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âkÛbİÛa@áa

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@

ìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

       جامعة المنيا

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.زاھر فؤاداسم المدرسة:

ناصف اإلعدادية بنين

kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

إشراف أكاديمي

احمد اسماعيل طه كامل

ابوبكر احمد محمد عبدالنعيم
ابوعبيده عبدالحميد محمد خليل
احمد ابراھيم محمد عبدالوھاب
احمد ابراھيم نصار ابراھيم

أحمد عبد المنعم عبد الباسط 

شھر .......شھر .......شھر .......

أحمد شاكر حسين عبد المعطى

احمد السيد سالم السيد

احمد اشرف احمد محمدين
احمد السيد حسن جاب هللا

ابراھيم شعبان محمد ابوالديار
ابراھيم عبدالتواب عبدالحميد 

أحمد محمدالشاطر محمد عبد 
ا ال

احمد احمد زكريا حسنين

احمد اسماعيل يحى ذكى

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C

مدير المكتب؛                       ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مدير المدرسة؛                     مسئول الفرقة؛ إشراف أكاديمي؛                         إشراف مدرسي؛



رقم المجموعة: ٢

كلية دار العلوم
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد علم الدين الشقيرياسم المدرسة:

معھد المنيا الثانوي بنين       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

احمد حسن محمد قناوى

إشراف أكاديميشھر .......

احمد السيد محمد ابراھيم
احمد النجار احمد الجرفى
احمد توبه محمد قاسم

احمد جمال احمد محمود

احمد دياب محمد محمد
احمد رجب ضاحي ضاحي

احمد رضوان عبدالحارث ثابت
احمد رمضان جاد فرج

احمد رمضان طه محمد حسين

احمد جمال خلف عبدالرازق
احمد جمال فرغلى محمد على

احمد جمال محمد على
احمد جمال محمد محمد

احمد جمعه حسن عبد الرازق

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د مصطفى بيومياسم المدرسة:

شلبي االبتدائية       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

احمد سعد محمد ابراھيم
احمد سعدى احمد على

احمد سيد صالح عبدالعزيز
احمد سيد عنتر عيد

احمد شعبان جابر حسين
احمد شعبان محمد توفيق
احمد شالبى صالح محمد

احمد صابر عطا عبدالجواد
احمد صالح انور محمد

احمد طاھر محمد عرفات مجاھد
احمد عادل ربيع احمد

احمد عباس حمدون على
احمد عبدالباسط شوقي محمد
احمد عبدالصبور حسنى حسن
احمد عبدالعليم محمد عبدالغنى
سعد على محمد مسعود السبيعى

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.بھاء علي محمد حسانيناسم المدرسة:

المنيا الثانوية بنين       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

احمد عمر محمود احمد

إشراف أكاديميشھر .......

احمد عبدالاله عبدالحميد محمد
احمد عبدالنبي رحيل فرج رحيل

احمد عزت عبدالنبى محمود
احمد عزت محمود محمد عثمان

احمد فارس امين صالح
احمد فايز عبدالباسط محمد
احمد فتحى محمد محمد
احمد كامل سعد احمد
احمد ماھر سعد مبارك

احمد على احمد حسن
احمد على شعبان شحاته
احمد علي محمد علي

احمد عماد سليمان احمد ابو 
احمد عماد محمد عبد الباقيا

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د. ربيع عبد الحميداسم المدرسة:

رفاعة اإلعدادية بنين       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

احمد محسن مصطفى محمد
احمد محمد الكحالوى محمد احمد

احمد محمد امين جمعة
احمد محمد رضا عبدالمعز محمد

احمد محمد سيد محمد
احمد محمد شمس الدين على

احمد محمد ضاحى محمد
احمد محمد طه نجيب

احمد محمد عبد الستار اسماعيل
احمد محمد عبدالقوى محمد
احمد محمد فتحى عبد العظيم

احمد محمد قرنى احمد
احمد محمد قرني عبد اللطيف
احمد محمد محمد اسماعيل
احمد محمود صالح يوسف
احمد محمود محمد احمد

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد خليفة محموداسم المدرسة:

معھد الفتيات الثانوي األزھري       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

