
رقم المجموعة: (١)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

احمد سيد عبدالدايم عبدالجابر

احمد اشرف شعبان احمد

ابراھيم اسماعيل على ابراھيم

شھر .......شھر .......

احمد حسن عبدالعاطى بھلول
احمد حمدان احمد على

احمد سامح احمد حسن

ابراھيم كمال عبدالعزيز كريم
ابو بكر عاشور محمد عبد العزيز
احمد ابراھيم عبد الحفيظ محمد

احمد ابراھيم عطيه سجيد
احمد احمد عبدالحميد احمد

شھر .......

احمد شافعي محمد محمد

احمد ربيع محمد على حسن
احمد رمضان انور فھيم

احمد رمضان حشمت مدنى

احمد خلف صالح عبد الحميد

احمد حجاج يوسف سليم

kÛbİÛa@lbîËë@‰ìšykÛbİÛa@pbu‰…@@@@@

آمن ممدوح توفيق مرسى

إشراف أكاديمي

احمد بدرى مخلوف محمد

احمد اسماعيل احمد عيد

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد إبراھيم مدنياسم المدرسة:

مدرسة الشھيد عبد المنعم

احمد اشرف فتحى عبدالرحمن

âkÛbİÛa@áa

kÛbİÛa@pbãbîi@@@@@@@@

ìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

       جامعة المنيا

@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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

احمد محمد المھدي عويس محمد
احمد محمد عبادي طايع

احمد محمد عبدالستار قاسم
احمد مفتاح مرعى عبد الظاھر

احمد ممدوح صالح محمد

احمد على عبد العزيز حسانين
احمد فوزى جابر على

احمد كمال احمد عبدالرحمن
احمد ماھر فتحي عبد المالك

احمد محمد احمد محمد
احمد محمد احمد محمود

احمد عبدالجواد الشاذلى محمد
احمد عبدالرحيم حسن محمد
احمد عبداللطيف محمد دريدي

احمد عبدالناصر عبدالغنى 
احمد عزب ابراھيم طها

احمد على احمد عبدالھادى

إشراف أكاديميشھر .......

احمد شحاته مصطفي نورالدين
احمد صالح احمد عبد العال

احمد عاشور فارس عبدالقوى
احمد عاطف عقيلة عبدالكريم

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

مدرسة شلبي االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي:  أ.د حافظ محمد جمال 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: (٣)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

اسالم على خلف تمام
اسالم علي عالم عثمان
اسالم محمد احمد محمد

اسالم نصر عثمان ابو زيد
اسماعيل شادى محمد احمد

اسالم ابوخنجر عبد الرحيم احمد
اسالم السيد محمد جبالى

اسالم حسين عبد الرحمن خليفة
اسالم حسين عبد السميع الطيب

اسالم عامر محمد فراج
اسالم على حسين على

اسامة بدرى عبدالحميد 
اسامه احمد علي سعيدال

اسامه حسن محمد السنوسى
اسامه حمدى عبد النعيم بكر

اسامه سيد محمد عبادي
اسامه عثمان عباس حسين

إشراف أكاديميشھر .......

احمد نبيل مطريد محمود
احمد يوسف عبدالسميع محمد
ادھم محمد زھرى عبدالرحيم

اركان حربى احمد محمد

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

محمد فريد االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د. أحمد راشد 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: (٤)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

بسام شعبان عبد الرازق محمود
بسام فوزى فاوى عالم

بالل خليفة عبد الوھاب عبد 
تامر اشرف سيد صديقالقا

جاب هللا عبدالرازق عيد جاب هللا

ايمن صالح صابر ابراھيم
ايمن عبد الھادى محمد سالمة

ايھاب على ابراھيم احمد
ايھاب محمد عبدالقادر عبد السيد

باسم حمدى عبد هللا محمود
باسم عدلى ابوالوفا محمد

الحسن عبد الرحيم يوسف 
ل ا الحسين محمد ابوالفضل حسينا

السيد محمود خلف محمود
المدثر محمد عبد الكريم رشيدي 

ايمن االمير بسطاوى احمدا
ايمن خلف هللا محمد عبد العليم

إشراف أكاديميشھر .......

