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510520
ابتسام عزت محمد زين الدين1

ابراهيم ابوبكر ابراهيم انور2

ابراهيم حمدى عبد الحليم حسن3

ابراهيم خلف ابراهيم زكى4

ابراهيم رجب عوض احمد5

ابراهيم محمد ابراهيم على6

ابراهيم محمد حسين محمد7

ابوالحسن سعد ابوالحسن سعيد8

ابوزيد سيد ابوزيد احمد9

احالم مجدى خلف محمد10

احالم محمد ابوالفضل محمد11

احالم نادى عبدالتواب شلقامى12

احمد اسماعيل السيد عبدالجواد13

احمد اصوللي احمد قناوي14

احمد السيد عبد الحميد ابراهيم15

احمد جمال حسن محمد16

احمد جمعه على على أبوناصر17

احمد حسن السيد محمد18

احمد حمدى احمد محمد19

احمد حمدى عبدالمالك على20

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ص10:  ص 8أسماء سعودي- سميرة سعيد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

إشراف أكاديمي
اسم الطــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس
.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من2

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ص10:  ص 8أسماء سعودي- سميرة سعيد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

إشراف أكاديمي
اسم الطــــــــالبم
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احمد خلف احمد على21

احمد ربيع احمد محمد22

احمد رضا محمد عبدالجواد23

احمد سمير منير محمد24

احمد سيد حسين محمد25

احمد سيد دياب عبدهللا26

احمد شعبان مصطفى احمد27

احمد صبحى لملوم عبد الصمد28

احمد عادل علي وهبه29

احمد عزالدين ابراهيم قطب30

احمد عزت ميصر ابوزيد31

احمد محمد على ابراهيم32

احمد محمد مهدى على ابراهيم33

احمد محمد نادى عبدالحفيظ34

احمد محمد يحيى الجارحي35

احمد مرزوق شعبان محمد36

احمد مصطفي علي سيد37

احمد ناجي شوبك مبروك38

احمد ناصر على محمد39

احمد نبيه عبدالجابر احمد40

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
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احمد نجاح محمود حسانين41

احمد هالل متولي عثمان42

ارزاق عبدهللا محمد محمد43

اروى عصام محمد عبدالعال44

اسامه حمدي فتحى أحمد عطية45

اسامه عبد هللا عبد القوى عبد هللا46

اسراء أحمد سيد عبد المحسن47

48

اسراء احمد عبدالعاطى عبدالحميد 

الشيخ

اسراء احمد على حسن49

اسراء اشرف محمد عبدالمطلب50

اسراء ايمن جمال سيد51

اسراء جمال احمد محمد دردير52

اسراء حجازى بشر على53

اسراء حمدى احمد محمود54

اسراء حنفى محمد حنفى55

اسراء خالد جمال محمود56

اسراء خالف خلف محمد57
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اسراء رجب عبدالمنعم على حسين58

اسراء رفاعي احمد عوض59

اسراء زين فتحى عبد الغنى60

اسراء سعد ضاحى عبد الموجود61

62

اسراء صفوت عبد الرشيد عبد 

الرحيم

اسراء طارق عبدالرازق محمد63

اسراء عابد سلطان حسن64

اسراء عصام عبدالكريم رشوان65

اسراء على محمد على66

اسراء عيد احمد عبدالوهاب67

اسراء فرج لطفى ابوسمره68

اسراء محسن سعيد احمد69

اسراء محمد ابراهيم محمد70

اسراء محمد احمد على71

اسراء محمد امين احمد سالم72

اسراء محمد حسن خفاجى73

اسراء محمد رفعت فرج عبد هللا74

اسراء محمد شلقامى محمد75
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اسراء محمد عبد الخالق جمعه76

اسراء محمد على حسين77

اسراء محمد عواد كامل78

اسراء محمد مبروك حسن79

اسراء محمود قاسم محمد80

اسراء مصطفى محمد عبد الحافظ81

اسراء ناجى محمود وافى82

اسراء ناصر جمعه احمد83

اسراء نجاح بالل بكر84

85

اسراء يسري عبد التواب عبد 

الحليم

اسالم جمال احمد صاوي86

اسالم رضا فتحى حسن87

اسالم شناوى رشاد جمعه88

اسالم مصطفى على أحمد89

اسماء احمد على حسن90

اسماء الساعدى عيد الساعدى91

اسماء بدر حسين محمود92

اسماء جادهللا خلف مراد93
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اسماء جمال محمد محمد94

اسماء خلف طه محمد95

اسماء ربيع عياد حسين عياد96

اسماء رجب مبروك عبد هللا97

اسماء رضا عبدالوهاب السيد98

اسماء رضا محمد سعداوي99

اسماء رمضان خالد محمد100

اسماء زاهر محمد عبدالغني101

اسماء زهجر محمد سطوحى102

اسماء سيد عبد المجيد عبد الغفار103

اسماء سيد عبدالاله عبدالمنطلب104

اسماء سيد فريد سيد105

اسماء سيد مصطفى رياض106

اسماء شحاته شعبان عبدالباقى107

اسماء شربجى مختار محمد108

اسماء عادل عبدالحميد رضوان109

اسماء عبد الكريم سيد محمد110

111

اسماء عبد ربه عبد الحكيم عبد 

السميع

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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112

اسماء عبدالوهاب ابراهيم 

عبدالحفيظ

اسماء عماد محمد محمد113

اسماء فرغلى مسامح اسماعيل114

اسماء محسن رفعت حجازى115

اسماء محمد خلف مهران116

اسماء محمد زغلول عباس117

اسماء محمد سيد محمد118

اسماء محمد عبد هللا محمد119

اسماء محمد عبدالمحسن محمد120

اسماء محمد على عبد المالك121

اسماء محمد فكرى محمد122

اسماء محمد فوزى محمد123

اسماء ورداني توني عبد العزيز124

افنان حسني محمد خضيري125

االء بكر فوزى بهلول126

االء جمال احمد على127

االء جمال حسن محمد128

االء حسن عثمان عبداللطيف129

االء خالد عبد هللا السيد130
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ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من8

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ص10:  ص 8أسماء سعودي- سميرة سعيد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

إشراف أكاديمي
اسم الطــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس
.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

االء خالد قرنى محمد131

االء على عبد القادر عبدالرحمن132

االء محمود عبد الحميد خليفه133

االء هاشم عبد الحكم علي134

الحسين محمد عبد العواض محمد135

الشيماء خليل عبد العزيز محمد136

137

الشيماء محمد ابوبكر احمد فؤاد 

توفيق

138

الهام ايمن عبد الحليم عبد الفضيل 

اسماعيل

الهام صالح عبدالجليل احمد139

امال رضا ابراهيم حسن140

امانى ابراهيم احمد محمد141

امانى جمال الصغير ذكى محمد142

امانى محمد عبد السند عبد الحميد143

امانى مصطفى فرج طوسن144

امانى يونس عبد العليم إبراهيم145

اماني نصر يوسف علي146
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امل ابراهيم محمود عبد القوي147

امل عبدالوكيل عبدالسالم عبدالحميد148

امنيه ابراهيم احمد حسن149

امنيه احمد عبدالعزيز محمد150

امنيه رمضان ابو القاسم نجيب151

امنيه سيد جابر عبدالعظيم152

امنيه عصام جابر احمد طه153

امنيه عماد سيد عبد النعيم154

امنيه محمد تونى فهيم155

امنيه محمد حسن حامد156

امنيه محمد فوزى السيد157

امنيه مصطفى محمد سلطان158

اميره ابراهيم احمد حسن159

اميره احمد عطا محمد160

اميره اشرف احمد عزوز161

اميره اشرف عبدالبديع محمد162

اميره اشرف هادى عبد الحميد163

اميره جمال حسين عبدالوهاب164

اميره حمدى الهادى محمد165
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إشراف أكاديمي
اسم الطــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس
.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

