
(1):  رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
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احمد خالد عبدهللا حسن

احمد راضى يونس صميدة

احمد سمير عبدالمالك محمد

احمد عبدالرحمن عبدالحميد 

احمد عبدالعزيز سيد عبدالوليحسونه

احمد بدر رمضان عبدالمعتمد

احمد حلمي عبد الجواد احمد

احمد عالم حافظ عالم

احمد على سعيد على

احمد فرج محمد عبدالاله

ابراهيم محمد عماد الدين عليوه 

ابوالوفا محمد ابوالوفا توفيقعلى

احالم رمضان جمعه عبدالقادر

احمد ابراهيم رمضان اسماعيل

احمد ابراهيم عبدالقادر فاضل

احمد عثمان عبدالحفيظ علي

احمد اسامه عبدالرؤف حجازي

احمد اشرف شحاته سنوسى 

احمد ايهاب عبدالحميد محمودالغجرى

احمد إبراهيم حسن محمد زبادي

ابراهيم خالد فتحى رمضان

.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

ابراهيم سعيد سالم سالم سعيد

 ص10 : 8 يوم الثالثاء من 

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

ابراهيم كامل ابراهيم حسن

إشراف أكاديمي
اسم الطـــــــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس

    جامعة المنيا

     كلية دار العلوم

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

أسماء سعودي.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب

(1)قاعات علوم 

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 

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



(1):  رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

 ص10 : 8 يوم الثالثاء من 

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

ابراهيم كامل ابراهيم حسن

إشراف أكاديمي
اسم الطـــــــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس

    جامعة المنيا

     كلية دار العلوم

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

أسماء سعودي.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب

(1)قاعات علوم 

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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39
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41

42

43

44

45

46

احمد محمد عبد العظيم محمد

احمد محمد فتحي علي

احمد محمود خلف محمود

احمد ناجى فؤاد محمد

احمد محمد الزناتي عبدهللا

احمد كمال مرسى محمود

احمد محمد صقر يونس

اروي سليمان عباس خلف

اروي عاشور خلف محمد

اروي محمود ابوالليل علي

ازهار عبدالحميد احمد 

اسامه حمدى عبد الحليم حامدعبدالمحسن

اسامه محمد سليمان 

اسراء ابراهيم محمد ظهرانمحمدابويوسف

اسراء حسانين محمد خالد

اسراء حسن محمد طه

اسراء حسين محمود عبدالكريم

اسراء حماده محمد زغلول

اسراء حمزاوي محمد حمزاوي

اسراء خطاب يوسف حسن

اسراء خميس جمعه متولى

اسراء خميس عيد الخولى

اسراء رافت محمد عقل

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



(1):  رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

 ص10 : 8 يوم الثالثاء من 

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

ابراهيم كامل ابراهيم حسن

إشراف أكاديمي
اسم الطـــــــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس

    جامعة المنيا

     كلية دار العلوم

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

أسماء سعودي.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب

(1)قاعات علوم 

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62
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65
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68

69

اسراء شادي فتحي محمود

اسراء صابر محمد احمد

اسراء صالح صابر محمد

اسراء صالح عبدالغنى محمد

اسراء عادل فرغل علي

اسراء عاشور محمد عبداللطيف

اسراء عاطف عطا عبدالغني

اسراء عبدالناصر ابراهيم على 

اسراء عريان فتحى عبدالعالالدين

اسراء عشماوى محمد احمد

اسراء على كمال عبدالعزيز

اسراء عوض ابراهيم محمد

اسراء فتحي صديق عامر

اسراء مجدي حسنين محمد

اسراء محمد جمال محمد

اسراء محمد مخلوف فرحات

اسراء ممدوح فتحي حسين

اسراء منصف مصطفي 

اسالم صالح محمد احمدعبدالوهاب

اسالم محمود سعيد شامخ 

اسماء تال احمد عليابوخزيم

اسماء حسن محمد ماضي

اسماء رجب محمد عزات

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



(1):  رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

 ص10 : 8 يوم الثالثاء من 

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

ابراهيم كامل ابراهيم حسن

إشراف أكاديمي
اسم الطـــــــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس

    جامعة المنيا

     كلية دار العلوم

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

أسماء سعودي.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب

(1)قاعات علوم 

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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اسماء زين العابدين عبد هللا فؤاد

اسماء سالم علي سالم

اسماء سيد حسن عبدالوهاب

اسماء صالح حلمي حسين

اسماء عبدالفتوح عبدالحفيظ 

اسماء علي فايز محمدعبدالفتاح

اسماء محمد الديب عبدالعليم

اسماء محمد شحاته عبدالمتجلي

اسماء محمد عبدهللا عبدهللا

اسماء محمود عبدالرازق 

اسماء معتمد عبدالحميد معوض

اسماعيل اشرف اسماعيل مهدىعبدالسالم

اسيل امجد قاعود عبد الحليم

اشرف محمدالصغير فهمى احمد

اشرقت اشرف اسماعيل محمد

افنان حسن عبدالمجيد احمد

االء ابوالري ابوغنيمه محمد

االء حاتم محمد ابراهيم

االء حسين توفيق صالح

االء عبدالماجد احمد فرج

االء كامل محمود علي

االء محمد علي حسن

االء محمد عوض محمد

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



(1):  رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

 ص10 : 8 يوم الثالثاء من 

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

ابراهيم كامل ابراهيم حسن

إشراف أكاديمي
اسم الطـــــــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس

    جامعة المنيا

     كلية دار العلوم

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

أسماء سعودي.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب

(1)قاعات علوم 

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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االء مصطفي عبدالحميد 