احمد مصطفى محمد عبد الرافع
احمد مغربى عزب محمود

احمد ممدوح احمد عبدالمنعم
احمد ناجح شحاته غالب

احمد نشات محمود عبدالحفيظ
احمد ياسين عبد العال عبد العزيز

احمد يوسف احمد شمس
اسامة انور صالح محمد
اسامه محمد محمود محمد
اسالم احمد محمد على

اسالم اشرف رمضان محمد
اسالم خالد رجب عيسى
اسالم شعبان فخرى على

اسالم عبدهللا عبدالقادر تونى
اسالم عزالدين على سليم

اسالم فايز لطفى عبد الغفار

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٧

كلية دار العلوم
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد سالمة عبد العزيزاسم المدرسة:

سعد زغلول االبتدائية - ش ابن الفارض       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

اسالم مجدى عثمان مھدى
اسماعيل مسعود عبدالحسيب 

اشرف ابراھيم شعبان يونسالن
اكرم رفعت احمد سالم

االمام فيصل عبدالرحيم احمد
الحسن عيد عبدالعزيز احمد

السيد بشير احمد السيد
المعتز با لطفى دردير على

المعتصم با نادي كامل على 
امبابي محى الدين امبابي علىال

جبريل محمد النوبى محمد
جمال احمد امير قناوى
جمعه على رجب على
حافظ جمال سعد حافظ

امير ناصح محمد محمد
ايمن احمد محمد محمدين

ايمن تامر كامل على
ايمن تايب عبدالعظيم محمد
تامر حسين يوسف حسين
جاسر مدحت يوسف احمد

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.حسن أحمد محمد عبد اللطيفاسم المدرسة:

الفاروق االبتدائية       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

حسام احمد محمود احمد
حسام احمد مرتضى احمد
حسام حسن على مصطفى
حسام حمدى خضرى محمد
حسام صالح حيدر عيسي
حسام مبروك محمد مبروك
حسام محمد حمدى رمضان

حسام محمود صالح الدين محمد
حسام مسعود عبدالكريم على
حسن سالمة احمد كمال الدين

حمزه مصطفى شحاته على
خالد محمد حسن محمد
رائد محمد حسن على

ربيع على احمد عبد الغفار

حسن محمد سليمان محمد
حسن مكى حسن محمد

حسين  حسن محمد عبدالعظيم
حسين عاطف حسين عثمان
حمادة رضا عبادى محمود
حماده محمد حافظ فؤاد

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.د. أحمد عارف حجازياسم المدرسة:

 االتحاد الثانوية بنين       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

طنطاوى حسين محمد جاد
عادل محمد فريد فھمى

عاشور محمد موسى محمد
عبد الحفيظ جمال عبد الحفيظ 

ا عبد الحليم محمد نجيب عبد ال
ال ل عبد الرحمن ابو السباع محمد ال

ل ا عبد الرحمن حامد محمد عبد ا
ن عبد الرحمن على محمد علىال

عبد الرحمن فتح الباب احمد 
عبد الرحمن محمد احمد قرقار

عبد الرحيم عبد المعز خلف عبد 
عبد الغني محمود احمد عزوزال

عبد القادر ابراھيم عبد القادر 
ك عبد هللا جمال احمد احمدا

عبد ربه حلمى عبدالجليل 
ا عبدالرحمن حسن مصطفى حسنال

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C

مدير المكتب؛                       ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مدير المدرسة؛                     مسئول الفرقة؛ إشراف أكاديمي؛                         إشراف مدرسي؛
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د. أحمد تونياسم المدرسة:

اللمطي (ث) - بنين       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

عبدالرحمن سعيد اسماعيل جبر
عبدالرحمن سيد ھاشم سيد

عبدالرحمن صافى عبدالرحمن 
عبدالرحمن عيد حسن حماده

عبدالرحمن ناجى رمضان قطب
عبدالعزيز حمدى محمود احمد

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 
ال ال عبدالفتاح عبدالمقصود ا

ل ز ز عبدالاله محمد محمد احمدال
عبدهللا حسن سيد على
عبدهللا رائد كمل موسى

عبدهللا ربيع محمد يوسف
عبدهللا عادل عزالدين عوض هللا

عبدهللا عصام عيسى محمد
عبدهللا قاسم حميد قاسم البالم
عبدهللا مجدى حسانين محمد

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C

مدير المكتب؛                       ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مدير المدرسة؛                     مسئول الفرقة؛ إشراف أكاديمي؛                         إشراف مدرسي؛



