
10من1

(1)مجموعة   

 انتظام  

درجة 

االمتحان
المجموع

1020
1001مستجدابراهيم جمعه ابراهيم على محمد1

1002مستجداحمد ابوزيد توفيق خليل2

1003مستجداحمد ذكى عزيز ذكى3

1004مستجداحمد شعبان احمد ابراهيم خليفه4

1005مستجداحمد صبري احمد محمد5

1006مستجداحمد عالء محمد على6

1007مستجداسراء احمد سيد احمد7

1008مستجداسراء خالد سعد حسين8

1009مستجداسراء عبدالحكيم ابراهيم عبدالحكيم9

1010مستجداسراء محمد عبدهللا على10

1011مستجداسماء رضا عطا صالح11

1012مستجداسماء ضاحى االزهرى محمد12

1013مستجداسماء عيد حجاج حسين13

1014مستجداالء صالح ابوالعيون فرج14

1015مستجداالء عبدالوهاب قاسم عبدالرحمن15

1016مستجداالء عالء على احمد16

1017مستجداالء مصطفى احمد محمد17

1018مستجدالبراء محمد كمال ابوسريع18

1019مستجدالشيماء عبدالباقى عويس القرنى19

1020مستجدامانى محمد سيد على20

1021مستجدامنيه رضا عرفات موسى21

1022مستجداميره عصام جمال حلمى محمد22

1023مستجداميره يسرى عبدالحكيم بدران23

1024مستجدامينه سيد حامد أبوالليل24

1025مستجدانثال طه زكى محمود25

1026مستجدانس بهاءالدين علي عبدالنعيم26

الحضور

10

حالة القيد .......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم

حضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءقاعات األلسن: مكان التدريب

م4:م 2شيماء محمد عبد العظيم:  مسئول التدريب

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالب      درج

« التدريب اللغوي»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مسئول التدريب؛           مسئول الفرقة؛



10من2

(1)مجموعة   

 انتظام  

درجة 

االمتحان
المجموع

1020

الحضور

10

حالة القيد .......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم

حضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءقاعات األلسن: مكان التدريب

م4:م 2شيماء محمد عبد العظيم:  مسئول التدريب

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالب      درج

« التدريب اللغوي»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

1027مستجدايات ممدوح سيد اسماعيل27

1028مستجدايمان احمد عبدالحميد محمد28

1029مستجدايه شعبان اسماعيل قطب29

1030مستجدايه صبحى عنتر عبدالهادى30

1031مستجدايه عبدهللا رجب خليل31

1032مستجدايه محمد خلف كامل32

1033مستجدايه يوسف عبدالوهاب عبدالعزيز33

1034مستجدبسمله احمد حسنى مصطفى حسن34

1035مستجدجهاد محروس عبدالحميد عبدالحفيظ35

1036مستجدحبيبه جمال اسماعيل عبدالغني36

1037مستجدحبيبه سعيد حسن حسين حسن37

1038مستجدحسام طارق رشاد عبدالعزيز38

1039مستجدحسين عزت محمد احمد39

1040مستجدخلود عادل محمد احمد40

1041مستجدداليا عبدالرحمن محمد عبدالموجود سرحان41

1042مستجددعاء احمد صالح فاضل42

1043مستجدرائد ايمن عبدالعليم عبدالجليل43

1044مستجدراضيه عامر محمد ابراهيم44

1045مستجدرانيا محمود فوزي قاسم45

1046مستجدرانيا نصر احمد شحاته46

1047مستجدرحاب احمد حسنى عبدالهادى47

1048مستجدرحاب عالء محمد الصغير دبيكي48

1049مستجدرحمه هللا عمر على عبدالمتجلى49

1050مستجدرحمه شعبان عبدالحكيم عبدالعظيم50

1051مستجدرحمه محمد زيان سعيد51

1052مستجدرحمه منتصر زهنى محمود52

المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مسئول التدريب؛           مسئول الفرقة؛



10من3

(1)مجموعة   

 انتظام  

درجة 

االمتحان
المجموع

1020

الحضور

10

حالة القيد .......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم

حضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءقاعات األلسن: مكان التدريب

