
43من1

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

1

أحمد راضى عبد الحميد عبد الرحمن 

سليمان

ابتسام محمد شعبان محمد2

ابراهيم محمد مختار محمد3

احمد حسام على عبد العظيم4

احمد حسن احمد حسن5

احمد حمدى عبدالفتاح تونى6

احمد خالد احمد حسين7

احمد خميس احمد سالم8

احمد سعودي حسين عبدالباقي9

احمد سيد عبدالعزيز مزيون10

احمد صالح عشيري صالح11

احمد صفوت احمد عبد هللا12

احمد صالح محمد على13

احمد عبد ربه عبد الباسط محمد14

احمد عبدهللا عبدالمنعم عبدالرحمن15

احمد عبدالمعبود بكرى على16

احمد فوزى حسن محمد17

احمد كامل احمد حسن18

احمد محسن منصور عيسى همام19

احمد محمد حسين محمدى القطورى20

احمد محمد ربيع علي21

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2سميرة سعيد: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من2

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2سميرة سعيد: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

احمد محمد محمد عبد الكريم22

احمد مراجي توني فرج23

احمد هاشم أمين نجدى24

اخالص شاهر عبدالعزيز حمزه25

اروي علي كامل محمد خليفه26

اروي كمال حسين السيد27

ازهار ناصر سيد عثمان28

اسر محمد عبدالعاطي محمد29

اسراء احمد جبريل محمد30

اسراء احمد محمد احمد31

اسراء جمال ابراهيم محمد32

اسراء حسين محمود احمد33

اسراء خيري ابراهيم كامل34

اسراء رضا مصطفي السيد35

اسراء زناتى محمود محمد36

اسراء عاطف عقيله مفتاح37

اسراء عبدالعليم محمود مصطفى احمد38

اسراء علي عثمان عبدالحميد39

اسراء علي يوسف عبدالحميد40

اسراء كاشف عاطف حسني41

اسراء محسن محمد جاد42

اسراء محمد السيد محزم43

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من3

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2سميرة سعيد: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

اسراء محمد العربي رجب شعبان44

اسراء محمد شحاته عبدالمتجلي45

اسراء محمد صالح ابوبكر46

اسراء محمد عبدالعظيم حافظ47

اسراء نادي محمد محمود48

اسراء ياسر حمدي عبدالباسط49

اسالم سليم ناجى عمار50

اسالم صبرى عبد المنعم همام51

اسالم نور فراج محمد52

اسماء ابراهيم احمد محمد53

اسماء جمال فتحى احمد54

اسماء جمعة محمد سعداوي55

اسماء حنفي محمود محمد56

اسماء خلف محمد طلب57

اسماء خيرى محمد محمد58

اسماء رمضان عبدالعزيز محمد59

اسماء سامح عبدالقادر مصطفي60

اسماء سيد ربيع عبدهللا61

اسماء صالح الدين ابوالحسن السيد62

اسماء عبدالكافي ابراهيم فهمي63

اسماء عبدالموجود يوسف محمد64

اسماء كارم علي سالمه65

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من4

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2سميرة سعيد: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

اسماء محمد احمد عبدالرازق66

ثانية ظ باقابتسام حماد محمد حماد67

ثانية ظ باقاحمد حسين فتحي جابر68

ثانية ظ باقاسالم احمد عمر احمد69

ثانية ظ باقاالء احمد محمد محمود70

1ثانية ظ خامل محمد محمد يونس71

1ثانية ظ خاميره ابراهيم محمد سيد72

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من5

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
اسماء محمد ربيع وفقي1

اسماء محمد عبدالعال فرج هللا2

اسماء محمد مصطفي حامد3

اسماء مدحت منير مصطفي4

اشجان الليثى على محمد5

اشجان سيد درويش عبداللطيف6

اعتماد جابر مصطفي احمد7

االء احمد عبدالراضي عبدالظاهر8

االء رافت  محمد عبدالفتاح9

االء على عثمان عبد اللطيف10

االء فولي زغلول محمد11

االء محمد ربيع قاسم12

االء محمد عبدالسميع محمد13

االء محمد عوض هالل14

االء محمد ناصر حسن15

االء وليد خليفه حسن16

الزهراء مصطفي علي زين الدين17

الفت محمد احمد عبدالباقي18

الهام محمد عبدالحكيم عبدالمقصود19

امانى عبدالرحمن على عبدالرحمن20

اماني احمد محمدانور عبدالفتاح21

اماني خليل فيصل فرج هللا22

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2أسماء مهني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

إشراف أكاديمي
اسم الطــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس
.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من6

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2أسماء مهني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

إشراف أكاديمي
اسم الطــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس
.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

