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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي:  أ.د حافظ محمد جمال الديناسم المدرسة:

مدرسة شلبي االبتدائية       جامعة المنيا

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

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

شيماء أحمد صادق مھدي
شيماء ابراھيم حسن ابراھيم
شيماء احمد ابراھيم محمد
شيماء احمد سالم بحرهللا
شيماء جميل محمد شحاتة

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

شيماء عامر عنتر عبدالمجلى
شيماء عصمت محمد عبدالعظيم

شيماء قطب محمد احمد
شيماء محمد العربى امين محمد

شيماء محمد محمد بكر
شيماء محمود مصطفى محمد
شيماء مصطفى عويس احمد
شيماء مصطفى محمد عمر
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رقم المجموعة: ٢
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محمد ربيع كامل محمد
محمد ربيع محمد ثابت

محمد سامى محمود احمد

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د. أحمد راشد إبراھيماسم المدرسة:

محمد فريد االبتدائية       جامعة المنيا

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

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

محمد تونى عبداللطيف قاسم
محمد جابر عباس محمد

محمد جابر عبدالكريم اسماعيل
محمد جابر محمد احمد

محمد جبريل ابراھيم يوسف
محمد جعفر محمد راضى
محمد جمال السيد محمد

محمد جمال كمال الدين اسماعيل
محمد جمعة ابوالوفا حسانى

محمد حسن عبدالغنى عبدالحكيم

محمد ربيع عبد الحليم محمد 
ف الش

محمد حسين احمد محمد
محمد حسين امبابى حسين
محمد حسين شحاته حسن
محمد خليفه احمد عبد هللا
محمد خليل شوقى خليل

محمد ربيع احمد عبدالمقصود
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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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي:   أ.د محمد شرف الدين خطاباسم المدرسة:

 معھد إعداد الدعاة       جامعة المنيا

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

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

محمد سعد محمد شلقامى
محمد سعودى سرى الدين حسن

محمد شحاته محمد سيد
محمد صبحى عبدالكريم احمد

محمد صالح فھمى محمد
محمد طه عبد الحكيم طلب

محمد عبد الحميد حسن عبد 
محمد عبد الكريم بشر علىال

محمد عبدالاله عبدالحميد ابراھيم
محمد عبدالاله عطيتو محمد
محمد عصام محمد عبد هللا
محمد على العبد عبد اللطيف

محمد على توفيق محمد
محمد على عبد المنعم صديق
محمد عوض محمود محمد
محمد عيد امين ابراھيم

محمد فتحى الطاھر عليان
محمد فتحى طه فرغلى

محمد فتحى محمد حسين
محمد فتحى محمد حسين

@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؛
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي:أ.د. ممدوح محمد عبد الرحمناسم المدرسة:

طارق بن زياد االبتدائية       جامعة المنيا

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

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

محمد فرج يوسف علوان
محمد قاسم احمد حسين
محمد كمال سعد محمد

محمد مجدى فرحان عطيان
محمد محسن احمد على

محمد محمد صالح الدين محمد 
محمد محمود احمد يوسفال

محمد محمود توفيق عبد الحافظ
محمد محمود شلقامى محمد

محمد مصطفى باشرى سليمان

محمود احمد احمد بركات
محمود احمد عبدالسميع حسن

محمد مصطفى عباس مصطفى
محمد مصطفى عبدالمنعم عبد 

ز ز محمد ممدوح محمد عبد العزيزال
محمد مھلل احمد محمود
محمد نور محمد على

محمود  حاتم نظيم حسن

@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
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المجموعمدرسي
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.أشرف سمير توفيقاسم المدرسة:

مدرسة علي بن أبي طالب       جامعة المنيا

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

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

محمود اصيل عثمان عبدالوھاب
محمود بھجات ثابت عبد الناصر
محمود رضا عبدالنعيم عبدالحميد
محمود سالم عبد الوھاب كيالني

