
رقم المجموعة: (١)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٠٠١
٢١٠٠٢
٣١٠٠٣
٤١٠٠٤
٥١٠٠٥
٦١٠٠٦
٧١٠٠٧
٨١٠٠٨
٩١٠٠٩
١٠١٠١٠
١١١٠١١
١٢١٠١٢
١٣١٠١٣
١٤١٠١٤
١٥١٠١٥
١٦١٠١٦
١٧١٠١٧
١٨١٠١٨
١٩١٠١٩
٢٠١٠٢٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 أسماء صالح نادى على

 آالء عالء الدين محمد محمد
 آالء محمد عوض محمد
 آية عالء زين العابدين رشاد

 آيه احمد عشرى احمد
 آيه اسامه محمد زين الدين

 آيه عبدالحميد توفيق دسوقى
 أبتسام جمال عبد هللا عبد المعز

 أثار جمعه محمد أحمد
 أحمد فضل محمد عبد الظاھر

 أروى محمد حماد محمد
 أسماء حلمى ثابت عبد الحميد

 أسماء محمد يوسف محمد
 أسماء نشات محمد محمد
 أيه أحمد محمد عبدالوھاب
 إيمان محى الدين عاشور 

ز ز  ابراھيم ابو بكر حسين ابو ال
ا  ابراھيم كامل ابراھيم حسنال

 ابراھيم محمد قطب محمد
 احالم عمر احمد امام

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

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



رقم المجموعة: (١)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١١٠٢١
٢٢١٠٢٢
٢٣١٠٢٣
٢٤١٠٢٤
٢٥١٠٢٥
٢٦١٠٢٦
٢٧١٠٢٧
٢٨١٠٢٨
٢٩١٠٢٩
٣٠١٠٣٠

 احمد جمال الدين عبده سيد

 احمد اشرف عبد المختار عبد 
ل  احمد اشرف محمد بيومىال

 احمد ثابت احمد رغمان

 احمد جمال حسان عامر
 احمد جمال شمس الدين درويش

 احمد حسن محمد ھيبه
 احمد حلمي عبد الجواد احمد
 احمد راضى يونس صميدة

 احمد ربيع الدسوقي ابراھيم 

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



رقم المجموعة: (٢)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٠٤١
٢١٠٤٢
٣١٠٤٣
٤١٠٤٤
٥١٠٤٥
٦١٠٤٦
٧١٠٤٧
٨١٠٤٨
٩١٠٤٩
١٠١٠٥٠
١١١٠٥١
١٢١٠٥٢
١٣١٠٥٣
١٤١٠٥٤
١٥١٠٥٥
١٦١٠٥٦
١٧١٠٥٧
١٨١٠٥٨
١٩١٠٥٩
٢٠١٠٦٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - مسائيالمدرب:

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

 احمد محمود محمد عبدالعزيز

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 احمد عالم حامد عالم
 احمد على فخرى حجازى
 احمد علي سنوسي حنيش
 احمد عماد رمزى احمد

 احمد عمرو فؤاد حسانين
 احمد فرج هللا احمد احمد

 احمد ماھر سيد خليل
 احمد محمد صالح عبد الفتاح 

 احمد محمد عبد العظيم محمدالكاف
 احمد محمد محمد عبد هللا
 احمد محمد يحيى الجارحي

 اريج جمال الدين محمود 
اق  ازھار جمال حماده احمدال

 اسامه الوحيلى احمد اسماعيل

 احمد ممدوح رجب على
 احمد ناجى عبدالرازق ناجى
 احمد يحيى احمد مصطفى

 احمد يسرى عبد الرازق فرغلى
 احمد يونس كامل حسين

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

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



رقم المجموعة: (٢)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١١٠٦١
٢٢١٠٦٢
٢٣١٠٦٣
٢٤١٠٧٤
٢٥١٠٧٥
٢٦١٠٧٦
٢٧١٠٧٧
٢٨١٠٧٨
٢٩١٠٧٩
٣٠١٠٨٠

 اسالم عبدالحكيم احمد محمد
 اسالم محمد عيد خضر

 اسراء جمال كامل صالح
 اسراء اشرف فاروق امين

 اسراء جمعه محمد محمد سعد

 اسالم سلمان محمد سلمان

 اسالم احمد فتحى عبد الصمد
 اسالم اشرف محمود عبدالباقى
 اسالم ايمن محمد ابو سريع
 اسالم رأفت مختار يوسف

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



رقم المجموعة: (٣)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٠٨١
٢١٠٨٢
٣١٠٨٣
٤١٠٨٤
٥١٠٨٥
٦١٠٨٦
٧١٠٨٧
٨١٠٨٨
٩١٠٨٩
١٠١٠٩٠
١١١٠٩١
١٢١٠٩٢
١٣١٠٩٣
١٤١٠٩٤
١٥١٠٩٥
١٦١٠٩٦
١٧١٠٩٧
١٨١٠٩٨
١٩١٠٩٩
٢٠١١٠٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 اسماء عاكف رشاد عبدالحليم

 اسالم محمد محمود محمد
 اسالم محمد وردانى متولى
 اسالم محمود سعيد شامخ 

خز  اسماء ابراھيم رشاد سيدا
 اسماء ابراھيم محمد محمد
 اسماء احمد حسن محمد
 اسماء احمد على حسين

 اسماء اشرف محمد حلمي
 اسماء بھاء فؤاد محمد

 اسماء رفعت عزيز محمد
 اسماء صالح حسن محمد

 اسماء عبد الجليل عبد الجيد 
 اسماء عبد الشافي سالم حجازيالل

 اسماء عزت عبدالعظيم 
ال  اسماء على محمد علىال

 اسماء عمر محمد عمر
 اسماء مبروك حسين عبدالجواد

 اسماء محمد صالح محمد
 اسماء محمد صالح محمد

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

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



رقم المجموعة: (٣)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١١١٠١
٢٢١١٠٢
٢٣١١٠٣
٢٤١١٠٤
٢٥١١٠٥
٢٦١١٠٦
٢٧١١٠٧
٢٨١١٠٨
٢٩١١٠٩
٣٠١١١٠

 اسماء مصطفي حسن محمد
 اسماء محمود صادق عبد النبى

 اسماء يوسف سعد عبدالحكم
 اسماعيل اشرف اسماعيل مھدى
 اشرف صابر حجازى عبدالعظيم
 اشرف محمدالصغير فھمى احمد

 االء حسني عبد الحي محمد
 االء حسين توفيق صالح
 الزھراء جاسر رضا خليل

 الزھراء عبدالكريم محمد ناصر

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



رقم المجموعة: (٤)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١١٢١
٢١١٢٢
٣١١٢٣
٤١١٢٤
٥١١٢٥
٦١١٢٦
٧١١٢٧
٨١١٢٨
٩١١٢٩
١٠١١٣٠
١١١١٣١
١٢١١٣٢
١٣١١٣٣
١٤١١٣٤
١٥١١٣٥
١٦١١٣٦
١٧١١٣٧
١٨١١٣٨
١٩١١٣٩
٢٠١١٤٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 اميره جميل صبره نظير ابراھيم

 امل ابو الجود عبد الجابر محمد
 امل حسن امين على
 امنه ناصر محمود صادق

 امنية محمد عبد اللطيف محمد
 امنيه حسن احمد محمد

 امنيه رؤوف اسماعيل حسن
 اميرة اسامة مرسي عبدالقادر

 اميرة السيد صقر محمد
 اميرة حمدى ابو الخير احمد
 اميرة سالم عبدالنبى سالم

 اميرة نادى عبد المقصود محمود

 اميره سعدنى حسانين محمود
 اميره عزت توفيق احمد

 اميره محمود توفيق مھنى
 اميره ناجح سيد حسانين
 اميمه جابر محمد صالح
 انتصار اسماعيل قناوي 

 انتصار جالل احمد سھلالنا
 انتصار عبدالمنعم احمد جبريل

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

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



رقم المجموعة: (٤)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١١١٤١
٢٢١١٤٢
٢٣١١٤٣
٢٤١١٤٤
٢٥١١٤٥
٢٦١١٤٦
٢٧١١٤٧
٢٨١١٤٨
٢٩١١٤٩
٣٠١١٥٠

 ايات محمود سيد محمد

 انور حمدى امين محمد
 ايات اسماعيل رشوان اسماعيل
 ايات خالد محمود عبد الحميد

 اية مجدي السيد البدوى متولي
 اية محمد عبدالوھاب محمد
 ايمان اشرف محمد ابراھيم 

 ايمان السيد ذ كى محمد
 ايمان ايمن محمد حسين
 ايمان جمال حافظ محمد

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



رقم المجموعة: (٥)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١١٦١
٢١١٦٢
٣١١٦٣
٤١١٦٤
٥١١٦٥
٦١١٦٦
٧١١٦٧
٨١١٦٨
٩١١٦٩
١٠١١٧٠
١١١١٧١
١٢١١٧٢
١٣١١٧٣
١٤١١٧٤
١٥١١٧٥
١٦١١٧٦
١٧١١٧٧
١٨١١٧٨
١٩١١٧٩
٢٠١١٨٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

كريمة رجب محمود       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 باسم ابو العمران خلف مھنى