م4:م 2شيماء محمد عبد العظيم:  مسئول التدريب

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالب      درج

« التدريب اللغوي»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

1053مستجدرحمه هاني عبدالرحمن عبدالفتاح53

1054مستجدرحيق مؤمن عطا عبدالنعيم54

1055مستجدرقيه ابراهيم عبدالسالم رجب55

1056مستجدرقيه خالد عيد سليمان56

1057مستجدريم عبد السالم ابوبكر المنفي57

1058مستجدزهراء اشرف سعد ابراهيم58

1059مستجدزينب احمد جالل احمد59

1060مستجدزينب احمد محمد عباس60

1061مستجدزينب حماده حسن عبدالمجيد61

1062مستجدسماء عطا محمد علي حسين62

1063مستجدسهيله محمد سيد عبدالعاطى63

1064مستجدشمس هللا محمد السيد محمد64

1065مستجدشهد شحاته خلف شحاته65

1066مستجدشهد شريف محمد جنيدى66

1067مستجدشهدى ضاحي عباس عبدالظاهر67

1068مستجدشيرين عماد على محمد68

1069مستجدشيماء أشرف إبراهيم محمد69

1070مستجدشيماء عادل ابراهيم احمد70

1071مستجدعبدالرحمن عمرو محمد المهدى فخرى71

1072مستجدعبدالرحمن محمد احمد ابراهيم72

1073مستجدعبدالرحمن محمد طلعت كامل73

1074مستجدعبدالرحمن نصرالدين اسماعيل ابوزيد74

1075مستجدعبدهللا على خليل ابراهيم75

1076مستجدعفاف نعمانى محمد محمد76

1077مستجدعلياء شهيد محمد محمد77

1078مستجدعلياء نادي فتحى شاكر78

المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مسئول التدريب؛           مسئول الفرقة؛



10من4

(1)مجموعة   

 انتظام  

درجة 

االمتحان
المجموع

1020

الحضور

10

حالة القيد .......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم

حضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءقاعات األلسن: مكان التدريب

م4:م 2شيماء محمد عبد العظيم:  مسئول التدريب

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالب      درج

« التدريب اللغوي»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

1079مستجدفاتن سيد ثابت محمد علي79

1080مستجدفاطمة ابراهيم محمد مهني80

1081مستجدفرح ناجي فوزي عبدالسالم81

1082مستجدمحمد حسن محمد احمد82

1083مستجدمحمد خليل إبراهيم رجب83

1084مستجدمحمد عادل علواني عبدالحميد84

1085مستجدمحمد فريد محمد عبدالعظيم85

1086مستجدمحمد محروص ابوالمكارم عبدالظاهر86

1087مستجدمحمود صالح صابر عبدالحكيم87

1088مستجدمريم محمد ابواليزيد عبدالرازق88

1089مستجدمريم محمود محمد سيد89

1090مستجدمريم يحى احمد محمد رمضان90

1091مستجدمسعد محمد عبدالمعطى محمد91

1092مستجدمصطفى عالم على عبدالرحمن92

1093مستجدملك مصطفى لطفى عبدالتواب93

1094مستجدملك مهتدى سعدالدين حماد94

1095مستجدملك ياسر محمد فوزى محمد اسماعيل95

1096مستجدملك يحيى عبدالرشيد محمد96

1097مستجدمنال سيد عبدالهادي محمد97

1098مستجدمنه هللا بدوى عبدالحكيم محمد98

1099مستجدمنى سامح حسن محمود99

1100مستجدمها عاصم احمد محمد100

1101مستجدميرنا عماد حمدى احمد101

1102مستجدندا اسالم عبدالباسط فايد102

1103مستجدندى بدر محمد مصطفى103

1104مستجدندى على عبدالرحيم  جادالمولى104

المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مسئول التدريب؛           مسئول الفرقة؛



10من5

(1)مجموعة   

 انتظام  

درجة 

االمتحان
المجموع

1020

الحضور

10

حالة القيد .......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم

حضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءقاعات األلسن: مكان التدريب