اميره ربيعى سيد حسن166

اميره رجب عيد رجب167

اميره رضا سعد حيدر168

اميره صالح محمد حسن169

اميره عبدالباسط عبدالشافى خليل170

اميره على عبد الباقى حافظ171

اميره محمد عبد الشافي كردي172

اميره محمد منسى صديق173

اميره محمود صالح محمود174

اميره ممدوح احمد جويد175

اميره هشام احمد عبد العظيم محمد176

اميره يوسف انور احمد177

اميمه فتحى كمال عبد العليم178

اميمه كامل احمد عبد الفضيل179

اميمه نبيل عبدالعظيم عبدالغني180

انتصار محمد محمد فتح الباب181

انوار شعبان احمد زكى182

ايمان احمد ثابت محمد183

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ص10:  ص 8أسماء سعودي- سميرة سعيد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

إشراف أكاديمي
اسم الطــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس
.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ايمان احمد محمد احمد184

ايمان انس محمد محمد185

ايمان جالل عبدالمعطى صادق186

ايمان حسن السيد سلطان187

ايمان حمادة حسانين محمد188

ايمان خلف عبد اللطيف على189

ايمان ربيعى كامل عزالدين السيد190

ايمان رمضان عبدالباقي صادق191

ايمان عبد الغنى رياض عبد الغنى192

ايمان محمد حجازي عبدالمجيد193

ايمان محمد عبد الحميد على194

ايمان محمود على عبد الباقى195

ايمان مختار زهران عبدالسالم196

ايمان مفتاح خليفة موسي197

ايمان يحى محمد محمود198

ايمن حسين عبدالعاطي حسن199

ايمن محمد جابر احمد200

ايمن محمد عبدالحميد محمد201

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ص10:  ص 8أسماء سعودي- سميرة سعيد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

إشراف أكاديمي
اسم الطــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس
.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ايناس محمد جمعة عبد الودود202

ايه ابو بكر ابراهيم عبد العزيز203

ايه احمد محمد دسوقي204

ايه اسماعيل محمود اسماعيل205

ايه اشرف محمد حامد206

ايه تامر فاروق محمد207

ايه جمال ربيع عبد الباقي208

ايه جمال عبد الرحمن محمد209

ايه حجاج محمد ابراهيم210

ايه حمدى محمد احمد211

ايه خالد سميح سباعي212

ايه خلف حسن محمد213

باق ثالثةاحمد كمال مرسى محمود214

باق ثالثةاحمد ناجى فؤاد محمد215

باق ثالثةاسراء خميس عيد الخولى216

باق ثالثةاسماعيل اشرف اسماعيل مهدى217

باق ثالثةالزهراء على فؤاد محمد218

باق ثالثةاماني جمعة عطا عبد الجواد219

باق ثالثةايمان مراد محمود مهنى220

باق ثالثةايه جلول محمد علي221

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ص10:  ص 8أسماء سعودي- سميرة سعيد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب

إشراف أكاديمي
اسم الطــــــــالبم

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوس
.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

باق ثالثةريهام اشرف حسين عبدالرشيد222

باق ثالثةريهام هشام ناجح محمد223

باق ثالثةسهام متولى ابراهيم متولى ابراهيم224

باق ثالثةصباح عبدالرحمن احمد حسن225

باق ثالثةعائشه ربيع فولي محمد226

باق ثالثةعائشه سمير محمد على227

باق ثالثةعبدالعزيز نشأت عباس طه228

باق ثالثةعالء هالل محمد عبدالسالم229

باق ثالثةعلى ماهر صابر محمد230

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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510520
ايه راضى ناجى عبدالحكيم1

ايه ربيع محمود على2

ايه رجب جمعه حيدر3

ايه سيد خالف عثمان4

ايه سيد رياض عبدالغنى5

ايه سيد عبد العاطى حسن6

ايه شعبان سعيد احمد7

ايه عامر على محمد8

ايه عبد الغفار عبد الواحد خليفة9

ايه عبد ربه عبد الجليل عمر10

ايه عوني سليمان حسن11

ايه عيد عبدالرحمن محمد12

ايه كمال عبدهللا كمال13

ايه محمد ابراهيم اسلمان14

ايه محمد احمد على15

ايه محمد حسين محمد16

ايه محمد شربينى حسن17

ايه محمد عبد الناصر سيد18

ايه محمد يوسف فهمى19

ايه محمود حسين عبدالحميد20

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10أسماء مهني- إسالم محمود : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10أسماء مهني- إسالم محمود : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ايه مخلوف على عبد هللا21

ايه منتصر فضل هللا ابوالحسن22

ايه منسى على عبد الكريم23

ايه ناجى امين قطب24

ايه ناصر مزيون عبد الرحيم25

ايه هشام محمد ابراهيم26

ايه هندى عزوز عبدالقادر27

ايه يحيى احمد عبد الحفيظ28

بسمله خالد ابراهيم محمد29

بسمه احمد حلمي صالح30

بسمه عادل احمد محمد31

بسمه عالء محمود احمد32

بسمه يسرى صادق عبد البصير33

بشار على محمد احمد34

بطه تال احمد على35

بيسم عبد الناصر حسين ابراهيم36

تهانى مشهور على الهم37

تيسير خالد محمد عبدالرحمن38

جمال محمد يوسف حربي39

جهاد جمعه رجب محمد40

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10أسماء مهني- إسالم محمود : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

جهاد جمعه محمد ابوبكر41

جهاد حسن عبدهللا موسى42

جهاد خلف فتح هللا عبدالغنى43

جهاد عربي عبد العاطي احمد44

جهاد فرج شعبان عبد الحكيم45

جهاد منصور سلطان محمد46

جهاد ناصر حسن محمود47

جيهان حسين فتحى محمد48

جيهان مصطفى رشدى محفوظ49

حازم على محمد خليل50

حازم وافى منصور ابراهيم51

حبيبه سلطان امين سليم52

53

حسام حسن عبد الفتاح اسماعيل 

خيرهللا

حسام محمد احمد محمد54

حسن جمعه حسن عبدالاله55

حسن هيبه مصطفى سيد56

حسناء احمد صالح احمد57

حسناء اشرف قاعود عبد الحليم58

حسناء صالح محمود يونس59

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10أسماء مهني- إسالم محمود : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

حسناء محمد مغربى مغربى60

حسنيه عبدهللا رياض عبد الغنى61

حسين رمضان سيد عبدالرحمن62

حسين كمال هاشم عبد الغنى63

حلمي نادي حلمي عبدالوهاب64

حنان ابراهيم سيد عبدالرحمن65

حنان حماد ابراهيم على66

حنان فرج كمال عثمان67

حنان محمد جوده عبدالغنى68

خديجه بدر الدين نجاتى على69

خلود احمد الطاهر محمد70

خلود جمال رجب محمد71

خلود حمدى عبد الحميد محمد72

خلود رفعت فاروق محمود73

خلود عاطف احمد شحاتة74

خلود لطفى حسن مجلى75

خلود محمد احمد سالم76

خيري عيد عيسي ابوالقيني77

داليا صالح جابر دكروري78

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10أسماء مهني- إسالم محمود : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

