
رقم المجموعة: ١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٦٥٠٤
٢٦٥٠٥
٣٦٥٠٨
٤٦٥٠٩
٥٦٥١٠
٦٦٥١١
٧٦٥١٢
٨٦٥١٣
٩٦٥١٤
١٠٦٥١٥
١١٦٥١٦
١٢٦٥١٧
١٣٦٥١٨
١٤٦٥١٩
١٥٦٥٢٠
١٦٦٥٢١
١٧٦٥٢٢
١٨٦٥٢٣
١٩٦٥٢٤
٢٠٦٥٢٥
٢١٦٥٢٦
٢٢٦٥٢٧
٢٣٦٥٢٨

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د رجب أبو العالاسم المدرسة:

السالم الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

إشراف أكاديميشھر .......

 ابراھيم حسن سلطان على
 ابوبكر احمد عبدالعزيز ابوطاقية

 احمد ابراھيم احمد رفاعى

شھر .......شھر .......

 احمد اسماعيل احمد على

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

 احمد عيد دكرورى محمد

 احمد جمعه عبدالموجود مدبولى
 احمد حسن احمد عبدالحميد 

 احمد حسين حماده حسين عرفهه
 احمد صالح عبدالماجد حسن
 احمد صالح فتح هللا ابو حسن

 احمد عاطف محمد فتحى 
ز ز  احمد عبدالقادر يونس ال

الش ال ظ ف  احمد عدلى احمد احمد عبدهللال
 احمد على احمد عمر

 احمد عماد عبدالحكم محمد
 احمد عوض عوض على مسعد

 احمد مبروك محمد مبروك 

 احمد فتحى عبد الحكيم حسن
 احمد فتحى عبدالعليم خلف

 احمد فرج مسعود محمد حسنين
 احمد فرحات عبدهللا محمد

 احمد فوزى احمد ذكى
 احمد مبروك عبدالعزيز مبروك

@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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د رجب أبو العالاسم المدرسة:

السالم الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

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

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

٢٤٦٥٢٩
٢٥٦٥٣٠
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

ابراھيم حيدر سيد
حمد رضا احمد مراد

احمد كمال محمد أبو بكر
احمد محمد جابر محمد

 احمد مجدى عبود سالمه 
ا  احمد محمد حسن عبدالعزيزال

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
١٦٥٣١
٢٦٥٣٢
٣٦٥٣٣
٤٦٥٣٤
٥٦٥٣٥
٦٦٥٣٦
٧٦٥٣٧
٨٦٥٣٨
٩٦٥٣٩
١٠٦٥٤٠
١١٦٥٤١
١٢٦٥٦٥
١٣٦٥٦٦
١٤٦٥٦٧
١٥٦٥٦٨
١٦٦٥٦٩
١٧٦٥٧٠
١٨٦٥٧١
١٩٦٥٧٢
٢٠٦٥٧٣
٢١٦٦٠٣
٢٢٦٦٠٤
٢٣٦٦١٦  الحسن على عامر محمد

 اسالم سيد مبروك محمد
 اسالم شوقى محمد جاب هللا

 اسالم يوسف على سليم
 اسلم ايسر مختار عبد الظاھر
 اسماعيل جمال فوزى محمد
 اسماعيل محمد إبراھيم عبد 

ال

 احمد يسين فارس عبدهللا
 اسالم احمد حسن محمود
 اسالم احمد عليوه محمد
 اسالم اسماعيل احمد على
 اسالم جابر حسن محمد
 اسالم حامد جمعه احمد

 احمد محمد عبدالمجيد محمد
 احمد محمد فؤاد عبدالجيد

 احمد محمود طلبه شعبان روتان
 احمد نبيل محمود رشاد
 احمد نجاح فاروق سعيد
 احمد يحى محمود على

إشراف أكاديميشھر .......

 احمد محمد ربيع نجاتى خليل
 احمد محمد سيف محمد

 احمد محمد عبدالشافى ابوطالب 
 احمد محمد عبدهللا محمدفا

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

عثمان بن عفان االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.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: ٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

عثمان بن عفان االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د.أيمن فتحي عبد السالماسم المدرسة:

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

٢٤٦٦١٧
٢٥٦٦١٩
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

غريب عز الدين علي ابراھيم
محمد جمعه ربيع محمد

 الحسين عيد عبد العزيز احمد
 السيد على سالمه على

اسامه احمد عمار
اسماعيل جمال ماھر عبد الكريم

رابح ناصر ابو القاسم محمد 
ل ا ا

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
١٦٧٠٩
٢٦٧١٠
٣٦٧١٩
٤٦٧٤٠
٥٦٧٤١
٦٦٧٤٢
٧٦٧٤٣
٨٦٧٤٤
٩٦٧٤٥
١٠٦٧٤٦
١١٦٧٥١
١٢٦٧٥٢
١٣٦٧٥٣
١٤٦٧٥٤
١٥٦٧٥٧
١٦٦٧٥٨
١٧٦٧٥٩
١٨٦٧٩٧
١٩٦٨٠٠
٢٠٦٨٠١
٢١٦٨٠٢
٢٢٦٨١١
٢٣٦٨١٢  رضوان رفاعى ابوالوفا 

الفضل ا

 خالد انور عبدالعزيز السيد
 ربيع محمد ھديه محمد

 رجب عاطف صديق عبدالحافظ
 رجب عبده احمد قرنى
 رجب عالم سعد جويده
 رضا السيد محمد السيد

 حسين عادل حسين السعدى
 حسين فوزى عبدالتواب محمد
 حماده حسين عبدالحليم على
 حمد يشيوب زكى عبدالرحمن

 حنفى محمود محمد حنفى
 خالد احمد عبدالقادر مھدى

 حسام احمد محمد حبيب
 حسام الدين حمدى حسن 

ك  حسام عالء فوزى سالمه شعبانال
 حسام ناصر السيد محمد

 حسن ابراھيم حسن عبدهللا 
 حسن ناجى حسن احمد مبروكاالخنا

إشراف أكاديميشھر .......

 باسم احمد على طه
 بركات صديق غانم بركات
 بالل المھدى حسين محمود

 حاتم جمال عبدالحميد عبدالواحد

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

أبو بكر الصديق االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

أبو بكر الصديق االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد خليفة محموداسم المدرسة:

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

٢٤٦٨٢٠
٢٥٦٨٣٥
٢٦٦٨٦٤
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

محمود موسى عبد العزيز موسى
مصطفى عسقالني امين جبالي

 زكريا يحى زكريا احمد
 سالمان عياد احمد محمد
 سيد ابو بكر شحات محمد

محمد حسني عبد العليم زيدان
محمد سلطان حسين محمد

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
١٦٨٦٥
٢٦٨٧٤
٣٦٨٧٥
٤٦٩٠٤
٥٦٩٠٥
٦٦٩٠٦
٧٦٩٠٩
٨٦٩١٠
٩٦٩١١
١٠٦٩١٢
١١٦٩١٣
١٢٦٩١٤
١٣٦٩١٥
١٤٦٩١٦
١٥٦٩١٧
١٦٦٩١٨
١٧٦٩١٩
١٨٦٩٢٠
١٩٦٩٢١
٢٠٦٩٢٢
٢١٦٩٢٣
٢٢٦٩٢٤
٢٣٦٩٢٦  عرفات عزت السيد سليمان

 عبدالكريم رمضان محمود محمد
 عبدالاله سالمه مسعود عبدالاله
 عبدهللا اسماعيل كامل شعبان
 عبدهللا رافت عبدالرازق احمد

 عبدهللا سعيد على يوسف
 عبدهللا فتحى كامل احمد

 عبدالرحمن جمال عبدالرسول 
 عبدالرحمن صبرى عبدالوھاب 

ال  عبدالرحمن صالح عبدالحكيم طف
 عبدالرحمن عاشور عبدالرحمن ال
 عبدالرحمن محمد محمد احمدال

 عبدالرحمن مراد صالح 
ال

 طاھر صالح محمد محمد
 طاھر عادل محمد محمود
 عادل احمد عبده حسن

 عبد الحميد نادى عبد الحميد 
 عبد الرحمن محمود احمد 

 عبدالرحمن احمد محمد عبدهللا

إشراف أكاديميشھر .......

 سيد احمد السيد على
 شعيب فيصل حميد سيد

 شھاب كامل عبدالغنى حسانين
 طارق رمضان محمد طه

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

معھد المنيا الثانوي بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

معھد المنيا الثانوي بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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

٢٤٦٩٣٣
٢٥٦٩٣٤
٢٦٦٩٣٥
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

كريم سيد توني سيد
علي ابو العيون محمد احمد

 عالء ربيع فتحى عبدالحكم
 على ابراھيم على احمد ابراھيم

 على ربيع على عبدالسالم
خالد عادل عبد اللطيف حسين

فادي عاطف عبد الكريم محمود 
ا

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
١٦٩٣٦
٢٦٩٣٧
٣٦٩٤٢
٤٦٩٤٣
٥٦٩٤٤
٦٦٩٤٥
٧٦٩٤٦
٨٦٩٥٤
٩٦٩٧٢
١٠٦٩٧٣
١١٦٩٧٤
١٢٦٩٧٥
١٣٦٩٧٦
١٤٦٩٨٢
١٥٦٩٨٥
١٦٦٩٨٦
١٧٦٩٨٧
١٨٦٩٨٨
١٩٦٩٨٩
٢٠٦٩٩٠
٢١٦٩٩١
٢٢٦٩٩٢
٢٣٦٩٩٣  محمد رمضان فتحى عبدالحكيم

 محمد اسماعيل محمد اسماعيل
 محمد اشرف ربيع عبدالمجيد
 محمد ايمن محمد درويش
 محمد بدرى مندى على

 محمد جمال محمد عزمى عبد 
 محمد حسان محمد احمدالفتا

 كريم عبدالناصر عزت حسن
 كريم محمد عبدالعزيز على
 كريم مرجان جمال عبده

 كمال محمد كمال محمد اسماعيل
 محمد احمد عبدالحميد ابراھيم

 محمد اسماعيل على 
ال

 عمرو عبد هللا جابر عبد هللا
 عمرو عالءالدين كرم عبدالباقى
 عمرو فتوح فتحى ابو شعيشع
 فاروق ناصر فاروق عبدالرازق

 فتحى سعيد طه ابوجندى
 كريم حمام عبد الغفار محمد

إشراف أكاديميشھر .......