م4:م 2شيماء محمد عبد العظيم:  مسئول التدريب

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالب      درج

« التدريب اللغوي»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

1105مستجدندى مصطفى ذكى حسين حمامه105

1106مستجدندى يحى عبدهللا عبدالوهاب106

1107مستجدنورهان نادى عبدالرحيم منصور107

1108مستجدنورهان نبيل نورالدين محمد108

1109مستجدنورهان هانى فؤاد طه عماره109

1110مستجدهاجر رضا احمد محمد110

1111مستجدهاجر سيد احمد يوسف االخرس111

1112مستجدهاجر عادل ابوالفتوح غنيمى خلف112

1113مستجدهاجر عمر عبدهللا جمعه113

1114مستجدهاجر محمد احمد يونس114

1115مستجدهاجر محمد عبدهللا اسماعيل115

1116مستجدهبه عادل احمد محمود116

1117مستجدهدى جمال عبدالحميد عبدالعزيز117

1118مستجدهدى مصطفى محمد على118

1119مستجدوسام اسامه عاشور محمد سليمان119

1120مستجدوسام امين محمود عبدالحميد120

1121مستجديوسف احمد محمد ابوطالب121

1122باقاحمد حمدى محمود عبدالسميع122

1123باقاسماء خالد احمد حسين123

1124باقساره هشام السيد السيد حسين124

1126باقسلمى صالح محمد مصطفى125

1128باقعبدالحميد صبحى مصطفى عبدالحميد126

المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مسئول التدريب؛           مسئول الفرقة؛



10من6

(1)مجموعة   

 انتساب  

درجة 

االمتحان
المجموع

1020
1501مستجدابراهيم احمد ابراهيم حسن1

1502مستجداحمد ابراهيم ابوالفتوح فتح هللا2

1503مستجداحمد صابر محمود فرج منصور3

1504مستجداحمد عبدالحكيم عامر على حسن4

1505مستجداحمد عبدالفتاح صالح عبدالفتاح5

1506مستجداحمد محمد موسى بدى6

1507مستجداحمد مدحت السيد ابراهيم ابوقوطه7

1508مستجداروى احمد عبدالسالم عبدالعزيز8

1509مستجداروى ربيع عبدالسالم حافظ9

1510مستجداسراء ضاحى على حسن10

1511مستجداسراء محمد عبدالقادر حسين11

1512مستجداسالم حسن محمد البدر احمد12

1513مستجداسالم عبدالعظيم محمد محمد13

1514مستجداسالم مصطفى سعداوى محمد14

1515مستجداسماء احمد فتحي طلب15

1516مستجداسماء جابر كمال محمود منصور16

1517مستجداسماء رجب محمد احمد17

1518مستجداسماء صاوي عوض صاوي18

1519مستجداسماء قاضى سلطان حسن19

1520مستجداالء ناجي محمد ابوضيف احمد20

1521مستجدامنيه اسامه خلف اسماعيل21

1522مستجداميره حسن محمد حسن22

1523مستجداميره خلف خميس عبدهللا على23

1524مستجدايمان محمد عبدالمغنى نعاس24

1525مستجدايمان محمود حسن على25

1526مستجدبسمله ابراهيم عبدالمنعم محمد26

.......شهر 

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2023-2022السنة الدراسية 

الخميسقاعات األلسن: مكان التدريب

م4:م 2كامل عبد الغني.د: مسئول التدريب

الحضور

10

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب اللغوي»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مسئول التدريب؛           مسئول الفرقة؛



10من7

(1)مجموعة   

 انتساب  

درجة 

االمتحان
المجموع

1020

.......شهر 

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2023-2022السنة الدراسية 

الخميسقاعات األلسن: مكان التدريب

م4:م 2كامل عبد الغني.د: مسئول التدريب

الحضور

10

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب اللغوي»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

