
58من1

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
5001مستجد تقديرابتسام عزت محمد زين الدين1

5002مستجد تخلفابراهيم حمدى عبد الحليم حسن2

5003مستجد تقديرابراهيم خلف ابراهيم زكى3

5004مستجد تقديرابراهيم رجب عوض احمد4

5005مستجد تخلفابراهيم محمد ابراهيم على5

5006مستجد تخلفابراهيم محمد حسين محمد6

5007مستجد تخلفابوالحسن سعد ابوالحسن سعيد7

5008مستجد تقديرابوزيد سيد ابوزيد احمد8

5009مستجد تقديراحالم مجدى خلف محمد9

5010مستجد تقديراحالم محمد ابوالفضل محمد10

5011مستجد تقديراحالم نادى عبدالتواب شلقامى11

5012مستجد تقديراحمد اسماعيل السيد عبدالجواد12

5013مستجد تقديراحمد السيد عبد الحميد ابراهيم13

5014مستجد تخلفاحمد جمال حسن محمد14

5015مستجد تقديراحمد جمعه على على أبوناصر15

5016مستجد تقديراحمد حسن السيد محمد16

5017مستجد تخلفاحمد حمدى احمد محمد17

5018مستجد تخلفاحمد حمدى عبدالمالك على18

5019مستجد تخلفاحمد خالد عبدهللا حسن19

5020مستجد تقديراحمد خلف احمد على20

5021مستجد تخلفاحمد راضى يونس صميدة21

5022مستجد تقديراحمد ربيع احمد محمد22

5023مستجد تخلفاحمد رضا محمد عبدالجواد23

5024مستجد تخلفاحمد سمير منير محمد24

5025مستجد تقديراحمد سيد دياب عبدهللا25

5026مستجد تقديراحمد شعبان مصطفى احمد26

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2:  ظ 12نورا محمد عبد الغفار-  أسماء مهني :  اإلشراف األكاديمي

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

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

   اإلشراف األكاديمي؛                          مسئول الفرقة؛ المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب



58من2

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2:  ظ 12نورا محمد عبد الغفار-  أسماء مهني :  اإلشراف األكاديمي

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

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5027مستجد تقديراحمد صبحى لملوم عبد الصمد27

5028مستجد تخلفاحمد عادل علي وهبه28

5029مستجد تقديراحمد عزالدين ابراهيم قطب29

5030مستجد تخلفاحمد عزت ميصر ابوزيد30

5031مستجد تقديراحمد كمال محمد محمد ابو بكر31

5032مستجد تخلفاحمد كمال مرسى محمود32

5033مستجد تقديراحمد محمد على ابراهيم33

5034مستجد تخلفاحمد محمد مهدى على ابراهيم34

5035مستجد تخلفاحمد محمد نادى عبدالحفيظ35

5036مستجد تقديراحمد مرزوق شعبان محمد36

5037مستجد تقديراحمد مصطفي علي سيد37

5038مستجد تقديراحمد ناجي شوبك مبروك38

5039مستجد تقديراحمد ناصر على محمد39

5040مستجد تقديراحمد نبيه عبدالجابر احمد40

5041مستجد تقديراحمد نجاح محمود حسانين41

5042مستجد تقديراحمد هالل متولي عثمان42

5043مستجد تقديرارزاق عبدهللا محمد محمد43

5044مستجد تقديراروى عصام محمد عبدالعال44

5045مستجد تخلفاسامه حمدى عبد الحليم حامد45

5046مستجد تقديراسامه حمدي فتحى أحمد عطية46

5047مستجد تخلفاسامه شافعى احمد محمد47

5048مستجد تقديراسامه عبد هللا عبد القوى عبد هللا48

5049مستجد تقديراسراء أحمد سيد عبد المحسن49

5050مستجد تقديراسراء احمد على حسن50

5051مستجد تقديراسراء اشرف محمد عبدالمطلب51

5052مستجد تقديراسراء ايمن جمال سيد52

   اإلشراف األكاديمي؛                          مسئول الفرقة؛ المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب



58من3

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2:  ظ 12نورا محمد عبد الغفار-  أسماء مهني :  اإلشراف األكاديمي

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

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5053مستجد تخلفاسراء جمال احمد محمد دردير53

5054مستجد تقديراسراء حجازى بشر على54

5055مستجد تخلفاسراء حمدى احمد محمود55

5056مستجد تقديراسراء حنفى محمد حنفى56

5057مستجد تقديراسراء خالد جمال محمود57

5058مستجد تقديراسراء خالف خلف محمد58

5059مستجد تخلفاسراء رجب عبدالمنعم على حسين59

5060مستجد تقديراسراء رفاعي احمد عوض60

5061مستجد تقديراسراء زين فتحى عبد الغنى61

5062مستجد تخلفاسراء سعد ضاحى عبد الموجود62

5063مستجد تخلفاسراء صفوت عبد الرشيد عبد الرحيم63

5064مستجد تقديراسراء طارق عبدالرازق محمد64

5065مستجد تقديراسراء عابد سلطان حسن65

5066مستجد تخلفاسراء عادل فرغل علي66

5067مستجد تخلفاسراء عشماوى محمد احمد67

5068مستجد تقديراسراء عصام عبدالكريم رشوان68

5069مستجد تقديراسراء على محمد على69

5070مستجد تقديراسراء عيد احمد عبدالوهاب70

5071مستجد تقديراسراء فتحي صديق عامر71

5072مستجد تخلفاسراء فرج لطفى ابوسمره72

5073مستجد تقديراسراء محسن سعيد احمد73

5074مستجد تقديراسراء محمد ابراهيم محمد74

5075مستجد تقديراسراء محمد احمد على75

5076مستجد تقديراسراء محمد امين احمد سالم76

5077مستجد تقديراسراء محمد حسن خفاجى77

5078مستجد تقديراسراء محمد رفعت فرج عبد هللا78

   اإلشراف األكاديمي؛                          مسئول الفرقة؛ المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب



58من4

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2:  ظ 12نورا محمد عبد الغفار-  أسماء مهني :  اإلشراف األكاديمي

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

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5079مستجد تقديراسراء محمد شلقامى محمد79

5080مستجد تقديراسراء محمد عبد الخالق جمعه80

5081مستجد تقديراسراء محمد على حسين81

5082مستجد تقديراسراء محمد عواد كامل82

5083مستجد تقديراسراء محمد مبروك حسن83

5084مستجد تقديراسراء مصطفى محمد عبد الحافظ84

5085مستجد تقديراسراء ناجى محمود وافى85

5086مستجد تخلفاسراء ناصر جمعه احمد86

5087مستجد تقديراسراء نجاح بالل بكر87

5088مستجد تخلفاسراء يسري عبد التواب عبد الحليم88

5089مستجد تقديراسالم جمال احمد صاوي89

5090مستجد تقديراسالم رضا فتحى حسن90

5091مستجد تقديراسالم شناوى رشاد جمعه91

5092مستجد تقديراسماء احمد على حسن92

5093مستجد تخلفاسماء الساعدى عيد الساعدى93

5094مستجد تخلفاسماء بدر حسين محمود94

5095مستجد تقديراسماء جادهللا خلف مراد95

5096مستجد تقديراسماء جمال محمد محمد96

5097مستجد تقديراسماء خلف طه محمد97

5098مستجد تقديراسماء رضا عبدالوهاب السيد98

5099مستجد تخلفاسماء رضا محمد سعداوي99

5100مستجد تقديراسماء رمضان خالد محمد100

5101مستجد تقديراسماء رمضان قطب عبدالوهاب101

5102مستجد تقديراسماء زاهر محمد عبدالغني102

5103مستجد تقديراسماء زهجر محمد سطوحى103

5104مستجد تقديراسماء سيد عبد المجيد عبد الغفار104

   اإلشراف األكاديمي؛                          مسئول الفرقة؛ المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب



58من5

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2:  ظ 12نورا محمد عبد الغفار-  أسماء مهني :  اإلشراف األكاديمي

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

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5105مستجد تخلفاسماء سيد عبدالاله عبدالمنطلب105

5106مستجد تقديراسماء سيد فريد سيد106

5107مستجد تقديراسماء سيد مصطفى رياض107

5108مستجد تقديراسماء شحاته شعبان عبدالباقى108

5109مستجد تقديراسماء شربجى مختار محمد109

5110مستجد تخلفاسماء عادل عبدالحميد رضوان110

5111مستجد تقديراسماء عبد الكريم سيد محمد111

5112مستجد تقديراسماء عبد ربه عبد الحكيم عبد السميع112

5113مستجد تقديراسماء عبدالوهاب ابراهيم عبدالحفيظ113

5114مستجد تقديراسماء عماد محمد محمد114

5115مستجد تقديراسماء فرغلى مسامح اسماعيل115

5116مستجد تقديراسماء محسن رفعت حجازى116

5117مستجد تقديراسماء محمد ابوالحمد خليل117

5118مستجد تقديراسماء محمد خلف مهران118

5119مستجد تقديراسماء محمد زغلول عباس119

5120مستجد تقديراسماء محمد سيد محمد120

5121مستجد تقديراسماء محمد عبد هللا محمد121

5122مستجد تقديراسماء محمد عبدالمحسن محمد122

5123مستجد تقديراسماء محمد على عبد المالك123

5124مستجد تخلفاسماء محمد فكرى محمد124

5125مستجد تقديراسماء محمد فوزى محمد125

5126مستجد تقديراسماء ورداني توني عبد العزيز126

5127مستجد تخلفاسماعيل اشرف اسماعيل مهدى127

5128مستجد تخلفافنان حسني محمد خضيري128

5129مستجد تقديراالء بكر فوزى بهلول129

5130مستجد تخلفاالء جمال احمد على130

   اإلشراف األكاديمي؛                          مسئول الفرقة؛ المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب



58من6

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2:  ظ 12نورا محمد عبد الغفار-  أسماء مهني :  اإلشراف األكاديمي

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

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5131مستجد تقديراالء جمال حسن محمد131

