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2001احمد  فتحى محمد ابوالليل1

2002احمد سيد محمود محمد عبوده2

2003احمد قطب عبدهللا محمد3

2004احمد محمد شلقامى ابراهيم4

2005احمد مخلوف بدوى على5

2006اروى محمود عبدالفتاح عبدالجابر6

2007اريج محمد عبدالحميد عيد7

2008اسامه جمال حسن احمد ابوالعال8

2009اسراء ربيع فوزى توفيق9

2010اسالم جمال عبدالبصير عمر10

2011اسماء اسامه محمد عمر11

2012اسماء جالل عبدالتواب محمد12

2013اسماء خلف عبدالصبور دسوقى13

2014اسماء سيد محمد رفاعى14

2015اسماء محمد عبدالنافع على15

2016اشرف سيد محمد على16

2017االء خالد بريقع قروانى17

2018االء عاشور معوض زيادى18

2019امنيه خالد عرفه محمد19

2020اميره جمال احمد عبدالفتاح20

2021ايمان احمد صابر زكريا21

2022ايمان عثمان نصر عثمان22

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2022-2021السنة الدراسية 

االثنين2قاعات علوم : مكان التدريب

م2:ظ 12نهى عبد الحكيم- إسراء محمد : اإلشراف األكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

الحضور.......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم

10

« التدريب اللغوي»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
؛                 ي ي
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[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2022-2021السنة الدراسية 

االثنين2قاعات علوم : مكان التدريب

م2:ظ 12نهى عبد الحكيم- إسراء محمد : اإلشراف األكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

الحضور.......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم

10
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2023ايه هللا سعيد محمد يس رضوان23

2024ايه علي حسن عبدالرحمن24

2025ايه ياسر محمد فوزى محمداللطيف25

2026تغريد رمضان عبدالعزيز احمد26

2027تهانى ظريف محمد احمد27

2028جهاد عبيده محمد ابوشناف28

2029جهاد عيد خلف عيد29

2030جيهاد يوسف محمد محمد30

2031جيهان محمد عبدالحميد عبدالكريم31

2032حبيبه رمضان ذكى على32

2033خالد حماده فرحات فضل33

2034خلود عاشور زيد عكاشه34

2035دعاء حماده محمد عبدالناصر35

2036دنيا ابراهيم احمد محمد منصور36

2037دنيا ياسر محمد بهاءالدين ماضى37

2038دينا محمد عبدالصمد عبدالحكيم38

2039رحاب خضر عبدالهادى جاب هللا39

2040رحمه عبدالرحمن عبدالسالم عبدالرحمن40

2041رقيه عادل سعد احمد41

2042روفيده السيد عبدالبديع خليل42

2043زينب شعراوى ماضى عبدالمجيد43

2044سالي محمد فؤاد عبدالحميد44

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
؛                 ي ي

 
مكتب التدريب الميدان ؛ المدرب األكاديمي
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[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2022-2021السنة الدراسية 

االثنين2قاعات علوم : مكان التدريب

م2:ظ 12نهى عبد الحكيم- إسراء محمد : اإلشراف األكاديمي
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2045سحر عبدالحليم عبدالحميد محمود45

2046سلمى اشرف محمد احمد46

2047سمر اشرف سمير حلمى47

2048سميه حاتم ماهر محمود48

2049سهيال محمود كمال عبدالرحمن49

2050شاميه صالح فهدى بهدالى50

2051شاهيناز ناصر محمد عبدالرسول51

2052شهد عماد محمد انور52

2053شهد محمد محمد حسن53

2054شيماء احمد محمد محمد54

2055ضحى عبدالباقى سيد عبدالصالحين55

2056عبدالرحمن ربيع محمد عثمان56

2057عبدالعظيم محمود عبدالعظيم فهمى57

2058عبدهللا عبدالتواب عبدالرؤف عبدالمجيد58

2059غاده نافع محمد سهل59

2060فاطمة كمال الدين كامل ابراهيم60

2061فاطمه محمد عبدالمجيد صابر61

2062فاطمه نصر عبدالعزيز عبدالجواد62

2063فرحه خزان احمد عمران63

2064كريم محمود عبدهللا سيف64

2065محمد احمد فاروق حسين65

2066محمد انور عطا عبدالرحمن66

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
؛                 ي ي

 
مكتب التدريب الميدان ؛ المدرب األكاديمي
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[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2022-2021السنة الدراسية 