 على رضا على عابد
 على سيد على عبدالعزيز

 عمر محمد عبدالمنعم غازى
 عمرو رجب محمود حسين

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

٦ أكتوبر االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

٦ أكتوبر االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.جمال الدين محمود جمعةاسم المدرسة:

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

٢٤٦٩٩٤
٢٥٦٩٩٥
٢٦٦٩٩٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١

مرزوق مصطفى محمد مرسي
ابو بكر عاشور محمد عبد العزيز

احمد سيد احمد محمد

 محمد سمير ابوزيد عبدالرحيم
 محمد صالح الدين ناجى درويش

 محمد طلعت محمود سليمان
محمد ابراھيم حامد ابراھيم
ھشام حسين حمدان حسن

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
١٦٩٩٧
٢٦٩٩٨
٣٦٩٩٩
٤٧٠٠٠
٥٧٠٠١
٦٧٠٠٢
٧٧٠٠٣
٨٧٠٠٤
٩٧٠٠٥
١٠٧٠٠٦
١١٧٠٠٧
١٢٧٠٠٨
١٣٧٠٠٩
١٤٧٠١٠
١٥٧٠١١
١٦٧٠١٢
١٧٧٠١٣
١٨٧٠١٤
١٩٧٠١٥
٢٠٧٠١٦
٢١٧٠١٧
٢٢٧٠١٨
٢٣٧٠١٩  محمد يوسف محمد كامل

 محمد مصطفى احمد ابوزيد 
 محمد نادى زيان احمدا

 محمد ناصر على نمر
 محمد نبيل رجب حسين
 محمد وجيه محمد شباره
 محمد يحيى محمد على 

ال

 محمد على عالم على
 محمد عمر عاطف محمد سليمان
 محمد عيد سعيد ابراھيم بدوى
 محمد عيسى عبدالونيس فرج

 محمد فوزى محمد ايوب
 محمد محمود عبدالحميد مبروك

 محمد عبدالعزيز صادق محمد
 محمد عبدالمنعم محمد جميل 

ن  محمد عصام خالد مجلىال
 محمد عطيه سويلم طه

 محمد عطيه عبد السميع عبدربه
 محمد عالءالدين ابراھيم 

ف اللط

إشراف أكاديميشھر .......

 محمد عاشور ھاشم ابوالعال
 محمد عاطف صديق محمود
 محمد عامر فاروق راشد
 محمد عبدالرحيم محمود 

ال

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

االتحاد الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. أحمد عارف حجازياسم 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: ٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

االتحاد الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. أحمد عارف حجازياسم المدرسة:

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

٢٤٧٠٢٠
٢٥٧٠٢١
٢٦٧٠٢٢
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

احمد مصطفى ابراھيم حسن
ايمن خلف هللا محمد عبد العليم

 محمود احمد حجازى مطاوع
 محمود احمد صديق احمد
 محمود احمد محمد امين

احمد فتحي دكروري اسلمان
احمد محمد عبد الستار قاسم

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



رقم المجموعة: ٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٠٢٣
٢٧٠٢٤
٣٧٠٢٥
٤٧٠٢٦
٥٧٠٢٧
٦٧٠٢٨
٧٧٠٢٩
٨٧٠٣٠
٩٧٠٣١
١٠٧٠٣٢
١١٧٠٣٣
١٢٧٠٣٤
١٣٧٠٤٦
١٤٧٠٥٠
١٥٧٠٥١
١٦٧٠٥٢
١٧٧٠٥٣
١٨٧٠٥٤
١٩٧٠٥٥
٢٠٧٠٥٦
٢١٧٠٥٧
٢٢٧٠٥٨
٢٣٧٠٦٠  منتصر فرح محروص 

ال

 مصطفى احمد محمد ھندى
 مصطفى حمدى محمد عبدالباقى
 مصطفى سمير عباس اسماعيل 

ال  مصطفى قرشى رياض محمدا
 مصطفى محمد سليمان احمد 

ا  مصطفى محمود نورالدين ل
ا ا

 محمود محمد فريز طلبه
 محمود ناصر نظمى عبدالعزيز

 مريم بھاء أحمد اسماعيل
 مصطفى ابراھيم احمد محمد 

غ  مصطفى ابوالمكارم حسين محمدال
 مصطفى احمد محمد عبدالقوى

 محمود فايز احمد احمد
 محمود فراج محمود محمد

 محمود مجدى محمود 
ف  محمود محمد رجب عبدالرحيماللط

 محمود محمد عبدهللا سيد
 محمود محمد عطيه توفيق

إشراف أكاديميشھر .......

 محمود احمد محمد حسين
 محمود السعيد عبدالمعين سيد 

 محمود شعبان عبدالشافى ا
 محمود صالح ابراھيم خليلال

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

السالم ٢ االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

السالم ٢ االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.جمعة عوض عبد الوھاباسم المدرسة:

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

٢٤٧٠٧١
٢٥٧١٠٧
٢٦٧٣٩٥
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

محمد مصطفى باشري سليمان
وجيه جمال طلب محمد

 مھنى عبدالتواب مھنى جاب هللا
 نصر محمد محمود رياض
يوسف خالد محمد محمود

حسين علي شبيب العجمي 
( ت محمد خليل شوقي خليل(

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
١٧١٥٨
٢٧١٥٩
٣٧١٦٧
٤٧١٦٨
٥٧١٩٠
٦٧١٩٢
٧٧١٩٣
٨٧١٩٤
٩٧٢٤٩
١٠٧٢٥٠
١١٧٢٥١
١٢٧٢٥٢
١٣٧٢٥٣
١٤٧٢٥٤
١٥٧٢٥٥
١٦٧٢٥٦
١٧٧٢٥٧
١٨٧٢٥٨
١٩٧٢٦٢
٢٠٧٢٧٠
٢١٧٢٨٥
٢٢٧٢٩٠
٢٣٧٢٩١ حافظ عماد الدين حافظ يوسف

احمد نزھي عبدالتواب عبد هللا
اسامة عاشور محمد على
اسالم على حسين على

البدرى ماجد توفيق عبدهللا
بسام شعبان عبد الرازق محمود

حازم جابر عبدالنعيم ابوزيد

احمد سيد بشير حماده
احمد عاشور فارس عبدالقوى
احمد محمد خلف محمد عرابى

احمد محمد خليف كامل
احمد محمد محمد عبد هللا
احمد محمد ناجي محمود

 يحيى زكريا على عبدالرازق
 يوسف قناوى محمد قناوى
 يوسف مجدى يوسف محمد
 يوسف محمد ابراھيم يوسف
احمد خالد عبدالحميد احمد
احمد رمضان انور فھيم

إشراف أكاديميشھر .......

 ھشام ابوزيد محمود ابوزيد
 ھشام مصطفى عبدالمنعم 

ز ال  ھيثم محمد محمود حسانينا
 ھيثم مسلم سعد سعيد

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

الفولي االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د. محمود محمد بھجتاسم 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 ....... âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر

الفولي االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د. محمود محمد بھجتاسم المدرسة:

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

٢٤٧٢٩٢
٢٥٧٢٩٣
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

عماد الدين محمد حسين

حسام صالح حامد عبدالمنعم
حسين ابراھيم محمود سيد محمد

احمد السيد سالم السيد
سيد منير عبد الحميد عبد اللطيف

عبد الرحمن عيد حسن حماده

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



رقم المجموعة: ٩

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٣٢٣
٢٧٣٢٤
٣٧٣٢٧
٤٧٣٢٩
٥٧٣٣٠
٦٧٣٣١
٧٧٣٣٦
٨٧٣٤٠
٩٧٣٤١
١٠٧٣٤٢
١١٧٣٤٣
١٢٧٣٤٤
١٣٧٣٤٥
١٤٧٣٤٦
١٥٧٣٤٧
١٦٧٣٤٨
١٧٧٣٤٩
١٨٧٣٥٠
١٩٧٣٥١
٢٠٧٣٥٢
٢١٧٣٥٣
٢٢٧٣٥٤
٢٣٧٣٥٧ مصطفى عبدالفتاح سعودى نجيب

محمود اصيل عثمان عبدالوھاب
محمود بھجات ثابت عبد الناصر

محمود حسن مغربى عثمان
محمود عبدهللا محمود احمد
محمود فرغل شحاتة محمود
مروان عمر محمد عبدهللا

محمد ربيع سيد غريب
محمد صفوت اسماعيل عبدالكريم

محمد كمال سعد محمد
محمد كمال كامل سليم

محمد مصطفى رويش عيسوى
محمد ھريدى عبد العطاى عبد 

ال

على شعبان ابو السعود اسماعيل
عيد محمود محمد احمد

كريم عبدالمجيد على حسن
محمد احمد دكورى احمد

محمد توني محمد عبدالعظيم
محمد جابر محمد احمد

إشراف أكاديميشھر .......

