
رقم المجموعة: (١)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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رانيا عبد الفتاح عبد الرحمن  ٢٢
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حفصه محمد محمد عطا هللا

حنان خلف محمود احمد
خلود محمد شكرى عبدالاله

دعاء عبد الناصر محمد فرحان
دينا رمضان زكريا عبد اللطيف

âkÛbİÛa@áa

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@

ìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

       جامعة المنيا

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي:أ.م.دحنان علي طهاسم المدرسة:

المنيا الثانوية بنات

kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

إشراف أكاديمي

ايمان محمد عبدالحميد احمد

امل رجب حمد هللا محمد
امل قدرى عبداللطيف علي

امنه طه محمد صالح
اميرة مجدي عربي محمد

اسماء محمود احمد عبدالظاھر

شھر .......شھر .......شھر .......

اسماء سيد مخيمر سيد

مريم جابر شحاتة

حسنيه محمد عوده خضر

ايه جمال محمد حسين
بسمة جمال خلف احمد

الھام ربيعى عبدالمقصود حسن
اماني محمد حنفي محمود

االء محمود طاھر محمد

ايمان حسن عبد هللا خليفه

ايه احمد محمد احمد
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رقم المجموعة: ٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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مؤمن طلب محمد احمد
محمد  عطيه كامل طه
محمد ابراھيم احمد طه

محمد ابراھيم عبدالعظيم ابوالليل
محمد ابراھيم محمد يوسف
محمد ابواليزيد وحيد احمد

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
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

عمار اشرف محمد ابوالخير
عمر داخلى شحاته سيد

عمر قناوى فاروق عبدالرحيم
عمر محمد وھيب محمد
عمران محمد امين تونى

عمرو جمعه عبدالمحسن احمد
عمرو حسن ابراھيم عبد السيد

عمرو فضل حسن عبدهللا
عمرو محمد صابر فھمى
عمرو محمد عيسى عطيه
عمرو ناصر رحاب فرج

عنتر محمد فنجرى عيسى
فؤاد عامر محمد فؤاد محمد
كحالوى حسن محمد عوض

كرم عبد الفتاح عبد العال احمد

محمد احمد بشير على
اسامة انور صالح 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: ٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
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

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

٢٥
اسالم احمد محمد على٢٦

اسامه محمد محمود محمد
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رقم المجموعة: ٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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شيماء عاطف محمد على٢٢

شرين احمد على فؤاد

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

سعد زغلول االبتدائية - ش ابن الفارض       جامعة المنيا

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

إشراف أكاديمي

سھير على احمد عطوان
سھيله صالح ابراھيم عبدالحميد
سوسن سعدالدين احمد محمد

سوميه محمود عبد الفتاح عبد 
ك ال

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

شرين عبد الاله ابو زيد على
شرين عطا يوسف حافظ

شرين كامل محمد عبدالعليم
شيرين حسن عبدهللا عبدالرحيم
شيماء ابراھيم حسن  محمد

شھر ....... شھر .......

شيماء رمضان عبد الحفيظ محمد
شيماء سعد حسن عبد اللطيف
شيماء سيد محمد عبدالمحسن

شيماء صالح رسمى احمد

شيماء احمد محمد مرسى
شيماء جمال حسين امين
شيماء جمال محمد حافظ
شيماء حسن عبدالشافى 

ف شيماء رجب عبد المنعم عبد اللط
شيماء رفعت عكاشة قمصانالغن

@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 الثاني]
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

محمد عصام زينھم خليفه
محمد عالء الدين فوزي جاد
محمد عالء سيد أبو سريع
محمد على احمد عبدالسميع
محمد على خميس عثمان

محمد على محمد عبد الرحمن
محمد عيد محمد حسين

محمد فرج هللا عابدين احمد
محمد محسن عبدالمنعم سويفى

محمد محسن محمد محمد
محمد محمد حسن احمد
محمد محمد حلمى عامر
محمد محمود احمد على

محمد محمود عبدالمنعم حسن
محمد محمود على حسن
محمد محمود محمد محمد

محمد موسي محمد عبدالشھيد
محمد ناصر شعراوى عمر

محمد ناصر صبره عبد المطلب
محمد نبيل محمد سليم

محمد نور الدين بكرى حسين
اسالم اشرف رمضان محمد

اسالم خالد رجب عيسى

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

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
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
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٢٥
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اسالم شعبان فخرى على
اسالم عبدهللا عبدالقادر تونى
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رقم المجموعة: ٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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محمد حربى محمد محمود
محمد حسانى عبدالنعيم حامد
محمد حسن محمد محمود