5132مستجد تقديراالء حسن عثمان عبداللطيف132

5133مستجد تقديراالء خالد قرنى محمد133

5134مستجد تقديراالء على عبد القادر عبدالرحمن134

5135مستجد تخلفاالء محمود عبد الحميد خليفه135

5136مستجد تقديراالء هاشم عبد الحكم علي136

5137مستجد تقديرالحسين محمد عبد العواض محمد137

5138مستجد تخلفالزهراء على فؤاد محمد138

5139مستجد تقديرالشيماء خليل عبد العزيز محمد139

5140مستجد تقديرالشيماء رمضان سعد عثمان140

5141مستجد تخلفالشيماء محمد ابوبكر احمد فؤاد توفيق141

5142مستجد تقديرالهام ايمن عبد الحليم عبد الفضيل اسماعيل142

5143مستجد تقديرالهام صالح عبدالجليل احمد143

5144مستجد تقديرامال رضا ابراهيم حسن144

5145مستجد تقديرامانى ابراهيم احمد محمد145

5146مستجد تقديرامانى جمال الصغير ذكى محمد146

5147مستجد تخلفامانى محمد عبد السند عبد الحميد147

5148مستجد تخلفامانى مصطفى فرج طوسن148

5149مستجد تقديرامانى يونس عبد العليم إبراهيم149

5150مستجد تخلفاماني جمعة عطا عبد الجواد150

5151مستجد تقديراماني نصر يوسف علي151

5152مستجد تخلفامل ابراهيم محمود عبد القوي152

5153مستجد تقديرامل عبدالوكيل عبدالسالم عبدالحميد153

5154مستجد تقديرامل محمد صالح عبدالرحمن154

5155مستجد تقديرامنيه ابراهيم احمد حسن155

5156مستجد تخلفامنيه احمد عبدالعزيز محمد156

   اإلشراف األكاديمي؛                          مسئول الفرقة؛ المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب



58من7

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2:  ظ 12نورا محمد عبد الغفار-  أسماء مهني :  اإلشراف األكاديمي

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

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5157مستجد تخلفامنيه ذكى شمس ذكى157

5158مستجد تقديرامنيه رمضان ابو القاسم نجيب158

5159مستجد تقديرامنيه سيد جابر عبدالعظيم159

5160مستجد تخلفامنيه عصام جابر احمد طه160

5161مستجد تقديرامنيه عماد سيد عبد النعيم161

5162مستجد تقديرامنيه محمد تونى فهيم162

5163مستجد تخلفامنيه محمد حسن حامد163

5164مستجد تقديرامنيه مصطفى محمد سلطان164

5165مستجد تقديراميره ابراهيم احمد حسن165

5166مستجد تخلفاميره احمد عطا محمد166

اميره اشرف احمد عزوز167

مستجد 

5167تقدير

اميره اشرف عبدالبديع محمد168

مستجد 

5168تقدير

اميره اشرف هادى عبد الحميد169

مستجد 

5169تقدير

اميره جمال حسين عبدالوهاب170

مستجد 

5170تخلف

اميره حمدى الهادى محمد171

مستجد 

5171تخلف

اميره ربيعى سيد حسن172

مستجد 

5172تقدير

اميره رجب عيد رجب173

مستجد 

5173تقدير

اميره رضا سعد حيدر174

مستجد 

5174تقدير
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58من8

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2:  ظ 12نورا محمد عبد الغفار-  أسماء مهني :  اإلشراف األكاديمي

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

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

اميره رمضان على محمد175

مستجد 

5175تقدير

اميره صالح محمد حسن176

مستجد 

5176تقدير

اميره عبدالباسط عبدالشافى خليل177

مستجد 

5177تخلف

اميره على عبد الباقى حافظ178

مستجد 

5178تخلف

اميره محمد عبد الشافي كردي179

مستجد 

5179تقدير

اميره محمد فتحى صادق180

مستجد 

5180تخلف

اميره محمد منسى صديق181

مستجد 

5181تقدير

اميره محمود صالح محمود182

مستجد 

5182تقدير

اميره مصطفى حبشى احمد183

مستجد 

5183تخلف

اميره ممدوح احمد جويد184

مستجد 

5184تقدير

اميره هشام احمد عبد العظيم محمد185

مستجد 

5185تقدير

اميره يوسف انور احمد186

مستجد 

5186تخلف

اميمه زين العابدين محمود محمد187

مستجد 

5187تقدير
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58من9

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2:  ظ 12نورا محمد عبد الغفار-  أسماء مهني :  اإلشراف األكاديمي

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

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

اميمه فتحى كمال عبد العليم188

مستجد 

5188تقدير

اميمه كامل احمد عبد الفضيل189

مستجد 

5189تخلف

اميمه نبيل عبدالعظيم عبدالغني190

مستجد 

5190تقدير

انتصار محمد محمد فتح الباب191

مستجد 

5191تخلف

انوار شعبان احمد زكى192

مستجد 

5192تقدير

انور حمدى امين محمد193

مستجد 

5193تخلف

ايمان احمد ثابت محمد194

مستجد 

5194تقدير

ايمان احمد محمد احمد195

مستجد 

5195تقدير

ايمان انس محمد محمد196

مستجد 

5196تقدير

ايمان جالل عبدالمعطى صادق197

مستجد 

5197تقدير

ايمان حسن السيد سلطان198

مستجد 

5198تخلف

ايمان حمادة حسانين محمد199

مستجد 

5199تقدير

ايمان خلف عبد اللطيف على200

مستجد 

5200تخلف
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58من10

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2:  ظ 12نورا محمد عبد الغفار-  أسماء مهني :  اإلشراف األكاديمي

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

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ايمان ربيعى كامل عزالدين السيد201

مستجد 

5201تقدير

ايمان رمضان عبدالباقي صادق202

مستجد 

5202تقدير

ايمان عبد الغنى رياض عبد الغنى203

مستجد 

5203تقدير

ايمان محمد حجازي عبدالمجيد204

مستجد 

5204تخلف

ايمان محمد عبد الحميد على205

مستجد 

5205تقدير

ايمان محمود على عبد الباقى206

مستجد 

5206تقدير

ايمان مختار زهران عبدالسالم207

مستجد 

5207تخلف

ايمان مراد محمود مهنى208

مستجد 

5208تخلف

ايمان مفتاح خليفة موسي209

مستجد 

5209تخلف

ايمان يحى محمد محمود210

مستجد 

5210تقدير

ايمن حسين عبدالعاطي حسن211

مستجد 

5211تقدير

ايمن محمد جابر احمد212

مستجد 

5212تقدير

ايمن محمد عبدالحميد محمد213

مستجد 

5213تقدير
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58من11

(1)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب        بيانات الطــــــــــــــــــــالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2:  ظ 12نورا محمد عبد الغفار-  أسماء مهني :  اإلشراف األكاديمي

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

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ايناس عزات محمد عزات214

مستجد 

5214تقدير

ايناس محمد جمعة عبد الودود215

مستجد 

5215تخلف

ايه احمد محمد دسوقي216

مستجد 

5216تقدير

ايه اسماعيل محمود اسماعيل217

مستجد 

5217تقدير

ايه اشرف محمد حامد218

مستجد 

5218تقدير

ايه تامر فاروق محمد219

مستجد 

5219تقدير

ايه جلول محمد علي220

مستجد 

5220تقدير

ايه جمال ربيع عبد الباقي221

مستجد 

5221تقدير
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58من12

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
5222مستجد تقديرايه جمال عبد الرحمن محمد1

5223مستجد تقديرايه حجاج محمد ابراهيم2

5224مستجد تقديرايه حمدى محمد احمد3

5225مستجد تقديرايه خالد سميح سباعي4

5226مستجد تخلفايه خلف حسن محمد5

5227مستجد تقديرايه راضى ناجى عبدالحكيم6

5228مستجد تقديرايه ربيع محمود على7

5229مستجد تقديرايه رجب جمعه حيدر8

5230مستجد تقديرايه سيد خالف عثمان9

5231مستجد تقديرايه سيد رياض عبدالغنى10

5232مستجد تقديرايه سيد عبد العاطى حسن11

5233مستجد تقديرايه شعبان سعيد احمد12

5234مستجد تقديرايه عامر على محمد13

5235مستجد تقديرايه عبد الغفار عبد الواحد خليفة14

5236مستجد تقديرايه عبد ربه عبد الجليل عمر15

5237مستجد تقديرايه علي عبدالعال عبدالجواد16

5238مستجد تقديرايه عوني سليمان حسن17

5239مستجد تقديرايه عيد عبدالرحمن محمد18

5240مستجد تقديرايه كمال عبدهللا كمال19

5241مستجد تقديرايه محمد ابراهيم اسلمان20

5242مستجد تخلفايه محمد احمد على21

5243مستجد تقديرايه محمد حسين محمد22

5244مستجد تقديرايه محمد شربينى حسن23

5245مستجد تقديرايه محمد عبد الناصر سيد24

5246مستجد تقديرايه محمد محمد سيد25

5247مستجد تقديرايه محمد يوسف فهمى26

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4:  م 2ياسمين حامد عبد القادر- أسماء سعودي :  اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني
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58من13

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4:  م 2ياسمين حامد عبد القادر- أسماء سعودي :  اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5248مستجد تقديرايه محمود حسين عبدالحميد27

5249مستجد تخلفايه مخلوف على عبد هللا28

5250مستجد تقديرايه منتصر فضل هللا ابوالحسن29

5251مستجد تقديرايه منسى على عبد الكريم30

5252مستجد تقديرايه ناجى امين قطب31

5253مستجد تقديرايه ناصر مزيون عبد الرحيم32

5254مستجد تقديرايه هندى عزوز عبدالقادر33

5255مستجد تقديرايه يحيى احمد عبد الحفيظ34

5256مستجد تقديربسمله خالد ابراهيم محمد35

5257مستجد تقديربسمه بشير محمد ربيع36

5258مستجد تقديربسمه عادل احمد محمد37

5259مستجد تخلفبسمه عالء محمود احمد38

5260مستجد تقديربسمه ناجي فرج هللا عبدالعال39

5261مستجد تخلفبسمه يسرى صادق عبد البصير40

5262مستجد تقديربشار على محمد احمد41

5263مستجد تقديربطه تال احمد على42

5264مستجد تقديربيسم عبد الناصر حسين ابراهيم43

5265مستجد تقديرتبارك عرفات عبد المبدى عثمان44

5266مستجد تخلفتهانى مشهور على الهم45

5267مستجد تقديرتيسير خالد محمد عبدالرحمن46

5268مستجد تخلفجاسمين محمد فوزي كامل47

5269مستجد تقديرجمال محمد يوسف حربي48

5270مستجد تقديرجهاد جمعه رجب محمد49

5271مستجد تقديرجهاد جمعه محمد ابوبكر50

5272مستجد تقديرجهاد حسن عبدهللا موسى51

5273مستجد تقديرجهاد خلف فتح هللا عبدالغنى52
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58من14