عبدالرحمن عبدالخالق 
ف ف عبدالرحمن عالءالدين كمال اميناللط

عثمان فتحى خليل صالح
على جمال على محمد

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

كفر المنصورة المتميزة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ٩

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

كفر المنصورة المتميزة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د عيسى شحاتة عيسىاسم المدرسة:

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

٢٤٧٣٥٨
٢٥٧٣٥٩
٢٦٧٣٦٠
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

محمود عبد ربه عبد الحميد
عبد الرحمن ركابي حسن السيد

مصطفى محمد عبدالعزيز محمد
مصعب شعبان عبدالمنعم رجب

ممدوح علي علي علوان
عمرو فضل حسن عبدهللا

محمد اسماعيل انور اسماعيل

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
١٨٠٠١
٢٨٠٠٢
٣٨٠٠٣
٤٨٠٠٥
٥٨٠٠٦
٦٨٠٠٧
٧٨٠١٥
٨٨٠١٦
٩٨٠١٧
١٠٨٠١٩
١١٨٠٢٤
١٢٨٠٢٧
١٣٨٠٢٨
١٤٨٠٢٩
١٥٨٠٣٠
١٦٨٠٣٢
١٧٨٠٣٣
١٨٨٠٣٤
١٩٨٠٣٥
٢٠٨٠٣٦
٢١٨٠٣٧
٢٢٨٠٣٨
٢٣٨٠٣٩  محمد عبدالعظيم فھمى 

ال ظ ال

 كريم حسن محمد عبدالنعيم
 كريم محمد محمد عبدالفتاح
 محمد حسين عبدهللا حسين

 محمد حمدى اصمعى مخلوف
 محمد خميس محمود فرج

 محمد شرقاوى تقى سيباويه

 رشاد حمدان رشاد يونس
 عبد الرحمن قرنى حسن سعيد
 عبدالرحمن احمد راغب زين 

 عبدهللا محمود احمد محمدال
 عبدهللا ناصر جابر نظير

 على احمد عبدالسالم ابواليزيد

 اسالم ھشام عبدالمنعم محمد
 اسماعيل شعبان عواد غانم
 جمال عبدالناصر فولى محمد

 حازم ناجح محمد توفيق
 حسام عبدالقادر احمد شمس 

 حماده سيد محمد محمدال

إشراف أكاديميشھر .......

 احمد حسن محمد محمد سالمه
 احمد سعد سفينه محمد

 احمد محمد عبدالعزيز تونى
 اسالم محمود عباس محمود

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

المنيا الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ١٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

المنيا الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.حسام الدين سميراسم المدرسة:

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

٢٤٨٠٤٠
٢٥٨٠٤١
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

سامي سيد حمدان

 محمد عبدالناصر محمود صديق
 محمد محمود فھمى بھجات
محمود سيد عبد الجواد عبد 

محمود عبد اللطيف محمود عبد الخال
ف احمد السيد خليل عمر معبداللط

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
١٨٠٤٧
٢٨٠٤٨
٣٨٠٤٩
٤٨٠٥٣
٥٨٠٨٦
٦٨٠٨٧
٧٨٠٨٨
٨٨٠٨٩
٩٨٠٩٠
١٠٨٠٩١
١١٨٠٩٢
١٢٨٠٩٣
١٣٨٠٩٤
١٤٨١٠٤
١٥٨١١٠
١٦٨١١١
١٧٨١١٧
١٨٨١٢١
١٩٨١٢٢
٢٠٨١٢٣
٢١٨١٢٤
٢٢٨١٢٦
٢٣٨١٢٧ محمد حسن عبد الراضي سعد

سامح احمد سعد زغلول حسن
طارق سيد موسى عبادى

طه ربيع عبدالنعيم اسماعيل
عبد الرحمن احمد باشا احمد
عبدالرحمن نجاح محمد السيد
محمد بھجت اسماعيل صقر

احمد عبدالقادر السعدى حسن
احمد فتحى عبدالحميد محمد
اسامه  حسن احمد محمد

ايمن محمد فخرى جاد الكريم
حسن طه عبدالرحيم حسن
حسين محمد عبد هللا سالم

ابراھيم محمد ثابت محمد شريعى
احمد اسماعيل صابر عبد الوھاب

احمد جمال السيد احمد
احمد جمال على عبده

احمد حسين ابو زيد منتصر
احمد عبد الباسط جعفر احمد

إشراف أكاديميشھر .......

 محمود محمد عمر سليم
 مصطفى طه توفيق عمر

 مصعب حسن محمد عبدالباقى
 يحيى السيد السيد فھمى

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

المنتزه االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د أيمن صالحاسم 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 ....... âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر

المنتزه االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د أيمن صالحاسم المدرسة:

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

٢٤٨١٢٨
٢٥٨١٢٩
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

محمد شحات ابراھيم دمرانى
محمد عبدالتواب عبدالعزيز احمد

محمد سيد ابراھيم علي
محمود احمد محمود نوبي

محمد مختار حسني عبدالرحمن

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
١٨١٣٥
٢٨١٣٧
٣٨١٣٨
٤٨١٣٩
٥٨١٤٢
٦٧٣٩٦
٧٧٦٥٨
٨٧٢٩٩
٩٧٣٠٥
١٠٧٣١٣
١١٧٣١٥
١٢٧٣٢٢
١٣٧٣٦٤
١٤٧٣٨٠
١٥٧٣٨٦
١٦٧٣٩٤
١٧٨٠٤٢
١٨٨٠٤٣
١٩٨٠٤٤
٢٠٨٠٤٥
٢١٨٠٤٦
٢٢٨١٣٠
٢٣٨١٣١ محمود عدلى احمد محمد

 محمود ابوالعباس مصطفى اسيد
 محمود صالح محمود حميدة
 محمود طه محمود محمد

 محمود فتحى عبدالمقصود على
 محمود محمد بيومى صابر
محمد مخيمر سليمان حسين

شاھر عبدالمجيد شاھر 
عادل خالف عبدالجابر عامر ال
ناصر محمد عيد عبدالنبىهللا

ھانى خالد عبادى محمد
ھشام احمد على احمد

يوسف احمد محمود امين

يوسف عمارى سعيد يوسف
يوسف محمود عبد العظيم فھمي
مصطفى سعداوى نجيب ابراھيم
رمضان ربيع عبدالمالك بدوى

سالم رمضان علي محمد
سيد فرحات حسانين فرحات

إشراف أكاديميشھر .......

محمود ناجى محمد عبد المتجلى
مصطفى طلعت على عبد الجواد

مصطفى كمال الدين ابراھيم 
مصطفى محمود احمد محمد

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

 ناصف اإلعدادية بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د 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: ١٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

 ناصف اإلعدادية بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د محمد عبد الغنياسم المدرسة:

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

٢٤٨١٣٢
٢٥٨١٣٣
٢٦٨١٣٤
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

محمد سيد عبدالمنعم

محمود كساب خلف هللا جارحى
محمود محمد الكاشف محمد
محمود ممدوح محمد مراد

ايمن ثابت محمود بح
مصطفى سعداوي نجيب ابراھيم

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
١٦٥٠١
٢٦٥٠٢
٣٦٥٠٣
٤٦٥٠٦
٥٦٥٠٧
٦٦٥٤٢
٧٦٥٤٣
٨٦٥٤٤
٩٦٥٤٥
١٠٦٥٤٦
١١٦٥٤٧
١٢٦٥٤٨
١٣٦٥٤٩
١٤٦٥٥٠
١٥٦٥٥١
١٦٦٥٥٢
١٧٦٥٥٣
١٨٦٥٥٤
١٩٦٥٥٥
٢٠٦٥٥٦
٢١٦٥٥٧
٢٢٦٥٥٨
٢٣٦٥٥٩  اسراء مجد ى عزايم حسانين

 اسراء خلف محمد كمال ابراھيم
 اسراء رمضان يسن احمد

 اسراء سيد ابراھيم عبدالراضى
 اسراء عامر زيان محمد

 اسراء عبدالخالق محمود فنون
 اسراء على عربيد عويس

 اسراء ايمن محمد وحيد حامد
 اسراء جابر عبدالحميد محمد
 اسراء حامد محمد ابراھيم
 اسراء حسين محمد حسن

 اسراء حسين محمد عبدالحكيم
 اسراء خالد كمال عبدالفضيل

 احالم نادى على محمود
 اسراء احمد ابراھيم عرابى
 اسراء احمد ابراھيم مرسى
 اسراء احمد حسنى ثابت
 اسراء احمد محمد على

 اسراء السيد رمضان على

إشراف أكاديميشھر .......

 ابتسام أحمد كامل ابراھيم
 ابتسام محمد فؤاد قاسم

 ابتھال احمد عبدالحميد احمد
 احالم عبدالمنعم عبدالرحمن 

ا ال

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

السادات الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ١٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

السادات الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.عبد الھادي علي عبد الھادياسم المدرسة:

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

٢٤٦٥٦٠
٢٥٦٥٦١
٢٦ 
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

 اسراء محمد عباس عبدالنبى
 اسراء محمد فتحى مجاور
 ھبه اشرف عزت محمد
ھبه سيد عبد الرازق

رحمة فوزي محمد الشمندي

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
١٦٥٦٣
٢٦٥٦٤
٣٦٥٧٤
٤٦٥٧٥
٥٦٥٧٦
٦٦٥٧٧
٧٦٥٧٨
٨٦٥٧٩
٩٦٥٨٠
١٠٦٥٨١
١١٦٥٨٢
١٢٦٥٨٣
١٣٦٥٨٤
١٤٦٥٨٥
١٥٦٥٨٦
١٦٦٥٨٧
١٧٦٥٨٨
١٨٦٥٨٩
١٩٦٥٩٠
٢٠٦٥٩١
٢١٦٥٩٢
٢٢٦٥٩٣
٢٣٦٥٩٤  اسماء عنتر ابراھيم عبدالعال

 اسماء صالح عبد السالم عبده
 اسماء صالح عبدالجليل احمد

 اسماء طه محمد احمد
 اسماء عبدالحليم عبدالمالك 

ل  اسماء عبدالرؤف احمد اسماعيلال
 اسماء على عبدهللا عبدالجواد

 اسماء حمزه احمد محمد 
ا  اسماء حنفى خلف مھنىف

 اسماء خالد جمال احمد
 اسماء سيد احمد محمد
 اسماء سيد موسى حسن

 اسماء صابر محمود عبدربه

 اسماء جمال حسن محمد
 اسماء جمال دسوقى يوسف
 اسماء حسن السيد محمد

 اسماء حسن يوسف عبدالصمد
 اسماء حمدى عبدالعزيز خليفة
 اسماء حمدى عطيه عميره

إشراف أكاديميشھر .......