محمد حمادة رضوان حندوق
اسالم عزالدين على سليم

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
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

محمد احمد شفيق مرزوق
محمد احمد عبد الحميد محمود
محمد احمد محمد احمد محمد 

ال محمد احمد محمد دكرورىا
محمد احمد محمود حسين
محمد احمد محمود عرابى

محمد اسماعيل انور اسماعيل
محمد السعدى محمد الشافعى
محمد السيد محمد رمضان

محمد السيد محمد عباس احمد
محمد الضبع تمام محمود
محمد العربى امين شعبان
محمد ايمن محمد عبدالنبى
محمد جمال خليفه محمد

محمد جمال فرغلي عبدالمتجلي
محمد جمال فولى عبدالحكيم

اسالم فايز لطفى عبد الغفار

محمد جمال محمود عبدالغفار

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

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
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
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محمود فھمى احمد فھمى٢٥
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كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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محمد عبدالباسط مرتضى محمد
محمد عبدالرحمن محمد جوده
محمد عبدالعال متولى محمد

محمد عبدالوارث عماد 
محمد عبده عبدالمغيث سليمالن

عدى محب احمد عبد هللا

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د. أحمد تونياسم المدرسة:

اللمطي (ث) - بنين       جامعة المنيا
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âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... إشراف أكاديميشھر .......شھر .......شھر .......شھر

محمد حموده ابوالعباس الطيرى
محمد راضي عبد الظاھر كامل

محمد ربيع امين حسن
محمد ربيع محمد عبد اللطيف

محمد رشدى احمد محمد
محمد رفعت عثمان حسن
محمد رمضان على احمد

محمد رمضان مھدى عبدالعزيز
محمد سعد ابراھيم عبدالعليم

محمد سعد محمود احمد
محمد سليمان ابوالعباس سليمان

محمد سمير تونى احمد
محمد سيد حسين ھاشم
محمد صابر محمود احمد

محمد عبد الراضى البدرى عبد 
اض محمد عبد الصالحين بدر رياض ال

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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كلية دار العلوم
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المجموعمدرسي
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شيماء عبد الناصر فتحى محمد

صفاء ابراھيم عبد الصمد ايوب
صفاء رجب عبدالعزيز محمد
صفاء رضا عبد المعز محمد

صفاء سيد احمد محمد

شيماء محمد كامل محمد
شيماء محمود شوقى محمد

مدرسة علي بن أبي طالب       جامعة المنيا

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

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

صفا عبدهللا سليمان محمد

شيماء عزت امين محمد
شيماء عيد أنور سنوسى

شيماء فتحى احمد عبدالعظيم
شيماء فولى عبد الفتاح خليل

إشراف أكاديميشھر .......

شيماء عبد الحق صابر على
شيماء عبد الفتاح سرور عبد 

ل ل ال

شيماء عبدالستار خلف خليفة
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شيماء محرم عبد المالك جالل
شيماء محمد أحمد شبل

شيماء محمد الصغير سيد عيد
شيماء محمد عبد العظيم محمد
شيماء محمد عبد المنعم يوسف
شيماء محمد علي حسن ابوعلي

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

عزيزه عبدالدايم امين احمد
عصماء محمد على محمد

عفاف عبدالناصر نور محمد
عال اشرف محمد مرسى

عال فكرى محمد عبد العظيم

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
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

صفاء عبدالبديع محمود خليفه
صفاء محمد حمدى حسن

صفاء محمد عبدالرحمن حسن
صفاء محمد كمال مبروك

صفاء مصطفي عبد السميع 
صفيه سرحان فراج سعيدطف

ضحى انور على محمود
ضحى صالح احمد خيرى ابراھيم

ضحى محمد رجب عبدالحليم
ضحى محمد صابر احمد
عائشه ناصر سيد على

عبير عبدالعال رمضان السيد
عزة حسين عبد العزيز على

عزه خالد زكى على
عزه عاطف عبدهللا محمد

عزه محمود عبد القادر عبد 
ا ال
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رقم المجموعة: ٩

