
رقم المجموعة: ١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧١٧٦
٢٧٠٠٣
٣٧٠٠٤
٤٧٠٠٥
٥٧٠٠٦
٦٧٠٠٧
٧٧٠١٠
٨٧٠١١
٩٧٠١٢
١٠٧٠١٣
١١٧٠١٤
١٢٧٠١٥
١٣٧٠١٦
١٤٧٠١٧
١٥٧٠١٨
١٦٧٠١٩
١٧٧٠٢٠
١٨٧٠٢١
١٩٧٠٢٢
٢٠٧٠٢٣
٢١٧٠٢٤
٢٢٧٠٢٥
٢٣٧٠٢٦ احمد سيد احمد محمد

احمد ربيع محمد على حسن
احمد رمضان حشمت مدنى

احمد سامح احمد حسن

احمد حسن عبدالعاطى بھلول

ابراھيم محمود جوده احمد
ابو بكر عاشور محمد عبد العزيز
احمد ابراھيم عبد الحفيظ محمد

احمد ابراھيم عطيه سجيد
احمد احمد عبدالحميد احمد
احمد اسماعيل احمد ابراھيم
احمد اسماعيل احمد عيد
احمد اشرف شعبان احمد

احمد اشرف فتحى عبدالرحمن
احمد بدرى مخلوف محمد
احمد حجاج يوسف سليم

احمد حماده على محمد
احمد حمدان احمد على

احمد خلف صالح عبد الحميد

آمن ممدوح توفيق مرسى
ابراھيم اسماعيل على ابراھيم

ابراھيم جميل عبد العزيز ابراھيم

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. أحمد عارف حجازياسم المدرسة:

االتحاد الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

ابراھيم كمال عبدالعزيز كريم

â

@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: ١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. أحمد عارف حجازياسم المدرسة:

االتحاد الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

â

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

٢٤٧٠٢٧
٢٥٧٠٢٨
٢٦٧٠٢٩
٢٧٧٠٣٠
٢٨٧٠٣١
٢٩٧٠٣٢
٣٠٧٠٣٣
٣١٧٠٣٤
٣٢٧٠٣٥
٣٣٧٠٣٦
٣٤٧٠٣٧
٣٥
٣٦ 
٣٧٨٠٨٥
٣٨٨١٠٤
٣٩  

احمد سيد بيومي سيد
احمد سيد عبدالدايم عبدالجابر

احمد شافعي محمد محمد
احمد شحاته مصطفي نورالدين

احمد صالح احمد عبد العال
احمد عاطف عقيلة عبدالكريم
احمد عبد النعيم كيالنى عبد 

ا احمد عبدالجواد الشاذلى محمدال
احمد عبدالرحيم حسن محمد
احمد عبدالفتاح سيد حسن
احمد عبدالكريم احمد محمد

خالد عادل عبد اللطيف
سيد منير عبدالحميد عبداللطيف
عمادالدين محمد حسين احمد

كريم سيد توني

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



رقم المجموعة: ٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٠٣٨
٢٧٠٣٩
٣٧٠٤٠
٤٧٠٤١
٥٧٠٤٢
٦٧٠٤٣
٧٧٠٤٤
٨٧٠٤٥
٩٧٠٤٦
١٠٧٠٤٧
١١٧٠٤٨
١٢٧٠٤٩
١٣٧٠٥٠
١٤٧٠٥١
١٥٧٠٥٢
١٦٧٠٥٣
١٧٧٠٥٤
١٨٧٠٥٥
١٩٧٠٥٦
٢٠٧٠٥٧
٢١٧٠٥٨
٢٢٧٠٥٩
٢٣٧٠٦٠ اسامة بدرى عبدالحميد 

ال

احمد مفتاح مرعى عبد الظاھر
احمد ممدوح صالح محمد
احمد نبيل مطريد محمود

احمد يوسف عبدالسميع محمد
ادھم محمد زھرى عبدالرحيم

اركان حربى احمد محمد

احمد مصطفى ابراھيم حسن

احمد على عبد العزيز حسانين
احمد فتحي دكروري اسلمان

احمد فوزى جابر على
احمد فولى محمد ابراھيم

احمد كمال احمد عبدالرحمن
احمد ماھر فتحي عبد المالك

احمد محمد احمد محمد
احمد محمد احمد محمود

احمد محمد المھدي عويس محمد
احمد محمد عبادي طايع

احمد محمد عبدالستار قاسم

إشراف أكاديميشھر .......

احمد عبداللطيف محمد دريدي
احمد عبدالناصر عبدالغنى 

احمد عزب ابراھيم طها

شھر .......شھر .......

احمد على احمد عبدالھادى

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

معھد المنيا الثانوي بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد علم الدين الشقيرياسم 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: ٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

معھد المنيا الثانوي بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد علم الدين الشقيرياسم المدرسة:

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

٢٤٧٠٦١
٢٥٧٠٦٢
٢٦٧٠٦٣
٢٧٧٠٦٤
٢٨٧٠٦٥
٢٩٧٠٩١
٣٠٧٠٩٢
٣١٧٠٩٣
٣٢٧٠٩٤
٣٣٧٠٩٦
٣٤٧٠٩٧
٣٥٧٠٩٨
٣٦٨٠٢٢
٣٧٨٠٩٧

اسامه احمد علي سعيد
اسامه حسن محمد السنوسى

احمد اسماعيل يحى ذكى
عبدالرحمن عيد حسن حماده

اسامه حمدى عبد النعيم بكر

اسالم عامر محمد فراج
اسالم على خلف تمام

اسالم علي عالم عثمان
اسالم محمد احمد محمد

اسامه سيد محمد عبادي
اسامه عثمان عباس حسين

اسالم ابوخنجر عبد الرحيم احمد
اسالم السيد محمد جبالى

اسالم حسين عبد السميع الطيب

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



رقم المجموعة: ٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٠٩٩
٢٧١٣٦
٣٧١٣٧
٤٧١٣٨
٥٧١٥٠
٦٧١٥١
٧٧١٥٣
٨٧١٥٥
٩٧١٦٢
١٠٧١٨١
١١٧١٨٢
١٢٧٢٤٣
١٣٧٢٤٤
١٤٧٢٤٥
١٥٧٢٤٦
١٦٧٢٧٦
١٧٧٢٧٧
١٨٧٢٧٨
١٩٧٢٧٩
٢٠٧٢٨١
٢١٧٢٨٩
٢٢٧٢٩٠
٢٣٧٢٩١ تامر اشرف سيد صديق

ايھاب محمد عبدالقادر عبد السيد
باسم حمدى عبد هللا محمود
باسم عدلى ابوالوفا محمد
بسام فوزى فاوى عالم

بالل خليفة عبد الوھاب عبد 
بھاء الدين مھران محمد مصطفىالقا

ايھاب على ابراھيم احمد

التھامى عبد المنعم حسن يونس
الحسن عبد الرحيم يوسف 

ل ا الحسين محمد ابوالفضل حسينا
السيد محمود خلف محمود

المدثر محمد عبد الكريم رشيدي 
امير ثابت محمد عليانا

امير محسن يسرى احمد
ايمن االمير بسطاوى احمد

ايمن خلف هللا محمد عبد العليم
ايمن صالح صابر ابراھيم

ايمن عبد الھادى محمد سالمة

إشراف أكاديميشھر .......

اسالم نصر عثمان ابو زيد
اسماعيل شادى محمد احمد

اسماعيل محمد الملقب ابوالقاسم 
طه

شھر .......شھر .......

اشرف نادى ابو طالب محمد

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

٦ أكتوبر االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [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: ٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

٦ أكتوبر االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.جمال الدين محمود جمعةاسم المدرسة:

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

٢٤٧٢٩٧
٢٥٧٢٩٨
٢٦٧٣٠٦
٢٧٧٣١٠
٢٨٧٣١١
٢٩٧٣١٢
٣٠٧٣١٣
٣١٧٣١٤
٣٢٧٣١٥
٣٣٧٣١٦
٣٤٧٣١٧
٣٥٧٣١٨
٣٦٨١٢٦
٣٧٨٠٢٣

جاب هللا عبدالرازق عيد جاب هللا
جابر ثابت حامد عبدالرحيم
جھاد محرم محمود الطيب
حاتم خالد محمد عليان

حازم حجازى حلمى احمد
حازم رشيد عبد المنعم احمد

حامد حميد حامد حسن

محمد سيد عبدالمنعم سيد
احمد السيد سالم السيد

حسام حسن حسان طلب
حسام سعد محمد عبد النعيم
حسام كمال وھيب يوسف
حسام محمد علي عبد هللا
حسام مھدى محمد عوض

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



رقم المجموعة: ٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٣١٩
٢٧٣٢٠
٣٧٣٢١
٤٧٣٢٦
٥٧٣٢٧
٦٧٣٢٨
٧٧٣٢٩
٨٧٣٣٠
٩٧٣٣٥
١٠٧٣٣٨
١١٧٣٣٩
١٢٧٣٤٠
١٣٧٣٤١
١٤٧٣٤٢
١٥٧٣٤٣
١٦٧٣٤٤
١٧٧٣٤٥
١٨٧٣٤٦
١٩٧٣٤٧
٢٠٧٣٤٨
٢١٧٣٥٥
٢٢٧٣٨٤
٢٣٧٣٨٥ رائد احمد محمد الشناوى

خالد عبدالناصر محمد احمد
خالد كمال كامل جابر

خالد مصطفى احمد دردير
خالد ناتج محمد غريانى

خير جاد خير أحمد
رائد احمد ابراھيم عبده

خالد جمال عبدالرحيم محمد

حسين عبدالمالك محمد على
حسين على شبيب العجمى
حسين محمد السيد سليم

حمدى محمد حمدى عبد الصبور
حنان صالح محمد حسن

خالد ابراھيم رمضان ادريس
خالد ابراھيم عبد الراضي حسن

خالد احمد احمد عبدالجواد
خالد احمد محمود احمد

خالد اشرف حمدان محمود
خالد جمال احمد مرسى

إشراف أكاديميشھر .......

حسن احمد حسن رشيدى
حسن عطا عبد العزيز موسى
حسن فتحى عبد المولى حسان

شھر .......شھر .......