 اسراء مصطفى عبد الرحيم 
فه  اسراء ياسر صفوت عزالدينخل

 اسماء احمد صالح احمد
 اسماء احمد عطيه حسن

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

السادات اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.ھدى علي نور الديناسم 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 ....... âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر

السادات اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.ھدى علي نور الديناسم المدرسة:

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

٢٤٦٥٩٥
٢٥٦٥٩٦
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

ساره عبد الحميد صادق عطا هللا

 اسماء فرج شعبان عبدالحكيم
 اسماء محمد ابوالغيط السيد

االء حمد محمد عوض
اميره عبد العزيز عبد الرحمن 
ايمان صالح عبد الصمد حسن

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
١٦٥٩٨
٢٦٥٩٩
٣٦٦٠٠
٤٦٦٠١
٥٦٦٠٢
٦٦٦٠٥
٧٦٦٠٦
٨٦٦٠٧
٩٦٦٠٨
١٠٦٦٠٩
١١٦٦١٠
١٢٦٦١١
١٣٦٦١٢
١٤٦٦١٣
١٥٦٦١٤
١٦٦٦١٥
١٧٦٦١٨
١٨٦٦٢٠
١٩٦٦٢١
٢٠٦٦٢٢
٢١٦٦٢٣
٢٢٦٦٢٤
٢٣٦٦٢٥  امال حماده محمد عبدالجابر

 الزھراء محمد القياتى 
 الشيماء جارحى فواز رياضال

 الھام شعبان معتمد عبدالمجيد
 الھام محمد عبدالحفيظ بدوي

 امال اسماعيل حسين اسماعيل
 امال حسيب عبدالعاطى على

 االء حسين على عبدالعاطى
 االء سيد احمد محمد
 االء عادل سالم حافظ

 االء عبدالقادر عبدهللا محمد
 االء عليوه امام على
 االء نصر محمد على

 اسماء نادى عبدالحميد حسن
 اصيله محمد المعتصم مصطفى 

 افنان عمادالدين محمد ال
ظ  االء ابوھاشم عبدالوھاب ال
ا  االء احمد محمود رشاد محمدال

 االء حسنى فتحى حمد السيد

إشراف أكاديميشھر .......

 اسماء محمد عاطف عبد هللا
 اسماء محمد عبدالعال 

از  اسماء محمد غزالى عبدالنظيرال
 اسماء محمود شيبه منصور

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

مدرسة الحديثة اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ١٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

إشراف أكاديميشھر .......

هللا

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

مدرسة الحديثة اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.إبراھيم سند إبراھيماسم المدرسة:

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

٢٤٦٦٢٦
٢٥٦٦٢٧
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

عبير ناجي محمد عبد الحميد

 امال عماد سيد عبدالعاطى
 امانى البدرى محمد موسى

سلمى سيد حمدان احمد
سماح حراجي جاد حسن
شيماء محمد انور محمد

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
١٦٦٣٠
٢٦٦٣١
٣٦٦٣٢
٤٦٦٣٣
٥٦٦٣٤
٦٦٦٣٥
٧٦٦٣٦
٨٦٦٣٧
٩٦٦٣٨
١٠٦٦٣٩
١١٦٦٤٠
١٢٦٧٢٢
١٣٦٨١٧
١٤٦٨٣٢
١٥٦٦٤٤
١٦٦٦٤٥
١٧٦٦٤٦
١٨٦٦٤٧
١٩٦٦٤٨
٢٠٦٦٤٩
٢١٧٣٠٧
٢٢٦٨٦١
٢٣٦٩٦٦  فاطمه طه عبدالحسيب احمد

 اميره جمال عبدالجواد 
ا  اميره جمال على قطبالت

 اميره جمال محمد فنجرى
 اميره جمال محمد نصر

سمر شريف عبد الفتاح محمد
 سھيله ھشام عبدالجابر محمد 

ل

 امنيه ھانى اسماعيل محمد
 تغريد حامد محمد حسن

 رنيم عالء الدين عبدالفتاح 
 ساره مجدى محمود على زناتىا

 اميره السيد فاروق على خضر
 اميره جمال عباس عبدالغنى

 امنه عبدالرحمن على 
 امنيه اشرف محمد احمدال

 امنيه ايمن فؤاد احمد
 امنيه حسن على حسن

 امنيه عادل محمد عبداللطيف
 امنيه محمد احمد البدوى محمد

إشراف أكاديميشھر .......

 امانى مشھور حسن محمد
 امل ابراھيم حسين ابراھيم
 امل طه حسانين عبدالستار

 امنه طه على شريف

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

علي بن أبي طالب - شلبي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د محمد سيد كاملاسم 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 ....... âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر

علي بن أبي طالب - شلبي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د محمد سيد كاملاسم المدرسة:

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

٢٤٧٠٣٨
٢٥٧١٤٣
٢٦٧١٥٧
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

فاطمه محمد عبد المنعم محمد
عزه عماد مصطفى احمد

 مروه خليفه كامل خليفه
 ھاجر حسام عبدالمنعم حافظ 

ا  ھدير مسعد محجوب السيد ال
عواطف رمضان زغلول محمد
فاطمة محمود حسن يوسف

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



رقم المجموعة: ١٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٦٦٥٧
٢٦٦٥٨
٣٦٦٥٩
٤٦٦٦٠
٥٦٦٦١
٦٦٦٦٢
٧٦٦٦٣
٨٦٦٦٤
٩٦٦٦٥
١٠٦٦٦٦
١١٦٦٦٧
١٢٦٦٦٨
١٣٦٦٦٩
١٤٦٦٧٠
١٥٦٦٧١
١٦٦٦٧٢
١٧٦٦٧٣
١٨٦٦٧٤
١٩٦٦٧٥
٢٠٦٦٧٦
٢١٦٦٧٧
٢٢٦٦٧٨
٢٣٦٦٧٩  ايه حماد عبد هللا محمد

 ايمان محمد عدلى على
 ايمان محمد محجوب ابراھيم
 ايمان منصور فتحى محمد
 ايناس سعد صبره عبدالاله

 ايه ابراھيم عبدالھادى حمدهللا
 ايه بيومى مكرم محمد

 ايمان عادل ابوالفتوح احمد 
 ايمان عزت راشد عرفاناش

 ايمان عصام فتحى عبدالجابر
 ايمان على ابوغنيمه فتح الباب

 ايمان على مكرم على
 ايمان محمد احمد طوسون

 ايمان خلف ابراھيم خلف
 ايمان خليفه محمد على

 ايمان خميس احمد حسين
 ايمان دكرورى دردير ابراھيم

 ايمان سيد معبد عباس
 ايمان شعبان حسين حسن

إشراف أكاديميشھر .......

 ايات محمد احمد على
 ايمان اسامه محمد السعيد 

 ايمان حماده خلف معازالقا
 ايمان خالد فوزى محمد

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

معھد فتيات أزھري ثانوي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ١٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

معھد فتيات أزھري ثانوي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد محمد صالحيناسم المدرسة:

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

٢٤٦٦٨٠
٢٥٦٦٨١
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

رحاب كامل محمد عبد العليم

 ايه حماده حلمى بدير
 ايه حمدى دكرورى محمد
نورھان سيد خلف ابراھيم

ھاجر يحيى عبد الحليم دياب
والء شيمي ضاحي محمود

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



رقم المجموعة: ١٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٦٦٨٤
٢٦٦٨٥
٣٦٦٨٦
٤٦٦٨٧
٥٦٦٨٨
٦٦٦٨٩
٧٦٦٩٠
٨٦٦٩١
٩٦٦٩٢
١٠٦٦٩٣
١١٦٦٩٤
١٢٦٦٩٥
١٣٦٦٩٦
١٤٦٦٩٧
١٥٦٦٩٨
١٦٦٦٩٩
١٧٦٧٠٠
١٨٦٧٠١
١٩٦٧٠٢
٢٠٦٧٠٣
٢١٦٧٠٤
٢٢٦٧٠٥
٢٣٦٧٠٦  ايه مصطفى محمد موسى

 ايه فتحى جمعه عبدالعظيم
 ايه فكرى محمد عباس
 ايه محمد احمد على

 ايه محمد العربى عوض مھنى
 ايه محمد عباس كامل
 ايه مختار صاوى محمد

 ايه عبدالفتاح عبدالمجيد 
 ايه عبدهللا شعبان محمدالقا

 ايه عربى ربيع كمال
 ايه عالء عبدالغنى احمد
 ايه عالء محمد عبدالعزيز
 ايه على عبدالحكيم خليل

 ايه ضاحى محمد مسعود
 ايه طارق ابراھيم السيد عماشه

 ايه طه حسين اسماعيل
 ايه عاشور عبدالقادر محمد

 ايه عبدالحكيم عبدالفتاح محمد 
 ايه عبدالرازق شحاته رمضانل

إشراف أكاديميشھر .......

 ايه رشاد عبدالعليم محمد
 ايه سيد احمد عبدالفتاح

 ايه شكرى حسان عبدالحفيظ
 ايه شكرى محمد محمد

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

٢٥ يناير اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د عالء محمد شلقامياسم 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: ١٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

٢٥ يناير اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د عالء محمد شلقامياسم المدرسة:

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

٢٤٦٧٠٧
٢٥٦٧٠٨
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

اسماء مخلوف كامل محمد

 ايه معوض شحاته محمد
 ايه مھدى شحاته مھدى
ھبه اشرف علي ابراھيم
ھدير عادل فضل دياب
والء قطب محمد احمد

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
١٦٧١٣
٢٦٧١٤
٣٦٧١٥
٤٦٧١٦
٥٦٧١٧
٦٦٧١٨
٧٦٧٢٠
٨٦٧٢١
٩٦٦٤١
١٠٦٧٢٣
١١٦٧٢٤
١٢٦٧٢٥
١٣٦٧٢٦
١٤٦٧٢٧
١٥٦٧٢٨
١٦٦٧٢٩
١٧٦٧٣٠
١٨٦٧٣١
١٩٦٧٣٢
٢٠٦٧٣٣
٢١٦٧٣٤
٢٢٦٧٣٥
٢٣٦٧٣٦  جھاد محمد سيد زكريا امين

 جميله خليفه عبدالھادى محمد
 جميله رمضان كامل عبدالرحمن

 جھاد حسن عبدالعزيز خليل
 جھاد عباس ثابت عباس

 جھاد عبدالعاطى عبدالملك محمد
 جھاد فرحان جمال محمد

 تغريد عابد عبدالجليل لملوم
 تقوى صبره عبدهللا ابراھيم

 تقى احمد محمد قبيسى
 تيسير ربيع فؤاد بكر
 ثناء احمد محمد احمد
 ثناء على محمود على

 بسمه نشأت عبدالرحمن احمد
 بسنت محمد حسن حسن محمد
 بيداء مدحت محمد ابوالنصر

 تسنيم على محمد توفيق
 امنيه وحيد عمر عبدالنعيم

 تغريد سعداوى محمود سعداوى

إشراف أكاديميشھر .......