1527مستجدبسمله عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن27

1528مستجدبسمله وائل محمد حسن محمد حماد28

1529مستجدجهاد ربيع محمد كامل29

1530مستجدجيهان عليوه خلف عرفات30

1531مستجدحبيبه سيد عبدالعزيز محمد31

1532مستجدحبيبه عالءالدين محمد محمد عبدالواحد32

1533مستجدخالد عبدالمطلب عبدالمنصف عبدالمطلب33

1534مستجدداليا رمضان السيد ابوسمره34

1535مستجددعاء رشاد محمود عبدالحكيم35

1536مستجددعاء على سيد أحمد36

1537مستجددعاء كامل سيد موسى37

1538مستجددعاء منتصر محمد عبدالعليم38

1539مستجددينا نبيل ناجى عبدالحافظ39

1540مستجدرؤي احمد ماهر زكي40

1541مستجدرحاب جمال عبدالمنعم عبدالستار41

1542مستجدرحاب ربيع سيد عبدالعاطي42

1543مستجدرحمه احمد محمود على43

1544مستجدرقيه شعبان محمد مهنى44

1545مستجدزينب محمد جمعه اسكندر45

1546مستجدزينب محمد عبدالرحيم عمر46

1547مستجدزينب محمود السيد عبدالحميد47

1548مستجدزينب مصطفى احمد قنديل48

1549مستجدساره رمضان احمد زكى49

1550مستجدسليمان عبدالمحسن صابر عبدالمحسن50

1551مستجدسماء سعيد خلف عبدالحكيم51

1552مستجدسهيله محمد عبدهللا صقر52
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1553مستجدشروق امام خليفه ابوالحسن53

1554مستجدشروق زين عامر موسى54

1555مستجدشهد حسن محمد عبدالمعبود55

1556مستجدشهد عنتر دردير حمد56

1557مستجدشهد محمود محمد شحاته57

1558مستجدشيماء رضا عبدالعال سيد58

1559مستجدعبدالرحمن اسامه رياض على59

1560مستجدعبدهللا محمود محمد عطيه60

1561مستجدعالء رضا مصطفى حسين61

1562مستجدعمار احمد محمد محمد عمار62

1563مستجدعمر عبدهللا احمد شعيب63

1564مستجدفاطمة عيد مندراوى محمد64

1565مستجدفاطمه طه سيد محمد65

1566مستجدفاطمه محروص حلمي حسان66

1567مستجدفهيمه محمود محمد محمود67

1568مستجدكريمه مصرى حسن ابراهيم68

1569مستجدكمال عبدالحميد كمال نوفل69

1570مستجدلمياء احمد عبدهللا محمد70

1571مستجدمحمد احمد عبدالوهاب امين71

1572مستجدمحمد جالل محمد احمد72

1573مستجدمحمد حسام محمد احمد سليم73

1574مستجدمحمد عماد فتحى محمد74

1575مستجدمحمد مدنى عبدالكريم محمد75

1576مستجدمحمود احمد عبدالعزيز حسن76

1577مستجدمحمود احمد محمود على77

1578مستجدمحمود شعبان ضاحى محمد78
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1579مستجدمروه اشرف رمضان عبدالرحيم79

1580مستجدمريم حماده جابر خلف هللا80

1581مستجدمريم عادل احمد عبدالمجيد81

1582مستجدمصطفى اسماعيل عبدالعاطى اسماعيل82

1583مستجدمصطفى الشافعى احمد ابراهيم83

1584مستجدممدوح زيدان ممدوح شحاته84

1585مستجدمنار محمود حسين حسن85

1586مستجدمنال محمد رمضان يوسف86

1587مستجدمنه هللا جمال فرغلى حسن87

1588مستجدمنه هللا خلف زغلول عثمان88

1589مستجدمنه هللا شعبان احمد على حسين89

1590مستجدمنه محمود ناجى احمد90

1591مستجدندى احمد محمد الطيرى91

1592مستجدندى مصطفي احمد علي92

1593مستجدنها محمد صالح عبدالعظيم93

1594مستجدنورا نورالدين باشا احمد94

1595مستجدنوره ضاحى محمود عبدالغنى95

1596مستجدنورهان عاصم احمد محمد96

1597مستجدهاجر ايمن محمد احمد97

1598مستجدهاجر ثابت بشندى حسين98

1599مستجدهانم احمد عامر محمد99

1600مستجدهبه محمد عبدالعظيم محمد100

1601مستجدهشام ناصر عبدالرحمن محمد101

1602مستجدوسام مسعد عطا محمد الحنفى102

1603مستجدوفاء محمد انور على103

1604مستجدوليد محمد عبدالحفيظ عبدالرحيم104
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1605مستجدياسمين اشرف ابراهيم محمد سالمه105

1606مستجديمنى على مختار على106

1617مستجدعمر امين محمد صدقى عبدالرازق107

1607باقاحمد فتحى محمد ابوالليل108

1608باقاسماء جالل عبدالتواب محمد109

1609باقجهاد عبيده محمد ابوشناف110

1612باقفاطمه مجدى على محمد111

1614باقنورا على محمد عبدالرحيم112

1615باقوفاء فتح هللا عبدالمنعم مهنى113

1616باقياسمين خالد زغلول سعد114
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