حسين عبد الحميد محمد عبد 
ال

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

اللمطي (ث) – بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د. أحمد تونياسم 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: ٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

اللمطي (ث) – بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د. أحمد تونياسم المدرسة:

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

٢٤٧٤٠١
٢٥٧٤١٤
٢٦٧٤٢٣
٢٧٧٤٤٠
٢٨٧٤٦٥
٢٩٧٤٩٥
٣٠٧٤٩٧
٣١٧٤٩٨
٣٢٧٥٠٤
٣٣٧٥٢٨
٣٤٧٥٢٩
٣٥٧٥٣٠
٣٦٨١٠٦
٣٧٨١١٨

رجب شوقى عبد الھادى تونى
رضا سعيد عبد العزيز عبد 

رمضان عامر سعد محمدال
زياد اشرف محمد تھامى
سامى سيد حمدان احمد

شاھر محمد الصغير احمد حسين
شرقاوي حافظ محمد عبد الوھاب

عمرو فضل حسن عبدهللا
محمد اسماعيل انور اسماعيل

شريف حمدى ابوزيد محمود
شعبان مخلوف حسن رضاهللا

صالح احمد صالح محمد
صالح سالم عبدالعظيم السيد
صالح فاروق صالح ابراھيم
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رقم المجموعة: ٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٥٣٤
٢٧٥٣٧
٣٧٥٣٨
٤٧٥٣٩
٥٧٥٤٠
٦٧٥٤١
٧٧٥٤٢
٨٧٥٤٣
٩٧٥٤٦
١٠٧٥٤٧
١١٧٥٤٨
١٢٧٥٤٩
١٣٧٥٥٠
١٤٧٥٥١
١٥٧٥٥٢
١٦٧٥٥٣
١٧٧٥٥٤
١٨٧٥٥٥
١٩٧٥٥٦
٢٠٧٥٥٧
٢١٧٥٥٨
٢٢٧٥٥٩
٢٣٧٥٦٠ عبد هللا محمود مصطفى احمد

عبد الرحمن محمود عبد هللا 
عبد الرحمن منتصر ناجى حسين

عبد السميع كرم عبد السميع 
عبد الصمد محمود محمد محمد 

عبد هللا احمد حمزه عبدالرحمنال
عبد هللا سمير شحاته عباس

عبد الرحمن محمد سيد احمد

طالل محمد خليف شريان
طه احمد سيد محمد

طه حسين عيسوى عبدهللا
طه سيد بخيت محمد

عادل عبدالرحمن السيد عثمان
عبد الحميد شلبى ابراھيم 

عبد الحميد محمد حمدين نصرطف
عبد الرحمن احمد طاھر عبد 

ظ عبد الرحمن خالد ناجى محمدال
عبد الرحمن طه محمود عبد 

ل عبد الرحمن قاسم محمد محمدال

إشراف أكاديميشھر .......

صالح ابراھيم حلمى عبدالرسول
طارق محمد محمود حسن
طارق محمد ھالل محمد

شھر .......شھر .......

طة جمال طة سيد

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

المنيا الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.حسام الدين سميراسم 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: ٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

المنيا الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.حسام الدين سميراسم المدرسة:

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

٢٤٧٥٦١
٢٥٧٥٦٢
٢٦٧٥٦٣
٢٧٧٥٦٤
٢٨٧٥٦٥
٢٩٧٥٦٦
٣٠٧٥٦٧
٣١٧٥٦٨
٣٢٧٥٦٩
٣٣٧٥٧٠
٣٤٧٥٧١
٣٥٧٥٧٢

عبد الناصر عيسى محمد احمد

عبد الوھاب خالد محمد عبد 
ا ال

عبد الوھاب احمد محمد فھمى

عبدالرحمن فرغلى عبدالرحمن 
ا عبدالرحمن محمد عبدالحميد ت
عبدالغني محمد عبدالغني دريسال

عبدالقوى محمد  عبدالقوى 
اط ال

عبدالحليم سعيد محمد على
عبدالخالق مسلم سالم على

عبدالرحمن جالل عبدالرحمن 
عبدالرحمن خالف محمد احمدل

عبدالرحمن صفوت عارف 
ال
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رقم المجموعة: ٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٥٧٣
٢٧٥٧٤
٣٧٥٨٤
٤٧٥٨٥
٥٧٥٨٧
٦٧٥٨٩
٧٧٥٩٠
٨٧٥٩١
٩٧٥٩٢
١٠٧٥٩٣
١١٧٥٩٤
١٢٧٥٩٥
١٣٧٥٩٦
١٤٧٥٩٧
١٥٧٥٩٨
١٦٧٥٩٩
١٧٧٦٠٢
١٨٧٦٠٣
١٩٧٦٠٤
٢٠٧٦٠٥
٢١٧٦٠٦
٢٢٧٦٠٧
٢٣٧٦٠٨ عمر محمد فھمى محمد

عماد الدين محمد على احمد
عماد محمد محمود عبد الوھاب

عماد يسرى محمود على
عمار ابراھيم محمد عبد العظيم
عمر فتحي علي عبد الناصر
عمر فوزى محمد عبد العظيم

علي محمد علي بغدادي

عطيه عمارى عطيه سيد
عالء محمود توفيق على

عالءالدين على عبد الراضي على
على ابوبكر محمود عمر
علي جمال محمد نوار

على حسن عبدالحكيم محمد
علي حسين مصطفي ابراھيم

على عامر محمود عبد اللطيف
على عماد على طلبه

على محمد صفوت على
على محمد عبدالمجيد عبدالحافظ

kÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

عطا عبدالمعتمد عبدالفتاح مزيد

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

عبدهللا احمد بغدادى محمد
عبدهللا عبدالقادر عبدهللا راجح 

ت عصام قداره سليم اسماعيلال

شھر .......شھر .......

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أيمن صالحاسم المدرسة:

التجريبية ٢ (ابتدائي)       جامعة المنيا

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

@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: ٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

kÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

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

هللا

شھر .......شھر .......

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أيمن صالحاسم المدرسة:

التجريبية ٢ (ابتدائي)       جامعة المنيا

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

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

٢٤٧٦٠٩
٢٥٧٦١٠
٢٦٧٦١١
٢٧٧٦١٢
٢٨٧٦١٣
٢٩٧٦١٤
٣٠٧٦١٥
٣١٧٦١٦
٣٢٧٦٥٤
٣٣٧٦٢٦
٣٤٧٦٥٢
٣٥٧٦٥٣
أحمد عبد الناصر عفيفي ٣٦

عمر محمود على على
عمرو أحمد محمد أحمد

عمرو جمال خليل ابراھيم
عمرو جمال كامل رزق
عمرو جمام توفيق ليثى

عمرو عبد الفتاح زيان زيدان
عمرو كمال عبد العظيم محمد

عمرو محمد يحيى محمد احسان 
ا فؤاد محمود فؤاد محمودال

فارس فھمى حسين عثمان
فريد تمام محمد حسن

فھيد حمد فھيد محمد العجمى
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رقم المجموعة: ٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٦٥٥
٢٧٦٥٧
٣٧٦٥٨
٤٧٦٥٩
٥٧٦٦٣
٦٧٨٤٤
٧٧٨٤٥
٨٧٦٧١
٩٧٦٧٢
١٠٧٦٧٣
١١٧٦٧٤
١٢٧٦٧٥
١٣٧٦٧٧
١٤٧٦٧٨
١٥٧٦٧٩
١٦٧٦٨٠
١٧٧٦٨١
١٨٧٦٨٢
١٩٧٦٨٣
٢٠٧٦٨٤
٢١٧٦٨٥
٢٢٧٦٨٦
٢٣٧٦٨٧

محمد جعفر محمد راضى
محمد جالل محمد البدرى سليم

محمد بخيت الطيب عبد المبدى
محمد بھاء عبدالحكم عالم

محمد تونى عبداللطيف قاسم
محمد جابر عباس محمد

محمد جابر عبدالكريم اسماعيل
محمد جبريل ابراھيم يوسف

محمد السيد يسن السيد

كمال عطاي احمد حسان
مؤمن احمد محمد لبيب

مؤمن عبدالعال يوسف محمد
مبارك عبد العزيز احمد احمد
محمد ابو الوفا محروس عالم

محمد احمد فؤاد احمد
محمد احمد محمد احمد

محمد احمد محمد محمد 
محمد اشرف جابر سيدالك

محمد اشرف سيد محمد

إشراف أكاديميشھر .......

فواز سلطان سليمان احمد
كحيل نجاح قاسم عبدالعزيز

كريم رزق حسن محمد

شھر .......شھر .......

كريم ياسر انور رياض

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

أبناء الثورة االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي:  أ.د سوسن ناجي رضواناسم المدرسة:

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

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

أبناء الثورة االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي:  أ.د سوسن ناجي رضواناسم المدرسة:

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

٢٤٧٦٨٨
٢٥٧٦٨٩
٢٦٧٦٩٠
٢٧٧٦٩١
٢٨٧٦٩٢
٢٩٧٦٩٣
٣٠٧٦٩٤
٣١٧٦٩٥
٣٢٧٦٩٦
٣٣٧٦٩٧
٣٤٧٦٩٨

محمد جمال السيد محمد
محمد جمال كمال الدين اسماعيل

محمد جمعة ابوالوفا حسانى
محمد جمعة زكى محمد

محمد حسن عبدالغنى عبدالحكيم
محمد حسين احمد محمد

محمد حسين امبابى حسين
محمد حسين شحاته حسن
محمد حسين عمر خليفه

محمد خالف محمد اسماعيل
محمد خليفه احمد عبد هللا
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رقم المجموعة: ٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٦٩٩
٢٧٧٠٠
٣٧٧٠١
٤٧٧٠٢
٥٧٧٠٣
٦٧٧٠٤
٧٧٧٠٥
٨٧٧٠٦
٩٧٧٠٧
١٠٧٧٠٨
١١٧٧٠٩
١٢٧٧١٠
١٣٧٧١١
١٤٧٧١٢
١٥٧٧١٣
١٦٧٧١٤
١٧٧٧١٥
١٨٧٧١٦
١٩٧٧١٧
٢٠٧٧١٨
٢١٧٧١٩
٢٢٧٧٢٠
٢٣٧٧٢١ محمد على العبد عبد اللطيف

محمد عبد الكريم بشر على
محمد عبد المنعم محمد عبد 

ن محمد عبدالقادر شافعى محمدال
محمد عبدالاله عبدالحميد ابراھيم

محمد عبدالاله عطيتو محمد
محمد عصام محمد عبد هللا

محمد عبد الحميد حسن عبد 
ال

محمد ربيع كامل محمد
محمد ربيع محمد ثابت

محمد سامح شحاته ابوزيد
محمد سامى محمود احمد
محمد سعد محمد شلقامى

محمد سعودى سرى الدين حسن
محمد شحاته محمد سيد
محمد صابر سيد على

محمد صبحى عبدالكريم احمد
محمد صالح فھمى محمد
محمد طه عبد الحكيم طلب

إشراف أكاديميشھر .......

محمد خليل شوقى خليل
محمد ربيع احمد عبدالمقصود

محمد ربيع سيد عوض

شھر .......شھر .......

محمد ربيع عبد الحليم محمد 
ف الش

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

أبو بكر الصديق االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد خليفة محموداسم 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: ٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

أبو بكر الصديق االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد خليفة محموداسم المدرسة:

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

٢٤٧٧٢٢
٢٥٧٧٢٣
٢٦٧٧٢٤
٢٧٧٧٢٥
٢٨٧٧٢٦
٢٩٧٧٢٧
٣٠٧٧٢٨
٣١٧٧٢٩
٣٢٧٧٣٠
٣٣٧٧٣١
٣٤٧٧٣٢
٣٥٧٧٣٣

محمد على توفيق محمد
محمد على عبد المنعم صديق
محمد علي عبدالرازق علي
محمد على يوسف حسن

محمد عوض محمود محمد
محمد عيد امين ابراھيم

محمد فتحى الطاھر عليان
محمد فتحى طه فرغلى

محمد فتحى محمد حسين السيد
محمد فرج يوسف علوان
محمد قاسم احمد حسين
محمد كمال سيد محمد
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رقم المجموعة: ٩

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٧٣٤
٢٧٧٣٥
٣٧٧٣٦
٤٧٧٣٧
٥٧٧٣٨
٦٧٧٣٩
٧٧٧٤٠
٨٧٧٤١
٩٧٧٤٢
١٠٧٧٤٣
١١٧٧٤٤
١٢٧٧٤٥
١٣٧٧٤٦
١٤٧٧٤٧
١٥٧٧٤٩
١٦٧٧٤٨
١٧٧٧٥٠
١٨٧٧٥١
١٩٧٧٥٢
٢٠٧٧٥٣
٢١٧٧٥٤
٢٢٧٧٥٥
٢٣٧٧٥٦ محمود سالم عبد الوھاب كيالني

محمود حسن ربيع محمد
محمود حمدي محمد فولي عبد 

از محمود خالد عبد المنعم سعدال
محمود رجب كامل ابراھيم

محمود رضا عبدالنعيم عبدالحميد
محمود رمضان شعبان جابر

محمود احمد عبدالسميع حسن

محمد محمود شلقامى محمد
محمد مصطفى باشرى سليمان
محمد مصطفى عباس مصطفى
محمد مصطفى عبدالمنعم عبد 

ز ز محمد ممدوح محمد عبد العزيزال
محمد ناصف عبدالحميد محجوب

محمد نور محمد على
محمد وافى محمد محمود
محمد يحيى رشدى محمد
محمد يحيى فرج عزوز
محمود  حاتم نظيم حسن

إشراف أكاديميشھر .......

