
40من1

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

مستجد تخلفأحمد فضل محمد عبد الظاهر1

مستجد تخلفابتسام حماد محمد حماد2

مستجد تخلفاحمد اشرف سعد حموده الشونى3

مستجد تخلفاحمد اشرف عبد العاطى مرسى مدكور4

مستجد تخلفاحمد جابر محمد عبد الغني5

مستجد تخلفاحمد خالد احمد حسين6

مستجد تخلفاحمد خالد فؤاد فرغلى7

مستجد تخلفاحمد ربيع محمد عبد اللطيف8

مستجد تخلفاحمد سيد عبدالعزيز مزيون9

مستجد تخلفاحمد شكري محمود محمد10

مستجد تخلفاحمد صالح عشيري صالح11

مستجد تخلفاحمد صالح محمد على12

مستجد تخلفاحمد عبد ربه عبد الباسط محمد13

مستجد تخلفاحمد ماهر سيد خليل14

مستجد تخلفاحمد محسن منصور عيسى همام15

مستجد تخلفاحمد محمد حسين محمدى القطورى16

مستجد تخلفاحمد مراجي توني فرج17

مستجد تخلفاسراء احمد جبريل محمد18

مستجد تخلفاسراء حسين محمود احمد19

مستجد تخلفاسراء عبدالنبي عيسي محمد20

مستجد تخلفاسراء علي يوسف عبدالحميد21

مستجد تخلفاسراء كاشف عاطف حسني22

مستجد تخلفاسراء محسن محمد جاد23

إشراف أكاديمي .......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم حالة القيد

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

 ص10: ص 8نها عبد الحكيم علي:  اإلشراف األكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

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



40من2

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي .......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم حالة القيد

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

 ص10: ص 8نها عبد الحكيم علي:  اإلشراف األكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تخلفاسالم سلمان محمد سلمان24

مستجد تخلفاسماء خيرى محمد محمد25

مستجد تخلفاسماء ربيع محمد احمد26

مستجد تخلفاسماء رجب خلف هللا مصطفي27

مستجد تخلفاسماء رمضان عبدالعزيز محمد28

مستجد تخلفاسماء صالح الدين ابوالحسن السيد29

مستجد تخلفاسماء محمد السيد على30

مستجد تخلفاسماء محمد مصطفي حامد31

مستجد تخلفاشجان سيد درويش عبداللطيف32

مستجد تخلفاالء احمد عبدالراضي عبدالظاهر33

مستجد تخلفاالء احمد محمد محمود34

مستجد تخلفاالء على عثمان عبد اللطيف35

مستجد تخلفاالء محمد عوض هالل36

مستجد تخلفاالء وليد خليفه حسن37

مستجد تخلفالزهراء مصطفي علي زين الدين38

مستجد تخلفامال على احمد خضر39

مستجد تخلفامل محمد محمد يونس40

مستجد تخلفامنه بهاء احمد يوسف41

مستجد تخلفامنه محمود حسين بالل42

مستجد تخلفاميرة محمد احمد شعبان43

مستجد تخلفاميره ربيع كامل عبد المطلب44

مستجد تخلفاميره رمضان عبدالتواب مهران45

مستجد تخلفاميره عاشور محمد محمد46

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



40من3

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي .......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم حالة القيد

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

 ص10: ص 8نها عبد الحكيم علي:  اإلشراف األكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تخلفاميره هاني طه عبد الحفيظ47

مستجد تخلفايمان خليل صادق ابراهيم48

مستجد تخلفايمان محمد عطا توني49

مستجد تخلفايمان محمود عبدالرحمن محمد50

مستجد تخلفايمن صالح صالح شوكت51

مستجد تخلفايناس ابوبكر صابر عبدالوكيل52

مستجد تخلفايناس محمد عبدالصبور محمد53

مستجد تخلفايه احمد محمد ابراهيم54

مستجد تخلفايه هللا نبيل محمد فراج55

مستجد تخلفايه جابر زكي علي56

مستجد تخلفايه رمضان محمد توفيق57

مستجد تخلفايه طه فتحي جادالمولي58

مستجد تخلفايه عبد المنعم رياض محمد59

مستجد تخلفايه عزالدين قاضى صقر60

مستجد تخلفايه عصام شعبان امين61

مستجد تخلفايه محمد رجب محمد حسن62

مستجد تخلفبالل عادل بدر محمد63

مستجد تخلفجهاد محمد عبدالمجيد محمد64

مستجد تخلفجهاد مشهور موسي طارق65

مستجد تخلفجيهاد محمد سيد ذكي66

مستجد تخلفجيهان عيسي عبدالعاطي عيسي67

مستجد تخلفحازم صالح عبدالفتاح عبدالمنعم68

مستجد تخلفحذيفة عبدالحميد احمد علي69

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



40من4

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي .......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم حالة القيد

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

 ص10: ص 8نها عبد الحكيم علي:  اإلشراف األكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تخلفحسام حسن محمد عثمان70

مستجد تخلفحسن محمد عيد عثمان71

مستجد تخلفحسناء حجازى محمد موسى72

مستجد تخلفحسناء عادل صالح عطيه73

مستجد تخلفحسين محمد حسين عبدالغني74

مستجد تخلفحمزه جميل جمعه عبد المطلب75

مستجد تخلفحورية احمد قاسم محمد76

مستجد تخلفحياه محمد محمود عبدالرحيم77

مستجد تخلفخالد ممدوح سعد جمعه78

مستجد تخلفخلود محمد كمال محمد79

مستجد تخلفدينا عمران علي شحاته80

مستجد تخلفرانيا اشرف محمد حسن81

مستجد تخلفرحاب فولي حسن محمد82

مستجد تخلفرضا احمد ابو النصر احمد الوصيف83

مستجد تخلفرضا مصطفى حسن محمد84

مستجد تخلفرضوى على رجب محمد85

مستجد تخلفرمضان قاسم سيد موسي86

مستجد تخلفرنا ممدوح عبدهللا عبده87

مستجد تخلفريم عماد الدين ابوالقاسم بكري88

مستجد تخلفريهام سليمان محمد سليمان89

مستجد تخلفزياد عبد السالم عبد الباسط محمود90

مستجد تخلفزينب احمد يوسف احمد91

مستجد تخلفزينب مصطفي محمد حسن92

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



40من5

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي .......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم حالة القيد

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

 ص10: ص 8نها عبد الحكيم علي:  اإلشراف األكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تخلفساره رجب ابراهيم عبدالقادر93

