم محمد على
 غفران محمود شاميه .

 فارس عبدالدايم كريم احمد
 فاطمه جمال محمد يوسف

 فاطمه عبد النبى صالح احمد
 فاطمه عيسى عبد العزيز بھلول

مصطفي جمال مصطفي عبدالحميد
ممدوح محمد خطاب جاد
منار اسالم كامل السيد
منار اشرف محمد توني

منة هللا عبدالحميد غالب عوده صوان
مي سمير محمد منير علي

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



 رقم المجموعة:   ٩

 

١٠١٠٢٠

أسماء مھني       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  مبنى اإلرشادالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٣٢٢٩٦٦
١٣٣٢٩٦٨
١٣٤٢٩٧١
١٣٥٢٩٧٥
١٣٦٢٩٧٦
١٣٧٢٩٧٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠

نادر محمد صابر محمد
نجاه حسام بسيونى احمد

ندى معن محمد عبد الشافى
نوران محمد ابراھيم محمد ابراھيم

ھاجر ھانى فتحى احمد
ھاجر ھالل محمد عبد الجيد

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



 رقم المجموعة:   ١٠

 

١٠١٠٢٠

١٢٧٤١
٢٢٧٤٢
٣٢٧٤٣
٤٢٧٤٤
٥٢٧٤٥
٦٢٧٤٦
٧٢٧٤٧
٨٢٧٤٨
٩٢٧٤٩
١٠٢٧٥٠
١١٢٧٥١
١٢٢٧٥٢
١٣٢٧٥٣
١٤٢٧٥٤
١٥٢٧٥٥
١٦٢٧٥٦
١٧٢٧٥٧
١٨٢٧٥٨
١٩٢٧٥٩
٢٠٢٧٦٠
٢١٢٧٦١
٢٢٢٧٦٢
٢٣٢٧٦٣
٢٤٢٧٦٤
٢٥٢٧٦٥
٢٦٢٧٦٦
٢٧٢٧٦٧
٢٨٢٧٦٨

خديجة السيد حسونة       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

â@٣Z@٢òÇbÛa@åß @HcI òÇìà©
 فرحة ربيع عيسى جودة

 فرياله رضا اسماعيل جبريل
 قمر جمال سيد على

 كريم فريد عبد العزيز عبد السميع
 كريم محمد عبد الحليم حفنى

درجة 
االمتحان

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

 محمد احمد على محمد
 محمد احمد نور الدين محمد

 محمد السيد عبدالسالم السيد حسين
 محمد جمال حافظ عبد المجيد

 محمد جمال عرفه محمد
 محمد حسن محمد حسن ابوالسعود

 كمال محسن كمال احمد
 كوثر على محمود احمد

 لبنى عبد العزيز جمعه عبد العزيز
 لمياء ناصر عبد التواب عبد الصادق

 ليلى يحي محمد احمد
 محمد أحمد محمد محمد

 محمد سعد عمار حسن
 محمد سيد على عبدالحكيم

 محمد شعبان سعداوى مبارك
 محمد صفوت ابو العال نصرى

 محمد عادل محمد ابراھيم العدلى

 محمد حسين ابراھيم احمد
 محمد حسين عبدالجابر كامل

 محمد حماده سعد على
 محمد خليفة صبحى عبداللطيف علي 

 محمد رمضان مصطفى على
 محمد سباق جبر احمد

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

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



 رقم المجموعة:   ١٠

 