داليا صالح عبد الرشيد عبد الرحمن79

داليا عبدالحليم حافظ عثمان80

داليا عبدالسالم محمد سالم81

داليا قاسم محمود عبد الغنى82

داليا مجدى صالح اسماعيل83

داليا محسن كامل كامل84

داليا محمود العربى تونى85

دعاء ابراهيم عبد الحميد مفتاح86

دعاء ابراهيم عبدالعزيز تونى87

دعاء ابراهيم محمد ابراهيم88

دعاء احمد عبدالعزيز عبدالتواب89

دعاء احمد عرابى على90

دعاء حسن منصور عمر91

دعاء صابر عبد العزيز على92

دعاء طاهر عبد الجابر محمد93

دعاء عطيه عمر عبدالغني94

دعاء على نصر عبد التواب95

دعاء محمد ابراهيم محمود96

دعاء محمد شحوت سيف97

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10أسماء مهني- إسالم محمود : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

دعاء مصطفى حشمت عبدالمالك98

دنيا اسماعيل عبد الحميد صاوى99

دنيا محمد عبدالحكيم عبدالعظيم100

دنيا محي احمد وهبه101

دينا خالد ممدوح عبد هللا102

دينا عماد احمد فؤاد103

دينا عيد حسن عبدالحليم104

دينا محمد عونى عبدالرحيم105

راندا رجب مخلوف محمد106

107

راندا عبد الواحد ابو النور عبد 

الواحد

رانيا جمال عبد العزيز محمد108

رانيا حماده محمود حماده109

رانيا شعبان عبد العزيز عبد الحميد110

رانيا يحى رشدي محمود111

رباب أبو المجد صادق محمود112

رباب باسم فتحى على113

رباب محمد حسنى حسن114

رباب محمود على شحاته115

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من20

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10أسماء مهني- إسالم محمود : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ربيع رجب ربيع عبد المجيد116

رجاء بدرى محمد محمد117

رجاء سيد عبده حسين118

رجب جمال رجب مهني119

120

رحاب ابو العيون عبد الحسيب عبد 

النعيم

رحاب احمد فتح الباب احمد121

رحاب جمال رجب كامل122

رحاب خالد عبد الرحمن صادق123

رحاب رفاعى سيد محمد124

رحاب رفعت محمود مهني125

رحاب سعد محمد محمود126

رحاب على سيد عبد الرحيم127

رحاب ياسر ابو الفتوح عبدالحميد128

رحمه احمد رمضان اليمنى129

رحمه خليفه على ابراهيم130

رحمه رجب ذكي الكويس131

رحمه رجب عبد العزيز حسانين132

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من21

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10أسماء مهني- إسالم محمود : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

رحمه شحاته عبدالعظيم عبدالجواد133

رحمه عبدالهادى محمد محمد134

رحمه عالء عرفه محمد135

رحمه فايز رشدى محمد136

رشا ابراهيم محمد عطية137

رشا شعبان صدقي محمد138

رشا طلعت حامد على139

رشا عصام صالح عبدالمنعم140

رشا محمد محمود محمد141

رضا فرغلى احمد عبدالحكم142

رضوه صفوت أحمد إبراهيم143

رضوه طه سالم محمد144

رضوه عبد المحسن خضر فضل145

146

رضوى خالد احمد السيد احمد 

الغرباوى

رغد عبدالباقى عبدالمجيد عبدالباقى147

رغده على عبد الحكم عبد الرازق148

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من22

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10أسماء مهني- إسالم محمود : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

رقيه احمد عطا على149

رقيه جمال احمد عبدالجواد150

رقيه حسن عبدالعزيز حسن151

رقيه رفعت عبدالباقى على152

رمضان احمد صابر احمد153

روان احمد محمد حسن154

روان هشام حسن عبدالسالم155

رويدا امير حسين حسن156

ريحاب مؤمن اسماعيل يحى157

ريهام حسن محمود ابراهيم158

ريهام حمدى عبدالمنعم حسين159

ريهام كسبان فتحى مرسى160

ريهام محمد حسن محمد161

زبيده جمال حسن عبدالغنى162

زغدانه سعيد سيد سعد163

164

زياد خميس محروس محروس 

محمد

زياد وليد محمد عبدالحميد165

زيزى محمد فولى احمد166

زينب احمد موسى حسن167

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من23

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10أسماء مهني- إسالم محمود : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

زينب بدرى خلف عبد الولى168

زينب رمضان تونى عبدهللا169

زينب شريعى مصرى سلطان170

زينب على عبد الحفيظ عبد العظيم171

زينب محمد عبد هللا حسين172

سارة خالد يوسف ياسين173

ساره ابراهيم عبد الحميد ابراهيم174

ساره ايمن صالح احمد175

ساره حمدى احمد عبدالوهاب176

ساره خميس محمد كامل177

ساره عبد الناصر السيد محمد178

ساره عبد الناصر محمود محمد179

ساره عمر محمد سيد180

ساره ماهر شاكر عبد الحليم181

ساره محمد فاروق سيد182

ساره محمد معتمد محمد183

ساره محمدين سيد محمد184

ساره محمود صابر السيد185

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من24

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10أسماء مهني- إسالم محمود : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ساره مصطفي عبدالعزيز حسين186

سالمان ابراهيم محمود ابراهيم187

سالمين محجوب محمود على188

ستهم جمعه امين جمعه189

سحر خميس جابر حافظ190

سحر زغلول على عبدالحميد191

سحر هشام محمد طه192

سعيدة تغيان عبد الحفيظ ابراهيم193

سكينه حسن عبدهللا بربرى194

سلمى حسان محمد عبدالناصر195

سلمى خالد عبدالرحيم حمزه196

سلمى صابر محمد عبدالحكيم197

سلمى عاصم عزام عبد الجيد198

سلمى قاسم عبدالصبور عبد الحليم199

سلوان محمود احمد محمد على200

سماح عشيرى عبدالرحيم عباده201

سمر احمد حسن اسماعيل202

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من25

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10أسماء مهني- إسالم محمود : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

سمر رضا عبد الجابر عبد المحسن203

سمر عفيفى محمد حسن204

سمر مبروك محمد دخيل205

سميحة بغدادى طاهر عبدالحميد206

سميره حسام الدين كساب سيد207

سميره عاطف سعيد محمد208

سميه عبدالباسط ابراهيم احمد209

210

سميه عبدالقادر عبدالرازق 

عبدالقادر

سميه محمود محمد عويس211

سميه مصطفي علي تهامي212

سميه هالل يونس سيد213

باق ثالثةعلياء احمد محمد السعدى214

باق ثالثةعواطف محمد شعبان عشماوى215

باق ثالثةغاده رجب السيد حسين216

باق ثالثةغاليه احمد ابوالسعود سيد217

باق ثالثةمحمد احمد سالمه محمد218

باق ثالثةمحمد حشمت عبدالعال فهمى219

باق ثالثةمحمد سمير ابراهيم حفنى220

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من26

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الثالثاء1قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10أسماء مهني- إسالم محمود : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