مستجد تخلفسراج الدين هالل اسماعيل عبدالمحسن94

مستجد تخلفسعاد محمد قاسم عبدالعال95

مستجد تخلفسلمي ابوالحسن فرغل محمد96

مستجد تخلفسلمي رشيد نور الدين حسانين97

مستجد تخلفسماح خليل صادق ابراهيم98

مستجد تخلفسمر احمد خضراوي علي99

مستجد تخلفسمر عمران محمد محمد100

مستجد تخلفسيد سالمه مسعود عبدالاله101

مستجد تخلفشاهيناز محى الدين فتحى محمد102

مستجد تخلفشروق احمد صابر سيد103

مستجد تخلفشروق احمد عبدالغني احمد104

مستجد تخلفشرين ممدوح محمد وجيه105

مستجد تخلفشهيره سيد محمد محمود106

مستجد تخلفشيرين عطيه عيسي عبدالرازق107

مستجد تخلفشيماء عبدالحميد احمد عبدالحميد108

مستجد تخلفشيماء عطا محمد عطا109

مستجد تخلفشيماء عمر عمر محمد110

مستجد تخلفضحي رمضان عبدالمحسن عبدالمجيد111

مستجد تخلفضحي مختار محمد فاروق احمد112

مستجد تخلفطارق محمود محمد محمود113

مستجد تخلفعبدالرحمن حمدي محمد ناجي ذكي114

مستجد تخلفعبدالرحمن مصطفي شعبان محمد115

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



40من6

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي .......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم حالة القيد

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

 ص10: ص 8نها عبد الحكيم علي:  اإلشراف األكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تخلفعبدالرحمن ممدوح سعد رشوان116

مستجد تخلفعبدهللا اشرف ربيع عبدالرازق117

مستجد تخلفعبدهللا حسن احمد حسن118

مستجد تخلفعبدالمحسن عمر احمد عبدالمحسن119

مستجد تخلفعبير عبدهللا جاب هللا نمر120

مستجد تخلفعثمان احمد حسين عبد الهادى121

مستجد تخلفعال محمد عبدالحكيم عبدهللا122

مستجد تخلفعليا محسن حامد اسماعيل123

مستجد تخلفعلياء على محمود محمد124

مستجد تخلفعمر خلف محمد حسين125

مستجد تخلفعمر يوسف عمر عليوه126

مستجد تخلفعمرو حسين محمد حسين127

مستجد تخلفغاده رجب محمد حسين128

مستجد تخلفغاده محمد رجب محمد حسن129

مستجد تخلففاطمه احمد حسين عبدالجابر130

مستجد تخلففاطمه احمد شرف الدين يوسف131

مستجد تخلففاطمه عصمت عبدالفتاح طلب132

مستجد تخلففاطمه على محمد ابو العال133

مستجد تخلففاطمه مختار ابراهيم محمود134

مستجد تخلففاطمه هاني عبد الجابر مهني135

مستجد تخلففرحه رؤوف ابو المكارم عبداللطيف136

مستجد تخلففيروز ناصر شوقي امين137

مستجد تخلفقطب محمد قطب احمد138

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



40من7

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي .......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم حالة القيد

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

 ص10: ص 8نها عبد الحكيم علي:  اإلشراف األكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تخلفكريم محمد شعبان صالح139

مستجد تخلفكريمه احمد زكي عبدالمطلب140

مستجد تخلفلطيفه محمود فتحي محمود141

مستجد تخلفمؤمن عبدالفتاح سيد شتيوي142

مستجد تخلفمحمد احمد محمد رنان143

مستجد تخلفمحمد جمعه محمد عيد144

مستجد تخلفمحمد حمدى محمد حسن سالمان145

مستجد تخلفمحمد خالد عبدالحليم محمد146

مستجد تخلفمحمد خلف حسين محمد147

مستجد تخلفمحمد رضا محمد اسماعيل148

مستجد تخلفمحمد شاهين سلطان توفيق149

مستجد تخلفمحمد عامر عثمان سيد150

مستجد تخلفمحمد فتحي احمد سلطان151

مستجد تخلفمحمد محمد شحاته احمد152

مستجد تخلفمحمود احمد عبدالوهاب سلطان153

مستجد تخلفمحمود جمال رمضان عبدالسالم154

مستجد تخلفمحمود خالد جمعه ابراهيم155

مستجد تخلفمحمود عالء محمد احمد156

مستجد تخلفمحمود محمد سيد محمد157

مستجد تخلفمريم رضا عبد المنعم صادق158

مستجد تخلفمصطفى رجب احمد حسن159

مستجد تخلفمصطفى محمود فضل فضل160

مستجد تخلفمنار حرب محمد احمد161

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



40من8

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي .......شهر .......شهر .......شهر رقم اجللوساسم الطــــــــالبم حالة القيد

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

 ص10: ص 8نها عبد الحكيم علي:  اإلشراف األكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تخلفمنار رضا رجب ابراهيم162

مستجد تخلفمنة هللا محمود طاهر محمد الدمنهورى163

مستجد تخلفمنى ربيع نجيب محمد164

مستجد تخلفمهيمه سامي جمال توني165

مستجد تخلفمي مجدي عبدالفتاح احمد166

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



40من9

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

مستجد تخلفنجالء جمال كساب عرفات1

مستجد تخلفندا محمد جاد محمد2

مستجد تخلفندي ناجح احمد محمد3

مستجد تخلفنها سيد عبد العظيم حسين4

مستجد تخلفنها ضاحي معروف عبداللطيف5

مستجد تخلفنور هللا ياسر محمود على6

مستجد تخلفنورهان اسامه فاروق رشاد7

مستجد تخلفنورهان عبدالرحمن محمود فرغلى8

مستجد تخلفنورهان عيد محمد محمود9

مستجد تخلفنيره خالد سيد محمد10

مستجد تخلفهاجر فتحي عبدالصبور عبدالعال11

مستجد تخلفهاجر محمد احمد طه12

مستجد تخلفهاله عطيه صالح حسن13

مستجد تخلفهاله نور سليمان ربيع14

مستجد تخلفهدي محمود عبدالوهاب علي15

مستجد تخلفهدير عادل اسماعيل عبدالرازق16

مستجد تخلفهدير محمد زيدان محمد17

مستجد تخلفهدير هشام عبدالمنعم محمد18

مستجد تخلفهشام ممدوح حلمى عقيلى19

مستجد تخلفهناء محمد محمود محمد20

مستجد تخلفهيام خالد شحاته علي21

مستجد تخلفهيام فتحي علي يوسف22

مستجد تخلفوفاء محمد اسماعيل عبدالكريم23

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12: ص 10ياسمين حامد عبد القادر:  اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

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



40من10

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12: ص 10ياسمين حامد عبد القادر:  اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تخلفوالء بيسم علي محمد24