 ايناس عدوى ابراھيم عبد المتجلى
 ايه ابوبكر عبدالعزيز عبدالرازق

 ايه احمد زكي عبدالعزيز
 ايه احمد عبد المنعم احمد

 ايه احمد كامل حسن
 ايه هللا علي محمد علي
 ايه جمعة نصر مصطفى
 ايه رشدى يسين عكوش

 ايه عبد العواض عبد الكريم عبد 
اط  ايه مجدى محمد خليفهال

 ايه يحى على سيد

 بسمه قدرى طلبه صابر
 بسمه كمال احمد عبد القادر

 بسنت محمد حسن محمد حسين
 بالل محمد خلف إسماعيل
 بالل محمد ذكى عبدالوھاب
 بھاء السيد عبدالمنعم عباس

 تامر حمدي حمام مھنا
 جبريل محمد جبريل محمد

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

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



رقم المجموعة: (٥)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

كريمة رجب محمود       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١١١٨١
٢٢١١٨٢
٢٣١١٨٣
٢٤١١٨٤
٢٥١١٨٥
٢٦١١٨٦
٢٧١١٨٧
٢٨١١٨٨
٢٩١١٨٩
٣٠١١٩٠

 حازم ابو بكر رشدي ذكى

 جمال سيد ابراھيم رضوان
 جھاد محمود عبدالحافظ سنوسى

 حربى خالد عبدهللا احمد
 حسام الدين مصطفى زكى على

 حسام جمال حسين ابراھيم
 حسام رضا عبدالغنى عبدالدايم
 حسناء عبد العظيم عبد الرحيم 
 حسناء فريد محمود عبد الحكيم

 حسناء محمد علي محمد

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



رقم المجموعة: (٦)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٢٠١
٢١٢٠٢
٣١٢٠٣
٤١٢٠٤
٥١٢٠٥
٦١٢٠٦
٧١٢٠٧
٨١٢٠٨
٩١٢٠٩
١٠١٢١٠
١١١٢١١
١٢١٢١٢
١٣١٢١٣
١٤١٢١٤
١٥١٢١٥
١٦١٢١٦
١٧١٢١٧
١٨١٢١٨
١٩١٢١٩
٢٠١٢٢٠
٢١١٢٢١

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد- مسائيالمدرب:

كريمة رجب محمود       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 دينا خالد عبد المنعم احمد

 داليا قاسم علي قاسم
 دعاء رضا حسين محمود
 دعاء عالء عبدالحميد نمر
 دعاء فتحى سيد عبد الباقى
 دعاء محمد راضى محمد

 دالل السعودى ابوبكر محمد
 دينا احمد علي محمد

 دينا حارس عبد الجيد عبد الاله

 رباب نشأت محمد السيد خميس

 دينا عمرو عبد الرحيم على
 دينا فداوى محمد نجيب

 رابعه محمد على عبدالعال
 راندا راضى صابر صالح
 رانيا احمد حسين خضر
 رانيا جمال حسنى محمد

 رانيا حسن جاد الكريم احمد
 رانيا حسنين احمد محمد

 رانيا محمود عبد العزيز محمود
 رباب احمد يونس نصر

 رحاب ابراھيم صالح محمد

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

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



رقم المجموعة: (٦)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد- مسائيالمدرب:

كريمة رجب محمود       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢٢١٢٢٢
٢٣١٢٢٣
٢٤١٢٢٤
٢٥١٢٢٥
٢٦١٢٢٦
٢٧١٢٢٧
٢٨١٢٢٨
٢٩١٢٢٩
٣٠١٢٣٠

 رحاب بدوى محمد شاكر
 رحاب حلفايه عبد الحميد عبد 
 رحاب صافى عابدين عبدالحميد

 رحاب ضاحي محمد حسن
 رحاب عاطف محمد عبد النعيم

 رحاب على امام على
 رحاب محمد حسن عبدهللا
 رحاب مصطفى كامل عمر
 رضا عليوه طه محمود

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



رقم المجموعة: (٧)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٢٤١
٢١٢٤٢
٣١٢٤٣
٤١٢٤٤
٥١٢٤٥
٦١٢٤٦
٧١٢٤٧
٨١٢٤٨
٩١٢٤٩
١٠١٢٥٠
١١١٢٥١
١٢١٢٥٢
١٣١٢٥٣
١٤١٢٥٤
١٥١٢٥٥
١٦١٢٥٦
١٧١٢٥٧
١٨١٢٥٨
١٩١٢٥٩
٢٠١٢٦٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 زينب عادل عبد الودود زين 

 روان صالح فھيم محمد على عيد
 رويدا امير حسين حسن

 ريحانة عصام عبد المنعم ابراھيم
 ريـھـــام نــصــــر أحمد عبدهللا

 ريم صالح حسن اسماعيل
 ريھام عمر محمد احمد

 ريھام ممدوح عبد الحميد حامد
 زمزم ضياء فتحى عبدالعزيز
 زھراء مصطفى جالل عثمان
 زينا خلف خلف ابو الحسن
 زينب احمد مندراوي عثمان

 زينب عادل محمد جمال
 سارة ابراھيم محمد ابراھيم

 سارة صالح عبدالعزيز عبدالحكيم
 سارة قدري محمود بخيت

 سارة محمود عوض محمود
 سارة ناصر حسن حسن فارس

 ساره حميد عثمان أمين
 ساره رأفت فتحى محمد

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

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



رقم المجموعة: (٧)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١١٢٦١
٢٢١٢٦٢
٢٣١٢٦٣
٢٤١٢٦٤
٢٥١٢٦٥
٢٦١٢٦٦
٢٧١٢٦٧
٢٨١٢٦٨
٢٩١٢٦٩
٣٠١٢٧٠
٣١١٢٧١
٣٢١٢٧٢
٣٣١٢٧٣
٣٤١٢٧٤
٣٥١٢٧٥
٣٦١٢٧٦
٣٧١٢٧٧
٣٨١٢٧٨
٣٩١٢٧٩
٤٠١٢٨٠
٤١

 سحر محمود عبد الرحمن عبد 

 ساره رضا محمد حسن
 ساره ياسر عبد الرحيم احمد
 سالمه فتحى عبد اللطيف مكى

 سندس يحى نصار محمد

 سعيد يحيي فؤاد ابراھيم غضابى
 سكينه حسن عبدهللا بربرى

 سلمى حمدي عبدالعظيم عبده
 سلمى سامح سيد رجب
 سلمى معتز على احمد

 سلوى جمال صدقي محمد
 سماح رضا حمدى جاد الرب
 سمر رضوت محمد علم الدين

 سمر عمران محمد محمد
 سناء فرج محمد حسين

 سندس نصر محمد ابراھيم

 سنيه كامل عبدالرحمن قطب
 سھي خليفة محمد قاسم
 سھيلة فؤاد على فؤاد

 سھيله عزالدين احمد محمد

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



رقم المجموعة: (٨)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٢٨١
٢١٢٨٢
٣١٢٨٣
٤١٢٨٤
٥١٢٨٥
٦١٢٨٦
٧١٢٨٧
٨١٢٨٨
٩١٢٨٩
١٠١٢٩٠
١١١٢٩١
١٢١٢٩٢
١٣١٢٩٣
١٤١٢٩٤
١٥١٢٩٥
١٦١٢٩٦
١٧١٢٩٧
١٨١٢٩٨
١٩١٢٩٩
٢٠١٣٠٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 شيماء سليمان انور حسن

 سوسن ھانى السيد محمود
 شروق سيد امام محمد

 شروق محمود رضوان على
 شرين رضا على محمد

 شرين شعبان محمد دعبس
 شيماء اسماعيل سيد طنطاوى
 شيماء اسماعيل عبد العزيز 

 شيماء جمال السيد محمدشا
 شيماء جمال عبد هللا عبد الخالق

 شيماء جمال محمد مطاوع
 شيماء خلف شحاته دياب

 شيماء سيد ربيع محمود
 شيماء طالل محمد محمود

 شيماء عبد الحميد سعد زكى
 شيماء علي السيد علي

 شيماء محمد سلطان عبد الجواد
 شيماء محمد عبدالعظيم ابراھيم
 شيماء موسى عبدهللا موسي
 صابرين عاطف خليفه عبد 

ا ال

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

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



رقم المجموعة: (٨)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١١٣٠١
٢٢١٣٠٢
٢٣١٣٠٣
٢٤١٣٠٤
٢٥١٣٠٥

 صالح اسماعيل سيد موسى

 صالح محمد صالح عبد الرسول
 صبرين سالم عبدالقوى معتمد

 صفاء صالح محمد امام

 ضحى محمد جمعه محمد

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



رقم المجموعة: (٩)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٤٤١
٢١٤٤٢
٣١٤٤٣
٤١٤٤٤
٥١٤٤٥
٦١٤٤٦
٧١٤٤٧
٨١٤٤٨
٩١٤٤٩
١٠١٤٥٠
١١١٤٥١
١٢١٤٥٢
١٣١٤٥٣
١٤١٤٥٤
١٥١٤٥٥
١٦١٤٥٦
١٧١٤٥٧
١٨١٤٥٨
١٩١٤٥٩
٢٠١٤٦٠
٢١١٤٦١

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 منيره ابراھيم زغلول ابراھيم

 مصطفي فولي عبد الجيد حسانين
 منار محرم ماھر عبدالحكم
 منة هللا ايمن احمد محمود
 منتصر جمال سيد عيد