اسماعيل محمد الملقب ابوالقاسم 
اشرف اسماعيل ابراھيم احمدطه

اشرف نادى ابو طالب محمد
التھامى عبد المنعم حسن يونس

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

 معھد إعداد الدعاة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي:   أ.د محمد شرف الدين خطاباسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١

حسن فتحى عبد المولى حسان
حسين ابراھيم محمود سيد محمد

حسين عبد الحميد محمد عبد 
حسين عبدالمالك محمد علىال

حسين على شبيب العجمى
حسين محمد السيد سليم

حسام صالح حامد عبدالمنعم
حسام كمال وھيب يوسف
حسام محمد علي عبد هللا
حسام مھدى محمد عوض

حسب هللا يوسف احمد عبدهللا
حسن عطا عبد العزيز موسى

حافظ عماد الدين حافظ يوسف
حامد حميد حامد حسن

حسام سعد محمد عبد النعيم

جابر ثابت حامد عبدالرحيم
حاتم خالد محمد عليان

حازم حجازى حلمى احمد

شھر .......

 االتحاد اإلعدادية بنين       جامعة المنيا

شھر .......

حازم رشيد عبد المنعم احمد
حازم متولى على متولى عليوه

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

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
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: (٦)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

شاھر محمد الصغير احمد حسين
شرقاوي حافظ محمد عبد الوھاب

شريف حسن صادق صبح
شريف حمدى ابوزيد محمود
شعبان مخلوف حسن رضاهللا

خالد ناتج محمد غريانى
خير جاد خير أحمد

رائد احمد محمد الشناوى
رضا سعيد عبد العزيز عبد 

زياد اشرف محمد تھامىال
سعد  حزام محمد الدوسرى

خالد احمد احمد عبدالجواد
خالد احمد محمود احمد

خالد اشرف حمدان محمود
خالد جمال احمد مرسى

خالد عبدالناصر محمد احمد
خالد كمال كامل جابر

إشراف أكاديميشھر .......

حمدى محمد حمدى عبد الصبور
حنان صالح محمد حسن

خالد ابراھيم رمضان ادريس
خالد ابراھيم عبد الراضي حسن

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

طارق بن زياد االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي:أ.د. ممدوح محمد عبد الرحمناسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

عبد الرحمن منتصر ناجى حسين
عبد السميع كرم عبد السميع 
عبد هللا احمد حمزه عبدالرحمن
عبد هللا سمير شحاته عباس
عبد هللا محمود مصطفى احمد

عبد الحميد محمد حمدين نصر
عبد الرحمن احمد طاھر عبد 

ظ عبد الرحمن اشرف كامل عبد ال
الل ز ز عبد الرحمن خالد ناجى محمدال

عبد الرحمن طه محمود عبد 
ل عبد الرحمن محمد سيد احمدال

طالل محمد خليف شريان
طه احمد سيد محمد
طه سيد بخيت محمد

عادل خالف عبدالجابر عامر 
عادل عبدالرحمن السيد عثمانهللا

عبد الحميد شلبى ابراھيم 
طف

إشراف أكاديميشھر .......

صالح سالم عبدالعظيم السيد
صالح فاروق صالح ابراھيم

صالح ابراھيم حلمى عبدالرسول
طة جمال طة سيد

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

الشھيد محمد جمال اإلعدادية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.أشرف سمير توفيقاسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

ريھام سالمه محمود احمد
ريھام صالح محمد عبدالرزاق
ريھام عزالدين عبدالاله عباس

ريھام عصام عمر محمد

ريحاب حسن احمد حسين
ريم اشرف طرھوني سعيد

ريم عبد الحي عبد الراضى عبد 
ريھام ابراھيم الحوتكى ال

ريھام جمال عبد العزيز محمدال
ريھام ربيع سيد على

رقية محمد احمد حسن
رقية مستور حسن عبد الجواد
رندا عماد الدين سيد محمد

رندا محمد عبدالمطلب 
رودينه رمضان جاد علىال

رويدا حسن شبيب عبد الرحيم

إشراف أكاديميشھر .......