رقم المجموعة: ١٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.د سوسن ناجي رضواناسم المدرسة:

أبناء الثورة االبتدائية       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

أميمة صالح أبو زيد عبد اللطيف
آيه سمير سيد محمد

آيه ھشام أبراھيم احمد
ابتسام صالح ابراھيم محمد

ازھار بدر فوزى سليم
ازھار زين محمد خالد

ازھار عبدالحافظ احمد عبدالحافظ
ازھار محمد احمد عوض

اسراء ابو الفتوح ابراھيم احمد
اسراء احمد طايع محمود

اسراء جمال سعيد عبدالسالم
اسراء حاتم ابراھيم محمد
اسراء حسن السيد عثمان

اسراء خالد ثابت على
اسراء سيد عبد السميع طه
اسراء صالح السيد صالح

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C

مدير المكتب؛                       ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مدير المدرسة؛                     مسئول الفرقة؛ إشراف أكاديمي؛                         إشراف مدرسي؛



رقم المجموعة: ١٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧ 

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.أحمد الليثياسم المدرسة:

مدرسة علي بن أبي طالب       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

اسراء عصام محمد مرعى
اسراء عيسى محمد احمد
اسراء محمد صبحى محمد

اسراء محمد عبدالعزيز محمد
اسراء محمد محمد ربيع 

اسراء محمود عيد عبد الباقىالغن
اسراء ھنى حسن احمد
اسراء يحيى محمد خليل

اسراء يسن طلعت عبد المالك
اسماء ابراھيم فرغلى محمد

اسماء ابو السعود احمد عثمان
اسماء احمد السيد محمود
اسماء احمد شاكر محمد
اسماء احمد شحاته احمد

اسماء احمد عبدالحميد كامل
اسماء احمد ماضى احمد

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C

مدير المكتب؛                       ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مدير المدرسة؛                     مسئول الفرقة؛ إشراف أكاديمي؛                         إشراف مدرسي؛



رقم المجموعة: ١٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د ھدى عثمان حسناسم المدرسة:

أبو بكر الصديق االبتدائية       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

اسماء البدرى شوقى محمود
اسماء تھامى صبرى محمد

اسماء جابر عبد العزيز محمود
اسماء جالل محمد سيد

اسماء جمال محمد اسماعيل
اسماء جمال يحيى عبد البديع
اسماء حداد محمد عبد العزيز

اسماء حربى ابو سيف ابو سيف
اسماء حسن امين ابو العال

اسماء حسن توفيق عبدالقادر
اسماء حسن عبدالرحيم شريف

اسماء خالد محمد محمد
اسماء خالد محمود احمد

اسماء خلف أحمد عبد الرحمن
اسماء رأفت ابراھيم رمضان

اسماء رمضان عبدالمعطى محمد

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C

مدير المكتب؛                       ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مدير المدرسة؛                     مسئول الفرقة؛ إشراف أكاديمي؛                         إشراف مدرسي؛



رقم المجموعة: ١٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د. إيمان عصام خلفاسم المدرسة:

الجديدة الثانوية بنات       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

اسماء سعد كامل الھام
اسماء سليمان عبد هللا سليمان
اسماء سيد عبد الحميد محمد
اسماء شريف فاضل كامل

اسماء شوقي سليمان محمد
اسماء عبد الفتاح خيرى عبد 

ا اسماء عبدالحكيم عبدالفتاح ال
ك اسماء عبدالحميد محمود ال
اسماء عبيد الصغير حميدطف

اسماء عراقى محمد راغب
اسماء عالم على عبد الرحمن

اسماء على محمد محمد
اسماء فتحى محمد مرسى

اسماء قاسم احمد عبدالمحسن
اسماء محمد اسماعيل عمر

اسماء محمد حسين عبد الحليم

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C

مدير المكتب؛                       ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مدير المدرسة؛                     مسئول الفرقة؛ إشراف أكاديمي؛                         إشراف مدرسي؛



رقم المجموعة: ١٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د ھبة نور الدين محموداسم المدرسة:

٦ أكتوبر االبتدائية       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

اسماء محمد سعد احمد
اسماء محمد عبد العزيز مرسى
اسماء محمد عبدالرازق محمد
اسماء محمد عبدالوھاب على
اسماء محمد محمد مغربي
اسماء محمود محمد محمود
اسماء مرعى زكريا توفيق