 منصور ممدوح ھاشم منصور
 منى عصام محمدعبد الحليم احمد

 منى مرتضا ابراھيم ادم
 منى مصطفى أحمد عبد المنعم

 مي مختار محمد احمد

 مھا ابراھيم عبد الرحمن احمد
 مھا احمد فرغلى يوسف
 مھا جمال سيد بيومى
 مھا على سيد على

 مھا فتحى فرج حسن
 مھا محروس على عبدالعزيز

 مھا يوسف حسين ابو زيد محمد
 مى سعيد سيد احمد

 ميادة رجب يحى جمعه
 ميسرة بدر زكى احمد
 نادية على محمد عمر

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

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



رقم المجموعة: (٩)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢٢١٤٦٢
٢٣١٤٦٣
٢٤١٤٦٤
٢٥١٤٦٥
٢٦١٤٦٦
٢٧١٤٦٧
٢٨١٤٦٨
٢٩١٤٦٩
٣٠١٤٧٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢

 ندا محمود محمد سيد

 ناديه ماھر كامل على
 ناصر جمال تغيان احمد
 ناھد ايمن مصطفى العالم

 ناھد عبد الرحيم عبد الستار 
 نجالء عمار صالح كامل

 نجالء فتحى محمد عبد الرؤف
 ندا اشرف امين احمد

 ندا عبدالعزيز كامل مناع

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



رقم المجموعة: (١٠)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٤٨٩
٢١٤٩٠
٣١٤٩١
٤١٤٩٢
٥١٤٩٣
٦١٤٩٤
٧١٤٩٥
٨١٤٩٦
٩١٤٩٧
١٠١٤٩٨
١١١٤٩٩
١٢١٥٠٠
١٣١٥٠١
١٤١٥٠٢
١٥١٥٠٣
١٦١٥٠٤
١٧١٥٠٥
١٨١٥٠٦
١٩١٥٠٧
٢٠١٥٠٨
٢١١٥٠٩
٢٢١٥١٠

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

 نورھان ناجى عبدالعزيز دھشان

 نورھان عاطف محمود سيد
 نورھان على صالح على
 نورھان مھند نواف سعيد

محمدي صالح عطية       جامعة المنيا

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

âìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر

 نورھان ھنى محمد عمر

 ھبة يونس فرج ھاشم

درجة االمتحان
شھر .......شھر .......

@pbu‰…
‰ìš§a

 نيفين محمد ابو شوك عبد القادر
 ھاجر حسين شعبان عشماوى
 ھاجر خالف صھار على

 ھاجر خميس عبد العظيم نبيه 
ا

 ھايدى ياسر عزيز ابراھيم

 ھاجر دسوقى رجب سيد
 ھاجر سامى محمود امين

 ھاجر عزت محمد عبدالحميد

kÛbİÛa@áa

 ھبه راضى سيد عبدالغنى

 ھاجر عصام محمد عبده
 ھاله سيد ھارون عبد الونيس
 ھاله ماھر لطفى عبدالرحمن
 ھايدى جمال جمعه عبدالحكيم

 ھبه حمدى مدين عبدهللا

 ھبه عاشور محمد محمود

 ھبه هللا عالء نور الدين سالم

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

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



رقم المجموعة: (١٠)

كلية دار العلوم

١٠١٠

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديدالمدرب:

âìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر
درجة االمتحان

شھر .......شھر .......

@pbu‰…
‰ìš§a kÛbİÛa@áa

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

٢٣١٢٣٩
٢٤١٢٤٠
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

 رنا ياسر زكى مصطفى
 رماج حسين محمد ميھوب

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



رقم المجموعة: (١١)

كلية دار العلوم

 ١٠١٠
١١٣٢١
٢١٣٢٢
٣١٣٢٣
٤١٣٢٤
٥١٣٢٥
٦١٣٢٦
٧١٣٢٧
٨١٣٢٨
٩١٣٢٩
١٠١٣٣٠
١١١٣٣١
١٢١٣٣٢
١٣١٣٣٣
١٤١٣٣٤
١٥١٣٣٥
١٦١٣٣٦
١٧١٣٣٧
١٨١٣٣٨
١٩١٣٣٩
٢٠١٣٤٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 عبير سمير رشدى محمد

 عبد العزيز عثمان عبيد عبداللطيف 
ه  عبد العظيم خالد عبد العظيم عثمانش

 عبد هللا احمد ابوسريع حسن 
 عبد هللا احمد الدمرداش يوسفز

 عبدالرحمن صالح خلف 
ل ا  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ا

ا  عبدهللا احمد السيد محمود محمدل
 عبدهللا اسامة سيد حسين

 عبدهللا حسين ماضي ابو العزايم 
 عبدهللا محمد محمود جاللالظا

 عبير مرزوق حسان عبد الوھاب
 عثمان طالب فياض عثمان
 عز الدين خالد جبريل على

 عزة سمير السيد احمد حسين 
 عزه لطفى محمد احمدا

 عفاف بشير خليفه ابراھيم
 عال السيد محمود ابراھيم

 عالء الدين احمد ھالل محمد
 على عادل محمد حسين دياب

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

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



رقم المجموعة: (١١)

كلية دار العلوم

 ١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١١٣٤١
٢٢١٣٤٢
٢٣١٣٤٣
٢٤١٣٤٤
٢٥١٣٤٥

 على مصطفى يسن عباس

 على ماھر صابر محمد
 على مصطفى على الزقزوقى

 على نشات على عبدالوھاب
 علياء حسين محمد خليل

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



رقم المجموعة: (١٢)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٣٦١
٢١٣٦٢
٣١٣٦٣
٤١٣٦٤
٥١٣٦٥
٦١٣٦٦
٧١٣٦٧
٨١٣٦٨
٩١٣٦٩
١٠١٣٧٠
١١١٣٧١
١٢١٣٧٢
١٣١٣٧٣
١٤١٣٧٤
١٥١٣٧٥
١٦١٣٧٦
١٧١٣٧٧
١٨١٣٧٨
١٩١٣٧٩
٢٠١٣٨٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد- مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 لمياء ابوالحسن محمد محمد

 فاطمة عادل عبدالمطلب 
ق  فاطمه جميل كامل ابراھيمال

 فاطمه رجب على ابوزيد
 فاطمه فتحى احمد عبد الرحمن

 فاطمه محمد شوقي جفالن
 فاطمه يحى جابر يونس

 فوزيه ايمن توفيق احمدالسيد
 قاسم محمد قاسم عبدالعال

 كارم محمود صديق جاد الرب
 لمياء ابراھيم الدسوقى حسن 

الظا

 لمياء ضاحى خلف على
 ماجدة حمدي فضل علي

 محمد أسامه محمد رشدي
 محمد ابراھيم سعد ابراھيم 

 محمد احمد محمد عبد الحافظض
 محمد اسماعيل احمد سيد

 محمد بدوي محمد كامل يوسف
 محمد جمال محمد احمد

 محمد جمعة توفيق سليمان

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

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



رقم المجموعة: (١٢)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد- مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١١٣٨١
٢٢١٣٨٢
٢٣١٣٨٣
٢٤١٣٨٤
٢٥١٣٨٥
٢٦١٣٨٦
٢٧١٣٨٧
٢٨١٣٨٨
٢٩١٣٨٩
٣٠١٣٩٠

 محمد خلف نور خليل

 محمد حاتم على محمود ليثى
 محمد حسين عبدالحكيم حسين

 محمد رافت محمد خورشيد
 محمد ربيع طلعت عبد الحليم
 محمد سعد رزق عبدالمولى
 محمد سمھان على محمد

 محمد سيد ابراھيم ابوالحسن
 محمد صفوت عبدالمحسن محمد

 محمد عبد الغفار عبد الحكيم 

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



رقم المجموعة: (١٣)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٤٠١
٢١٤٠٢
٣١٤٠٣
٤١٤٠٤
٥١٤٠٥
٦١٤٠٦
٧١٤٠٧
٨١٤٠٨
٩١٤٠٩
١٠١٤١٠
١١١٤١١
١٢١٤١٢
١٣١٤١٣
١٤١٤١٤
١٥١٤١٥
١٦١٤١٦
١٧١٤١٧
١٨١٤١٨
١٩١٤١٩
٢٠١٤٢٠
٢١١٤٢١

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

صدام حسين عبد البديع       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 محمد محمود حسين محمود
 محمد مراد يونس ميسره

 محمد مصطفى يوسف شعبان

 محمد فتحي شعبان عبد اللطيف
 محمد كامل بدوى سطوحى
 محمد ماھر عبدالعزيز محمد
 محمد مجدى سليمان محمد

 محمد نصر عبدالفتاح نصر 
ف ف ال

 محمود عطيه عبد الحافظ عبد 

 محمد ياسر عرفات شحاته
 محمد يونس محمد يوسف السيد
 محمود ابو القاسم احمد محمود

 محمود جمال صالح محمود
 محمود خضر محمد محمد

 محمود رجب عبدالرسول احمد
 محمود شريف عبد المنعم مھنى
 محمود شعبان محمد عبد العظيم
 محمود صابر زين العابدين علي
 محمود عبدالباسط كمال كامل

 محمود عليان محمود محمد
 محمود عيد محمود اسماعيل

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

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



رقم المجموعة: (١٣)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

صدام حسين عبد البديع       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢٢١٤٢٢
٢٣١٤٢٣
٢٤١٤٢٤
٢٥١٤٢٥