اماني صابر رجب محمود23

اماني عبدالصبور حلمي عبدالوهاب24

اماني عبدالعال حسن ابراهيم25

امل شحاته عبدالمنعم عبدالرحمن26

امل طلعت عبدالعزيز عبدالرشيد27

امل عبدالرحمان عبدالعظيم عبدالظاهر28

امنه بهاء احمد يوسف29

امنه محمود حسين بالل30

امنيه محمود محمد عبدالاله31

اميرة محمد احمد شعبان32

اميره خالد انياز ابراهيم33

اميره خليفه عبدالحميد خليفه34

اميره رمضان عبدالتواب مهران35

اميره صبحي حمدي علي36

اميمه احمد كمال كامل37

انهار اسامه محمد محمود38

اهداء طه حسن محمد39

ايات سمير محمود محمد40

اياد محمد السيد عطا احمد41

ايمان احمد محمد احمد42

ايمان خالد عبدالرازق عبدهللا43

ايمان خليل صادق ابراهيم44

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من7

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2أسماء مهني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

إشراف أكاديمي
اسم الطــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس
.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ايمان سيد عبدالحميد محمد45

ايمان صالح محمد عبدالمحسن46

ايمان عبدالتواب محمد امين47

ايمان عبدالمجيد احمد يونس48

ايمان عماد ربيع عبدالغني49

ايمان محمد عطا توني50

ايمان محمود عبدالرحمن محمد51

ايمن صالح صالح شوكت52

ايناس ابوبكر صابر عبدالوكيل53

ايناس محمد عبدالصبور محمد54

ايه ابوالحمايد محمد عبدالحميد55

ايه احمد محمد ابراهيم56

ايه احمد محمدجمال علي57

ايه بكر صالح مرسي58

ايه جابر زكي علي59

ايه حسان محمد محمد60

ايه خالف احمد جبلي61

ايه سيد عبدالجابر سيد62

ايه صالح محمد بيومي63

ايه طه فتحي جادالمولي64

ايه طه نادي حسين65

ايه عادل شحاته عبدهللا66

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من8

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2أسماء مهني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

إشراف أكاديمي
اسم الطــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس
.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ثانية ظ باقايه ناجح عبدالرشيد حبيب67

1ثانية ظ ختسنيم احمد محمد السعدي محمد68

ثانية ظ باقحسام محمد سلطان ابراهيم69

ثانية ظ باقرانا فوزى حلمى محمد زيتون70

ثانية ظ باقرضا مصطفى حسن محمد71

ثانية ظ باقروان خالد مصطفى احمد72

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من9

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

ايه عبدالفتاح مصطفى محمد1

ايه عفيفي عبدالرؤوف هاشم2

ايه محمد صابر علي3

ايه ممدوح سالم محمد4

بدور محمد علي احمد5

بسمه شعبان محمد بدوي6

بسمه كمال سيد عبدالباسط7

بالل عادل بدر محمد8

بالل محمد احمد عباس9

بهجات عبدالواحد جاد طلبه10

تيسير يحيا ثابت محمد11

جهاد حسين احمد محمد12

جهاد سيد نصر الدين احمد13

جهاد محمد عبدالمجيد محمد14

جهاد مشهور موسي طارق15

جهاد منتصر عثمان احمد16

جيهاد محمد سيد ذكي17

جيهان عيسي عبدالعاطي عيسي18

حازم رمضان احمد عبد ربه19

حازم سيد نجيب سليمان20

حازم صالح عبدالفتاح عبدالمنعم21

حبيبه محمد خليل على طلبه22

حبيبه محمود احمد محمود23

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2أسماء سعودي: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من10

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2أسماء سعودي: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

حذيفة عبدالحميد احمد علي24

حسام حسن محمد عثمان25

حسام نادي عبدالعزيز محمد26

حسانين على حسانين على27

حسن ايمن حسن يوسف28

حسن فتحي علي السيد29

حسن محمد عيد عثمان30

حسناء جمال على عبدالبديع31

حسناء حسام عبدالمنعم مصطفى منصور سرج32

حسناء علي نظير محمد33

حسناء عنتر محمد محمود34

حسين محمد حسين عبدالغني35

حليمه جمال بكري ابوالمجد36

حليمه حسين توفيق محفوظ37

حماده ناجى عزمى احمد38

حمزه جميل جمعه عبد المطلب39

حنان احمد زيدان محمد40

حنان خليل شبيب انبيش41

حياه محمد محمود عبدالرحيم42

خالد عصام زكي سيد43

خضره عبدالحميد عبدالعزيز احمد44

خلود عبدالعزيز عبدالسميع عبدالعزيز45

خلود عبدالمنعم محمد محمد عمر46

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من11

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2أسماء سعودي: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

خلود محمد كمال محمد47

داليا طلعت محمد ابوطالب علي48

دعاء الحسينى فتوح محمد49

دعاء عبد الحميد محمد عبد الفتاح50

دعاء محمد مسعود احمد51

دعاء محمود ملعب احمد52

دعاء نور عبدالحميد زيني53

دينا احمد خيري محمد54

دينا شعبان سيد وهيب55

دينا عمران علي شحاته56

دينا محمود جابر ابوشوك57

رانيا اشرف محمد حسن58

رانيا حسن محمد حافظ59

رانيا صابر سيد حسن60

رانيا عبدالرازق محمد عبدالرازق61

رانيا محمد على حسن62

رباب محمود كامل احمد63

رجاء مصطفى شقرانى محمد عبدالعزيز64

رحاب رمضان سيد عبدالغني65

رحاب شعبان عربي محمد66

ثانية ط باقرؤيا احمد شربينى عباس67

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من12

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2أسماء سعودي: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ثانية ظ باقساره عبدالواحد عزوز عبدالفتاح68