اسماء مرعي زكي عبد اللطيف
اسماء منتصر محمد رسمى
اسماء نايل خليفة زھران
اسماء نتعى محمد على

اسماء نور الدين محمد حسن
اسماء يحيا على عبد الحليم

اسماء يحيي اسماعيل عبدالسميع
اشجان صالح عبد الرب عبد الاله

االء احمد عبده احمد

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C

مدير المكتب؛                       ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مدير المدرسة؛                     مسئول الفرقة؛ إشراف أكاديمي؛                         إشراف مدرسي؛



رقم المجموعة: ١٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د عالء محمد شلقامياسم المدرسة:

٢٥ يناير اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

االء جمال محمد طه
االء حربى دياب توفيق

االء حسين محمد ابو سريع
االء خالد طاھر محمد الخولى

االء ضاحى احمد على
االء عفت محمد عباس
االء محمد حسين محمد
االء محمد محمود دھب

االء محمود عبد الحفيظ زكى
االء محمود لبيب محمد محمد
الزھراء ربيع محمد حسن

الزھراء عبدالعظيم محمد احمد
الزھراء محمود محفوظ خليفة
الشيماء عبد الرؤوف رشدى 

الشيماء علي فتحي عليل
الشيماء محمد فھمى عطاهللا

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C

مدير المكتب؛                       ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مدير المدرسة؛                     مسئول الفرقة؛ إشراف أكاديمي؛                         إشراف مدرسي؛



رقم المجموعة: ١٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.زينب فرغلياسم المدرسة:

السادات الثانوية بنات       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

الفت سيد زكى محمد
الھام عبده عبد الراضي ابو 

امال ابراھيم عبدالعليم ثابتال
امال محمد خالف محمد

امانى حسين مرعى حسين
امانى سيد محمد اسماعيل

امانى على عبد السالم عبد 
ف امانى محمد احمد عبد الرحمناللط

امل الطيب شريعى ديھوم
امل عبدالحميد احمد محمد
امل مرعى زكريا توفيق

امل مصطفى محمد عبد الظاھر
امل مصطفى محمد على محجوب

امنه عاشور الھندي ابراھيم
امنه محسن على مخلوف

امنية دكرورى عبد السميع 
اتة ش

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C

مدير المكتب؛                       ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مدير المدرسة؛                     مسئول الفرقة؛ إشراف أكاديمي؛                         إشراف مدرسي؛



رقم المجموعة: ١٩

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.د سميحة محمد زين العابديناسم المدرسة:

االخصاص االبتدائية       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

امنية عبد الوھاب شوكت عبد 
ا امنيه حسن عثمان حسنال

امنيه سيد محمد احمد
امنيه صديق محمد محمد
امنيه محسن فھمى محمد
امنيه ناجح زھران محمود

اميرة ابراھيم عبد المنعم ابراھيم
اميرة احمد عبد الرازق علي

اميرة احمد محمود عبداللطيف
اميرة خريش ونان محمود
اميرة رجب حسن على

اميره حسن عبد المنعم محمد
اميره حسن محمد عبدالرحمن

اميره حميد محمد محمد
اميره زيادة عبد هللا حسن
اميره عالء محمد ثابت

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C

مدير المكتب؛                       ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مدير المدرسة؛                     مسئول الفرقة؛ إشراف أكاديمي؛                         إشراف مدرسي؛



رقم المجموعة: ٢٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
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٤
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٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
صفاء سعد علي مصطفى١٧

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.د. أشرف عبد البديعاسم المدرسة:

أحمد عرابي االبتدائية       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

اميره عنتر محمد احمد
اميره فوزى مغربى ابراھيم
اميره ھشام عبدالحميد حسن

اميمه امين محمد امين
اميمه معتصم على يونس
امينة محمد محمد السيد
امينه معتمد يوسف محمد
انتصار عيد محمد منازع

انعام سيد محمد على
انغام عبد العزيز على محمد

انغام علم الدين محمود مصطفى
انغام محمد حسين محمود

انوار كامل احمد على
ايات ابوالليل سعيد احمد

اية أحمد محمد أحمد
اية اشرف خلف عبد العزيز

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C

مدير المكتب؛                       ُيعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مدير المدرسة؛                     مسئول الفرقة؛ إشراف أكاديمي؛                         إشراف مدرسي؛



رقم المجموعة: ٢١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د. غادة جميل قرنياسم المدرسة:

شلبي ت أ (إعدادي)       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

اية جمال نور الدين عمر
اية سمسم زعزوع حسن سيد

اية عادل عباس محمد
اية عربى عيسى ابراھيم

اية مصطفى فايز عبد القادر
ايمان ابراھيم عبد الرحيم حسن

ايمان احمد عمر عبدالمنعم
ايمان بدوى صالحين سطوحى
ايمان خالد عبد الحميد خليل
ايمان خالد علي عبد اللطيف

ايمان راضى ابراھيم الدسوقي 
ايمان رمضان عبد هللا مصطفىا

ايمان سيد عبدالعظيم عبدالفضيل
ايمان شعبان بكر عبد الكريم

ايمان صالح حسين  عبد الوھاب
ايمان طلعت على سرور

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٢٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد إبراھيم مدنياسم المدرسة:

مدرسة الشھيد عبد المنعم       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

ايمان عادل حسين محمد
ايمان عبد الرزاق محمد عبد 

ايمان عوض حسن خليفهال
ايمان قرشى محمد على
ايمان محمد ابوزيد محمد

ايمان محمد بھاءالدين حسن 
از ايمان محمد توفيق عالمال

ايمان محمد عبد الكريم احمد
ايمان ياسر عبدالحميد احمد

ايناس احمد محمد احمد
ايناس زيدان فتحى محمد

ايناس على ماھر عبد الواحد
ايه ابوبكر اسماعيل صابر

ايه احمد حسن احمد
ايه احمد حسن محمد

ايه احمد عبد الرحيم عبد الحليم

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٢٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.سھير محمد سيداسم المدرسة:

الفاروق ت أ       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

ايه احمد محمود فرج
ايه اشرف عبدالمنعم عبدالفتاح

ايه السيد عبد الظاھر احمد محمد
ايه جمال محمد محمود

ايه حسن عبدالظاھر حسن
ايه حسن عبدهللا حسن
ايه حسنى قطب محمد

ايه حماده صالح الدين عباس
ايه خالد احمد اسماعيل

ايه خورشيد جادالمولى ابراھيم
ايه ربيع فخرى حسين

ايه عاطف كسراوى محمد
ايه عبدالسميع محمد عبدالمتعال

ايه على سيد محمدين
ايه فتحى محمد محمد
ايه قراعه احمد حسن

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٢٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
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١٤
١٥

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د. عبد العزيز صابراسم المدرسة:

السالم اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

بسمه عيون احمد سيد

إشراف أكاديميشھر .......

ايه مجدى حسن محمود
ايه محمد بدوى احمد
ايه محمد خليف كامل

ايه محمد رفعت فرج عبداللة

بسمه فوزى ابوطالب عبدالمجيد
بسمه محمد عبدالفادر سيد
بسمه محمود حرزهللا على

بشاير سيد احمد محمد
بطه سعد عبدالودود محمد

ايه ھاشم عمر ھاشم
بثينه خيرى حامد محمد
بسمة نبيل حسن بكر
بسمه بكر شمس مكى

بسمه جمال عبد الحميد محمود

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٢٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.رجب مكاوياسم المدرسة:

المنيا اإلعدادية بنات - ش الحسيني القبلي       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

جيھان سمير عبدالنظير عطيه

إشراف أكاديميشھر .......

بھاء اسماعيل محمد عبدالغنى
تغريد احمد زغلول كامل

تغريد حسن عبدالرحيم عبدالمنعم
ثريا رشاد سعد مبروك

جيھان مجاھد محمد نعمان
حسن شاه محمد جمال الدين 

حسناء النوبى بكرى بربرىالل
حسناء خلف زكي محمد

حميده سعيد إبراھيم سعيد

ثناء محمد سيد عبد القادر
جميله حسن عبد المجيد عبد 

ل جھاد سعد عبدالرحمن حسنال
جھاد ماھر منير عبودة

جھاد محمد عبدالحكيم محمود

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٢٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
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٨
٩
١٠
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١٣
١٤
١٥

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.طارق مختار سعداسم المدرسة:

الفتح االبتدائية       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

خلود مدحت عبد الحميد محمد

إشراف أكاديميشھر .......

حميده مندى زاھر محمد
حنان حسن على خلف

حنان شعبان محمود حسانين
حنان صالح عباس صالح

خلود مصطفى بكرى محمد
داليا ناجى محمود احمد

دعاء احمد محروس فرحات
دعاء احمد مصطفى محمد
دعاء طه اسماعيل محمد

حنان عبدالصبور حسن محمود
حوراء  رمضان  سعد  عطيه
خلود احمد مندراوى عثمان
خلود محمد محمود عبد هللا
خلود محمود حسن حسن

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٢٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.د عيسى شحاتة عيسىاسم المدرسة:

كفر المنصورة المتميزة       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

دينا جابر جابر محمد

إشراف أكاديميشھر .......

دعاء عبد هللا منسى يونس
دعاء على عبدالجابر حسن

دعاء محمد عيسى عبدالعزيز
دعاء محمد محمود مرسى

دينا سعيد محمود ابراھيم
دينا عزيز الدين حامد إبراھيم
ذاكره عمر عبدالجواد شبيب
رانده شحات محمد محمد

رانيا ربيع عبد الھادى مھران

دعاء ممدوح محمد عبدالصادق 
ف دعاء ناصر محمد اسماعيلاللط

دنيا اسماعيل عبد الحميد محمد
دنيا بالل محمد احمد

دھب عبدهللا محمد جمعه

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٢٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.د. سعيد الطواباسم المدرسة:

المنيا الثانوية بنات       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

رحاب كامل محمد عبد العليم

إشراف أكاديميشھر .......

رانيا رجب حميد مبارك
رانيا رضا السيد امين

رانيا عاشور زكى عبد الظاھر
رانيا محمد عبدالھادى محجوب

رحاب مصطفى على عبد الحميد
رحمة عبدالنبى عبدهللا عطيه

رحمة فوزي بدوي عبد اللطيف
رحمه حسين شحاته عبدالعظيم

رشا سمير نادى زياده

رانيا ياسر  عبد الحميد محمد
رباب حموده طه رضوان

رباب محمد فوزي فتحي صبره
رباب محمود محمد محمود

رحاب ثروت صبحي عبد العظيم

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٢٩

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د. محمود محمد بھجتاسم المدرسة:

الفولي االبتدائية       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

رشا شعبان فاروق طرفاوى
رشا كمال تھامى على

رضوى سمير سيد حافظ
رضوى مجدى عصمت شلقامى

رغدة حسين محمد حسين
رغدة سعودى ابو اليزيد احمد
رفاء حسين رمضان محمد

رنا احمد مرسى جوده
ريھام ابراھيم نجيب حسين
ريھام يحى سيد عبد الرحمن
زبيده شعبان عبد القادر عبد 

ال زكيه عيد ابراھيم عبدهللال
زينب حسن على ابراھيم
زينب ربيع رجب محمد
زينب سيد محمد صبرة
زينب صالح احمد مھدي

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٣٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.ھدى حسن صديقاسم المدرسة:

الناصرية االبتدائية       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

زينب عبد الوھاب احمد محمد 
زينب عماد عبد الرحمن محمودال

زينب مجدي فرحان عطيان
زينب محمد فندى ابوزيد

زينب محمد نصرالدين محمد
زينب محمود عبدالباقى عبدهللا
زينب مصطفى محمد عبداالمام

زينب ناصر حسن جابر
سارة جمال راتب سيد
ساره احمد احمد فراج

ساره احمد محمودرشاد محمد
ساره بدري ابراھيم عبد الفتاح
ساره حسنى عبد الودود نجاب

ساره رجب انس حسن
ساره سيد احمد عثمان

ساره عاطف صابر فھمي

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٣٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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سميه نصار احمد علي
سناء منصور عبد الحميد منصور

سندس مصطفي محمد لبيب
سھا سليمان عبد العزيز عمر

سھى حسنى على محمد
سھير عبدالصبور الديب عبدالعال

سمر قياتى عبدالھادى محمد
سمر محمد سيد عوض

سمر محمد عبدالحكيم محمد
سميرة سعيد احمد عبادى
سميه احمد حسن ابوالليل
سميه شعبان صادق على

إشراف أكاديميشھر .......

سماح عبدالرازق على السيد
سماح قوطه محمود عيسى
سمر رمضان احمد فراج
سمر طارق سالم دسوقى

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

معھد الفتيات اإلعدادي األزھري       جامعة المنيا

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.سيد ميھوباسم المدرسة:
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