 محمود محمد عبد الرحمن عطية
 مروة على محمد شريف

 مروه صالح رجب مبروك 
 مروه عبد الفتاح السيد احمد

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



رقم المجموعة: (١٤)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٥٢٥
٢١٥٢٦
٣١٥٢٧
٤١٥٢٨
٥١٥٢٩
٦١٥٣٠
٧١٥٣١
٨١٥٣٢
٩١٥٣٣
١٠١٥٣٤
١١١٥٣٥
١٢١٥٣٦
١٣١٥٣٧
١٤١٤٣١
١٥١٤٣٢
١٦١٤٣٣
١٧١٤٣٤
١٨١٤٣٥
١٩١٤٣٦
٢٠١٤٣٧

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - مسائيالمدرب:

صدام حسين عبد البديع       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 وسام راضى السيد احمد
 وفاء عمر يحيى احمد

 والء عرفه عبد اللطيف متولى
 ياسمين خميس حماده ابراھيم 

ل  ياسمين عادل حسن احمدت
 ياسمين عصام سليمان السعيد

 ياسمين محمد فتحى تونى
 ياسمين ھانى فخرى احمد
 يحي حسن عثمان محمد
 يسرا حسنى شعبان محمد

 يسرا قرشى نور الدين محمد
 يوسف على محمد عبدهللا
 يوسف محمد راشد مرسي
 مصطفى احمد كامل محمد

 مصطفى حسن ابو الحمد رضوان
 مصطفى حماد معبد محمد
 مصطفى روفا نمر صالح

 مصطفى عاصم اسعد بشير
 مصطفى على عبدالحميد 

ك  مصطفى محمد االمير قناوىال

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

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



رقم المجموعة: (١٤)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - مسائيالمدرب:

صدام حسين عبد البديع       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١١٤٣٨
٢٢١٤٣٩
٢٣١٤٤٠
٢٤١٤٢٦
٢٥١٤٢٧
٢٦١٤٢٨
٢٧١٤٢٩
٢٨١٤٣٠

 مصطفى مصلح احمد ابراھيم 
 مصطفى يوسف مصطفى يوسف
 مصطفي خيري محمد ابو زيد
 مروه عصام عبد القادر محمد
 مروه محمد ضياء عبد البديع 

 مريم جمال محمد ذكى
 مريم حسن محمد طه

 مصطفى احمد على احمد

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



رقم المجموعة: (١٥)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١١١١
٢١١١٢
٣١١١٣
٤١١١٤
٥١١١٥
٦١١١٦
٧١١١٧
٨١١١٨
٩١١١٩
١٠١١٢٠
١١١١٥١
١٢١١٥٢
١٣١١٥٣
١٤١١٥٤
١٥١١٥٥
١٦١١٥٦
١٧١١٥٧
١٨١١٥٨
١٩١١٥٩
٢٠١١٦٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

أمل أحمد عبد الحميد       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 ايمان سمير عبد هللا اسماعيل

 الزھراء على فؤاد محمد
 السيد احمد احمد طه

 السيد عزت شوقى السيد
 الشيماء احمد سيد سليم

 الشيماء محمد حسن محمد
 الھام جابر عيد طه

 الھام سعيد فھمى عبدالمقصود
 امانى ابراھيم حمدان احمد سالم
 اماني جمعة عطا عبد الجواد
 اماني محمد محمد مرتضى
 ايمان رفعت حسين حسن

 ايمان عصام مصطفى طنطاوى
 ايمان ماھر مخيمر خلف
 ايمان محمد حسن على

 ايمان محمد محمود عمر حسن
 ايمان محمود احمد عبد الرحمن
 ايمان ناصر فتوح عبداللطيف

 ايناس طه عبد هللا محمد
 ايناس عبد هللا عمر صاوى

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

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



رقم المجموعة: (١٥)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

أمل أحمد عبد الحميد       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١١١٩١
٢٢١١٩٢
٢٣١١٩٣
٢٤١١٩٤
٢٥١١٩٥
٢٦١١٩٦
٢٧١١٩٧
٢٨١١٩٨
٢٩١١٩٩
٣٠١٢٠٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣

 حنان جمال محمد مھران

 حكيمه محمد احمد محمد
 حمدى محفوظ يونس عسكر

 حمزة بھجت عبد البديع عبد 
الك

 حنان شحاتة عبد الغني احمد
 خالد احمد سيد على

 خالد ناجى عبدالرحمن احمد
 خديجه صابر عوض عبدالغنى
 خديجه عبدالسميع علي سمري

 داليا عالء سليم عبد العليم

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



رقم المجموعة: (١٦)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٣٤٦
٢١٣٤٧
٣١٣٤٨
٤١٣٤٩
٥١٣٥٠
٦١٣٥١
٧١٣٥٢
٨١٣٥٣
٩١٣٥٤
١٠١٣٥٥
١١١٣٥٦
١٢١٣٥٧
١٣١٣٥٨
١٤١٣٥٩
١٥١٣٦٠
١٦١٠٣١
١٧١٠٣٢
١٨١٠٣٣
١٩١٠٣٤
٢٠١٠٣٥
٢١١٠٣٦

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - مسائيالمدرب:

أمل أحمد عبد الحميد       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 عواطف محمد شعبان عشماوى

 علياء سامى عباس محمد
 علياء عيد على مھنى

 علياء معتصم سليمان عبداللطيف
 عماد محمود زكي طه

 عمر جمال محمد ابوزيد
 عمر حسن محمد حسن

 عمر مصطفى حسانين فوده
 عمران محمد عبد المقصود 

 عمرو جمعه احمد سليمانه

 احمد شعبان محمد محمد

 غاده رضا محمد محمد
 غاده مجدى عبدالعزيز سيد

 غدير صابر خلف محمد
 فاطمة اشرف عبد هللا دسوقى
 فاطمة خليفه عبد الظاھر على

 احمد رفعت نادى محمد
 احمد رمزى حسان احمد

 احمد سرحان عبد السالم احمد
 احمد سعد السيد عبد الفتاح

 احمد طه فيصل حيدر

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

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



رقم المجموعة: (١٦)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - مسائيالمدرب:

أمل أحمد عبد الحميد       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢٢١٠٣٧
٢٣١٠٣٨
٢٤١٠٣٩
٢٥١٠٤٠
٢٦١٠٦٤
٢٧١٠٦٥
٢٨١٠٦٦
٢٩١٠٦٧
٣٠١٠٦٨
٣١١٠٦٩
٣٢١٠٧٠
٣٣١٠٧١
٣٤١٠٧٢
٣٥١٠٧٣
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠

 اسراء محمد احمد طلعت احمد 

 احمد عاطف عبدالسالم 
 احمد عبد هللا مصطفى على

 احمد عزالدين محمد مصطفى
 احمد عطيه عبد المحسن محمد

 اسراء درويش عبد الحميد 
 اسراء شحاتة محمد امين
 اسراء صالح منصور احمد
 اسراء ضاھر ابراھيم محمد
 اسراء على كمال عبدالعزيز
 اسراء عوض ابراھيم محمد

 اسراء محمد جمال محمد
 اسراء محمد مخلوف فرحات

 اسراء ناصر قطب احمد

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



رقم المجموعة: (١٧)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٢٣١
٢١٢٣٢
٣١٢٣٣
٤١٢٣٤
٥١٢٣٥
٦١٢٣٦
٧١٢٣٧
٨١٢٣٨
٩١٣٠٦
١٠١٣٠٧
١١١٣٠٨
١٢١٣٠٩
١٣١٣١٠
١٤١٣١١
١٥١٣١٢
١٦١٣١٣
١٧١٣١٤
١٨١٣١٥
١٩١٣١٦
٢٠١٣١٧

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 طارق حمدي سليمان صالح

 رضا محمود حسين موسى
 رضوي احمد حسين مخلوف

 رغدة ابو المكارم محمود عبد 
 رغده خالد احمد عنان مسعودال

 رغده عبدالھادى السيد 
ا  رغده محمود يوسف شحاتهال

 رغده يسرى عزت أحمد
 رفيده حمدى احمد محمد

 طارق عبد المنعم السيد محمد 
 طه خالد صادق ابو زيد

 طه محمد سالمة عبد العزيز
 عائشة ماھر عامر عبد المقصود

 عاصم زين العابدين إبراھيم 
ال  عاصم مصطفي السيد البسيوني أ

 عبد الباسط مبارك عبد الاله 
 عبد الحميد ربيع عبد الحميد 

 عبد الرحمن احمد ابراھيم وافى
 عبد الرحمن جمال محمد محمد

 عبد الرحمن حربى معوض عبد 
ال

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

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



رقم المجموعة: (١٧)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١١٣١٨
٢٢١٣١٩
٢٣١٣٢٠
٢٤١٣٩١
٢٥١٣٩٢
٢٦١٣٩٣
٢٧١٣٩٤
٢٨١٣٩٥
٢٩١٣٩٦
٣٠١٣٩٧
٣١١٣٩٨
٣٢١٣٩٩
٣٣١٤٠٠
٣٤١٤٨١
٣٥١٤٨٢
٣٦١٤٨٣
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣

 عبد الرحمن ربيع على صقر

 محمد فتحى أحمد السيد عبد الاله

 عبد الرحمن رجب حمدي احمد
 عبد الرحمن محمد ياسر فاروق 

 محمد عبدالحكيم ابراھيم 
 محمد عبدالخالق على لبيب

 محمد عبدالرحمن عبدالكريم 
 محمد عبدالكريم محمد صبرة
 محمد عبدالناصر عبدالمطلب 

 محمد على احمد محمد
 محمد علي ابراھيم عبدالفتاح 

 محمد علي محمد عشرى
 محمد عمرو محمد على

 نعمات سامح احمد حسن
 نھله محمود احمد محمد

 نھى مختار محمد عبدالغنى

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



رقم المجموعة: (١٨)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١٢٠٠١
٢٢٠٠٢
٣٢٠٠٣
٤٢٠٠٤
٥٢٠٠٥
٦٢٠٠٦
٧٢٠٠٧
٨٢٠٠٨
٩٢٠٠٩
١٠٢٠١٠
١١٢٠١١
١٢٢٠١٢
١٣٢٠١٣
١٤٢٠١٤
١٥٢٠١٥
١٦٢٠١٦
١٧٢٠١٧
١٨٢٠١٨
١٩٢٠١٩
٢٠٢٠٢٠
٢١٢٠٢١
٢٢٢٠٢٢
٢٣٢٠٢٣

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 آيات مصطفى محمد بھجت محمد
 آيه علي محمد ربيع

 أالء نوح صالح ابراھيم نوح
 ابتسام محسن سيد فھمى

 ابراھيم عزت عبدالمعز محمود
 ابو المجد ابو الليل محمود على

 ابوغزاله عبدالمطلب محمد 
طل  احالم رضى رشيد علىال

 احمد اسامه عبدالرؤف حجازي
 احمد اشرف حسن محمد

 احمد محمد صالح ابوزيد

 احمد صالح حداد محمد
 احمد عثمان صابر عثمان

 احمد عزت توفيق ابراھيم عمارة
 احمد على سعد محمد
 احمد محسن على احمد

 احمد حسن عبدالحكيم على
 احمد حسين السيد حسين سراج

 احمد ربيع محمد على

 اسراء احمد محمود فرغلى

 احمد مصطفى سيد شعراوى
 اروى ابراھيم دسوقي ابراھيم 

 احمد محمد محمد محمود

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

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



رقم المجموعة: (١٨)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢٤٢٠٢٤
٢٥١٤٨٤
٢٦١٤٨٥
٢٧١٤٨٦
٢٨١٤٨٧
٢٩١٤٨٨

 نورا حربي خالف محمد
 نورا محمد يوسف ابو غنيمه
 نوره محمد حسن عبد هللا

 نورھا ن محمد صابر محمد
 نورھان حسن عبدالعال حسن

 اسراء تھامى عثمان تھامى

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



رقم المجموعة: (١٩)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١٢٠٢٥
٢٢٠٢٦
٣٢٠٢٧
٤٢٠٢٨
٥٢٠٢٩
٦٢٠٣٠
٧٢٠٣١
٨٢٠٣٢
٩٢٠٣٣
١٠٢٠٣٤
١١٢٠٣٥
١٢٢٠٣٦
١٣٢٠٣٧
١٤٢٠٣٨
١٥٢٠٣٩
١٦٢٠٤٠
١٧٢٠٤١
١٨٢٠٤٢
١٩٢٠٤٣
٢٠٢٠٤٤

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 اسماء وحيد محمد على

 اسراء حجاج محمد تونى
 اسالم احمد عثمان احمد
 اسالم اشرف على متولى
 اسالم امين رجب امين
 اسالم جابر محمود مراد

 اسالم خالد فھمى عشماوى
 اسالم شريف فرج عبد الوھاب
 اسالم عبد الرحيم محمد خيرى

 اسالم مجدي يسن احمد
 اسماء احمد فكرى عبدالظاھر
 اسماء حامد شرعى مصرى

 اسماعيل حسن اسماعيل حسن
 االء احمد عبد الباسط احمد

 االء جمال عبد الناصر يونس 
 االء طارق خميس احمد صالحل

 االء محمد عبد النعيم سالمه
 االء محمد عبدالعظيم توفيق

 الشريف مجدى عبدالسالم احمد
 الشيماء عبد النبى عبد الحليم 

ل ال

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

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



رقم المجموعة: (١٩)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١٢٠٤٥
٢٢٢٠٤٦
٢٣٢٠٤٧
٢٤٢٠٤٨
٢٥٢٠٤٩
٢٦٢٠٥٠
٢٧٢٠٥١
٢٨٢٠٥٢
٢٩٢٠٥٣
٣٠٢٠٥٤

٣١٣٠٤٩
٣٢٣٠٨٧
٣٣٣١٠٥
٣٤٣١٤٧
٣٥٣١٧٢
٣٦٣٢٢٣
٣٧٣٢٣٩
٣٨٣٢٧٥
٣٩٣٣١٢
٤٠٣٣٣٢

 الھام سعيد حسين محمد 
ال  الھام نجاح سعد احمدال

 امانى خيرى محمد رياض

اميره حسن عبدالعال حسن

 امانى فايز عبدالونيس حسن
 امانى مصطفى عبدالناصر رحاب

 امل حنفى محمود مقرب
 امل محمدناصف احمد محمود

 امل محمود مرسى سيد
 امنيه احمد محى الدين مصطفى

 امنيه عيد صالح محمد

احمد ناجح احمد محمود
اسالم اسماعيل احمد على
اسماء رجب حسن محمد
امال عماد سيد عبدالعاطى

الفرقة األولى ومعه مادة أعمال السنة من الفرقة األولى

باسم احمد على طه
حسام رمضان عثمان سيد
دعاء كمال فريد اسماعيل
رانيا عمر فتحى توفيق

ايه عبدالفتاح عبدالمجيد 

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



رقم المجموعة: (٢٠)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١٢٠٥٥
٢٢٠٥٦
٣٢٠٥٧
٤٢٠٥٨
٥٢٠٥٩
٦٢٠٦٠
٧٢٠٦١
٨٢٠٦٢
٩٢٠٦٣
١٠٢٠٦٤
١١٢٠٦٥
١٢٢٠٦٦
١٣٢٠٦٧
١٤٢٠٦٨
١٥٢٠٦٩
١٦٢٠٧٠
١٧٢٠٧١
١٨٢٠٧٢
١٩٢٠٧٣
٢٠٢٠٧٤

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى اإلرشاد - مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 ايمان نايل مرعى عبدالجواد

 اميرة فرغلى محمد فرغلى
 اميرة محمد على عبد العليم

 اميره عبدالوھاب مصطفى محمد
 اميره ماھر احمد ابراھيم ابو 

 انجى ابوبكر احمد بخيت
 انس رضا عزت عبدالمجيد 

 ايات محمود عبد الصمد ابراھيمال
 اية احمد عبدهللا سيد
 اية خالد خلف بوصة

 ايمان اشرف على عبد الحميد
 ايمان جمعه صميده صالح

 ايمن محمد طه علي
 ايه بشير عبد الحميد قاعود
 ايه حمدى عبد الرحمن احمد

 ايه خالد محمد حسن
 ايه سيد مكرم عبد الحكيم
 ايه شريف عبد هللا احمد

 ايه فتحى محمد على الدين
 ايه محمود عبدالسالم عبدالعظيم

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

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



رقم المجموعة: (٢٠)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى اإلرشاد - مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١٢٠٧٥
٢٢٢٠٧٦
٢٣٢٠٧٧
٢٤٢٠٧٨
٢٥٢٠٧٩
٢٦٢٠٨٠
٢٧٢٠٨١
٢٨٢٠٨٢
٢٩٢٠٨٣
٣٠٢٠٨٤
٣١٢٠٨٥
٣٢٢٠٨٦
٣٣٢٠٨٧
٣٤٢٠٨٨
٣٥٢٠٨٩
٣٦٢٠٩٠
٣٧٢٠٩١
٣٨٢٠٩٢
٣٩٢٠٩٣
٤٠٢٠٩٤

 حسام الدين عبدالباسط حسن 

 بدر ربيع بدر محمد

 ايه منصور عبدالسالم ابوحمزه
 ايھاب سعد عبد السميع على

 بثينة عزت محمد احمد

 تغريد حلمي محمد احمد محمد 
 جومان رمضان على ابراھيم
 حازم محمد حجازى ابوجبل

 حسام احمد كتان محمد
 حسام الدين جمال كامل

 بسمه إسماعيل محمد على
 بكرى وجيه محمد بكرى

 بالل عبد الناصر عباس عبد 
 بوسى رفعت كمال عثمان احمد

 تامر عبد العظيم على عبد 

 حسام ضاحي اسماعيل محمد
 حسن إبراھيم محمد أحمد

 حسن حمدى عرفان رشوان
 حسن محمد فاروق محمد

 حسام شوقى فرغلى عبدالعاطى

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



رقم المجموعة: (٢١)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١٢٠٩٥
٢٢٠٩٦
٣٢٠٩٧
٤٢٠٩٨
٥٢٠٩٩
٦٢١٠٠
٧٢١٠١
٨٢١٠٢
٩٢١٠٣
١٠٢١٠٤
١١٢١٠٥
١٢٢١٠٦
١٣٢١٠٧
١٤٢١٠٨
١٥٢١٠٩
١٦٢١١٠
١٧٢١١١
١٨٢١١٢
١٩٢١١٣
٢٠٢١١٤