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

محمود شربينى احمد عبدالمعز
محمود طه عبد العال عبد 

محمود عبد الرؤف خلف محمدينال
محمود عبدالرحيم محمود 

افظ محمود فاروق محمد حسنال
محمود فرج محمد  مرسى

محمود محمد الثاقب محمد سيد
محمود محمد الصغير شحاته

محمود محمد عبد الحميد عامر
محمود محمد عبدالمعز محمد
محمود محمد قاسم عبد العال

محمود ناجى قطب محمد
محمود نجيب محمد جاد الرب

محمد يحيى رشدى محمد

@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
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المجموعمدرسي
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي:اسم المدرسة:

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

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

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

صافيناز عيد انس احمد
صفاء الماسخ محمد ادريس

صفاء جمال طه على
صفاء حسن فرغلى بكر
صفاء صالح على جعفر
ضحى فتحى محرم محمد

ضحى محمد عبد الھادى حسين
عائشة عثمان علي محمد

عائشه ماھر عبدالعليم عمر
عائشه محمد صالح ابراھيم

عزة جابر عبدالفتاح دياب

عبير سيد محمد كمال
عبير صدقى سيد عمر

عبير فتحي عبد الستار صالح
عبير فوزى عبد الحفيظ مرسى
عبير ناجي محمد عبد الحميد

عبير ناصر زكى محمد

@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
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.عبد الھادي علي عبد الھادياسم المدرسة:

السادات الثانوية بنات       جامعة المنيا

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

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

عزه محمود عبدهللا على
عطيات خميس علي زھران

عفاف  محمد عبدالعظيم 
ظ ف عال امين جاد محمدال

علياء اشرف ربيع عبد المجيد
علياء ماھر محمود محمد

عنايات جمال عبد الرحمن 
افظ عواطف رمضان زغلول محمدال

غادة عبد الموجود ابراھيم 
ا غاده صابر عبدالمنعم محمدش

غاده عامر ھاشم عبد العال
غاده عدوى محمد بحر

غاده على حسين عبد العال
غالية سيف جنيدى السيد
فاطمة الجازي فايز عايد

فاطمة الزھراء جمال الدين 
ال ن
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.محمد أبو دومةاسم المدرسة:

معھد إعداد الدعاة - مسحد الفولي       جامعة المنيا

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

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

محمود نوفل محمود عبد الغنى
مدحت خالد مفتاح مھدي
مروان عمر محمد عبدهللا

مصطفى ابراھيم ابو خطوة 
مصطفي احمد عبد الوھاب احمدط

مصطفى حماده عطا احمد
مصطفى خالد طه عبد المقصود

مصطفى سعد احمد يوسف
مصطفى صدقى يوسف صدقى
مصطفى صالح مھدى سطوحى

مصطفي عبد الحميد دسوقي على
مصطفى عبدالتواب نصر صالح

مصطفى عبدالفتاح سعودى نجيب
مصطفى عنتر رمضان حميده

مصطفى فرج سيد حسين
مصطفى مجدى محمد حسن

مصطفى محمد عبدالعزيز محمد
مصطفى محمد محمود احمد

مصطفى محمود عبدالعزيز احمد
ممدوح علي علي علوان

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.ھدى علي نور الديناسم المدرسة:

السادات اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

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

فاطمه فيض خالد عبدالجواد
فاطمه محمد ابواليزيد عبدالفضيل

إشراف أكاديميشھر .......

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

فاطمه مفتاح جوده ھاشم
فاطمه مكرم عبدالقادر ماذن

فاطمه ناصر حسن جابر

فاطمه خليفه حسن خليفه
فاطمه شحاته محمد مرسى

فاطمه صالح الدين توفيق عبد 
فاطمه عاطف جمعه مخلوفال

فاطمه عبد الرازق رياض عبد 
از فاطمه فتحى حامد عبدالرازقال

فاطمه فرج محمد خميس

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.زاھر فؤاداسم المدرسة:

ناصف اإلعدادية بنين       جامعة المنيا

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

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

كريمه محمد يس مرسى
كلثوم عصام محمود على
لبنه فتحى جمعه حافظ

لبنى محمود ابراھيم محمد
لطيفه خلف محمد رشوان

لمياء انور محمد عبدالرحيم
لمياء مؤمن محمد محمد

مديحه كريم مختار عبد العظيم
مروا على ماھر فتحى

مروه سعد فھمي محمد

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

مروه خلف صابر عبدالمنعم

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ١١

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٦
ليلى موسى ابو المجد محمد١٧