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
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١٣
١٤
١٥
١٦
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

فادية رجب كامل احمد
فاطمة احمد محمد محمد
فاطمة جمال محمد خليفة

فاطمة ضاوى سنوسى ابو العال
فاطمة عيد عبد التواب على

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
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

علياء ابوطالب ناجى على
علياء عاطف عباس محمد
علياء عزت قطب حسن

علياء عصام الدين عبد هللا احمد
عليه عبدالجابر سلطان سعيد

عھد رجب محمد الصادق ابو 
عيشة عثمان جمعة سعيداش

غادة على يحيى ربيع
غادة محمد خالف شحاته

غاده ابراھيم عبد هللا عبد الجواد
غاده جالل ماضى امين
غاده حسن محمد محمد

غاده عبدالباسط سيد نصر
غدير محمود كامل احمد

غديه شعبان علي عبد اللطيف
فاتن عبدالسالم عبدهللا محمد

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ١٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
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١٣
١٤
١٥
١٦
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

فاطمه عيد انور توفيق حجاج
فاطمه محمد شحاته محمود
فاطمه محمد معتمد خفاجه
فاطمه محمود عمر صالح
فاطمه محمود محمد على

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
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

فاطمة كلحى حسن مصطفى
فاطمة مصطفى احمد محمد
فاطمه الزھراء عبدالرحمن 

فاطمه امين منتصر عبد المنعم 
ال فاطمه حسين حسن حسينال

فاطمه حمادى احمد برجاس
فاطمه حمدى محمد خالد
فاطمه خالد احمد محمد

فاطمه خليفه  على ابراھيم
فاطمه سيد محمد فوزي

فاطمه شربينى عابد يوسف
فاطمه عاطف عرفان حماد

فاطمه عبدالتواب عبد المھدى 
فاطمه عبدالرحمن علي طف
فاطمه عبدالعظيم محمد عليال

فاطمه عثمان زغلول على
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رقم المجموعة: ١١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
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١٠
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١٦
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

لمياء احمد حسين محمد

لمياء سعد محمد سيد
لمياء عادل احمد حسن

لمياء محمود على عبدالنعيم
لمياء محمودنبيل احمد محمد

ليلى عبد هللا كامل فرج

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

االخصاص االبتدائية       جامعة المنيا

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

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

كريمة علي احمد سليمان

إشراف أكاديميشھر .......

فاطمه محمود نادى عبد العزيز
فاطمه مختار زكى محمود

فاطمه مصطفى محمد مھنى
فاطمه يسن علي يسن

كريمه صفوت عبد النعيم عبد 
ال كريمه كمال عبدالتواب ال
كريمه محمود احمد عليال

كريمه محمود عبدالباسط امر هللا

لمياء حسن عبد ربه حسن

فايزة امبيش احمد دسوقى
فايزه احمد كمل سالمه
فلایر محمد حسن كرار

فوزيه عبد الھادى عباس عبد 
ا كريمان مختار عبدالكريم عثمانال
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رقم المجموعة: ١٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
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٨
٩
١٠
١١
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١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣

مصطفى محمد احمد عثمان
مصطفى محمد رجب عبدالرحيم

يوسف زين العابدين محمد 
غ ال

مصطفى محمد عبدالفتاح 
علي محروس محمد عليالال

كارم محمد نجيب حسين
محمود صابر كمال الدين الطاھر

على احمد على صديق

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

شھر .......شھر .......شھر .......

السالم االبتدائية - عزبة شاھين       جامعة المنيا

إشراف أكاديمي

kÛbİÛa@pbu‰…@@@@@ kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšy

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

يسن رشدى فؤاد احمد
محمود محمد مخلوف عبد الحفيظ

مصطفى عبد الوھاب حامد محمد

محمود ناصر محمود الطاھر
محمود وھيبي احمد امام

مدحت حمدى المرسى محمد
مدحت سالم عبدالحفيظ 

مسعود محمد عبد الاله اسماعيلال
مصطفى احمد حسين موسى

مصطفى سيد عبد الفضيل مفتاح

محمود مصطفى مكرم مھران
محمود نادى ھالل فاضل

محمود ناصر عبدالحميد ابوالمجد

مصطفى صابر عباس عبدالمنعم
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رقم المجموعة: ١٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
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٧
٨
٩
١٠
١١
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١٣
١٤
١٥
١٦
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