مستجد تخلفوالء حرب عبدالحميد زيني25

مستجد تخلفوالء مصيلح عبد هللا عبد الحميد26

مستجد تخلفوليد جمعه شاكر فرج27

مستجد تخلفيارا سعيد محمد زكي28

مستجد تخلفيارا عبدالحميد فتحي السيد29

مستجد تخلفياسر عبد الوهاب عبد هللا عبد الجواد30

مستجد تخلفياسمين زكريا احمد عبدالرحمن31

مستجد تخلفياسمين سالم ابراهيم سلطان32

مستجد تخلفيونس محمود يونس عبد الغنى33

34

أحمد راضى عبد الحميد عبد الرحمن 

مستجد تقديرسليمان

مستجد تقديرابتسام محمد شعبان محمد35

مستجد تقديرابراهيم محمد مختار محمد36

مستجد تقديراحمد امجد عادل مرسي كرم37

مستجد تقديراحمد حسام على عبد العظيم38

مستجد تقديراحمد حسن احمد حسن39

مستجد تقديراحمد خميس احمد سالم40

مستجد تقديراحمد سعودي حسين عبدالباقي41

مستجد تقديراحمد صفوت احمد عبد هللا42

مستجد تقديراحمد عبدهللا عبدالمنعم عبدالرحمن43

مستجد تقديراحمد فوزى حسن محمد44

مستجد تقديراحمد كامل احمد حسن45

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



40من11

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12: ص 10ياسمين حامد عبد القادر:  اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديراحمد محمد ربيع علي46

مستجد تقديراحمد منتصر كامل عبد العليم47

مستجد تقديراحمد هاشم أمين نجدى48

مستجد تقديراخالص شاهر عبدالعزيز حمزه49

مستجد تقديراروي علي كامل محمد خليفه50

مستجد تقديراروي كمال حسين السيد51

مستجد تقديرازهار ناصر سيد عثمان52

مستجد تقديراسراء احمد محمد احمد53

مستجد تقديراسراء جمال ابراهيم محمد54

مستجد تقديراسراء حماده عزت امين55

مستجد تقديراسراء خيري ابراهيم كامل56

مستجد تقديراسراء رضا مصطفي السيد57

مستجد تقديراسراء زناتى محمود محمد58

مستجد تقديراسراء صالح حسن محمد59

مستجد تقديراسراء ضاحي فكري محمود60

مستجد تقديراسراء عاطف عقيله مفتاح61

مستجد تقديراسراء عبدالعليم محمود مصطفى احمد62

مستجد تقديراسراء علي عثمان عبدالحميد63

مستجد تقديراسراء كمال طلعت محمد64

مستجد تقديراسراء محمد السيد محزم65

مستجد تقديراسراء محمد شحاته عبدالمتجلي66

مستجد تقديراسراء محمد صالح ابوبكر67

مستجد تقديراسراء محمد عبدالعظيم حافظ68

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



40من12

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12: ص 10ياسمين حامد عبد القادر:  اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديراسراء نادي محمد محمود69

مستجد تقديراسراء هاني محمد عيد70

مستجد تقديراسراء ياسر حمدي عبدالباسط71

مستجد تقديراسالم سليم ناجى عمار72

مستجد تقديراسالم صبرى عبد المنعم همام73

مستجد تقديراسالم نور فراج محمد74

مستجد تقديراسماء ابراهيم احمد محمد75

مستجد تقديراسماء جمال فتحى احمد76

مستجد تقديراسماء جمعة محمد سعداوي77

مستجد تقديراسماء حنفي محمود محمد78

مستجد تقديراسماء خلف محمد طلب79

مستجد تقديراسماء رجب عبدالحميد احمد80

مستجد تقديراسماء سامح عبدالقادر مصطفي81

مستجد تقديراسماء سيد ربيع عبدهللا82

مستجد تقديراسماء عبدالكافي ابراهيم فهمي83

مستجد تقديراسماء عبدالموجود يوسف محمد84

مستجد تقديراسماء كارم علي سالمه85

مستجد تقديراسماء محمد احمد عبدالرازق86

مستجد تقديراسماء محمد ربيع وفقي87

مستجد تقديراسماء محمد عباس احمد محمد88

مستجد تقديراسماء محمد عبدالعال فرج هللا89

مستجد تقديراسماء مدحت منير مصطفي90

مستجد تقديراعتماد جابر مصطفي احمد91

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



40من13

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12: ص 10ياسمين حامد عبد القادر:  اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديراالء فولي زغلول محمد92

مستجد تقديراالء محمد ربيع قاسم93

مستجد تقديراالء محمد عبدالسميع محمد94

مستجد تقديراالء محمد ناصر حسن95

مستجد تقديرالشريف محمد قطب خلف هللا96

مستجد تقديرالفت محمد احمد عبدالباقي97

مستجد تقديرالهام محمد عبدالحكيم عبدالمقصود98

مستجد تقديرالهام هانى محمد ضيف99

مستجد تقديرامانى عبدالرحمن على عبدالرحمن100

مستجد تقديراماني احمد محمدانور عبدالفتاح101

مستجد تقديراماني خليل فيصل فرج هللا102

مستجد تقديراماني صابر رجب محمود103

مستجد تقديراماني عبدالصبور حلمي عبدالوهاب104

مستجد تقديراماني عبدالعال حسن ابراهيم105

مستجد تقديرامل شحاته عبدالمنعم عبدالرحمن106

مستجد تقديرامل طلعت عبدالعزيز عبدالرشيد107

مستجد تقديرامل عبدالرحمان عبدالعظيم عبدالظاهر108

مستجد تقديرامنه نادي تغيان عبدالعزيز109

مستجد تقديرامنيه رمضان دسوقي رفاعي110

مستجد تقديرامنيه محمود محمد عبدالاله111

مستجد تقديراميره خالد انياز ابراهيم112

مستجد تقديراميره خليفه عبدالحميد خليفه113

مستجد تقديراميره صبحي حمدي علي114

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



40من14

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12: ص 10ياسمين حامد عبد القادر:  اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديراميمه احمد كمال كامل115

مستجد تقديرانهار اسامه محمد محمود116

مستجد تقديراهداء طه حسن محمد117

مستجد تقديرايات سمير محمود محمد118

مستجد تقديراياد محمد السيد عطا احمد119

مستجد تقديرايمان احمد محمد احمد120

مستجد تقديرايمان خالد عبدالرازق عبدهللا121

مستجد تقديرايمان صالح محمد عبدالمحسن122

مستجد تقديرايمان عبدالتواب محمد امين123

مستجد تقديرايه ابوالحمايد محمد عبدالحميد124

مستجد تقديرايه احمد على محمود سعيد125

مستجد تقديرايه احمد محمدجمال علي126

مستجد تقديرايه بكر صالح مرسي127

مستجد تقديرايه حسان محمد محمد128

مستجد تقديرايه خالف احمد جبلي129

مستجد تقديرايه رجب محمد طه130

مستجد تقديرايه سيد عبدالجابر سيد131

مستجد تقديرايه صالح محمد بيومي132

مستجد تقديرايه طه نادي حسين133

مستجد تقديرايه عادل شحاته عبدهللا134

مستجد تقديرايه عبدالعزيز عباس كامل135

مستجد تقديرايه عفيفي عبدالرؤوف هاشم136

مستجد تقديرايه محمد صابر علي137

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



40من15

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12: ص 10ياسمين حامد عبد القادر:  اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديرايه ممدوح سالم محمد138