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د السيد محمد سيداسم المدرسة:

 مدرسة دمارس االبتدائية       جامعة المنيا

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

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

مريم حسن ذكى امين
مريم خليفه عوض احمد
مريم محسن ربيع محمد
مريم محمد على اسماعيل
مريم محمدفتحي امام خلف
مريھام جمال صالح حافظ

مريھان حمدان مصطفي ابو 
ال

منال عمر عبدالعزيز عبدالمجيد
ماھيناز محرز علي محمد

مستورة محمد محمد عبد الھادى 
ل ل منار جمال احمد سيدال

منار رفعت عبد الحميد محمد
منار على فاروق جاد

منار محمد فوزي محمد
منال اسماعيل محمود فواز

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي:د.محمد أحمد عبد الصبوراسم المدرسة:

الفاروق ت أ       جامعة المنيا

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

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

منةاللة مصطفى على مصطفى
منةهللا فتحى احمد عبدالجيد
منى جابر احمد عبدالحفيظ
منى جمال ذكى جاب هللا

منى خلف عبداللطيف اسماعيل
مني خميس عبد الفتاح أبو العال

منى صابر جاد عبدالقادر
منى على سيد محمد

منى عمر عسقالني عالم
منى محمد اسماعيل محمد

منى محمود عبدهللا عبدالتواب
منى مختار انور محمد

مھا درويش عبدهللا احمد
مھا صابر عبد العزيز عبد النعيم

مي محمد صدقي حميده
مى مصطفى ضاحى بخيت
مى مصطفى محمود محمد
مى ممدوح طلعت محمد

@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
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د محمد سيد كاملاسم المدرسة:

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

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

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

ناجيه محمد موسى حسن
نادية عبدالعال عباس عبد الغنى

نادية محمد عبدهللا على
ناديه عيد عبد العليم ابوزيد

ندا بدوي محمد حسان

ناديه محمد احمد عبد هللا
ناني احمد ابراھيم حسين
ناھد جمال محمد مھنى

نبيله احمد الجھالن فراج
نجالء صالح فايز صادق

نجالء عبدالفتاح سيد عبدالفتاح

ندا سعد عبدالفتاح معتوق

نجالء عوض عبد هللا ابو النور
نجالء فتحى ناجح محمد

نجالء ماھر عبدالقادر عثمان
نجوى عبدالكريم عبدهللا احمد

ندا احمد شعراوى عمر

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د الشيماء سيد كاملاسم المدرسة:

شلبي ت. أ       جامعة المنيا

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

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

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

نعمه سيد محمد توفيق

نسمة سعد محمد فھمى
نسمة صقر ربيعى محمد

نسمة ماھر عبد الحى عبد الرحيم
نسمه اشرف ھشام ابو زيد

نسمه شادى عثمان عبدالحكيم
نسمه فتحى عبدالعليم ابراھيم

نعمه عشرى العطفى محمد
نعمه فتحى عمر محمود

نسمه محمود عبدالعظيم احمد
نسمه ناجى عبدالمجيد حسونة
نشوى حمدى سعد مصطفى
نشوى محمد ضاحى ابو زيد

نعمه حمدى محمد عبدالراضى

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

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

معھد الفتيات األزھري اإلعدادي - بجوار مستشفى الجامعة       جامعة المنيا

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

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

نمياء احمد محفوظ عبيد
نھا طاھر إبراھيم منصور

نھا فايز عدلي صالح
نھا كمال عبد العزيز محمد

نھال صفوت امين عبدالصمد
نھال كمال عامر حجاب

نھال نبيل عبدالسالم احمد
نھلة مصطفى أحمد على

نھله احمد محمد حسن السنجق
نھله وحيد سمير عبد هللا
نھى محمد صباح محمد
نور الھدى كامل لملوم

نورا اسماعيل محمد على
نورا ربيع محمد امين
نورا شعبان عمر سيد
نورا على خيرى بدرى
نورا فارس احمد محمد

نورا ماھر محمد عبد الغني
نورة بدر ثابت رفاعى

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.إبراھيم سند إبراھيماسم المدرسة:

مدرسة الحديثة اإلعدادية بنات       جامعة المنيا

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

إشراف أكاديمي

نورھان بركه صدقى عبد الرشيد
نورھان جمعة كامل محمد

نورھان رمضان سليم عبدالرحيم
نورھان سيد خلف ابراھيم

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

نورھان سيد صدقي محمود
نورھان عصمت عبد الرحمن 
نورھان علي عبد الحميد علي
نورھان مصطفى مھدى فكرى
نيرة محمود مراد محمد عبد 

ل ت ال

شھر ....... شھر .......