مديحة مساعد عبدالحليم 
ا ال

مروه ادم عمر عبد الكافى

مروه ناصر محمد على
مريم احمد محمد احمد
مريم محمد محمد احمد

ملك سيد عبدالباسط عبدالعليم
منار اشرف فتحى محمد

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

 شلبي االبتدائية       جامعة المنيا

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

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

مروة نبيل رجب محمد

إشراف أكاديميشھر .......

ليلى يوسف عبد الجليل شريف

مرام احمد محمد زيان
مرفت ابراھيم مصطفى احمد

مروه جمال فتحى طوسون
مروه جمال محمد عطا
مروه رجب محمد احمد
مروه طه محمد غرباوي

مروه محمد عبد العزيز كامل

مرفت محمد محمد عبدالعظيم
مروة أحمد عبد الجواد أحمد

مروة احمد محمد خلف
مروة طه احمد عبد الرحمن

مروة مھنى جالل حفيظ
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رقم المجموعة: ١٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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١
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١٠
١١
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١٥
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١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

محمود محمد رضا توفيق عبد 
محمود محمد شوقى عبدالحميدال

محمود محمد عبد الرحمن عطية
محمود محمد محمود عبدالرحمن

محمود محمد محمود محمد

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
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

محمد ياسر احمد عبدالعزيز
محمد يحى اسماعيل مھران

محمود احمد خلف عبده
محمود احمد عبدالمعطى محمد

محمود احمد محمد احمد
محمود احمد محمد عارف
محمود جمال السيد محمود

محمود حسن محمود عبدالصمد
محمود حسين السيد احمد
محمود شعبان توفيق فھيم

محمود عادل بكر ايوب عبد 
محمود عبد ربه عبد الحميد الك

محمود عبدالجواد  ناجى حسانين
محمود عبدالرحيم عبدالحكيم 

محمود على عبد العال ابراھيمال
محمود محسن محمد الحنفى
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رقم المجموعة: ١٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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١٩
٢٠
٢١
٢٢

منال ابراھيم حسين خيري

مى سيد عبدالعال سيد
مياده فاروق عبدالصمد حميده

مياده محمد جابر خلف
ميرنا اسماعيل على مصطفى
ميريھان مختار حمدان شحاته

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

kÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

الفاروق ت أ

شھر .......

منال عبدالاله حسن احمد
منال محمد ابراھيم محمد

منة هللا محمد طه عبد الباقى

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

مھا محمد جمعة محمد

مني حمدان عبد القادر علي
منى دسوقى أحمد محمد
منى ذكرى محمد على

منى صالح ابو الحمايد شحاته

       جامعة المنيا

منى صالح على عيد
مھا صفوت شوقي محمد

منه هللا مشرف احمد محمد
منى القرشى على محمد

منار جمال حسن محمد
منار حسين عبد الواحد ابراھيم

منار محمود حسين محمد
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رقم المجموعة: ١٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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١٩
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ندى وھبى حسن عبداللطيف
نرمين عبد هللا احمد حسن

نسمه احمد محمد عبد الظاھر
نسمه رضا محمد عبدالجواد

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

السالم اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

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

ميسره عبدالعزيز خلف 
ز ز ميمونه جھاد على محمدال

نادية محمد عمر عبدالعليم
ناھد عارف كمال عبدالمتجلى

نبيله قطب رشدى زيد
نجاه احمد محمد سيف

نجالء  محمد صابر محمد
نجالء احمد رجب عبد الفتاح

نجالء مصطفى السيد عبدالوھاب
نجوى  ابراھيم  عبد هللا  محمد

ندى مؤمن صابر قطب
ندى محمد بديع بيومى

نجوى صبحى ابراھيم عبدالحكيم
نجوى صفوت تونى عبدالحميد
ندا اشرف احمد محمود نجم
ندا سعد الدين عبده عجمي

ندا عيد قطب 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: ١٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

ھاجر احمد حمدان عليان
ھاجر اشرف عبدالموجود حسن

ھاجر رجب انس حسن
ھاجر سيد فرغل محمد
ھاجر شعبان محمد احمد

ھاجر صالح عبد الوھاب دياب

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
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

نورا عبد السالم الديب حماد

إشراف أكاديميشھر .......