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4:  م 2ياسمين حامد عبد القادر- أسماء سعودي :  اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5274مستجد تقديرجهاد عربي عبد العاطي احمد53

5275مستجد تقديرجهاد فرج شعبان عبد الحكيم54

5276مستجد تقديرجهاد منصور سلطان محمد55

5277مستجد تقديرجهاد ناصر حسن محمود56

5278مستجد تقديرجيهان حسين فتحى محمد57

5279مستجد تقديرجيهان مصطفى رشدى محفوظ58

5280مستجد تقديرحازم على محمد خليل59

5281مستجد تقديرحازم وافى منصور ابراهيم60

5282مستجد تقديرحبيبه سلطان امين سليم61

5283مستجد تخلفحسام رمضان عثمان سيد62

5284مستجد تقديرحسام محمد احمد محمد63

5285مستجد تقديرحسن جمعه حسن عبدالاله64

5286مستجد تقديرحسن هيبه مصطفى سيد65

5287مستجد تقديرحسناء احمد صالح احمد66

5288مستجد تقديرحسناء اشرف قاعود عبد الحليم67

5289مستجد تخلفحسناء صالح محمود يونس68

5290مستجد تقديرحسناء محمد مغربى مغربى69

5291مستجد تقديرحسنيه عبدهللا رياض عبد الغنى70

5292مستجد تقديرحسين القذافي ابوالحمايد محمد71

5293مستجد تخلفحسين رمضان سيد عبدالرحمن72

5294مستجد تقديرحسين كمال هاشم عبد الغنى73

5295مستجد تقديرحلمي نادي حلمي عبدالوهاب74

5296مستجد تقديرحمدى محمد احمد جابر75

5297مستجد تقديرحنان ابراهيم سيد عبدالرحمن76

5298مستجد تقديرحنان حماد ابراهيم على77

5299مستجد تقديرحنان على نصار صالح78
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58من15

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4:  م 2ياسمين حامد عبد القادر- أسماء سعودي :  اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5300مستجد تقديرحنان فرج كمال عثمان79

5301مستجد تخلفحنان محمد جوده عبدالغنى80

5302مستجد تخلفخالد احمد سيد على81

5303مستجد تخلفخالد ناجى عبدالرحمن احمد82

5304مستجد تقديرخلود ابراهيم ذكي علي83

5305مستجد تقديرخلود احمد الطاهر محمد84

5306مستجد تقديرخلود جمال رجب محمد85

5307مستجد تقديرخلود حمدى عبد الحميد محمد86

5308مستجد تقديرخلود عاطف احمد شحاتة87

5309مستجد تقديرخلود لطفى حسن مجلى88

5310مستجد تخلفخلود محمد احمد سالم89

5311مستجد تخلفخيري عيد عيسي ابوالقيني90

5312مستجد تقديرداليا صالح جابر دكروري91

5313مستجد تخلفداليا صالح عبد الرشيد عبد الرحمن92

5314مستجد تقديرداليا عبدالحليم حافظ عثمان93

5315مستجد تقديرداليا عبدالسالم محمد سالم94

5316مستجد تخلفداليا عثمان ابراهيم شلقامي95

5317مستجد تقديرداليا قاسم محمود عبد الغنى96

5318مستجد تقديرداليا مجدى صالح اسماعيل97

5319مستجد تقديرداليا محسن كامل كامل98

5320مستجد تخلفداليا محمود العربى تونى99

5321مستجد تقديردعاء ابراهيم عبد الحميد مفتاح100

5322مستجد تقديردعاء ابراهيم عبدالعزيز تونى101

5323مستجد تقديردعاء ابراهيم محمد ابراهيم102

5324مستجد تقديردعاء احمد عبدالعزيز عبدالتواب103

5325مستجد تقديردعاء احمد عرابى على104
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(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4:  م 2ياسمين حامد عبد القادر- أسماء سعودي :  اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5326مستجد تقديردعاء حسن منصور عمر105

5327مستجد تقديردعاء صابر عبد العزيز على106

5328مستجد تقديردعاء طاهر عبد الجابر محمد107

5329مستجد تقديردعاء عطيه عمر عبدالغني108

5330مستجد تقديردعاء على نصر عبد التواب109

5331مستجد تقديردعاء محمد ابراهيم محمود110

5332مستجد تخلفدعاء محمود عبدالعاطي محمود111

5333مستجد تقديردعاء مصطفى حشمت عبدالمالك112

5334مستجد تقديردنيا اسماعيل عبد الحميد صاوى113

5335مستجد تخلفدنيا محي احمد وهبه114

5336مستجد تقديردينا خالد ممدوح عبد هللا115

5337مستجد تخلفدينا عماد احمد فؤاد116

5338مستجد تخلفدينا عيد حسن عبدالحليم117

5339مستجد تقديردينا محمد عونى عبدالرحيم118

5340مستجد تقديرراندا رجب مخلوف محمد119

5341مستجد تقديرراندا عبد الواحد ابو النور عبد الواحد120

5342مستجد تخلفرانيا جمال عبد العزيز محمد121

5343مستجد تخلفرانيا حماده محمود حماده122

5344مستجد تقديررانيا شعبان عبد العزيز عبد الحميد123

5345مستجد تقديررانيا يحى رشدي محمود124

5346مستجد تقديررباب أبو المجد صادق محمود125

5347مستجد تقديررباب باسم فتحى على126

5348مستجد تقديررباب محمد حسنى حسن127

5349مستجد تقديررباب محمود على شحاته128

5350مستجد تقديرربيع رجب ربيع عبد المجيد129

5351مستجد تقديررجاء بدرى محمد محمد130
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(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4:  م 2ياسمين حامد عبد القادر- أسماء سعودي :  اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5352مستجد تقديررجاء سيد عبده حسين131

5353مستجد تخلفرجب جمال رجب مهني132

5354مستجد تقديررحاب ابو العيون عبد الحسيب عبد النعيم133

5355مستجد تقديررحاب احمد فتح الباب احمد134

5356مستجد تقديررحاب جمال رجب كامل135

5357مستجد تقديررحاب خالد عبد الرحمن صادق136

5358مستجد تقديررحاب رفاعى سيد محمد137

5359مستجد تقديررحاب رفعت محمود مهني138

5360مستجد تقديررحاب سعد محمد محمود139

5361مستجد تقديررحاب على سيد عبد الرحيم140

5362مستجد تقديررحاب ياسر ابو الفتوح عبدالحميد141

5363مستجد تقديررحمه احمد رمضان اليمنى142

5364مستجد تقديررحمه خليفه على ابراهيم143

5365مستجد تخلفرحمه رجب ذكي الكويس144

5366مستجد تقديررحمه رجب عبد العزيز حسانين145

5367مستجد تقديررحمه شحاته عبدالعظيم عبدالجواد146

5368مستجد تخلفرحمه عبدالهادى محمد محمد147

5369مستجد تخلفرحمه عالء عرفه محمد148

5370مستجد تخلفرحمه فايز رشدى محمد149

5371مستجد تخلفرشا ابراهيم محمد عطية150

5372مستجد تقديررشا جمال بدوى محمد151

5373مستجد تقديررشا شعبان صدقي محمد152

5374مستجد تقديررشا طلعت حامد على153

5375مستجد تخلفرشا محمد محمود محمد154

5376مستجد تخلفرضا فرغلى احمد عبدالحكم155

5377مستجد تقديررضوه صفوت أحمد إبراهيم156
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58من18

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4:  م 2ياسمين حامد عبد القادر- أسماء سعودي :  اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5378مستجد تقديررضوه طه سالم محمد157

5379مستجد تقديررضوه عبد المحسن خضر فضل158

5380مستجد تقديررضوى خالد احمد السيد احمد الغرباوى159

5381مستجد تقديررغد عبدالباقى عبدالمجيد عبدالباقى160

5382مستجد تقديررغده على عبد الحكم عبد الرازق161

5383مستجد تقديررفيده حمدى احمد محمد162

5384مستجد تقديررقيه احمد عطا على163

5385مستجد تخلفرقيه جمال احمد عبدالجواد164

5386مستجد تقديررقيه حسن عبدالعزيز حسن165

5387مستجد تقديررقيه رفعت عبدالباقى على166

رمضان احمد صابر احمد167

مستجد 

5388تقدير

روان احمد محمد حسن168

مستجد 

5389تقدير

روان هشام حسن عبدالسالم169

مستجد 

5390تقدير

رويدا امير حسين حسن170

مستجد 

5391تخلف

ريحاب على اسماعيل حسانين171

مستجد 

5392تقدير

ريحاب مؤمن اسماعيل يحى172

مستجد 

5393تقدير

ريهام اشرف حسين عبدالرشيد173

مستجد 

5394تقدير

ريهام حسن محمود ابراهيم174

مستجد 

5395تقدير
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(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4:  م 2ياسمين حامد عبد القادر- أسماء سعودي :  اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ريهام حمدى عبدالمنعم حسين175

مستجد 

5396تقدير

ريهام كسبان فتحى مرسى176

مستجد 

5397تقدير

ريهام محمد حسن محمد177

مستجد 

5398تخلف

زبيده جمال حسن عبدالغنى178

مستجد 

5399تقدير

زياد خميس محروس محروس محمد179

مستجد 

5400تقدير

زيزى محمد فولى احمد180

مستجد 

5401تقدير

زينب احمد السيد محمد181

مستجد 

5402تخلف

زينب احمد موسى حسن182

مستجد 

5403تقدير

زينب بدرى خلف عبد الولى183

مستجد 

5404تقدير

زينب رمضان تونى عبدهللا184

مستجد 

5405تقدير

زينب شريعى مصرى سلطان185

مستجد 

5406تقدير

زينب عطيه محمد محمود186

مستجد 

5407تقدير

زينب على عبد الحفيظ عبد العظيم187

مستجد 

5408تقدير
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(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4:  م 2ياسمين حامد عبد القادر- أسماء سعودي :  اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