نيره ناصر على محمد
ھاجر ابراھيم عبد الحميد احمد
ھاجر ربيع عبد الستار مبروك

ھاجر رجب الحسيني سيد
ھاجر سعد ابوطالب عبدالرحمن

ھاجر سيد بغدادي سيد
ھاجر محسن مكرم هللا محمد
ھاجر محمود خليفه موسى

ھاجر ھشام عبد العاطى محمد

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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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
٢٤

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

       جامعة المنيا

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

ھاله عرفات احمد ابوالقاسم
ھاله محمد شحات محمد

دماريس اإلعدادية المشتركة

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

ھبة هللا احمد مصطفى احمد
ھبة زين العابدين حازم زيدان

ھبة عشماوي محمد احمد
ھبة محمد فھمى اسماعيل
ھبةاللة جالل ضاحى حسن
ھبه احمد عبدالصبور محمد
ھبه جمال الدين انور خليل

ھبه حمدى ذكى حسن
ھبه خالد حنفي محمد
ھبه ربيعي احمد محمد
ھبه طارق محمد محمود

ھبه عبد الغفار حسن محمد
ھبه عبدالنبى على عبدالنبى
ھبه ممدوح انور عبد العزيز
ھداية رضا مصطفى مكادي

@óÜÇ@lýİÛa@Éí‹ìm@Ñ’×Dïãa†î½a@kí‰†nÛa@@C
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رقم المجموعة: ١٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

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

       جامعة المنيا

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

دماريس اإلعدادية المشتركة

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

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

٢٥
٢٦ 
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رقم المجموعة: ١٨

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
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١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
يوسف محمد سالم محمد شرار٢٤

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.محمد علي محمد إسماعيلاسم المدرسة:

االتحاد اإلعدادية بنين       جامعة المنيا

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

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

ممدوح محمد زغلول محمد
مھاب فتحى على عثمان

موسى حسين ابو الوفا حسين
ناصر جمال على محمد

ناصر محمد عيد عبدالنبى
ھانى خالد عبادى محمد

ھشام عبدالخالد عزالى طاھر
ھشام محمد فھمي احمد
ھيثم عايد عيد محارب

ھيثم محى الدين محمد محمد
وائل اسماعيل محمود حسن

وجيه جمال طلب محمد
وليد محمد زايد ندا

ياسر محمد نادي احمد
ياسر ھالل حسين عبد هللا

يوسف خالد محمد محمود

ياسين محمد خليفة محمد
ياسين مصطفى عطية محمد
يحى ابراھيم منازع محمد

يسن بھاء الدين عبد التواب جاد
يوسف احمد محمود امين

يوسف حسين يوسف حسين

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

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.محمد علي محمد إسماعيلاسم المدرسة:

االتحاد اإلعدادية بنين       جامعة المنيا

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

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

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

٢٥

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
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١١
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١٣
١٤
١٥
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١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.نمر أحمد نمراسم المدرسة:

السالم الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

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

عماد يسرى محمود على
عمر احمد على خلف

عمرو جمال كامل رزق
عمرو زناتى خضراوى عمر

عمرو سمير عبد الحكم عبد هللا
عمرو ناصر احمد عطا

غريب عزالدين على ابراھيم
فريد تمام محمد حسن

مؤمن محمد عبدالقوى احمد
محمد  احمد فوزى محمود
محمد احمد دكورى احمد
محمد احمد كامل على

محمد ادريس عبدالمعز 
ز ز محمد ثابت عبدالحكيم مرسىال

محمد جارحى فواز رياض
محمد جالل محمد البدرى سليم

محمد جمال محمد حافظ
محمد جمعه ربيع محمد

محمد حسن عبد الراضي سعد
محمد حسنى عبدالعليم زيدان
محمد خلف عبد الحليم محمد
محمد وافى محمد محمود