باق ثالثةمحمد عالء الدين شريف ابوالوفا221

باق ثالثةمحمد مجدى محمد عيد القاضى222

باق ثالثةمحمد ناصر طه احمد223

باق ثالثةهاجر رضا محمد ابوالليل224

باق ثالثةهند نادي ابوغنيمه فتح الباب225

باق ثالثةيسرى ايمن ابراهيم محمود226

باق ثالثةيوسف محمد صالح منتصر227

رابعةابوالوفا محمد ابوالوفا توفيق228

رابعةاسراء حماده محمد زغلول229

رابعةاسالم محمود سعيد شامخ ابوخزيم230

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من27

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
سندس أحمد حسين السيد1

سندس ايهاب فؤاد عبد الغنى2

سندس محمد السيد سعيد3

سهام محمد ابراهيم السيد4

سهام هاشم عبدهللا عبد المولى5

سهى السيد حسين السيد6

سهير قطب عبدالسالم احمد7

سهير محمود صديق محمد8

سهيله العبيدى كامل عبد الصمد9

سهيله خالد احمد اسماعيل10

سهيله سامح محمد مصطفى محمد11

سهيله عادل احمد ابراهيم12

سهيله عيد محمد ابراهيم13

سهيله غنام صدقى محمد14

سهيله محمد رياض محمود15

سيد كمال عبدالغني علي16

سيد محمد سيد عبدالرحيم17

شربات بكر سعد محمد18

شروق جابر احمد فنجرى19

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من28

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

شروق جعفر محمد عبد الحليم20

شروق راضى نصر ابراهيم21

شروق ناصر بدر عبد العال22

شروق وائل طباع عيسى23

شريف عادل عبدالستار زين الدين24

شرين سامي سمير حلمي25

26

شمس محمد عوض محمد جبريل 

زيادة

شهد رجب محمد مرسي27

شيرين ابراهيم احمد مهدى28

شيرين محمد محمد عطيه محمد29

شيماء ابو الوفا رشاد شتيوى30

شيماء احمد نبيه احمد31

شيماء اشرف عطيه شاكر32

شيماء اشرف محمود عيد33

شيماء بالل حسين عبد النعيم34

شيماء جمال عيد علي35

شيماء جمال محمد عبدالناصر36

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من29

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

شيماء جمعة عبدالمنعم عبدالنبي37

شيماء رضا محمد فتح الباب38

شيماء رمضان فارس محمد39

شيماء سالم شلقامى محمد40

شيماء سعيد احمد سعيد41

شيماء شادى مراد عبد الغنى42

شيماء شعبان على ابراهيم43

شيماء عاشور حسين حسين44

شيماء عبد العليم حموده عبد العليم45

46

شيماء على عبدالحميد 

عبدالصالحين

شيماء عيد احمد مرسي47

شيماء عيد عبدالعظيم محمد48

شيماء قطب حسن جمعه49

شيماء كمال محمد خضر50

شيماء محسن على محمد51

شيماء محمد بندري هاشم52

شيماء محمد عبدالفتاح احمد53

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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 انتظام  

إشراف 

خارجي
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510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

شيماء محمد محمد طه54

شيماء مصلح عمر عبدالحكيم55

شيماء ممدوح عبدالتواب السيد56

شيماء ناجي فتحى احمد57

شيماء نادى محمد زيدان58

شيماء هالل ابراهيم عبدالكريم59

صابرين عيد صقر احمد60

صابرين محمد عطاالكريم عبد اللـه61

صباح محمد حماد على62

صفاء رمضان محمد سيد63

صفاء هانى طه محمد64

65

صالح محمد ربيع عبد الوهاب 

محمد

ضحى ربيع حسين ابراهيم66

طارق محمد جالل محمد67

طارق محمود محمد االمين68

طاهر عبدالباسط عيد كامل69

طاهرة اشرف ربيع عبدالقادر70

طه خلف محمد عبد هللا71

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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إشراف 
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510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

طه سليمان عبد هللا ريان72

73

عائشة صالح الدين محمد حسن 

عبدالمتجلي

عائشه محروس رمضان محمود74

عاصم عبد الرحمن ابراهيم داعس75

عباس سعيد عباس على هندى76

عبد الرحمن احمد ابراهيم وافى77

78

عبد الرحمن احمد السيد عبد 

الرحمن

عبد هللا اشرف حسن خريشى79

عبد هللا رشدى محمد محمد80

عبد هللا محمود محمد محمود81

عبد هللا منصور عبدهللا محمد82

عبدالرحمن حمد عبدالرحمن محمد83

عبدالرحمن مبارك محمد عبدالسالم84

عبدالرحمن محمد على عبدالوهاب85

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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إشراف 
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510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عبدالرحمن موسى كامل موسى86

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز احمد87

عبدالكريم مدين عبدالحميد عياد88

عبدهللا ابوبكر عطا عثمان89

عبدهللا خالد محمد عبدالفتاح90

عبدهللا سيد محمد امين حسان91

عبدهللا صابر يونس احمد92

عبير احمد حسن فرحات93

عبير احمد عبد التواب عبد القوى94

عبير شعبان على محمد95

عبير عبد العزيز السيد احمد96

عبير محمد خفاجى محمد97

عبير محمد عبد العزيز عبد الونيس98

عزالدين علي احمد عطا هللا99

عزه بهاء زكى مهنى100

عزه جمال احمد عبدالنبى101

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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 انتظام  

إشراف 

خارجي
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510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

102

عزه طارق عبد الرحمن طلعت 

حسانين

عزه فرغلى زغلول سليمان103

عزيزه رجب جمال محمد104

عصام الدين جمال محمود محمد105

عصام سيد شوقى عبدالمتجلى106

عفاف احمد محمد محمود107

عفاف سامى خلف عبدالعزيز108

عفاف عبدالعزيز محمود عبدالحافظ109

عال عبد الستار قاسم فالح110

عال عالء الدين حمدى عبد النعيم111

عال محمود عبد الحميد محمود112

على احمد محمود احمد113

على رضا عبد النبى محمد114

على عبد الباسط عبد المغنى على115

على قدرى سيد عامر116

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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 انتظام  

إشراف 

خارجي
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510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

علياء عبد الجيد جمعه عبد الجيد117

علياء محمود محمد بيومي118

علياء مختار عمر صاوى119

علياء مدحت مسرى إبراهيم120

عمر احمد مصطفى خليفة121

عمر خالد رمضان نصر122

عمر رمضان محمد محمود123

عمر عبد السالم فتحى عبد السالم124

عمر محمد جيد ابو المجد125

عمر محمد عبدهللا محمد126

عمر محمد نياظ طه127

عمران محمد عبد المقصود جمعه128

عمرو احمد تونى عبد اللطيف129

عمرو اسامه سيد محمد130

عمرو ربيع عثمان محمود131

عنان احمد زيان احمد132

عيده عماد عبد الهادى هالل133

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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 انتظام  

إشراف 

خارجي
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510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

غاده رجب احمد ابراهيم134

غاده طلعت محمد جالل135

غاده محمد على محمد136

.غفران محمود شاميه  137

فارس خلف خليفة منازع138

فارس عبدالدايم كريم احمد139

فاطمه احمد عبدالباقى حسن140

فاطمه احمد محمد عبدالعزيز141

142

فاطمه الزهراء احمد عبدالعظيم 

عبدالسالم احمد

فاطمه الزهراء بهاء احمد اسماعيل143

144

فاطمه الزهراء بهاء الدين محمد 

الضوى

فاطمه الزهراء هشام علي علي145

فاطمه خلف هللا محمد حسن146

فاطمه خلف حسن عبد هللا147

فاطمه رضا محمد محمد148

فاطمه سعد على احمد149

فاطمه عبد العليم رضا السيد150

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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إشراف 
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510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