ثانية ظ باقسعد محمد سعيد محمد69

ثانية ظ باقسمر احمد خضراوي علي70

1ثانية ظ خسمر مساعد رسمي طلب71

ثانية ظ باقشهيرة رمضان خلف سيد72

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من13

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
رحاب فولي حسن محمد1

رحاب مصطفي جمعه عبدالجواد2

رحاب ناصر مسعود صادق3

رحمه ربيع عبدالقادر امين4

رحمه علي محمد ابراهيم5

رشا محمد اسماعيل احمد6

رضوي سعيد عباس علي7

رضوي سالمه احمد سيد8

رضوي علي عبدالعاطي عبداللطيف9

رغده محمد علي الصغير محمد10

رمضان قاسم سيد موسي11

رنا ممدوح عبدهللا عبده12

رندا شريف رجب حفظي13

روفيده حماده محمد احمد14

ريحاب صالح جاب هللا عطيه15

ريم شرف الدين على يوسف16

ريم عماد الدين ابوالقاسم بكري17

ريهام وليد قاسم انور18

زياد عبد السالم عبد الباسط محمود19

زينب ابراهيم محمد جرو طه20

زينب رضا احمد محمود21

زينب عبدالراضى يوسف احمد22

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2نورا محمد عبد الغفار: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من14

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2نورا محمد عبد الغفار: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

زينب محمد خلف اسماعيل23

زينب محمد محمد على24

زينب مصطفي محمد حسن25

سارة عمر محمد احمد26

ساره جمال حسين محمد27

ساره حجازي عبدالسالم علي28

ساره ربيع عبدالفتاح محمد29

ساره رجب ابراهيم عبدالقادر30

ساره عبدالعظيم عبدهللا علي31

ساره عبدهللا درويش خليل32

ساره عبدالمالك امين راضي33

ساره علي فضل علي34

ساره محمود شحاته فهمى35

سراج الدين هالل اسماعيل عبدالمحسن36

سعاد ابوزيد عادل ابوزيد37

سعاد محمد قاسم عبدالعال38

سلمي ابوالحسن فرغل محمد39

سلمي رشيد نور الدين حسانين40

سلمي محمد احمد محمود41

سلمي محمد عبدالرحيم محمد42

سلمي يحي موسي سعد43

سماح انور عبدالموجود عبدالشافى44

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من15

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2نورا محمد عبد الغفار: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

سماح خليل صادق ابراهيم45

سماح سعيد محمود عبدالسيد46

سمر رضا هاشم محمد47

سميه احمد ابراهيم حسن48

سميه حامد علي بركات49

سميه عامر محمد محمود50

سناء داخلي عبدالرحيم طلعات51

سها ابراهيم احمد ابراهيم52

سهام سليمان عمر سليمان53

سهير  حسانين عبدالستار حسانين54

سهيله شعبان البدرى عبداللطيف55

سهيله عادل سالم عبدالعال56

سيد سالمه مسعود عبدالاله57

شاهيناز محى الدين فتحى محمد58

شذا نصر احمد ابراهيم59

شروق احمد صابر سيد60

شروق احمد عبدالغني احمد61

شروق نصر محمد احمد62

شريف احمد حسين حسن63

شرين ممدوح محمد وجيه64

شهيرة جميل شحاته اسماعيل65

شهيره سيد محمد محمود66

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من16

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحدمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

 م4: م 2نورا محمد عبد الغفار: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ثانية ظ باقطارق محمد انور علي67

ثانية ظ باقعبدالرحمن حمدي محمد ناجي ذكي68

ثانية ظ باقعبدالرحمن محمد عبدهللا محمد69

1ثانية ظ خعال محمد عبدالحكيم عبدهللا70

1ثانية ظ خعال ناجح السنوسى الدامى يونس71

ثانية ظ باقعلياء على محمود محمد72

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من17

(5)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
شيرين عطيه عيسي عبدالرازق1

شيرين نصر ابراهيم سيد2

شيماء حامد عبدالعظيم عبدالفتاح3

شيماء حسني رشدي عبدالوهاب4

شيماء شحاته محمد عبد الرازق5

شيماء شعبان احمد صالح6

شيماء عبدالحميد احمد عبدالحميد7

شيماء عبدالناصر عطا محمد8

شيماء عثمان عبدالفتاح علي9

شيماء عطا محمد عطا10

شيماء عالء شعبان عبدالحميد11

شيماء علي ابوالحسن حمدان12

شيماء عمر عمر محمد13

شيماء محمود سيد مهنى14

شيماء مصطفي حسن الناظر15

شيماء نادر قرشي عبدالغني16

شيماء نادي محمد عبدالحكيم17

شيماء ياسين حامد فرج18

صفاء على خلف رياض19

صفاء عمران عبدالحميد عبدالحافظ20

صفاء محمد نتاج محمد21

ضحي جمال عبدالرازق عبدالكريم22

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد1ق- المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2إسراء محمد: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من18

(5)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد1ق- المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2إسراء محمد: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ضحي حسن رفعت حسن23