محمد مجدى فرحان عطيان
محمد محسن احمد على

محمد محمود احمد يوسف

شھر .......شھر .......

محمد محمود توفيق عبد الحافظ

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

 الفولي االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د. محمود محمد بھجتاسم المدرسة:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٩

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

 الفولي االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د. محمود محمد بھجتاسم المدرسة:

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

٢٤٧٧٥٧
٢٥٧٧٥٨
٢٦٧٧٥٩
٢٧٧٧٦٠
٢٨٧٧٦١
٢٩٧٧٦٢
٣٠٧٧٦٣
٣١٧٧٦٤
٣٢٧٧٦٥
٣٣٧٧٦٦
٣٤٧٧٦٧
٣٥٧٧٦٨
٣٦٧٦٧٦ محمد اسماعيل احمد محمد

محمود سعد محفوظ عبدهللا
محمود سلطان الحفنى احمد
محمود سيد انور مصطفى

محمود شربينى احمد عبدالمعز
محمود طه عبد العال عبد 

محمود عبد الرؤف خلف محمدينال
محمود عبدالرحيم محمود 

افظ محمود فاروق محمد حسنال
محمود فرج محمد  مرسى

محمود محمد الثاقب محمد سيد
محمود محمد الصغير شحاته
محمود محمد دياب محمد
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رقم المجموعة: ١٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٧٦٩
٢٧٧٧٠
٣٧٧٧١
٤٧٧٧٢
٥٧٧٧٣
٦٧٧٧٤
٧٧٧٩٨
٨٧٧٩٩
٩٧٨٠٠
١٠٧٨٠١
١١٧٨٠٢
١٢٧٨٠٣
١٣٧٨٠٤
١٤٧٨٠٥
١٥٧٨٠٦
١٦٧٨٠٧
١٧٧٨٠٨
١٨٧٨٠٩
١٩٧٨١٠
٢٠٧٨١١
٢١٧٨١٢
٢٢٧٨١٣
٢٣٧٨١٤ مصطفى مجدى محمد حسن

مصطفي عبد الحميد دسوقي على
مصطفى عبد الرحيم محمد 

خ مصطفى عبدالتواب نصر صالحش
مصطفى عبدالعليم حمودة 

ل مصطفى عنتر رمضان حميدهال
مصطفى فرج سيد حسين

مصطفى طلعت كامل عبدالنبى

محمود نوفل محمود عبد الغنى
مدحت خالد مفتاح مھدي

مصطفى ابراھيم ابو خطوة 
مصطفي احمد عبد الوھاب احمدط

مصطفى حسين يوسف حسين
مصطفى حماده عطا احمد

مصطفى خالد طه عبد المقصود
مصطفى سعد احمد يوسف
مصطفى سعد سيد فرغلى

مصطفى صدقى يوسف صدقى
مصطفى صالح مھدى سطوحى

إشراف أكاديميشھر .......

محمود محمد سرحان فھمى
محمود محمد عبد الحميد عامر
محمود محمد عبدالمعز محمد

شھر .......شھر .......

محمود نجيب محمد جاد الرب

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

المنتزه االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: محمد عبد الغنياسم 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: ١٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

المنتزه االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: محمد عبد الغنياسم المدرسة:

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

٢٤٧٨١٥
٢٥٧٨١٦
٢٦٧٨١٧
٢٧٧٨١٨
٢٨٧٨١٩
٢٩٧٨٢٠
٣٠٧٨٤٢
٣١٧٨٤٣
٣٢٧٨٥٢
٣٣٧٨٥٧
٣٤٧٩٣٤
٣٥٧٩٦٦
منتصر صالح سيد ٣٦

مصطفى محمد محمود احمد
مصطفى محمود عبدالعزيز احمد
مصطفى محمود محمد محمود

مصطفى ياسين عبد السالم 
ممدوح محمد زغلول محمد
ممدوح محمد ھاشم عاشور
مھاب فتحى على عثمان

موسى حسين ابو الوفا حسين
نادر السيد عبد القادر عشنى

ناصر جمال على محمد
ھاشم عبدالرحيم يوسف 

ھشام عبد الحميد خميس محمدال
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رقم المجموعة: ١١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٩٦٧
٢٧٩٦٨
٣٧٩٦٩
٤٧٩٧٧
٥٧٩٧٨
٦٧٩٧٩
٧٧٩٨٠
٨٧٩٩٤
٩٧٩٩٥
١٠٧٩٩٦
١١٨٠١٢
١٢٨٠١٣
١٣٨٠١٤
١٤٨٠١٧
١٥٨٠١٨
١٦٨٠١٩
١٧٨٢٤٥
١٨٨٥٠١
١٩٨٥٠٢
٢٠٨٥٠٣
٢١٨٥٠٤
٢٢٨٥٠٥
٢٣٨٥٠٦ احمد كمال فتحى حسن

محمد مختار حسنى عبدالرحمن
ابراھيم حيدر سيد محمد

احمد خلف عبدالعزيز سطوحى
احمد رضا احمد مراد

احمد سمير محمود مصطفى
احمد فتحى غرباوى على

يوسف محمد سالم محمد شرار

ھيثم عايد عيد محارب
ھيثم محى الدين محمد محمد

وجيه جمال طلب محمد
وليد محمد زايد ندا

ياسر محمد نادي احمد
ياسر ھالل حسين عبد هللا
ياسين محمد خليفة محمد

ياسين مصطفى عطية محمد
يحى ابراھيم منازع محمد

يسن بھاء الدين عبد التواب جاد
يوسف حسين يوسف حسين

إشراف أكاديميشھر .......

ھشام عبدالخالد عزالى طاھر
ھشام عبدالغنى محمد حسن

ھشام محمد فھمي احمد

شھر .......شھر .......

ھيثم خلف صالح خليل

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

السالم ٢ االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [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: ١١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

السالم ٢ االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.جمعة عوض عبد الوھاباسم المدرسة:

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

٢٤٨٥٠٧
٢٥٨٥٠٨
٢٦٨٥٠٩
٢٧٨٥١٠
٢٨٨٥١١
٢٩٨٥١٢
٣٠٨٥١٣
٣١٨٥١٦
٣٢٨٥١٧
٣٣٨٥١٩
٣٤٨٥١٨
٣٥٨٥٢٢

احمد كمال محمد ابو بكر

احمد محمود عبدالفتاح على
احمد محمد جابر محمد

اسالم عبدالرحيم طلعت عثمان
اسالم محمد  محمد ابوالدھب

اسالم محمد على محمد
اسماعيل جمال ماھر عبد الكريم

احمد مصطفى محمد عبد الجواد
احمد ناجى محمد صالح

احمد يسرى كامل عبداللطيف
اسامه احمد عمار محمد

اسالم جاه الرسول عبد الوھاب 
ل
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رقم المجموعة: ١٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٨٥٢٤
٢٨٥٣٨
٣٨٥٣٩
٤٨٥٤٣
٥٨٥٤٤
٦٨٥٤٥
٧٨٥٤٦
٨٨٥٤٧
٩٨٥٤٨
١٠٨٥٤٩
١١٨٥٥٠
١٢٨٥٥١
١٣٨٥٥٢
١٤٨٥٥٤
١٥٨٥٥٧
١٦٨٥٦٠
١٧٨٥٦٢
١٨٨٥٦٩
١٩٨٥٧٠
٢٠٨٥٧١
٢١٨٥٧٢
٢٢٨٥٧٨
٢٣٨٥٧٩ طارق عبد الرحيم عطاهللا عبد 

ا ال

رمضان حسن دسوقى حسن
سيد عالء سيد عبد التواب

سيد يحيى سيد محمد
شريف محمد محمد فرجانى

شلبى ناصر شلبى عبدالرحمن
ضياء محمود علي يوسف

رضا على احمد محمد

حسام زغلول حسين محمد
حسام شعبان امين محمد

حسين عاصم حسين سليمان
حسين عزالرجال مختار حسين

حماده قرشى احمد كيالنى
حموده محمد حسن فرج

خالد جادالرب عمر عبدالجواد
خالد صالح الدين حبشى محمد

خالد مصطفى زكى مھنى
خلف جمال الداخلى عبدالعظيم
رابح ناصر ابو القاسم محمد 

ل ا ا

إشراف أكاديميشھر .......

الحسينى جمال احمد خليل
ايھاب ابراھيم عبدالحميد خليفه

باھى بدر لبيب حسن

شھر .......شھر .......

حسام الدين مصطفي محمد عبد 
افظ ال

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

االخصاص االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د سميحة محمد زين العابديناسم 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: ١٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

االخصاص االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د سميحة محمد زين العابديناسم المدرسة:

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

٢٤٨٥٨٠
٢٥٨٥٨١
٢٦٨٥٨٢
٢٧٨٥٨٣
٢٨٨٥٨٤
٢٩٨٥٨٥
٣٠٨٥٨٦
٣١٨٥٨٧
٣٢٨٥٨٨
٣٣٨٥٨٩
٣٤٨٥٩٠
٣٥٨٥٩١

طه عاشور محمد طه
عبد الرحمن حسن عبده يوسف
عبد الرحمن صالح شحاته عبد 

ك عبد هللا احمد حساني اسماعيلال
عبد هللا عبد التواب سيد حسن
عبدالرحمن سيد فخرى محمود
عبدالرحمن ضاحى محمد على

عبدالرحمن محمد حسن 
ظ عبدهللا محمد على عبدالعزيزال

عالء محسن عبدالسالم صادق
علي نادي شلقامي محمد

عمر احمد على خلف

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



رقم المجموعة: ١٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٨٥٩٢
٢٨٥٩٣
٣٨٥٩٤
٤٨٥٩٦
٥٨٦٠٢
٦٨٦٥٧
٧٨٦٠٤
٨٨٦٠٥
٩٨٦٠٦
١٠٨٦٠٧
١١٨٦٠٨
١٢٨٦٠٩
١٣٨٦١٠
١٤٨٦١١
١٥٨٦١٢
١٦٨٦١٣
١٧٨٦١٤
١٨٨٦١٥
١٩٨٦١٦
٢٠٨٦١٧
٢١٨٦١٨
٢٢٨٦١٩
٢٣٨٦٢٠ محمد عامر عبد المعز محمد

محمد خلف عبد الحليم محمد
محمد ربيع حسن االمير

محمد سلطان حسين محمد
محمد صبحى عبدالمنعم مھنى

محمد صبري جمعه محمد
محمد صالح انور سعيد

محمد حسنى عبدالعليم زيدان

كريم اسماعيل فولى اسماعيل
مؤمن محمد عبدالقوى احمد
محمد  احمد فوزى محمود

محمد احمد كامل على
محمد ادريس عبدالمعز 

ز ز محمد السيد احمد متولىال
محمد بدوى ابوزيد عيد

محمد ثابت عبدالحكيم مرسى
محمد جارحى فواز رياض
محمد جمال محمد حافظ
محمد جمعه ربيع محمد

إشراف أكاديميشھر .......