رضا فاروق زكى احمد
رضوه على عبد العال خليل

رضوى عبد الوھاب عبد العظيم 
رغده صابر عطا عبدالجوادا

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

 الفاروق ت أ       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.محمد أحمد عبد الصبوراسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

اسراء عبد الرحيم عبد الرحمن 
اسراء عبد الفتاح عبد الموجود الال

اسراء عبد القادر عبد هللا محمد
اسراء على صادق عبد الظاھر

اسراء علي صالح علي
اسراء فتحي عبد المالك عبد 

ال ال

اسراء حسن محمد كيالنى
اسراء خلف محمد قطب

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

احالم مجاھد على ھاشم
احالم محمد محروس محمد

اسراء جمال ربيع عبد المحسن
اسراء جمال محمد حسن
اسراء حسام خلف احمد

اسراء حسن عبد هللا خليفه

إشراف أكاديميشھر .......

إسراء نادى أمين على
آيه  احمد على  كمالى

ابتسام ابراھيم اسماعيل عبد 
ل ابتسام رمضان عبد الحميد محمدال

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

أ.د. عبد الجواد شعبان الفحامالتجريبية ٢ (ابتدائي)       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي:اسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

اسماء جمال بندور محمد
اسماء جمعه حسن عبدالعظيم

اسماء حسن احمد محمد
اسماء حسن رياض على

اسماء حسن عبدالال عدوي

اسماء احمد ابو زيد مھني
اسماء احمد صالح نظير
اسماء احمد فھمى محمد
اسماء اسامه احمد محمد

اسماء اشرف عباس عبدالعزيز
اسماء اكرام شعبان علي

اسراء محمد لطفى محمد
اسراء محمد محمود عبد العزيز
اسراء مختار محمد عبد الجواد

اسراء مصطفي عبد النبي 
اسالم عزت شعبان سعيدطف

اسماء أحمد خليل إبراھيم

إشراف أكاديميشھر .......

اسراء فتحى مرسى مرسى
اسراء فزاع عبد الحميد السيد

اسراء محمد ابراھيم طلبة
اسراء محمد احمد محمد

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

د.منتصر نبيه محمد عمر مكرم االبتدائية - شارع الشيخ حسن       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي:اسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

اسماء محمد حسن حسب النبى
اسماء محمد خلف هللا راشد
اسماء محمد ربيع محمد

اسماء محمد عبد المنعم توفيق
اسماء محمود عبدالھادى 

افظ ال

اسماء عبد الفتاح عبد العظيم 
اسماء عبدالرحمن عرفه 

اسماء علوانى جالل عبدالعالال
اسماء علي حسن علي

اسماء عماد محمود عبدالباقى
اسماء محمد بكري علي

اسماء رشيد عبداللطيف عيسوى
اسماء سعد محمود عبد السالم
اسماء شعبان عبدهللا ابراھيم

اسماء صالح الدين احمد حسن
اسماء عادل جبيلى حسن

اسماء عبد الغنى خطاب محمد

إشراف أكاديميشھر .......

اسماء حسين محمد حسين
اسماء حمدى محمود غانم
اسماء خالد على عبد المنعم

اسماء رجب عبدالصانع عيسى

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

السادات الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
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: (١٢)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٣

الشيماء السيد حمدى احمد
الشيماء عبدالمنعم مسامح طلب
الشيماء عالء الدين لطفى احمد
الشيماء محمد عبد البديع محمد

امل محمود عبد الحكيم عبد المعز

االء رجب مسعد عوض
االء كمال صالح كمال

االء محمد فايز عبدالرازق
الحسناء عزالدين عبده سيد

الزھراء عبد الحليم عبد الغنى 
الزھراء مصطفى محمد 

ك ال

اصالة بركات محمد عبد الشافي
اال جمال صبرى عبدالحافظ

االء جعفر محمد احمد
االء حسين محمد سيد
االء حمد محمد عوض
االء ربيع نجيب السيد

إشراف أكاديميشھر .......