@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
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١٣
١٤
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١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

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

عثمان بن عفان االبتدائية       جامعة المنيا

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

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

ھدى شعبان محمد عبدربه
ھدى صالح محمد محمد
ھدى على ربيع محمد

ھدى كامل محمد توفيق
ھدي محمود عبدالالھي أحمد

ھدير جمال محمد حلمى
ھدير جمعه حسن  احمد

ھدير عالء عبد العال صادق
ھدير عمر محمود عالم
ھدير كمال فولى عطا

ھدير مجدى محمد عبد الصمد
ھمت مصطفى محمد حسن

ھناء محمد محمد فريد
ھند خلف هللا حسين ضاحى

ھند محمد عطا عبد هللا
ھند نعمان حسن علي

ھنية خليفة فراج مقرب
ھيام شحاته سليم ابوالحسن

ھيام ھشام محمد امين
وردة عنتر احمد على

@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
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١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠

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

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

إشراف أكاديميشھر ....... شھر .......

وفاء جالل عبدالرحمن موسى

âkÛbİÛa@áaìÜ¦a@áÓ‰....... شھر

المنتزه االبتدائية       جامعة المنيا

شھر .......

ورده جاد الرب محمود مصطفى
ورده يحيى محمد الداخلى خليفة

ياسمين احمد على محمد

وفاء حسن ممدوح عبد النعيم
وفاء رجب فرغلى محمد
وفاء شعبان أحمد يوسف
وفاء ياسر محمد احمد

والء جمعة عبد الرحيم محمود
والء حسن محمد رفاعى

ياسمين سعداوى توفيق عمر
ياسمين صديق يوسف خليل

ياسمين عبدالحكيم حسن 
ياسمين عبدالعزيز معبد علىال

ياسمين على صالح على

والء عادل احمد محمد
والء نادى محمد عبدهللا

والء ناصر الدريني محمود
والء ناصر سعيد عبدالوھاب
ياسمين احمد عبد النبى سعيد

@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
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١٧
١٨
١٩
٢٠
٢٢

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د. حسام محمد عبد الرحيماسم المدرسة:

 معھد الفتيات االبتدائي األزھري       جامعة المنيا

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

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

دينا علي العربي محمد
دينا محمد طه احمد

راندا حماده عبدالصالحين محمد
رحاب حمدى عبود خليفه

رحاب شعبان رمضان عبد السالم
رحمه فوزى محمد الشمندى

رشا سالمة عبد السالم سليمان
رشا عبد الربه خلف ابراھيم
رفيده كارم بندارى عبد هللا
ريھام رجائى فرغلى قرنى

سالمه عادل قبيصي محمدين
ساميه حسنى محمد كمال محمد

زھراء حمدي خليفه احمد
زينب الفولي احمد السيد
زينب سيد احمد عليوه
سارة سعد فتحى احمد

سارة محمد عبد الحفيظ عبد 
ا ال

@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
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١١
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١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

فاطمة رضا صالح عبد العظيم
فاطمه عادل عطيه حسن

فاطمه عمر حسين عبدالحليم

صابرين حسن عبيد بربري
صابرين حمدى على محمد
صفاء احمد حسن محمد
عبير ياسر عاطف سيد
غادة محمد سالم طه

غاده محمد عباس محمود

شاھنده ربيع حسن ابراھيم
شروق حسين محمد فھمى عبد 

شھيره خالد محمد عبد المجيدالغن
شيرين محمد وفقي عبد البصير 

شيماء ابراھيم حسن سباعىه
شيماء على عبد الرحيم محمد

إشراف أكاديميشھر .......