عمرو زناتى خضراوى عمر
عمرو سمير عبد الحكم عبد هللا

عمرو ناصر احمد عطا

شھر .......شھر .......

غريب عزالدين على ابراھيم

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

عثمان بن عفان االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.أيمن فتحي عبد السالماسم 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: ١٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

عثمان بن عفان االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.أيمن فتحي عبد السالماسم المدرسة:

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

٢٤٨٦٢١
٢٥٨٦٢٢
٢٦٨٦٢٣
٢٧٨٦٢٤
٢٨٨٦٢٥
٢٩٨٦٢٦
٣٠٨٦٢٧
٣١٨٦٢٨
٣٢٨٦٢٩
٣٣٨٦٣٨
٣٤٨٦٤٠
٣٥٨٦٣٠

محمد عبد الغنى طلعت عبد الغنى
محمد عبد المنعم عبد القادر 

محمد عبدالھادي قوضي 
ا محمد عصام الدين محمد مھنىال

محمد ماھر عبدالجليل مھنى
محمد محمود محمد عبد الوھاب

محمد مدحت حسن سيف
محمد مصطفى فھمى محمد

محمد ناصر محمد عبد الرحمن
محمود  عاشور يوسف مرسى

محمود  عبدالمحسن محمد 
محمود احمد صالح نظيرال

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



رقم المجموعة: ١٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٨٦٣١
٢٨٦٣٢
٣٨٦٣٣
٤٨٦٣٤
٥٨٦٣٥
٦٨٦٣٦
٧٨٦٣٧
٨٨٦٣٩
٩٨٦٤١
١٠٨٦٤٢
١١٨٦٤٣
١٢٨٦٤٤
١٣٨٦٤٥
١٤٨٦٤٦
١٥٨٦٤٧
١٦٨٦٤٨
١٧٨٦٥١
١٨٨٦٥٢
١٩٨٦٦١
٢٠٨٦٦٢
٢١٨٦٦٤
٢٢٨٦٦٥
٢٣٨٦٦٦ يحى شحاته احمد معبد

مصطفى اسماعيل عبدالمعز 
ز ز مصطفى عسقالنى امين جبالىال

ھشام حسين حمدان حسن
ھشام فاروق عبدالعظيم محمد

ھيثم  ربيع محمد خليل
وليد فيصل امين عبدالقادر

محمود موسى عبدالعزيز موسى

محمود رجب رضوان عبد 
محمود زين العابدين محمود ال

الن محمود صدقى فايزى مصطفيف
محمود عبدالجيد عبدالجليل 

محمود على اسماعيل احمدال
محمود عنتر عبدالعزيز محمد
محمود كمال الدين حسين احمد

محمود محمد عبدالجابر 
ز ز محمود محمد عبدالمنعم يونسال

محمود محمد فتح الباب حسين
محمود مصطفى سيد عبدالحميد

إشراف أكاديميشھر .......

محمود احمد عبدالعظيم 
ل محمود الخط احمد عبداللطيفال

محمود جمال عبدالحميد حماده

شھر .......شھر .......

محمود حمدى على عامر

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

  محمد فريد االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.زينب فرغلياسم 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: ١٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

  محمد فريد االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.زينب فرغلياسم المدرسة:

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

٢٤٨٧٠٠
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥

احمد عادل محمد محمد عبدالعليم
علي أبو العيون محمد أحمد

مرزوق مصطفى محمد
فادي عاطف عبد الكريم

محمد طارق السيد
محمد إبراھيم حامد إبراھيم
إبراھيم عيد محمود علي
محمد أحمد محمد محمد

عادل إبراھيم عبد المطلب
محمد علي متولي صالح

محمود محمد طلعت
عبد الرحمن حسين عبد الحكيم

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



رقم المجموعة: ١٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٠٨٩
٢٧٢١٨
٣٧٢٢٠
٤٧٢٣٩
٥٧٢٤٨
٦٧٢٤٩
٧٧٢٥٥
٨٧٠٠١
٩٧٠٠٢
١٠٧٠٠٨
١١٧٠٠٩
١٢٧٠٦٦
١٣٧٠٦٧
١٤٧٠٦٨
١٥٧٠٦٩
١٦٧٠٧٠
١٧٧٠٧١
١٨٧٠٧٢
١٩٧٠٧٣
٢٠٧٠٧٤
٢١٧٠٧٥
٢٢٧٠٧٦
٢٣٧٠٧٧ اسراء عبد الفتاح عبد الموجود 

اسراء خلف محمد قطب
اسراء زين العابدين عبدالاله 
اسراء صابر محمود عبدالحكيم
اسراء صالح عبد السميع شحاته
اسراء طارق عبد الكريم محمد

اسراء عبد الرحيم عبد الرحمن 
الال

اسراء حسن محمد كيالنى

آيه  احمد على  كمالى
أيه اسماعيل عبدالھادى تونى
آيه جمال صديق عبد اللطيف
ابتسام ابراھيم اسماعيل عبد 

ل ابتسام رمضان عبد الحميد محمدال
احالم مجاھد على ھاشم

احالم محمد محروس محمد
اسراء ابوالمكارم عبد الغني  ابو 

كا اسراء جمال ربيع عبد المحسنال
اسراء حسام خلف احمد

اسراء حسن عبد هللا خليفه

إشراف أكاديميشھر .......

إسراء نادى أمين على
آية عامر محمد فؤاد

أية مخيمر حامد عبد الحكيم

شھر .......شھر .......

إيمان معتصم السيد سلطان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

المنيا الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د سعيد الطواب محمداسم 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: ١٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

المنيا الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د سعيد الطواب محمداسم المدرسة:

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

٢٤٧٠٧٨
٢٥٧٠٧٩
٢٦٧٠٨٠
٢٧٧٠٨١
٢٨٧٠٨٢
٢٩٧٠٨٣
٣٠٧٠٨٤
٣١٧٠٨٥
٣٢٧٠٨٦
٣٣٧٠٨٧
٣٤٧٠٨٨
٣٥٧٠٩٠
٣٦٧٩٨٧
٣٧٧٩٨٨
٣٨٧٩٨٩
٣٩٧٩٩٠
٤٠٧٩٩١
٤١٨١٥٠
٤٢٨١١٦

اسراء عبد القادر عبد هللا محمد
اسراء على صادق عبد الظاھر

اسراء علي صالح علي
اسراء فتحي عبد المالك عبد 

ال اسراء فتحى مرسى مرسىال
اسراء فزاع عبد الحميد السيد

اسراء محمد ابراھيم طلبة

لمياء محمودنبيل احمد محمد

اسراء محمد عبد الرحمن حسين 
اسراء محمد لطفى محمد

اسراء محمد محمود عبد العزيز
اسراء مصطفي عبد النبي 

اسراء نصر محمد كاملطف

ھبه طه شحاته ابراھيم

وفاء ياسر محمد احمد
والء جمعة عبد الرحيم محمود

والء شيمى ضاحى محمود
والء عادل احمد محمد
والء نادى محمد عبدهللا
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رقم المجموعة: ١٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٠٩٥
٢٧١٠٠
٣٧١٠١
٤٧١٠٢
٥٧١٠٣
٦٧١٠٤
٧٧١٠٥
٨٧١٠٦
٩٧١٠٧
١٠٧١٠٨
١١٧١٠٩
١٢٧١١٠
١٣٧١١١
١٤٧١١٢
١٥٧١١٣
١٦٧١١٤
١٧٧١١٥
١٨٧١١٦
١٩٧١١٧
٢٠٧١١٨
٢١٧١١٩
٢٢٧١٢٠
٢٣٧١٢١ اسماء عبد الرحمن سيد عطا

اسماء سعد محمود عبد السالم
اسماء سيد حسين مرسى
اسماء سيد صبرى على

اسماء شعبان عبدهللا ابراھيم
اسماء صالح الدين احمد حسن

اسماء عادل جبيلى حسن

اسماء رشيد عبداللطيف عيسوى

اسماء اسامه احمد محمد
اسماء اشرف عباس عبدالعزيز

اسماء اكرام شعبان علي
اسماء جمال بندور محمد

اسماء جمعه حسن عبدالعظيم
اسماء حسن احمد محمد

اسماء حسن عبد الراضى شحات
اسماء حسن عبدالال عدوي
اسماء حسين محمد حسين
اسماء خالد على عبد المنعم

اسماء رجب عبدالصانع عيسى

إشراف أكاديميشھر .......

اسالم عزت شعبان سعيد
اسماء أحمد خليل إبراھيم
اسماء احمد صالح نظير

شھر .......شھر .......

اسماء احمد فھمى محمد

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

كفر المنصورة المتميزة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د عيسى شحاتة عيسىاسم 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: ١٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

كفر المنصورة المتميزة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د عيسى شحاتة عيسىاسم المدرسة:

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

٢٤٧١٢٢
٢٥٧١٢٣
٢٦٧١٢٤
٢٧٧١٢٥
٢٨٧١٢٦
٢٩٧١٢٧
٣٠٧١٢٨
٣١٧١٢٩
٣٢٧١٣٠
٣٣٧١٣١
٣٤٧١٣٢
٣٥٧١٣٣
٣٦٧٩٩٢
٣٧٧٩٩٣
٣٨٧٩٩٧
٣٩٧٩٩٨
٤٠٧٩٩٩
٤١٨٠٨٩
٤٢٧١٣٤
٤٣٧١٣٥

اسماء محمود محمد محمد
اسماء مفتاح جوده مفتاح

ضحى صالح احمد خيرى ابراھيم

والء ناصر سعيد عبدالوھاب
والء يحي اسماعيل مھران

ياسمين احمد عبد النبى سعيد
ياسمين احمد على محمد

ياسمين سعداوى توفيق عمر

اسماء عبد الغنى خطاب محمد
اسماء عبد الفتاح عبد العظيم 

اسماء عبدالرحمن عرفه 
اسماء عالءالدين مصطفى احمدال

اسماء علوانى جالل عبدالعال
اسماء على أحمد على
اسماء علي حسن علي

اسماء عماد محمود عبدالباقى
اسماء محمد بكري علي

اسماء محمد خلف هللا راشد
اسماء محمد ربيع محمد

اسماء محمود عبدالھادى 
افظ ال
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رقم المجموعة: ١٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧١٧٨
٢٧١٧٩
٣٧١٨٠
٤٧١٨٣
٥٧١٨٤
٦٧١٨٥
٧٧١٨٦
٨٧١٨٧
٩٧١٨٨
١٠٧١٨٩
١١٧١٩٠
١٢٧١٩١
١٣٧١٩٢
١٤٧١٩٣
١٥٧١٩٤
١٦٧١٩٥
١٧٧١٩٦
١٨٧١٩٧
١٩٧١٩٨
٢٠٧١٩٩
٢١٧٢٠٠
٢٢٧٢٠١
٢٣٧٢٠٢ اميره مصطفى مندور احمد

اميره عبد العزيز على احمد
اميره عصمت ثابت على

اميره محفوظ عبد الجواد احمد
اميره محمد امير حسين
اميره محمد رجب على

اميره محمد عبدهللا عبدالجواد

اميره عادل سيد احمد

اميرة رمضان محمود عبد 
اط اميرة سيد زكي سيدال

اميرة عبد الباسط محمد اسماعيل
اميرة عبد العزيز عبدالرحمن 
اميرة محمد معتصم عبدالمجيد
اميره ابراھيم اسماعيل محمد

اميره احمد حجازي سيد
اميره الربيعي محمد احمد

اميره حمدى عبد العظيم محمد
اميره رمضان عبد الرحيم حسين

اميره سمير عبدهللا معتمد

إشراف أكاديميشھر .......