اسماء مفتاح جوده مفتاح
اشرقت حسين شعبان ابراھيم

اشرقت خالد عبد الفتاح يوسف 
اشطه رمضان توفيق حسونهن

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

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

اماني فتحي مفتاح احمد

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.تامر محمد عبد العزيزاسم المدرسة:

عمر بن عبد العزيز االبتدائية       جامعة المنيا

@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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

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

انتصار عيسى احمد عبد الراضي

اميره عصمت ثابت على
اميره محفوظ عبد الجواد احمد

اميره محمد امير حسين
اميره محمد رجب على

اميره محمد عبدهللا عبدالجواد
اميره مصطفى مندور احمد

اميره الربيعي محمد احمد
اميره حمدى عبد العظيم محمد

اميره رمضان عبد الرحيم حسين
اميره سمير عبدهللا معتمد

اميره عادل سيد احمد
اميره عبد العزيز على احمد

إشراف أكاديميشھر .......

اميرة سيد زكي سيد
اميرة عبد الباسط محمد اسماعيل

اميرة عبد العزيز عبدالرحمن 
اميره ابراھيم اسماعيل محمد

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

السادات اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
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: (١٥)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

ايمان سلطان مبروك سلطان
ايمان سمير محمد اسماعيل

ايمان عاطف علي عبد الحميد
ايمان عبدالستار فراج احمد
ايمان على عبدالنعيم محمود

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

ايات سعيد عبدالرازق سيد
ايات صالح محمد عبد الرسول

ايات محمد محمود محمد
ايات مصطفى داخلي عبد الحميد

اية سيد انور على
اية محمود محمد عبد الظاھر

إشراف أكاديميشھر .......

انغام على فخرى على
انھار صالح محمد عثمان
ايات حمدى سعد حسن

ايات سعد عبد هللا محمد سعد

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

 المنيا الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي:  أ.م.دحنان علي طهاسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

ايه خيرى محمد عبدالقادر
ايه رجب عبد السالم احمد
ايه رضا حسن ابراھيم

ايه سالمه محمد عبد السالم
ايه سميح ذكي محمود

ايه السيد محمد السيد
ايه ايمن مؤمن عبد اللطيف

ايه بھاء كمال إبراھيم
ايه جابر خلف على
ايه جمال احمد محمد
ايه جمال غانم محمد

ايمان محمود محمد محمود
ايمان نادى محمد عبد العزيز

ايمان ھالل مختار طه
ايمان ھمام محمود محمد

ايمان ياسر حسن نشأت عيسى
ايناس احمد ابو الفتح احمد

إشراف أكاديميشھر .......

ايمان عماد عبد الحي عبد الحفيظ
ايمان محمد سعيد عبد ربه

ايمان محمد سيد احمد
ايمان محمد فھمى اسماعيل

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

 دماريس اإلعدادية المشتركة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د محمد محمدصالحيناسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

ايه يوسف محمد مختار
بدور محمد ريان عبد الكريم
بسمة خطاب عبد اللة عرابى

بسمة كمال عيد شحاتة
بسمه احمد عبدالعاطى التقى

ھبه اشرف عزت محمد (رابعة)

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

ايه مكرم رفعت عبد الباقىال
ايه نجاح سعد احمد

ايه وجيه سرى الدين كامل

ايه على حسانين على
ايه على عبد الغني على
ايه قدرى محمود بخيت

ايه كمال الدين حسين مرعى
ايه كمال سعد جاد المولى
ايه محروس شعبان عامر

إشراف أكاديميشھر .......

ايه سمير عبدهللا عيد
ايه سيد فكرى عوض

ايه طارق حسن عبد النبى
ايه عالء حسنى حمدان

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

السالم الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.د محمد علي محمد الجندياسم المدرسة:

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

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



رقم المجموعة: (١٨)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٣
٢٤

جيھان على جمعة عبد هللا
حسنا صبحي موسي دياب
حسناء حسان حسن احمد

حسناء فتح هللا ابراھيم احمد
حسناء محمد حسن عبد الحكيم

جھاد عاطف رفعت محمد
جھاد عامر شعراوى عمر

جھاد عبد العاطي كامل خلف
جھاد عماد الدين عزيز الدين 
جھاد مشرف شعبان مشرف
جيھاد احمد عبد الجابر احمد

تھانى خالد احمد حسين
تھاني عبدالبر محمد احمد
ثناء عصام مصطفى طه
جھاد تقى محمد احمد

جھاد حجاجي يوسف عمر
جھاد ذكى امين بكرى

إشراف أكاديميشھر .......