االء ناجي فؤاد عبدالعظيمعبدالحكيم

الجبالى محمد ابراهيم على

الزهراء على فؤاد محمد

الزهراء علي حسن عيسوي

السيد شعبان ابراهيم عبدالجواد

الشيماء احمد سيد سليم

الشيماء احمد محمد احمد 

الشيماء رزق جابر احمدعبدالصمد

الشيماء رمضان سعد عثمان

الشيماء محمد عيد اسماعيل 

الفت العربي محمد احمدحسن

الهام حسين محمود ابراهيم

الهام كسبان عبدالحي مرسي

امال بيومي يوسف مجاهد

امال محمد احمد محمد

اماني جمعة عطا عبد الجواد

اماني فتحي كامل عبدالفتاح

اماني مصطفي عبدالمنعم احمد

امل ابوجبل ابراهيم محمد

امل سالمه على اسماعيل

امل سيد حسن محمود

امل صبرى عبد المنصف عبد 

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



(1):  رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

 ص10 : 8 يوم الثالثاء من 

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

ابراهيم كامل ابراهيم حسن

إشراف أكاديمي
اسم الطـــــــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس

    جامعة المنيا

     كلية دار العلوم

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

أسماء سعودي.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب

(1)قاعات علوم 

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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امنه عاطف حسن المصري

امنه فتح حافظ مصطفي

امنية ربيع عبدهللا عبدهللا

امنيه جمال عبداللطيف 

عبدالعزيز

امل عبدالعظيم عبدالرحيم احمد

امنه احمد ثابت محمد

امنه احمد محمد منصور

امنه حسن علي محمد

امنه سامح ابراهيم علي

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



(2): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع
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[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

نهى عبد الحكيم.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

 ص10 : 8يوم الثالثاء (2)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

امنيه محمد محمد كامل

اميره ابراهيم محمد علي

اميره احمد ابوغنيمه شلقامي

اميره احمد شحاته محمد

اميره احمد عبدهللا احمد

اميره جمال فتح هللا تغيان

اميره حسن هاشم محمد سيد

اميره حماده عبدالرشيد كريم

اميره ربيع صدقي جاد

اميره صديق عبدهللا فتح الباب

اميره محمد توني خلف

اميره محمد حسن السيد

اميره محمد حمدى سليمان

اميره محمد عباس صادق

اميمه حسن علي حسن

اميمه زين العابدين محمود 

اميمه عبدالقادر يسن ابراهيممحمد

انجى سعيد فتحى محمد

انور حمدى امين محمد

اوعاد الصابر محمد علي

اية اشرف على محمد على

اية سليمان احمد شبل حافظ

اية محمد عبدالوهاب محمد

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 

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



(2): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

نهى عبد الحكيم.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

 ص10 : 8يوم الثالثاء (2)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

امنيه محمد محمد كامل

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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ايمان احمد عبدالحكيم ابراهيم

ايمان اشرف على عبد الحميد

ايمان حامد عبدالعال حسن

ايمان حسن عبدهللا محمد

ايمان سليم كامل سليم

ايمان سيد عبدهللا عيد

ايمان صابر محمد عبدالعزيز

ايمان صالح فضل ضيف هللا

ايمان عطا سعودي محجوب

ايمان عطيه عبدالعظيم احمد

ايمان علي رجب عبدالعليم

ايمان عمر احمد علي

ايمان محمد ربيع على

ايمان محمد سيد محمد

ايمان محمد فريد عبدالعظيم 

ايمان محمود خلف محمدشلقامي

ايمان مراد محمود مهنى

ايمان يسري محمد علي

ايمن سيد عبد هللا احمد

ايناس شعبان امين السيد

ايه ابراهيم حسن شحاته

ايه ابراهيم سعيد السيد

ايه ابوالليل قاسم ابوالليل

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



(2): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

نهى عبد الحكيم.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

 ص10 : 8يوم الثالثاء (2)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

امنيه محمد محمد كامل

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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ايه احمد راتب نياظ

ايه احمد عشرى احمد

ايه احمد على محمد

ايه احمد كامل حسن

ايه احمد محمد نصر عليوه

ايه اسماعيل عبدالعظيم احمد

ايه باسيلي عبدالحليم عبدالاله

ايه بركات قاسم كمال الدين

ايه جلول محمد علي

ايه حسن محمود حسن

ايه راوي احمد عطيه

ايه رضا عبدالحميد عبدهللا

ايه رفعت احمد محمد

ايه رمضان عبدالعظيم خليفه

ايه عاطف شكري محمد

ايه عاطف فتحي محمد

ايه عبدالحميد سيد علي

ايه عبدالعزيز عمر عبدالعزيز

ايه عالء جمال محمد

ايه عالء زين العابدين رشاد

ايه عالء نجاح كامل

ايه علي عبدالعال عبدالجواد

ايه علي محمود احمد

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

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

نهى عبد الحكيم.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

 ص10 : 8يوم الثالثاء (2)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

امنيه محمد محمد كامل

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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ايه غريب علي عبدالكريم

ايه فتحي محمد حسن

ايه ماهر عبدالقوى محمد

ايه محمد ابوبكر احمد

ايه محمد ذكي اديب

ايه محمد علي بركات

ايه محمد محمد سيد

ايه محمد محمد هاشم

ايه محمد محمود خليل

ايه محمود محمد بدوى

ايه مدحت محمد عبدالباقي

ايهاب مدحت مسعود محمد

بسمله مصطفي محمد بيومي

بسمه حسن محمد محمد

بسمه ناجي فرج هللا عبدالعال

بنوره موسى عبد الحميد عبد 

تغريد فراج ابراهيم فراجالرحمن

تقي محمد عصام الدين بشير 

توفيق على توفيق ابراهيمسيد

تيسير عبد الهادى صابر حسن

ثناء ابراهيم محمد محمد ابراهيم

جاسمين محمد فوزي كامل

جبر عبدالتواب حاتم عبدالرحمن

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



(2): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

نهى عبد الحكيم.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

 ص10 : 8يوم الثالثاء (2)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

امنيه محمد محمد كامل

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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جمال عبد الناصر قياتى احمد