 بسمه حسين عبدالرحمن حسين
 بسمه خالد عبدالرحمن سالمه
 بسمه عارف نيازى عبدالمطلب

 بسمه عالء خلف حسن

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

االخصاص االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ١٩

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

االخصاص االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د سميحة محمد زين العابديناسم المدرسة:

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

٢٤٦٧٣٧
٢٥٦٧٣٨
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

شيماء عبد السميع احمد 
ل ا ا

 جھاد محمود محمد نورالدين 
 جھاد يوسف ابراھيم عبدالقادرل

اسماء حسن حسني محمود
دعاء عادل السيد الزھري

سميه عبدالرحمن رجب محمد

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



رقم المجموعة: ٢٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٦٧٤٨
٢٦٧٤٩
٣٦٧٥٠
٤٦٧٥٥
٥٦٧٥٦
٦٦٧٦٠
٧٦٧٦١
٨٦٧٦٢
٩٦٧٦٣
١٠٦٧٦٤
١١٦٧٦٥
١٢٦٧٦٦
١٣٦٧٦٧
١٤٦٧٦٨
١٥٦٧٦٩
١٦٦٧٧٠
١٧٦٧٧١
١٨٦٧٧٢
١٩٦٧٧٣
٢٠٦٧٧٤
٢١٦٧٧٥
٢٢٦٧٧٦
٢٣٦٧٧٧  دينا توفيق محمد توفيق

 دعاء عبدالقادر السعدى الجوده
 دعاء عماد الدين والى رشاد
 دعاء عمر محمد ابوالعالء
 دعاء محمد محمود حفنى

 دنيا زكريا صبحى عبدالسالم
 دھب سيد ابوالفتوح ھيبه

 داليا حسين عبدالحافظ محمد
 داليا فولى عطيه على

 داليا محمد فخرى محمود
 دعاء تونى عمر موسى
 دعاء خلف صديق محمد

 دعاء طه عبدالوھاب قناوى

 حنان ناصر محمد صبرى محمد
 خلود خالد حسنين موسى

 خلود خالد ربيع سيد
 خلود خالد عبدالسميع احمد

 خلود عالءالدين محمد رضا 
 خلود نصر محمد رشدى

إشراف أكاديميشھر .......

 حسناء حسن عبدالحميد محمد
 حسناء زھران عبد الحفيظ محمد

 حسناء محمد نجيب عبدهللا 
ق  حنان سعد عبدالسالم محمدال

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

قصر الثقافة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.سيد ميھوباسم المدرسة:

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

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



رقم المجموعة: ٢٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

قصر الثقافة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.سيد ميھوباسم المدرسة:

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

٢٤٦٧٧٨
٢٥٦٧٧٩
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

 دينا رشوان محمد محمد
 دينا صالح محمد حسن
علياء حيدر نجيب حيدر

نسرين محمود سعد محمد

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
١٦٧٨٢
٢٦٧٨٣
٣٦٧٨٤
٤٦٧٨٥
٥٦٧٨٦
٦٦٧٨٧
٧٦٧٨٨
٨٦٧٨٩
٩٦٧٩٠
١٠٦٧٩١
١١٦٧٩٢
١٢٦٧٩٣
١٣٦٧٩٤
١٤٦٧٩٥
١٥٦٧٩٦
١٦٦٧٩٨
١٧٦٧٩٩
١٨٦٨٠٣
١٩٦٨٠٤
٢٠٦٨٠٥
٢١٦٨٠٦
٢٢٦٨٠٧
٢٣٦٨٠٨  رحمه قياتى صالح على

 رجاء يحيى عبدالعزيز 
 رحاب جمعه احمد عبدهللال

 رحاب عبدالرحمن قطب عبدهللا
 رحاب مصطفى طه عبدالكريم

 رحاب يحى محمد على
 رحمه رشاد محمد البدرى 

ا ش

 رانيا محمد رمضان عبدالمقصود
 رانيا محمد عمار محمد

 رباب ابراھيم ابراھيم ابوفايد
 رباب حسن عبدربه احمد
 رباب عيد عبدالمجيد جاد

 رجاء طه فرج طه

 راند ه حماده رجب ابوزيد
 رانيا جمال محمود اسماعيل

 رانيا عليوه مسلم جمعه
 رانيا عمر فتحى توفيق

 رانيا فريد السيد مصطفى
 رانيا محروس سمير عبده 

ه ط

إشراف أكاديميشھر .......

 دينا فتح هللا موسى حسين
 دينا محمد قرنى عبدالحميد

 دينا مصطفى عبدالرحيم 
ا  دينا نبيل جبرائيل عبدهللال

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

الفاروق ت أ       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ٢١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

إشراف أكاديميشھر .......

هللا

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

الفاروق ت أ       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.سھير محمد سيداسم المدرسة:

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

٢٤٦٨٠٩
٢٥٦٨١٠
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

 رحمه محمد فاضل صادق
 رشا جمال كامل محمد

ايه صالح الدين احمد حسن
دعاء محمد العمري حسن السيد

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
١٦٨١٥
٢٦٨١٦
٣٦٦٥٠
٤٦٨١٨
٥٦٨١٩
٦٦٨٢١
٧٦٨٢٢
٨٦٨٢٣
٩٦٨٢٤
١٠٦٨٢٥
١١٦٨٢٦
١٢٦٨٢٧
١٣٦٨٢٨
١٤٦٨٢٩
١٥٦٨٣٠
١٦٦٨٣١
١٧٦٦٥١
١٨٦٨٣٣
١٩٦٨٣٤
٢٠٦٨٣٦
٢١٦٨٣٧
٢٢٦٨٣٨
٢٣٦٨٣٩  سعاد كامل عبود محمود

 اميره سمير فرغل ھاشم
 ساره محمد زغلول عيد

 ساره محمد عبدالمجيد محمد
 سحر احمد سلطان محمد
 سحر جمال محمود محمد

 سعاد عبدالعزيز عبدالكريم 
ز ز ال

 زينب عاطف سيد فراج
 زينب عاطف شعبان عبدالباقي
 زينب محمد كمال عبدالرحمن

 زينب ياسر فوزى فھمى
 ساره امين طه محمد

 ساره خالد سليمان دياب

 ريم ابراھيم سيد على
 زھراء محمد سعدالدين احمد
 زھره محمود محمد عبدالنبى

 زھور عزمى عبدالعزيز 
 زينب اسماعيل مصطفى الغن

ظ ف  زينب سالم ابراھيم سالمال

إشراف أكاديميشھر .......

 رقيه احمد صاوى محمد
 رنيا محمود احمد محمود

 اميره حسن عبدالعال حسن
 رويدا الشافعى على حسن

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

قصر الثقافة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.رجب مكاويمكان التدريب:

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

قصر الثقافة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.رجب مكاويمكان التدريب:

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

٢٤٦٨٤٠
٢٥٦٨٤١
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

 سلوى مصطفى سيد محمد
 سماح عاطف ھاشم محمد

سمر عبد الرؤوف احمد محمد
الھام عادل محمود عوض

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
١٦٨٤٤
٢٦٨٤٥
٣٦٨٤٦
٤٦٨٤٧
٥٦٨٤٨
٦٦٨٤٩
٧٦٨٥٠
٨٦٨٥١
٩٦٨٥٢
١٠٦٨٥٣
١١٦٨٥٤
١٢٦٨٥٥
١٣٦٨٥٦
١٤٦٨٥٧
١٥٦٨٥٨
١٦٦٨٥٩
١٧٦٨٦٠
١٨٦٦٥٢
١٩٦٨٦٢
٢٠٦٨٦٣
٢١٦٨٦٦
٢٢٦٨٦٧
٢٣٦٨٦٨  شروق ايوب محمد عبدالحليم

 سھيله حسام حداد خليفه
 اميره سيد محمد احمد

 سوزان عبدالمجيد محمد 
 سوزان مھاود عبدالمعتمد سليمال

 شاھنده حسن محمود عبدالغنى
 شاھيناز فتح هللا صديق عياد

 سندس محمود حسن حسين
 سندس ھشام انور محمود
 سھا احمد عبدالتواب احمد
 سھام عماد فھمى عبدالكريم

 سھير سيد محمود طه
 سھير معتمد محمد عبدالعظيم

 سمر يونس حسن احمد
 سميه احمد حسانين محمود

 سميه عالء حامد السيد
 سناء ابراھيم احمد عبدالمولى
 سناء سيد عبدالرؤف رشوان

 سناء محمد السيد محمود

إشراف أكاديميشھر .......