بسمه حسن على بكرى
بسمه طاھر محمود  محمد
تغريد محمد عبدالغنى حافظ
تقوى شعبان عبد الغنى طلبه

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

المشرف األكاديمي: أ.د محمد سيد كامل

 أبناء الثورة االبتدائية - ش عثمان – بجوار مجمع المصالح       جامعة المنيا

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

ريھام رشاد نصر الدين محمد
داليا محمد جمال حسن

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
اسم 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 إشراف أكاديميشھر ....... âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر .......شھر .......شھر

المشرف األكاديمي: أ.د محمد سيد كامل

 أبناء الثورة االبتدائية - ش عثمان – بجوار مجمع المصالح       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
اسم المدرسة:

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

٢٥
٢٦

االء محمد على الدين ابراھيم 
ز ز سمر شريف عبد الفتاح محمدال

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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١

دعاء اسامه فاروق عبدالعال
دعاء حسن عارف حسن

دعاء حمدى كمال عبد النظير
دعاء عبدالعظيم ابو بكر ابراھيم

خلود فراج محمود الطاھر
داليا أحمد محمود سيد

داليا شعبان احمد سليمان
داليا فتحى خلف عبد اللطيف
داليا محمود محمد على محمد

داليا مصطفي محمد زكى

حنان محمد محمد محمد
خديجة سيد عبد المحسن عليوه

خديجه ابراھيم محمد محمد
خديجه محمد محمود عبدالعزيز
خلود رمضان محمود عبدالمجيد

خلود على محروس كامل

إشراف أكاديميشھر .......

حنان ابراھيم امين توفيق
حنان حمدى حامد عبدالحكم
حنان شريف عبدهللا حسن
حنان فتحى سليمان ضوى

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

شلبي ت. أ       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د الشيماء 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: (٢٠)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

راندا رضا احمد عبد الماجد
راندا محمد مياز محمد

رانده اسماعيل محمد ايوب
رانيا احمد عبد الوھاب حسين

رانيا حسن محمد حسن

دينا عبدهللا محمد احمد
دينا عصمت محمد بيومى
دينا ماھر عبدالفتاح على

دينا نجا عبد هللا سعد
رؤى طه عرفان محمد

رابحة خلف انور عبد الحميد

دعاء محروس فاروق سعد
دعاء محمد السيد محمد

دعاء محمود صابر عبد الباقى
دولت على عبد الغفار موسى

دينا جمال على حسن
دينا خلف عبد الرزاق عبد الاله

إشراف أكاديميشھر .......

دعاء عبدالماجد احمد فرج
دعاء فوزى محمد انور زيدان
دعاء ماھر عبد الحسيب محمد

دعاء مبروك نادي شحاتة

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

معھد الفتيات األزھري اإلعدادي - بجوار مستشفى الجامعة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.د نصاري فھمي محمداسم المدرسة:

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

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



رقم المجموعة: (٢١)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

رحمه رضا فتوح عبدالفتاح
رشا حسن محمود محمد
رشا على محمد عمر

رضا سعد عبد الحميد على
رضا عبد الستار محمد محمد

رباب محمد محمود على
رحاب حامد على يس

رحاب شعبان محمد محمود
رحاب فوزى رسمى محمد

رحاب يحي زكريا نمر
رحمة جابر عبد الفتاح جاد الرب

رانيا محمد اسماعيل محمد
رانيا محمد سيد محمود

رانيا مصطفى احمد دسوقى
رانيا معجب جاسر عبد النعيم

رانيا نادى احمد على
راويه خالد على تھامى

إشراف أكاديميشھر .......