زينب محمد عبد هللا حسين188

مستجد 

5409تقدير

ساره ابراهيم عبد الحميد ابراهيم189

مستجد 

5410تخلف

ساره اشرف محمود ابراهيم190

مستجد 

5411تخلف

ساره ايمن صالح احمد191

مستجد 

5412تقدير

ساره حمدى احمد عبدالوهاب192

مستجد 

5413تقدير

ساره خميس محمد كامل193

مستجد 

5414تقدير

ساره سعودي اسماعيل محمد194

مستجد 

5415تخلف

ساره عبد الناصر السيد محمد195

مستجد 

5416تقدير

ساره عبد الناصر محمود محمد196

مستجد 

5417تقدير

ساره عبدالناصر عربى احمد197

مستجد 

5418تقدير

ساره عمر محمد سيد198

مستجد 

5419تقدير

ساره ماهر شاكر عبد الحليم199

مستجد 

5420تخلف

ساره محمد فاروق سيد200

مستجد 

5421تقدير
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(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4:  م 2ياسمين حامد عبد القادر- أسماء سعودي :  اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ساره محمد معتمد محمد201

مستجد 

5422تقدير

ساره محمدين سيد محمد202

مستجد 

5423تقدير

ساره محمود صابر السيد203

مستجد 

5424تخلف

ساره مصطفي عبدالعزيز حسين204

مستجد 

5425تقدير

سالمين محجوب محمود على205

مستجد 

5426تقدير

ستهم جمعه امين جمعه206

مستجد 

5427تقدير

سحر خميس جابر حافظ207

مستجد 

5428تقدير

سحر زغلول على عبدالحميد208

مستجد 

5429تقدير

سحر هشام محمد طه209

مستجد 

5430تقدير

سعيد حماده سعيد حبيب210

مستجد 

5431تقدير

سعيدة تغيان عبد الحفيظ ابراهيم211

مستجد 

5432تخلف

سلمى خالد عبدالرحيم حمزه212

مستجد 

5433تقدير

سلمى صابر محمد عبدالحكيم213

مستجد 

5434تقدير
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58من22

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4:  م 2ياسمين حامد عبد القادر- أسماء سعودي :  اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

سلمى عاصم عزام عبد الجيد214

مستجد 

5435تخلف

سلمى قاسم عبدالصبور عبد الحليم215

مستجد 

5436تقدير

سلوى محمد ربيع على216

مستجد 

5437تقدير

سماح عشيرى عبدالرحيم عباده217

مستجد 

5438تخلف

سمر رضا عبد الجابر عبد المحسن218

مستجد 

5439تقدير

سمر عفيفى محمد حسن219

مستجد 

5440تقدير

سمر محمد خليل عبدالحكيم220

مستجد 

5441تقدير

سميحة بغدادى طاهر عبدالحميد221

مستجد 

5442تقدير

سميره حسام الدين كساب سيد222

مستجد 

5443تقدير

سميره عاطف سعيد محمد223

مستجد 

5444تقدير

سميه عبدالباسط ابراهيم احمد224

مستجد 

5445تقدير

سميه عبدالقادر عبدالرازق عبدالقادر225

مستجد 

5446تقدير

سميه محمود محمد عويس226

مستجد 

5447تقدير
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58من23

(2)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين1قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4:  م 2ياسمين حامد عبد القادر- أسماء سعودي :  اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5448مستجد تقديرسميه مصطفي علي تهامي227

5449مستجد تقديرسميه هالل يونس سيد228

5450مستجد تقديرسندس أحمد حسين السيد229

5451مستجد تقديرسندس ايهاب فؤاد عبد الغنى230

5452مستجد تخلفسهام محمد ابراهيم السيد231

5453مستجد تقديرسهام هاشم عبدهللا عبد المولى232

5454مستجد تقديرسهى السيد حسين السيد233

5455مستجد تخلفسهير قطب عبدالسالم احمد234

5456مستجد تقديرسهيله العبيدى كامل عبد الصمد235

5457مستجد تقديرسهيله خالد احمد اسماعيل236

5458مستجد تقديرسهيله خلف محمد فؤاد237

5459مستجد تقديرسهيله سامح محمد مصطفى محمد238

5460مستجد تقديرسهيله عادل احمد ابراهيم239

5461مستجد تقديرسهيله عيد محمد ابراهيم240

5462مستجد تقديرسهيله غنام صدقى محمد241
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(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
5463مستجد تقديرسهيله محمد رياض محمود1

5464مستجد تقديرسيد كمال عبدالغني علي2

5465مستجد تقديرسيد محمد سيد عبدالرحيم3

5466مستجد تقديرشربات بكر سعد محمد4

5467مستجد تقديرشروق جابر احمد فنجرى5

5468مستجد تقديرشروق راضى نصر ابراهيم6

5469مستجد تخلفشروق ناصر بدر عبد العال7

5470مستجد تخلفشروق وائل طباع عيسى8

5471مستجد تقديرشرين سامي سمير حلمي9

5472مستجد تخلفشمس محمد عوض محمد جبريل زيادة10

5473مستجد تقديرشهد رجب محمد مرسي11

5474مستجد تقديرشيرين ابراهيم احمد مهدى12

5475مستجد تخلفشيرين محمد محمد عطيه محمد13

5476مستجد تقديرشيماء ابو الوفا رشاد شتيوى14

5477مستجد تخلفشيماء احمد نبيه احمد15

5478مستجد تقديرشيماء اشرف عطيه شاكر16

5479مستجد تقديرشيماء اشرف محمود عيد17

5480مستجد تقديرشيماء بالل حسين عبد النعيم18

5481مستجد تقديرشيماء جمال عيد علي19

5482مستجد تقديرشيماء جمال محمد عبدالناصر20

5483مستجد تقديرشيماء رضا محمد فتح الباب21

5484مستجد تقديرشيماء رمضان فارس محمد22

5485مستجد تقديرشيماء سالم شلقامى محمد23

5486مستجد تخلفشيماء سعيد احمد سعيد24

5487مستجد تخلفشيماء شادى مراد عبد الغنى25

5488مستجد تقديرشيماء شعبان على ابراهيم26

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2: ظ 12إسراء محمد عبد الرازق- سميرة سعيد :   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني
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(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2: ظ 12إسراء محمد عبد الرازق- سميرة سعيد :   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5489مستجد تقديرشيماء عاشور حسين حسين27

5490مستجد تقديرشيماء عبد العليم حموده عبد العليم28

5491مستجد تخلفشيماء على عبدالحميد عبدالصالحين29

5492مستجد تخلفشيماء علي السيد علي30

5493مستجد تقديرشيماء عيد احمد مرسي31

5494مستجد تقديرشيماء عيد عبدالعظيم محمد32

5495مستجد تقديرشيماء فتح هللا صادق عثمان33

5496مستجد تخلفشيماء قطب حسن جمعه34

5497مستجد تخلفشيماء كمال محمد خضر35

5498مستجد تقديرشيماء محسن على محمد36

5499مستجد تقديرشيماء محمد بندري هاشم37

5500مستجد تقديرشيماء محمد عبدالفتاح احمد38

5501مستجد تقديرشيماء محمد محمد طه39

5502مستجد تخلفشيماء مصلح عمر عبدالحكيم40

5503مستجد تخلفشيماء ممدوح عبدالتواب السيد41

5504مستجد تقديرشيماء ناجي فتحى احمد42

5505مستجد تقديرشيماء نادى محمد زيدان43

5506مستجد تقديرشيماء هالل ابراهيم عبدالكريم44

5507مستجد تقديرصابرين عيد صقر احمد45

5508مستجد تقديرصابرين محمد عطاالكريم عبد اللـه46

5509مستجد تقديرصباح محمد حماد على47

5510مستجد تقديرصفاء رمضان محمد سيد48

5511مستجد تقديرصفاء هانى طه محمد49

5512مستجد تقديرصالح محمد ربيع عبد الوهاب محمد50

5513مستجد تقديرضحى ربيع حسين ابراهيم51

5514مستجد تخلفطارق محمد جالل محمد52
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(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2: ظ 12إسراء محمد عبد الرازق- سميرة سعيد :   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5515مستجد تقديرطاهر عبدالباسط عيد كامل53

5516مستجد تخلفطاهرة اشرف ربيع عبدالقادر54

5517مستجد تخلفطه خلف محمد عبد هللا55

5518مستجد تقديرطه سليمان عبد هللا ريان56

5519مستجد تقديرعائشة صالح الدين محمد حسن عبدالمتجلي57

5520مستجد تخلفعائشه ربيع فولي محمد58

5521مستجد تخلفعائشه سمير محمد على59

5522مستجد تقديرعائشه محروس رمضان محمود60

5523مستجد تقديرعاصم عبد الرحمن ابراهيم داعس61

5524مستجد تقديرعاصم محمد احمد عبد الحميد62

5525مستجد تخلفعبد الرحمن احمد ابراهيم وافى63

5526مستجد تخلفعبد الرحمن محمد ياسر فاروق توفيق64

5527مستجد تخلفعبد هللا اشرف حسن خريشى65

5528مستجد تقديرعبد هللا رشدى محمد محمد66

5529مستجد تخلفعبد هللا محمود محمد محمود67

5530مستجد تقديرعبد هللا منصور عبدهللا محمد68

5531مستجد تخلفعبدالرحمن مبارك محمد عبدالسالم69

5532مستجد تخلفعبدالرحمن محمد على عبدالوهاب70

5533مستجد تقديرعبدالرحمن موسى كامل موسى71

5534مستجد تخلفعبدالكريم مدين عبدالحميد عياد72

5535مستجد تخلفعبدهللا خالد محمد عبدالفتاح73

5536مستجد تقديرعبدهللا سيد محمد امين حسان74

5537مستجد تقديرعبدهللا شعبان محمد علواني75

5538مستجد تقديرعبدهللا صابر يونس احمد76

5539مستجد تقديرعبدهللا عاصم الضبع احمد77

5540مستجد تقديرعبير احمد حسن فرحات78
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(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2: ظ 12إسراء محمد عبد الرازق- سميرة سعيد :   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5541مستجد تقديرعبير احمد عبد التواب عبد القوى79