االثنين2قاعات علوم : مكان التدريب

م2:ظ 12نهى عبد الحكيم- إسراء محمد : اإلشراف األكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج
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2067محمد ايمن امام بهنساوى67

2068محمد ربيعى فوزى اصمعى68

2069محمد رجب نايل سيد69

2070محمود على محمد عبدالسميع70

2071محمود محمد سالم على71

2072مروه عادل حلمى محمد72

2073مريم عادل محمد محمد عبدالواحد73

2074مريم محمد عبدالحكم احمد74

2075مريم محمد عبدالناصر محمد75

2076مريم محمد فتحي تونى76

2077مريم محمد يحى صالح77

2078منار حمدي محمد بدر78

2079منه هللا خالد احمد توفيق79

2080منه هللا ماهر حمدى السيد80

2081ناديه ناجح ابوسمره ابراهيم81

2082ناريمان محمد احمد محمد82

2083نبيله رفعت بهزات سجيد83

2084نجوى احمد سالم عبدالمولى84

2085نورا على محمد عبدالرحيم85

2086نوره ناصر ابراهيم محمد86

2087نورهان جمال هاشم عبدالعظيم87

2088نورهان عبدالعليم ابوالمكارم عبدالعليم88

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
؛                 ي ي

 
مكتب التدريب الميدان ؛ المدرب األكاديمي
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[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2022-2021السنة الدراسية 

االثنين2قاعات علوم : مكان التدريب

م2:ظ 12نهى عبد الحكيم- إسراء محمد : اإلشراف األكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

الحضور.......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم

10

« التدريب اللغوي»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

2089نورهان عمر عبدالوهاب محمد89

2090هاجر شعبان محمد محمد90

2091هاجر هانى حسن محمد91

2092هاجر هيبه عبدالعزيز عباس92

2093هدير على فتحى يوسف93

2094هدير مصطفى اسماعيل محمد94

2095هناء السيد محمد عبدالجواد95

2096وفاء فتح هللا عبدالمنعم مهنى96

2097ياسمين جمال مندى عبدالعظيم97

2098احمد حسن محمد عبدالعال98

2099احمد عبدالمنعم سعد عبدالمنعم99

2100احمد على يوسف محمد100

2101احمد عماد احمد محمد101

2102احمد عمرو محمد محمد102

2103احمد محمد عبدالمعين محمد103

2105حمزه جمعه قاسم محمد104

2106دعاء محمد زهران محمد105

2107راندا اشرف محمد محمد106

2112ساره ياسر محمد ابراهيم107

2116شروق مؤمن احمد محمد108

2118شيماء ناجح شحاته عبدالرحمن109

2119طه عبدالباسط عبدالمغنى على110

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
؛                 ي ي

 
مكتب التدريب الميدان ؛ المدرب األكاديمي
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[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2022-2021السنة الدراسية 

االثنين2قاعات علوم : مكان التدريب

م2:ظ 12نهى عبد الحكيم- إسراء محمد : اإلشراف األكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

الحضور.......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم
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2120عبدالحميد صالح عبدالحميد عيد111