 سمر حسن شحاته حسن
 سمر على الشاذلى محمد ابراھيم

 سمر على عبدالحميد احمد
 سمر عمران عبدالباسط احمد

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

المنيا الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ٢٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

المنيا الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د سعيد الطواب محمداسم المدرسة:

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

٢٤٦٨٦٩
٢٥٦٨٧٠
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

 شروق رمضان سيد على
 شرين خلف ابراھيم عثمان

نوره احمد صابر محمد
زينب محمد أحمد تھامي

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
١٦٨٧٣
٢٦٨٧٦
٣٦٨٧٧
٤٦٨٧٨
٥٦٨٧٩
٦٦٨٨٠
٧٦٨٨١
٨٦٨٨٢
٩٦٨٨٣
١٠٦٨٨٤
١١٦٨٨٥
١٢٦٨٨٦
١٣٦٨٨٧
١٤٦٨٨٨
١٥٦٨٨٩
١٦٦٨٩٠
١٧٦٨٩١
١٨٦٨٩٢
١٩٦٨٩٣
٢٠٦٨٩٤
٢١٦٨٩٥
٢٢٦٨٩٦
٢٣٦٨٩٧  صفاء ابوالفتوح عياط حسين

 شيماء محمد كامل فتح الباب
 شيماء محمد محمود احمد

 صابرين سيد الدسوقى 
 صابرين سيد محمد عيسىالك

 صابرين لطفى محمد على
 صفا حفناوى محمد سيد

 شيماء عبدالصبور محمد محمود
 شيماء عبدالناصر ھاشم 

افظ  شيماء على سيد ابراھيمال
 شيماء عيسى مصطفى ھاشم

 شيماء فرج عيد على
 شيماء محمد سيد محمد

 شيماء جمال بدران على
 شيماء جمال محمد جمعه

 شيماء خلف شحاته محمود
 شيماء رفعت محمد عبدالصبور
 شيماء سمير حلمى عبدالمقصود

 شيماء عاطف طلعت حسين

إشراف أكاديميشھر .......

 شرين عبدالمعتمد عبدالظاھر 
 شيرين عادل عبد الحميد خميسن

 شيماء اشرف احمد عبدالوھاب
 شيماء الديب خلف محمد

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

دماريس االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د إسالم 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: ٢٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

دماريس االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د إسالم محموداسم المدرسة:

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

٢٤٦٨٩٨
٢٥٦٨٩٩
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

 صفاء احمد عبد المجيد عبد هللا
 صفاء جالل ابوالسعود سليم

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
١٦٩٠٣
٢٦٩٠٧
٣٦٩٠٨
٤٦٩٢٥
٥٦٩٢٧
٦٦٩٢٨
٧٦٩٢٩
٨٦٩٣٠
٩٦٩٣١
١٠٦٩٣٢
١١٦٩٣٨
١٢٦٩٣٩
١٣٦٩٤٠
١٤٦٩٤١
١٥٦٩٤٧
١٦٦٩٤٨
١٧٦٩٤٩
١٨٦٩٥٠
١٩٦٩٥١
٢٠٦٩٥٢
٢١٦٩٥٣
٢٢٦٩٥٥
٢٣٦٩٥٦  فاطمه احمد عويس على

 غاده على صديق مھنى
 غاده فؤاد عبدالمنعم عبدالعزيز
 غاليه ابراھيم عبدالمجيد محمد 

 غدير احمد ثابت متولىال
 غدير عبدالمنعم حسن عبدالمنعم
 فاطمه ابوسمره سعد مرتضي

 علياء ابراھيم عبدالعزيز 
 علياء ضاحى خلف علىان

 علياء على محمد على
 علياء نعمان سرور شعبان
 عيشه حسين شحات احمد

 غاده سيد دسوقى عبدالرحيم

 عزه جالل سيد جالل
 عزه شعبان على مھنى

 عزه محمد عبدالكريم الجندى
 عصماء محمد عبدالمعطى محمد

 عفاف رمضان محمد صالح
 عال اسماعيل على محمد 

ق ال

إشراف أكاديميشھر .......

 ضحى سيد عبدالرازق محمد
 عائشه الصافى محمود عوض 

ا  عائشه محمد احمد محمدالن
 عبير يحى حلمى محمد

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

علي بن أبي طالب - قبلي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.فاطمة 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: ٢٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

علي بن أبي طالب - قبلي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.فاطمة عيسىاسم المدرسة:

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

٢٤٦٩٥٧
٢٥٦٩٥٨
٢٦٧٢٧١
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

 فاطمه احمد فؤاد سعودى جابر
 فاطمه الزھراء عبدالباسط 

ات الزھراء مصطفى محمد ش
ال

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
١٦٩٦٢
٢٦٩٦٣
٣٦٩٦٤
٤٦٩٦٥
٥٦٦٥٣
٦٦٩٦٧
٧٦٩٦٨
٨٦٩٦٩
٩٦٩٧٠
١٠٦٩٧١
١١٦٩٧٧
١٢٦٩٧٨
١٣٦٩٧٩
١٤٦٩٨٠
١٥٦٩٨١
١٦٦٩٨٣
١٧٦٩٨٤
١٨٧٠٣٥
١٩٧٠٣٦
٢٠٧٠٣٧
٢١٦٦٥٤
٢٢٧٠٣٩
٢٣٧٠٤٠  مروه سيد محمد ابراھيم

 ماجده ابراھيم منصور محمد
 مرام ھشام عبدالباسط 

 مروه خالد رسمى علىال
 مروه خالد فراج محمد

 اميره يحيى السعيد ابراھيم
 مروه سليمان زياده خضر

 كريمان احمد شعبان احمد
 كريمه اسماعيل رجب اسماعيل

 كريمه جمال على محمد
 كريمه رجب محروس حسن

 كريمه محمد كامل سرى الدين
 لمياء مسامح محمد داخلى

 اميره شعبان صادق حسين
 فاطمه مبروك محمود احمد
 فاطمه محمد احمد محمد
 فاطمه محمد حسين سيد

 فاطمه محمد على عبدالرازق
 فاطمه وليد حمدين محمد

إشراف أكاديميشھر .......

 فاطمه حسنى سيد شعراوى
 فاطمه حسنى محمدين على
 فاطمه رجب على ابراھيم
 فاطمه رضا فوزى خالد

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

دماريس اإلعدادية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ٢٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

دماريس اإلعدادية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.زينب فرغلياسم المدرسة:

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

٢٤٧٠٤١
٢٥٧٠٤٢
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

 مروه على سيد على
 مروه قاسم عبدهللا قاسم

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
١٧٠٤٥
٢٧٠٤٧
٣٧٠٤٨
٤٧٠٤٩
٥٧٠٥٩
٦٧٠٦١
٧٧٠٦٢
٨٧٠٦٣
٩٧٠٦٤
١٠٧٠٦٥
١١٧٠٦٦
١٢٧٠٦٧
١٣٧٠٦٨
١٤٧٠٦٩
١٥٧٠٧٠
١٦٧٠٧٢
١٧٧٠٧٣
١٨٧٠٧٤
١٩٧٠٧٥
٢٠٧٠٧٦
٢١٧٠٧٧
٢٢٧٠٧٨
٢٣٧٠٧٩  مى محمود ابراھيم محمود

 مى سعيد محمود محمد
 مى صالح اسماعيل محمد ابو 

 مى على خيرى عبدالمنعمف
 مى على راضى دكرورى

 مى على شعبان على
 مى محمد عبدهللا احمد

 منى صالح محمد حسن
 منى على محمد عبدالتواب
 منيره ياسر فتحى رمضان 

ه  مھا فھمى درويش فھمىال
 مھا فوزى حلمى عبدالشافى

 مى ربيع راضى السيد

 منار صبحى حسين عبدالعال 
 منه هللا مجدى عبدالعظيم االك

 منه هللا ممدوح سيد صالحالخال
 منى احمد دكرورى احمد

 منى حسن قاسم محمد حمود
 منى سنوسى احمد كيالنى

إشراف أكاديميشھر .......

 مروه مصطفى حماد عبدالوھاب
 مريم عبدالرحيم عبدالسالم 
 مريم محمد جمال الدين احمد

 مريھان احمد سيد احمد محمد 
ال

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

أبناء الثورة االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د سوسن ناجي رضواناسم 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 ....... âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر

أبناء الثورة االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د سوسن ناجي رضواناسم المدرسة:

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

٢٤٧٠٨٠
٢٥٧٠٨١
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

 مى يوسف لطفى يوسف
 مياده اسماعيل احمد على

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
١٧٠٨٤
٢٧٠٨٥
٣٧٠٨٦
٤٧٠٨٧
٥٧٠٨٨
٦٧٠٨٩
٧٧٠٩٠
٨٧٠٩١
٩٧٠٩٢
١٠٧٠٩٣
١١٧٠٩٤
١٢٧٠٩٥
١٣٧٠٩٦
١٤٧٠٩٧
١٥٧٠٩٨
١٦٧٠٩٩
١٧٧١٠٠
١٨٧١٠١
١٩٧١٠٢
٢٠٧١٠٣
٢١٧١٠٤
٢٢٧١٠٥
٢٣٧١٠٦  نشوى محمود احمد محمود

 نرمين ايمن مصطفى سليمان
 نرمين رفعت عبدالمنعم عوف
 نرمين على عبدالنعيم سيد

 نرمين نبيل محمد ابوالحسن
 نسمه حسنى محمد حسنى
 نسمه رجب رمضان حماد

 ندا اشرف خليفه عبدالعظيم
 ندى احمد عباس احمد
 ندى عادل محمد بكرى

 ندى على احمد عبدالموجود
 ندى محمود احمد حسين

 نرمين اسماعيل احمد عطيه

 ناديه محمود عدلى محمود
 ناريمان عادل محمود حسانين

 ناھد محمد رحيم محمود 
 نجاه نعمان خيرى نعمان

 نجالء رمضان فوزى احمد
 نجالء عاطف يونس احمد

إشراف أكاديميشھر .......

 ميثاء جالل عبدهللا حسين
 ميرفت محى صابر محمد

 ناديه حسن حامد عبداللطيف
 ناديه محمد مھدى محمد

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

مكتبة مصر العامة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.منتصر نبيه محمدمكان التدريب

@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 .......