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

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

مدرسة الحديثة اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
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: (٢٢)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٣

عالء محمود توفيق على
عالءالدين على عبد الراضي على

على ابوبكر محمود عمر
على جمال على محمد
علي جمال محمد نوار

عبدالقوى محمد  عبدالقوى 
اط عبدهللا خلف عبدهللا حسنال

عبدهللا عبدالقادر عبدهللا راجح 
ت عصام قداره سليم اسماعيلال

عطا عبدالمعتمد عبدالفتاح مزيد
عطيه عمارى عطيه سيد

عبدالرحمن شحاته محمد صالح
عبدالرحمن عادل عبدالرحمن 

عبدالرحمن عالءالدين كمال امينل
عبدالرحمن فرغلى عبدالرحمن 

ا عبدالرحمن محمد عبدالحميد ت
عبدالرحيم محمود ابوسمره ال

ظ ال

إشراف أكاديميشھر .......

عبد الوھاب احمد محمد فھمى
عبد الوھاب خالد محمد عبد 

ا عبدالحليم سعيد محمد علىال
عبدالرحمن خالف محمد احمد

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

الشھيد االبتدائية - أبو ھالل       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.محمد طهاسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
شيماء احمد عبد الرحمن علي ٢٣

ساره أشرف عبد المقصود عبد 
ساره ابراھيم محمود احمدال

ساره جمال سيد عبد الغنى
ساره حسين عبد المنعم توفيق
ساره عاطف عبد الحميد يوسف
خديجة محمود مھيدى مھيدى

زينب علي محمد عبد المنعم
زينب عمر شعبان تغيان

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

زينب احمد على احمد
زينب رمضان عبد العزيز عبد 

ا زينب عاطف حلمى عبدالوھابال
زينب عبد الرحمن محمود عبد 

زينب عبدالحكيم سعيد علىال
زينب عبدالوھاب محمد محمد

إشراف أكاديميشھر .......

ريھام محمد عبد العظيم عبد 
ال زھرة محمد جمال احمدال

زينب أشرف علي محمد
زينب احمد عبد الفتاح حسين

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

دماريس االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.د السيد محمد 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: (٢٤)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١

سمية خالف عبدهللا السيد
سمية عبدالصبور قرين محمود
سميه احمد محمد عبدالظاھر
سميه محمد احمد عبدالغنى

سلمى خالد جمال شعبان
سلمى يحيى مصطفى صبرى

سلوي جمال محمد احمد شافعي
سماح حسنى احمد محمود
سمر صالح محمود سيد

سمر عادل عبد المنعم طرفاوى

سالمه عبد المنعم محمود 
ل ا ساميه محمد تونى اسماعيلا

سحر رضا فتحي إحمد
سحر فولى خيرى احمد
سعديه قاسم عطا محمد

سعيده سرور عبادى على

إشراف أكاديميشھر .......

ساره عبد الحميد صادق عطا هللا
ساره عبدالرازق كامل محمد
ساره عماد عبد الحميد محمد

ساره فولى خيامى محمد

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

كفر المنصورة اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د. جمعة إسماعيلاسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

احمد عبدالفتاح سيد حسن
احمد فتحى غرباوى على
احمد كمال فتحى حسن

احمد كمال محمد ابو بكر
احمد محمود عبدالفتاح على

احمد سمير محمود مصطفى
احمد سيد احمد محمد
احمد سيد بيومي سيد

احمد صالح مرسى سيد
احمد عبد الباسط جعفر احمد
احمد عبد النعيم كيالنى عبد 

ا ال

احمد اسماعيل صابر عبد الوھاب
احمد جمال السيد احمد
احمد جمال على عبده

احمد حسين ابو زيد منتصر
احمد حماده على محمد

احمد خلف عبدالعزيز سطوحى

إشراف أكاديميشھر .......