١٠١٠٢٠

خديجة السيد حسونة       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٢٩٢٧٦٩
٣٠٢٧٧٠
٣١٢٧٧١
٣٢٢٧٧٢
٣٣٢٧٧٣
٣٤٢٧٧٤
٣٥٢٧٧٥
٣٦٢٧٧٦
٣٧٢٧٧٧
٣٨٢٧٧٨
٣٩٢٧٧٩
٤٠٢٧٨٠
٤١٢٧٨١
٤٢٢٧٨٢
٤٣٢٧٨٣
٤٤٢٧٨٤
٤٥٢٧٨٥
٤٦٢٧٨٦
٤٧٢٧٨٧
٤٨٢٧٨٨
٤٩٢٧٨٩
٥٠٢٧٩٠
٥١٢٧٩١
٥٢٢٧٩٢
٥٣٢٧٩٣
٥٤٢٧٩٤
٥٥٢٧٩٥
٥٦٢٧٩٦
٥٧٢٧٩٧

 محمد عبد الرحيم زارع عبد الرحيم

 محمود عالء السيد عبدالحافظ شعالن
 محمود عماد عبد الباقي عيسي
 محمود محمد ابراھيم عبدالكريم

 محمود محمد حسن ابراھيم
 مروة احمد ربيع عبد التواب
 مروه احمد محمد عبد الغنى

 محمد عبدهللا شحاته عبدهللا
 محمد على حسن على

 محمد على عبد العزيز مصطفى
 محمد علي عبد هللا عبد العزيز

 محمد فتحى محمد محمد
 محمود عبدالسميع فتحى محمد

 مصطفى عادل محمد خلف صالح
 مصطفى محمود شحاته ابراھيم
 مصطفى محمود محمد حسان
 مصطفى محمود محمد محمود

 منار عمر رضا موسى
 منار محمد ھاشم معوض

 مريم أسامة شحاته إبراھيم
 مريم ايھاب محمد عبد المؤمن
 مريم عبد الاله محمد محمود

 مريم عمر عثمان احمد
 مصطفى بدرى المصرى حسن
 مصطفى رجب ناجح ابراھيم

 منال محمود راغب الشربينى ابراھيم
 منه مبروك صالح على

 مھند أحمد عبدربه المحالوي
 مى اشرف محمد شلقامى

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



 رقم المجموعة:   ١٠

 

١٠١٠٢٠

خديجة السيد حسونة       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٥٨٢٧٩٨
٥٩٢٧٩٩
٦٠٢٨٠٠
٦١٢٨٠١
٦٢٢٨٠٢
٦٣٢٨٠٣
٦٤٢٨٠٤

 مي حسام فرغلي محمود
 ناھد صفوت درويش مصطفى

 نجاة اشرف غانم مبروك
 نجالء اشرف عنتر محمود

 ندا ياسر محمد توفيق

 مى خلف محمود خلف
 مى عالء كامل على

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



 رقم المجموعة:   ١٠

 

١٠١٠٢٠

خديجة السيد حسونة       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٦٥٢٨٠٥
٦٦٢٨٠٦
٦٧٢٨٠٧
٦٨٢٨٠٨
٦٩٢٨٠٩
٧٠٢٨١٠
٧١٢٨١١
٧٢٢٨١٢
٧٣٢٨١٣
٧٤٢٨١٤
٧٥٢٨١٥
٧٦٢٨١٦
٧٧٢٨١٧
٧٨٢٨١٨
٧٩٢٨١٩
٨٠٢٨٢٠
٨١٢٨٢١
٨٢٢٨٢٢
٨٣٢٨٢٣
٨٤٢٨٢٤
٨٥٢٨٢٥
٨٦٢٨٢٦
٨٧٢٨٢٧
٨٨٢٨٢٨
٨٩٢٨٢٩
٩٠٢٨٣٠
٩١٢٨٣١
٩٢٢٨٣٢

 ندى وليد جابر ھريدى
â@٤Z٣òÇbÛa@åß @HlI òÇìà©

 نورا عاطف حسانين على
 نورھان ابراھيم سيد صالح

 نورھان خالد محمد عبد الرحمن
 نورھان رجب شعبان اسماعيل
 نورھان محمد حسين عبدالعزيز