5542مستجد تقديرعبير جمعة رجب دكرورى80

5543مستجد تقديرعبير شعبان على محمد81

5544مستجد تقديرعبير عبد العزيز السيد احمد82

5545مستجد تقديرعبير محمد خفاجى محمد83

5546مستجد تقديرعبير محمد عبد العزيز عبد الونيس84

5547مستجد تخلفعزالدين علي احمد عطا هللا85

5548مستجد تقديرعزه جمال احمد عبدالنبى86

5549مستجد تخلفعزه طارق عبد الرحمن طلعت حسانين87

5550مستجد تقديرعزه فرغلى زغلول سليمان88

5551مستجد تقديرعزيزه رجب جمال محمد89

5552مستجد تقديرعصام الدين جمال محمود محمد90

5553مستجد تقديرعصام سيد شوقى عبدالمتجلى91

5554مستجد تقديرعفاف احمد محمد محمود92

5555مستجد تقديرعفاف سامى خلف عبدالعزيز93

5556مستجد تخلفعفاف عبدالعزيز محمود عبدالحافظ94

5557مستجد تقديرعال عبد الستار قاسم فالح95

5558مستجد تخلفعال عالء الدين حمدى عبد النعيم96

5559مستجد تقديرعال محمود عبد الحميد محمود97

5560مستجد تخلفعالء عباس راضى ابراهيم98

5561مستجد تخلفعلى احمد محمود احمد99

5562مستجد تقديرعلى رضا عبد النبى محمد100

5563مستجد تخلفعلى عبد الباسط عبد المغنى على101

5564مستجد تقديرعلى قدرى سيد عامر102

5565مستجد تقديرعلياء عبد الجيد جمعه عبد الجيد103

5566مستجد تقديرعلياء مختار عمر صاوى104
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(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2: ظ 12إسراء محمد عبد الرازق- سميرة سعيد :   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5567مستجد تقديرعلياء مدحت مسرى إبراهيم105

5568مستجد تقديرعمر رمضان محمد محمود106

5569مستجد تخلفعمر عبدهللا محمد كامل فرج107

5570مستجد تقديرعمر محمد جيد ابو المجد108

5571مستجد تقديرعمر محمد عبدهللا محمد109

5572مستجد تقديرعمر محمد نياظ طه110

5573مستجد تخلفعمران محمد عبد المقصود جمعه111

5574مستجد تقديرعمرو احمد تونى عبد اللطيف112

5575مستجد تخلفعمرو اسامه سيد محمد113

5576مستجد تخلفعمرو ربيع عثمان محمود114

5577مستجد تخلفعنان احمد زيان احمد115

5578مستجد تخلفعواطف محمد شعبان عشماوى116

5579مستجد تقديرعيده عماد عبد الهادى هالل117

5580مستجد تقديرغاده رجب احمد ابراهيم118

5581مستجد تقديرغاده رجب السيد حسين119

5582مستجد تخلفغاده طلعت محمد جالل120

5583مستجد تخلفغاده محمد على محمد121

5584مستجد تخلف.غفران محمود شاميه  122

5585مستجد تقديرفارس خلف خليفة منازع123

5586مستجد تقديرفارس عبدالدايم كريم احمد124

5587مستجد تقديرفاطمه احمد عبدالباقى حسن125

5588مستجد تقديرفاطمه احمد محمد عبدالعزيز126

5589مستجد تقديرفاطمه اسامه محمد محمد127

128

فاطمه الزهراء احمد عبدالعظيم عبدالسالم 

5590مستجد تقديراحمد

5591مستجد تقديرفاطمه الزهراء بهاء احمد اسماعيل129
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58من29

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2: ظ 12إسراء محمد عبد الرازق- سميرة سعيد :   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5592مستجد تقديرفاطمه الزهراء بهاء الدين محمد الضوى130

5593مستجد تقديرفاطمه الزهراء محمد علي محمد131

5594مستجد تقديرفاطمه الزهراء هشام علي علي132

5595مستجد تقديرفاطمه خلف هللا محمد حسن133

5596مستجد تخلففاطمه خلف حسن عبد هللا134

5597مستجد تقديرفاطمه رضا محمد محمدرشدى135

5598مستجد تقديرفاطمه سعد على احمد136

5599مستجد تقديرفاطمه عبد العليم رضا السيد137

5600مستجد تقديرفاطمه عصمت لطفى محمد138

5601مستجد تقديرفاطمه عالء محمد رافت139

5602مستجد تقديرفاطمه على ابوعونة احمد140

5603مستجد تقديرفاطمه عمران محمد محمد141

5604مستجد تقديرفاطمه عيسى عبد العزيز بهلول142

5605مستجد تقديرفاطمه محمد محمود محمد143

5606مستجد تخلففاطمه ناجى شحاته سيد144

5607مستجد تقديرفاطمه ناصر محمود حسين145

5608مستجد تقديرفاطمه هدية محمود عبد الرازق146

5609مستجد تقديرفايزه رافت محمود محمد147

5610مستجد تقديرفايزه ناصر شحاته فرغلى148

5611مستجد تقديرفرج خالد فرج محمود149

5612مستجد تقديرفرحه شعبان رمضان محمد150

5613مستجد تقديرفرحه محمد حربى محمود151

5614مستجد تقديرفرياله رضا اسماعيل جبريل152

5615مستجد تقديرفرياله عمار حلمى عبداللطيف153

5616مستجد تخلففريد محمد محمد محمود حمد154

5617مستجد تخلفكريم الفولى شرقاوى يوسف155
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58من30

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2: ظ 12إسراء محمد عبد الرازق- سميرة سعيد :   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5618مستجد تخلفكريم رفاعى محمد تونى156

5619مستجد تقديركريم ماهر السيد احمد بخيت157

5620مستجد تخلفكريم محمد عبدالغنى عبدالمجيد158

5621مستجد تخلفكريم محمد محمد سيد159

5622مستجد تقديركوثر على محمود احمد160

5623مستجد تقديرلبنى حسين عطيه على161

5624مستجد تقديرلبنى عبد العزيز جمعه عبد العزيز162

5625مستجد تقديرلمياء حماده محمد صاوى163

5626مستجد تقديرلمياء رمضان محمد ابوالليل164

5627مستجد تقديرلمياء ماهر فريد حفظى165

5628مستجد تخلفلمياء محمد محمد محمد166

لمياء مخلف ذكى على167

مستجد 

5629تقدير

لمياء ناصر عبد التواب عبد الصادق168

مستجد 

5630تقدير

ليلى رجب محمد يوسف169

مستجد 

5631تقدير

ليلى يحي محمد احمد170

مستجد 

5632تخلف

ليلي ياسر عبدالسالم عبدالسالم171

مستجد 

5633تخلف

مؤمن عمر عبد الرازق سيف172

مستجد 

5634تخلف

ماجد اشرف عزت عبد الفتاح173

مستجد 

5635تقدير
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58من31

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2: ظ 12إسراء محمد عبد الرازق- سميرة سعيد :   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محاسن خالد على عبد العزيز174

مستجد 

5636تقدير

محمد ابراهيم يوسف ابراهيم175

مستجد 

5637تخلف

محمد احمد محمد عبد الحافظ176

مستجد 

5638تخلف

محمد احمد محمد كامل عبدالعليم177

مستجد 

5639تخلف

محمد احمد نور الدين محمد178

مستجد 

5640تخلف

محمد السيد عبدالسالم السيد حسين179

مستجد 

5641تقدير

محمد السيد قاسم جمعه180

مستجد 

5642تخلف

محمد المعتز باهلل شاكر رياض181

مستجد 

5643تخلف

محمد انور عبدهللا جمعه182

مستجد 

5644تقدير

محمد ثروت ابراهيم شحاته183

مستجد 

5645تخلف

محمد جمال عبد الرسول عبد الحكيم184

مستجد 

5646تخلف

محمد جمال عرفه محمد185

مستجد 

5647تخلف

محمد جمعة سيد عبد هللا186

مستجد 

5648تقدير

   اإلشراف األكاديمي؛                          مسئول الفرقة؛ المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب



58من32

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2: ظ 12إسراء محمد عبد الرازق- سميرة سعيد :   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمد حسنى حامد جادالمولى187

مستجد 

5649تقدير

محمد حسين عبدالجابر كامل188

مستجد 

5650تقدير

محمد حسين عبدالحكيم حسين189

مستجد 

5651تخلف

محمد حشمت عبدالعال فهمى190

مستجد 

5652تخلف

محمد حميد كامل محمد191

مستجد 

5653تقدير

محمد ربيع محمود محمد192

مستجد 

5654تخلف

محمد سالم محمد ابوبكر193

مستجد 

5656تخلف

محمد سامى عبدالعزيز احمد علم الدين194

مستجد 

5657تخلف

محمد سيد محمد خليل195

مستجد 

5658تخلف

محمد شعيب حسن عبد الفتاح196

مستجد 

5659تقدير

محمد صفوت عبدالمحسن محمد197

مستجد 

5660تخلف

محمد عادل محمد ابراهيم العدلى198

مستجد 

5661تقدير

محمد عبد الحميد توفيق عبد هللا199

مستجد 

5662تخلف
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58من33

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2: ظ 12إسراء محمد عبد الرازق- سميرة سعيد :   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمد عبد السالم احمد عبد السالم200

مستجد 

5663تقدير

محمد عبد المهمين احمد عبد المهمين201

مستجد 

5664تخلف

محمد عبد الواحد امين يوسف202

مستجد 

5665تقدير

محمد عبدالحى احمد عبدالعزيز203

مستجد 

5666تقدير

محمد عبداللطيف سيد عيد204

مستجد 

5667تقدير

محمد عبدالمطلب محمد مسعود205

مستجد 

5668تخلف

محمد عبدالمنعم احمد محمد206

مستجد 

5669تخلف

محمد عبدالنبى شعبان عبدالقادر207

مستجد 

5670تقدير

محمد عالء الدين شريف ابوالوفا208

مستجد 

5671تخلف

محمد عالء محمد على الشرقاوى209

مستجد 

5672تقدير

محمد علوانى الصغير احمد عبيدهللا210

مستجد 

5673تقدير

محمد على ابراهيم عبدالكريم211

مستجد 

5674تقدير

محمد على رفاعى على212

مستجد 

5675تقدير
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58من34

(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2: ظ 12إسراء محمد عبد الرازق- سميرة سعيد :   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمد على محمد على عبدالكريم213

مستجد 

5676تقدير

محمد علي عبد هللا عبد العزيز214

مستجد 

5677تقدير

محمد عمار نجيب العبد215

مستجد 

5678تخلف

.محمد عمر الراغب  216

مستجد 

5679تقدير

5680وقف قيدمحمد قياتى سيد ضاحى217

محمد كرم ابراهيم ناجى عبدالمقصود218

مستجد 

5681تقدير

محمد محمود على عبد اللطيف219

مستجد 

5682تخلف

محمد محمود محمد عبدالنظير220

مستجد 

5683تخلف

محمد مخلوف محمد ابوبكر221

مستجد 

5684تخلف

5685وقف قيدمحمد مخيل سيد احمد222

5686وقف قيدمحمد مرعى على تهامى223

محمد مصطفى اسماعيل محمد224

مستجد 

5687تقدير

محمد مصطفى محمد على عمرو225

مستجد 

5688تخلف

محمد نبيل حنفى مجاهد ابوالدهب226

مستجد 

5689تخلف
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(3)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