فاطمه عصمت لطفى محمد151

فاطمه عالء محمد رافت152

فاطمه على ابوعونة احمد153

فاطمه عمران محمد محمد154

فاطمه عيسى عبد العزيز بهلول155

فاطمه محمد محمود محمد156

فاطمه ناجى شحاته سيد157

فاطمه هدية محمود عبد الرازق158

فايزه رافت محمود محمد159

فايزه ناصر شحاته فرغلى160

فرج خالد فرج محمود161

فرحه شعبان رمضان محمد162

فرحه محمد حربى محمود163

فرياله عمار حلمى عبداللطيف164

فريد محمد محمد محمود حمد165

كريم الفولى شرقاوى يوسف166

كريم رفاعى محمد تونى167

كريم ماهر السيد احمد بخيت168

كريم محمد عبدالغنى عبدالمجيد169

كريم محمد محمد سيد170

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

كوثر على محمود احمد171

لبنى حسين عطيه على172

لبنى محمد السيد عبدهللا عبد القوى173

لمياء توني عبدالصبور عبدالرحمن174

لمياء حماده محمد صاوى175

لمياء رمضان محمد ابوالليل176

لمياء ماهر فريد حفظى177

لمياء محمد محمد محمد178

لمياء مخلف ذكى على179

180

لمياء ناصر عبد التواب عبد 

الصادق

ليلى رجب محمد يوسف181

ليلى يحي محمد احمد182

ليلي ياسر عبدالسالم عبدالسالم183

مؤمن عمر عبد الرازق سيف184

ماجد اشرف عزت عبد الفتاح185

محاسن خالد على عبد العزيز186

محمد ابراهيم يوسف ابراهيم187

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر
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510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمد احمد محمد كامل عبدالعليم188

محمد احمد نور الدين محمد189

محمد السيد عبدالسالم السيد حسين190

محمد السيد قاسم جمعه191

محمد المعتز باهلل شاكر رياض192

محمد انور عبدهللا جمعه193

محمد ثروت ابراهيم شحاته194

195

محمد جمال عبد الرسول عبد 

الحكيم

محمد جمال عرفه محمد196

محمد جمعة سيد عبد هللا197

محمد حسن محمد حسن ابوالسعود198

محمد حسنى حامد جادالمولى199

محمد حسين عبدالحكيم حسين200

محمد حميد كامل محمد201

محمد ربيع محمود محمد202

محمد رضا راغب ابراهيم203

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من39

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمد سالم محمد ابوبكر204

محمد سيد محمد خليل205

محمد شعيب حسن عبد الفتاح206

محمد صفوت عبدالمحسن محمد207

محمد عادل محمد ابراهيم العدلى208

محمد عبد الحميد توفيق عبد هللا209

محمد عبد السالم احمد عبد السالم210

211

محمد عبد المهمين احمد عبد 

المهمين

محمد عبد الواحد امين يوسف212

محمد عبدالحى احمد عبدالعزيز213

رابعةاشرف محمدالصغير فهمى احمد214

رابعةامال بيومي يوسف مجاهد215

216

امل صبرى عبد المنصف عبد 

رابعةالعزيز

رابعةامنيه محمد محمد كامل217

رابعةايه باسيلي عبدالحليم عبدالاله218

رابعةايه ماهر عبدالقوى محمد219

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من40

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

10:  ص 8نورا محمد عبد الغفار- إسراء محمد : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

رابعةحنان شحاتة عبد الغني احمد220

رابعةدعاء محمد علي محمد221

رابعةريم محمود شلبى عبدالغنى222

رابعةزينب محجوب عبدالحكيم عبدالعال223

رابعةسلوي احمد محمد مرسي224

رابعةعبدالرحمن نورالدين جمال احمد225

رابعةعبدهللا محمد هذال المطيرى226

رابعةعلى محمد على ابوزيد227

رابعةعلي احمد علي عبدالحميد228

رابعةفاتن صالح محمد عبدالحفيظ229

رابعةفاطمه طلبه محمد محمود230

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من41

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
محمد عبداللطيف سيد عيد1

محمد عبدهللا محمد على ربيع2

محمد عبدالمطلب محمد مسعود3

محمد عبدالنبى شعبان عبدالقادر4

محمد عالء محمد على الشرقاوى5

محمد علوانى الصغير احمد عبيدهللا6

محمد على ابراهيم عبدالكريم7

محمد على رفاعى على8

محمد على محمد على عبدالكريم9

محمد عمار نجيب العبد10

.محمد عمر الراغب  11

12

محمد كرم ابراهيم ناجى 

عبدالمقصود

محمد محمود على عبد اللطيف13

محمد مخلوف محمد ابوبكر14

محمد مذهل طلق مذهل العازمي15

محمد مصطفى اسماعيل محمد16

محمد مصطفى محمد على عمرو17

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من42

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمد نصر الدين صالح ابراهيم18

محمود احمد فؤاد عبدالظاهر19

محمود اشرف محمود سيد20

محمود السيد سليمان السيد على21

محمود جالل ابراهيم محمد22

محمود رضا محمد عليوه23

محمود طارق ابوزيد عبد العزيز24

محمود عادل شحاته عبدالمالك25

محمود عبدالبصير احمد محمود26

محمود عبدالخالق محمد عبدالخالق27

محمود هشام احمد عثمان28

محمود وفقى سعد على حسونه29

مختار محمد مختار محمد30

مرفت سيد حسن متولي31

مرنا عبد العزيز اسماعيل حسن32

مروة احمد ربيع عبد التواب33

مروه احمد محمد عبد الغنى34

مروه جمال محمد ابوالليل35

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من43

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مروه عالء مصطفى محمد36

مروه عنتر جبر عبدالباقي37

مروه محمد عبد الحميد احمد38

مريم أسامة شحاته إبراهيم39

مريم حسين ابراهيم حسين40

مريم ضرار محمود عبدالحليم41

مريم عبد الكريم محمد سعد42

مريم عبدالرحمن كامل دهان43

مريم محمد على محمد44

مريم ياسر محمد ظريف45

مصطفى جمال مصطفي محمد46

مصطفى رجب ناجح ابراهيم47

مصطفى شهرى محمد ابراهيم48

مصطفى قاعود يونس شعبان49

مصطفى محمد سيد ابراهيم50

مصطفى ياسر صالح الدين صابر51

معاذ ابراهيم على طلبه رفاعى52

معاذ ضاحى محمد امين53

منار احمد صالح عبد العظيم54

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من44

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

منار احمد عبد الحميد خليفه55

منار احمد فؤاد السيد56

منار حربى عبدالعزيز عبدالغنى57

منار زكي مسعد شامه58

منار صابر سعيد كريم59

منار عبد محمود عبد60

منار عراقى عثمان محمد61

منار عمر قطب اسماعيل62

منار مختار محمد عبدالعزيز63

منار نصرالدين عباس على64

منال ابراهيم محمد حافظ65

منال طلعت محمد فهيم66

67

منال محمود راغب الشربينى 

ابراهيم

مندراوى عارف امين مندراوى68

منه فرحات على عبد العظيم69

منى رمضان محمد حافظ70

منى شفيق عبد الجواد محمد71

منى عالء ناصح حسين72

مها خليل كامل حافظ73

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من45

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مها سعد كامل امين74

مها على فولى رجب75

مها فتحى ابو العيد محمد76

مها ماجد شحاته محمد77

مها نادي عمر سنوسي78

مهاب ايمن كامل عبدالغني79

مى احمد مشهور احمد80

مى الجارحى احمد الجارحى81

مى جمال احمد جاد82

مى خلف محمود خلف83

مى عالء كامل على84

مى محسن راضى عبدالمنعم85

مى ممدوح ضاحى محمد86

مي سمير محمد منير علي87

مي ممدوح محمد محمد سنهر88

مياده محمد خلف محمد89

ميرنا حمدى على عبدالفتاح90

ميسره احمد دكروري سيد91

نادره احمد محمد إبراهيم92

ناديه ابراهيم شعبان على93

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من46

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ناديه صالح صالح عبد الصالحين94