ابراھيم جميل عبد العزيز ابراھيم
ابراھيم حيدر سيد محمد

ابراھيم محمد ثابت محمد شريعى
ابراھيم محمود جوده احمد

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

االتحاد اإلعدادية بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.محمد علي محمد إسماعيلاسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

حسام شعبان امين محمد
حسين عاصم حسين سليمان

حسين عزالرجال مختار حسين
حماده قرشى احمد كيالنى
حموده محمد حسن فرج

اشرف عثمان حمدى مرسى
امير ثابت محمد عليان

ايمن محمد فخرى جاد الكريم
بھاء الدين مھران محمد مصطفى
جمال عبد الناصر فھمى محمد

حسام الدين مصطفي محمد عبد 
افظ ال

اسامه احمد عبدالولى جاد
اسالم جاه الرسول عبد الوھاب 

اسالم عبدالرحيم طلعت عثمانل
اسالم محمد  محمد ابوالدھب

اسالم محمد على محمد
اسماعيل جمال ماھر عبد الكريم

إشراف أكاديميشھر .......

احمد مصطفى محمد عبد الجواد
احمد ناجى محمد صالح

احمد يسرى كامل عبداللطيف
اسامه  حسن احمد محمد

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

السالم الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.نمر أحمد نمراسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

طارق محمد محمود حسن
طه حسين عيسوى عبدهللا

طه ربيع عبدالنعيم اسماعيل
طه عاشور محمد طه

عبد الرحمن حسن عبده يوسف

شريف محمد محمد فرجانى
شلبى ناصر شلبى عبدالرحمن

صالح احمد صالح محمد
ضياء محمود علي يوسف
طارق سيد موسى عبادى

طارق عبد الرحيم عطاهللا عبد 
ا ال

رجب شوقى عبد الھادى تونى
رضا على احمد محمد

رمضان عامر سعد محمد
سامح احمد سعد زغلول حسن

سامح رميحى عبدالحفيظ 
سيد يحيى سيد محمدال

إشراف أكاديميشھر .......

خالد صالح الدين حبشى محمد
خالد مصطفى احمد دردير
خالد مصطفى زكى مھنى

خلف جمال الداخلى عبدالعظيم

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

السالم ٢ االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
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: (٢٨)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

عبدهللا محمد على عبدالعزيز
عالء محسن عبدالسالم صادق

على محمد صفوت على
علي نادي شلقامي محمد

عماد محمد محمود عبد الوھاب

عبدالرحمن سيد فخرى محمود
عبدالرحمن صفوت عارف 

عبدالرحمن ضاحى محمد علىال
عبدالرحمن محمد حسن 

ظ عبدالرحمن نجاح محمد السيدال
عبدهللا احمد بغدادى محمد

عبد الصمد محمود محمد محمد 
عبد هللا احمد حساني اسماعيلال

عبد هللا اسام غنيمه محمد
عبد هللا عبد التواب سيد حسن
عبد الناصر عيسى محمد احمد
عبدالرحمن جالل عبدالرحمن 

ل

إشراف أكاديميشھر .......

عبد الرحمن سعودى محمد عبد 
عبد الرحمن صالح شحاته عبد الك
ك عبد الرحمن قاسم محمد محمدال

عبد الرحمن محمود عبد هللا 

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

المعھد األزھري المطور االبتدائي       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.د عزت شحاتة كراراسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

اسماء سيد صبرى على
اسماء شعبان السيد محروص
اسماء عبد الرحمن سيد عطا

اسماء عالءالدين مصطفى احمد
اسماء على أحمد على

اسراء محمد عبد الرحمن حسين 
اسراء نصر محمد كامل

اسماء بكر نعيم بكر
اسماء حسن عبد الراضى شحات

اسماء زيدان محمد زيدان
اسماء سيد حسين مرسى

أيه اسماعيل عبدالھادى تونى
آيه جمال صديق عبد اللطيف
آيه محمد عبدالعزيز خليل
اسراء طارق فاروق ھاشم
اسراء فؤاد حامد خليفه

اسراء محمد ابراھيم احمد

إشراف أكاديميشھر .......