ضحي رمضان عبدالمحسن عبدالمجيد24

ضحي عبدالنبي عبدالوهاب عبدالرحيم25

ضحي مختار محمد فاروق احمد26

ضحي مصطفي محمد حجازي27

طارق سيد احمد مبروك السيد28

طارق محمد شحات عارف29

طارق محمود محمد محمود30

طه محمد طه ابراهيم31

عائشه حسين شحاته عبدالعظيم32

عائشه محمد جمعه عبد النبى33

عبد الكريم فرغلى سنوسى فرغلى34

عبدالرحمن احمد محمد مهني35

عبدالرحمن مصطفي شعبان محمد36

عبدالرحمن ممدوح سعد رشوان37

عبدالرحمن وفدي اسماعيل كامل38

عبدالرحمن يحي ربيع عبد الحليم39

عبدالعظيم السيد مغاته عبدالعظيم40

عبدهللا حسن احمد حسن41

عبدهللا محمد صابر محمد42

عبدهللا محمد عمران خليل43

عبدهللا محمود محمد محمود غازي44

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من19

(5)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد1ق- المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2إسراء محمد: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عبير عبدهللا جاب هللا نمر45

عثمان احمد حسين عبد الهادى46

عفاف صالح عبدالمنعم عبدالصالحين47

عليا محسن حامد اسماعيل48

علياء خالد صالح مهدي49

علياء عبدالجواد عبدهللا احمد50

علياء عبدالجواد علي عبدالهادي51

علياء محمد عبدهللا عبدالحميد52

عمر نادي فتحي حامد53

عمر يوسف عمر عليوه54

عمرو حسين محمد حسين55

عمرو ربيع محمد محمد56

غادة عبد الرازق عبد السالم محمد57

غاده رجب علي نعماني58

غاده رجب محمد حسين59

غاده محمد حسين محجوب60

غاده محمد رجب محمد حسن61

فاطمة تواب احمد توفيق62

فاطمه احمد ابراهيم احمد63

فاطمه احمد حسين عبدالجابر64

فاطمه احمد شرف الدين يوسف65

فاطمه احمد عبدالحكيم ايوب66

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من20

(5)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد1ق- المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2إسراء محمد: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ثانية ظ باقعمر خلف محمد حسين67

ثانية ظ باقغاده قاسم محمد على68

1ثانية ظ خفاطمه الزهراء بهجت محمد اسماعيل69

ثانية ظ باقكريم محمد شعبان صالح70

ثانية ظ باقمحمد اسامه محمد لطفى حسن71

1ثانية ظ خمحمد جمعه عبدالعظيم دسوقى72

ثانية ظ باقمحمد عادل الفي تهامي73

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من21

(6)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
فاطمه رضا محمد عبدالعظيم1

فاطمه سارى عبدالدايم عبدالعزيز2

فاطمه سالمه مغربي عبدالعزيز3

فاطمه سماوي بحراوي محمد4

فاطمه سيد عبدالعليم عبداللطيف5

فاطمه صابر حسن عبدهللا6

فاطمه عبدالناصر شحاته علي7

فاطمه عصمت عبدالفتاح طلب8

فاطمه على محمد ابو العال9

فاطمه مبروك موسي حسن10

فاطمه محمد جمال احمد11

فاطمه محمد حسن سيد12

فاطمه محمد عبدالرازق مهني13

فاطمه محمد محمود محمد14

فاطمه محمود فوزي محمود15

فاطمه محمود محمد عمر16

فاطمه مختار ابراهيم محمود17

فاطمه ناصر انور محمود18

فاطمه هاني عبد الجابر مهني19

فتحية سيد سعد عبدالتواب20

فتوح ناجى فتحى حفنى النشوى21

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد2ق - المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2ياسمين حامد عبد القادر: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من22

(6)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد2ق - المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2ياسمين حامد عبد القادر: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

فرحه عمر عبدالحكيم علي22

فرحه فتحي هاشم عبده23

فردوس عبد الحميد قدري رضوان24

فيروز ناصر شوقي امين25

قطب محمد قطب احمد26

قمر عز الدين طه محمد27

كريم عبدالعظيم محمد محمد28

كريمان محمد ضاحي محمد29

كريمه احمد زكي عبدالمطلب30

كريمه صافي عبدالقادر احمد31

لطيفه محمود فتحي محمود32

ليلى ماجد فتحى ابوطاقيه33

مؤمن عبدالفتاح سيد شتيوي34

مؤمن عماد الدين احمد عبدالحكيم35

ماجده مسعد عباس مسعد36

ماهيتاب ابراهيم محمد هريدى37

ماهيتاب وليد محمود محمد اسماعيل38

محمد احمد حسن محمود39

محمد احمد محمد رنان40

محمد امين عمر القليل41

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من23

(6)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد2ق - المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2ياسمين حامد عبد القادر: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمد جمال محمد ابو بكر42