ناديه محمود احمد جمعه95

نانسى حماد صالح محمد96

ناهد صفوت درويش مصطفى97

نجاة اشرف غانم مبروك98

نجالء على ماهر عثمان99

نجالء مصطفى احمد عرابى100

نجوى إبراهيم شعبان عبد الوهاب101

نجوى سعيد محمد امين102

ندا احمد عبد الظاهر حسانين103

ندا نادى فهيم عبدالكريم104

ندا ياسر محمد توفيق105

ندى احمد ثابت عبدالجليل106

ندى الباز احمد على محسب زايد107

ندى جمال رشدى حافظ108

ندى ربيع فؤاد عبدالحليم109

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من47

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ندى رضا ابواليزيد محمد مصطفى110

ندى رضا سيد عبد الحكيم111

ندى صفوت هارون محمد112

ندى معن محمد عبد الشافى113

ندي اشرف مصطفي محمد114

ندي هشام ابراهيم عثمان115

نرمين أحمد عبد العزيز محمد116

نسرين ياسر احمد محمد عبدالباقى117

نسمة شمس الدين شرقاوى محمد118

نسمة صبحى عبد الفتاح محمد119

نسمة عادل محمد حسن120

نشوى سعد احمد عبد الرحمن121

نشوى محمد رشدي عبدالعزيز122

نعمان حمدي عبد اللطيف نعمان123

 نعمه اشرف عبد الستار سيد124

نعمه سيد عبدالقوى احمد125

نعمه فرج ابراهيم عبدالسند126

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من48

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

نعيمة محمود كامل عبدالوهاب127

نها محمد احمد محمد128

نهاد صالح محمد عرابى129

نهال مجدى احمد ثابت130

نهلة رأفت سعيد عبدالصالحين131

نورا تايب سعد عبد الجواد132

نورا جمعه محمد عبدالحافظ133

نورا سيد محمود حسن الخطيب134

نورا عزت عبدالوهاب حسين135

نورا محمد سيد موسى136

نورا محمد شوقي محمد137

نورا مرتضا ابراهيم ادم138

نوران محمد سعيد عبد العزيز139

نورهان ابراهيم سيد صالح140

نورهان اشرف سيد محمد141

نورهان بلبل حسن عبدالمقصود142

نورهان خالد محمد عبد الرحمن143

نورهان سعداوى سعد عبد الحق144

نورهان سيد محمد محمد الصغير145

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من49

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

نورهان سيد ميصر محمود146

نورهان صابر سعد شعبان147

نورهان عالء محمد عبدالعظيم148

نورهان عمر عبدالعزيز عبدالجليل149

نورهان فتحى امبابى ابراهيم150

نورهان مؤمن محمد سامى محمد151

نورهان محسن صالح الدين عثمان152

نورهان محمد فضل الكريم احمد153

نورهان مصطفي سيد امين154

نورهان ناصر عبد المجيد حسن155

نورهان ياسر سعيد رسالن156

نيره اسامه يونس احمد157

هاجر احمد محمود عبد المجيد158

هاجر اشرف حمدى داخلى159

هاجر السيد احمد احمد160

هاجر جمال محمد محمد161

هاجر دسوقى رجب سيد162

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من50

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

هاجر شعبان محمد محمد163

هاجر على عبدالعظيم حسن164

هاجر مجدى كمال محمد165

هاجر محمد محمد حجازى166

هاجر هانى فتحى احمد167

هاجر هانى محمود محمد168

هادي رضا كامل احمد169

هاله جمعه عبدالحافظ عبداللطيف170

هاله حمدى انياظ احمد171

هاله رضا محمد السيد172

هاله سيد هارون عبد الونيس173

هاله شوقى حفني محمد174

هاله عبد العزيز سيد اسماعيل175

هاله عالء جمال شحاته176

هايدى اشرف عطيه على177

هايدى محمد ناجى محمد خليل178

هبه السيدعبدالتواب احمد نجد179

هبه هللا عالء نور الدين سالم180

هبه هللا محمود سيد عبد المنعم181

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من51

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

هبه حسن محمد محمد182

هبه حنفى محمود احمد183

هبه فؤاد عبدالحكم كامل184

هبه مصطفي محمد نياظ185

هدى تايب رمضان احمد186

هدى حسان عبد هللا احمد187

هدى صابر عبد الفتاح محمد188

هدى عسران توفيق احمد189

هدى فوزى جابر جاد190

هدير اشرف عاطف عبد الحليم191

هدير عبدالعليم شعبان قاسم192

هدير محمد عبدالفضيل احمد193

هدير محمود ابو الفتح احمد194

هدير منصور محمد حسن195

هديه عادل كامل عبد الرحمن196

هشام محمد ابو الغيث زكى197

هناء مصطفي اسماعيل محمد198

هند حسين عبد هللا محمد199

هند خليفه حسن احمد200

هند سيد عبد العزيز عبد الجواد201

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من52

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

هويدا احمد خلف حسن202

وجدان عبدالدايم احمد عبدالقادر203

ورده السيد محمد رجب عويس204

ورده امين محمود عالم205

ورده خليل عبدالغنى خليل206

ورده عبدالنعيم يحى محمد207

ورده عماد الدين احمد عبد العليم208

وسام احمد عطيه احمد النجار209

وفاء ابراهيم محمود محمد210

والء رضا بطل جمعه211

والء رفاعى فوزى رفاعى212

والء صفوت على عبد اللطيف213

والء طه عبد النبى عبد الظاهر214

والء عبدالجواد محمد احمد215

والء عبدالهادى علوانى محمد216

والء على احمد على217

والء على حسن رجب218

والء علي فرغلي محمود219

والء عيد على محمد220

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من53

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

والء عيسى عبدالعاطى عيسى221

والء محمد طه محمد222

والء محمد عبد العظيم عبد المنعم223

والء مصطفى محمد على224

والء وائل احمد جمعه بحر225

يارا عشرى محمد سليم226

ياره ايمن محمد ابوبكر227

ياسر عابدين محمد جاد المولى228

ياسمين احمد نصر الدين محمد229

ياسمين اسماعيل احمد سيد230

ياسمين السعيد محمد احمد231

ياسمين جمال كامل محمد232

ياسمين حربى فاروق عبدالمنعم233

234

ياسمين خالد محمد الدمرداش عبد 

السميع

ياسمين ربيع خميس معتمد235

ياسمين طاهر محمد طلبة236

ياسمين محمد اسماعيل محمد237

ياسمين محمد حسن على238

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من54

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

يسر يحيي محمد رفعت هاشم239

يسرا حسنى شعبان محمد240

يمني عالء فتحي عبد الهادي241

يوسف سيد كاسب على242

243

يوسف عبد الحميد سعيد عبد 

الحميد

يوسف هيثم اسماعيل اسماعيل244

يوسف ياسر اسماعيل ابراهيم245

رابعةفرحه محمد علي محمد246

رابعةكريمان جمال عزام محمد247

رابعةلمياء احمد محمد عبدالحكيم248

رابعةمحمد اسماعيل احمد سيد249

رابعةمحمد بدوي محمد كامل يوسف250

رابعةمحمد رضا رحيم الشافعى251

رابعةمحمد زين العابدين يونس سالم252

رابعةمحمد طه قاسم محمد253

رابعةمحمد عباس السيد محمود254

رابعةمحمد عبدالحميد عبدالرازق حسين255

رابعةمحمد عرفه محمود محمد256

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من55

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات علوم : مكان التدريب

 ظ12:  ص 10ياسمين حامد عبد القادر- نهى عبد الحكيم : المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