نشوى حافظ محمود عبد اللطيف
نعمة حسين سليمان حسين
نعيمه شعبان محمد محارب

نھا عاطف صقر دياب

نورا يحيى كيالنى عبد الغنى
نوران حمدي قاسم خليل
نوره صالح محمد خليفة

نورھان ابراھيم خليفه ابراھيم
نورھان جمال محمد ضاحي

نھا عبدالحكيم على عبدالحكيم
نھله ممدوح شتيوى محمد
نھى العريان احمد حسين

نور الھدى سليمان سيد محمد
نورا احمد محمد 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: ١٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

ياسر احمد يوسف احمد
ياسر خلف عبد الصمد احمد
ياسر عادل محمد نجاح محمد
ياسين عبدالسالم جميل احمد

يحى على فتحى على
يحى محمد عبدالواجد احمد

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

الفتح االبتدائية       جامعة المنيا

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

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

ھانى حسين عبدالرحمن حسين

إشراف أكاديميشھر .......

مصطفى محمد محمود راضي
مصطفى محمود عبد الحميد 

ا مصطفى محمود محمود السھيتا
مصطفى موسى ابراھيم موسى

ھشام محفوظ محمد قاسم
ھشام ناجح صدقى ياسين
ھيثم فرج هللا موسى احمد
وائل احمد عبد هللا ابراھيم

وليد ابو الحسن احمد مصطفي

مصطفى نصر محمد ابراھيم
مصعب اشرف مكرم عبدالحافظ

معتز أحمد فايز عبد الكريم
منتصر صالح سيد عثران

نجيب ابو النجا نجيب حسانين

@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
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٦
٧
٨
٩
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١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

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

كفر المنصورة المتميزة       جامعة المنيا

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

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

ربيع محمد على سليمان
رجب حسن عثمان صديق
رجب محمد محمود محمد
رفعت قطب محمود سليم

رمضان محمد عبداللطيف محمد
سراج الدين مصطفى عبد 

ا ث سعيد سالمان سعيد محمدال
سليمان سيد سليمان جمعه
سليمان عادل احمد محمود

سيد منير عبدالحميد عبداللطيف

احمد ناجح شحاته غالب

صالح معتمد عشماوى عبد 
ط ا صديق محمود صديق احمدال

صالح الدين احمد محمود محمد
صالح محمد عبد القادر صالح
ضياء ابو الجود فخري شحاته

طارق يحيى احمد معوض
طاھر عبد الفتاح ابو الحسن 

ا احمد مصطفى محمد عبد الرافعا
احمد مغربى عزب محمود

احمد ممدوح احمد عبدالمنعم

@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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٨
٩
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١١
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١٣
١٤
١٥
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣

السيد عبدالجابر محمود 
السيد محمد غريب محمدال

احمد فوزى حسانى احمد
احمد محمد خليل بشارى

احمد محمد عبدالعزيز عبدالرحيم
اسالم رمضان زكى محمد

السيد السعيد السيد محمد نور

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

الفولي االبتدائية       جامعة المنيا

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

إشراف أكاديمي

يحى محمود يحى عمار
يحيى زكريا محمد على

يوسف شعبان شوقى عبدالمنعم

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

يوسف محمد صديق محمد
أحمد جمال عبد الصبور عبد 

ابراھيم مصطفى علي عبدالنعيمال
احمد ابراھيم محمد ابراھيم

احمد امين أحمد محمد

شھر ....... شھر .......