محمد حسين محمد علي43

محمد حمدى محمد حسن سالمان44

محمد حمدى محمود عبد الحافظ45

محمد خالد عبدالحليم محمد46

محمد خلف حسين محمد47

محمد رضا محمد اسماعيل48

محمد سليم رياض مفتاح49

محمد سيد عطيه عبدالجابر50

محمد على مصطفى عبد العزيز51

محمد عمر مخلوف محمد52

محمد فتحي احمد سلطان53

محمد قايل سليم رشدى54

محمد مجدي عبدالجواد حسين55

محمد محمود ابراهيم احمد56

محمد محمود توني ابراهيم57

محمد مرعي فولي حسن58

محمد نادي عبدالمعز عبدالرحمن59

محمد وائل رؤوف عبدالمنعم60

محمد وليد محمد محرم61

محمود احمد عبدالشافي موسي62

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من24

(6)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد2ق - المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2ياسمين حامد عبد القادر: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمود احمد عبدالوهاب سلطان63

محمود خالد جمعه ابراهيم64

محمود محمد سيد محمد65

محمود محمد شكري محمد66

ثانية ظ باقمحمد مصطفى محمد ابراهيم67

محمد ياسر محمد خيرى عبد الظاهر68
ثانية ظ باق

ثانية ظ باقمحمود محمد محمود عبدالحكيم69

ثانية ظ باقمنى ربيع نجيب محمد70

ثانية ظ باقناجي محمد عبد الشافي فاوي محمود71

1ثانية ظ خندى عبدالعليم احمد عالم72

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من25

(7)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
محمود هشام عبد العال على1

مروه حسن سيد علي2

مروه سيد عبدالرحيم محمد3

مروه ناجح سيد جالل4

مريم جمال محمد عبدالغفار5

مريم حسين اسماعيل عبد الحميد6

مريم رضا عبد المنعم صادق7

مريم ياسر محمد فؤاد8

مصطفى رجب احمد حسن9

مصطفى محمود فضل فضل10

مصطفي اشرف صالح عبدالرحيم11

منار اسماعيل حسن محمد12

منار حرب محمد احمد13

منار صاوي خليفه علي14

منار مؤمن رفعت محمد15

منار نبيل محمد جمال الدين علي16

منار يحيي محمود عز الدين17

منة ابراهيم عبد المنعم محمد18

منة هللا محمود طاهر محمد الدمنهورى19

منه هللا احمد فرج ابراهيم20

منه هللا جمال عبدهللا عبدالاله21

منه هللا حماده زناتي محمود22

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد3ق- المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2إسالم محمود: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من26

(7)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد3ق- المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2إسالم محمود: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

منه هللا عمرو محمد محمد23

منه هللا محمد جمال عبدالصبور حماد24

منه وحيد محمود حسن25

مني محمود عبدالجليل احمد26

مها احمد رمضان ابراهيم27

مها ادريس حسان علي28

مهيمه سامي جمال توني29

مي مجدي عبدالفتاح احمد30

مياده على حسين سيد31

ميرال اشرف سيد محمد32

ناديه هاشم صديق حسن33

ناريمان سيد فتحي حسن34

نجالء جمال كساب عرفات35

نجالء فتحي محمود عبدالباقي36

نجالء مكرم محمد ناجي علي37

نجوى محمد رفعت فرج38

نجوي ايوب رسمي احمد39

نجوي راضي جمعه راضي40

ندا السويطي محمود محمد41

ندا حسن رضوان احمد42

ندا عزت سعد جالل43

ندا محمد جاد محمد44

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من27

(7)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد3ق- المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2إسالم محمود: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ندا محمود محمد ابراهيم45

ندا ناصر حسن محمد46

ندى نجاح محمد جاد47

ندي مجدي عبدالمالك محمد48

ندي محمد فتحي خضرواي49

ندي محمود محمد ابراهيم50

ندي ناجح احمد محمد51

نها صالح زير محمد52

نها ضاحي معروف عبداللطيف53

نها عبدالجواد كامل عبدالمالك54

نهال علي صالح علي55

نهله سلطان مهني سلطان56

نورا محمد ثابت حسين57

58

نورالدين محمود السيد عبدالحميد محمود 

هيبه

نورالهدي يونس سيد موسي59

نوره على مصطفى على60

نورهان اسامه فاروق رشاد61

نورهان حسين محمد حسين62

نورهان رجب ابراهيم محمد63

نورهان رفعت راضي محمد64

نورهان سعيد راغب محمد65

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من28

(7)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد3ق- المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2إسالم محمود: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

نورهان عبدالباري فوزي محمد66

احمد رضا محمد عبدالجواد67

ثالثة ظ 

مستجد

اسراء يسري عبد التواب عبد68

ثالثة ظ 

مستجد

اسالم مصطفى على أحمد69

ثالثة ظ 

مستجد

اميره اشرف عبدالبديع محمد70

ثالثة ظ 

مستجد

بسمه عالء محمود احمد71

ثالثة ظ 

مستجد

رشا عصام صالح عبدالمنعم72

ثالثة ظ 

مستجد

سالمان ابراهيم محمود ابراهيم73

ثالثة ظ 

مستجد

سكينه حسن عبدهللا بربرى74

ثالثة ظ 

مستجد

سندس ايهاب فؤاد عبد الغنى75

ثالثة ظ 

مستجد

سهام محمد ابراهيم السيد76

ثالثة ظ 

مستجد

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من29

(7)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد3ق- المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2إسالم محمود: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