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

ياسر أحمد عبد الرحيم       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 دعاء اسامة محمد عبد الحليم

 حسن يوسف حمدى ابو الفضل
 حسناء شحته حسن احمد
 حسناء شعبان محمد جمعة

 حسناء محمد عبد الرؤف مرسى
 حسناء محمد عبده طه عفيفى
 حسين حسن عبد هللا حسين

 حسين محمد عبدالغنى عبدالفتاح
 حماد سعيد حماد صقر

 حنان حسن عطيه المتولى
 حياة ابراھيم محمد خميس

 دعاء جالل محمد صاوى
 دعاء عبد القادر حسن محمد

 دينا خالف عبده احمد
 دينا رزق عبدالعال عبدالكريم

 رامى سالمة عبدهللا محمد ابو 
 رانيا محمود محمد صادقالخ

 ربيع محمد ابراھيم محمد
 رحاب محمود ناجى محمد
 رحاب مصطفى عمرو على

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

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



رقم المجموعة: (٢١)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

ياسر أحمد عبد الرحيم       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١٢١١٥
٢٢٢١١٦
٢٣٢١١٧
٢٤٢١١٨
٢٥٢١١٩
٢٦٢١٢٠
٢٧٢١٢١
٢٨٢١٢٢
٢٩٢١٢٣
٣٠٢١٢٤

٣١٣٣٦٥
٣٢٣٣٩٣
٣٣٣٤٣٠
٣٤٣٤٦٢
٣٥٣٥٠٢
٣٦٣٥٠٧
٣٧٣٥٦٣
٣٨٣٥٧٠
٣٩٣٥٨٠
٤٠٣٥٨٤
٤١

 رضا جمال محمد عبدالفتاح
 رحمة العربى حزين احمد ابو 

ز

صابرين محمد على ابوالحسن

 رضوى ابوالسعود على 
 رضوى رضا احمد عبد العاطى

 رغده خالد احمد محمد
 رنا عليوه مسلم جمعه
 رندا جمال خلف امين

 روان احمد محمد أمين احمد 
 روان ماجد حسن محمد على
 ريھام اسماعيل يسن محمد

رفعت عاطف احمد على محمود
ساره عزات السيد حسن

شروق ايوب محمد عبدالحليم

الفرقة األولى ومعه أعمال السنة من الفرقة األولى

عثمان سعد عايض عياد عناد 
عصام حسين امبيشى حسين
كريم عبدالناصر عزت حسن

كريمه على زكى محمد
محمد اشرف عبدالكريم على
محمد بيومى محمد بيومى

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



رقم المجموعة: (٢٢)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١٢١٢٥
٢٢١٢٦
٣٢١٢٧
٤٢١٢٨
٥٢١٢٩
٦٢١٣٠
٧٢١٣١
٨٢١٣٢
٩٢١٣٣
١٠٢١٣٤
١١٢١٣٥
١٢٢١٣٦
١٣٢١٣٧
١٤٢١٣٨
١٥٢١٣٩
١٦٢١٤٠
١٧٢١٤١
١٨٢١٤٢
١٩٢١٤٣
٢٠٢١٤٤
٢١٢١٤٥

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - مسائيالمدرب:

ياسر أحمد عبد الرحيم       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 سلمى حمادة شاكر عبد الغنى

 ريھام على محمد محمد
 ريھام محمد سيد عبد الرحمن
 زھيرة ابراھيم فتحي ابراھيم

 زياد محمد احمد حسين
 زياد محمد الشاذلى الصاوى
 زينب راضى صابر صالح
 سارة أنور أمين محمد

 سارة عبدالمجيد محمد ابو ليلة
 سالم عامر محمد عبدالرحمن
 سامح يسرى احمد محمود

 سيد طه محمد عبداللطيف

 سماح محمد شبل العزب
 سمر سامح عبد القادر احمد
 سميه جالل عبد العزيز جالل
 سندس انور عبدالمطلب على
 سھام محمد ابراھيم السيد

 سھيله محمد العربى دمرداشى 

 سيف معاذ ابراھيم ابراھيم جميل
 شروق مصطفى كامل محمد

 شھاب الدين احمد عبدالمجيد 

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

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



رقم المجموعة: (٢٢)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - مسائيالمدرب:

ياسر أحمد عبد الرحيم       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢٢٢١٤٦
٢٣٢١٤٧
٢٤٢١٤٨
٢٥٢١٤٩
٢٦٢١٥٠
٢٧٢١٥١
٢٨٢١٥٢
٢٩٢١٥٣
٣٠٢١٥٤
٣١٢١٥٥
٣٢٢١٥٦
٣٣٢١٥٧
٣٤٢١٥٨
٣٥٢١٥٩
٣٦٢١٦٠
٣٧٢١٦١
٣٨٢١٦٢
٣٩٢١٦٣
٤٠٢١٦٤
٤١

 عبد الرحمن سالم عبد العظيم 

 ضحى احمد فرج محمد

 شھاب محمد عبد التواب عبد 
 شيماء خيرى ناجى خليفه

 شيماء صالح فتحي مصطفي
 شيماء عزوز عبد الفتاح منصور

 شيماء مجدي توفيق فھمي
 شيماء محمد عبدالعاطى محمد
 شيماء محمود ھجرس محمد

 صباح احمد محمد عبدالمقصود

 ضياء محمد عزت محمد 
 طارق سمير سيف النصر

 طاھر ممدوح مرسى سنوسى
 عادل محمود كمال اسماعيل

 عبد الرحمن ابو بكر عبد العزيز 
ا

 عبد الرحمن طارق كمال صالح
 عبد الرحمن محمد سعد مھنى

 عبد هللا صابر عبد الحكيم حسين

 عبد الرحمن صالح على حسن

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



رقم المجموعة: (٢٣)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١٢٢٤٥
٢٢٢٤٦
٣٢٢٤٧
٤٢٢٤٨
٥٢٢٤٩
٦٢٢٥٠
٧٢٢٥١
٨٢٢٥٢
٩٢٢٥٣
١٠٢٢٥٤
١١٢٢٥٥
١٢٢٢٥٦
١٣٢٢٥٧
١٤٢٢٥٨
١٥٢٢٥٩
١٦٢٢٦٠
١٧٢٢٦١
١٨٢٢٦٢
١٩٢٢٦٣
٢٠٢٢٦٤

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 مصطفى حجازى حسين مھنى

 محمود محمد عبدالحكيم سليم
 محمود محمد مجدى احمد
 محمود مرسى سيد خميس

 محمود مصطفى عبدالسالم 
 مختار محمد محمد عبدالعظيم
 مروة مدحت عبد العليم احمد

 مروه جمال احمد ايوب
 مروه محمد توفيق محمد
 مروه مختار على حسنين

 مصطفى اسامه سيف النصر 
الن ف ف ت

 مصطفى حمدان محمد اسماعيل
 مصطفى كامل عبد الحليم مجاھد

 مصطفى محمد جاسر عدلى
 منار خيري حامد يوسف
 منال ابوالعباس على احمد
 منه هللا محمد رمضان فھيم
 منى اشرف صالح محمد
 مھا مصطفى محمد محمد

 مياده احمد عبدالظاھر محمد

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

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



رقم المجموعة: (٢٣)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١٢٢٦٥
٢٢٢٢٦٦
٢٣٢٢٦٧
٢٤٢٢٦٨
٢٥٢٢٦٩
٢٦٢٢٧٠
٢٧٢٢٧١
٢٨٢٢٧٢
٢٩٢٢٧٣
٣٠٢٢٧٤
٣١٢٢٧٥
٣٢٢٢٧٦
٣٣٢٢٧٧
٣٤٢٢٧٨
٣٥٢٢٧٩
٣٦٢٢٨٠
٣٧٢٢٨١
٣٨٢٢٨٢
٣٩٢٢٨٣
٤٠٢٢٨٤
٤١
٤٢

 نجالء صالح على عبد الحكيم

 ميرنا شوقي سيد عبدالنبي
 ميرنا ھشام عبد الرشيد محمود

 ھاجر خالد بدوى مھنى

 نسمه محمود نادى شاكر
 نھا عبد هللا احمد ابراھيم
 نھاد سعيد ابراھيم عباس

 نورا أحمد رمضان الصاوى 
 نورا احمد عوض هللا احمد

 نورھان احمد السيد مصطفى
 نورھان شريف سعد منصور

 نورھان طلعت مصطفي ھالل 
 نورھان عيد على سيد

 نورھان فولى محمد سيد
 نيره مجدي عبد الواحد محمد 

 ھاجر خالد حسن احمد
 ھاجر سعد عبدالرحمن محمد
 ھاجر محمود احمد عبد هللا
 ھايدى خالد جالل محمد

 ھبه عبدالعظيم السيد حسانين

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



رقم المجموعة: (٢٤)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١٢٢٨٥
٢٢٢٨٦
٣٢٢٨٧
٤٢٢٨٨
٥٢٢٨٩
٦٢٢٩٠
٧٢٢٩١
٨٢٢٩٢
٩٢٢٩٣
١٠٢٢٩٤
١١٢٢٩٥
١٢٢٢٩٦
١٣٢٢٩٧
١٤٢٢٩٨
١٥٢٢٩٩
١٦٢٣٠٠
١٧٢٣٠١
١٨٢٣٠٢
١٩٢٣٠٣
٢٠٢٣٠٤