 م2: ظ 12إسراء محمد عبد الرازق- سميرة سعيد :   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمد نصر الدين صالح ابراهيم227

مستجد 

5690تقدير

محمود جالل ابراهيم محمد228

مستجد 

5691تخلف

محمود صابر زين العابدين علي229

مستجد 

5692تقدير

محمود عادل شحاته عبدالمالك230

مستجد 

5693تخلف

محمود عادل محمد كمال فهيم231

مستجد 

5694تخلف

محمود عبدالبصير احمد محمود232

مستجد 

5695تخلف

محمود عبدالخالق محمد عبدالخالق233

مستجد 

5696تقدير

محمود محمد محمود ابوسريع234

مستجد 

5697تخلف

5698مستجد تخلفمحمود محمد محمود عثمان235

5699مستجد تقديرمحمود وفقى سعد على حسونه236

5700مستجد تقديرمختار محمد مختار محمد237

5701مستجد تقديرمرفت سيد حسن متولي238

5702مستجد تقديرمرنا عبد العزيز اسماعيل حسن239

5703مستجد تقديرمروة احمد ربيع عبد التواب240

   اإلشراف األكاديمي؛                          مسئول الفرقة؛ المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب



58من36

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
5704مستجد تقديرمروه احمد محمد عبد الغنى1

5705مستجد تقديرمروه جمال محمد ابوالليل2

5706مستجد تخلفمروه ربيع بكير عبدالعال3

5707مستجد تقديرمروه عالء مصطفى محمد4

5708مستجد تقديرمروه عنتر جبر عبدالباقي5

5709مستجد تقديرمروه محمد عبد الحميد احمد6

5710مستجد تقديرمريم أسامة شحاته إبراهيم7

5711مستجد تقديرمريم ضرار محمود عبدالحليم8

5712مستجد تقديرمريم عبد الكريم محمد سعد9

5713مستجد تقديرمريم عبدالرحمن كامل دهان10

5714مستجد تخلفمريم محمد على محمد11

5715مستجد تخلفمريم ياسر محمد ظريف12

5716مستجد تخلفمصطفى رجب ناجح ابراهيم13

5717مستجد تقديرمصطفى شهرى محمد ابراهيم14

5718مستجد تقديرمصطفى محمد سيد ابراهيم15

5719مستجد تخلفمصطفى ياسر صالح الدين صابر16

5720مستجد تقديرمصطفي جمال مصطفي عبدالحميد17

5721مستجد تخلفمعاذ ابراهيم على طلبه رفاعى18

5722مستجد تخلفمعاذ ضاحى محمد امين19

5723مستجد تقديرمعاز عايد محمود سليم20

5724مستجد تقديرمنار احمد صالح عبد العظيم21

5725مستجد تقديرمنار احمد عبد الحميد خليفه22

5726مستجد تقديرمنار احمد فؤاد السيد23

5727مستجد تقديرمنار حربى عبدالعزيز عبدالغنى24

5728مستجد تقديرمنار رضا عبداللطيف محمد25

5729مستجد تخلفمنار صابر سعيد كريم26

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4: م 2صالح محمد صالح- زينب كامل محمد : اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

   اإلشراف األكاديمي؛                          مسئول الفرقة؛ المشرف العام على التدريب؛                 يُعتمد؛ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب



58من37

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4: م 2صالح محمد صالح- زينب كامل محمد : اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5730مستجد تخلفمنار عبد محمود عبد27

5731مستجد تقديرمنار عراقى عثمان محمد28

5732مستجد تخلفمنار عمر قطب اسماعيل29

5733مستجد تخلفمنار مختار محمد عبدالعزيز30

5734مستجد تقديرمنار نصرالدين عباس على31

5735مستجد تقديرمنال ابراهيم محمد حافظ32

5736مستجد تقديرمنال طلعت محمد فهيم33

5737مستجد تقديرمنال محمود راغب الشربينى ابراهيم34

5738مستجد تخلفمنتصر حمدي عبدالستار محمد35

5739مستجد تخلفمندراوى عارف امين مندراوى36

5740مستجد تقديرمنه فرحات على عبد العظيم37

5741مستجد تخلفمنى رمضان محمد حافظ38

5742مستجد تقديرمنى شفيق عبد الجواد محمد39

5743مستجد تقديرمنى عالء ناصح حسين40

5744مستجد تخلفمها ابراهيم عبدالمستجاب عبدالغنى41

5745مستجد تخلفمها خليل كامل حافظ42

5746مستجد تقديرمها سعد كامل امين43

5747مستجد تقديرمها على فولى رجب44

5748مستجد تقديرمها فتحى ابو العيد محمد45

5749مستجد تخلفمها ماجد شحاته محمد46

5750مستجد تخلفمها مرسي رجب مرسي47

5751مستجد تقديرمها نادي عمر سنوسي48

5752مستجد تقديرمهاب ايمن كامل عبدالغني49

5753مستجد تخلفمهند اسماعيل عبدالكريم عبدالرحيم50

5754مستجد تقديرمى احمد مشهور احمد51

5755مستجد تقديرمى اشرف محمد شلقامى52
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58من38

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4: م 2صالح محمد صالح- زينب كامل محمد : اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5756مستجد تقديرمى الجارحى احمد الجارحى53

5757مستجد تقديرمى جمال احمد جاد54

5758مستجد تخلفمى خلف محمود خلف55

5759مستجد تقديرمى عالء كامل على56

5760مستجد تقديرمى محسن راضى عبدالمنعم57

5761مستجد تقديرمى ممدوح ضاحى محمد58

5762مستجد تقديرمي سمير محمد منير علي59

5763مستجد تقديرمي ممدوح محمد محمد سنهر60

5764مستجد تخلفمياده محمد خلف محمد61

5765مستجد تقديرميسره احمد دكروري سيد62

5766مستجد تقديرنادره احمد محمد إبراهيم63

5767مستجد تقديرناديه ابراهيم شعبان على64

5768مستجد تقديرناديه صالح صالح عبد الصالحين65

5769مستجد تخلفناديه محمود احمد جمعه66

5770مستجد تخلفنانسى حماد صالح محمد67

5771مستجد تقديرناهد صفوت درويش مصطفى68

5772مستجد تخلفنجاة اشرف غانم مبروك69

5773مستجد تخلفنجالء على ماهر عثمان70

5774مستجد تخلفنجالء مصطفى احمد عرابى71

5775مستجد تخلفنجوى إبراهيم شعبان عبد الوهاب72

5776مستجد تخلفنجوى سعيد محمد امين73

5777مستجد تقديرندا احمد عبد الظاهر حسانين74

5778مستجد تقديرندا نادى فهيم عبدالكريم75

5779مستجد تخلفندا ياسر محمد توفيق76

5780مستجد تقديرندى احمد ثابت عبدالجليل77

5781مستجد تقديرندى الباز احمد على محسب زايد78
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58من39

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4: م 2صالح محمد صالح- زينب كامل محمد : اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5782مستجد تخلفندى جمال رشدى حافظ79

5783مستجد تقديرندى ربيع فؤاد عبدالحليم80

5784مستجد تقديرندى رضا ابواليزيد محمد مصطفى81

5785مستجد تقديرندى رضا سيد عبد الحكيم82

5786مستجد تقديرندى وليد جابر هريدى83

5787مستجد تخلفندي اشرف مصطفي محمد84

5788مستجد تقديرندي هشام ابراهيم عثمان85

5789مستجد تقديرنسرين ياسر احمد محمد عبدالباقى86

5790مستجد تقديرنسمة شمس الدين شرقاوى محمد87

5791مستجد تقديرنسمة صبحى عبد الفتاح محمد88

5792مستجد تخلفنسمة عادل محمد حسن89

5793مستجد تقديرنشوى سعد احمد عبد الرحمن90

5794مستجد تقديرنشوى محمد رشدي عبدالعزيز91

5795مستجد تقديرنعمان حمدي عبد اللطيف نعمان92

5796مستجد تقدير نعمه اشرف عبد الستار سيد93

5797مستجد تقديرنعمه فرج ابراهيم عبدالسند94

5798مستجد تقديرنعيمة محمود كامل عبدالوهاب95

5799مستجد تقديرنها محمد احمد محمد96

5800مستجد تقديرنهاد صالح محمد عرابى97

5801مستجد تقديرنهال ابراهيم محمد طرفاوى98

5802مستجد تقديرنهال مجدى احمد ثابت99

5803مستجد تقديرنهلة حجازي كامل أحمد100

5804مستجد تقديرنهلة رأفت سعيد عبدالصالحين101

5805مستجد تخلفنورا تايب سعد عبد الجواد102

5806مستجد تقديرنورا جمعه محمد عبدالحافظ103

5807مستجد تقديرنورا سيد محمود حسن الخطيب104
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58من40

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4: م 2صالح محمد صالح- زينب كامل محمد : اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5808مستجد تخلفنورا عاطف عبد المنعم محمد جويده105

5809مستجد تخلفنورا عزت عبدالوهاب حسين106

5810مستجد تقديرنورا محمد سيد موسى107

5811مستجد تقديرنورا محمد شوقي محمد108

5812مستجد تقديرنورا مرتضا ابراهيم ادم109

5813مستجد تقديرنوران محمد سعيد عبد العزيز110

5814مستجد تقديرنورهان ابراهيم سيد صالح111

5815مستجد تقديرنورهان اشرف سيد محمد112

5816مستجد تقديرنورهان بلبل حسن عبدالمقصود113

5817مستجد تقديرنورهان خالد محمد عبد الرحمن114

5818مستجد تقديرنورهان سعداوى سعد عبد الحق115

5819مستجد تقديرنورهان سيد محمد محمد الصغير116

5820مستجد تقديرنورهان سيد ميصر محمود117

5821مستجد تقديرنورهان صابر سعد شعبان118

5822مستجد تقديرنورهان عالء محمد عبدالعظيم119

5823مستجد تقديرنورهان عمر عبدالعزيز عبدالجليل120

5824مستجد تقديرنورهان فتحى امبابى ابراهيم121

5825مستجد تقديرنورهان محسن صالح الدين عثمان122

5826مستجد تخلفنورهان محمد فضل الكريم احمد123

5827مستجد تقديرنورهان مصطفي سيد امين124

5828مستجد تقديرنورهان ناصر عبد المجيد حسن125

5829مستجد تقديرنيره اسامه يونس احمد126

5830مستجد تقديرهاجر احمد محمود عبد المجيد127

5831مستجد تقديرهاجر اشرف حمدى داخلى128

5832مستجد تقديرهاجر السيد احمد احمد129

5833مستجد تقديرهاجر جمال محمد محمد130
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58من41