سلوى اشرف معتوق ھاشم
سمر اسماعيل كامل عبدالرحمن
سميرة حسن احمد عبد القوي

سميه عبد الفتاح محمود الشحات

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

معھد الفتيات األزھري الثانوي - بجوار مستشفى الجامعة       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ 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: ٢٤

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

٥١٠٥٢٠
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٢١
٢٢

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

 االتحاد اإلعدادية       جامعة المنيا

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

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

فاطمه عياط محمد حسان
فاطمه فتوح محمد ابوضيف

فاطمه محمد على زايد
فاطمه مصطفى عوض حسين

لمياء ھالل عبدالعزيز ابوحلفاية
مروة رمضان محمد محمد

مشيره احمد عبدالتواب جالل
منى حسن محمد طه

مني عبدالواحد رسمي أحمد
مھا جمال مسعود سليمان
مھا عبدالرازق السيد محمد

مھا فوزى محمد على
نبيلة مصطفى حمد محمد

نجوى صالح توفيق محفوظ
ندا ناصر محمود محمد
ندى عالء يوسف محمد

ندى مجدى محمد عبد الواحد
نسمه جمال نتعى على

نھى طلعت زكى عبد المتجلى

@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
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٦
٧
٨
٩
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١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

محمد كمال كامل سليم
محمد ماھر عبدالجليل مھنى

محمد محمود محمد عبد الوھاب
محمد مخيمر سليمان حسين

محمد عامر عبد المعز محمد
محمد عبد المحسن احمد على
محمد عبد المنعم عبد القادر 

محمد عبدالھادي قوضي 
ا محمد عصام الدين محمد مھنىال

محمد عالء عبدالستار على

محمد سلطان حسين محمد
محمد صابر سيد على

محمد صبحى عبدالمنعم مھنى
محمد صبري جمعه محمد
محمد صالح انور سعيد

محمد طارق محمد محمد ھيكل

إشراف أكاديميشھر .......

محمد خليل شرقاوى خميس
محمد ربيع حسن االمير
محمد ربيع سيد عوض

محمد سامح شحاته ابوزيد

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

 أبو بكر الصديق االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. محمد خليفةاسم 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
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١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣

ياسمين مجدى فتحى محمد فضل
ياسمين يحى محسن حسن

ھاجر مصطفى عبد الراضى عبد 
ھاجر يحيى عبدالحليم ديابال

ھالة علم الدين عبدالحكيم ابراھيم
ھبه جمال عبد الناصر حسين جيد

ھدى عبد العظيم محمد حسن
ھند خليل محمد على

نورھان صبرى شلبى محمد
نورھان محمد عبد الجواد مفتاح

نوھا عبدالحفيظ ناھد سمرى
ھاجر رفعت أحمد محمد
ھاجر شعبان احمد محمد

ھاجر عبدالھادى ربيع بسطاوى

إشراف أكاديميشھر .......

نوال عبدالرحمن سيد خليفه
نور صالح احمد عبد هللا
نورا كمال محمد ابراھيم

نورھان حسين محمد حسين

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

٦ أكتوبر االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د ھبة نور الدين 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: ٢٧

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي
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١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
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١٣
١٤
١٥
١٦
١٨
١٩
٢٠
٢١

محمود صدقى فايزى مصطفي
محمود على اسماعيل احمد
محمود على محمد اسماعيل

محمود حسن ربيع محمد
محمود حماده على سليمان
محمود حمدى على عامر

محمود حمدي محمد فولي عبد 
از محمود رجب كامل ابراھيمال

محمود رمضان شعبان جابر

محمد يحيى فرج عزوز
محمود  عاشور يوسف مرسى

محمود  عبدالمحسن محمد 
محمود احمد صالح نظيرال

محمود احمد عبدالعظيم 
ل محمود الخط احمد عبداللطيفال

إشراف أكاديميشھر .......

محمد مصطفى رويش عيسوى
محمد مصطفى فھمى محمد

محمد ناصف عبدالحميد محجوب
محمد ھريدى عبد العطاى عبد 

ال

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

رفاعة اإلعدادية بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.م.د. ربيع عبد الحميداسم 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
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤

 

مصطفى عسقالنى امين جبالى
مصطفى كمال الدين ابراھيم 
مصطفى محمود احمد محمد

مصطفى محمود محمد محمود
 
 

محمود ناجى محمد عبد المتجلى
مصطفى اسماعيل عبدالمعز 

ز ز مصطفى حسين يوسف حسينال
مصطفى سعد سيد فرغلى

مصطفى طلعت على عبد الجواد

محمود محمد دياب محمد
محمود محمد عبدالجابر 

ز ز محمود محمد عبدالمنعم يونسال
محمود محمد فتح الباب حسين
محمود مصطفى سيد عبدالحميد

محمود ممدوح محمد مراد

إشراف أكاديميشھر .......