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 وفاء مجدى محمد محمد غالب

 ھدى سعد عبدالحليم شحاته
 ھدير بھاء الدين فؤاد عليوه

 ھدير خالد جمال امين
 ھدير محمد امين محمود
 ھناء مصطفى على خليفه
 ھند محمد جابر صادق

 ھند يوسف نصر الدين على
 ھيام نبيل عبد الوكيل احمد
 وائل محمد رجب محمد

 وسام محمد عبدالكريم محمد
 وسام معروف محمد على

 وليد جمال سعيد على
 وليد خالد جمال عبدالغنى
 وليد محمد جابر شيخون
 يارا احمد محمد احمد

 يارا يحى عبدالمحسن حسن
 ياسر محمود احمد عبد الرحيم
 ياسين خلف محمد عبد الحافظ
 ياسين محمد الشريف ابراھيم 

ا

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

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



رقم المجموعة: (٢٤)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١٢٣٠٥
٢٢٢٣٠٩
٢٣٢٣١٠
٢٤٢٣١٣
٢٥٢٣١٤
٢٦٢٣١٦
٢٧٢٣١٨
٢٨٢٣٢٠
٢٩٢٣٢١
٣٠٢٣٢٢
٣١٢٣٢٣
٣٢٢٣٢٥
٣٣٢٣٢٩
٣٤٢٣٣٠
٣٥٢٣٣١
٣٦٢٣٣٢
٣٧٢٣٣٣
٣٨٢٣٣٤
٣٩٢٣٣٦
٤٠٢٣٣٧

احمد سعيد محمد محمد حمد

 يوسف شعبان اسماعيل 
احمد جمال حربى ابوضيفالغن

احمد حمدى محمد حسن

احمد عبدالمنعم محمد طه
احمد على محمد عبدهللا
احمد محمد احمد سويكن
احمد محى محمد محمد

احمد مصطفى مختار محمود 

اكرم احمد فوزى فؤاد

احمد مصطفي جابر محمد حسن
احمد وليد سيد محمود
ادھم على قنديل مرسى

اسالم عادل عبدالرحمن محمد
اسماء عبدالناصر امام محمود

ايمان عبدهللا عبدالرازق عبدهللا
ايمن خلف محمود خالد
ايه اشرف صالح الليثى

بسمه ابراھيم حسن الحسينى
حسام سعد احمد حسين

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



رقم المجموعة: (٢٥)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١٢١٦٥
٢٢١٦٦
٣٢١٦٧
٤٢١٦٨
٥٢١٦٩
٦٢١٧٠
٧٢١٧١
٨٢١٧٢
٩٢١٧٣
١٠٢١٧٤
١١٢١٧٥
١٢٢١٧٦
١٣٢١٧٧
١٤٢١٧٨
١٥٢١٧٩
١٦٢١٨٠
١٧٢١٨١
١٨٢١٨٢
١٩٢١٨٣
٢٠٢١٨٤

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 عالء محمد السيد بدر

 عبد هللا محمد صديق محمود
 عبدالرحمن احمد خيرى محمد

 عبدالرحمن مصطفى محمد احمد
 عبدهللا محمد عزوز محمد

 عبدهللا يحى عبدالمنعم عبدهللا
 عبدالمنعم محمد احمد 

 عبير ابو الوفا نجاتى عبد المنعمال
 عثمان محمد عثمان سيف
 عزه جمعه شحاته على

 عصام محمود رشوان محمد
 عال محمد عبد النعيم حسن

 على عبدهللا عبدالعزيز خليفه
 عمر فتحي حسن مسعود

 عمرو احمد عبدالكريم عبدالمعين
 عمرو علي خليفة علي

 عمرو ھشام توفيق احمد
 غاده عبدالفتاح درويش معتمد

 فاطمة زين العابدين على محمد 
 فاطمه عبيد سيد محمدقط

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

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



رقم المجموعة: (٢٥)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

هللا

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

٢١٢١٨٥
٢٢٢١٨٦
٢٣٢١٨٧
٢٤٢١٨٨
٢٥٢١٨٩
٢٦٢١٩٠
٢٧٢١٩١
٢٨٢١٩٢
٢٩٢١٩٣
٣٠٢١٩٤
٣١٢١٩٥
٣٢٢١٩٦
٣٣٢١٩٧
٣٤٢١٩٨
٣٥٢١٩٩
٣٦٢٢٠٠
٣٧٢٢٠١
٣٨٢٢٠٢
٣٩٢٢٠٣
٤٠٢٢٠٤
٤١

 قطب سعيد انور محمود

 فاطمه قاسم مصطفى سرور
 فاطمه محمد محمود فرج

 محمد احمد شاكر غزالى

 كامل احمد جابر السيد محمد
 كرم على محمود حسين

 كريم احمد مھنى عبدالرحمن
 كريم شريف سليمان محمد
 كريم محمد عبدالسالم محمد
 كوثر حمدي احمد عوض
 كوثر عماد عمر سند عزب
 لؤي محمد عبد القادر محمد

 مايسه محمود عبدالمنعم عبدهللا 
 محمد احمد احمد مھنى

 محمد احمد عبد الحميد دخيل
 محمد احمد عبد المطلب عبد 

 محمد احمد عبد الناصر دكرورى
 محمد احمد محمد كامل

 محمد احمد يوسف محمود
 محمد جمال الدين محمد ربيع

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



رقم المجموعة: (٢٦)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١٢٢٠٥
٢٢٢٠٦
٣٢٢٠٧
٤٢٢٠٨
٥٢٢٠٩
٦٢٢١٠
٧٢٢١١
٨٢٢١٢
٩٢٢١٣
١٠٢٢١٤
١١٢٢١٥
١٢٢٢١٦
١٣٢٢١٧
١٤٢٢١٨
١٥٢٢١٩
١٦٢٢٢٠
١٧٢٢٢١
١٨٢٢٢٢
١٩٢٢٢٣
٢٠٢٢٢٤

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

 محمد طارق فؤاد السيد دسوقى

 محمد جمال سيد ماضى
 محمد حمدى عزت حميده

 محمد خالد عطيه محمد صالح
 محمد خليل حسن عبدالرحمن

 محمد رابح محمد نادى
 محمد زكريا محمد حسن حسن
 محمد زكريا محمد عبدالبارى

 محمد سعيد سليمان السيد يسن
 محمد سيد توفيق على

 محمد سيد محمود مشرف
 محمد طارق شعبان احمد

 محمد طارق محمد كمال احمد 
 محمد عابد صدقى عبد الحافظذك

 محمد عبدالنبى حامد فوده
 محمد عالءالدين محمد يس 
 محمد على اسماعيل على

 محمد على محمد عبد الكريم
 محمد فريد شعبان عبد الحميد

 محمد مختار احمد السيد

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

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



رقم المجموعة: (٢٦)

كلية دار العلوم

١٠١٠

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - مسائيالمدرب:

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

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

@pbu‰…
‰ìš§a

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

٢١٢٢٢٥
٢٢٢٢٢٦
٢٣٢٢٢٧
٢٤٢٢٢٨
٢٥٢٢٢٩
٢٦٢٢٣٠
٢٧٢٢٣١
٢٨٢٢٣٢
٢٩٢٢٣٣
٣٠٢٢٣٤
٣١٢٢٣٥
٣٢٢٢٣٦
٣٣٢٢٣٧
٣٤٢٢٣٨
٣٥٢٢٣٩
٣٦٢٢٤٠
٣٧٢٢٤١
٣٨٢٢٤٢
٣٩٢٢٤٣
٤٠٢٢٤٤

 محمد مدحت كامل جاب هللا

 محمود سامى حلمى محمد

 محمد مسلم انور محمود
 محمد مصطفي علي مصطفي
 محمد مفتاح حامد محمود

 محمد نادى عبدالحليم دسوقى
 محمد ناصر جمال أحمد

 محمداشرف محمد على السيد
 محمود احمد عثمان محمد
 محمود بشر احمد عبدالغنى
 محمود حافظ محمد ابوالحمد
 محمود حسان فوزى محمد

 محمود محمد زكي صالح
 محمود محمد السباعى ابراھيم 

ا

 محمود سمير حمدان حافظ
 محمود ضاحى عبدالنعيم 

 محمود طارق محمد حرحش
 محمود عالء محمود احمد
 محمود على حسن محمود
 محمود فرج حسن محمود

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



رقم المجموعة: (٢٧)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١٢٣٣٨
٢٢٣٤٢
٣٢٣٤٤
٤٢٣٤٦
٥٢٣٤٨
٦٢٣٥٠
٧٢٣٥١
٨٢٣٥٢
٩٢٣٥٣
١٠٢٣٥٦
١١٢٣٦٠
١٢٢٣٦٢
١٣٢٣٧٠
١٤٢٣٧١
١٥٢٣٧٢
١٦٢٣٧٣
١٧٢٣٧٤
١٨٢٣٧٦
١٩٢٣٧٨
٢٠٢٣٨٠