هللا

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

مكتبة مصر العامة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.منتصر نبيه محمدمكان التدريب

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

٢٤٧١٠٨
٢٥٧١٠٩
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

 نعمه سيد طه على
 نھاد احمد نجدى عبدالباسط

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
١٧١١١
٢٧١١٢
٣٧١١٣
٤٧١١٤
٥٧١١٥
٦٧١١٦
٧٧١١٧
٨٧١١٨
٩٧١١٩
١٠٧١٢٠
١١٧١٢١
١٢٧١٢٢
١٣٧١٢٣
١٤٧١٢٤
١٥٧١٢٥
١٦٧١٢٦
١٧٧١٢٧
١٨٧١٢٨
١٩٧١٢٩
٢٠٧١٣٠
٢١٧١٣١
٢٢٧١٣٢
٢٣٧١٣٣  نورھان فراج عالم حسانين

 نورھان حسين سليمان ھمام
 نورھان حموده عبدالرازق سيد 

 نورھان شعبان عبدالمالك حسنا
 نورھان عارف جابر عارف
 نورھان عالء محمد محمود
 نورھان عيد محمد محمد

 نوران حمدى حسن فريجه
 نوره خالد سعداوى محمود
 نورھان ايمن ابوزيد محمود
 نورھان بدرالدين راشد فيصل

 نورھان حامد حمدان عبدالسميع
 نورھان حسن عبدالعظيم حسن

 نھى ناصر حسين محمود
 نور الھدى حسنى محمد محمد
 نورا حمدى سنوسى عبداللطيف

 نورا رمضان اسماعيل احمد
 نورا طارق محمد محمود حمزه
 نورا محمد عبدالغفار عبدالسميع

إشراف أكاديميشھر .......

 نھله كمال محمد احمد
 نھى عبدالمنعم فرغل اسماعيل

 نھى محمد حسن محمد
 نھى مصطفى رجب محمد

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

الجديدة الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ٢٩

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

الجديدة الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د. إيمان عصام خلفاسم المدرسة:

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

٢٤٧١٣٤
٢٥٧١٣٥
٢٦٧١٤٢
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

 نورھان فرج حسن فرج
 نورھان محمد عبدالرحمن محمد
 ھاجر احمد عبدالعزيز سنوسى

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
١٧١٣٨
٢٧١٣٩
٣٧١٤٠
٤٧١٤١
٥٦٦٤٣
٦٧١٤٤
٧٧١٤٥
٨٧١٤٦
٩٧١٤٧
١٠٧١٤٨
١١٧١٤٩
١٢٧١٥٠
١٣٧١٥١
١٤٧١٥٢
١٥٧١٥٣
١٦٧١٥٤
١٧٧١٥٥
١٨٧١٥٦
١٩٦٦٤٢
٢٠٧١٦٠
٢١٧١٦١
٢٢٧١٦٢
٢٣٧١٦٣

 ھند عبدالموجود عبدالحى 
 ھند محمود محمد محمدال

 ھدير سيد محمد محمد
 ھدير عبدالحميد احمد 

 ھدير عالءالدين فتحى محمدال
 اميره احمد عبدالحكيم حسن

 ھمت عصام على محمد
 ھند ابراھيم صابر عيسى

 ھاله ابراھيم على عبدالحليم
 ھاله عبدالمنعم كامل الدمرداش

 ھاله فتحى شحاته محمد
 ھدير خالد عبد الرحمن رمضان

 ھدير رضا السيد عبدهللا
 ھدير سيد احمد فريد

 اميره احمد عبدهللا سيد
 ھاجر حسن رزق حسن
 ھاجر سيد احمد فريد
 ھاجر محمد سيد محمد

 ھاجر محمود عشرى احمد

إشراف أكاديميشھر .......

 نورھان مدحت عبدالمقصود 
 نورھان ياسر محمد حسن

 نيره محمد حسن على
 نيره مصطفى محمد على عالم

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

المنيا اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [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: ٣٠

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

المنيا اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. شھير أحمد دكرورياسم المدرسة:

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

٢٤٧١٦٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

 ھيام جمال كامل خلف

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
١٧١٦٦
٢٧١٦٩
٣٧١٧٠
٤٧١٧١
٥٧١٧٢
٦٧١٧٣
٧٧١٧٤
٨٧١٧٥
٩٧١٧٦
١٠٧١٧٧
١١٧١٧٨
١٢٧١٧٩
١٣٧١٨٠
١٤٧١٨١
١٥٧١٨٢
١٦٧١٨٣
١٧٧١٨٤
١٨٧١٨٥
١٩٧١٨٦
٢٠٧١٨٧
٢١٧١٨٨
٢٢٧١٨٩
٢٣٧١٩١  يسرا محمد ابراھيم حسن

 ياسمين رضا محمد على
 ياسمين زكريا محمد حافظ 

 ياسمين شعبان ابراھيم خاطر
 ياسمين طلعت محمد احمد

 ياسمين محمد عبدالواحد عبدهللا
 ياسمين محمدرضا محمود قاسم

 والء محمد شحات محمد
 والء محمد عبدالرحمن عثمان

 والء ھديه صادق ھاشم
 يارا جمال سيد عبدالعزيز
 ياسمين جمال سيد يونس

 ياسمين حامد عبدالقادر عباس

 والء اشرف محمد توفيق
 والء السيد عبدالرحيم محمد

 والء المعتزبا فاروق محمد 
ا  والء رضا عبدالمنعم عبدالرحمنف

 والء عبدهللا عبدالجليل منطلب
 والء محمد سعد احمد

إشراف أكاديميشھر .......

 ھيام سعيد عبد الستار محمد 
 ورده خليفه خلف عبدالحليمل

 وفاء السيد محمد السيد
 وفاء كمال على عباس

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

مكتبة مصر العامة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد عبد الصبورمكان التدريب:

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

مكتبة مصر العامة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد عبد الصبورمكان التدريب:

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

٢٤٧٢٤٨
٢٥٧٢٥٩
٢٦٧٢٦٠
٢٧٧٢٦١
٢٨٧٢٦٣
٢٩
٣٠

احسان محمد كامل شلقامى
اسراء جمال محمد حسن
اسراء محمد قرنى محمد

اسراء مختار محمد عبد الجواد
اسماء احمد ابو زيد مھني

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
١٧٢٦٤
٢٧٢٦٥
٣٧٢٦٦
٤٧٢٦٧
٥٧٢٦٨
٦٧٢٦٩
٧٧٢٧٢
٨٧٢٧٣
٩٧٢٧٤
١٠٧٢٧٥
١١٧٢٧٦
١٢٧٢٧٧
١٣٧٢٧٨
١٤٧٢٧٩
١٥٧٢٨٠
١٦٧٢٨١
١٧٧٢٨٢
١٨٧٢٨٣
١٩٧٢٨٤
٢٠٧٢٨٦
٢١٧٢٨٧
٢٢٧٢٨٨
٢٣٧٢٨٩

جھاد خالد عصمت فھمى على
جھاد عماد الدين عزيز الدين 

ايمان ياسر حسن نشأت عيسى
ايه سميح ذكي محمود

ايه طارق حسن عبد النبى
ايه عبدالحميد عبدالسميع عبد 

بسمه نصر احمد محمدالغن
جھاد تقى محمد احمد

امل محمود عبد الحكيم عبد المعز
امنية خالد محمد يحيى

اميره حشمت عبد الاله على
اية حجازي فتحي حسن
اية عزوز داخلى حسين
ايمان جمال على ابوالليل

االء حسين محمد سيد
االء عبد المنعم محمد عبداللطيف

الشيماء جالل محمد حسين
امانى عبد الغنى عبد الحميد عبد 

امانى محمد تمام عبد المجيدالغن

إشراف أكاديميشھر .......

اسماء حسن رياض على
اسماء حمدى محمود غانم
اسماء محمد امين احمد

اسماء محمد عبد المنعم توفيق

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

شلبي االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. حافظ المغربياسم 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 ....... âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر

شلبي االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. حافظ المغربياسم المدرسة:

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

٢٤٧٢٩٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

حنان سيد مرعى على

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
١٧٢٩٥
٢٧٢٩٦
٣٧٢٩٧
٤٧٢٩٨
٥٧٣٠٠
٦٧٣٠١
٧٧٣٠٢
٨٧٣٠٣
٩٧٣٠٤
١٠٧٣٠٦
١١٦٦٥٤
١٢٧٣٠٨
١٣٧٣٠٩
١٤٧٣١٠
١٥٧٣١١
١٦٧٣١٢
١٧٧٣١٤
١٨٧٣١٦
١٩٧٣١٧
٢٠٧٣١٨
٢١٧٣١٩
٢٢٧٣٢٠
٢٣٧٣٢١ عائشه محمد صالح ابراھيم

شادية ايھاب محمد محمد
شريھان احمد سيد محمد

شوق صالح الدين نور الدين 
شيرين محمد وفقي عبد البصير 

ضحي خلف عيد أحمده
ضحى فتحى محرم محمد

 اميره يحيى السعيد ابراھيم
سمية خالد سيد كامل

سھيلة عماد الدين فاروق احمد
سوزان حسن سيد حسين

سوسن أبو بكر محمد عبد هللا
سوميه وجيه محمد ابراھيم

رويدا حسن شبيب عبد الرحيم
ريھام صالح محمد عبدالرزاق
زينب رمضان عبد العزيز عبد 

ا سارة جمال سعد قنديلال
سارة قاسم محمود علي

سماح حسنى احمد محمود

إشراف أكاديميشھر .......