مستجد تقديربدور محمد علي احمد139

مستجد تقديربسمه شعبان محمد بدوي140

مستجد تقديربسمه كمال سيد عبدالباسط141

مستجد تقديربالل محمد احمد عباس142

مستجد تقديربالل محمد خميس حافظ143

مستجد تقديرتيسير يحيا ثابت محمد144

مستجد تقديرجهاد حسين احمد محمد145

مستجد تقديرجهاد سيد نصر الدين احمد146

مستجد تقديرجهاد منتصر عثمان احمد147

مستجد تقديرجيهان ياسر شعراوى سيد148

مستجد تقديرحازم سيد نجيب سليمان149

مستجد تقديرحبيبه محمود احمد محمود150

مستجد تقديرحسام نادي عبدالعزيز محمد151

مستجد تقديرحسانين على حسانين على152

مستجد تقديرحسن فتحي علي السيد153

مستجد تقديرحسناء جمال على عبدالبديع154

مستجد تقديرحسناء علي نظير محمد155

مستجد تقديرحسناء عنتر محمد محمود156

مستجد تقديرحليمه جمال بكري ابوالمجد157

مستجد تقديرحليمه حسين توفيق محفوظ158

مستجد تقديرحنان احمد زيدان محمد159

مستجد تقديرحنان خليل شبيب انبيش160

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



40من16

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12: ص 10ياسمين حامد عبد القادر:  اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديرخالد عصام زكي سيد161

مستجد تقديرخضره عبدالحميد عبدالعزيز احمد162

مستجد تقديرخلود عبدالعزيز عبدالسميع عبدالعزيز163

مستجد تقديرخلود محمد حامد عبدالرسول164

مستجد تقديرداليا طلعت محمد ابوطالب علي165

مستجد تقديردعاء عبد الحميد محمد عبد الفتاح166

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



40من17

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

مستجد تقديردعاء محمد مسعود احمد1

مستجد تقديردعاء محمود ملعب احمد2

مستجد تقديردعاء نور عبدالحميد زيني3

مستجد تقديردينا احمد خيري محمد4

مستجد تقديردينا شعبان سيد وهيب5

مستجد تقديردينا محمود جابر ابوشوك6

مستجد تقديررؤيا احمد شربينى عباس7

مستجد تقديررانيا حسن محمد حافظ8

مستجد تقديررانيا صابر سيد حسن9

مستجد تقديررانيا عبدالرازق محمد عبدالرازق10

مستجد تقديررباب محمود كامل احمد11

مستجد تقديررجاء مصطفى شقرانى محمد عبدالعزيز12

مستجد تقديررحاب رمضان سيد عبدالغني13

مستجد تقديررحاب شعبان عربي محمد14

مستجد تقديررحاب مصطفي جمعه عبدالجواد15

مستجد تقديررحاب ناصر مسعود صادق16

مستجد تقديررحمه ربيع عبدالقادر امين17

مستجد تقديررحمه علي محمد ابراهيم18

مستجد تقديررحمه مرتضي نور الدين محمد19

مستجد تقديررضا محمد سالم حميد20

مستجد تقديررضوي سعيد عباس علي21

مستجد تقديررضوي سالمه احمد سيد22

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الغربي: مكان التدريب

ص10:ص 8شيماء محمد عبد العظيم:   اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

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



40من18

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الغربي: مكان التدريب

ص10:ص 8شيماء محمد عبد العظيم:   اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديررضوي علي عبدالعاطي عبداللطيف23

مستجد تقديررغده محمد علي الصغير محمد24

مستجد تقديررندا شريف رجب حفظي25

مستجد تقديررندا قاعود ابراهيم محمد26

مستجد تقديرروان حسن محمود عبد العليم حسن27

مستجد تقديرروفيده حماده محمد احمد28

مستجد تقديرريحاب صالح جاب هللا عطيه29

مستجد تقديرريم شرف الدين على يوسف30

مستجد تقديرريهام سيد محمد سيد31

مستجد تقديرريهام وليد قاسم انور32

مستجد تقديرريهام ياسر عبدالمنعم ابراهيم السعدنى33

مستجد تقديرزينب ابراهيم محمد جرو طه34

مستجد تقديرزينب رضا احمد محمود35

مستجد تقديرزينب عبدالراضى يوسف احمد36

مستجد تقديرزينب محمد خلف اسماعيل37

مستجد تقديرزينب محمد محمد على38

مستجد تقديرسارة عمر محمد احمد39

مستجد تقديرساره جمال حسين محمد40

مستجد تقديرساره حجازي عبدالسالم علي41

مستجد تقديرساره ربيع عبدالفتاح محمد42

مستجد تقديرساره رفعت احمد فتح الباب43

مستجد تقديرساره عبدالعظيم عبدهللا علي44

مستجد تقديرساره عبدهللا درويش خليل45

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



40من19

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الغربي: مكان التدريب

ص10:ص 8شيماء محمد عبد العظيم:   اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديرساره عبدالمالك امين راضي46

مستجد تقديرساره علي فضل علي47

مستجد تقديرساره محمود شحاته فهمى48

مستجد تقديرسعاد ابوزيد عادل ابوزيد49

مستجد تقديرسلمي محمد احمد محمود50

مستجد تقديرسلمي محمد عبدالرحيم محمد51

مستجد تقديرسلمي يحي موسي سعد52

مستجد تقديرسماح سعيد محمود عبدالسيد53

مستجد تقديرسمر رضا هاشم محمد54

مستجد تقديرسميحه نادي محمد صالح55

مستجد تقديرسميه احمد ابراهيم حسن56

مستجد تقديرسميه حامد علي بركات57

مستجد تقديرسميه عامر محمد محمود58

مستجد تقديرسناء داخلي عبدالرحيم طلعات59

مستجد تقديرسنيه كامل عبدالرحمن قطب60

مستجد تقديرسها ابراهيم احمد ابراهيم61

مستجد تقديرسهام سليمان عمر سليمان62

مستجد تقديرسهير  حسانين عبدالستار حسانين63

مستجد تقديرسهيله شعبان البدرى عبداللطيف64

مستجد تقديرسهيله عادل سالم عبدالعال65

مستجد تقديرشذا نصر احمد ابراهيم66

مستجد تقديرشروق محمود ابوبكر حافظ67

مستجد تقديرشريف احمد حسين حسن68

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



40من20

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الغربي: مكان التدريب

ص10:ص 8شيماء محمد عبد العظيم:   اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديرشهيرة جميل شحاته اسماعيل69