امنية عبد السالم لملوم ابو سيف
امنيه احمد عثمان محمود

امنيه اشرف سيف النصر احمد

شھر .......شھر .......

اميرة احمد محروس عبدالظاھر

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

شلبي االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. حافظ المغربياسم المدرسة:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ١٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

شلبي االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. حافظ المغربياسم المدرسة:

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

٢٤٧٢٠٣
٢٥٧٢٠٤
٢٦٧٢٠٥
٢٧٧٢٠٦
٢٨٧٢٠٧
٢٩٧٢٠٨
٣٠٧٢٠٩
٣١٧٢١٠
٣٢٧٢١١
٣٣٧٢١٢
٣٤٧٢١٣
٣٥٧٢١٤
٣٦٨٠٠٥
٣٧٨٠٠٦
٣٨٨٠٠٧
٣٩٨٠٠٨
٤٠٨٠٠٩
٤١ 
٤٢ 

اميره نادى عزمى محمود
اميمة حسن عبد هللا محمد
اميمة رجب محمد زھران
اميمه السيد مصطفى السيد

انتصار عيسى احمد عبد الراضي
انغام على فخرى على

انھار صالح محمد عثمان

 عزه خالد زكى على
 ھبه اشرف عدلي

ايات حمدى سعد حسن
ايات سعد عبد هللا محمد سعد
ايات سعيد عبدالرازق سيد

ايات صالح محمد عبد الرسول
ايات محمد محمود محمد

ياسمين مجدى فتحى محمد فضل
ياسمين محمد احمد عيسى

ياسمين محمد عبد المجيد عبد 
ا ياسمين محمد علي احمدال

ياسمين محمد فتحى محمد

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
١٧٢١٥
٢٧٢١٦
٣٧٢١٧
٤٧٢١٩
٥٧٢٢١
٦٧٢٢٢
٧٧٢٢٣
٨٧٢٢٤
٩٧٢٢٥
١٠٧٢٢٦
١١٧٢٢٧
١٢٧٢٢٨
١٣٧٢٢٩
١٤٧٢٣٠
١٥٧٢٣١
١٦٧٢٣٢
١٧٧٢٣٣
١٨٧٢٣٤
١٩٧٢٣٥
٢٠٧٢٣٦
٢١٧٢٣٧
٢٢٧٢٣٨
٢٣٧٢٤٠ ايمان نادى محمد عبد العزيز

ايمان على عبدالنعيم محمود
ايمان عماد عبد الحي عبد الحفيظ

ايمان محمد سعيد عبد ربه
ايمان محمد سيد احمد

ايمان محمد فھمى اسماعيل
ايمان محمود محمد محمود

ايمان عبدالستار فراج احمد

ايمان امين احمد على الدين
ايمان ايمن حجازى على
ايمان بھجت محفوظ جاد
ايمان رجب مھدى محمد
ايمان رفعت محمود محمد

ايمان رمضان توفيق حسونه
ايمان سرور احمد محمد

ايمان سلطان مبروك سلطان
ايمان سمير محمد اسماعيل
ايمان صالح عبدالصمد حسن
ايمان عاطف علي عبد الحميد

إشراف أكاديميشھر .......

ايات مصطفى داخلي عبد الحميد
اية ابراھيم صفى الدين منصور

اية سيد انور على

شھر .......شھر .......

اية محمود محمد عبد الظاھر

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

معھد فتيات أزھري ثانوي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. شھير أحمد دكرورياسم 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: ١٩

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

معھد فتيات أزھري ثانوي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. شھير أحمد دكرورياسم المدرسة:

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

٢٤٧٢٤١
٢٥٧٢٤٢
٢٦٧٢٤٧
٢٧٧٢٥٠
٢٨٧٢٥١
٢٩٧٢٥٢
٣٠٧٢٥٣
٣١٧٢٥٤
٣٢٧٢٥٦
٣٣٧٢٥٧
٣٤٧٢٥٨
٣٥٧٢٥٩
٣٦٨٠١٠
٣٧٨٠١١
٣٨٨٠١٥
٣٩٨٠١٦
٤٠٨٢٤٤
٤١ 
٤٢ 

ايمان ھالل مختار طه
ايمان ھمام محمود محمد

ايناس احمد ابو الفتح احمد
ايه السيد محمد السيد

ايه ايمن مؤمن عبد اللطيف
ايه بھاء كمال إبراھيم
ايه جابر خلف على

 الشيماء عبدالرؤوف رشدي
 امل مصطفى محمد عبدالظاھر

ايه جمال احمد محمد
ايه جمال غانم محمد

ايه رجب عبد السالم احمد
ايه رضا حسن ابراھيم

ايه سالمه محمد عبد السالم
ياسمين مصطفى رأفت يعقوب
ياسمين يحيى حاتم عبدالرحمن
يسرا محمد رضا احمد فضل
يسرا محمد عبده مكى عوض
سمر عبدالرؤوف احمد محمد
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رقم المجموعة: ٢٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٢٦٠
٢٧٢٦١
٣٧٢٦٢
٤٧٢٦٣
٥٧٢٦٤
٦٧٢٦٥
٧٧٢٦٦
٨٧٢٦٧
٩٧٢٦٩
١٠٧٢٧٠
١١٧٢٧١
١٢٧٢٧٢
١٣٧٢٧٣
١٤٧٢٧٤
١٥٧٢٧٥
١٦٧٢٨٠
١٧٧٢٨٢
١٨٧٢٨٣
١٩٧٢٨٤
٢٠٧٢٨٥
٢١٧٢٨٦
٢٢٧٢٨٧
٢٣٧٢٨٨

بسمه طاھر محمود  محمد
بسمه عبد النبى حفنى عبدالرحيم

بدور محمد ريان عبد الكريم
بسمة خطاب عبد اللة عرابى

بسمة عبدالعاطى ابو زيد محمد
بسمة كمال عيد شحاتة

بسمه احمد عبدالعاطى التقى
بسمه حسن على بكرى

ايه يوسف محمد مختار

ايه على عبد الغني على
ايه قدرى محمود بخيت

ايه كمال الدين حسين مرعى
ايه كمال سعد جاد المولى

ايه محمد حسن احمد
ايه محمد فوزى عبدالموجود
ايه محمود عبد الحميد عبد 

ايه مكرم رفعت عبد الباقىال
ايه نجاح سعد احمد

ايه وجيه سرى الدين كامل

إشراف أكاديميشھر .......

ايه سمير عبدهللا عيد
ايه سيد فكرى عوض
ايه عالء حسنى حمدان

شھر .......شھر .......

ايه على حسانين على

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

٢٥ يناير اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د عالء محمد شلقامياسم المدرسة:

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ٢٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

إشراف أكاديميشھر .......

هللا

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

٢٥ يناير اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د عالء محمد شلقامياسم المدرسة:

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

٢٤٧٢٩٢
٢٥٧٢٩٣
٢٦٧٢٩٤
٢٧٧٢٩٥
٢٨٧٢٩٦
٢٩٧٢٩٩
٣٠٧٣٠٠
٣١٧٣٠١
٣٢٧٣٠٢
٣٣٧٣٠٣
٣٤٧٣٠٤
٣٥٨٥٢٥
٣٦٨٥٣٧
٣٧٨٥١٤
٣٨٨٥١٥
٣٩٨٥٢٠
٤٠ 
٤١ 

تغريد محمد عبدالغنى حافظ
تقوى شعبان عبد الغنى طلبه
تھاني جابر سعد اسماعيل
تھانى خالد احمد حسين

تھاني عبدالبر محمد احمد
جھاد حجاجي يوسف عمر

 ھدير عادل فضل
 الھام عادل محمود عوض

جھاد ذكى امين بكرى
جھاد عاطف رفعت محمد
جھاد عامر شعراوى عمر

جھاد عبد العاطي كامل خلف
جھاد قرشي مصطفى سليمان

أمانى عامر علي حسن
آيه محمد عبدالعزيز خليل
اسراء طارق فاروق ھاشم
اسراء محمد ابراھيم احمد
اسماء زيدان محمد زيدان
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رقم المجموعة: ٢١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٣٠٥
٢٧٣٠٧
٣٧٣٠٨
٤٧٣٠٩
٥٧٣٢٢
٦٧٣٢٣
٧٧٣٢٤
٨٧٣٢٥
٩٧٣٣١
١٠٧٣٣٢
١١٧٣٣٣
١٢٧٣٣٤
١٣٧٣٣٦
١٤٧٣٣٧
١٥٧٣٤٩
١٦٧٣٥٠
١٧٧٣٥١
١٨٧٣٥٢
١٩٧٣٥٣
٢٠٧٣٥٤
٢١٧٣٥٧
٢٢٧٣٥٦
٢٣٧٣٥٨ داليا سيد حنفى محمود

خديجه محمد محمود عبدالعزيز
خلود رمضان محمود عبدالمجيد

خلود على محروس كامل
خلود فراج محمود الطاھر

داليا أحمد محمود سيد
داليا ابراھيم عبد الھادي عبد 

ا ال

خديجه ابراھيم محمد محمد

حسنا صبحي موسي دياب
حسناء حسان حسن احمد

حسناء فتح هللا ابراھيم احمد
حسناء محمد حسن عبد الحكيم

حنان ابراھيم امين توفيق
حنان ابراھيم محمد خليل

حنان حمدى حامد عبدالحكم
حنان شريف عبدهللا حسن
حنان فتحى سليمان ضوى
حنان محمد محمد محمد

خديجة سيد عبد المحسن عليوه

إشراف أكاديميشھر .......

جھاد مبارك محمد على
جھاد مشرف شعبان مشرف
جيھاد احمد عبد الجابر احمد

شھر .......شھر .......