شروق جعفر محمد عبد الحليم77

ثالثة ظ 

مستجد

عنان احمد زيان احمد78

ثالثة ظ 

مستجد

محمد السيد قاسم جمعه79

ثالثة ظ 

مستجد

محمد حميد كامل محمد80

ثالثة ظ 

مستجد

محمد عبد المهمين احمد عبد المهمين81

ثالثة ظ 

مستجد

محمد عمار نجيب العبد82

ثالثة ظ 

مستجد

مريم حسين ابراهيم حسين83

ثالثة ظ 

مستجد

مريم ياسر محمد ظريف84

ثالثة ظ 

مستجد

منار صابر سعيد كريم85

ثالثة ظ 

مستجد

هدير منصور محمد حسن86

ثالثة ظ 

مستجد

ياسمين خالد محمد الدمرداش عبد السميع87

ثالثة ظ 

مستجد

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من30

(8)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
نورهان عبدالرحمن محمود فرغلى1

نورهان علي محمد جالل2

نورهان عيد محمد محمود3

نورهان محمد عبدالمنعم ابراهيم4

نورهان نادي علي محمد5

نورهان هشام محمد عزيز الدين محمد6

نورهان وليد محمد اسماعيل7

هاجر احمد صالح احمد8

هاجر خليل موسي محمد9

هاجر راضي عطا محمد10

هاجر ربيع محمود توفيق11

هاجر رشدى هشام عبدالعليم12

هاجر زياده محمد عبدالمحسن13

هاجر سامي عبدهللا محمد14

هاجر عبدالحكيم عبدالكريم صالح حسن15

هاجر فتحي عبدالصبور عبدالعال16

هاجر محمد احمد طه17

هاجر محمود احمد بيومي18

هاجر نادي علي محمد19

هاله حسين محمد مصطفى20

هاله عطيه صالح حسن21

هاله نور سليمان ربيع22

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد4ق- المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2نهى عبد الحكيم: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من31

(8)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد4ق- المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2نهى عبد الحكيم: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

هبه هللا شحاته محمد عبدالصبور23

هبه عبدالعزيز عبدالصبور عبدالسالم24

هبه محمد حسن ابراهيم25

هدي سيد فاروق محمد26

هدي صابر محمد ممتاز27

هدي صالح محمد اسماعيل28

هدي محمود عبدالوهاب علي29

هدير عادل اسماعيل عبدالرازق30

هدير محمد زيدان محمد31

هدير هشام عبدالمنعم محمد32

هشام ممدوح حلمى عقيلى33

همام حيدر كامل محمد34

هناء محمد محمود محمد35

هند اشرف احمد محمد36

هند عصام محمد محروس37

هياء مختار عبدالقوي غيضان38

هيام خالد شحاته علي39

وداد عمران احمد درويش40

وسام صبري عبدالغني حسن41

وفاء رمضان عبدالعليم محمد42

وفاء عمر سالم عبدالصالحين43

وفاء محمد اسماعيل عبدالكريم44

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من32

(8)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد4ق- المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2نهى عبد الحكيم: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

وفاء محمد عيد حسن45

والء بيسم علي محمد46

والء حرب عبدالحميد زيني47

والء صبري يوسف عبدالرحمن48

والء على عبد هللا عبد القادر49

والء فتحي حلمي ابراهيم50

والء محمود محمد عبدالقادر51

والء مصيلح عبد هللا عبد الحميد52

وليد بدرالدين محمد عبد العزيز محمد53

وليد جمعه شاكر فرج54

يارا سعيد محمد زكي55

يارا عبدالحميد فتحي السيد56

يارا فرغل عبدالمجيد فرغل57

ياسر عبد الوهاب عبد هللا عبد الجواد58

ياسمين احمد عبدالباري محمد59

ياسمين احمد مطاوع محمد60

ياسمين اشرف شوقي حسن61

ياسمين زكريا احمد عبدالرحمن62

ياسمين سالم ابراهيم سلطان63

ياسمين عاطف سيد محمد64

يوسف محمد موسى موسى محمد65

يوسف يحيي زكري احمد66

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من33

(8)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

األحد4ق- المبنى الجديد : مكان التدريب

 م4: م 2نهى عبد الحكيم: اإلشراف األكاديمي

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ثانية ظ باقنعمه فؤاد علي حسن67