أمانى عامر علي حسن
آية عامر محمد فؤاد

أية مخيمر حامد عبد الحكيم
إيمان معتصم السيد سلطان

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

عثمان بن عفان االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د.أيمن فتحي عبد السالماسم المدرسة:

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

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



رقم المجموعة: (٣٠)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

اميره احمد حجازي سيد
اميره حشمت عبد الاله على
اميره عوض رياض حسين
اميره فضل زيدان فرجانى
ايمان خالد نور الدين محمد

امل حسن على محمد
امل رأفت توفيق عبد الظاھر
امل محمد صفوت عبدالجواد 
امنيه اشرف سيف النصر احمد

اميرة رمضان احمد تمام
اميرة محمد معتصم عبدالمجيد

الھام عمر امبابى عبد الحفيظ
امانى سالم محمد على

امانى عبيد عمر عبد العال
امانى محمد احمد محمد

امانى محمد حسيب مھران
امانى محمود يوسف محمود

إشراف أكاديميشھر .......

اسماء على محمود عبدالفتاح
اسماء عيون احمد محمد
االء عادل عثمان احمد

الشيماء ربيع محمود على

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

المنتزه االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.م.دمحمد أمين التندياسم المدرسة:

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

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



رقم المجموعة: (٣١)

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١

حنان سيد شوقى محمود
خيريه محمد عبد الدايم سيد

داليا ابراھيم عبد الھادي عبد 
ا دعاء ضاحى خلف اسماعيلال

بسمه عبد النبى حفنى عبدالرحيم
تبارك نزيه صالح عبدالعظيم
جھاد قرشي مصطفى سليمان

جھاد مبارك محمد على
جيھان نصر الدين عبدالفتاح 

ا حنان ابراھيم محمد خليلا

ايه عمر ناجى عبدالحافظ
ايه عيد عبداللطيف محمود

ايه ناصر حسن طاھر
بسمة عبدالعاطى ابو زيد محمد
بسمه جمال عبدالفتاح محمد

بسمه عبد الموجود بدرالدين 
ل ال

إشراف أكاديميشھر .......

ايمان محمد توفيق محمود
ايه خالد سيد عبد الكريم
ايه عرفان مھدي احمد
ايه عالء محمد ابراھيم

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

 معھد الفتيات اإلعدادي األزھري       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: د. حسام محمد عبد الرحيماسم 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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.د. شھير أحمد دكرورياسم المدرسة:

معھد الفتيات األزھري الثانوي - بجوار مستشفى الجامعة       جامعة المنيا

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

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

سناء أحمد محمود عبد القادر
سندس عصام عثمان محمد
سھام الشافعى محمد ابراھيم
سھام حسن امين عبد الحفيظ
سھام شلقامى عثمان شلقامى
سھيله عبدالجابر محى الدين 

سوزان السيد اسماعيل عبد ال
ال سوزان حسن سيد حسينال

سوسن خالد ناجى عبدالعزيز
سوسن عبدالوھاب محمود 

ال سومه محمد فھمي ليسيش
شرين احمد عبدالعزيز احمد
شرين شعبان محمد عباس
شرين على احمد مسعد

شرين على توفيق عباس
شرين محمد عبد السميع يوسف

شريھان احمد سيد محمد
شھده مصطفى أمين محمود

شيرين ابو الدھب حسين عثمان
شيرين عادل عبد التواب حسانين

@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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

عيد محمود محمد احمد
فؤاد محمود فؤاد محمود

فارس فھمى حسين عثمان
فھيد حمد فھيد محمد العجمى

عمر محمد فھمى محمد
عمر محمود على على
عمرو جمام توفيق ليثى

عمرو عبد الفتاح زيان زيدان
عمرو كمال عبد العظيم محمد

عمرو محمد يحيى محمد احسان 
ا ال

علي محمد علي بغدادي
عماد الدين محمد على احمد

عمار ابراھيم محمد عبد العظيم
عمر فتحي علي عبد الناصر
عمر فوزى محمد عبد العظيم

عمر كمال حسين حسن

إشراف أكاديميشھر .......

على حسن عبدالحكيم محمد
علي حسين مصطفي ابراھيم

على عامر محمود عبد اللطيف
على محمد عبدالمجيد عبدالحافظ

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

 االتحاد اإلعدادية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي األول]
المشرف األكاديمي: أ.د. عبد المنعم عبد الحليماسم 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؛