جيھان على جمعة عبد هللا

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

دماريس اإلعدادية مشتركة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد محمد صالحيناسم 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: ٢١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

دماريس اإلعدادية مشتركة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد محمد صالحيناسم المدرسة:

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

٢٤٧٣٥٩
٢٥٧٣٦٠
٢٦٧٣٦١
٢٧٧٣٦٢
٢٨٧٣٦٣
٢٩٧٣٦٤
٣٠٧٣٦٥
٣١٧٣٦٦
٣٢٧٣٦٧
٣٣٧٣٦٨
٣٤٧٣٦٩
٣٥٧٣٧٠
٣٦٨٥٢١
٣٧٨٥٢٣
٣٨٨٥٢٦
٣٩٨٥٢٧
٤٠٨٥٢٨

اسماء عيون احمد محمد
االء عادل عثمان احمد

امانى محمد حسيب مھران
امل حسن على محمد

امل رأفت توفيق عبد الظاھر

داليا شعبان احمد سليمان
داليا فتحى خلف عبد اللطيف

داليا محمد جمال حسن
داليا محمود محمد على محمد

داليا مصطفي محمد زكى
داليا نصرت عبدالمنعم عبدالبارى

دعاء اسامه فاروق عبدالعال
دعاء حسن عارف حسن

دعاء حمدى كمال عبد النظير
دعاء عادل عبدالحميد عيسى

دعاء عبدالعظيم ابو بكر ابراھيم
دعاء عبدالماجد احمد فرج

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
١٧٣٧١
٢٧٣٧٢
٣٧٣٧٣
٤٧٣٧٤
٥٧٣٧٥
٦٧٣٧٦
٧٧٣٧٧
٨٧٣٧٨
٩٧٣٧٩
١٠٧٣٨٠
١١٧٣٨١
١٢٧٣٨٢
١٣٧٣٨٣
١٤٧٤٢٧
١٥٧٣٨٦
١٦٧٣٨٧
١٧٧٣٨٨
١٨٧٣٨٩
١٩٧٣٩٠
٢٠٧٣٩١
٢١٧٣٩٢
٢٢٧٣٩٣
٢٣٧٣٩٤ رانيا عبد الرحيم محمد حسن

راندا محمد مياز محمد
رانيا احمد عبد الوھاب حسين

رانيا حسن محمد حسن
رانيا حسني سعداوي محمود
رانيا ربيعي حسن عبد الجواد
رانيا عادل عبدالعظيم محمد

راندا رضا احمد عبد الماجد

دعاء محمود صابر عبد الباقى
دولت على عبد الغفار موسى

دينا جمال على حسن
دينا خلف عبد الرزاق عبد الاله

دينا عبدهللا محمد احمد
دينا عصمت محمد بيومى
دينا علي العربي محمد

دينا ماھر عبدالفتاح على
دينا محمد طه احمد

رؤى طه عرفان محمد
رابحة خلف انور عبد الحميد

إشراف أكاديميشھر .......

دعاء فوزى محمد انور زيدان
دعاء ماھر عبد الحسيب محمد
دعاء محروس فاروق سعد

شھر .......شھر .......

دعاء محمد السيد محمد

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

معھد الفتيات األزھري اإلعدادي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د نصاري فھمي محمداسم 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: ٢٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

معھد الفتيات األزھري اإلعدادي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د نصاري فھمي محمداسم المدرسة:

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

٢٤٧٣٩٥
٢٥٧٣٩٦
٢٦٧٣٩٧
٢٧٧٣٩٨
٢٨٧٣٩٩
٢٩٧٤٠٠
٣٠٧٤٠٢
٣١٧٤٠٣
٣٢٧٤٠٤
٣٣٧٤٠٥
٣٤٧٤٠٦
٣٥٧٤٠٧
٣٦٨٦٥٤
٣٧٨٦٥٥
ق.الثالثة٣٨
ق.الثالثة٣٩
٤٠ 

مھا جمال مسعود سليمان
مھا عبدالرازق السيد محمد

 نورھان أحمد محمد
دينا فتحي طلبة عبد الاله

 

رانيا محمد اسماعيل محمد
رانيا محمد سيد محمود

رانيا مصطفى احمد دسوقى
رانيا معجب جاسر عبد النعيم

رانيا نادى احمد على
رباب محمد محمود على

رحاب جمال عبد العزيز محمد
رحاب حامد على يس

رحاب حمدى عبود خليفه
رحاب شعبان رمضان عبد السالم

رحاب شعبان محمد محمود
رحاب فوزى رسمى محمد

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
١٧٤٠٨
٢٧٤٠٩
٣٧٤١٠
٤٧٤١١
٥٧٤١٢
٦٧٤١٣
٧٧٤١٥
٨٧٤١٦
٩٧٤١٧
١٠٧٤١٨
١١٧٤١٩
١٢٧٤٢٠
١٣٧٤٢١
١٤٧٤٢٢
١٥٧٤٢٤
١٦٧٤٢٥
١٧٧٤٢٦
١٨٧٤٢٨
١٩٧٤٢٩
٢٠٧٤٣٠
٢١٧٤٣١
٢٢٧٤٣٢
٢٣٧٤٣٣ ريھام ربيع سيد على

رودينه رمضان جاد على
ريحاب حسن احمد حسين
ريم اشرف طرھوني سعيد

ريم عبد الحي عبد الراضى عبد 
ريھام ابراھيم الحوتكى ال

ريھام جمال عبد العزيز محمدال

رندا محمد عبدالمطلب 
ال

رشا على محمد عمر
رضا سعد عبد الحميد على

رضا عبد الستار محمد محمد
رضا فاروق زكى احمد

رضوه على عبد العال خليل
رضوى عبد الوھاب عبد العظيم 

رغده صابر عطا عبدالجوادا
رفيده محمود عبدهللا احمد
رقية محمد احمد حسن

رقية مستور حسن عبد الجواد
رندا عماد الدين سيد محمد

إشراف أكاديميشھر .......

رحاب يحي زكريا نمر
رحمة جابر عبد الفتاح جاد الرب

رحمه رضا فتوح عبدالفتاح

شھر .......شھر .......

رشا حسن محمود محمد

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

الجديدة الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د. إيمان عصام خلفاسم 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

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

الجديدة الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د. إيمان عصام خلفاسم المدرسة:

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

٢٤٧٤٣٥
٢٥٧٤٣٦
٢٦٧٤٣٧
٢٧٧٤٣٨
٢٨٧٤٣٩
٢٩٧٤٤٣
٣٠٧٤٤١
٣١٧٤٤٢
٣٢٧٤٤٤
٣٣٧٤٤٥
٣٤٧٤٤٦
٣٥ 
٣٦ 
٣٧ 
٣٨ 
٣٩ 

 
 
 
 
 

ريھام سالمه محمود احمد
ريھام عزالدين عبدالاله عباس

ريھام عصام عمر محمد
ريھام محمد عبد العظيم عبد 

ال زھرة محمد جمال احمدال
زينب أشرف علي محمد

زينب احمد عبد الفتاح حسين
زينب احمد على احمد

زينب الفولي احمد السيد
زينب عاطف حلمى عبدالوھاب
زينب عبد الرحمن محمود عبد 

ال

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



رقم المجموعة: ٢٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٤٤٧
٢٧٤٤٨
٣٧٤٤٩
٤٧٤٥٠
٥٧٤٥١
٦٧٤٥٢
٧٧٤٥٣
٨٧٤٥٤
٩٧٤٥٥
١٠٧٤٥٧
١١٧٤٥٦
١٢٧٤٥٨
١٣٧٤٥٩
١٤٧٤٦٠
١٥٧٤٦١
١٦٧٤٦٢
١٧٧٤٦٣
١٨٧٤٦٤
١٩٧٤٦٦
٢٠٧٤٦٧
٢١٧٤٦٨
٢٢٧٤٦٩
٢٣٧٤٧٠ سعيده سرور عبادى على

ساره فولى خيامى محمد
سالمه عبد المنعم محمود 

ل ا ساميه محمد تونى اسماعيلا
سحر رضا فتحي إحمد
سحر فولى خيرى احمد
سعديه قاسم عطا محمد

ساره عماد عبد الحميد محمد

زينب محمد احمد تھامى
زينب مظھر الفولى عبد العزيز
سارة على محمود عبد اللطيف
سارة محمد عبدالمجيد زيادى
سارة مصطفى انسى احمد

ساره أشرف عبد المقصود عبد 
ساره ابراھيم محمود احمدال

ساره حسين عبد المنعم توفيق
ساره عاطف عبد الحميد يوسف
ساره عبد الحميد صادق عطا هللا

ساره عبدالرازق كامل محمد

إشراف أكاديميشھر .......

زينب عبدالحكيم سعيد على
زينب عبدالوھاب محمد محمد
زينب علي محمد عبد المنعم

شھر .......شھر .......

زينب عمر شعبان تغيان

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

مدرسة الحديثة اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.إبراھيم سند إبراھيماسم 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

٥١٠٥٢٠

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

مدرسة الحديثة اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.إبراھيم سند إبراھيماسم المدرسة:

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

٢٤٧٤٧١
٢٥٧٤٧٢
٢٦٧٤٧٣
٢٧٧٤٧٤
٢٨٧٤٧٥
٢٩٧٤٧٦
٣٠٧٤٧٧
٣١٧٤٧٨
٣٢٧٤٧٩
٣٣٧٤٨٠
٣٤٧٤٨١
٣٥٧٤٨٢

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

سلمى خالد جمال شعبان
سلمى فوزى عبد الرحمن احمد
سلمى يحيى مصطفى صبرى

سلوي جمال محمد احمد شافعي
سماح حراجى جاد حسن

سمر اسماعيل كامل عبدالرحمن
سمر صالح محمود سيد

سمر عادل عبد المنعم طرفاوى
سمية خالف عبدهللا السيد

سمية عبدالصبور قرين محمود
سميرة حسن احمد عبد القوي
سميه احمد محمد عبدالظاھر

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
١٧٤٨٣
٢٧٤٨٤
٣٧٤٨٥
٤٧٤٨٦
٥٧٤٨٧
٦٧٤٨٨
٧٧٤٨٩
٨٧٤٩٠
٩٧٤٩١
١٠٧٤٩٢
١١٧٤٩٣
١٢٧٤٩٤
١٣٧٤٩٦
١٤٧٤٩٩
١٥٧٥٠٠
١٦٧٥٠١
١٧٧٥٠٢
١٨٧٥٠٣
١٩٧٥٠٥
٢٠٧٥٠٦
٢١٧٥٠٧
٢٢٧٥١٠
٢٣٧٥٠٨ شيماء ابراھيم حسن ابراھيم

شرين على توفيق عباس
شرين محمد عبد السميع يوسف

شھده مصطفى أمين محمود
شيرين ابو الدھب حسين عثمان
شيرين عادل عبد التواب حسانين

شيماء أحمد صادق مھدي

شرين على احمد مسعد

سھام الشافعى محمد ابراھيم
سھام حسن امين عبد الحفيظ
سھام شلقامى عثمان شلقامى
سھيله عبدالجابر محى الدين 

سوزان السيد اسماعيل عبد ال
ال سوسن خالد ناجى عبدالعزيزال

سوسن عبدالوھاب محمود 
ال سومه محمد فھمي ليسيش

شاھنده ربيع حسن ابراھيم
شرين احمد عبدالعزيز احمد
شرين شعبان محمد عباس

إشراف أكاديميشھر .......

سميه عبد الفتاح محمود الشحات
سناء أحمد محمود عبد القادر

سناء ھشام محمد فتحى

شھر .......شھر .......