ثانية ظ باقنها سيد عبد العظيم حسين68

ثانية ظ باقنور هللا ياسر محمود على69

1ثانية ظ خنورهان سيد صابر عبدالغني70

ثانية ظ باقهاجر اسماعيل محمد محمود71

1ثانية ظ خهاجر حمدى عبدالحميد رزق72

ثانية ظ باقهاجر عاطف سطوحى ابوطالب73

1ثانية ظ خهبه ربيع عبدالحميد علي74

ثانية ظ باقهبه عماد محمد يوسف75

1ثانية ظ خهيام فتحي علي يوسف76

ثانية ظ باقيونس محمود يونس عبد الغنى77

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من34

9مجموعة  

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
احمد امجد عادل مرسي كرم1

احمد جمال محمد حسين2

احمد حسن محمد حسن3

احمد شعبان يونس محمد4

احمد فرغلى فوزى على5

احمد محمد حسانين عبدالمتجلي6

احمد ناصر محمد جمال الدين7

احمد وليد عبدهللا ابراهيم8

اسراء حماده عزت امين9

اسراء صالح حسن محمد10

اسراء ضاحي فكري محمود11

اسراء كمال طلعت محمد12

اسراء هاني محمد عيد13

اسماء خالد بدوي مهني14

اسماء محمد عبدالمغني نعاس15

اشجان طه عبدالتواب عبدالاله16

اشرقت عالء احمد جاد الكريم17

اشرقت هيبه محمد عبدالعال18

االء ابوبكر فرج محمد19

امل مختار حسن عبدالعليم20

امنه نادي تغيان عبدالعزيز21

امنيه رمضان دسوقي رفاعي22

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

الخميسالمبنى الجديد: مكان التدريب

 م4: م 2محمد عبد الغني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

اسم الطــــــــالبم
رقم 

الجلوس

إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من35

9مجموعة  

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

الخميسالمبنى الجديد: مكان التدريب

 م4: م 2محمد عبد الغني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

اسم الطــــــــالبم
رقم 

الجلوس

إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

امنيه محمود مليجي مصطفي23

اميره قياتي هاشم علي24

ايه بدري علي سيد25

ايه خلف حسنى محمود26

ايه رجب محمد طه27

ايه عبدالعزيز عباس كامل28

ايه محمد احمد عبدالصمد29

ايه محمود علي حموده30

بثينه طارق منير احمد31

بدور رضا على فرحات32

بسنت محمود سيد احمد33

بالل حسانين عبدالعزيز حسانين34

جارحى احمد عبدالتواب عبدهللا35

حازم حامد حسن محمد36

حاكمه عبدالحميد محمد عمار37

حبيبه جمال حسن عبدالعزيز38

حسام خلف عدلي محمد39

حسناء حامد كمال عبدالحميد40

حنان عيد محمد حسن41

خالد محمد عبدالوهاب ميمون42

خلود جابر محمد حسانين43

خلود محمد حامد عبدالرسول44

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من36

9مجموعة  

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

الخميسالمبنى الجديد: مكان التدريب

 م4: م 2محمد عبد الغني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

اسم الطــــــــالبم
رقم 

الجلوس

إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

دينا مصطفى محمد مصطفى45

رانا شعبان محمد متولي46

رحاب منتصر محمود شحاته47

رحمه مرتضي نور الدين محمد48

رشا ايمن عبدالفتاح صبره49

رضوى عادل على محمد50

رضوي محمود رمضان عبدالرحمن51

رندا قاعود ابراهيم محمد52

روان حسن محمود عبد العليم حسن53

ريهام سيد محمد سيد54

ريهام ناجي رشدي عبدالعظيم55

ساره صالح رزق خليفه56

سلمى جابر سعد ابوالليل57

سلمي محمد ربيع خير58

سماح محمد مرعي حسن59

سميحه نادي محمد صالح60

شروق محمود ابوبكر حافظ61

شهد كامل محمد كامل62

شيماء سيد ابراهيم عطا63

شيماء محروس سيد عبدالسالم64

صباح حسن جاد محمد65

ضياء احمد سعد حبشى66

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من37

9مجموعة  

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

الخميسالمبنى الجديد: مكان التدريب

 م4: م 2محمد عبد الغني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

اسم الطــــــــالبم
رقم 

الجلوس

إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عبد الرحمن مدحت محمد شحاتة67

