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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون ١المدرب:

 ابتسام حماد محمد حماد
 ابتسام عزت محمد زين الدين

 ابراھيم حمدى عبد الحليم حسن
 ابراھيم خلف ابراھيم زكى
 ابراھيم محمد حسين محمد

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

 احالم نادى عبدالتواب شلقامى
 احمد اسماعيل السيد عبدالجواد
 احمد اشرف سعد حموده الشونى
 احمد اشرف عبد العاطى مرسى 

 احمد اصوللي احمد قناوي
 احمد السيد عبد الحميد ابراھيم

 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 حماده سعيد شيات
 احمد حمدى احمد محمد
 احمد خالد فؤاد فرغلى
 احمد خلف احمد على
 احمد رافت زيدان امين

 احمد ربيع محمد عبد اللطيف

 احمد جابر محمد عبد الغني
 احمد جمال حسن محمد

 احمد جمعه على على أبوناصر
 احمد حسن السيد محمد

 احمد حسين عبد العاطي عبد الحميد
 احمد حسين فتحي جابر

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

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون ١المدرب:

درجة 
االمتحان
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 احمد عاشور احمد علي
 احمد عزالدين ابراھيم قطب

 احمد عزت محمد محمد
 احمد عزت ميصر ابوزيد

 احمد فتحي صديق عبد القادر
 احمد كارم عبدالرسول مرسى

 احمد رضا محمد عبدالجواد
 احمد سيد دياب عبدهللا

 احمد شعبان مصطفى احمد
 احمد شكري محمود محمد

 احمد صبحى لملوم عبد الصمد
 احمد عادل علي وھبه

 احمد نبيه عبدالجابر احمد
 احمد نجاح محمود حسانين
 احمد ھالل متولي عثمان
 ارزاق عبدهللا محمد محمد

 اروى عصام محمد عبدالعال
 اسامه حمدي فتحى أحمد عطية

 احمد محمد مھدى على ابراھيم
 احمد مرزوق شعبان محمد
 احمد مصطفي علي سيد

 احمد منتصر كامل عبد العليم
 احمد ناجي شوبك مبروك
 احمد ناصر على محمد

 اسراء أحمد سيد عبد المحسن
 اسراء احمد ابو المعاطى حسن

 اسراء احمد عبدالعاطى عبدالحميد 
 اسراء ايمن جمال سيد

 اسراء جمال احمد محمد دردير

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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إسالم محمود       جامعة المنيا
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‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون ١المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰
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 اسراء حمدى احمد محمود
 اسراء حنفى محمد حنفى
 اسراء خالف خلف محمد

 اسراء رجب عبدالمنعم على حسين
 اسراء رفاعي احمد عوض
 اسراء زين فتحى عبد الغنى

 اسراء حجازى بشر على

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

 اسراء سعد ضاحى عبد الموجود
 اسراء صفوت عبد الرشيد عبد 
 اسراء طارق عبدالرازق محمد
 اسراء عابد سلطان حسن
 اسراء عبدالنبي عيسي محمد

 اسراء عصام عبدالكريم رشوان

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

 اسراء مصطفى محمد عبد الحافظ

 اسراء محمد امين احمد سالم
 اسراء محمد حسن خفاجى

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

 اسراء محمد شلقامى محمد
 اسراء محمد عبد الخالق جمعه

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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إسالم محمود       جامعة المنيا
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‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون ١المدرب:

درجة 
االمتحان
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 اسراء ناجى محمود وافى
 اسراء نجاح بالل بكر

 اسالم عادل محمد سالم عوض هللا
 اسالم مصطفى على أحمد
 اسالم ناصر حمدى احمد
 اسماء بدر حسين محمود
 اسماء جادهللا خلف مراد
 اسماء جمال محمد محمد

 اسراء يسري عبد التواب عبد الحليم
 اسالم احمد عمر احمد

 اسالم جمال احمد صاوي
 اسالم رضا فتحى حسن

 اسالم رفعت جوده مصطفى
 اسالم شناوى رشاد جمعه

 اسماء رضا عبدالوھاب السيد
 اسماء رضا محمد سعداوي
 اسماء زاھر محمد عبدالغني
 اسماء زھجر محمد سطوحى

 اسماء سيد عبد المجيد عبد الغفار
 اسماء سيد عبدالاله عبدالمنطلب

 اسماء خلف طه محمد
 اسماء ربيع عياد حسين عياد

 اسماء ربيع محمد احمد
 اسماء رجب خلف هللا مصطفي
 اسماء رجب عبدالحميد احمد
 اسماء رجب مبروك عبد هللا

 اسماء سيد فريد سيد
 اسماء سيد مصطفى رياض

 اسماء شحاته شعبان عبدالباقى

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون ١المدرب:
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 اسماء عبد ربه عبد الحكيم عبد 
 اسماء عبدالوھاب ابراھيم عبدالحفيظ

 اسماء عماد محمد محمد
 اسماء محسن رفعت حجازى

 اسماء محمد السيد على
 اسماء محمد خلف مھران

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

 اسماء محمد فكرى محمد
 اسماء محمد فوزى محمد

 اسماء ورداني توني عبد العزيز
 االء احمد محمد محمود
 االء بكر فوزى بھلول
 االء جمال احمد على

 اسماء محمد زغلول عباس
 اسماء محمد سيد محمد

 اسماء محمد عباس احمد محمد
 اسماء محمد عبد هللا محمد

 اسماء محمد عبدالمحسن محمد
 اسماء محمد على عبد المالك

 االء ھاشم عبد الحكم علي
 الحسين جمال محمد شحاته

 االء جمال حسن محمد
 االء حسن عثمان عبداللطيف

 االء خالد قرنى محمد
 االء على عبد القادر عبدالرحمن

 االء عيد خلف محمد
 االء محمود عبد الحميد خليفه

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون ١المدرب:

درجة 
االمتحان
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دعاء يحيا فخرى عبدالرحيم

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

 امانى ابراھيم احمد محمد
احمد محمد انور محمد

اسراء كمال مصطفى عبد اللطيف
اسراء محمود فتحى محمد

بسمه البسيونى صديق الحسينى

 الھام ايمن عبد الحليم عبد الفضيل 

 الحسين محمد عبد العواض محمد
 الشريف محمد قطب خلف هللا

 الشيماء خليل عبد العزيز محمد
 الشيماء محمد ابوبكر احمد فؤاد 

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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إسراء محمد عبد الرازق       جامعة المنيا
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السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
 مكان التدريب: فنون ٢المدرب:

 امانى جمال الصغير ذكى محمد
 امانى سعيد سعداوى عبده

 امانى محمد عبد السند عبد الحميد
 امانى مصطفى فرج طوسن

 امانى يونس عبد العليم إبراھيم

درجة 
االمتحان
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 امنيه سيد جابر عبدالعظيم
 امنيه عصام جابر احمد طه
 امنيه عماد سيد عبد النعيم