سندس عصام عثمان محمد

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

المنيا اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.رجب مكاوياسم 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

٥١٠٥٢٠

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

المنيا اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.رجب مكاوياسم المدرسة:

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

٢٤٧٥٠٩
٢٥٧٥١٢
٢٦٧٥١٣
٢٧٧٥١٤
٢٨٧٥١٥
٢٩٧٥١٦
٣٠٧٥١٧
٣١٧٥١٨
٣٢٧٥١٩
٣٣٧٥٢٠
٣٤٧٥٢١
٣٥ 
٣٦ 
٣٧ 
٣٨ 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

شيماء احمد سالم بحرهللا
شيماء جميل محمد شحاتة

شيماء حسن ابو الحمد حسن
شيماء صافى باھى طه
شيماء عادل احمد علي

شيماء عصمت محمد عبدالعظيم

ھبة أشرف عزت
رحاب رمضان مھيدي محمد

 
 

شيماء قطب محمد احمد
شيماء محمد العربى امين محمد

شيماء محمد انور محمد
شيماء محمد محمد بكر

شيماء محمود مصطفى محمد

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



رقم المجموعة: ٢٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٥٢٢
٢٧٥٢٣
٣٧٥٢٤
٤٧٥٢٥
٥٧٥٢٦
٦٧٥٢٧
٧٧٥٣١
٨٧٥٣٢
٩٧٥٣٣
١٠٧٥٣٥
١١٧٥٣٦
١٢٧٥٤٤
١٣٧٥٤٥
١٤٧٥٧٥
١٥٧٥٧٦
١٦٧٥٧٧
١٧٧٥٧٨
١٨٧٥٧٩
١٩٧٥٨٠
٢٠٧٥٨١
٢١٧٥٨٢
٢٢٧٥٨٣
٢٣٧٥٨٦ عطيات خميس علي زھران

عبير ناجي محمد عبد الحميد
عبير ناصر زكى محمد

عزة جابر عبدالفتاح دياب
عزه اشرف عبدالحكيم عبدالكريم

عزه عماد مصطفى احمد
عزه محمود عبدهللا على

عبير فوزى عبد الحفيظ مرسى

صابرين طه رجب عبد العليم
صافيناز عيد انس احمد

صفاء الماسخ محمد ادريس
صفاء جمال طه على

صفاء صالح على جعفر
ضحى محمد عبد الھادى حسين
ضحى مصطفى ابو النصر محمد

عائشة عثمان علي محمد
عائشه ماھر عبدالعليم عمر

عبير سيد محمد كمال
عبير صدقى سيد عمر

إشراف أكاديميشھر .......

شيماء مصطفى عويس احمد
شيماء مصطفى محمد عمر
شيماء نادى محمد حسن

شھر .......شھر .......

صابرين شاذلى حسين محمد

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

الفاروق ت أ       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.سھير محمد سيداسم 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: ٢٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

الفاروق ت أ       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.سھير محمد سيداسم المدرسة:

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

٢٤٧٥٨٨
٢٥٧٦٠٠
٢٦٧٦٠١
٢٧٧٦١٧
٢٨٧٦١٨
٢٩٧٦١٩
٣٠٧٦٢٠
٣١٧٦٢١
٣٢٧٦٢٢
٣٣٧٦٢٣
٣٤٧٦٢٤
٣٥٧٦٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

عال امين جاد محمد
علياء اشرف ربيع عبد المجيد

علياء ماھر محمود محمد
عنايات جمال عبد الرحمن 

افظ عواطف رمضان زغلول محمدال
غادة عبد الموجود ابراھيم 

ا غادة محمد سالم طهش

 
 
 
 

غاده عامر ھاشم عبد العال
غاده عدوى محمد بحر

غاده على حسين عبد العال
غاده محمد عباس محمود
غالية سيف جنيدى السيد

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



رقم المجموعة: ٢٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٦٢٧
٢٧٦٢٨
٣٧٦٢٩
٤٧٦٣٠
٥٧٦٣١
٦٧٦٣٢
٧٧٦٣٣
٨٧٦٣٤
٩٧٦٣٥
١٠٧٦٣٦
١١٧٦٣٧
١٢٧٦٣٨
١٣٧٦٣٩
١٤٧٦٤٠
١٥٧٦٤١
١٦٧٦٤٢
١٧٧٦٤٣
١٨٧٦٤٤
١٩٧٦٤٥
٢٠٧٦٤٦
٢١٧٦٤٧
٢٢٧٦٤٨
٢٣٧٦٤٩ فاطمه مكرم عبدالقادر ماذن

فاطمه فتحى حامد عبدالرازق
فاطمه فرج محمد خميس

فاطمه فيض خالد عبدالجواد
فاطمه محمد ابواليزيد عبدالفضيل
فاطمه محمد عبد المنعم محمد

فاطمه مفتاح جوده ھاشم

فاطمه عبد الرازق رياض عبد 
از ال

فاطمة محمود على الكبير عبد 
ا فاطمه احمد محمد عبد الحليمال

فاطمه احمد نصار عبدالصالحين
فاطمه السيد عبد اللطيف احمد
فاطمه حسانين سليمان شحاته
فاطمه حمادة على عبد الحميد

فاطمه خليفه حسن خليفه
فاطمه شحاته محمد مرسى

فاطمه صالح الدين توفيق عبد 
فاطمه عادل عطيه حسنال

فاطمه عاطف جمعه مخلوف

إشراف أكاديميشھر .......

فاطمة الجازي فايز عايد
فاطمة تامر مصري عبدالموجود
فاطمة رضا صالح عبد العظيم

شھر .......شھر .......

فاطمة محمود حسن يوسف

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

قصر الثقافة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.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: ٢٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

قصر الثقافة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د.سيد ميھوباسم المدرسة:

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

٢٤٧٦٥٠
٢٥٧٦٥١
٢٦٧٦٥٦
٢٧٧٦٦٠
٢٨٧٦٦١
٢٩٧٦٦٢
٣٠٧٦٦٤
٣١٧٦٦٥
٣٢٧٦٦٦
٣٣٧٦٦٧
٣٤٧٦٦٨
٣٥٧٦٦٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

فاطمه ناصر حسن جابر
فرياله جوده خليفه السيد

قمر ياسين عبد الحميد محمد
كريمه ابراھيم عيد محمد
كريمه محمد يس مرسى
كلثوم عصام محمود على
لبنه فتحى جمعه حافظ

ھند علي إبراھيم سليمان
 
 
 

لبنى محمود ابراھيم محمد
لطيفه خلف محمد رشوان

لقى عبدالودود فرغلى  
لمياء مؤمن محمد محمدال

ليلى موسى ابو المجد محمد

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



رقم المجموعة: ٢٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٦٧٠
٢٧٧٧٥
٣٧٧٧٦
٤٧٧٧٧
٥٧٧٧٨
٦٧٧٧٩
٧٧٧٨٠
٨٧٧٨١
٩٧٧٨٢
١٠٧٧٨٣
١١٧٧٨٤
١٢٧٧٨٥
١٣٧٧٨٦
١٤٧٧٨٧
١٥٧٧٨٨
١٦٧٧٨٩
١٧٧٧٩٠
١٨٧٧٩١
١٩٧٧٩٢
٢٠٧٧٩٣
٢١٧٧٩٤
٢٢٧٧٩٥
٢٣٧٧٩٦ مريھان حمدان مصطفي ابو 

ال

مريم توفيق الحكيم محمد توفيق
مريم حسن ذكى امين

مريم محسن ربيع محمد
مريم محمد على اسماعيل
مريم محمدفتحي امام خلف
مريھام جمال صالح حافظ

مروه نبيل فتحى محمد

مروة سالم حتيتة الصابر
مروة عاطف منازع على
مروه جمال البدرى احمد
مروه جمعه جوده محمد

مروه خلف صابر عبدالمنعم
مروه سعد فھمي محمد

مروه محمد ابو القاسم فرغلى
مروه محمد احمد عبدالعزيز
مروه محمد رشدى محمد

مروه مرتضى أبو الليل عبد 
مروه ناجح محمود عثمانالغفا

إشراف أكاديميشھر .......

ماھيناز محرز علي محمد
مديحه كريم مختار عبد العظيم

مروا على ماھر فتحى

شھر .......شھر .......

مروة بدوى السعدي محمود

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

 دماريس االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [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

٥١٠٥٢٠

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

 دماريس االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د محمد علي محمد الجندياسم المدرسة:

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

٢٤٧٧٩٧
٢٥٧٨٢١
٢٦٧٨٢٢
٢٧٧٨٢٣
٢٨٧٨٢٤
٢٩٧٨٢٥
٣٠٧٨٢٦
٣١٧٨٢٧
٣٢٧٨٢٨
٣٣٧٨٢٩
٣٤٧٨٣٠
٣٥٧٨٣١
٣٦٧٥١١
ف.الثالثة٣٧

مستورة محمد محمد عبد الھادى 
ل ل منار رفعت عبد الحميد محمدال

منار على فاروق جاد
منار محمد فوزي محمد

منال اسماعيل محمود فواز
منال عمر عبدالعزيز عبدالمجيد
منال محمد الطاھر محمد جاد

شيماء احمد عبد الرحمن علي 
شيماء سمير حلمي عبد المقصود

منة هللا حسن سيد إسحق
منة هللا فتحي على سيد

منةهللا فتحى احمد عبدالجيد
منى جابر احمد عبدالحفيظ
منى جمال ذكى جاب هللا

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



رقم المجموعة: ٢٩

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٨٣٢
٢٧٨٣٣
٣٧٨٣٤
٤٧٨٣٥
٥٧٨٣٦
٦٧٨٣٧
٧٧٨٣٨
٨٧٨٣٩
٩٧٨٤٠
١٠٧٨٤١
١١٧٨٤٦
١٢٧٨٤٧
١٣٧٨٤٨
١٤٧٨٤٩
١٥٧٨٥٠
١٦٧٨٥١
١٧٧٨٥٣
١٨٧٨٥٤
١٩٧٨٥٥
٢٠٧٨٥٦
٢١٧٨٥٨
٢٢٧٨٥٩
٢٣٧٨٦٠ نبيلة مصطفى حمد محمد

نادية عبدالعال عباس عبد الغنى
نادية محمد عبدهللا على

ناديه عيد عبد العليم ابوزيد
ناديه محمد احمد عبد هللا
ناني احمد ابراھيم حسين
ناھد جمال محمد مھنى

ناجيه محمد موسى حسن

منى على سيد محمد
منى عمر عسقالني عالم
منى محمد اسماعيل محمد

منى محمود عبدهللا عبدالتواب
مھا درويش عبدهللا احمد

مھا صابر عبد العزيز عبد النعيم
مي محمد صدقي حميده

مى مصطفى ضاحى بخيت
مى مصطفى محمود محمد
مى ممدوح طلعت محمد
مياده عاطف نجيب احمد

إشراف أكاديميشھر .......

منى خلف عبداللطيف اسماعيل
مني خميس عبد الفتاح أبو العال

منى صابر جاد عبدالقادر

شھر .......شھر .......

مني عبدالواحد رسمي أحمد

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

السادات الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.عبد الھادي علي عبد الھادياسم 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

٥١٠٥٢٠

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

السادات الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.عبد الھادي علي عبد الھادياسم المدرسة:

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

٢٤٧٨٦١
٢٥٧٨٦٢
٢٦٧٨٦٣
٢٧٧٨٦٤
٢٨٧٨٦٦
٢٩٧٨٦٧
٣٠٧٨٦٨
٣١٧٨٦٩
٣٢٧٨٧٠
٣٣٧٨٧١
٣٤٧٨٧٢
٣٥ 
٣٦ 
٣٧ 
٣٨ 

نبيله احمد الجھالن فراج
نجالء صالح فايز صادق

نجالء عبدالفتاح سيد عبدالفتاح
نجالء عوض عبد هللا ابو النور
نجوى عبدالكريم عبدهللا احمد

ندا احمد شعراوى عمر

منال جمال عبد الجابر
دينا رمضان زكريا

صابرين حسن ھاشم
 

ندا بدوي محمد حسان
ندا سعد عبدالفتاح معتوق

ندا ماھر حافظ محمد
ندى عادل عبدالحميد عبداللطيف

ندى محمد عبدالحميد بركات

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



رقم المجموعة: ٣٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٨٧٣
٢٧٨٧٤
٣٧٨٧٥
٤٧٨٧٦
٥٧٨٧٧
٦٧٨٧٨
٧٧٨٧٩
٨٧٨٨٠
٩٧٨٨١
١٠٧٨٨٢
١١٧٨٨٣
١٢٧٨٨٤
١٣٧٨٨٥
١٤٧٨٨٦
١٥٧٨٨٧
١٦٧٨٨٨
١٧٧٨٨٩
١٨٧٨٩٠
١٩٧٨٩١
٢٠٧٨٩٢
٢١٧٨٩٣
٢٢٧٨٩٤
٢٣٧٨٩٥ نھا كمال عبد العزيز محمد

نعمه عشرى العطفى محمد
نعمه فتحى عمر محمود
نعمه محمد حامد محمدين
نمياء احمد محفوظ عبيد
نھا طاھر إبراھيم منصور

نھا فايز عدلي صالح

نعمه حمدى محمد عبدالراضى

نسمة سعد محمد فھمى
نسمة صقر ربيعى محمد

نسمة ماھر عبد الحى عبد الرحيم
نسمه اشرف ھشام ابو زيد

نسمه جمال نتعى على
نسمه شادى عثمان عبدالحكيم
نسمه فتحى عبدالعليم ابراھيم
نسمه محمود عبدالعظيم احمد
نسمه ناجى عبدالمجيد حسونة
نشوى حمدى سعد مصطفى
نشوى محمد ضاحى ابو زيد

إشراف أكاديميشھر .......