مستجد تقديرشيرين نصر ابراهيم سيد70

مستجد تقديرشيماء حامد عبدالعظيم عبدالفتاح71

مستجد تقديرشيماء حسني رشدي عبدالوهاب72

مستجد تقديرشيماء شحاته محمد عبد الرازق73

مستجد تقديرشيماء شعبان احمد صالح74

مستجد تقديرشيماء عبدالناصر عطا محمد75

مستجد تقديرشيماء عثمان عبدالفتاح علي76

مستجد تقديرشيماء عالء ابراهيم محمد77

مستجد تقديرشيماء عالء شعبان عبدالحميد78

مستجد تقديرشيماء علي ابوالحسن حمدان79

مستجد تقديرشيماء محمود سيد مهنى80

مستجد تقديرشيماء مصطفي حسن الناظر81

مستجد تقديرشيماء نادر قرشي عبدالغني82

مستجد تقديرشيماء نادي محمد عبدالحكيم83

مستجد تقديرشيماء ياسين حامد فرج84

مستجد تقديرصفاء عمران عبدالحميد عبدالحافظ85

مستجد تقديرصفاء محمد نتاج محمد86

مستجد تقديرضحي جمال عبدالرازق عبدالكريم87

مستجد تقديرضحي حسن رفعت حسن88

مستجد تقديرضحي عبدالنبي عبدالوهاب عبدالرحيم89

مستجد تقديرضحي مصطفي محمد حجازي90

مستجد تقديرطارق سيد احمد مبروك السيد91

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



40من21

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الغربي: مكان التدريب

ص10:ص 8شيماء محمد عبد العظيم:   اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديرطارق محمد شحات عارف92

مستجد تقديرطه محمد طه ابراهيم93

مستجد تقديرعائشه حسين شحاته عبدالعظيم94

مستجد تقديرعامر مرزوق حسن علي95

مستجد تقديرعبد الحسيب حسين عبد الحسيب سيد96

مستجد تقديرعبد الغفار صالح يعقوب صالح97

مستجد تقديرعبد الكريم فرغلى سنوسى فرغلى98

مستجد تقديرعبدالرحمن احمد محمد مهني99

مستجد تقديرعبدالرحمن محمد محمد عبدالغني100

مستجد تقديرعبدالرحمن وفدي اسماعيل كامل101

مستجد تقديرعبدالعظيم السيد مغاته عبدالعظيم102

مستجد تقديرعبدهللا محمد عمران خليل103

مستجد تقديرعبير صالح محمد علي104

مستجد تقديرعفاف صالح عبدالمنعم عبدالصالحين105

مستجد تقديرعلياء حجازي محمد علي106

مستجد تقديرعلياء خالد صالح مهدي107

مستجد تقديرعلياء عبدالجواد عبدهللا احمد108

مستجد تقديرعلياء عبدالجواد علي عبدالهادي109

مستجد تقديرعلياء محمد عبدهللا عبدالحميد110

مستجد تقديرعمر صالح فؤاد تسن111

مستجد تقديرعمر نادي فتحي حامد112

مستجد تقديرعمرو ربيع محمد محمد113

مستجد تقديرغادة عبد الرازق عبد السالم محمد114

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



40من22

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الغربي: مكان التدريب

ص10:ص 8شيماء محمد عبد العظيم:   اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديرغاده رجب علي نعماني115

مستجد تقديرفاتن عبد المنعم عبدهللا رجب116

مستجد تقديرفاطمة تواب احمد توفيق117

مستجد تقديرفاطمه احمد ابراهيم احمد118

مستجد تقديرفاطمه احمد عبدالحكيم ايوب119

مستجد تقديرفاطمه رضا محمد عبدالعظيم120

مستجد تقديرفاطمه سارى عبدالدايم عبدالعزيز121

مستجد تقديرفاطمه سالمه مغربي عبدالعزيز122

مستجد تقديرفاطمه سماوي بحراوي محمد123

مستجد تقديرفاطمه سيد عبدالعليم عبداللطيف124

مستجد تقديرفاطمه صابر حسن عبدهللا125

مستجد تقديرفاطمه عبدالناصر شحاته علي126

مستجد تقديرفاطمه مبروك موسي حسن127

مستجد تقديرفاطمه محمد جمال احمد128

مستجد تقديرفاطمه محمد حسن سيد129

مستجد تقديرفاطمه محمد عبدالرازق مهني130

مستجد تقديرفاطمه محمد محمود محمد131

مستجد تقديرفاطمه محمود فوزي محمود132

مستجد تقديرفاطمه محمود محمد عمر133

مستجد تقديرفاطمه ناصر انور محمود134

مستجد تقديرفرحه عمر عبدالحكيم علي135

مستجد تقديرفرحه فتحي هاشم عبده136

مستجد تقديرقمر عز الدين طه محمد137

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



40من23

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الغربي: مكان التدريب

ص10:ص 8شيماء محمد عبد العظيم:   اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديركريم عبدالعظيم محمد محمد138

مستجد تقديركريمان محمد ضاحي محمد139

مستجد تقديركريمه صافي عبدالقادر احمد140

مستجد تقديركمال محسن كمال احمد141

مستجد تقديركوثر محمد علي عبداللطيف142

مستجد تقديرليلى ماجد فتحى ابوطاقيه143

مستجد تقديرمؤمن عماد الدين احمد عبدالحكيم144

مستجد تقديرماجده مسعد عباس مسعد145

مستجد تقديرماهيتاب ابراهيم محمد هريدى146

مستجد تقديرماهيتاب وليد محمود محمد اسماعيل147

مستجد تقديرمحمد احمد حسن محمود148

مستجد تقديرمحمد امين عمر القليل149

مستجد تقديرمحمد بدر ابوالعال عبدالحميد150

مستجد تقديرمحمد جمال محمد ابو بكر151

مستجد تقديرمحمد حسين محمد علي152

مستجد تقديرمحمد حمدى محمود عبد الحافظ153

مستجد تقديرمحمد على مصطفى عبد العزيز154

مستجد تقديرمحمد عمر مخلوف محمد155

مستجد تقديرمحمد قايل سليم رشدى156

مستجد تقديرمحمد مجدي عبدالجواد حسين157

مستجد تقديرمحمد محمود توني ابراهيم158

مستجد تقديرمحمد مرعي فولي حسن159

مستجد تقديرمحمد نادي عبدالمعز عبدالرحمن160

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



40من24

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الغربي: مكان التدريب

ص10:ص 8شيماء محمد عبد العظيم:   اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديرمحمد وائل رؤوف عبدالمنعم161