احمد السيد احمد عبد الكريم

احمد جمال ابوالسعود عبدالدايم
احمد خالف محمد خالف
احمد رجب محمود عثمان

احمد عادل احمد سالم
احمد عادل محمد سيد

احمد عبدالراضى محمود 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: ٢١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
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١٣
١٤
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١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣

ھبه اشرف عدلى ابراھيم
ھبه االمير سعد محمد

ھبه هللا  يحى احمد على
ھبه هللا حمدى محمد احمد
ھبه جمال محمد عبدالغنى
اسماء محمود كتبى خلف

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
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

ھاجر عامر احمد رباب
ھاجر عامر حنفى رسمى
ھاجر عالم كامل ثابت

ھاجر عماد رمضان مخلوف
ھاجر كامل محمد سالمه

ھاجر محمد احمد طه عبدالحميد
ھاجر محمد احمد عبد النبي

ھاجر محمد خالد محمد عباس 
ھاجر محمود سمير فھيمخال

ھاجر مھنى محمد رشاد
ھالة ثروت مصطفي ابو بكر

ھالة ريان محمد علي
ھاله حسن عبدالجواد حسن

ھاله حمدان محمد عالم
ھاله مجدى فخرى دسوقى
ھاله محمد سامح 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: ٢٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
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٩
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١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

ھدى يوسف عيد عليوة

ھناء عبد المعتمد حسن احمد
ھناء على احمد محمد

ھناء علي عبدالعزيز علي
ھند احمد ضرار محمود
ھويدا احمد محمد احمد

ھدير عادل فضل دياب
ھدير مصطفى عبد الوھاب محمـد

ھدير ناصر محمد سيد
ھناء ابوالعزايم رياض احمد
ھناء احمد غندور حسين

ھبه محمود أحمد حسن
ھبه نجار فنجرى رجب
ھدى حسن احمد حسن

ھدير بھاءالدين عبدالباقى عبد 
ھدير جمال سعد مصطفىهللا

ھدير رمضان محمد كامل مھني

إشراف أكاديميشھر .......

ھبه طه سالم أبوالسعود
ھبه طه شحاته ابراھيم

ھبه عبدالرحمن عبدالرحيم على
ھبه عبدالنعيم البدرى كمال احمد

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

 مدرسة  الحديثة اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

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

@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: (٢٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
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١٥
١٦
١٧
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١٩
٢٠
٢١
والء عنتر عبد الفتاح مھنى٢٢

والء جمال محمد علي
والء جمعه عبدالراضى حسن

والء حسن سليم علي
والء دياب عبد العزيز احمد

والء عصام حلمى عبد الفضيل

وفاء حسن محمد احمد
وفاء خليل بھجات خليل

وفاء رفاعى محمد رفاعى
وفاء محمد صالح الدين محمود 

وفاء ممدوح فولى يوسف
والء بشير حسن محمد

ھيام احمد رجب احمد
ھيام فوزى عبدالدايم عبداللطيف

ھيام محمد جمعه خميس
وحيده على محمد على
وردة احمد عليان احمد

وسام عالءالدين احمد عبدالاله

إشراف أكاديميشھر .......

ھويدا محمد رياض عبد المقصود
ھويدا نجيب فھمى محمد

ھيام ابوالعال محمد ابوالعال
ھيام ابوبكر حافظ محمد

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

كفر المنصورة اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د. جمعة إسماعيلاسم المدرسة:

@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: ٢٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠

ياسمين محمد سالم ابراھيم
ياسمين نصر على احمد

ياسمين ياسر عتبة محمد البدوى
الھام عادل محمود عوض

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. منير فوزياسم المدرسة:

مكتبة مصر العامة       جامعة المنيا

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

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

والء فتحى محمد محمد
والء قطب محمد احمد
والء محمد طه سيد

والء ممدوح خلف هللا بكري
ياسمين ابراھيم محمد جبر
ياسمين ابراھيم ناصر محمد

ياسمين ابوبكر السيد عبدالوھاب
ياسمين احمد عبدالمنعم اسماعيل

ياسمين بدران مساعد حسن
ياسمين رشيدى نورالدين حسانين

ياسمين سليمان سالم قطب
ياسمين سماح شحاته مازن

ياسمين عبد الحميد عبد النبى 
ال ياسمين عبد الغنى عيد ابراھيما

ياسمين عالء محمد على
ياسمين قاسم عيد قاسم

@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: (٢٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
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٦
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٨
٩
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٢١
٢٢
٢٤

عبدالعاطى ابوالمجد عثمان 
عبدالعاطى عبدالمجيد عبدالعاطى ان
ذ عبدهللا عواد على عبدالحكيمال

علي سيد احمد محمد سيد احمد 
على مصطفى كامل محمدالفق

فادى عاطف عبدالكريم محمود 
ا

شريف عيد عبدالحميد محمد
طلبة رمضان طلبة محمد

عبد الرحمن احمد ابراھيم السيد
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 

عبد الكريم عبد الحكيم شحاته ف
عبدالرحمن رجب احمد سيد احمد

حماده  جمال عشيرى حسن
حماده محمود عبد الرحيم 

خالد خلف حسين احمدطف
خالد عادل عبداللطيف حسين
راشد محمد احمد سيد احمد
رمضان محمود عيد على

إشراف أكاديميشھر .......