محمود عنتر عبدالعزيز محمد
محمود كمال الدين حسين احمد

محمود محمد احمد محمود
محمود محمد الكاشف محمد

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

المنيا الثانوية بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.بھاء علي محمد حسانيناسم 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
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠

ياسمين محمد فتحى محمد

ندى محمد عبدالحميد بركات
نعمه محمد حامد محمدين

نفيسه بدوى وافى عبد السميع
يسرا محمد عبده مكى عوض

ھالة عمر ذكي عبد الغني

ياسمين محمد الدمرداش حمدى
 ياسمين محمد عبد المجيد عبد 

ا  ياسمين محمد علي احمدال
ندا ماھر حافظ محمد

ندى عادل عبدالحميد عبداللطيف

إشراف أكاديميشھر .......

ھدى حافظ حسين امين
ھدى حسن عبد العزيز حسن
ياسمين فاروق قاسم خليل
ياسمين محمد احمد عيسى

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 الثاني]
المشرف األكاديمي: أ.د. سعيد الطواباسم 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
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

نوره سترى توفيق ابراھيم
ياسمين مصطفى رأفت يعقوب
ياسمين يحيى حاتم عبدالرحمن

شيماء نبيل محمد علي
صابرين شاذلى حسين محمد
صابرين طه رجب عبد العليم

عزه اشرف عبدالحكيم عبدالكريم
عزه عماد مصطفى احمد

عزه كمال عبد الرحيم على

ميار عادل عبدالرازق محمود

سمية خالد سيد كامل
شوق صالح الدين نور الدين 
رانيا مصطفى احمد دسوقى
شيماء نادى محمد حسن

إشراف أكاديميشھر .......

مروه مرتضى أبو الليل عبد 
مروه ناجح محمود عثمانالغفا

مروه نبيل فتحى محمد
مياده عاطف نجيب احمد

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

الناصرية االبتدائية       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ الفصل الدراسي الثاني]
المشرف األكاديمي: د.ھدى حسن صديقاسم 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
صالح فاروق صالح إبراھيم٢٢

احمد بدرى مخلوف محمد
أحمد حمدي عيسى زكريا

شلبي ناصر شلبي
محمد عمر محمد عمر خليل
خالد أشرف حمدان محمود
محمد أشرف سيد محمد

وليد فيصل امين عبدالقادر
يحى شحاته احمد معبد

يوسف عمارى سعيد يوسف
رائد احمد ابراھيم عبده

مصطفى سعداوى نجيب ابراھيم

ھاشم عبدالرحيم يوسف 
ھشام عبد الحميد خميس محمدال

ھشام عبدالغنى محمد حسن
ھشام فاروق عبدالعظيم محمد

ھيثم  ربيع محمد خليل
ھيثم خلف صالح خليل

إشراف أكاديميشھر .......

مصطفى ياسين عبد السالم 
معتصم محمد رجب اسلمان
نادر السيد عبد القادر عشنى
نور الدين عبدالفتاح فتينه -

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

معھد المنيا الثانوي بنين       جامعة المنيا

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

السنة الدراسية ٢٠١٧-٢٠١٨ [الفرقة الثالثة] [ 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: ٣٢

كلية دار العلوم

إشراف 
المجموعمدرسي

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

مروه محمد رشدى محمد
منال محمد الطاھر محمد جاد
منة هللا حسن سيد إسحق
منة هللا فتحي على سيد

فاطمه نجاتى عبد العزيز على
فرياله جوده خليفه السيد

قمر ياسين عبد الحميد محمد
كريمه ابراھيم عيد محمد

مروه محمد ابو القاسم فرغلى
مروه محمد احمد عبدالعزيز

إشراف أكاديميشھر .......

فاطمة تامر مصري عبدالموجود
فاطمة محمود حسن يوسف

فاطمة محمود على الكبير عبد 
ا فاطمه احمد محمد عبد الحليمال

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

 عمر بن عبد العزيز االبتدائية       جامعة المنيا

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

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