رابعةمها عيد محمود امام257

رابعةنغم ماجد عبدالرحمن محمد اسعد258

رابعةنورهان محمد مسامح محمد259

رابعةيوسف شعبان محمد محمد260

رابعةعائشة ماهر عامر عبد المقصود261

رابعةمحمد على محمد موافى262

رابعةرشا محى حسن احمد263

264

نورا عاطف عبد المنعم محمد 

ثالثة باقجويده

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من56

(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
ابتسام محمود محمد فولى1

ابراهيم بدينى محمود خلف2

ابراهيم حسن ابراهيم محمد3

احمد جمال عبدالناصر غريب4

احمد جمال يحى على5

احمد حسن احمد حسن6

احمد ربيع احمد موسى7

احمد سمير سعد سيد8

احمد سيد بغدادى سيد9

احمد سيد نصر الدين احمد10

احمد عاطف جالل محمد11

احمد عالء رمضان خميس12

احمد على سعد محمد13

احمد محمد عبدالرحمن احمد14

احمد محمد مغربي عبدالرحمن15

احمد محمود الكاشف محمد16

احمد يسرى على محمد نجم17

ادهم محمد شعبان حسن الشاعر18

اسامه امام فولي عبدالعزيز19

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الخميسقاعات علوم: مكان التدريب
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رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
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جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

20

اسراء عبدالرحيم عبدهللا 

عبدالرحمن

اسراء عبدالفتاح محمد فتح هللا21

اسالم ابوالعزايم محمد عبدالجليل22

اسالم اسماعيل ابراهيم موسى23

اسالم حسين عامر حسين24

اسالم ناصر احمد ابراهيم25

اسماء جمال عبدالحكيم على26

اسماء خالد طه مهنى27

اسماء صالح توفيق عبد الغني28

اسماء عبد هللا صالح على29

اسماء عمر عبدالنعيم على30

اسماء مجدى محمد ضاحى31

اسماء محمد ابوالحمد خليل32

اسيل خلف عبدهللا محمد33

االء جمال عبد الناصر يونس سليم34

االء رضا عيد احمد35

االء صالح عبد الستار ابراهيم36

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
ف العام عىل التدريب؛                 ي ؛                      مسئول التدريب؛ المشر ف األكاديمي المشر



72من58

(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الخميسقاعات علوم: مكان التدريب

 ص10:  ص 8محمد عبد الغني:  المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب
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37

االمير احمد عشماوي رؤوف 

عبدالسالم

الشيماء محمد عبدهللا محمد38

الهام امين محمد امين39

الهام على محمد عثمان40

امل ابوالسعود عبدالرشيد سيد41

امنيه ابراهيم محفوظ عبدالرحمن42

امنيه محمود محمد عبد الجواد43

امير ياسر محمد عبدالعزيز44

اميره رمضان على محمد45

اميمه مجدى عبد الغنى على46

انس سيد حسن محمد47

ايات محمد عبد الصبور محمد48

ايمان نحاس منتسل العويسى49

ايناس عزات محمد عزات50

ايه جمال حفظي عبد النعيم51

ايه سيد محمد محمد52

ايه عبد الرؤف عاقوله عبد التواب53
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جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ايه عالءالدين حجازي طلب54

ايه محروس على احمد55

ايهاب خالد محمد فتح الباب56

بثينة عصام سالمة احمد57

بسمه بشير محمد ربيع58

تبارك عرفات عبد المبدى عثمان59

جيهان محمود رمضان طراف60

حازم محمد حجازى ابوجبل61

حسام الدين جمال كامل62

حسام شريف محمد شريف63

حسن الطاهر امين عبد الجليل64

حسن شريف محمد شريف65

حنان على نصار صالح66

خالد انور سيد محمد67

خالد عربى محمد صالح68

خالد عمر حجازى عبدالسالم69

خلود ابراهيم ذكي علي70

خلود تامر شعبان عبد العظيم71

خلود خالد محمود محمد72

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

رانيا سيد خلف عزالدين73

رحاب محمد رجب امام74

رحاب محمود بشير محمد75

رحمه محمد حسن حيدر76

رحيمه رضوان خلف رضوان77

رشا جمال بدوى محمد78

رضوى جمال عبدالعاطى سند79

رغده خالد احمد محمد80

ريحاب على اسماعيل حسانين81

ريم مجدى محمد محمد82

زهراء صالح محمد محمد83

زينب حلمى على ابو جبل84

ساره عبدالناصر عربى احمد85

سعيد حماده سعيد حبيب86

سلوى محمد ربيع على87

سمر فتحى عبد الستار صالح88

سمر محمد خليل عبدالحكيم89

سهام سيد حسنى محمد90

سهيله خلف محمد فؤاد91

شعبان جعفر طلبه على92
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رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

شهاب عامر محمد احمد93

شيماء خالد محمد حسن94

95

شيماء عبدالناصر عبدالمنعم 

عبدالعال

شيماء هشام صابر حسانين96

طه محمد طه احمد97

عادل عالء احمد ابراهيم98

عبد الرازق عز فتحى محمد99

100

عبد الرحمن احمد رجب عبد 

الرحمن

عبد الرحمن محمد سعد مهنى101

102

عبد الرحمن مخلوف عبد الرحمن 

ابراهيم

عبد الرحمن ممدوح فاروق خليفة103

عبد هللا محمد ابراهيم عيسى104

عبدالتواب ناجح عبدالتواب جمعه105

عبدالرحمن محمد الزناتى عبدهللا106

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

عبدالرحمن ياسر انور محمد107

عبدهللا شعبان محمد علواني108

عبدهللا عاصم الضبع احمد109

عبدهللا محمد على محمد110

عبدهللا مختار عبدهللا عبدالسالم111

عبدهللا يحى عبدالمنعم عبدهللا112

عبير جمعة رجب دكرورى113

على عبد الفتاح على عبدالفتاح114

علياء احمد عبد الرازق ابراهيم115

عمر محسن صالح محمد116

غاده سالم محمود محمد117

فاطمه اسامه محمد محمد118

فاطمه الزهراء محمد علي محمد119

فرياله رضا اسماعيل جبريل120

121

كريم سالمة سعودى رمضان 

سعودى

كريم عصام صادق محمد122

كريم فريد عبد العزيز عبد السميع123

كريم محمد عبد الحليم حفنى124
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     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 
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مكتب التدريب الميداني

لبنى عبد العزيز جمعه عبد العزيز125

محمد احمد عبد المطلب عبد الواحد126

محمد احمد محمد محمود شرف127

محمد حربى على محمد128

محمد حسين ابراهيم احمد129

محمد حسين عبدالجابر كامل130

محمد حماده سعد على131

محمد رمضان مصطفى على132

محمد سباق جبر احمد133

محمد سيد على عبدالحكيم134

محمد شعبان سعداوى مبارك135

محمد عبد الرحيم زارع عبد الرحيم136

محمد على سعد محمد137

محمد على عبد العزيز مصطفى138

محمد على عبد العظيم  عبده139

محمد علي عبد هللا عبد العزيز140

محمد علي عبدهللا محمود141
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جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمد ممدوح خيشه صالح142