 نورھان ياسر سعيد رسالن

 نسرين نبيل احمد اسماعيل
 نسمه عبد الناصر كامل جاد

 نھا محمد احمد محمد
 نھال ابراھيم محمد طرفاوى

 نھلة حجازي كامل أحمد
 نورا تايب سعد عبد الجواد

 ھاجر عاصم فتحى احمد
 ھاجر محمد ربيع عبد الستار حسان

 ھاجر محمد محمد حجازى
 ھاله حمدى انياظ احمد
 ھاله شوقى حفني محمد

 ھايدى جمال ناجى عبدالغنى

 نيرة مدحت سيد عطا
 نيره اسامه يوسف حسن
 ھاجر احمد محمد محمد

 ھاجر اشرف حمدى داخلى
 ھاجر سيد يوسف رياض
 ھاجر شعبان محمد محمد

 ھبة هللا عمر مراد زكى
 ھبه السيدعبدالتواب احمد نجد
 ھدى صابر عبد الفتاح محمد

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



 رقم المجموعة:   ١٠

 

١٠١٠٢٠

خديجة السيد حسونة       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

٩٣٢٨٣٣
٩٤٢٨٣٤
٩٥٢٨٣٥
٩٦٢٨٣٦
٩٧٢٨٣٧
٩٨٢٨٣٨
٩٩٢٨٣٩
١٠٠٢٨٤٠
١٠١٢٨٤١
١٠٢٢٨٤٢
١٠٣٢٨٤٣
١٠٤٢٨٤٤
١٠٥٢٨٤٥
١٠٦٢٨٤٦
١٠٧٢٨٤٧
١٠٨٢٨٤٨
١٠٩٢٨٤٩
١١٠٢٨٥٠
١١١٢٨٥١
١١٢٢٨٥٢
١١٣٢٨٥٣
١١٤٢٩٨٧
١١٥٢٩٨٨
١١٦٢٩٨٩
١١٧٢٩٩٠
١١٨٢٩٩١
١١٩٢٩٩٢
١٢٠٢٩٩٣
١٢١٢٩٩٤

 ھشام محمد ابو الغيث زكى
 ھناء محمد احمد سليمان
 ھند سلوم وجيه جمعه

 ھند سيد عبد العزيز عبد الجواد
 ھند محمد محمود خالد
 يارا محمد على السيد

 ھدير رضا احمد عبد العظيم
 ھدير عبدالرحيم فراج خليفه

 ھدير ھشام عبد الحميد عبد الرازق

 يوسف احمد عوض عثمان
 يوسف سيد فرج السيد
 يوسف سيد كاسب على

 يوسف شعبان ابو بكر محمد
 يوسف عبدالعزيز محمود عطا
 يوسف ھيثم اسماعيل اسماعيل

 ياسر عابدين محمد جاد المولى
 ياسمين أحمد السيد على

 ياسمين السعيد محمد احمد
 ياسمين ربيع خميس معتمد
 ياسمين محمد السيد محمد

 يحيى عبد الناصر ابراھيم احمد

 رانيا رمضان تونى خلف
 عمرو سيد محمد حسانين

 محمد على عبد العظيم عبده
 كريم عصام صادق محمد

 االء رضا عيد احمد
 آية رمضان اسماعيل محمد

 عبدالتواب ناجح عبدالتواب جمعه
 خالد عمر حجازى عبدالسالم

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



 رقم المجموعة:   ١٠

 

١٠١٠٢٠

خديجة السيد حسونة       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي  الثاني]
مكان التدريب:  المبنى الجديدالمدرب:

درجة 
االمتحان

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

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

١٢٢٢٩٧٩
١٢٣٢٩٨٠
١٢٤٢٩٨٣
١٢٥٢٩٨٥
١٢٦٢٩٨٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥

ھدى عبدالرافع عبدالمالك عبدالسيد
ھدي جمال امين اسماعيل

والء محمد يونس حسب النبي
وليد كحول مصطفى عبد النعيم
ياسمين خالد عبدهللا حسوبة

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