خديجه خالد جمال الدين احمد
دعاء عفيفي احمد محمد
دينا نجا عبد هللا سعد

رانيا الفولى محمد عبدالعظيم

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

معھد الفتيات األزھري اإلعدادي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د أسماء سعودياسم 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: ٣٣

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

معھد الفتيات األزھري اإلعدادي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د أسماء سعودياسم المدرسة:

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

٢٤٧٣٢٥
٢٥٧٣٢٦
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

عبير عالء محمد عبدالفتاح
عبير فتحي عبد الستار صالح

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



رقم المجموعة: ٣٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٣٢٨
٢٧٣٣٢
٣٧٣٣٣
٤٧٣٣٤
٥٧٣٣٥
٦٧٣٣٧
٧٧٣٣٨
٨٧٣٣٩
٩٧٣٥٥
١٠٧٣٥٦
١١٧٣٦١
١٢٧٣٦٢
١٣٧٣٦٣
١٤٧٣٦٥
١٥٧٣٦٦
١٦٧٣٦٧
١٧٧٣٦٨
١٨٧٣٦٩
١٩٧٣٧٠
٢٠٧٣٧١
٢١٧٣٧٢
٢٢٧٣٧٣
٢٣٧٣٧٤ نورا ماھر محمد عبد الغني

نعمه سيد محمد توفيق
نفيسه بدوى وافى عبد السميع

نھال نبيل عبدالسالم احمد
نھله محمد جبريل محمد

نھى طلعت زكى عبد المتجلى
نورا فاروق على حافظ

منال محمد احمد سعيد
منةاللة مصطفى على مصطفى
ميار عادل عبدالرازق محمود

نجالء فتحى ناجح محمد
ندى عالء يوسف محمد

ندى مجدى محمد عبد الواحد

فاطمه نجاتى عبد العزيز على
لبنى ربيع الحسينى على
لمياء احمد عرابى نجاتى
لمياء محمد صالح امين
مروه مروان محمد فولى
مريم خليفه عوض احمد

إشراف أكاديميشھر .......

عفاف  محمد عبدالعظيم 
ظ ف غاده صابر عبدالمنعم محمدال

فاطمة خالد محمد ميھوب
فاطمه صالح عبد الحفيظ على

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

 محمد فريد االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د إسراء محمد عبد الرازقاسم 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: ٣٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

 محمد فريد االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د إسراء محمد عبد الرازقاسم المدرسة:

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

٢٤٧٣٧٥
٢٥٧٣٧٦
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

نورا محمد ياسين عبدالحكيم
نيرھان جمال عباس مھنى

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



رقم المجموعة: ٣٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٧٣٧٧
٢٧٣٧٨
٣٧٣٧٩
٤٧٣٨١
٥٧٣٨٢
٦٧٣٨٣
٧٧٣٨٤
٨٧٣٨٥
٩٧٣٨٧
١٠٧٣٨٨
١١٧٣٨٩
١٢٧٣٩٠
١٣٧٣٩١
١٤٧٣٩٢
١٥٧٣٩٣
١٦٨٠٩٥
١٧٨٠٩٦
١٨٨٠٩٧
١٩٨٠٩٨
٢٠٨٠٩٩
٢١٨١٠٠
٢٢٨١٠١
٢٣٨١٠٢ ايمان بدوي طه احمد

اسراء عبد الفتاح سعد أمين
اسراء فؤاد حامد خليفه

اسماء على محمود عبدالفتاح
اسماء محمود مختار ابراھيم

امانى محمد احمد محمد
اميره فضل زيدان فرجانى

ھيام عبد الناصر ربيع جمعه
وفاء رجب فرغلى محمد
والء جمعة احمد محمد
والء حسن محمد رفاعى

والء ناصر الدريني محمود
اسراء خالد محمد عبد هللا

ھبه شعبان فكرى عبد المالك
ھبه طارق محمد محمود
ھدى نادى محمد سليم
ھدير عمر محمود عالم

ھنا محمد احمد عبد الغنى
ھند خليل محمد على

إشراف أكاديميشھر .......

ھاجر اشرف محفوظ حافظ
ھاجر سيد بغدادي سيد

ھاجر عبدالھادى ربيع بسطاوى
ھبة هللا احمد مصطفى احمد

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

معھد الفتيات االبتدائي األزھري       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.كريمة رجباسم 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: ٣٥

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

معھد الفتيات االبتدائي األزھري       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.كريمة رجباسم المدرسة:

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

٢٤٨١٠٣
٢٥٨١٠٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

ايمان حاتم محمد عبدالنيى
ايه حمدى لبيب احمد

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



رقم المجموعة: ٣٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٨١٠٦
٢٨١٠٧
٣٨١٠٨
٤٨١٠٩
٥٨١١٢
٦٨١١٣
٧٨١١٤
٨٨١١٥
٩٨١١٦
١٠٨١١٨
١١٨١١٩
١٢٨١٢٠
١٣٨١٢٥
١٤٨١٣٦
١٥٨١٤٠
١٦٨١٤١
١٧٨٠٠٤
١٨٨٠٠٨
١٩٨٠٠٩
٢٠٨٠١٠
٢١٨٠١١
٢٢٨٠١٢
٢٣٨٠١٣  بسمه عبد العزيز عبد الحميد 

ا ل

 اسراء ناصر ھاشم عبدالرازق
 ايمان اشرف ذكى عبدالجابر

 ايمان خلف عبدالرحيم 
افظ  ايمان محسن احمد محمدال

 ايه عالء حمدى احمد
 بدريه ايمن خلف عبد النعيم

سھيلة عبيد عبد الظاھر عبد 
ال شروق حسين محمد فھمى عبد ال
فاطمه عياط محمد حسانالغن

مريم مبارك عويس بدر
منى حسن محمد طه

ھاجر رفعت أحمد محمد

حنان سيد شوقى محمود
خالد خلف عبدالعليم عبدالعاطى
راندا حماده عبدالصالحين محمد

زينب سيد احمد عليوه
سالمه عادل قبيصي محمدين
سميره عبدالرحمن محمد على

إشراف أكاديميشھر .......

ايه عرفان مھدي احمد
ايه عالء محمد ابراھيم
ايه ناصر حسن طاھر
جھاد محمد احمد محمد

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

محمد فريد االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د نھى عبد الحكيماسم 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: ٣٦

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

محمد فريد االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د نھى عبد الحكيماسم المدرسة:

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

٢٤٨٠١٤
٢٥٨٠١٨
٢٦٨٠٢٠
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

 بسمه معتمد محمد عبدالموجود
 حسناء مصطفى محمود فزاع
 حوريه عيسى عبدالحميد فرج

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



رقم المجموعة: ٣٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٨٠٢١
٢٨٠٢٢
٣٨٠٢٣
٤٨٠٢٥
٥٨٠٢٦
٦٨٠٣١
٧٨٠٥٠
٨٨٠٥١
٩٨٠٥٢
١٠٨٠٥٤
١١٦٥٦٢
١٢٦٥٩٧
١٣٦٦٢٨
١٤٦٦٢٩
١٥٦٦٥٥
١٦٦٦٥٦
١٧٦٦٨٢
١٨٦٦٨٣
١٩٦٧١١
٢٠٦٧١٢
٢١
٢٢
٢٣

 ايه خالد محمد محمد
 ايه رجب المصرى صالح
 بسمه اسامه محمد امام

 بسمه جمال رجب عبدالسالم

 اسراء محمد فتحى محمد
 اسماء محمد خلف ابوالليل
 امانى عيسى رمضان عليش

 امانى مسامح صابر عبدالعزيز
 اميمه حسين محمود حسين
 انتصار السيد احمد السيد

 سمر عبدالناصر محمود سليمان
 عال ناجح اسماعيل محمد
 منى محمد محمود سيد
 مياده فؤاد ابراھيم محمد

 ھدير جمال عبدالرحمن امام
 يمنى حسن فرحات مصيلحى

إشراف أكاديميشھر .......

 دنيا تامر محمد سليمان
 رانيا ربيع ماھر عبدالجواد

 رانيا مصطفى زغلول عبدالعظيم
 سلمى نادى رمضان عبدالحليم

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

شلبي اإلعدادية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د أسماء مھنياسم 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: ٣٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

شلبي اإلعدادية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د أسماء مھنياسم المدرسة:

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

٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

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



رقم المجموعة: ٣٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١٦٧٣٩
٢٦٧٤٧
٣٦٧٨٠
٤٦٧٨١
٥٦٨١٣
٦٦٨١٤
٧٦٨٤٢
٨٦٨٤٣
٩٦٨٧١
١٠٦٨٧٢
١١٦٩٠٠
١٢٦٩٠١
١٣٦٩٠٢
١٤٦٩٥٩
١٥٦٩٦٠
١٦٦٩٦١
١٧٧٠٤٣
١٨٧٠٤٤
١٩٧٠٨٢
٢٠٧٠٨٣
٢١٧١١٠
٢٢٧١٣٦
٢٣٧١٣٧  نورھان محمد مختار احمد

 مروه كمال شوقى اسماعيل
 مروه محمد مصطفى اسماعيل

 مياده شعبان حسين محمد
 ميار فتحى محمد ابراھيم النشار

 نھال امين عبدالتواب امين
 نورھان محمد فؤاد ابوزيد

 صفاء محمد عادل محمد 
ل  صفاء ھشام عبده ھاشمال

 صفيه فضل محمد محمد
 فاطمه الضبع عبده عامر

 فاطمه جمال عبدالظاھر احمد
 فاطمه حسن عبدالحكيم خلف

 رضوى حسين حسن ابراھيم
 رغده سيد عبدهللا عيد

 سمر احمد عبدالوھاب قاسم
 سمر اشرف عبدالسيد عويس

 شرين خلف شحاته قطب
 شرين رضا على حسن

إشراف أكاديميشھر .......

 جيھان عطيه زاھر حسن
 حسناء ابراھيم عبدالفتاح 

 دينا عالم عبدالقادر عبدالرحيمالغن
 دينا غنيم عبدهللا حامد مرسى

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

السالم الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د خديجة السيد حسونةاسم 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: ٣٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠

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

السالم الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ [الفرقة الرابعة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: م.د خديجة السيد حسونةاسم المدرسة:

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

٢٤٧١٦٥
٢٥٧٢٦٠
٢٦٧٢٦١
٢٧٧٢٦٣
٢٨٨٠٢٠
٢٩
٣٠

 ھيام ربيع حلمى احمد
اسراء محمد قرنى محمد

اسراء مختار محمد عبد الجواد
اسماء احمد ابو زيد مھني

 حوريه عيسى عبدالحميد فرج

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