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4: م 2صالح محمد صالح- زينب كامل محمد : اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5834مستجد تخلفهاجر رضا محمد ابوالليل131

5835مستجد تقديرهاجر سيد يوسف رياض132

5836مستجد تقديرهاجر شعبان محمد محمد133

5837مستجد تقديرهاجر على عبدالعظيم حسن134

5838مستجد تقديرهاجر مجدى كمال محمد135

5839مستجد تقديرهاجر محمد ربيع عبد الستار حسان136

5840مستجد تقديرهاجر محمد محمد حجازى137

5841مستجد تقديرهاجر هانى محمود محمد138

5842مستجد تخلفهاجر يحي احمد ابراهيم139

5843مستجد تخلفهادي رضا كامل احمد140

5844مستجد تقديرهاله جمعه عبدالحافظ عبداللطيف141

5845مستجد تقديرهاله حمدى انياظ احمد142

5846مستجد تخلفهاله رضا محمد السيد143

5847مستجد تقديرهاله شوقى حفني محمد144

5848مستجد تقديرهاله عبد العزيز سيد اسماعيل145

5849مستجد تقديرهاله عالء جمال شحاته146

5850مستجد تخلفهايدى اشرف عطيه على147

5851مستجد تقديرهايدى جمال ناجى عبدالغنى148

5852مستجد تقديرهايدى محمد ناجى محمد خليل149

5853مستجد تخلفهبة يونس فرج هاشم150

5854مستجد تقديرهبه السيدعبدالتواب احمد نجد151

5855مستجد تخلفهبه هللا عالء نور الدين سالم152

5856مستجد تقديرهبه حسن محمد محمد153

5857مستجد تقديرهبه حنفى محمود احمد154

5858مستجد تقديرهبه فؤاد عبدالحكم كامل155

5859مستجد تقديرهبه مصطفي محمد نياظ156
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58من42

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4: م 2صالح محمد صالح- زينب كامل محمد : اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5860مستجد تقديرهدى تايب رمضان احمد157

5861مستجد تقديرهدى حسان عبد هللا احمد158

5862مستجد تقديرهدى صابر عبد الفتاح محمد159

5863مستجد تقديرهدى عسران توفيق احمد160

5864مستجد تقديرهدى فوزى جابر جاد161

5865مستجد تخلفهدير اشرف عاطف عبد الحليم162

5866مستجد تقديرهدير عبدالرحيم فراج خليفه163

5867مستجد تقديرهدير عبدالعليم شعبان قاسم164

5868مستجد تخلفهدير محمد عبدالفضيل احمد165

5869مستجد تخلفهدير محمود ابو الفتح احمد166

هدير منصور محمد حسن167

مستجد 

5870تخلف

هديه عادل كامل عبد الرحمن168

مستجد 

5871تقدير

هشام محمد ابو الغيث زكى169

مستجد 

5872تقدير

هناء مصطفي اسماعيل محمد170

مستجد 

5873تخلف

هند حسين عبد هللا محمد171

مستجد 

5874تخلف

هند خليفه حسن احمد172

مستجد 

5875تخلف

هند سيد عبد العزيز عبد الجواد173

مستجد 

5876تقدير

هويدا احمد خلف حسن174

مستجد 

5877تقدير
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58من43

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4: م 2صالح محمد صالح- زينب كامل محمد : اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

هيثم احمد محمد محمد175

مستجد 

5878تقدير

وجدان عبدالدايم احمد عبدالقادر176

مستجد 

5879تخلف

ورده السيد محمد رجب عويس177

مستجد 

5880تقدير

ورده امين محمود عالم178

مستجد 

5881تقدير

ورده خليل عبدالغنى خليل179

مستجد 

5882تخلف

ورده عبدالنعيم يحى محمد180

مستجد 

5883تقدير

ورده عماد الدين احمد عبد العليم181

مستجد 

5884تقدير

وسام احمد عطيه احمد النجار182

مستجد 

5885تقدير

وفاء ابراهيم محمود محمد183

مستجد 

5886تقدير

والء رضا بطل جمعه184

مستجد 

5887تخلف

والء رفاعى فوزى رفاعى185

مستجد 

5888تخلف

والء سيد عبدالفتاح محمود186

مستجد 

5889تخلف

والء صفوت على عبد اللطيف187

مستجد 

5890تقدير
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58من44

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4: م 2صالح محمد صالح- زينب كامل محمد : اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

والء طه عبد النبى عبد الظاهر188

مستجد 

5891تقدير

والء عبدالجواد محمد احمد189

مستجد 

5892تقدير

والء عبدالهادى علوانى محمد190

مستجد 

5893تقدير

والء على احمد على191

مستجد 

5894تخلف

والء على حسن رجب192

مستجد 

5895تقدير

والء علي فرغلي محمود193

مستجد 

5896تقدير

والء عيد على محمد194

مستجد 

5897تقدير

والء عيسى عبدالعاطى عيسى195

مستجد 

5898تقدير

والء محمد طه محمد196

مستجد 

5899تقدير

والء محمد عبد العظيم عبد المنعم197

مستجد 

5900تقدير

والء مصطفى محمد على198

مستجد 

5901تقدير

والء وائل احمد جمعه بحر199

مستجد 

5902تقدير

يارا عشرى محمد سليم200

مستجد 

5903تخلف
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58من45

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4: م 2صالح محمد صالح- زينب كامل محمد : اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

ياره ايمن محمد ابوبكر201

مستجد 

5904تخلف

ياسر عابدين محمد جاد المولى202

مستجد 

5905تقدير

ياسمين احمد نصر الدين محمد203

مستجد 

5906تقدير

ياسمين اسماعيل احمد سيد204

مستجد 

5907تقدير

ياسمين جمال كامل محمد205

مستجد 

5908تقدير

ياسمين حربى فاروق عبدالمنعم206

مستجد 

5909تخلف

ياسمين خالد محمد الدمرداش عبد السميع207

مستجد 

5910تخلف

ياسمين ربيع خميس معتمد208

مستجد 

5911تقدير

ياسمين رضا زينهم محمد209

مستجد 

5912تخلف

ياسمين طاهر محمد طلبة210

مستجد 

5913تقدير

ياسمين محمد اسماعيل محمد211

مستجد 

5914تقدير

ياسمين محمد حسن على212

مستجد 

5915تخلف

يحيى عبد الناصر ابراهيم احمد213

مستجد 

5916تقدير
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58من46

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4: م 2صالح محمد صالح- زينب كامل محمد : اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

يسر يحيي محمد رفعت هاشم214

مستجد 

5917تخلف

يسرا حسنى شعبان محمد215

مستجد 

5918تخلف

يمني عالء فتحي عبد الهادي216

مستجد 

5919تقدير

يوسف سيد كاسب على217

مستجد 

5920تخلف

يوسف عبد الحميد سعيد عبد الحميد218

مستجد 

5921تخلف

يوسف ياسر اسماعيل ابراهيم219

مستجد 

5922تخلف

5925باقاحالم عمر احمد امام220

5927باقاحمد ناجح احمد محمود221

5928باقاروي عاشور خلف محمد222

5947باقايه ماهر عبدالقوى محمد223

5948باقتقى طارق عبدالرحمن اسماعيل224

5955باقدنيا محمد حسن عبدالصبور225

5963باقريم محمود شلبى عبدالغنى226

5974باقعالء الدين احمد هالل محمد227

5975باقعلى مصطفى على الزقزوقى228

5976باقعلياء احمد خضيرى عبدالرحيم229

5978باقمحمد الهادى محمد ابوسعيد230

5982باقمحمد رجب محمد عبدالحميد231

5983باقمحمد رضا رحيم الشافعى232

5984باقمحمد عباس السيد محمود233
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58من47

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4: م 2صالح محمد صالح- زينب كامل محمد : اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

5986باقمحمد عرفه محمود محمد234

5989باقمحمد ياسر جميل عبدالرحيم235

5991باقمنال عبدالحفيظ مصطفى جادالكريم236

5992باقمها عيد محمود امام237

5993باقمياده جمال عبدالعظيم عبدالرحيم238

5994باقنادية على محمد عمر239

5996باقنورهان عاطف فرغلى محمد240

5999باقهاجر عزالعرب عبدالعزيز محمد241

6000باقهاجر غريب محمد السيد242

احمد عاطف محمد فتحى عبدالعزيز243

فرصة 

6005بتخلف

احمد مبروك محمد مبروك موسى244

فرصة 

6008بتخلف

احمد نجاح فاروق سعيد245

فرصة 

6009بتخلف

اسراء ناصر قطب احمد246

فرصة 

6011بتخلف

اسالم خيرى مخلوف نديم247

فرصة 

6012بتخلف

اسماء رجب حسن محمد248

فرصة 

6016بتخلف

انتصار عبدالمنعم احمد جبريل249

فرصة 

6028بتخلف

حماده حسين عبدالحليم على250

فرصة 

6038بتخلف
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58من48

(4)مجموعة   

 انتظام  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

االثنين2قاعات صيدلة : مكان التدريب

م4: م 2صالح محمد صالح- زينب كامل محمد : اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

دينا فداوى محمد نجيب251

فرصة 

6043بتخلف

عبدالرحمن عثمان محمد عبدالعال252

من 

١6065الخارج 

محمد سيد محمود مشرف253

فرصة 

6077بتخلف

مروه ايمن على ابراهيم عالوة254

فرصة 

6084بتخلف

مروه عبدالحكيم سعداوى محمود255

من 

١6086الخارج 

نورا فتحى واجد محمد256

من 

١6096الخارج 

نورهان احمد محمد عبدالنعيم257

فرصة 

6097بتخلف

نورهان ربيع عيد عبدالغنى258

فرصة 

6098بتخلف

محمد عيد سعيد ابراهيم بدوى259

من 

٢6104الخارج 

6105مستجدعبدهللا احمد ظاهر عويد العنزى260

6106مستجدمحمد مهلل احمد محمود261

6107مستجدنورا ربيع محمد امين262
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58من49