مستجد تقديرمحمود احمد عبدالشافي موسي162

مستجد تقديرمروه احمد عبدالحكيم علي163

مستجد تقديرمروه اشرف فاروق محمود164

مستجد تقديرمروه حسن سيد علي165

مستجد تقديرمروه سيد عبدالرحيم محمد166

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



40من25

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

مستجد تقديرمروه ناجح سيد جالل1

مستجد تقديرمريم احمد نبيل عبدالفتاح2

مستجد تقديرمريم جمال محمد عبدالغفار3

مستجد تقديرمريم ياسر محمد فؤاد4

مستجد تقديرمصطفي اشرف صالح عبدالرحيم5

مستجد تقديرمصطفي محمد محمد اسماعيل6

مستجد تقديرمعتصم صالح عبدالعظيم محمد7

مستجد تقديرمنار اسماعيل حسن محمد8

مستجد تقديرمنار صاوي خليفه علي9

مستجد تقديرمنار مؤمن رفعت محمد10

مستجد تقديرمنار نبيل محمد جمال الدين علي11

مستجد تقديرمنار يحيي محمود عز الدين12

مستجد تقديرمنة ابراهيم عبد المنعم محمد13

مستجد تقديرمنه هللا احمد فرج ابراهيم14

مستجد تقديرمنه هللا حماده زناتي محمود15

مستجد تقديرمنه هللا عمرو محمد محمد16

مستجد تقديرمنه هللا محمد جمال عبدالصبور حماد17

مستجد تقديرمنه وحيد محمود حسن18

مستجد تقديرمني محمود عبدالجليل احمد19

مستجد تقديرمها احمد رمضان ابراهيم20

مستجد تقديرمها ادريس حسان علي21

مستجد تقديرمياده على حسين سيد22

مستجد تقديرميرال اشرف سيد محمد23

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12:ص 10زينب كامل محمد: اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

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



40من26

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12:ص 10زينب كامل محمد: اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديرناديه هاشم صديق حسن24

مستجد تقديرناريمان سيد فتحي حسن25

مستجد تقديرنجالء فتحي محمود عبدالباقي26

مستجد تقديرنجالء مكرم محمد ناجي علي27

مستجد تقديرنجوى محمد رفعت فرج28

مستجد تقديرنجوي ايوب رسمي احمد29

مستجد تقديرنجوي راضي جمعه راضي30

مستجد تقديرندا السويطي محمود محمد31

مستجد تقديرندا جمعه محمد عبدالسالم32

مستجد تقديرندا حسن رضوان احمد33

مستجد تقديرندا عزت سعد جالل34

مستجد تقديرندا محمود محمد ابراهيم35

مستجد تقديرندا ناصر حسن محمد36

مستجد تقديرندي مجدي عبدالمالك محمد37

مستجد تقديرندي محمد فتحي خضرواي38

مستجد تقديرندي محمود محمد ابراهيم39

مستجد تقديرنها صالح زير محمد40

مستجد تقديرنها عبدالجواد كامل عبدالمالك41

مستجد تقديرنهال علي صالح علي42

مستجد تقديرنهله سلطان مهني سلطان43

مستجد تقديرنورا محمد ثابت حسين44

مستجد تقديرنورالهدي يونس سيد موسي45

مستجد تقديرنوره على مصطفى على46

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



40من27

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12:ص 10زينب كامل محمد: اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديرنورهان حسين محمد حسين47

مستجد تقديرنورهان رجب ابراهيم محمد48

مستجد تقديرنورهان رفعت راضي محمد49

مستجد تقديرنورهان سعيد راغب محمد50

مستجد تقديرنورهان سيد صابر عبدالغني51

مستجد تقديرنورهان عبدالباري فوزي محمد52

مستجد تقديرنورهان علي محمد جالل53

مستجد تقديرنورهان محمد عبدالجليل صالح54

مستجد تقديرنورهان محمد عبدالمنعم ابراهيم55

مستجد تقديرنورهان نادي علي محمد56

مستجد تقديرنورهان هشام محمد عزيز الدين محمد57

مستجد تقديرنورهان وليد محمد اسماعيل58

مستجد تقديرهاجر احمد صالح احمد59

مستجد تقديرهاجر احمد فتحي احمد60

مستجد تقديرهاجر خليل محمد خليل61

مستجد تقديرهاجر خليل موسي محمد62

مستجد تقديرهاجر راضي عطا محمد63

مستجد تقديرهاجر ربيع محمود توفيق64

مستجد تقديرهاجر زياده محمد عبدالمحسن65

مستجد تقديرهاجر سامي عبدهللا محمد66

مستجد تقديرهاجر عبدالحكيم عبدالكريم صالح حسن67

مستجد تقديرهاجر محمد احمد حسن68

مستجد تقديرهاجر محمود احمد بيومي69

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



40من28

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12:ص 10زينب كامل محمد: اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديرهالة محمد رياض حسن70

مستجد تقديرهبه هللا شحاته محمد عبدالصبور71

مستجد تقديرهبه عبدالعزيز عبدالصبور عبدالسالم72

مستجد تقديرهبه محمد حسن ابراهيم73

مستجد تقديرهدي سيد فاروق محمد74

مستجد تقديرهدي صابر محمد ممتاز75

مستجد تقديرهدي صالح محمد اسماعيل76

مستجد تقديرهمام حيدر كامل محمد77

مستجد تقديرهند اشرف احمد محمد78

مستجد تقديرهند خالد محمد كمال الراوي79

مستجد تقديرهند عصام محمد محروس80

مستجد تقديرهياء مختار عبدالقوي غيضان81

مستجد تقديروداد عمران احمد درويش82

مستجد تقديروسام صبري عبدالغني حسن83

مستجد تقديروفاء رمضان عبدالعليم محمد84

مستجد تقديروفاء عمر سالم عبدالصالحين85

مستجد تقديروفاء محمد عيد حسن86

مستجد تقديروالء صبري يوسف عبدالرحمن87

مستجد تقديروالء على عبد هللا عبد القادر88

مستجد تقديروالء فتحي حلمي ابراهيم89

مستجد تقديروالء محمود محمد عبدالقادر90

مستجد تقديروليد بدرالدين محمد عبد العزيز محمد91

مستجد تقديريارا فرغل عبدالمجيد فرغل92

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



40من29

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12:ص 10زينب كامل محمد: اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تقديرياسمين احمد عبدالباري محمد93

مستجد تقديرياسمين احمد مطاوع محمد94

مستجد تقديرياسمين اشرف شوقي حسن95

مستجد تقديرياسمين عاطف سيد محمد96

مستجد تقديريوسف حسن فتح الباب عبدالرحمن97

مستجد تقديريوسف محمد موسى موسى محمد98

مستجد تقديريوسف يحيي زكري احمد99

باقاحمد سيد حسين محمد100

باقاحمد محمد يحيى الجارحي101

باقاسالم مصطفى على أحمد102

باقايه هشام محمد ابراهيم103

باقرشا عصام صالح عبدالمنعم104

باقسارة خالد يوسف ياسين105

باقسالمان ابراهيم محمود ابراهيم106

باقسكينه حسن عبدهللا بربرى107

باقسمر مبروك محمد دخيل108

باقسهير محمود صديق محمد109

باقشروق جعفر محمد عبد الحليم110

باقشيماء جمعة عبدالمنعم عبدالنبي111

باقعبدالعزيز محمد عبدالعزيز احمد112

باقعمر خالد رمضان نصر113

باقلمياء توني عبدالصبور عبدالرحمن114

باقمحمد مذهل طلق مذهل العازمي115

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



40من30

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12:ص 10زينب كامل محمد: اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