نرمين راضى موسى محمد
نرمين محمود احمد سعيد
نسرين فتحى سيد جودة

شھر .......شھر .......

نسرين محمد حسين امين

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

مدرسة علي بن أبي طالب       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.فاطمة عيسى شحاتةاسم 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: ٣٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

مدرسة علي بن أبي طالب       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.فاطمة عيسى شحاتةاسم المدرسة:

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

٢٤٧٨٩٦
٢٥٧٨٩٧
٢٦٧٨٩٨
٢٧٧٨٩٩
٢٨٧٩٠٠
٢٩٧٩٠١
٣٠٧٩٠٢
٣١٧٩٠٣
٣٢٧٩٠٤
٣٣٧٩٠٥
٣٤٧٩٠٦
٣٥٧٩٠٧
٣٦ 
٣٧ 
٣٨ 
٣٩ 

نھال صفوت امين عبدالصمد
نھال كمال عامر حجاب
نھلة مصطفى أحمد على

نھله احمد محمد حسن السنجق
نھله وحيد سمير عبد هللا
نھى محمد صباح محمد

نوال عبدالرحمن سيد خليفه

فاطمة حشمت شحاتة
ھبة سيد عبد الرازق

 
 

نور الھدى كامل لملوم
نور صالح احمد عبد هللا
نورا اسماعيل محمد على
نورا شعبان عمر سيد
نورا على خيرى بدرى

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



رقم المجموعة: ٣١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٩٠٨
٢٧٩٠٩
٣٧٩١٠
٤٧٩١١
٥٧٩١٢
٦٧٩١٣
٧٧٩١٤
٨٧٩١٥
٩٧٩١٦
١٠٧٩١٧
١١٧٩١٨
١٢٧٩١٩
١٣٧٩٢٠
١٤٧٩٢١
١٥٧٩٢٢
١٦٧٩٢٣
١٧٧٩٢٤
١٨٧٩٢٦
١٩٧٩٢٧
٢٠٧٩٢٨
٢١٧٩٢٩
٢٢٧٩٣٠
٢٣٧٩٣١

ھاجر مصطفى عبد الراضى عبد 
ھاجر مصطفى محمد عبدالغنىال

ھاجر ربيع عبد الستار مبروك
ھاجر سعد ابوطالب عبدالرحمن

ھاجر شعبان احمد محمد
ھاجر محسن مكرم هللا محمد
ھاجر محمود خليفه موسى

ھاجر ابراھيم عبد الحميد احمد

نورھان حسين محمد حسين
نورھان رمضان سليم عبدالرحيم

نورھان سيد خلف ابراھيم
نورھان سيد صدقي محمود

نورھان عصمت عبد الرحمن 
نورھان علي عبد الحميد علي

نورھان محمد عبد الجواد مفتاح
نورھان مصطفى مھدى فكرى
نوھا عبدالحفيظ ناھد سمرى
نيرة محمود مراد محمد عبد 

ل ت نيره ناصر على محمدال

إشراف أكاديميشھر .......

نورا فارس احمد محمد
نورة بدر ثابت رفاعى

نوره سترى توفيق ابراھيم

شھر .......شھر .......

نورھان جمعة كامل محمد

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

مدرسة الجمھورية - مجمع المدارس       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.كريمة رجب محموداسم 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: ٣١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

مدرسة الجمھورية - مجمع المدارس       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.كريمة رجب محموداسم المدرسة:

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

٢٤٧٩٣٢
٢٥٧٩٣٣
٢٦٧٩٣٥
٢٧٧٩٣٦
٢٨٧٩٣٧
٢٩٧٩٣٨
٣٠٧٩٣٩
٣١٧٩٤٠
٣٢٧٩٤١
٣٣٧٩٤٢
٣٤٧٩٤٣
٣٥٨٦٦٠
٣٦٨٦٦٣
٣٧ 
٣٨ 

ھاجر ھشام عبد العاطى محمد
ھاجر يحيى عبدالحليم دياب

ھالة علم الدين عبدالحكيم ابراھيم
ھالة عمر ذكي عبد الغني
ھاله اشرف حسن احمد

ھاله عرفات احمد ابوالقاسم

نورھان صبرى شلبى محمد
ھيام محمد حسن خليل

 
 

ھاله محمد شحات محمد
ھبة زين العابدين حازم زيدان

ھبة عشماوي محمد احمد
ھبة محمد فھمى اسماعيل
ھبه احمد عبدالصبور محمد

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



رقم المجموعة: ٣٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٩٤٤
٢٧٩٤٥
٣٧٩٤٦
٤٧٩٤٧
٥٧٩٤٨
٦٧٩٤٩
٧٧٩٥٠
٨٧٩٥١
٩٧٩٥٢
١٠٧٩٥٣
١١٧٩٥٤
١٢٧٩٥٥
١٣٧٩٥٦
١٤٧٩٥٧
١٥٧٩٥٨
١٦٧٩٥٩
١٧٧٩٦٠
١٨٧٩٦١
١٩٧٩٦٢
٢٠٧٩٦٣
٢١٧٩٦٤
٢٢٧٩٦٥
٢٣٧٩٧٠ ھمت مصطفى محمد حسن

ھدى كامل محمد توفيق
ھدي محمود عبدالالھي أحمد

ھدير جمال محمد حلمى
ھدير جمعه حسن  احمد

ھدير عالء عبد العال صادق
ھدير كمال فولى عطا

ھدى على ربيع محمد

ھبه ربيعي احمد محمد
ھبه عبد الغفار حسن محمد
ھبه عبدالنبى على عبدالنبى
ھبه ممدوح انور عبد العزيز

ھبه ھشام حسين محمد
ھداية رضا مصطفى مكادي

ھدى حافظ حسين امين
ھدى حسن عبد العزيز حسن
ھدى شعبان محمد عبدربه
ھدى صالح محمد محمد

ھدى عبد العظيم محمد حسن

إشراف أكاديميشھر .......

ھبه جمال الدين انور خليل
ھبه جمال عبد الناصر حسين جيد

ھبه حمدى ذكى حسن

شھر .......شھر .......

ھبه خالد حنفي محمد

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

مكتبة مصر العامة - يوم الخميس       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.منتصر نبيه محمداسم 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: ٣٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

مكتبة مصر العامة - يوم الخميس       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.منتصر نبيه محمداسم المدرسة:

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

٢٤٧٩٧١
٢٥٧٩٧٢
٢٦٧٩٧٣
٢٧٧٩٧٤
٢٨٧٩٧٥
٢٩٧٩٧٦
٣٠٧٩٨١
٣١٧٩٨٢
٣٢٧٩٨٣
٣٣٧٩٨٤
٣٤٧٩٨٥
٣٥٧٩٨٦
٣٦٨٦٥٦
٣٧٨٦٥٨
٣٨٨٦٥٩
٣٩ 

ھناء محمد محمد فريد
ھند خلف هللا حسين ضاحى

ھند محمد عطا عبد هللا
ھند نعمان حسن علي

ھنية خليفة فراج مقرب
ھيام شحاته سليم ابوالحسن

وردة عنتر احمد على

مھا فوزى محمد على
نجوى صالح توفيق محفوظ

ندا ناصر محمود محمد
 

ورده جاد الرب محمود مصطفى
ورده يحيى محمد الداخلى خليفة
وفاء جالل عبدالرحمن موسى
وفاء حسن ممدوح عبد النعيم

وفاء شعبان أحمد يوسف

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



رقم المجموعة: ٣٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٨٥٢٩
٢٨٥٣٠
٣٨٥٣١
٤٨٥٣٢
٥٨٥٣٣
٦٨٥٣٤
٧٨٥٣٥
٨٨٥٣٦
٩٨٥٤٠
١٠٨٥٤١
١١٨٥٤٢
١٢٨٥٥٣
١٣٨٥٥٥
١٤٨٥٥٦
١٥٨٥٥٨
١٦٨٥٥٩
١٧٨٥٦١
١٨٨٥٦٣
١٩٨٥٦٤
٢٠٨٥٦٥
٢١٨٥٦٦
٢٢٨٥٦٧
٢٣٨٥٦٨

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.ھدى علي نور الديناسم المدرسة:

السادات اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

ايمان خالد نور الدين محمد

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

امل محمد صفوت عبدالجواد 
اميرة رمضان احمد تمام

اميره عوض رياض حسين

شھر .......شھر .......

رشا سالمة عبد السالم سليمان

ايمان محمد توفيق محمود
ايمان محمد عبده محمد
ايه خالد سيد عبد الكريم
ايه عمر ناجى عبدالحافظ

بسمه عبد الموجود بدرالدين 
ل تبارك نزيه صالح عبدالعظيمال

جيھان نصر الدين عبدالفتاح 
ا خديجة محمود مھيدى مھيدىا

خيريه محمد عبد الدايم سيد
دعاء ضاحى خلف اسماعيل
رحمه فوزى محمد الشمندى

رفيده كارم بندارى عبد هللا
ريھام رجائى فرغلى قرنى
زھراء حمدي خليفه احمد
سارة سعد فتحى احمد

سارة محمد عبد الحفيظ عبد 
ا ساميه حسنى محمد كمال محمدال

سلوى اشرف معتوق ھاشم

@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: ٣٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

السنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.ھدى علي نور الديناسم المدرسة:

السادات اإلعدادية بنات       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

٢٤٨٥٧٣
٢٥٨٥٧٤
٢٦٨٥٧٥
٢٧٨٥٧٦
٢٨٨٥٧٧
٢٩٨٥٩٥
٣٠٨٥٩٧
٣١٨٥٩٨
٣٢٨٥٩٩
٣٣٨٦٠٠
٣٤٨٦٠١
٣٥٨٦٠٣
٣٦٨٦٤٩
٣٧٨٦٥٠
٣٨٨٦٥٣

صفاء محمد عبد اللطيف معوض

شھيره خالد محمد عبد المجيد
شيماء عبدالعال محمد عبدالعال

صابرين حسن عبيد بربري
صفاء احمد حسن محمد

لمياء ھالل عبدالعزيز ابوحلفاية
مريم ابو القاسم ابراھيم ابو 

مشيره احمد عبدالتواب جاللالقا
منى حمادة حسن مرسى

عواطف طارق سيد محمد
فاطمة احمد مرسي محمد

فاطمه عمر حسين عبدالحليم
فاطمه فتوح محمد ابوضيف

فاطمه محمد على زايد
فاطمه مصطفى عوض حسين

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