 امنيه محمد تونى فھيم
 امنيه محمد حسن حامد
 امنيه محمد فوزى السيد

 اماني نصر يوسف علي
 امل ابراھيم محمود عبد القوي

 امل عبدالوكيل عبدالسالم عبدالحميد
 امنيه ابراھيم احمد حسن

 امنيه احمد عبدالعزيز محمد
 امنيه رمضان ابو القاسم نجيب

 اميره حمدى الھادى محمد
 اميره راضى احمد سالم قرنى
 اميره ربيع كامل عبد المطلب

 اميره ربيعى سيد حسن
 اميره رضا سعد حيدر

 اميره صالح محمد حسن

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

 اميره اشرف احمد عزوز
 اميره اشرف ھادى عبد الحميد
 اميره جمال حسين عبدالوھاب
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ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
 مكان التدريب: فنون ٢المدرب:
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 اميره ممدوح احمد جويد
 اميره ھاني طه عبد الحفيظ

 اميره ھشام احمد عبد العظيم محمد
 اميره يوسف انور احمد

 اميمه فتحى كمال عبد العليم
 اميمه كامل احمد عبد الفضيل

 اميره عاشور محمد محمد
 اميره عبدالباسط عبدالشافى خليل

 اميره على عبد الباقى حافظ
 اميره محمد عبد الشافي كردي

 اميره محمد منسى صديق
 اميره محمود صالح محمود

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

 ايمان ربيعى كامل عزالدين السيد
 ايمان رمضان عبدالباقي صادق

 ايمان عبد الغنى رياض عبد الغنى

 انتصار محمد محمد فتح الباب
 انوار شعبان احمد زكى
 ايمان احمد ثابت محمد
 ايمان احمد محمد احمد
 ايمان انس محمد محمد

 ايمان جالل عبدالمعطى صادق

 ايمان محمد حجازي عبدالمجيد
 ايمان محمد عبد الحميد على
 ايمان محمود على عبد الباقى
 ايمان مختار زھران عبدالسالم

 ايمان مفتاح خليفة موسي

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
 مكان التدريب: فنون ٢المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰
شھر .......شھر .......شھر .......شھر .......
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 ايمان يحى محمد محمود
 ايمن حسين عبدالعاطي حسن

 ايمن محمد جابر احمد
 ايمن محمد عبدالحميد محمد

 ايناس محمد جمعة عبد الودود
 ايه ابو بكر ابراھيم عبد العزيز

 ايمان مھلل احمد ابراھيم حسين

 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

 ايه احمد على محمود سعيد
 ايه احمد محمد دسوقي

 ايه اسماعيل محمود اسماعيل
 ايه اشرف محمد حامد

 ايه هللا نبيل محمد فراج
 ايه تامر فاروق محمد

 ايه سيد عبد العاطى حسن
 ايه شعبان سعيد احمد
 ايه عامر على محمد

 ايه عبد الغفار عبد الواحد خليفة

 ايه راضى ناجى عبدالحكيم
 ايه ربيع محمود على
 ايه رجب جمعه حيدر

 ايه رمضان محمد توفيق
 ايه سيد خالف عثمان

 ايه سيد رياض عبدالغنى

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
 مكان التدريب: فنون ٢المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰
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 ايه عبد المنعم رياض محمد
 ايه عبد ربه عبد الجليل عمر

 ايه محمد احمد على
 ايه محمد حسين محمد

 ايه محمد رجب محمد حسن
 ايه محمد شربينى حسن

 ايه محمد عبد الناصر سيد
 ايه محمد يوسف فھمى

 ايه عزالدين قاضى صقر
 ايه عصام شعبان امين
 ايه عوني سليمان حسن
 ايه عيد عبدالرحمن محمد
 ايه فتحى محمود حامد
 ايه كمال عبدهللا كمال

 ايه ھشام محمد ابراھيم
 ايه ھندى عزوز عبدالقادر
 ايه يحيى احمد عبد الحفيظ

 ايھاب اسماعيل محمد عبد الاله
 بسمله خالد ابراھيم محمد
 بسمه باھي علي سليمان

 ايه محمود حسين عبدالحميد
 ايه مخلوف على عبد هللا
 ايه منسى على عبد الكريم
 ايه ناجح عبدالرشيد حبيب

 ايه ناجى امين قطب
 ايه ناصر مزيون عبد الرحيم

 بسمه عادل احمد محمد
 بسمه عالء محمود احمد

 بسمه يسرى صادق عبد البصير

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
 مكان التدريب: فنون ٢المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa
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 بالل محمد خميس حافظ
 بيسم عبد الناصر حسين ابراھيم

 تھانى مشھور على الھم
 تيسير ادريس ادريس عبدالقوى 
 تيسير خالد محمد عبدالرحمن
 جمال رمضان محمد مرسي

 بسنت محمد محمد على محمد
 بشار على محمد احمد

 بطه تال احمد على

 جھاد منصور سلطان محمد
 جھاد ناصر حسن محمود

 جيھان مصطفى رشدى محفوظ
 جيھان ياسر شعراوى سيد

 حازم على محمد خليل
 حازم وافى منصور ابراھيم

 جمال محمد يوسف حربي
 جھاد جمعه رجب محمد
 جھاد جمعه محمد ابوبكر

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

 حسناء حجازى محمد موسى
 حسناء صالح محمود يونس

 حبيبه سلطان امين سليم
 حسام محمد سلطان ابراھيم
 حسن جمعه حسن عبدالاله
 حسن ھيبه مصطفى سيد
 حسناء احمد صالح احمد

 حسناء اشرف قاعود عبد الحليم

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
 مكان التدريب: فنون ٢المدرب:

درجة 
االمتحان
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 خلود لطفى حسن مجلى

 حنان حماد ابراھيم على
 حنان فرج كمال عثمان

 حنان محمد جوده عبدالغنى
 حورية احمد قاسم محمد
 خالد ممدوح سعد جمعه

 خديجه بدر الدين نجاتى على
 خلود احمد الطاھر محمد
 خلود جمال رجب محمد

 خلود حمدى عبد الحميد محمد

 حنان ابراھيم سيد عبدالرحمن

 حسناء محمد مغربى مغربى
 حسنيه عبدهللا رياض عبد الغنى

 حسين احمد نزيه محمد
 حسين كمال ھاشم عبد الغنى

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
 مكان التدريب: فنون ١المدرب:

 خلود محمد احمد سالم
 داليا صالح جابر دكروري

 داليا صالح عبد الرشيد عبد الرحمن
 داليا عبدالحليم حافظ عثمان
 داليا عبدالسالم محمد سالم