محمد ناصر جمال أحمد143

محمود جمال علي السيد144

محمود حمدي عبدالحميد محمد145

محمود رضا محمد قمصان146

محمود سامى حلمى محمد147

محمود سعيد محمد احمد148

محمود عبدالسميع فتحى محمد149

محمود محمد ابراهيم عبدالكريم150

151

محمود محمد المهدي محمود 

حساني

مروان اشرف نور الدين كامل152

مريم اشرف عمر محمد153

مريم عمر عثمان احمد154

مصطفى حسانين صاوى مرسى155

مصطفى عبدالكريم محمد احمد156

مصطفى كامل حلمى عبد الموجود157

مصطفى محمود شحاته ابراهيم158

مصطفى محمود محمد حسان159
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مصطفى محمود محمد محمود160

مصطفي جمال مصطفي عبدالحميد161

مصطفي محمد رجب عبدالمهيمن162

ممدوح محمد خطاب جاد163

منار رضا عبداللطيف محمد164

منار ياسر محمود علي165

منه مبروك صالح على166

167

موسى محمود موسى محمود 

موسى

مى اشرف محمد شلقامى168

ميرفت علي عالم علي169

نادين وائل محمد زكى محمود170

نجاه حسام بسيونى احمد171

ندى حسب النبى عمر حسب النبى172

ندى وليد جابر هريدى173

نسرين نبيل احمد اسماعيل174
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[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2022-2021السنة الدراسية 

الخميسقاعات علوم: مكان التدريب

 ص10:  ص 8محمد عبد الغني:  المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

نهال ابراهيم محمد طرفاوى175

نهال جمال خلف عبد النبي176

نهلة حجازي كامل أحمد177

نورا صبحى االزهرى جارحى178

نورا عاطف حسانين على179

نورهان رجب شعبان اسماعيل180

نورهان محمد حسين عبدالعزيز181

نيرة مدحت سيد عطا182

هاجر احمد محمد محمد183

هاجر سيد يوسف رياض184

هاجر عاصم فتحى احمد185

هاجر محمد ربيع عبد الستار حسان186

هاجر محمود احمد عبد هللا187

هايدى جمال ناجى عبدالغنى188

هدير رضا احمد عبد العظيم189

هدير عبدالرحيم فراج خليفه190

هدير هشام عبد الحميد عبد الرازق191

هيثم احمد محمد محمد192

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
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 ص10:  ص 8محمد عبد الغني:  المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

والء فتحى محمد البرنس193

يارا محمد على السيد194

ياسمين أحمد السيد على195

ياسمين محمد السيد محمد196

يحيى عبد الناصر ابراهيم احمد197

يوسف احمد عوض عثمان198

ثالثة باقابو المجد ابو الليل محمود على199

ثالثة باقاحمد شحته محمد مسلم شفطر200

ثالثة باقاحمد محمد احمد سويكن201

ثالثة باقاحمد محمد صالح ابوزيد202

ثالثة باقاسراء تهامى عثمان تهامى203

ثالثة باقاسالم مجدي يسن احمد204

ثالثة باقايناس فاروق احمد محمود205

ثالثة باقجهاد احمد عبد اللطيف محمد احمد206

ثالثة باقسميحه محمود مصطفى رفاعى207

208

سيف الدين احمد خلف محمد 

ثالثة باقعبدالرحمن

ثالثة باقشيماء خفاجه عبد الحافظ داود209

ثالثة باقعبدالرحمن خليل جابر خليل210

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ُ
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 ص10:  ص 8محمد عبد الغني:  المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ثالثة باقعبدالرحمن فتحي عبدالحكيم محمد211

ثالثة باقعلي بشير سالم حسن212

ثالثة باقعمرو عبدالنبى سالمه عبدالفتاح213

ثالثة باقمحمد منصور حزين عبدالحافظ214

ثالثة باقمحمد نادى عبدالحليم دسوقى215

ثالثة باقمحمود عالء محمود احمد216

ثالثة باقمحمود ماهر محمد شحاته217

ثالثة باقمصطفى حمدان محمد اسماعيل218

ثالثة باقمصطفى كامل عبد الحليم مجاهد219

ثالثة باقمصطفى ناصر سالمه مصطفى220

ثالثة باقمهند عادل محمد يوسف221

ثالثة باقندا سعيد محمد رجب طلبه222

ثالثة باقهانى محسن محمد غريب موسى223

ثالثة باقهدى جمال حليم صالح224

ثالثة باقوليد محمد جابر شيخون225

ثالثة باقيوسف عوض ابراهيم على226
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     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

احمد ابراهيم على محمد227

رابعة 

مستجد

احمد محمد فوزى اسماعيل228

رابعة 

مستجد

229

االمين عبد هللا عبد العظيم عبد 

الكريم

رابعة 

مستجد

ايات على محمد على230

رابعة 

مستجد

حسام حسن بدر حسانين231

رابعة 

مستجد

حسن صالح دمرداش احمد232

رابعة 

مستجد

دينا محمد عارف محمد233

رابعة 

مستجد

رحمة العربى حزين احمد ابو زيد234

رابعة 

مستجد

رحمه سليمان جمعه سليمان235

رابعة 

مستجد

رضا ناجح حسن محمد236

رابعة 

مستجد

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

زينب طه احمد عبدالمولي237

رابعة 

مستجد

سعد محمد سعد احمد238

رابعة 

مستجد

239

شيماء مصطفى محمد مصطفى 

حافظ

رابعة 

مستجد

240

عبد الرحمن رضا حسنى محمد 

محمدين

رابعة 

مستجد

عبدالرحمن محمد احمد احمد241

رابعة 

مستجد

عالء احمد الدرملى عبد اللطيف242

رابعة 

مستجد

عمادالدين عمر عبدالمجيد سالم243

رابعة 

مستجد

عمرو معتمد عبدالملك احمد244

رابعة 

مستجد

فاطمه محمود على عبد السيد245

رابعة 

مستجد

محمد ابراهيم متولى ابراهيم246

رابعة 

مستجد

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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 ص10:  ص 8محمد عبد الغني:  المشرف األكاديمي

     درجــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمد اشرف عواد عبده جاد247

رابعة 

مستجد

محمد جابر متولى ابراهيم248

رابعة 

مستجد

محمد رشدى محمد محمد الجبالوى249

رابعة 

مستجد

محمد طارق محمد كمال احمد ذكى250

رابعة 

مستجد

محمد عبدالنبى حامد فوده251

رابعة 

مستجد

منيره احمد عبد التواب قرنى252

رابعة 

مستجد

ندي عاطف رجب عبدالحميد253

رابعة 

مستجد

نورهان خالد حشمت كيالنى254

رابعة 

مستجد

هاجر حسني محمد محمد255

رابعة 

مستجد

هايدى هشام حسن عبدالقادر256

رابعة 

مستجد

عتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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رقم الجلوساسم الطــــــــالبم
إشراف أكاديمي.......شهر .......شهر .......شهر 

التدريب »كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

هند محمود عبدالسميع علي257

رابعة 

مستجد

والء صالح فهمى الماس258

رابعة 

مستجد

يوسف شعبان اسماعيل عبدالغني259

رابعة 

مستجد
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