جماالت احمد كمال اسماعيل

جميله رمضان حموده عبدالقادر

جهاد خالد عبدالعليم عبدالجيد

جهاد محمود عبدالحافظ سنوسى

جيهان فتحي ابراهيم شحاته

حازم فوزى حميده محمد

حبيبه حسن رمضان فتوح

حبيبه صابر خليفه بشندي

حبيبه وليد جميل خلف

حسام احمد ابراهيم ابوبكر

حسام جمال رجب راشد

حسام حافظ حافظ محمود

حسام حسن السيد رفاعى

حسام حسن بكرى السباعى

حسن ابراهيم حسن محمود

حسن خليل مصطفى خليل

حسن عطوان حسن محمد

حسن محمد حسن عبدالجواد

حسناء حسن محمد حسن

حسناء محمود خلف اسماعيل

حسين القذافي ابوالحمايد محمد

حسين قناوي سعيد عبدالفتاح

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



(2): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

نهى عبد الحكيم.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

 ص10 : 8يوم الثالثاء (2)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

امنيه محمد محمد كامل

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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حماده فرغلى محمد طه

حمد عبدهللا عبدالسيد عبدربه

حمدى محمد احمد جابر

خالد ناجى عبدالرحمن احمد

خلود بشير بدوى السيد

خلود حمدي محمد مبروك

حنان شحاتة عبد الغني احمد

حنان عبدالهادي ابراهيم عمران

حنان قابيل ثابت عبدالعزيز

حنان محمود عزت عبدالرازق

خالد احمد سيد على

خالد عبدالعاطى فؤاد محمد

المشرف األكاديمي؛                      مسئول التدريب؛ المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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    جامعة المنيا

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

أسماء مهني.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب

 ص10 : 8يوم األربعاء من (1)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

داليا عثمان ابراهيم شلقامي

خلود ناجح محمد جابر

دعاء سيد محمد حسن

دعاء صابر محمد على

دعاء عاشور سعد السيد

دعاء محمد علي محمد

دعاء محمود عبدالعاطي محمود

دعاء محيي الدين محمد 

دنيا اسماعيل ابراهيم محمدعبدالكافي

دهب مجدي شاكر حسن

دينا جمال تمام احمد سليمان

دينا راضي عطيه راضي

دينا طه محمد امين

دينا عبدالحكيم محمد عبدالحكيم

دينا محمد ابراهيم حامد

دينا محمد محمد عبد الحليم 

رافت رجب احمد ابوبكرمحمد

رانيا احمد عبدالحميد علي

رانيا حسن عبدالغني حسين

رانيا حسين عبدالرازق عبدالنعيم

رانيا رمضان محمود عبدالقوى

رانيا سامي دياب عبد الكريم

رانيا سيد عوني محمد

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 

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



(3): رقم المجموعة

 انتـــظــام
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خارجي
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    جامعة المنيا

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

أسماء مهني.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب

 ص10 : 8يوم األربعاء من (1)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

داليا عثمان ابراهيم شلقامي

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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39
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41

42

43

44

45

46

رانيا صالح عبدالجواد 

رحاب احمد محمود محمدعبدالسميع

رحاب السيد عبدالجواد فرج

رحاب عمر عبدهللا محمد

رحاب محمود سعدي احمد

رضا خلف ماهر فهمي

رضا عبدهللا فراج ابو حلفاية

رغده عبدالهادى السيد 

رغده هاني صالح الدين مهديعبدالهادى

رفيده اسامه توني سيد

رفيده اسامه عبدالبديع موسي

رفيده حمدى احمد محمد

رقيه نجاح محمد عبدالسميع

رمضان ابراهيم الدسوقي محمود

رمضان نادي محمد احمد

رنا اشرف ربيع عبدالغنى

رنا حاتم عبدالدايم مهدي

رنا حسني عثمان حسانين

رنا محمد عسقالني جاد الرب

روان الراعى يوسف الراعى

ريحاب علي بكري محمد

ريم محمود شلبى عبدالغنى

ريهام اشرف حسين عبدالرشيد

المشرف األكاديمي؛                      مسئول التدريب؛ المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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    جامعة المنيا

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

أسماء مهني.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب

 ص10 : 8يوم األربعاء من (1)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

داليا عثمان ابراهيم شلقامي

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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ريهام شعبان محمد جاب هللا

ريهام على محمد محمد

ريهام محمد اسماعيل محمود

ريهام هشام ناجح محمد

زمزم السيد احمد عبد اللطيف

زهراء بشير السيد محمد

زينب ابراهيم عبدالغني ابراهيم

زينب احمد السيد محمد

زينب شوقى مزيد هاشم

زينب عطيه محمد محمود

زينب عمر عبدالسالم حافظ

زينب محجوب عبدالحكيم 

زينب محمد فؤاد حسين السيدعبدالعال

سارة عبد الناصر حسن محمد

سارة محمود حامد احمد

ساره احمد سيد عبدالحسيب

ساره احمد عطيه حسن

ساره اشرف محمود ابراهيم

ساره جمعه سعد عطا

ساره رأفت فتحى محمد

ساره سعودي اسماعيل محمد

ساره عبدالحكيم صالح مرزوق

ساره عبدالظاهر مسلم فول
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    جامعة المنيا

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

أسماء مهني.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب

 ص10 : 8يوم األربعاء من (1)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

داليا عثمان ابراهيم شلقامي
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ساره عبدالعزيز عباس حسن

ساره عبدالعزيز عبدالغني 

ساره عالء الدين خليفه مرسيعبدالعزيز

ساره قياتي ذكي عبدالجواد

ساره محسن عبدالحميد عثمان

ساره محمد محمد على احمد

ساره ياسر عبد الرحيم احمد

سالمه محمد اسماعيل عبدالحكيم

سامية عواد عواد محمد

سحر محمد شوقي حسن

سحر محمود عبد الرحمن عبد 

سحر مهدى انور بيومىالحميد

سعاد جمال مختار احمد

سعاد مصطفى ابراهيم مصطفى

سلسبيل محمد احمد اسماعيل

سلمى خالد محمد طه

سلمى سيد متولى امام

سلمي محمد عيد حسن

سلوى خليفه على ريان

سلوي احمد محمد مرسي

سلوي بكر حامد عبدالغني

سماح جمعه محمد محمد ابراهيم

سماح مفتاح رجب محمد
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    جامعة المنيا

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

أسماء مهني.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب

 ص10 : 8يوم األربعاء من (1)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

داليا عثمان ابراهيم شلقامي

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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95

96

97

98
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104

105

106
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110
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112

113

114

115

سمر سالم طه شحاته

سمر عبدالعظيم محمد عبدالعال

سناء سيد عبد الحميد محمد

سندس اشرف محمد علي

سندس نصر محمد ابراهيم

سهام شعبان عبد القادر كساب

سهام عالءالدين درويش 

سهام متولى ابراهيم متولى عبدالحكيم

سهى سيد لبيب علىابراهيم

سهير صالح احمد محمد

سيد خلف منصور ضرار

سيد مجدي سيد علي

شاهر عبدالسيد كامل ابراهيم

شاهناذ محمد فؤاد محمد

شريف احمد محمد احمد

شرين محمد عبدالدايم مفتاح

شفاء علي صالح احمد

شيماء احمد اسماعيل محمود

شيماء اشرف صالح ناجي

شيماء جمال بركات احمد

شيماء رجب حسين احمد

شيماء رجب محمد جاب هللا

شيماء صابر مصطفي عبدالستار

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



(3): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

    جامعة المنيا

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

أسماء مهني.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب

 ص10 : 8يوم األربعاء من (1)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

داليا عثمان ابراهيم شلقامي

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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شيماء طه سيد علي

شيماء عاطف فتحي محمد

شيماء علي السيد علي

شيماء محمود بكير عبدالعزيز

شيماء يونس حماد محمود

شيماء عليان عبد الوهاب عبد 

شيماء فتح هللا صادق عثمانالراضى

شيماء محمد احمد شحاته

شيماء محمد تاج الدين عبدالعال

شيماء محمد شوقي محمد

شيماء محمد نادي علي

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



(4): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع
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[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

زينب محمد كامل.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

10 : 8يوم األربعاء من (2)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

صابرين محمد على ابوالحسن

صابرين احمد خليل محمد

صابرين صابر حميده عثمان

صابرين ناصر عبدالباسط شحاته

صباح ناجح قرني عبدالحميد

صبرى ايمن صبرى السيد

صالح اسماعيل سيد موسى

طه مجدي محمد عبدالغني

طه محمد حسين روبي

عاصم عبدالمحسن علي 

عاصم مختار احمد عبد العزيزعبدالمحسن

عائشه ربيع فولي محمد

عبد الرحمن محمد ياسر فاروق 

عبد هللا عبد العزيز ابو بكر عبد توفيق

عبد هللا عبد المنعم سلومه جودهالمجيد

عبدالرحمن عالم سعد علي

عبدالرحمن نورالدين جمال احمد

عبدالعزيز نشأت عباس طه

عبدهللا مجاهد احمد احمد

عبدهللا محمد ابراهيم يوسف

عبدهللا محمد هذال المطيرى

عبير تامر سعد وهيدي

عبير طه دسوقى خليل

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 

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



(4): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

زينب محمد كامل.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

10 : 8يوم األربعاء من (2)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

صابرين محمد على ابوالحسن

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

عتاب سعيد ابوبكر ابراهيم

عزه شعبان رجب ابراهيم

عزه محمد حسن محمد

عفاف احمد مصطفي احمد

عال السيد محمود ابراهيم

عال جمعه رجب دكروري

عالء الدين احمد هالل محمد

عالء عباس راضى ابراهيم

عالء هالل محمد عبدالسالم

على عمر على رشدان

على ماهر صابر محمد

على محمد على ابوزيد

على مصطفى على الزقزوقى

علي احمد علي عبدالحميد

علي حسين محمد سالم

علي عاشور جابر عبدالحافظ

علياء ابراهيم عبدالتواب علي

علياء احمد خضيرى عبدالرحيم

علياء احمد محمد السعدى

علياء حسين محمد خليل

علياء عبدالصمد خلف عبدالصمد

عماد محمود زكي طه

عمر ذكى محمد جادالمولى

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



(4): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

زينب محمد كامل.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

10 : 8يوم األربعاء من (2)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

صابرين محمد على ابوالحسن

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

عمر عبدهللا محمد كامل فرج

عمر محمد رمضان السيد احمد

عمر محمد محمود سيد

عمر ناصر خلف احمد

عواطف خليفه حسن اسماعيل

عواطف محمد شعبان عشماوى

عواطف يحي ناجي عبدهللا

غاده احمد عبدالمنعم محمد

غاده رجب السيد حسين

غاليه احمد ابوالسعود سيد

فاتن ربيع وهيب شعبان

فاتن صالح محمد عبدالحفيظ

فاطمه احمد محمد عبدالعليم

فاطمه حجاج خلف عبدالعزيز

فاطمه حسن رياض سيد

فاطمه حسن فاروق حسن

فاطمه خالد فتحي عبدالصبور

فاطمه سيد احمد عبد الحليم

فاطمه طلبه محمد محمود

فاطمه طه عبدالحميد عبدهللا

فاطمه عادل عبدهللا محمد

فاطمه عبدالفتاح حسن 

فاطمه فتحى سالمه تونىعبدالفتاح

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



(4): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

زينب محمد كامل.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

10 : 8يوم األربعاء من (2)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

صابرين محمد على ابوالحسن

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 

70

71

72

73
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76
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85

86

87

88

89
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91

92

فاطمه محمد عبدالرحمن محمد

فاطمه محمد فتحي دياب

فاطمه نادي عبدالفتاح محمد

فاطمه ناصر محمود حسين

فتحيه عادل على محمد عطية

فرحه جبر احمد زهران

فرحه عبدالحميد محمود 

فرحه كحالوي مديح عبدالعالاسماعيل

فرحه محمد احمد مهدي

فرحه محمد رياض ابوالليل

فرحه محمد علي محمد

فلاير نبيل عبد الغفار الجرج

فوزيه علي حسن محمد

قاسم محمد قاسم عبدالعال

كريم جمعه محمد محمد

كريم ناجي محمد احمد

كريمان جمال عزام محمد

كريمه سعد موسي حسن

كريمه عبدهللا قرني عبدالحميد

كوثر تايب بدرى احمد

لمياء احمد محمد عبدالحكيم

لمياء سيد خلف محمد

ماجده على محمد على

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



(4): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

زينب محمد كامل.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

10 : 8يوم األربعاء من (2)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

صابرين محمد على ابوالحسن

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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105
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108
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110

111

112

113

114

115

مازن مصطفى فتحى اسماعيل

محمد ابوبكر احمد ابوزيد

محمد احمد سالمه محمد

محمد احمد محمد عبد الحافظ

محمد اسماعيل احمد سيد

محمد بدوي محمد كامل يوسف

محمد جمال جالل محمد عبد هللا

محمد رافت محمد خورشيد

محمد رجب محمد عبدالحميد

محمد رشاد ابو الفتوح احمد

محمد رضا رحيم الشافعى

محمد رمضان سعد عبد المقصود

محمد رمضان محمود عبدالعاطي

محمد زين العابدين يونس سالم

محمد سامي بكري محمد

محمد سمير ابراهيم حفنى

محمد شحاته يحى ابراهيم

محمد شعبان ابراهيم علي 

محمد شعبان احمد عبدالناصرابراهيم

محمد صالح عبدالنعيم محمد

محمد ضاحى محمد عبدهللا

محمد طه قاسم محمد

محمد عادل عبدالرحمن عثمان

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



(4): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

زينب محمد كامل.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

10 : 8يوم األربعاء من (2)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

صابرين محمد على ابوالحسن

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 
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122

محمد عبدالرحمن عبدالكريم 

محمد عبدالمنعم احمد محمدعبدالرحمن اسماعيل

محمد عبدالوهاب عبداللطيف 

مؤمن عبدالحميد عبدالمنعم عبدالوهاب

عبدالحميد

محمد عباس السيد محمود

محمد عبدالحميد عبدالرازق 

محمد عبدالراضي عبدهللا محمدحسين

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



(5): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع
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[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

إسراء محمد عبد الرازق.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

 ص10 : 8يوم االثنين من (1)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
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محمد عالء الدين شريف ابوالوفا

محمد عمرو محمد على

محمد مجدى سليمان محمد

محمد مجدى محمد عيد القاضى

محمد محسن علي عبدهللا

محمد محمد محمود عبدالواحد

محمد محمود محمد عبدالنظير

محمد ناصر طه احمد

محمد ياسر جميل عبدالرحيم

محمد ياسين محمد ياسين

محمد يحي علي يسين

محمود احمد عبد القادر احمد

محمود خضر محمد محمد

محمود زغلول سليم محمد

محمود شعبان محمد عبد العظيم

محمود صابر زين العابدين علي

محمود عادل محمد كمال فهيم

محمود عزت محمد محمد

محمود عصام كمال احمد

محمود فضل علي زناتي

محمود محمد محمود ابوسريع

محمود محمد محمود عثمان

مروه ربيع بكير عبدالعال
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مروه سيد ابراهيم احمد

مروه عبداللطيف مناع 

مروه محمد خلف محمدعبداللطيف

مريم حسين حسن حسين 

مريم حماده فتحي زينرضوان

مريم خليفه محمد عبدهللا

مصطفي فراج قاسم مصطفي

مصطفي محمد عزالدين محمود 

منار وحيد ابوحليقه حسانينحسن

منتصر حمدي عبدالستار محمد

منى محمد محمد عبدالحميد 

منى مصطفى أحمد عبد المنعموحيده

مني حسين محمد علي

مني هشام شحاته علي

مها خلف محمد توفيق عبدالعليم

مها عبدالكريم عبدالحميد ابوزيد

مها عيد محمود امام

مها مرسي رجب مرسي

مها منتصر علي عبدالكريم

مهند اسماعيل عبدالكريم 

مهيتاب محمد مرسى محمد هداياعبدالرحيم

موده عامر عطيه عبدالعليم

مي علي عبدالنعيم محمد
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ميار عبدالعاطى حسين محمد

ميار محمد عادل عبدالعزيز 

نادية صافى ابراهيم امينالسيد

ناديه سالمه على اسماعيل

ناديه سليم ربيع سليم

ناديه صالح زهران محمد

نجالء العربي محمد احمد

نجالء طلبه ابوالفتح طلبه

ندا مبروك معتمد عبدالرازق

ندا يحي يوسف معوض

ندى نصر عبدالعزيز على

نسمة طارق عبد العزيز احمد

محمد عرفه محمود محمد

محمد على بدوى خليفه

محمد فالح جمعه علي

محمد قاضي محمد عبدالمتجلي

محمد محمود سليم سالم

محمد محمود عطيه عبدالعزيز

محمد مصطفى حمزه علوان

محمد ممدوح العزب محمد

محمد يونس محمد يوسف السيد

محمود ابو القاسم احمد محمود

محمود جمال صالح محمود
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محمود خالد اسماعيل عبد 

محمود صابر عبدالمقصود محمدالحميد حالوة

محمود عيد محمود اسماعيل

محمود فتح هللا محمود سليمان

محمود كامل محمد كامل

محمود محمد راغب يونس

مدحت محمود ابراهيم سالمه

مروه حسين قطب حسين

مروه رضا تميم حسين

مروه عزالعرب احمد بدوي

مروه عصام عبد القادر محمد

مروه محمد رجب محمد

مريم جعفر السيد حميد

مريم عيد محمد ابوالحمد

مريم محمد فتحي محمد

مصطفى حسن ابو الحمد 

مصطفي ابوبكر عبدالعال سالمرضوان

مصطفي رفاعي علي مرسي

مصطفي محمود صادق 

مصطفي ممدوح فتحي محمدعبدالوهاب

معاز عايد محمود سليم

منار احمد شعبان ابوزيد

منار جمال كامل صالح
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منار دسوقي محمد بهاء محمد

منار صالح محمد عبده

منار عبدالمنعم عيسي محمد

منار مجدى قدرى احمد محمد

منار محمد فاروق دمراني

منال محسن قرني محمد

منه هللا سيد صابر احمد

منه هللا محمد انور عبدالمجيد

مني احمد محمد راشد

مني عبدالحميد محمد محمد

مني عمرو عبدالرحمن حسن

مها رجب فرج عبدالغني

مها منصور علي عبدالعزيز

مى فتحى حمدى عبدالنعيم

مي ابوالليل فواد محمد

مي حمدي محمد بدر

ناديه ربيعي مصطفي عمر

ناديه ماهر فتحي انور

ناهد ايمن مصطفى العالم

ناهد محمد عبدهللا محمد

نبيله محمدربيع شحاته توني

نجالء عرفات احمد ابوالقاسم

نجالء فتحى شحاته محمد

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



(5): رقم المجموعة

 انتـــظــام

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

إسراء محمد عبد الرازق.أ: المشرف األكاديمي:مكان التدريب    جامعة المنيا

 ص10 : 8يوم االثنين من (1)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

محمد عالء الدين شريف ابوالوفا

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

نجوى جمال عبدالحميد 

نجوي ابراهيم محمد عليعبدالوهاب

ندا عشري عبدالعال محمد

نرمين عصمت محمد عبدالحميد

نعمات سامح احمد حسن

ندى محمد عبد الباقى خليل

ندي ابراهيم خيري محمد

ندي اشرف عبدالمجيد علي

ندي بكري محمد طلبه

ندي عادل احمد محمد

ندي نادي عبدالغني تهامي
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إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

نها محمد حلمي توفيق

نغم ماجد عبدالرحمن محمد اسعد

نهال سيد محمد محمد

نهله حمدي رشاد مرسي

نهله خالد علي فهمي

نورا احمد عبدالرازق عبدالمنعم

نورا حربي خالف محمد

نورا عاطف عبد المنعم محمد 

نورا عبدالعاطي السيد عبدالقادرجويده

نورا محمد صابر محمد

نورا محمد عبد الجواد عبد 

نورا محمد يوسف ابو غنيمهالجواد

نورا نمر محمد عبدالحميد

نوره مجدي محمد عبدالنعيم

نورهان احمد اسماعيل 

نورهان حسن عبدالعال حسنعبدالرازق

نورهان حسن فوزي سيد

نورهان حنفي محمود حافظ

نورهان ربيع حسن محمد

نورهان شفيق محمد سالمه

نورهان عاطف محمود سيد

نورهان عبدالتواب رجب جالل

نورهان فولى محمد سيد
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نورهان محسن تغيان ابراهيم

نورهان محمد مسامح محمد

نورهان محي توفيق عبدالعليم

نورهان هاني احمد عبدالمالك

نورهان ياسر جمال عبدالهادي

نورهان يوسف عبد هللا عبد 

هاجر رضا محمد ابوالليلالوهاب

هاجر رمضان علي عبدالرازق

هاجر سامى محمود امين

هاجر سالمه حسن حسين

هاجر شعبان احمد محمود

هاجر عزالعرب عبدالعزيز محمد

هاجر على محمد احمد

هاجر غريب محمد السيد

هاجر محسن عبدالرازق عوف

هاجر محمد كمال كامل حسن

هاجر ياسر محجوب السيد

هاجر يحي احمد ابراهيم

هاله مدني عبدالحكيم يونس

هاله وليد طه محمد

هاله يحي طه عبدهللا

هايدي جمال زهير احمد

هايدي عبدالناصر محمود 

هبة هللا محمد رمضان محمدشلقامي
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هبة يونس فرج هاشم

هبه ابراهيم ماهر سيد

هبه اسماعيل عبدالفتاح عثمان

هبه هللا محمود شلش احمد

هبه جمعه مجاور سلطان

هبه رجب امين فراج

هبه طارق محمد فرغلى

هبه عاطف قدرى على

هبه عزت علي عبدالوهاب

هبه محمد عبدالحكم مسعد 

هدى معتمد خليل السيدحمدان

هدي محمد فراج محمد

هدير السيد محمد السيد

هدير جمال شحاته مهدي

هشام سيد عز عبدالرحمن

هشام محمد عبد اللهى دكرورى

هناء اشرف عاشور علي

هناء صابر عبدالعزيز احمد

هند خالد خليفه احمد

هند سيد عباس عبدالجيد

هند عادل سعودي عبدالمجيد

هند عبدالغني احمد علي

هند نادي ابوغنيمه فتح الباب

هيام احمد شحاته ابراهيم
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هيام فتحى احمد مهدى

هيام محمد مصطفي احمد

وحيد رجب احمد عبدالغنى

وفاء خلف فرج حسن

وفاء عصام علي مصطفي

وفاء علي محمود ابراهيم

والء ربيع علي شوقي

والء سيد عبدالفتاح محمود

والء محمود محمود محمد

والء نصر عبدالسالم حسن

والء وفاء ابوزيد موسي

وليد محمد راضي ابراهيم

ياسر عاشور علي احمد

ياسر عاطف محمد عبدهللا

ياسمين رضا زينهم محمد

ياسمين رضا علي يوسف

ياسمين سلطان حسن عمار

ياسمين صالح فضل ضيف هللا

ياسمين طارق على بطران

ياسمين طلعت محمد بديني

ياسمين عبدالكريم مفتاح 

ياسمين علي عبدالرازق حسنعبدالكريم

ياسمين محمد سيد عطا

ياسمين محمد فايق عبدهللا
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ياسمين محمد محمد عبدالحليم

ياسمين ممدوح فتحي هاشم

ياسمين ناصر عيد محمد عبد 

يسرى ايمن ابراهيم محمودالسميع

يوسف شعبان محمد محمد

يوسف على محمد عبدهللا

اميره ابراهيم محمد سيد

اميره اشرف عبدالبديع محمد

تسنيم احمد محمد السعدي محمد

رشا عصام صالح عبدالمنعم

ساره مصطفي عبدالعزيز حسين

سكينه حسن عبدهللا بربرى

سمر مساعد رسمي طلب

عال محمد عبدالحكيم عبدهللا

عال ناجح السنوسى الدامى 

فاطمه الزهراء بهجت محمد يونس

محمد جمعه عبدالعظيم دسوقىاسماعيل

ندى عبدالعليم احمد عالم

نورهان سيد صابر عبدالغني

هاجر حمدى عبدالحميد رزق

هبه ربيع عبدالحميد علي

هيام فتحي علي يوسف

احمد انور محمد ابراهيم

دنيا حسن احمد احمد على
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رندا محمد احمد امين

سلطان مطلق راجح المطيرى

سهام محمد ابراهيم السيد

شيماء عالء محمد ابوالعال

عبدالرحمن عصام على سيد 

فاطمه يحى جابر يونساحمد

محمد صالح فتحى محمد

محمود سعيد حسن ابوطالب

احمد محمد انور محمد

اسراء كمال مصطفى عبد 

اسراء محمود فتحى محمداللطيف

عصام حسين امبيشى حسين

مريم ناصر حميده عبدالغنى

هويدا محمد احمد مصطفى

امل محمد محمد يونس

بسمه البسيونى صديق الحسينى

دعاء يحيا فخرى عبدالرحيم

ساره خيرى اسماعيل ابراهيم

صابرين محروس عبدالتواب 

عبدالرحمن فهد بخيت عبدهللاعطا

عبدهللا بدر راشد الرومى
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سميرة سعيد.أ& محمد عبد الغني .د& أيمن صالح .د: المشرف األكاديمي    جامعة المنيا مكان التدريب

10 : 8يوم الخميس من (3)قاعات علوم      كلية دار العلوم
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إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

ابراهيم عزت عبدالمعز محمود

ابو المجد ابو الليل محمود على

احمد ابراهيم على محمد

احمد حماده محمد حفظى

احمد ربيع محمد على

احمد رجب بشير عبد المولى

احمد سمير عبدالحافظ على

احمد سيد محمد عبد المنعم سيد

احمد شحته محمد مسلم شفطر

احمد صالح حداد محمد

احمد عبدالنبي احمد عبدالنبي

احمد على محمد عبدهللا

احمد فرغلى على فرغلى

احمد محمد احمد سويكن

احمد محمد صالح ابوزيد

احمد محمد فوزى اسماعيل

احمد محمد محمود عبدهللا

احمد هارون محمد هارون

اروى ابراهيم دسوقي ابراهيم 

اسامه احمد علي احمدعطيه

اسراء اشرف طه عبدالواحد

اسراء رمضان محمد حسين

اسراء شحات سيد ابو السعود
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اسراء صابر يمانى عبد الرسول

اسراء محمد عبد الفتاح محمد

اسراء ممدوح انور حسين

اسالم احمد عثمان احمد

اسالم شريف فرج عبد الوهاب

اسالم عصام سعد شعبان

اسالم على عبدالحميد خالد

اسالم مجدي يسن احمد

اسماء جاد المولي فرغلي فريد

اسماء رمضان قطب عبدالوهاب

اسماء عالء فاروق محمد

اسماء يسري احمد اسماعيل

اسماعيل حسن اسماعيل حسن

اشرف حسان عبد الوكيل عبد 

افنان سليمان محمد حسنالكريم

االء على كرار كيشه سويكت

االء محمد جوده محمد

االمين عبد هللا عبد العظيم عبد 

الزهراء محمد ابراهيم يوسفالكريم

الشيماء عبد النبى عبد الحليم 

الشيماء مخلوف عبدالرازق عبد العليم

امل رضا محمود عبدالوهابمحمد

امنيه ابراهيم احمد عبدالحكيم
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امنيه محمد عبدالمنعم احمد

اميره عطا عبدالزاهر عطا سيد

اميره ماهر احمد ابراهيم ابو 

اميره محمد كامل احمدحسن

امين حسنى عويس احمد

امينة يوسف محمود يوسف

انجى محسن حسين محمد 

انجى مصطفى محمود عبدالمجيدالشاذلى

ايات على محمد على

ايمان محمد صديق محمد

ايناس فاروق احمد محمود

ايه ابراهيم عبده ابراهيم

ايه حسانين احمد علي

ايه رجب مهدي محمد

ايه عبداللطيف احمد خلف

ايه عصام رفعت محمد المالح

ايه محمد اسماعيل شعبان

بدر ربيع بدر محمد

جهاد احمد عبد اللطيف محمد 

حسام حسن بدر حسانيناحمد

حسام شوقى فرغلى عبدالعاطى

حسام عوض محمد احمد

حسن صالح دمرداش احمد
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حسناء رجب عبدالوهاب 

حسناء شعبان محمد جمعةعبدالجواد

حنين محمد فضل هللا عوض 

حياة ابراهيم محمد خميسعطيه

خالد جمال محمود عبدالسالم

خالد محمد خالد عبدهللا

خالد محمد عجمى عبدالعاطى

خالد محمود عبد الواحد محمود

خالد مصطفي عبدالكريم حسن

خلود محسن محمود محمد

خلود محمد علي عبدالعزيز

داليا سيد محمد امين

دنيا احمد عبد الصمد محمد احمد

دنيا حسن مبروك عبدالرسول

دنيا عصام احمد محمد

دينا قاسم جمعه رضوان

دينا محمد عارف محمد

دينا محمد عبد الحليم محمد

رانيا ابراهيم يونس ابراهيم

رانيا ناصر محمد احمد

رجب محمد رضوان منصور

رحاب انور عبدالحليم سليمان

رحمة العربى حزين احمد ابو 

زيد
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رحمه سليمان جمعه سليمان

رضا جمال محمد عبدالفتاح

رضا ناجح حسن محمد

رضوى ابوالسعود على 

رغده محمود احمد محمدابوالسعود

رهام محمد عبدالرحمن محمد

زينب طه احمد عبدالمولي

سعد محمد سعد احمد

سمر محمد مصطفى عبدالعظيم

سميحه محمود مصطفى رفاعى

سندس صالح عبدالعزيز رشوان

سيف الدين احمد خلف محمد 

شروق ايمن مصطفى بغداديعبدالرحمن

شروق مدكور الزغبى مدكور

شيرهان عادل فؤاد حسين

شيرين سامى عبدالتواب 

شيماء خفاجه عبد الحافظ داودعبدالرازق محمد

شيماء شعبان لطفي محمود

شيماء عزوز عبد الفتاح منصور

شيماء مصطفى محمد مصطفى 

صابر عبدالباسط اسماعيل عمرحافظ

صافيناز محمد عمر حسن

صفاء ربيع احمد صابر
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صفاء فرج عبدالعظيم ابراهيم

صفوت عبوده عوض عبوده

طه عاشور راضي طلب

عاصم محمد احمد عبد الحميد

عبد الرحمن رضا حسنى محمد 

عبد الرحمن سعد عبد المنعم محمدين

عبد العال خفاجى عبد العال محمود

عبد هللا احمد محمد احمدخفاجى

عبدالرازق على محمد عبد 

عبدالرحمن احمد عبدالفتاح الرحمن

عبدالرحمن حمدي فوزي عليمحمد

عبدالرحمن خليل جابر خليل

عبدالرحمن فتحي عبدالحكيم 

عبدالرحمن محمد احمد احمدمحمد

عبدالرحمن نبيل جمال محمد

عبدهللا احمد عبدالعال على

عبير عطيه سالم كيالني

عرفان مدحت عرفان عبدالحكم

عالء احمد الدرملى عبد اللطيف

عالء سيد محمد عبدالوارث

علي بشير سالم حسن

عمادالدين عمر عبدالمجيد سالم

عمرو زيدان نبيه شاذلى
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عمرو عبدالنبى سالمه عبدالفتاح

عمرو على بكر منصور

عمرو معتمد عبدالملك احمد

عمرو نبيل رجب سيد

غاده رجب محمد عبدالفتاح

غاده طارق حلمى احمد

فاروق حشمت رشاد ابوزيد

فاطمه محمد علي عبداللطيف

فاطمه محمود على عبد السيد

كريم شريف سليمان محمد

كريم محمد سيد عيسى

كريم محمود عبدالحميد 

لبني محمد عوض خليفهعبدالحليم

محمد ابراهيم سليمان ابراهيم

محمد احمد حسين الصاوي

محمد اشرف عواد عبده جاد

محمد جابر متولى ابراهيم

محمد حسين احمد احمد

محمد حمدى عزت حميده

محمد خلف عبدالحكيم محمد

محمد راجح حشمت امين

محمد سعيد سليمان السيد يسن

محمد سعيد محمود محمد
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محمد طارق شعبان احمد

محمد طارق محمد كمال احمد 

محمد عابد صدقى عبد الحافظذكى

محمد عبدالنبى حامد فوده

محمد عالء حامد عبدالهادي

محمد فتحى محمد مهنى

محمد فريد شعبان عبد الحميد

محمد مجدى فؤاد ابوالعال

محمد مخلف عبدالرشيد 

محمد مسلم انور محمودعبدالباقي

محمد منصور حزين عبدالحافظ

محمد نادى عبدالحليم دسوقى

محمد ناصر على الصفى محمد 

محمد ناصر محمد حسنمحمود

محمد وائل على على

محمد وجيه عبدالعليم على 

محمد ياسر فاروق محمدالحاج

محمد يسرى عبدالمحسن شريف

محمداشرف محمد على السيد

محمود ابراهيم راضي محمد

محمود احمد محمد اسماعيل

محمود حسان فوزى محمد

محمود عالء محمود احمد
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محمود عمر عبدالصالحين 

محمود ماهر محمد شحاتهعثمان

محمود محفوظ عرفه احمد

محمود محمد شحاته محمود

مختار ايمن مختار علي

مروه محسن صبحي كامل

مروه محمد حسب هللا محمد

مصطفى حمدان محمد اسماعيل

مصطفى فرج عبدالوهاب صالح

مصطفى كامل عبد الحليم مجاهد

مصطفى مختار احمد السيد

مصطفى ناصر سالمه مصطفى

معاذ جمال عبدالخالق عبدالحليم 

منصور ربيع جمعه عبدالعظيمالسنباطى

منه هللا عصام محمد منير محمد

منه هللا محمد حسان سيد

منه هللا محمد حسن احمد

منيره احمد عبد التواب قرنى

مهند عادل محمد يوسف

ميرنا شوقي سيد عبدالنبي

نجوى مصطفى احمد ابراهيم 

نجوي شعبان السيد محمدمحمد

ندا سعيد محمد رجب طلبه

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



 (7): رقم المجموعة

 انتســــــــــــــــــــاب

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة] 2021-2020السنة الدراسية 

سميرة سعيد.أ& محمد عبد الغني .د& أيمن صالح .د: المشرف األكاديمي    جامعة المنيا مكان التدريب

10 : 8يوم الخميس من (3)قاعات علوم      كلية دار العلوم

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطـــــــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر .......شهر 

ابراهيم عزت عبدالمعز محمود

«  التدريب الميداني»كشف توزيع الطالب على 

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

ندى محمود عبدالمجيد ذكى 

ندى نصر صبحى محفوظمتولي

ندي احمد ابراهيم عبدالغني

ندي عاطف رجب عبدالحميد

نسمه ابراهيم عبدالغنى ريحان

نفيسه احمد بكر ابو الليل

نورهان خالد حشمت كيالنى

نورهان شريف سعد منصور

نورهان عالء نورالدين سالم

نورهان محمود عبدالنبي توفيق

نيره عصام عبدهللا علي

نيره نصر احمد سيد

هاجر حسني محمد محمد

هاجر حمدى صادق محمد

هاجر خالد بدوى مهنى

هاجر سيد اسماعيل خلف

هاجر سيد محمود على عبيد

هايدى خالد جالل محمد

هايدى هشام حسن عبدالقادر

هدى جمال حليم صالح

هدي مصطفي محمد عبدالغني

هدير رجب اسماعيل محمد

هدير مصطفى محمد ابراهيم
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هند محمد ابراهيم محمد

هند محمود عبدالسميع علي

يارا احمد محمد احمد

رغده خالد احمد محمد

ساره بليغ حمدى محمد

ادهم محمد حمدى عبدالمعز

على امين فهمى امين

ياسمين محمد عبدالسميع 

يوسف رضا سيد علىابراهيم

عيد محمد عيد حسين

والء صالح فهمى الماس

وليد جمال سعيد على

وليد محمد جابر شيخون

يارا محمد السيد اسماعيل

فضل فوزى فؤاد عسران

يوسف شعبان اسماعيل 

يوسف عوض ابراهيم علىعبدالغني

مصطفى ممدوح كامل محمود

هاجر سعد عبدالرحمن محمد
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