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

 دعاء صابر عبد العزيز على
 دعاء طاھر عبد الجابر محمد
 دعاء عطيه عمر عبدالغني

 داليا قاسم محمود عبد الغنى
 داليا مجدى صالح اسماعيل

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

 دنيا رضا محمد احمد جدامى
 دنيا محي احمد وھبه

 دينا خالد ممدوح عبد هللا
 دينا عماد احمد فؤاد

 دينا عيد حسن عبدالحليم
 دينا محمد علي ابراھيم

 دعاء على نصر عبد التواب
 دعاء محمد ابراھيم محمود
 دعاء محمد شحوت سيف

 دعاء مصطفى حشمت عبدالمالك
 دنيا اسماعيل عبد الحميد صاوى

 دنيا حميدو كرم سيد الشويخ

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dpbjí‰†nÛa@òíìÌÜÛa@@C
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السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
 مكان التدريب: فنون ١المدرب:

درجة 
االمتحان
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 رانيا حماده محمود حماده
 رانيا شعبان عبد العزيز عبد الحميد

 رانيا يحى رشدي محمود
 رباب أبو المجد صادق محمود

 رباب باسم فتحى على
 رباب محمود على شحاته

 دينا محمد عونى عبدالرحيم
 رؤيا احمد شربينى عباس

 رانا فوزى حلمى محمد زيتون
 راندا رجب مخلوف محمد

 راندا عبد الواحد ابو النور عبد 
 رانيا جمال عبد العزيز محمد

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

 رحاب على سيد عبد الرحيم
 رحاب ياسر ابو الفتوح عبدالحميد

 رحمه خليفه على ابراھيم

 رجاء سيد عبده حسين
 رجب جمال رجب مھني

 رحاب ابو العيون عبد الحسيب عبد 
 رحاب احمد فتح الباب احمد

 رحاب جمال رجب كامل
 رحاب خالد عبد الرحمن صادق

 رحمه رجب ذكي الكويس
 رحمه رجب عبد العزيز حسانين

 رحمه شحاته عبدالعظيم عبدالجواد
 رحمه عبدالھادى محمد محمد

 رحمه عالء عرفه محمد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
 مكان التدريب: فنون ١المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧

 رشا ابراھيم محمد عطية
 رشا شعبان صدقي محمد
 رشا طلعت حامد على

 رشا محمد محمود محمد
 رضا احمد ابو النصر احمد الوصيف

 رضا عبدالعزيز عبدالوھاب 

 رحمه فايز رشدى محمد

 رضوى خالد احمد السيد احمد 
 رضوى على رجب محمد

 رغد عبدالباقى عبدالمجيد عبدالباقى
 رغده حمدى ربيع محمد مقاوى

 رغده على عبد الحكم عبد الرازق
 رقيه احمد عطا على

 رضا فرغلى احمد عبدالحكم
 رضا محمد سالم حميد

 رضا مصطفى حسن محمد
 رضوه صفوت أحمد إبراھيم

 رضوه طه سالم محمد
 رضوه عبد المحسن خضر فضل

 روان ھشام حسن عبدالسالم
 ريحاب مؤمن اسماعيل يحى

 ريھام حمدى عبدالمنعم حسين
 ريھام سليمان محمد سليمان

 رقيه جمال احمد عبدالجواد
 رقيه حسن عبدالعزيز حسن
 رقيه رفعت عبدالباقى على
 رمضان احمد صابر احمد
 روان احمد محمد حسن
 روان خالد مصطفى احمد
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السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
 مكان التدريب: فنون ١المدرب:

درجة 
االمتحان
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١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦

 ريھام فرج عبدهللا فرج عبد هللا
 ريھام كسبان فتحى مرسى

 زينب رمضان تونى عبدهللا
 زينب على عبد الحفيظ عبد العظيم

 زينب محمد عبد هللا حسين
 سارة خالد يوسف ياسين
 ساره ايمن صالح احمد

 ساره حمدى احمد عبدالوھاب

 ريھام محمد حسن محمد
 ريھام ياسر عبدالمنعم ابراھيم 

 زياد خميس محروس محروس محمد
 زيزى محمد فولى احمد
 زينب احمد يوسف احمد

 زينب بدرى خلف عبد الولى

 ساره عمر محمد سيد
 ساره ماھر شاكر عبد الحليم
 ساره محمد ابراھيم لبيب

 ساره محمد صالح محمد حسين
 ساره محمد فاروق سيد
 ساره محمد معتمد محمد

 ساره خميس محمد كامل
 ساره رفعت احمد فتح الباب

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

 ساره محمدين سيد محمد
 سالمان ابراھيم محمود ابراھيم
 سالمين محجوب محمود على

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



 رقم المجموعة:   ٣

  

١٠١٠٢٠

سميرة سعيد       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
 مكان التدريب: فنون ١المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

١١٧
١١٨
١١٩
١٢٠
١٢١
١٢٢
١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥

 سعد محمد سعيد محمد
 سعيدة تغيان عبد الحفيظ ابراھيم
 سلمى حسان محمد عبدالناصر
 سلمى خالد عبدالرحيم حمزه
 سلمى صابر محمد عبدالحكيم
 سلمى عاصم عزام عبد الجيد

 ستھم جمعه امين جمعه
 سحر زغلول على عبدالحميد

 سحر ھشام محمد طه

 سمر احمد خضراوي علي
 سمر رضا عبد الجابر عبد المحسن

 سمر عفيفى محمد حسن
 سمر مبروك محمد دخيل

 سميحة بغدادى طاھر عبدالحميد
 سميره عاطف سعيد محمد

 سلمى عيد صبحى سليمان
 سلمى قاسم عبدالصبور عبد الحليم
 سلمى محمود لطفى محمد كامل
 سلوان محمود احمد محمد على
 سلوى على محمد عبدالغفار
 سمر احمد حسن اسماعيل

 سھام طاھر عنتر احمد
 سھام عادل محى الدين عبدالرازق

 سميه عبدالقادر عبدالرازق عبدالقادر
 سميه محمود محمد عويس

 سميه ھالل يونس سيد
 سندس أحمد حسين السيد

 سندس ايھاب فؤاد عبد الغنى
 سندس محمد السيد مدكور

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



 رقم المجموعة:   ٣

  

١٠١٠٢٠

سميرة سعيد       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy@pbu‰…

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
 مكان التدريب: فنون ١المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠
١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٥
١٦٦
١٦٧
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧١
١٧٢

سھام محمد ابراھيم السيد
شيماء عالء محمد ابوالعال

ساره خيرى اسماعيل ابراھيم
صابرين محروس عبدالتواب عطا

 سھيله العبيدى كامل عبد الصمد

 سھام ھاشم عبدهللا عبد المولى
 سھى السيد حسين السيد

 سھير قطب عبدالسالم احمد
 سھير محمود صديق محمد

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



 رقم المجموعة:   ٤

  

١٠١٠٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون ٢المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

 سھيله غنام صدقى محمد
 سھيله محمد رياض محمود
 سيد محمد سيد عبدالرحيم

 سيده جابر عبدالمعبود احمد
 شربات بكر سعد محمد

 شروق جابر احمد فنجرى

 سھيله خالد احمد اسماعيل
 سھيله سامح محمد مصطفى محمد
 سھيله ضياء فوزى عمرحموده

 سھيله عادل احمد ابراھيم
 سھيله عيد محمد ابراھيم

 شھد رجب محمد مرسي
 شھيرة رمضان خلف سيد
 شيرين ابراھيم احمد مھدى

 شيرين محمد محمد عطيه محمد
 شيماء ابو الوفا رشاد شتيوى

 شيماء احمد نبيه احمد

 شروق جعفر محمد عبد الحليم
 شروق راضى نصر ابراھيم
 شروق وائل طباع عيسى

 شريف عادل عبدالستار زين الدين
 شرين سامي سمير حلمي

 شمس محمد عوض محمد جبريل 

 شيماء اشرف عطيه شاكر
 شيماء اشرف محمود عيد

 شيماء بالل حسين عبد النعيم
 شيماء جمال عيد علي

 شيماء جمال محمد عبدالناصر
 شيماء رضا محمد فتح الباب

@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

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون ٢المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨

 شيماء رمضان فارس محمد
 شيماء سعيد احمد سعيد

 شيماء شعبان على ابراھيم
 شيماء عاشور حسين حسين

 شيماء عبد العليم حموده عبد العليم
 شيماء عالء ابراھيم محمد

 شيماء محمد بندري ھاشم
 شيماء محمد محمد طه

 شيماء ممدوح عبدالتواب السيد
 شيماء نادى محمد زيدان

 شيماء ھالل ابراھيم عبدالكريم
 صابرين محمد عطاالكريم عبد اللـه

 شيماء على عبدالحميد عبدالصالحين
 شيماء عيد احمد مرسي

 شيماء عيد عبدالعظيم محمد
 شيماء قطب حسن جمعه
 شيماء كمال محمد خضر
 شيماء محسن على محمد

 طارق محمد جالل محمد
 طارق محمود محمد االمين
 طاھر ربيع على محمود

 طاھر عبدالباسط عيد كامل
 طاھرة اشرف ربيع عبدالقادر

 صباح محمد حماد على
 صالح محمد ربيع عبد الوھاب محمد

 ضحى ربيع حسين ابراھيم
 طارق عامر صديق على

 طارق عطا عبد العزيز عباس
 طارق محمد انور علي

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



 رقم المجموعة:   ٤

  

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون ٢المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧

 طه خلف محمد عبد هللا

 عبد هللا رشدى محمد محمد
 عبد هللا محمود محمد محمود
 عبد هللا منصور عبدهللا محمد

 عبدالرحمن حمد عبدالرحمن محمد
 عبدالرحمن حمدي محمد ناجي ذكي

 عبدالرحمن خلف ابراھيم محمد

 طه سليمان عبد هللا ريان
 عائشه محروس رمضان محمود

 عاصم عبد الرحمن ابراھيم داعس
 عامر مرزوق حسن علي

 عبد الحسيب حسين عبد الحسيب 
 عبد هللا اشرف حسن خريشى

 عبدالكريم مدين عبدالحميد عياد
 عبدهللا اشرف ربيع عبدالرازق
 عبدهللا سيد محمد امين حسان

 عبير احمد حسن فرحات
 عبير احمد عبد التواب عبد القوى

 عبير عبد العزيز السيد احمد

 عبدالرحمن لملوم عبدالحكيم حسن
 عبدالرحمن محمد عبدهللا محمد

 عبدالرحمن محمد على عبدالوھاب
 عبدالرحمن محمد محمد عبدالغني
 عبدالرحمن محمود محمد عثمان
 عبدالرحمن موسى كامل موسى

 عبير محمد خفاجى محمد
 عبير محمد عبد العزيز عبد الونيس

 عزالدين علي احمد عطا هللا
 عزه بھاء زكى مھنى

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

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون ٢المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦

 عزه فرغلى زغلول سليمان
 عزيزه رجب جمال محمد

 عصام الدين جمال محمود محمد
 عصام خالد حسين احمد

 عصام سيد شوقى عبدالمتجلى
 عفاف سامى خلف عبدالعزيز

 عزه جمال احمد عبدالنبى
 عزه طارق عبد الرحمن طلعت 

 على رضا عبد النبى محمد
 على عبد الباسط عبد المغنى على

 على قدرى سيد عامر
 علياء عبد الجيد جمعه عبد الجيد

 علياء على محمود محمد
 علياء محمود محمد بيومي

 عفاف عبدالعزيز محمود عبدالحافظ
 عال عبد الستار قاسم فالح

 عال عالء الدين حمدى عبد النعيم
 عال محمد على احمد وھبه

 عال محمود عبد الحميد محمود
 على احمد محمود احمد

 عمر محمد نياظ طه
 عمرو احمد تونى عبد اللطيف

 عمرو اسامه سيد محمد

 علياء مدحت مسرى إبراھيم
 عمر حسين سيد حسين
 عمر خلف محمد حسين

 عمر رمضان محمد محمود
 عمر محمد جيد ابو المجد
 عمر محمد عبدهللا محمد

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



 رقم المجموعة:   ٤

  

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون ٢المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

١١٧
١١٨
١١٩
١٢٠
١٢١
١٢٢
١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
 فاطمه محمد محمود محمد١٤٥

 فاطمه عيسى عبد العزيز بھلول

 فاطمه سعد على احمد
 فاطمه عبد العليم رضا السيد
 فاطمه عبد النبى صالح احمد
 فاطمه عصمت لطفى محمد
 فاطمه عالء محمد رافت

 فاطمه على ابوعونة احمد
 فاطمه عمران محمد محمد

 فاطمه عمرو زغلول عواد سيداحمد

 فاطمه رضا محمد محمد

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

 فاطمه الزھراء احمد عبدالعظيم 
 فاطمه الزھراء بھاء احمد اسماعيل

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

 عنان احمد زيان احمد
 عيده عماد عبد الھادى ھالل

 غاده رجب احمد ابراھيم
 غاده طلعت محمد جالل
 غاده قاسم محمد على
 غاده محمد على محمد
 غفران محمود شاميه .

 فاتن عبد المنعم عبدهللا رجب
 فارس خلف خليفة منازع

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



 رقم المجموعة:   ٤

  

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون ٢المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠
١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٥
١٦٦
١٦٧
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧١
١٧٢
١٧٣
١٧٤

 فاطمه ھدية محمود عبد الرازق
 فايزه رافت محمود محمد

عبدالرحمن عصام على سيد احمد
فاطمه يحى جابر يونس

عبدالرحمن فھد بخيت عبدهللا
عبدهللا بدر راشد الرومى

عصام حسين امبيشى حسين

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



 رقم المجموعة:   ٤

  

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون ٢المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

١٧٥

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



 رقم المجموعة:   ٥

  

١٠١٠٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون١المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

 فرياله عمار حلمى عبداللطيف
 فريد محمد محمد محمود حمد

 قمر جمال سيد على
 كريم رفاعى محمد تونى

 كريم ماھر السيد احمد بخيت
 كريم محمد شعبان صالح

 فايزه ناصر شحاته فرغلى
 فرج خالد فرج محمود

 فرحه رؤوف ابو المكارم عبداللطيف
 فرحه شعبان رمضان محمد
 فرحه محمد حربى محمود

 لمياء ماھر فريد حفظى
 لمياء مخلف ذكى على

 لمياء ناصر عبد التواب عبد الصادق
 ليلى رجب محمد يوسف
 ليلى يحي محمد احمد

 ليلي ياسر عبدالسالم عبدالسالم

 كريم محمد عبدالغنى عبدالمجيد
 كريم محمد محمد سيد
 لبنى حسين عطيه على

 لبنى محمد السيد عبدهللا عبد القوى
 لمياء حماده محمد صاوى

 لمياء رمضان محمد ابوالليل

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

 محمد احمد خلف عبد هللا

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

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



 رقم المجموعة:   ٥

  

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون١المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨

 محمد احمد محمد كامل عبدالعليم
 محمد احمد نور الدين محمد

 محمد اسامه جمال ذكى
 محمد اسامه محمد لطفى حسن

 محمد السيد قاسم جمعه
 محمد انور عبدهللا جمعه

 محمد حميد كامل محمد
 محمد ربيع محمود محمد
 محمد رضا راغب ابراھيم
 محمد سالم محمد ابوبكر
 محمد سيد محمد خليل

 محمد شاھين سلطان توفيق

 محمد بدر ابوالعال عبدالحميد
 محمد ثروت ابراھيم شحاته

 محمد جمال عبد الرسول عبد الحكيم
 محمد جمعة سيد عبد هللا
 محمد جمعه محمد عيد

 محمد حسنى حامد جادالمولى

 محمد عبد المھمين احمد عبد 
 محمد عبد الواحد امين يوسف
 محمد عبدالستار محمد ابراھيم

 محمد عبداللطيف سيد عيد
 محمد عبدهللا محمد على ربيع

 محمد شعيب حسن عبد الفتاح
 محمد طه حسين عبد القوى

 محمد عادل الفي تھامي
 محمد عامر عثمان سيد

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

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



 رقم المجموعة:   ٥

  

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون١المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧

 محمد عبدالنبى شعبان عبدالقادر

 محمد على محمد على عبدالكريم
 محمد عمار نجيب العبد

 محمد عمر الراغب .
 محمد كرم ابراھيم ناجى عبدالمقصود

 محمد محمد شحاته احمد
 محمد محمود على عبد اللطيف

 محمد عصام الدين عبد التواب مھني
 محمد عالء الدين محمد يوسف

 محمد عالء محمد على الشرقاوى
 محمد علوانى الصغير احمد عبيدهللا

 محمد على ابراھيم عبدالكريم
 محمد على رفاعى على

 محمد ياسر محمد خيرى عبد الظاھر
 محمود احمد فؤاد عبدالظاھر

 محمود السيد سليمان السيد على
 محمود جالل ابراھيم محمد

 محمود جمال رمضان عبدالسالم
 محمود حسين محمد مرعى

 محمد مخلوف محمد ابوبكر
 محمد مذھل طلق مذھل العازمي
 محمد مصطفى اسماعيل محمد
 محمد مصطفى محمد ابراھيم

 محمد مصطفى محمد على عمرو
 محمد نصر الدين صالح ابراھيم

 محمود رضا محمد عليوه
 محمود طارق ابوزيد عبد العزيز
 محمود عبدالبصير احمد محمود

 محمود عبدالخالق محمد عبدالخالق

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



 رقم المجموعة:   ٥

  

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون١المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦

 محمود وفقى سعد على حسونه
 مختار محمد مختار محمد
 مرفت سيد حسن متولي

 مرنا عبد العزيز اسماعيل حسن
 مروة احمد ربيع عبد التواب
 مروه اشرف فاروق محمود

 محمود محمد محمود عبدالحكيم
 محمود نصر الدين سيد محمد

 مريم ضرار محمود عبدالحليم
 مريم عبد الكريم محمد سعد
 مريم عبدالرحمن كامل دھان

 مريم محمد على محمد
 مريم محمود عبد الرازق عبد الحميد

 مريم ياسر محمد ظريف

 مروه جمال محمد ابوالليل
 مروه عالء مصطفى محمد
 مروه عنتر جبر عبدالباقي

 مروه محمد عبد الحميد احمد
 مريم ايھاب محمد عبد المؤمن
 مريم حسين ابراھيم حسين

 مصطفى محمد عبدالخالق عبدالمنعم
 مصطفى نصحى عبدالغنى محمد
 مصطفى ياسر صالح الدين صابر

 مصطفى جمال فھمى محمد
 مصطفى جمال مصطفي محمد
 مصطفى رجب ناجح ابراھيم

 مصطفى شھرى محمد ابراھيم
 مصطفى قاعود يونس شعبان
 مصطفى محمد سيد ابراھيم

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



 رقم المجموعة:   ٥

  

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون١المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

١١٧
١١٨
١١٩
١٢٠
١٢١
١٢٢
١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥

 معاذ ابراھيم على طلبه رفاعى
 معاذ ضاحى محمد امين

 منار احمد صالح عبد العظيم

 منار عبد محمود عبد
 منار عراقى عثمان محمد
 منار عمر رضا موسى

 منار عمر قطب اسماعيل
 منار مختار محمد عبدالعزيز
 منار نصرالدين عباس على

 منار احمد عبد الحميد خليفه
 منار احمد فؤاد السيد

 منار حربى عبدالعزيز عبدالغنى
 منار رضا رجب ابراھيم
 منار زكي مسعد شامه
 منار صابر سعيد كريم

 مھا خليل كامل حافظ
 مھا سعد كامل امين
 مھا على فولى رجب

 منال ابراھيم محمد حافظ
 منال طلعت محمد فھيم

 منال محمود راغب الشربينى ابراھيم
 مندراوى عارف امين مندراوى
 منه فرحات على عبد العظيم

 منى ربيع نجيب محمد

 مھا فتحى ابو العيد محمد
 مھا ماجد شحاته محمد

 منى رمضان محمد حافظ
 منى شفيق عبد الجواد محمد

 منى عالء ناصح حسين

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



 رقم المجموعة:   ٥

  

١٠١٠٢٠

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

‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون١المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠
١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٥
١٦٦
١٦٧
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧١
١٧٢
١٧٣
١٧٤

محمد صالح فتحى محمد
محمود سعيد حسن ابوطالب
مريم ناصر حميده عبدالغنى

 مى عالء كامل على

 مھا نادي عمر سنوسي
 مى احمد مشھور احمد

 مى الجارحى احمد الجارحى
 مى جمال احمد جاد

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



 رقم المجموعة:   ٥

  

١٠١٠٢٠

أسماء مھني       جامعة المنيا
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‰ìš§a

السنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ [الفرقة الثانية] [ الفصل الدراسي  األول]
مكان التدريب: فنون١المدرب:

درجة 
االمتحان

Êìàa

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

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

١٧٥
١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٩

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



 رقم المجموعة:   ٦

  

١٠١٠٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

 ندى ربيع فؤاد عبدالحليم
 ندى رضا ابواليزيد محمد مصطفى

 ندى رضا سيد عبد الحكيم
 ندى صفوت ھارون محمد

 نسرين ياسر احمد محمد عبدالباقى
 نسمة شمس الدين شرقاوى محمد

 ندا احمد عبد الظاھر حسانين
 ندا ربيع محمد نادى

 ندا نادى فھيم عبدالكريم
 ندى احمد ثابت عبدالجليل

 ندى الباز احمد على محسب زايد
 ندى جمال رشدى حافظ

 ناھد صفوت درويش مصطفى
 نجاة اشرف غانم مبروك
 نجالء على ماھر عثمان

 نجالء مصطفى احمد عرابى
 نجوى إبراھيم شعبان عبد الوھاب

 نجوى سعيد محمد امين

 نادر مجدى عبد الفتاح عبد الستار
 نادره احمد محمد إبراھيم
 ناديه ابراھيم شعبان على

 ناديه صالح صالح عبد الصالحين
 ناديه محمود احمد جمعه

â

       جامع

المدرب؛  
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مكان التدريب: فنون ٢المدرب:
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٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨

 نورھان اشرف سيد محمد
 نورھان اشرف معتوق ھاشم

 نورھان بلبل حسن عبدالمقصود
 نورھان سعداوى سعد عبد الحق
 نورھان سيد محمد محمد الصغير

 نورا سيد محمود حسن الخطيب
 نورا عزت عبدالوھاب حسين

 نورا محمد سيد موسى
 نورا محمد شوقي محمد
 نورا مرتضا ابراھيم ادم

 نورھان ابراھيم سيد صالح

 نھال مجدى احمد ثابت
 نھلة رأفت سعيد عبدالصالحين

 نھله مطراوى محمد على علوان
 نور هللا ياسر محمود على
 نورا تايب سعد عبد الجواد
 نورا جمعه محمد عبدالحافظ

 نعمه فؤاد علي حسن
 نعمه فرج ابراھيم عبدالسند

 نعيمة محمود كامل عبدالوھاب
 نھا سيد عبد العظيم حسين

 نھا محمد احمد محمد
 نھاد صالح محمد عرابى

 نسمة صبحى عبد الفتاح محمد
 نسمة عادل محمد حسن

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

 نعمه اشرف عبد الستار سيد 

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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مكان التدريب: فنون ٢المدرب:
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٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧

 ھاله رضا محمد السيد
 ھاله سيد ھارون عبد الونيس
 ھاله عبد العزيز سيد اسماعيل

 ھاله عالء جمال شحاته
 ھايدى اشرف عطيه على

 ھاجر محمد عبدالمولى فرحات
 ھاجر محمد محمد حجازى
 ھاجر ھانى محمود محمد

 ھاله جمعه عبدالحافظ عبداللطيف
 ھاله حمدى انياظ احمد

 ھاجر السيد احمد احمد
 ھاجر ايمن محمد محمود
 ھاجر جمال محمد محمد

 ھاجر عاطف سطوحى ابوطالب
 ھاجر على عبدالعظيم حسن
 ھاجر مجدى كمال محمد

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

 نيره محمد مصطفى مصطفى عبد المجيد 
 ھاجر احمد محمود عبد المجيد
 ھاجر اسماعيل محمد محمود

 نورھان صابر سعد شعبان
 نورھان عالء محمد عبدالعظيم

 نورھان عمر عبدالعزيز عبدالجليل
 نورھان فتحى امبابى ابراھيم

 نورھان محسن صالح الدين عثمان
 نورھان مصطفي سيد امين

 نورھان سيد ميصر محمود

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦

 ھند محمد محمود خالد
 ھويدا احمد خلف حسن

 وجدان عبدالدايم احمد عبدالقادر
 ورده السيد محمد رجب عويس

 ھناء مصطفي اسماعيل محمد
 ھند حسين عبد هللا محمد
 ھند خليفه حسن احمد
 ھند سلوم وجيه جمعه

 ھند سيد عبد العزيز عبد الجواد
 ھند محمد محمد مسعود غريب

 ھدير اشرف عاطف عبد الحليم
 ھدير عبدالعليم شعبان قاسم
 ھدير محمد عبدالفضيل احمد
 ھدير محمود ابو الفتح احمد
 ھدير منصور محمد حسن

 ھديه عادل كامل عبد الرحمن

 ھبه فؤاد عبدالحكم كامل
 ھبه مصطفي محمد نياظ
 ھدى تايب رمضان احمد
 ھدى حسان عبد هللا احمد
 ھدى عسران توفيق احمد

 ھدى فوزى جابر جاد

 ھايدى محمد ناجى محمد خليل
 ھبه السيدعبدالتواب احمد نجد
 ھبه هللا محمود سيد عبد المنعم

 ھبه حسن محمد محمد
 ھبه حنفى محمود احمد
 ھبه عماد محمد يوسف

 ھايدى محمد احمد محمد ابوشوك

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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مكان التدريب: فنون ٢المدرب:
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١١٧
١١٨
١١٩
١٢٠
١٢١
١٢٢
١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥

 ياسمين حربى فاروق عبدالمنعم
 ياسمين خالد محمد الدمرداش عبد 

 ياسمين ربيع خميس معتمد

 والء وائل احمد جمعه بحر
 يارا عشرى محمد سليم

 ياسر عابدين محمد جاد المولى
 ياسمين احمد نصر الدين محمد
 ياسمين اسماعيل احمد سيد
 ياسمين جمال كامل محمد

 والء علي فرغلي محمود
 والء عيد على محمد

 والء عيسى عبدالعاطى عيسى
 والء محمد طه محمد

 والء محمد عبد العظيم عبد المنعم
 والء مصطفى محمد على

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

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

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

 والء رضا بطل جمعه
 والء رفاعى فوزى رفاعى

 ورده امين محمود عالم
 ورده خليل عبدالغنى خليل

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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١٤٧
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١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣

 يوسف ياسر اسماعيل ابراھيم
 يونس محمود يونس عبد الغنى

ھويدا محمد احمد مصطفى

 ياسمين محمد حسن على
 يسر يحيي محمد رفعت ھاشم
 يمني عالء فتحي عبد الھادي

 يوسف حسن فتح الباب عبدالرحمن
 يوسف سيد كاسب على

 يوسف عبد الحميد سعيد عبد الحميد

 ياسمين طاھر محمد طلبة
 ياسمين عماد على مصطفى

 ياسمين محمد اسماعيل محمد

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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١٠١٠٢٠
١
٢
٣
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٥
٦
٧
٨
٩
١٠
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١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

 اسراء خالد جمال محمود
 اسراء عبدالرحيم عبدهللا عبدالرحمن

 اسراء محمد على حسين
 اسراء ناصر جمعه احمد

 اسالم ابوالعزايم محمد عبدالجليل
 اسالم اسماعيل ابراھيم موسى

 احمد محمد عنتر عطا
 احمد محمود الكاشف محمد
 اسامه امام فولي عبدالعزيز

 اسامه عبد هللا عبد القوى عبد هللا
 اسراء احمد على حسن

 اسراء اشرف محمد عبدالمطلب

 احمد سيد نصر الدين احمد
 احمد شريف محمود خليل

 احمد عثمان على حامد محمد
 احمد محمد جارحي عبدالظاھر عباس

 احمد محمد عبدالرحمن احمد
 احمد محمد على ابراھيم

 ابراھيم رجب عوض احمد
 احمد جمال يحى على
 احمد حسن احمد حسن
 احمد سمير سعد سيد
 احمد سيد بغدادى سيد
 احمد سيد حسين محمد

 آية رمضان اسماعيل محمد
 ابتسام محمود محمد فولى
 ابراھيم ابوبكر ابراھيم انور
 ابراھيم بدينى محمود خلف
 ابراھيم حسن ابراھيم محمد
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٥٤
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٥٦
٥٧
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 اميره تركي حسين محمود
 اميره رجب عيد رجب

 اميره رمضان على محمد
 اميمه مجدى عبد الغنى على

 اميمه نبيل عبدالعظيم عبدالغني

 الھام على محمد عثمان
 امل ابوالسعود عبدالرشيد سيد

 امل خالد منازع محمد
 امنيه ابراھيم محفوظ عبدالرحمن
 امنيه محمود محمد عبد الجواد

 امير ياسر محمد عبدالعزيز

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

 االء رضا عيد احمد
 االء صالح عبد الستار ابراھيم
 االمير احمد عشماوي رؤوف 

 اسماء رمضان خالد محمد
 اسماء سامى امبابى رجب

 اسماء صالح توفيق عبد الغني
 اسماء عبد هللا صالح على
 اسماء عمر عبدالنعيم على

 اسماء عوض اسماعيل عوض راغب

 اسالم حسين عامر حسين
 اسماء احمد على حسن

 اسماء الساعدى عيد الساعدى
 اسماء جمال عبدالحكيم على
 اسماء حسن عبدالجواد احمد

 اسماء خالد طه مھنى
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 حسام محمد احمد محمد
 حسن الطاھر امين عبد الجليل
 حسن شريف محمد شريف

 حسن محمد حسن محمد تراب

 جھاد حسن عبدهللا موسى
 جھاد سامح حمادة محمود
 جيھان حسين فتحى محمد

 جيھان محمود رمضان طراف
 حسام شريف محمد شريف
 حسام فؤاد عبد الحكيم احمد

 بثينة عصام سالمة احمد
 بسمه احمد حلمي صالح
 بسمه بشير محمد ربيع

 تبارك عرفات عبد المبدى عثمان
 تسنيم منتصر طه ابراھيم

 تقى بدر محمد الصغير محمد

 ايه سيد محمد محمد
 ايه عبد الرؤف عاقوله عبد التواب

 ايه عالءالدين حجازي طلب
 ايه محمد ابراھيم اسلمان
 ايه منتصر فضل هللا ابوالحسن
 ايھاب خالد محمد فتح الباب

 ايات محمد عبد الصبور محمد
 ايمان نحاس منتسل العويسى

 ايمن محمد محمد كامل
 ايناس عزات محمد عزات
 ايه أحمد أبو بكر محمد

 ايه جمال حفظي عبد النعيم

 انس سيد حسن محمد
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 ريھام حسن محمود ابراھيم
 زبيده جمال حسن عبدالغنى

 زغدانه سعيد سيد سعد

 رشا جمال بدوى محمد
 رضوى مختار رجب عبدالرحمن

 رنا احمد محمد عبد الصمد
 ريحاب على اسماعيل حسانين
 ريم عبدالعال ابراھيم عبدالعال

 ريم مجدى محمد محمد

 ربيع رجب ربيع عبد المجيد
 رجاء بدرى محمد محمد
 رحاب محمد رجب امام

 رحاب محمود بشير محمد
 رحمه احمد رمضان اليمنى
 رحمه محمد حسن حيدر

 خلود عاطف احمد شحاتة
 داليا محمود العربى تونى

 دنيا محمد عبدالحكيم عبدالعظيم
 دينا عادل السعيد عبد العزيز خنيفر

 رانيا سيد خلف عزالدين
 رباب محمد حسنى حسن

 حياة ايھاب احمد حسن
 خالد انور سيد محمد

 خالد عربى محمد صالح
 خالد عمر حجازى عبدالسالم
 خلود تامر شعبان عبد العظيم

 خلود خالد محمود محمد

 حلمي نادي حلمي عبدالوھاب
 حنان على نصار صالح
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 شيماء سالم شلقامى محمد
 شيماء شادى مراد عبد الغنى

 شروق ناصر بدر عبد العال
 شعبان جعفر طلبه على
 شھاب عامر محمد احمد

 شھاب محسن محمد حسن
 شيماء جمعة عبدالمنعم عبدالنبي

 شيماء خالد محمد حسن

 سندس محمد السيد سعيد
 سھام سيد حسنى محمد

 سھيله حسام الدين عبدالعال محمود
 سھيله خلف محمد فؤاد

 سھيله عبد الناصر احمد مبارك
 شروق عطيه احمد متولى عبدالمجيد

 سلوى محمد ربيع على
 سماح عشيرى عبدالرحيم عباده
 سمر فتحى عبد الستار صالح
 سمر محمد خليل عبدالحكيم

 سميه عبدالباسط ابراھيم احمد
 سميه عصام محفوظ عبدالودود

 زينب شريعى مصرى سلطان
 ساره ابراھيم عبد الحميد ابراھيم

 ساره عبدالناصر عربى احمد
 سحر خميس جابر حافظ
 سعيد حماده سعيد حبيب

 سعيد ماھر سعيد السيد ابراھيم

 زھراء صالح محمد محمد
 زينب احمد موسى حسن
 زينب حلمى على ابو جبل
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 صابرين عيد صقر احمد
 طارق عبدالاله مھنى سميح

 شيماء عبدالناصر عبدالمنعم عبدالعال
 شيماء مصلح عمر عبدالحكيم

 شيماء ناجي فتحى احمد
 شيماء ھشام صابر حسانين
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 عصام جمال محمد عبد العزيز
 عفاف احمد محمد محمود

 علياء احمد زايد محمد عبدالاله
 علياء احمد عبد الرازق ابراھيم

 علياء مختار عمر صاوى
 عماد احمد محمد عبداللطيف

 عبدهللا صابر يونس احمد
 عبدهللا محمد على محمد

 عبدهللا مختار عبدهللا عبدالسالم
 عبدهللا معروف محمد بلھاس معروف

 عبير جمعة رجب دكرورى
 عبير شعبان على محمد

 عبدالرحمن روؤف محمد فرحات
 عبدالرحمن مبارك محمد عبدالسالم
 عبدالرحمن محمد الزناتى عبدهللا

 عبدالرحمن ياسر انور محمد
 عبدهللا خالد محمد عبدالفتاح
 عبدهللا شعبان محمد علواني

 عبد الرحمن عالء محمد دسوقى
 عبد الرحمن مخلوف عبد الرحمن 
 عبد الرحمن ممدوح فاروق خليفة

 عبد هللا أحمد محمد أحمد
 عبد هللا محمد ابراھيم عيسى

 عبدالتواب ناجح عبدالتواب جمعه

 طارق محمد محمد عبدالقادر
 عائشة صالح الدين محمد حسن 

 عادل عالء احمد ابراھيم
 عبد الرازق عز فتحى محمد

 عبد الرحمن احمد رجب عبد الرحمن
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 محمد رمضان مصطفى على
 محمد سباق جبر احمد

 محمد سيد على عبدالحكيم
 محمد شعبان سعداوى مبارك
 محمد صفوت ابو العال نصرى

 محمد جمال عرفه محمد
 محمد حربى على محمد

 محمد حسن محمد حسن ابوالسعود
 محمد حسين ابراھيم احمد

 محمد حسين عبدالجابر كامل
 محمد حماده سعد على

 كريم محمد عبد الحليم حفنى
 كوثر على محمود احمد

 لبنى عبد العزيز جمعه عبد العزيز
 مؤمن عبد المالك محمد لطفى 

 محمد احمد يوسف محمود
 محمد السيد عبدالسالم السيد حسين

 فارس عبدالدايم كريم احمد
 فاطمه جمال محمد يوسف
 فاطمه ناجى شحاته سيد

 فرياله رضا اسماعيل جبريل
 كريم عصام صادق محمد

 كريم فريد عبد العزيز عبد السميع

 عمر احمد مصطفى خليفة
 عمر عبد السالم فتحى عبد السالم

 عمر محسن صالح محمد
 عمر محمد ابو بكر الصديق على

 عمرو سيد محمد حسانين
 غاده سالم محمود محمد
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 مصطفى محمد عبد المجيد عباس
 مصطفى محمد قطب ابراھيم

 مصطفى محمود شحاته ابراھيم
 مصطفى محمود محمد حسان

 مروه احمد محمد عبد الغنى
 مريم أسامة شحاته إبراھيم
 مريم اشرف عمر محمد
 مريم عمر عثمان احمد

 مصطفى حسانين صاوى مرسى
 مصطفى كامل حلمى عبد الموجود

 محمود محمد ابراھيم عبدالكريم
 محمود محمد المھدي محمود حساني

 محمود محمد حسن ابراھيم
 محمود ناصر على عبد العزيز

 محمود ھشام احمد عثمان
 مروان اشرف نور الدين كامل

 محمد فاروق محمد محمد النشار
 محمد ممدوح خيشه صالح

 محمود حمدي عبدالحميد محمد
 محمود سعيد محمد احمد
 محمود عبدالسميع فتحى محمد
 محمود عماد عبد الباقي عيسي

 محمد عبد الرحيم زارع عبد الرحيم
 محمد على حسن على

 محمد على عبد العزيز مصطفى
 محمد على عبد العظيم عبده

 محمد علي عبد هللا عبد العزيز
 محمد علي عبدهللا محمود

 محمد عادل محمد ابراھيم العدلى
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 نورا عاطف حسانين على
 نورھان خالد محمد عبد الرحمن
 نورھان رجب شعبان اسماعيل

 ندي اشرف مصطفي محمد
 نسرين نبيل احمد اسماعيل
 نھال ابراھيم محمد طرفاوى
 نھال جمال خلف عبد النبي

 نھال مناع محمد مناع
 نھلة حجازي كامل أحمد

 نجاه حسام بسيونى احمد
 نجالء اشرف عنتر محمود

 ندا ياسر محمد توفيق
 ندى حسب النبى عمر حسب النبى

 ندى معن محمد عبد الشافى
 ندى وليد جابر ھريدى

 منه مبروك صالح على
 مى اشرف محمد شلقامى
 مى خلف محمود خلف

 مي حسام فرغلي محمود
 مي سمير محمد منير علي

 نادين وائل محمد زكى محمود

 مصطفي جعفر صابر علي
 مصطفي جمال مصطفي عبدالحميد

 ممدوح محمد خطاب جاد
 منار اشرف محمد توني
 منار محمد ھاشم معوض
 منار ياسر محمود علي

 مصطفى محمود محمد محمود
 مصطفى ھانى مصطفى احمد
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مصطفى ممدوح كامل محمود
ھاجر سعد عبدالرحمن محمد

 ياسمين السعيد محمد احمد
 ياسمين خالد عبدهللا حسوبة
 ياسمين محمد السيد محمد

 يحيى عبد الناصر ابراھيم احمد
 يوسف احمد عوض عثمان

 يوسف ھيثم اسماعيل اسماعيل

 ھدير ھشام عبد الحميد عبد الرازق
 ھشام محمد ابو الغيث زكى
 والء فتحى محمد البرنس
 وليد عبدالاله سيد عبدالاله

 يارا محمد على السيد
 ياسمين أحمد السيد على

 ھاجر ھانى فتحى احمد
 ھاله شوقى حفني محمد

 ھايدى جمال ناجى عبدالغنى
 ھدى صابر عبد الفتاح محمد
 ھدير رضا احمد عبد العظيم
 ھدير عبدالرحيم فراج خليفه

 ھاجر احمد محمد محمد
 ھاجر اشرف حمدى داخلى
 ھاجر سيد يوسف رياض
 ھاجر شعبان محمد محمد
 ھاجر عاصم فتحى احمد

 ھاجر محمد ربيع عبد الستار حسان

 نورھان محمد حسين عبدالعزيز
 نورھان ياسر سعيد رسالن

 نيرة مدحت سيد عطا

ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم الدكتور المشرف؛                      المشرف العام؛ المدرب؛  
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١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠
١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
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عيد محمد عيد حسين
فضل فوزى فؤاد عسران

يارا احمد محمد احمد
رغده خالد احمد محمد
ساره بليغ حمدى محمد

ادھم محمد حمدى عبدالمعز

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