طه حمدى فھمى عبدالرحيم
طه محمد طه احمد

عبد الوھاب محمد عبد الوھاب 
عبدالرحمن احمد عبدالعزيز علىا

عبدالرحمن احمد عبدالفتاح محمد
عبدالرحمن عوض محمد احمد 

عبدالرحمن محمد حسين محمدل
عبدهللا جمال عبدالمنعم عبدالمولى

سمر محمود محمد مصطفى

حسام عوض محمد احمد
حمدى عبدالباسط على محمد

حنان محى السيد احمد
خالد عبدالعظيم محمد خالد

خالد محمود حسن محمود احمد
خلود كمال توفيق ھارون

دنيا على صالح على
دينا محمد عبدالنبى محمود
رحاب صالح محمود حسن
ساره بليغ حمدى محمد
سعد محمد سعد احمد

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

@pbu‰…
‰ìš§a

أحمد جاد شمروخ       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

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

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



رقم المجموعة: (٢٧)

كلية دار العلوم

١٠١٠

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

@pbu‰…
‰ìš§a

أحمد جاد شمروخ       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - صباحيالمدرب:

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

٢١٢٣٨١
٢٢٢٣٨٢
٢٣٢٣٨٥
٢٤٢٣٨٦
٢٥٢٣٨٩
٢٦٢٣٩٠
٢٧٢٣٩٢
٢٨٢٣٩٣
٢٩٢٣٩٥
٣٠٢٣٩٨
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١

محمد احمد محمد عاشور

عمر عبد المطلب عبد الدايم 
عمر نزالوى سيد عبدالقادر

فاطمه الزھراء عالء الدين انس 
فتحى عالءالدين فتحى محمد

محمد ابراھيم على احمد

عالء يونس عبدالحميد عبدالعزيز

عبدهللا محمد السيد متولى
عبدهللا ناجى عبدالحميد عتابى
عالء سيد محمد عبدالوارث

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



رقم المجموعة: (٢٨)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١٢٤٠٠
٢٢٤٠٢
٣٢٤٠٣
٤٢٤٠٤
٥٢٤٠٥
٦٢٤٠٦
٧٢٤٠٨
٨٢٤١٠
٩٢٤١١
١٠٢٤١٣
١١٢٤١٤
١٢٢٤١٥
١٣٢٤١٦
١٤٢٤١٨
١٥٢٤٢١
١٦٢٤٢٢
١٧٢٤٢٣
١٨٢٤٢٤
١٩٢٤٢٥
٢٠٢٤٢٦

محمد عاطف احمد بديع
محمد فتحى شعبان محمد يوسف

محمد مجدى محمد محمد
محمود ابراھيم عباس نايل

محمود اشرف اسماعيل احمد
محمود اشرف محمد عبداللطيف
محمود حسن عبدالحميد توفيق

محمود زكريا رشاد بحيري
محمود سيد محمود احمد

محمد طه محمود يوسف

محمد اشرف عواد عبده جاد
محمد جمعه محمد جمعه

محمد حسن ابراھيم عبدالسالم
محمد حمزه محمود عبد الحافظ

محمد خالد عويس سيد
محمد خالد محمد حسين

محمد رمضان حسن مرسى
محمد سمير ابراھيم حفنى
محمد صالح حسن اسماعيل
محمد صالح حسنين زكى

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

@pbu‰…
‰ìš§a

أحمد جاد شمروخ       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - مسائيالمدرب:

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

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



رقم المجموعة: (٢٨)

كلية دار العلوم

١٠١٠

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

@pbu‰…
‰ìš§a

أحمد جاد شمروخ       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: المبنى الجديد - مسائيالمدرب:

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

٢١٢٤٢٧
٢٢٢٤٢٨
٢٣٢٤٣١
٢٤٢٤٣٣
٢٥٢٤٣٥
٢٦٢٤٣٦
٢٧٢٤٣٧
٢٨٢٤٣٨
٢٩٢٤٤٠
٣٠٢٤٤١
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢

مصطفى فايق صالح الدين عبدهللا
مصطفى محمد ابراھيم عبدالحميد
مصطفى محمد قطب عبدالحفيظ 
ممدوح سيد محمد ممدوح سيد

منه هللا رمضان سعيد على
منى مجدى محمد حسن عشماوى

مھند صبرى كامل على

مصطفى السيد محمد محمود

محمود ضيف عبدالسالم ابوضيف
محمود محفوظ عرفه احمد

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



رقم المجموعة: (٢٩)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١٢٤٤٦
٢٢٤٤٨
٣٢٤٤٩
٤٢٤٥٠

٥٣٥٩٢
٦٣٦٠٣
٧٣٦٣٣
٨٣٦٣٤
٩٣٦٣٩
١٠٣٨٤٢
١١٣٨٤٦
١٢٤٥٠٧
١٣٤٥٠٩
١٤٤٥١٨
١٥٤٥٣٣
١٦٤٥٤٦
١٧٤٥٦١
١٨٤٥٦٧
١٩٤٦٠٠

احمد سيد محمد عبد المنعم سيد
اسامه احمد حسن عبدالرحمن
اسماعيل شعبان عواد غانم
ايمان محسن احمد محمد

حامد فولى حامد عبد الحسيب
حماده سيد محمد محمد

عمرو عبدالنبى سالمه عبدالفتاح

احمد رزق شحاته محمد

ھبه عبدالعزيز عبدالعال السيد
ھدير محمد احمد عمر

ھشام عبدالفتاح محمد مليجى
ھشام قرشى على عبدالرحمن 

ال

محمد خلف احمد حسن
محمد عامر فاروق راشد
محمد ناصر على نمر

محمد نبيل حنفى مجاھد ابوالدھب
محمد ياسين محمد ياسين
ھويدا محمد احمد مصطفى
ھيثم محمد محمود حسانين

الفرقة األولى ومعه أعمال السنة من الفرقة األولى

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

@pbu‰…
‰ìš§a

فاطمة عيسى       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

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

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



رقم المجموعة: (٢٩)

كلية دار العلوم

١٠١٠

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

@pbu‰…
‰ìš§a

فاطمة عيسى       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - صباحيالمدرب:

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

٢٠٤٦٠٨
٢١٤٦١٧
٢٢٤٦٣٢
٢٣٤٦٣٦
٢٤٤٦٤٠
٢٥٤٦٤١
٢٦٤٦٤٤
٢٧٤٦٤٧
٢٨٤٦٥٤
٢٩٤٦٥٩
٣٠٤٦٦٥
٣١٤٦٧٧
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩

محمود صالح محمود حميدة
محمود فوزى محمود ھمام

محمود محمد عبد العظيم عواجه
مصطفى حسن محمود حسن
مصطفى محمد على محمد
منى محمد محمود سيد

ھايدى ھشام حسن عبدالقادر

محمود احمد محمد اسماعيل

فضل فوزى فؤاد عسران
محمد ابراھيم متولى ابراھيم
محمد ماھر مصطفى عبدالغنى
محمد منصور حزين عبدالحافظ

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



رقم المجموعة: (٣٠)

كلية دار العلوم

١٠١٠
١١٤٧١
٢١٤٧٢
٣١٤٧٣
٤١٤٧٤
٥١٤٧٥
٦١٤٧٦
٧١٤٧٧
٨١٤٧٨
٩١٤٧٩
١٠١٤٨٠
١١١٧٩٣
١٢١٧٩٤
١٣١٧٩٥
١٤١٧٩٧
١٥١٧٩٩
١٦١٥١٦
١٧١٥١٧
١٨١٥١٨
١٩١٥١٩
٢٠١٥٢٠

مھا محمد احمد محمد
مھند اسماعيل عبدالكريم 

مياده جمال عبدالعظيم عبدالرحيمال
 ھشام ابراھيم عبدالعزيز ابراھيم

 ھشام سيد عز عبدالرحمن
 ھشام محمد حافظ على

 ھليل محمد ھليل محمد ھليل
 ھند فضل احمد عباس

مھا عبدربه احمد عبدربه

 ندى جابر يوسف محمد
 ندى رمضان حلمى عباس

 ندي عبد العليم محمد توفيق
 نرمين أحمد عبد العزيز محمد
 نرمين يسرى محمد عبد الجواد

 نسرين السيد عبدالفتاح 
ال  نسمه عادل على احمدال

 نسمه مصطفى محمد ذكى
 نسيبة شوكت دياب مخلوف
 نشوى محمد حسن محمد

مھا ابراھيم عبدالمستجاب 
الغن

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

@pbu‰…
‰ìš§a

فاطمة عيسى       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - مسائيالمدرب:

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

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



رقم المجموعة: (٣٠)

كلية دار العلوم

١٠١٠

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

@pbu‰…
‰ìš§a

فاطمة عيسى       جامعة المنيا
kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨  [الفرقة األولى] [ الفصل الدراسي الثاني]
مكان التدريب: مبنى اإلرشاد - مسائيالمدرب:

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

٢١١٥٢١
٢٢١٥٢٢
٢٣١٥٢٣
٢٤١٥٢٤
٢٥١٥١١
٢٦١٥١٢
٢٧١٥١٣
٢٨١٥١٤
٢٩١٥١٥
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦

 ھدى رضا على على فاتى
 ھدى عيد عبد الوھاب ابو العال

 ھدير خالد فھيم مھنى
 ھدير محمد رضوان عباس

 ھدير محمد عبد العزيز محمد

 وداد طه محمد سليمان

 ھيام احمد عثمان احمد
 ھيام رمضان السيد على

 وجيه عبد الستار ابراھيم عبد 
ا ال

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