2121عبدالرحمن انور عبدالمجيد فوزى112

2122عبير خالد فهيم ليثى113

2124على يحيى تونى سيد114

2127فاطمه خالد رمضان ادريس115

2130محمد مكادى احمد معبد116

2131محمد هشام محمد قطب117

2132مدحت صالح محمد ابراهيم118

2133مصطفى ياسر محمد خيرى عبدالظاهر119

2135منه هللا مجدى عبدالغنى محمود120

2136منه هللا محمد عبدالحافظ محمد121

2137ياسمين خالد زغلول سعد122

2تخلفات 4004احمد شعبان يونس محمد123

2تخلفات 4056سلمى جابر سعد ابوالليل124

2تخلفات 4073علي ابراهيم حسين عبدالحليم125

2تخلفات 4076عمر طارق محمد عبدالمعطى126

2تخلفات 4078فاطمه محمود مخيمر احمد127

2تخلفات 4085مؤمن محمود عيد توفيق128

2تخلفات 4091محمد مصطفى عبدالشكور عبدالفضيل129

2تخلفات 4092محمد هارون محمد هارون130

2تخلفات 4099مصطفي علي فتحي خلف131

2تخلفات 4114ندا سعيد محمد عبد الخالق132

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
؛                 ي ي

 
مكتب التدريب الميدان ؛ المدرب األكاديمي
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[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة األولى  ] 2022-2021السنة الدراسية 

االثنين2قاعات علوم : مكان التدريب

م2:ظ 12نهى عبد الحكيم- إسراء محمد : اإلشراف األكاديمي
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2تخلفات 4177ياسمين عدل احمد حامد133

3تخلفات6507احمد ربيع احمد موسى134

3تخلفات6512احمد عالء رمضان خميس135

3تخلفات6513احمد على سعد محمد136

3تخلفات6532اسيل خلف عبدهللا محمد137

3تخلفات6611عبدهللا يحى عبدالمنعم عبدهللا138

3تخلفات6630محمد حماده سعد على139

3تخلفات6636محمد على سعد محمد140

3تخلفات6642محمد ناصر جمال أحمد141

3تخلفات6645محمود رضا محمد قمصان142

3تخلفات6646محمود سامى حلمى محمد143

3تخلفات6648محمود محمد ابراهيم عبدالكريم144

3تخلفات6660مصطفي محمد رجب عبدالمهيمن145

3تخلفات6667ميرفت علي عالم علي146

3تخلفات6676نورا صبحى االزهرى جارحى147

3تخلفات6700احمد سيد محمد عبد المنعم سيد148

3تخلفات6704احمد محمد احمد سويكن149

3تخلفات6707اسالم مجدي يسن احمد150

3تخلفات6731محمد منصور حزين عبدالحافظ151

3تخلفات6732محمد نادى عبدالحليم دسوقى152

3تخلفات6735محمود احمد محمد اسماعيل153

3تخلفات6736محمود عالء محمود احمد154

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
؛                 ي ي

 
مكتب التدريب الميدان ؛ المدرب األكاديمي
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3تخلفات6764محمد عبد المحسن احمد على155

4تخلفات 8504احمد عبدالنبي احمد عبدالنبي156

4تخلفات 8516اسماعيل حسن اسماعيل حسن157

4تخلفات 8518افنان سليمان محمد حسن158

4تخلفات 8543دينا محمد عارف محمد159

4تخلفات 8556شروق مدكور الزغبى مدكور160

4تخلفات 8578عمرو عبدالنبى سالمه عبدالفتاح161

4تخلفات 8593محمد ابراهيم متولى ابراهيم162

4تخلفات 8607محمد عالء حامد عبدالهادي163

4تخلفات 8651اسامه احمد حسن عبدالرحمن164

4تخلفات 8671عصام محمود رشوان محمد165

4تخلفات 8709محمود صالح محمود حميدة166

4تخلفات 8711منى محمد محمود سيد167

4تخلفات 8754محمد جمعه ربيع محمد168

4تخلفات 8755محمد سلطان حسين محمد169

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
؛                 ي ي

 
مكتب التدريب الميدان ؛ المدرب األكاديمي