عبد الغفار صالح يعقوب صالح68

عبد هللا وليد عبد هللا محمد امين الخولى69

عبدهللا ناصر عبدهللا عبدالعليم70

عبير صالح محمد علي71

عبير يوسف عبدالعزيز محمود72

عزه علي اسماعيل علي دكروري73

علي ابراهيم حسين عبدالحليم74

علياء حجازي محمد علي75

عمر صالح فؤاد تسن76

عمر طارق محمد عبدالمعطى77

عمر محمد عبدالغنى محمد78

فاطمه احمد علي عبدالحميد79

فاطمه محمود مخيمر احمد80

كريمه رجب سالم سلمان81

كمال محسن كمال احمد82

كوثر سيد عبدالرحيم احمد83

كوثر محمد علي عبداللطيف84

ليلي محمد عبد الشافي محمد85

مؤمن رمضان محمد معبد86

مؤمن محمود عيد توفيق87

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من38

9مجموعة  

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

الخميسالمبنى الجديد: مكان التدريب

 م4: م 2محمد عبد الغني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

اسم الطــــــــالبم
رقم 

الجلوس

إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مارلين رفعت وحيد احمد88

محمد احمد شعبان همام89

محمد احمد على احمد90

محمد اسماعيل محمد رفعت عبدالصبور91

محمد جمال حافظ عبد المجيد92

محمد مصطفى عبدالشكور عبدالفضيل93

محمد هارون محمد هارون94

محمود حسن سعد محمود95

مروه احمد عبدالحكيم علي96

مروه جمال علي عبدالقادر97

مريم احمد نبيل عبدالفتاح98

مريم عبد الاله محمد محمود99

مصطفى عادل محمد خلف صالح100

مصطفي علي فتحي خلف101

مصطفي محمد محمد اسماعيل102

معتصم صالح عبدالعظيم محمد103

منار بهاء محمد خليل104

منار خالد حسن محمد105

منار خالد عبدالغني حافظ106

منار رضا حافظ عبدالغني107

منار فرغلي عبدالمنعم ابراهيم108

منار محمود ياسين عبدالعال109

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من39

9مجموعة  

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

الخميسالمبنى الجديد: مكان التدريب

 م4: م 2محمد عبد الغني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

اسم الطــــــــالبم
رقم 

الجلوس

إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

منه هللا احمد عبدالغني خلف110

منه هللا مصطفي عبدالوهاب عبدالنبي111

نادين هاني عبدالعظيم محمود112

نبيه شوقي محمد نجيب113

نجالء رضا عشماوي محمد114

ندا توفيق محمد توفيق115

ندا جمعه محمد عبدالسالم116

ندا سعيد محمد عبد الخالق117

ندي عالء خليل مبارك118

ندي مصطفي محمد مغربي119

نسمه عبد الناصر كامل جاد120

نورا عبدالمقصود احمد عبدالمقصود121

نورهان محمد عبدالجليل صالح122

نيره اسامه يوسف حسن123

هاجر احمد فتحي احمد124

هاجر خليل محمد خليل125

هاجر رمضان عبدالظاهر عبدالمحسن126

هاجر عريش عبدالسالم محمد127

هاجر محمد احمد حسن128

هالة محمد رياض حسن129

هدير مختار محمد متولي130

هند خالد محمد كمال الراوي131

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من40

9مجموعة  

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

الخميسالمبنى الجديد: مكان التدريب

 م4: م 2محمد عبد الغني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

اسم الطــــــــالبم
رقم 

الجلوس

إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

وفاء بكري بشير محمد132

ياسمين محمد عزت عطا133

يوسف سيد فرج السيد134

يوسف شعبان ابو بكر محمد135

احمد محمد عنتر عطا136

ثانية س 

باق

ايمن محمد محمد كامل137

ثانية س 

باق

تسنيم منتصر طه ابراهيم138

ثانية س 

باق

تقى بدر محمد الصغير محمد139

ثانية س 

باق

حسام فؤاد عبد الحكيم احمد140

ثانية س 

باق

حسن محمد حسن محمد تراب141

ثانية س 

باق

سميه عصام محفوظ عبدالودود142

ثانية س 

باق

عبد الرحمن عالء محمد دسوقى143

ثانية س 

باق

عبدهللا معروف محمد بلهاس معروف144

ثانية س 

باق

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من41

9مجموعة  

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

الخميسالمبنى الجديد: مكان التدريب

 م4: م 2محمد عبد الغني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

اسم الطــــــــالبم
رقم 

الجلوس

إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عصام جمال محمد عبد العزيز145

ثانية س 

باق

عمرو سيد محمد حسانين146

ثانية س 

باق

محمد احمد يوسف محمود147

ثانية س 

باق

محمد فاروق محمد محمد النشار148

ثانية س 

باق

محمود محمد حسن ابراهيم149

ثانية س 

باق

محمود ناصر على عبد العزيز150

ثانية س 

باق

مصطفى محمد قطب ابراهيم151

ثانية س 

باق

مصطفى هانى مصطفى احمد152

ثانية س 

باق

مصطفي جعفر صابر علي153

ثانية س 

باق

منار اشرف محمد توني154

ثانية س 

باق

منار محمد هاشم معوض155

ثانية س 

باق

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من42

9مجموعة  

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

الخميسالمبنى الجديد: مكان التدريب

 م4: م 2محمد عبد الغني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

اسم الطــــــــالبم
رقم 

الجلوس

إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

وليد عبدالاله سيد عبدالاله156

ثانية س 

باق

مصطفى ممدوح كامل محمود157

ثانية س 

1خ

هاجر سعد عبدالرحمن محمد158

ثانية س 

1خ

يارا احمد محمد احمد159

ثانية س 

1خ

احمد سمير سعد سيد160

ثالثة س 

مستجد

اسالم ابوالعزايم محمد عبدالجليل161

ثالثة س 

مستجد

اسالم حسين عامر حسين162

ثالثة س 

مستجد

امير ياسر محمد عبدالعزيز163

ثالثة س 

مستجد

انس سيد حسن محمد164

ثالثة س 

مستجد

رغده خالد احمد محمد165

ثالثة س 

مستجد

محمد حماده سعد على166

ثالثة س 

مستجد

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



43من43

9مجموعة  

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثانية  ] 2022-2021السنة الدراسية 

الخميسالمبنى الجديد: مكان التدريب

 م4: م 2محمد عبد الغني: اإلشراف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

اسم الطــــــــالبم
رقم 

الجلوس

إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمود عبدالسميع فتحى محمد167

ثالثة س 

مستجد

محمود محمد ابراهيم عبدالكريم168

ثالثة س 

مستجد

ندى حسب النبى عمر حسب النبى169

ثالثة س 

مسجد

هايدى جمال ناجى عبدالغنى170

ثالثة س 

مسجد

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر


