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   .١  نحو  اسراء جمال عبد الرحيم محمود

   .٢  النحو  امل حسنى كمال حسن
   .٣  النحو  حامد فولى حامد عبد الحسيب
   .٤  النحو  حوريه عيسى عبدالحميد فرج

   .٥  النحو  رانيا مصطفى زغلول عبدالعظيم
   .٦  النحو  زھراء رفعت محمود احمد

   .٧  النحو  كريمه محمد كامل سرى الدين
   .٨ نحو محمد حسين عبدهللا حسين

   .٩  النحو  محمد حمدى اصمعى مخلوف
   .١٠  النحو  محمد خالد ابو الحسن محمد

   .١١  النحو  محمد عبدالعظيم فھمى عبدالعظيم السيسي
   .١٢  النحو  محمود محمد مصيلحى ابراھيم زيدان

   .١٣  النحو  مياده فؤاد ابراھيم محمد
   .١٤  النحو  يحيى السيد السيد فھمى
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   .١ علم اللغة ابوالعال محمد عبدالحميد ابوالعال
   .٢  علم اللغة  احمد حسن محمد محمد سالمه
   .٣ علم اللغة احمد فتحى عبدالحميد محمد
   .٤ اللغةعلم  اسراء عبد الفتاح سعد أمين

   .٥ علم اللغة اسراء فاروق كرم عبدالفتاح محمد 
   .٦  علم اللغة  اسالم محمد عبد العليم احمد 
   .٧ علم اللغة اسالم محمود عباس محمود 

   .٨ علم اللغة ايمان اشرف ذكى عبدالجابر
   .٩ علم اللغة ايمان بدوي طه احمد

   .١٠ علم اللغة ايمان حاتم محمد عبدالنيى
   .١١ علم اللغة ايمان خلف عبدالرحيم عبدالحافظ

   .١٢ علم اللغة ايمان محسن احمد محمد
   .١٣ علم اللغة ايه حمدى لبيب احمد

   .١٤ علم اللغة ايوب محمد عبدالعليم عثمان
   .١٥ علم اللغة سيد حمدى عويس احمد

   .١٦ علم اللغة عبدهللا محمود احمد محمد
   .١٧ علم اللغة كريم حسن مسلم ھالل

   .١٨ علم اللغة كمال محمد كمال محمد اسماعيل
   .١٩ علم اللغة ھشام حسن رجب خفاجة

@ @
@ @@



 

 جامعة المنيا
 كلية دار العلوم

@òrÛbrÛa@òÓŠÐÛa@pb––¥@M@lbnãa@
RPQXMRPQX@@

{æë†vn½a} 

@l…þa@—–¥@ZbĆrÛbq@ @
   .١ أدب احمد محسن طلعت احمد

   .٢ أدب اميره جمال عاشور ابراھيم
   .٣ أدب بدريه ايمن خلف عبد النعيم

   .٤ أدب بسمه معتمد محمد عبدالموجود
   .٥ أدب رانيا ربيع ماھر عبدالجواد

   .٦ أدب عبدالناصر محمود سليمانسمر 
   .٧ أدب شاھنده احمد محمود احمد

   .٨  أدب عبد الرحمن احمد باشا احمد
   .٩ أدب عبدالرحمن احمد راغب زين الدين

   .١٠ أدب فاطمه احمد محمد السيد
   .١١ أدب كريم حسن محمد عبدالنعيم

   .١٢ أدب مصعب حسن محمد عبدالباقى
   .١٣ أدب منه هللا عثمان عبد العزيز عبد العاطى
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   .١ بالغة ابراھيم اسماعيل عبدالمعز عبدالعزيز

   .٢  بالغة احمد محمد توفيق عثمان 
   .٣  بالغة احمد محمد عبدالعزيز تونى 

   .٤  بالغة  احمد نور الدين عبد الجيد محمد بركات
   .٥  بالغة  احمد ھالل عبدالغنى زيدان
   .٦ بالغة اسالم ھشام عبدالمنعم محمد
   .٧ بالغة اميمه بھاء الدين محمد فارس
   .٨ بالغة جمال عبدالناصر فولى محمد

   .٩ بالغة حسناء صبحى عيد السيد
   .١٠ بالغة زھراء رضا محمد مھنى

   .١١  بالغة عبد الرحمن سيد محمد محمد
   .١٢ بالغة مازن محمد محمود محمد الحمامى
   .١٣ بالغة محفوظ رجب ابراھيم عبد الجواد
   .١٤ بالغة محمد عبدالناصر محمود صديق

   .١٥ بالغة خليفهمحمود احمد عبدالعزيز 
   .١٦ بالغة محمود محمد عمر سليم
   .١٧ بالغة مريم سعيد محمد محمد
   .١٨ بالغة مصطفى طه توفيق عمر

   .١٩ بالغة ھدير جمال عبدالرحمن امام
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   .١ شريعة االء سيد احمد محمد

   .٢  شريعة  سفينه محمداحمد سعد 
   .٣  شريعة  اسراء احمد ابراھيم عرابى

   .٤ شريعة بسمه عبد العزيز عبد الحميد سليمان
   .٥ شريعة جھاد سالمه صديق الضبع محروس

   .٦ شريعة حسن مصطفى حسن اسماعيل
   .٧ شريعة حماده سيد محمد محمد

   .٨ شريعة رحاب احمد حلمى نورالدين
   .٩ شريعة رشاد حمدان رشاد يونس

   .١٠ شريعة عبدالرحمن صبرى عبدالوھاب مصطفى السيد
   .١١  شريعة  عبدهللا عبدالناصر كامل ابراھيم

   .١٢ شريعة محمد خميس محمود فرج
   .١٣ شريعة محمد ماھر مصطفى عبدالغنى

   .١٤ شريعة محمد محسن فاروق عبد المحسن
   .١٥ شريعة محمود صالح محمود حميدة

   .١٦ شريعة محمود فتحى عبدالمقصود على
   .١٧ شريعة محمود ھماممحمود فوزى 

   .١٨  شريعة  مروه ناجح محمد محمد
   .١٩ شريعة منى محمد محمود سيد

   .٢٠ شريعة ھشام رجب محمد عبدالحافظ
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   .١  فلسفة  اسراء ناصر ھاشم عبدالرازق 

   .٢ فلسفة دنيا تامر محمد سليمان
   .٣ فلسفة سلمى نادى رمضان عبدالحليم

   .٤ فلسفة طارق عماد محمد معتمد
   .٥ فلسفة طه فتحى فريد ابو زيد

   .٦ فلسفة عبد الرحمن قرنى حسن سعيد
   .٧ فلسفة عبدهللا ناصر جابر نظير

   .٨ فلسفة محمد شرقاوى تقى سيباويه
   .٩ فلسفة محمد محمود فھمى بھجات

   .١٠ فلسفة محمد ناصر مرزوق عبدالغنى
   .١١ فلسفة محمود ابوالعباس مصطفى اسيد

   .١٢ فلسفة محمود طه محمود محمد
   .١٣ فلسفة محمود محمد بيومى صابر
   .١٤ فلسفة محمود ناصر ناجى زيدان
   .١٥ فلسفة منى احمد دكرورى احمد

   .١٦ فلسفة محسن محمد غريب موسى ھانى
   .١٧ فلسفة وليد انور سعد الدين فضل
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   .١  التاريخ  اسراء احمد ابراھيم عرابي احمد

   .٢ التاريخ اسماعيل شعبان عواد غانم
   .٣ التاريخ ايه عالء حمدى احمد

   .٤ التاريخ ايه عالء محمد عبدالعزيز
   .٥ التاريخ جھاد عبدالعاطى عبدالملك محمد

   .٦  التاريخ جھاد محمد احمد محمد
   .٧  تاريخ  حازم ناجح محمد توفيق

   .٨ التاريخ حسام عبدالقادر احمد شمس الدين
   .٩ التاريخ حسناء مصطفى محمود فزاع

   .١٠ التاريخ خالد خلف عبدالعليم عبدالعاطى
   .١١ التاريخ سھيلة عبيد عبد الظاھر عبد العال

   .١٢ التاريخ عال ناجح اسماعيل محمد
   .١٣ التاريخ على احمد عبدالسالم ابواليزيد
   .١٤ التاريخ كريم محمد محمد عبدالفتاح
    .١٥ التاريخ ناديه محمود عدلى محمود

   .١٦ التاريخ ھدير مسعد محجوب السيد محجوب
   .١٧ التاريخ يمنى حسن فرحات مصيلحى
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