امجد جاب هللا ابوزيد احمد
جمال عبدالناصر حمدان على

حسام الدين محسن عبدالحكيم 
حسين على عليان حسناخل

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

المعھد األزھري المطور االبتدائي       جامعة المنيا

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

احمد نشات محمود عبدالحفيظ

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د عزت شحاتة كراراسم المدرسة:

@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: (٢٥

كلية دار العلوم

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

المعھد األزھري المطور االبتدائي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د عزت شحاتة كراراسم المدرسة:

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

٢٥
٢٦

احمد ياسين عبد العال عبد العزيز
احمد يوسف احمد شمس

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



رقم المجموعة: ٢٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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محمد عبد الفتاح محمود حسن

محمد زكريا فرج هللا ثابت
محمد صالح بخيت صالح
محمد صفوت احمد على
محمد صالح زكى احمد

محمد طارق السيد محمد المغربى

محمد اسماعيل احمد اسماعيل
محمد جمال جعفر كامل

محمد حجازى جاد عبدالجيد
محمد حسين ابوالفضل حسين

محمد حلمى محمد محمد شحاته
محمد خيرى عبدالوارث محمود 

ز

محمد ابراھيم احمد ابراھيم
محمد ابراھيم احمد محمد

محمد ابراھيم عبدالباسط حسين
محمد احمد فخري دواب
محمد احمد محمد ابراھيم
محمد احمد محمد الخماتى

إشراف أكاديميشھر .......

كامل عالم كامل ثابت
كريم سيد تونى سيد

كريم ممدوح محمد شوقى على
محمد ابراھيم ابرھيم جاد محمد

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

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

حسام حسين احمد توفيق

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.محمد طهاسم المدرسة:

الشھيد االبتدائية - أبو ھالل       جامعة المنيا

@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: ٢٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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امل مصطفى محمد على محجوب
امنه عاشور الھندي ابراھيم
امنه محسن على مخلوف

امنية دكرورى عبد السميع 
اتة ش

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

ھيام جمال عبد العال حسن
الفت سيد زكى محمد

الھام عبده عبد الراضي ابو 
امال ابراھيم عبدالعليم ثابتال

امال محمد خالف محمد
امانى سيد محمد اسماعيل

إشراف أكاديميشھر .......

سلمى عادل عبد الحكيم عبد 
سماح رضا طه محمودال

سماح رضا عبدالسالم احمد
سماح صابر حسن على

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

السالم الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د محمد علي محمد الجندياسم المدرسة:

@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: ٢٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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١٩
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ساميه نجار محمد محمد
سجود حمدى محمود محمد
سحر شعبان سمير انور
سحر محسن نسيم مرسى
سحر ناجح محمد حسين

سعاد محمد محفوظ عبدالرحيم

ياسمين سليمان عبد الھادي طه
ساره عبدالمنعم موسى محمد
سالمه عيسى احمد عبدالرازق

سالمه محمد خلف محمد
سامية جمال عبدالرحيم السيد

ساميه محمد توفيق احمد

والء محمد حسن محمد
والء محمد عبدالوھاب حسن 

ياسمين احمد محمد احمدال

ھبه مصطفى طاھر عبد الوھاب 
ھدير خالد عبدالرحمن عبد 

ف ھناء نمر راضى علىاللط

شھر .......

٦ أكتوبر       جامعة المنيا

شھر .......

ھند لطفي مصطفي عبد الھادي
وفاء محمد عبد المجيد محمد

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

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.جمال الدين محمود جمعةاسم المدرسة:

@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: (٢٩

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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يوسف شعبان محمد محمد٢٤

مصطفى احمد عبد العاطى عبد 
اق مصطفى حامد السعدى محمودال

مصطفى فضل هللا محمد عبد 
ل مصطفى محمد عبدالمالك الفض

ز ز مھاب مصطفى محمد نمرال
ھشام خلف محمد الصغير احمد

محمود على شحاته احمد
محمود محمد خميس كامل
محمود محمد محمد تھامي

محمود محمد محمود عبدالمالك
محمود محمد ندا يوسف
محمود ناجى خليفه على

محمود احمد على مصطفى
محمود جمال عبد المعز احمد
محمود حسين محمود علي
محمود خميس عبدهللا خليفه
محمود شاكر حامد النجار
محمود على سامى رياض

إشراف أكاديميشھر .......

محمد عبد المنعم محمود سالم ندا
محمد على محمد عبد العزيز
محمد منصور محمد منصور

محمد ناصر محمد قنديل

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

السالم ٢ االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.جمعة عوض عبد الوھاباسم المدرسة:

@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: (٢٩

كلية دار العلوم

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

السالم ٢ االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.جمعة عوض عبد الوھاباسم المدرسة:

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

محمد حسن عطا حسن٢٥

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



رقم المجموعة: (٣٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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٢١

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د. حسام الدين سميراسم المدرسة:

المنيا الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

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

عبدهللا نور محمد احمد
عبدالناصر ابوالوفا محمد حفنى

عبدالوھاب سيد عبدالوھاب 
ا عدى محب احمد عبد هللا

عزت محمد احمد سيد على
عالء ابراھيم عبدالرازق ابراھيم
عالء الدين محمد فاروق رمزي

عالء حموده احمد سيد
عالء زكريا محمد حسانين

عالء عبدالرحمن توفيق ثابت
عالء عبدهللا رجب العطار
عالء عصام محمود احمد
عالء مصطفى عبدالوكيل 

على هللا ابوالفلوس حسن سعيدال
على المھدى فتح هللا مسلم

على خليل محمد على
على شعبان يونس دياب

على عبدالقادر محمد ابوزيد
على محمد على ابو العال

عماد الدين عبد الرحيم محمد 
ال عماد عبد الرحيم محمد احمدالغزال

@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: ٣١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي:اسم المدرسة:

د.منتصر نبيه محمددماريس االبتدائية       جامعة المنيا

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

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

فاطمه ضياء عبدالتواب علي
فاطمه عادل ابراھيم صالح 

فاطمه عالءالدين محمود ف
ف ت ال فاطمه فراج قناوى مصطفىفخ

لمياء خضر محمد حافظ
لمياء صالح الدين عبد الجواد 

شناف ا منار عامر عزيز الدين امبابيل
مھجه شعبان شوقى عبد المنعم
مى ابو السباع ابراھيم سليمان

مى عارف محمد عبد هللا
ناديه مصطفى ابو القاسم 

نرمين بدرى محمد جادطف
نعمات فاروق محمد محسب
نعمه محمود عبدالعظيم احمد

نھله حسين محمد طلب
نوال محمود صابر عبد المجيد 

نورا محمد سيد عليل
نورھان زين محمد جمعه

ھاجر عبدالمحسن فضل هللا 
ف ھاله حسين قطب احمدخل

ھبه اشرف عزت 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: ٣٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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عبير شحاته ضاحى يونس
عفاف عبد العظيم احمد محمد
فاتن نبيل محمد عبدالعظيم

فاطمه حشمت شحاته ابوضيف

سمر يوسف عبد العزيز يوسف
شيماء مبارك محمد على

صابرين حسن ھاشم عطيه
صفاء اشرف فوزى محمد
صفاء ربيع اسلمان على

عبير جمال حافظ عبد الحليم

زھراء رمضان على ابو غنيمه
زينب ابو بكر احمد ابو بكر

ساره محمدبھاء فتحي عبدالغني
ساميه جمال زكى على

سماء ناصر عبد النبي قاسم
سمر فادى يحي مصطفى

إشراف أكاديميشھر .......

رجاء محمد محمد على
رشا رضا عبدهللا على

رغده ابراھيم عثمان بكر
روضه صالح سيد محمد

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

 د.زينب فرغلي السادات الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي:اسم المدرسة:

@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؛