باقمحمود اشرف محمود سيد116

باقمريم حسين ابراهيم حسين117

باقمصطفى جمال مصطفي محمد118

باقمصطفى قاعود يونس شعبان119

باقنعمه سيد عبدالقوى احمد120

باقهاجر دسوقى رجب سيد121

1من الخارج اسراء خميس عيد الخولى122

1من الخارج اسراء صالح عبدالغنى محمد123

1من الخارج ايمان محمد سيد محمد124

1من الخارج سهام متولى ابراهيم متولى ابراهيم125

1من الخارج عالء هالل محمد عبدالسالم126

1من الخارج علياء احمد محمد السعدى127

1من الخارج غاليه احمد ابوالسعود سيد128

1من الخارج محمد ابوبكر احمد ابوزيد129

1من الخارج محمد سمير ابراهيم حفنى130

1من الخارج محمد مجدى محمد عيد القاضى131

1من الخارج هند نادي ابوغنيمه فتح الباب132

2من الخارج صباح عبدالرحمن احمد حسن133

2من الخارج مها محمد احمد محمد134

2من الخارج وفاء عاشور عبدالاله نعمان135

3من الخارج سمر ربيع مراد ابراهيم136

باقاحمد محمد يحيى الجارحي137

باقاسماء رجب مبروك عبد هللا138

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



40من31

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12:ص 10زينب كامل محمد: اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

باقايه هشام محمد ابراهيم139

باقرشا عصام صالح عبدالمنعم140

باقسارة خالد يوسف ياسين141

باقسالمان ابراهيم محمود ابراهيم142

باقسكينه حسن عبدهللا بربرى143

باقعباس سعيد عباس على هندى144

باقعبدالعزيز محمد عبدالعزيز احمد145

باقعمر خالد رمضان نصر146

باقمحمد مذهل طلق مذهل العازمي147

باقمحمود رضا محمد عليوه148

باقمحمود هشام احمد عثمان149

باقمريم حسين ابراهيم حسين150

باقهاجر دسوقى رجب سيد151

1من الخارج اسراء خميس عيد الخولى152

1من الخارج سهام متولى ابراهيم متولى ابراهيم153

1من الخارج عالء هالل محمد عبدالسالم154

1من الخارج على ماهر صابر محمد155

1من الخارج علياء احمد محمد السعدى156

1من الخارج غاليه احمد ابوالسعود سيد157

1من الخارج محمد احمد سالمه محمد158

1من الخارج محمد سمير ابراهيم حفنى159

1من الخارج محمد مجدى محمد عيد القاضى160

1من الخارج محمد ناصر طه احمد161

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



40من32

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءالمسرح الشرقي: مكان التدريب

ظ12:ص 10زينب كامل محمد: اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

1من الخارج هند نادي ابوغنيمه فتح الباب162

2من الخارج صباح عبدالرحمن احمد حسن163

3من الخارج يوسف محمد صالح منتصر164

انتظامعائشة بكر محمد علي165

انتظاممصطفى احمد فتح الباب عبدالمطلب166

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



40من33

(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

 1020

مستجد تخلفاحمد حسن محمد حسن1

مستجد تخلفاحمد شريف محمود خليل2

مستجد تخلفاحمد محمد جارحي عبدالظاهر عباس3

مستجد تخلفاحمد وليد عبدهللا ابراهيم4

مستجد تخلفاسماء خالد بدوي مهني5

مستجد تخلفاسماء محمد عبدالمغني نعاس6

مستجد تخلفاالء ابوبكر فرج محمد7

مستجد تخلفامل مختار حسن عبدالعليم8

مستجد تخلفامنيه محمود مليجي مصطفي9

مستجد تخلفاميره قياتي هاشم علي10

مستجد تخلفايمن محمد محمد كامل11

مستجد تخلفايه بدري علي سيد12

مستجد تخلفايه محمود علي حموده13

مستجد تخلفبثينه طارق منير احمد14

مستجد تخلفبدور رضا على فرحات15

مستجد تخلفبسنت محمود سيد احمد16

مستجد تخلفتقى بدر محمد الصغير محمد17

مستجد تخلفجارحى احمد عبدالتواب عبدهللا18

مستجد تخلفحاكمه عبدالحميد محمد عمار19

مستجد تخلفحبيبه جمال حسن عبدالعزيز20

مستجد تخلفحسام خلف عدلي محمد21

مستجد تخلفحسام فؤاد عبد الحكيم احمد22

مستجد تخلفحنان عيد محمد حسن23

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

ص10:ص 8نورا محمد عبد الغفار:  اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

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



40من34

(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

 1020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

ص10:ص 8نورا محمد عبد الغفار:  اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تخلفخلود جابر محمد حسانين24

مستجد تخلفرانا شعبان محمد متولي25

مستجد تخلفرحاب منتصر محمود شحاته26

مستجد تخلفرشا ايمن عبدالفتاح صبره27

مستجد تخلفرضوي محمود رمضان عبدالرحمن28

مستجد تخلفريهام ناجي رشدي عبدالعظيم29

مستجد تخلفساره صالح رزق خليفه30

مستجد تخلفسلمى جابر سعد ابوالليل31

مستجد تخلفسلمي محمد ربيع خير32

مستجد تخلفشهد كامل محمد كامل33

مستجد تخلفشيماء محروس سيد عبدالسالم34

مستجد تخلفصباح حسن جاد محمد35

مستجد تخلفضياء احمد سعد حبشى36

مستجد تخلفطارق عبدالاله مهنى سميح37

مستجد تخلفطارق محمد محمد عبدالقادر38

مستجد تخلفعبد الرحمن عالء محمد دسوقى39

مستجد تخلفعبد هللا وليد عبد هللا محمد امين الخولى40

مستجد تخلفعبدهللا ناصر عبدهللا عبدالعليم41

مستجد تخلفعزه علي اسماعيل علي دكروري42

مستجد تخلفعصام جمال محمد عبد العزيز43

مستجد تخلفعمر طارق محمد عبدالمعطى44

مستجد تخلففاطمه محمود مخيمر احمد45

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



40من35

(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

 1020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

ص10:ص 8نورا محمد عبد الغفار:  اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تخلفكريمه رجب سالم سلمان46

مستجد تخلفكوثر سيد عبدالرحيم احمد47

مستجد تخلفليلي محمد عبد الشافي محمد48

مستجد تخلفمحمد اسماعيل محمد رفعت عبدالصبور49

مستجد تخلفمحمد مصطفى عبدالشكور عبدالفضيل50

مستجد تخلفمحمد هارون محمد هارون51

مستجد تخلفمروه جمال علي عبدالقادر52

مستجد تخلفمريم عبد الاله محمد محمود53

مستجد تخلفمصطفى عادل محمد خلف صالح54

مستجد تخلفمصطفى محمد عبد المجيد عباس55

مستجد تخلفمصطفى ممدوح كامل محمود56

مستجد تخلفمصطفى هانى مصطفى احمد57

مستجد تخلفمنار اشرف محمد توني58

مستجد تخلفمنار بهاء محمد خليل59

مستجد تخلفمنار خالد حسن محمد60

مستجد تخلفمنار خالد عبدالغني حافظ61

مستجد تخلفمنار رضا حافظ عبدالغني62

مستجد تخلفمنه هللا احمد عبدالغني خلف63

مستجد تخلفنجالء رضا عشماوي محمد64

مستجد تخلفندي مصطفي محمد مغربي65

مستجد تخلفنورا عبدالمقصود احمد عبدالمقصود66

مستجد تخلفهاجر رمضان عبدالظاهر عبدالمحسن67

مستجد تخلفهاجر عريش عبدالسالم محمد68

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



40من36

(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

 1020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

ص10:ص 8نورا محمد عبد الغفار:  اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

مستجد تخلفوفاء بكري بشير محمد69

مستجد تخلفياسمين محمد عزت عطا70

مستجد تخلفيوسف سيد فرج السيد71

مستجد تخلفيوسف شعبان ابو بكر محمد72

مستجد تقديراحمد جمال محمد حسين73

مستجد تقديراحمد محمد حسانين عبدالمتجلي74

مستجد تقديراشجان طه عبدالتواب عبدالاله75

مستجد تقديراشرقت عالء احمد جاد الكريم76

مستجد تقديرامل خالد منازع محمد77

مستجد تقديرايه خلف حسنى محمود78

مستجد تقديرايه محمد احمد عبدالصمد79

مستجد تقديردينا مصطفى محمد مصطفى80

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



40من37

(6)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

مستجد تقديرسعيد ماهر سعيد السيد ابراهيم1

مستجد تقديرسماح محمد مرعي حسن2

مستجد تقديرعبدالرحمن روؤف محمد فرحات3

مستجد تقديرعبير يوسف عبدالعزيز محمود4

مستجد تقديرمؤمن رمضان محمد معبد5

مستجد تقديرمؤمن عبد المالك محمد لطفى عبدالمالك6

مستجد تقديرمارلين رفعت وحيد احمد7

مستجد تقديرمحمد احمد شعبان همام8

مستجد تقديرمحمد احمد على احمد9

مستجد تقديرمحمد صفوت ابو العال نصرى10

مستجد تقديرمحمود حسن سعد محمود11

مستجد تقديرمنار محمود ياسين عبدالعال12

مستجد تقديرمنه هللا مصطفي عبدالوهاب عبدالنبي13

مستجد تقديرنبيه شوقي محمد نجيب14

مستجد تقديرندا توفيق محمد توفيق15

مستجد تقديرندي عالء خليل مبارك16

مستجد تقديرهدير مختار محمد متولي17

باقاحمد سمير سعد سيد18

باقاحمد عالء رمضان خميس19

باقاحمد محمود الكاشف محمد20

باقاحمد يسرى على محمد نجم21

باقاسالم ابوالعزايم محمد عبدالجليل22

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

ظ12: ص10اسماء مهنى عاشور: اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

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



40من38

(6)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

ظ12: ص10اسماء مهنى عاشور: اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

باقاسالم ناصر احمد ابراهيم23

باقاسماء خالد طه مهنى24

باقايه سيد محمد محمد25

باقرضوى جمال عبدالعاطى سند26

باقشهاب عامر محمد احمد27

باقطه محمد طه احمد28

باقعبد الرازق عز فتحى محمد29

باقعبدهللا مختار عبدهللا عبدالسالم30

باقعلى عبد الفتاح على عبدالفتاح31

باقمحمد احمد عبد المطلب عبد الواحد32

باقمحمد ممدوح خيشه صالح33

باقمريم عمر عثمان احمد34

باقمصطفى عبدالكريم محمد احمد35

باقمصطفى محمود محمد حسان36

1من الخارج احمد محمد احمد سويكن37

1من الخارج امينة يوسف محمود يوسف38

1من الخارج شيماء خفاجه عبد الحافظ داود39

1من الخارج محمود احمد محمد اسماعيل40

1من الخارج مصطفى كامل عبد الحليم مجاهد41

1من الخارج مصطفى ناصر سالمه مصطفى42

1من الخارج مهند عادل محمد يوسف43

1من الخارج ندا سعيد محمد رجب طلبه44

3من الخارج امل حسنى كمال حسن45

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



40من39

(6)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

ظ12: ص10اسماء مهنى عاشور: اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

3من الخارج هانى محسن محمد غريب موسى46

باقابراهيم بدينى محمود خلف47

باقاحمد سمير سعد سيد48

باقاحمد على سعد محمد49

باقاحمد محمود الكاشف محمد50

باقاحمد يسرى على محمد نجم51

باقاسراء عبدالفتاح محمد فتح هللا52

باقاسالم ابوالعزايم محمد عبدالجليل53

باقاسالم ناصر احمد ابراهيم54

باقاسماء خالد طه مهنى55

باقايه سيد محمد محمد56

باقخالد عمر حجازى عبدالسالم57

باقرحمه محمد حسن حيدر58

باقطه محمد طه احمد59

باقعبد الرازق عز فتحى محمد60

باقعبدهللا مختار عبدهللا عبدالسالم61

باقعلى عبد الفتاح على عبدالفتاح62

باقمحمد احمد عبد المطلب عبد الواحد63

باقمحمد ممدوح خيشه صالح64

باقمحمود رضا محمد قمصان65

باقمصطفى عبدالكريم محمد احمد66

باقموسى محمود موسى محمود موسى67

باقوالء فتحى محمد البرنس68

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



40من40

(6)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

5101020

.......شهر 

[الفصل الدراسي األول ] [الفرقة الثالثة ] 2023-2022السنة الدراسية 

الثالثاءمبنى اإلرشاد: مكان التدريب

ظ12: ص10اسماء مهنى عاشور: اإلشراف األكاديمي

إشراف أكاديمي

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

.......شهر .......شهر رقم اجللوسحالة القيداسم الطــــــــالبم

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

1من الخارج ابو المجد ابو الليل محمود على69

1من الخارج احمد محمد احمد سويكن70

1من الخارج شيماء خفاجه عبد الحافظ داود71

1من الخارج مصطفى كامل عبد الحليم مجاهد72

1من الخارج مصطفى ناصر سالمه مصطفى73

1من الخارج مهند عادل محمد يوسف74

1من الخارج ندا سعيد محمد رجب طلبه75

2من الخارج اسراء تهامى عثمان تهامى76

3من الخارج هانى محسن محمد غريب موسى77

انتسابطه فتحى فريد أبو زيد78

انتسابكريم حسن مسلم هالل79

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