(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520
7001مستجد تخلفابتسام محمود محمد فولى1

7002مستجد تخلفابراهيم عزت عبدالمعز محمود2

7003مستجد تقديراحمد حسن احمد حسن3

7004مستجد تخلفاحمد ربيع احمد موسى4

7005مستجد تخلفاحمد سيد بغدادى سيد5

7006مستجد تخلفاحمد سيد محمد عبد المنعم سيد6

7007مستجد تقديراحمد سيد نصر الدين احمد7

7008مستجد تخلفاحمد شحته محمد مسلم شفطر8

7009مستجد تخلفاحمد صالح حداد محمد9

7010مستجد تخلفاحمد محمد صالح ابوزيد10

7011مستجد تخلفاحمد محمد عبدالرحمن احمد11

7012مستجد تخلفاحمد محمد مغربي عبدالرحمن12

7013مستجد تخلفاسالم اسماعيل ابراهيم موسى13

7014مستجد تخلفاسالم حسين عامر حسين14

7015مستجد تخلفاسالم مجدي يسن احمد15

7016مستجد تخلفاسماء جمال عبدالحكيم على16

7017مستجد تخلفاسماء صالح توفيق عبد الغني17

7018مستجد تخلفاسماء عبد هللا صالح على18

7019مستجد تخلفاسماء عمر عبدالنعيم على19

7020مستجد تخلفاسماء مجدى محمد ضاحى20

7021مستجد تخلفاسيل خلف عبدهللا محمد21

7022مستجد تخلفاالء جمال عبد الناصر يونس سليم22

7023مستجد تخلفاالء رضا عيد احمد23

7024مستجد تخلفاالء صالح عبد الستار ابراهيم24

7025مستجد تقديراالمير احمد عشماوي رؤوف عبدالسالم25

7026مستجد تخلفالشيماء محمد عبدهللا محمد26

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات مبنى اإلرشاد : مكان التدريب

م4:  م 2نها عبد الحكيم علي:   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني
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(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات مبنى اإلرشاد : مكان التدريب

م4:  م 2نها عبد الحكيم علي:   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

7027مستجد تقديرالهام امين محمد امين27

7028مستجد تقديرالهام على محمد عثمان28

7029مستجد تخلفامل ابوالسعود عبدالرشيد سيد29

7030مستجد تخلفامنيه ابراهيم محفوظ عبدالرحمن30

7031مستجد تخلفامنيه محمود محمد عبد الجواد31

7032مستجد تخلفاميمه مجدى عبد الغنى على32

7033مستجد تقديرانجى محسن حسين محمد الشاذلى33

7034مستجد تخلفانس سيد حسن محمد34

7035مستجد تقديرايات محمد عبد الصبور محمد35

7036مستجد تقديرايمان نحاس منتسل العويسى36

7037مستجد تخلفايناس فاروق احمد محمود37

7038مستجد تخلفايه جمال حفظي عبد النعيم38

7039مستجد تقديرايه رجب مهدي محمد39

7040مستجد تخلفايه عبد الرؤف عاقوله عبد التواب40

7041مستجد تخلفايه عالءالدين حجازي طلب41

7042مستجد تخلفايه محروس على احمد42

7043مستجد تقديرايهاب خالد محمد فتح الباب43

7044مستجد تخلفبثينة عصام سالمة احمد44

7045مستجد تخلفتهانى فتح هللا السيد محمد45

7046مستجد تخلفجهاد احمد عبد اللطيف محمد احمد46

7047مستجد تقديرجيهان محمود رمضان طراف47

7048مستجد تخلفحازم محمد حجازى ابوجبل48

7049مستجد تخلفحسام الدين جمال كامل49

7050مستجد تخلفحسام شريف محمد شريف50

7051مستجد تخلفحسام شوقى فرغلى عبدالعاطى51

7052مستجد تخلفحسن الطاهر امين عبد الجليل52
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58من51

(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات مبنى اإلرشاد : مكان التدريب

م4:  م 2نها عبد الحكيم علي:   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

7053مستجد تخلفحسن شريف محمد شريف53

7054مستجد تخلفحسناء رجب عبدالوهاب عبدالجواد54

7055مستجد تخلفحياة ابراهيم محمد خميس55

7056مستجد تخلفخالد انور سيد محمد56

7057مستجد تقديرخالد جمال محمود عبدالسالم57

7058مستجد تخلفخالد عربى محمد صالح58

7059مستجد تخلفخلود تامر شعبان عبد العظيم59

7060مستجد تخلفخلود خالد محمود محمد60

7061مستجد تقديردينا قاسم جمعه رضوان61

7062مستجد تخلفرانيا سيد خلف عزالدين62

7063مستجد تقديررحاب محمد رجب امام63

7064مستجد تخلفرحاب محمود بشير محمد64

7065مستجد تخلفرضوى ابوالسعود على ابوالسعود65

7066مستجد تقديررغده خالد احمد محمد66

7067مستجد تخلفريم مجدى محمد محمد67

7068مستجد تخلفزهراء صالح محمد محمد68

7069مستجد تقديرزينب حلمى على ابو جبل69

7070مستجد تخلفسمر فتحى عبد الستار صالح70

7071مستجد تخلفسمر محمد مصطفى عبدالعظيم71

7072مستجد تخلفسميحه محمود مصطفى رفاعى72

7073مستجد تخلفسهام سيد حسنى محمد73

7074مستجد تقديرسيف الدين احمد خلف محمد عبدالرحمن74

7075مستجد تقديرشعبان جعفر طلبه على75

7076مستجد تخلفشيماء خالد محمد حسن76

7077مستجد تقديرشيماء عبدالناصر عبدالمنعم عبدالعال77

7078مستجد تقديرعادل عالء احمد ابراهيم78
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58من52

(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات مبنى اإلرشاد : مكان التدريب

م4:  م 2نها عبد الحكيم علي:   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

7079مستجد تخلفعبد الرحمن احمد رجب عبد الرحمن79

7080مستجد تخلفعبد الرحمن رضا حسنى محمد محمدين80

عبد الرحمن محمد سعد مهنى81

مستجد 

7081تخلف

عبد الرحمن مخلوف عبد الرحمن ابراهيم82

مستجد 

7082تخلف

عبد هللا محمد ابراهيم عيسى83

مستجد 

7083تخلف

عبدالتواب ناجح عبدالتواب جمعه84

مستجد 

7084تخلف

عبدالرحمن محمد الزناتى عبدهللا85

مستجد 

7085تقدير

عبدالرحمن ياسر انور محمد86

مستجد 

7086تقدير

عبدهللا محمد على محمد87

مستجد 

7087تقدير

عبدهللا يحى عبدالمنعم عبدهللا88

مستجد 

7088تخلف

علي بشير سالم حسن89

مستجد 

7089تخلف

علياء احمد عبد الرازق ابراهيم90

مستجد 

7090تخلف

عمر محسن صالح محمد91

مستجد 

7091تقدير

غاده سالم محمود محمد92

مستجد 

7092تخلف
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(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات مبنى اإلرشاد : مكان التدريب

م4:  م 2نها عبد الحكيم علي:   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

كريم سالمة سعودى رمضان سعودى93

مستجد 

7093تخلف

كريم شريف سليمان محمد94

مستجد 

7094تقدير

كريم عصام صادق محمد95

مستجد 

7095تقدير

كريم محمد عبد الحليم حفنى96

مستجد 

7096تخلف

محمد احمد محمد محمود شرف97

مستجد 

7097تخلف

محمد حربى على محمد98

مستجد 

7098تقدير

محمد حسين ابراهيم احمد99

مستجد 

7099تخلف

محمد حماده سعد على100

مستجد 

7100تخلف

محمد رمضان مصطفى على101

مستجد 

7101تخلف

محمد سباق جبر احمد102

مستجد 

7102تخلف

محمد سيد على عبدالحكيم103

مستجد 

7103تخلف

محمد عبد الرحيم زارع عبد الرحيم104

مستجد 

7104تقدير

محمد على سعد محمد105

مستجد 

7105تخلف
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(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات مبنى اإلرشاد : مكان التدريب

م4:  م 2نها عبد الحكيم علي:   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمد على عبد العزيز مصطفى106

مستجد 

7106تخلف

محمد على عبد العظيم  عبده107

مستجد 

7107تقدير

محمد علي عبدهللا محمود108

مستجد 

7108تخلف

محمد فريد شعبان عبد الحميد109

مستجد 

7109تخلف

محمد منصور حزين عبدالحافظ110

مستجد 

7110تخلف

محمد نادى عبدالحليم دسوقى111

مستجد 

7111تخلف

محمد ناصر جمال أحمد112

مستجد 

7112تخلف

محمد يسرى عبدالمحسن شريف113

مستجد 

7113تخلف

محمداشرف محمد على السيد114

مستجد 

7114تخلف

محمود جمال علي السيد115

مستجد 

7115تخلف

محمود حمدي عبدالحميد محمد116

مستجد 

7116تخلف

محمود سامى حلمى محمد117

مستجد 

7117تخلف

محمود عبدالسميع فتحى محمد118

مستجد 

7118تخلف
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(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات مبنى اإلرشاد : مكان التدريب

م4:  م 2نها عبد الحكيم علي:   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

محمود عالء محمود احمد119

مستجد 

7119تخلف

محمود عمر عبدالصالحين عثمان120

مستجد 

7120تقدير

محمود ماهر محمد شحاته121

مستجد 

7121تخلف

محمود محمد ابراهيم عبدالكريم122

مستجد 

7122تخلف

محمود محمد المهدي محمود حساني123

مستجد 

7123تقدير

مريم اشرف عمر محمد124

مستجد 

7124تقدير

مصطفى حسانين صاوى مرسى125

مستجد 

7125تخلف

مصطفى حمدان محمد اسماعيل126

مستجد 

7126تخلف

مصطفى فرج عبدالوهاب صالح127

مستجد 

7127تخلف

مصطفى محمود شحاته ابراهيم128

مستجد 

7128تخلف

مصطفى محمود محمد محمود129

مستجد 

7129تقدير

مصطفي محمد رجب عبدالمهيمن130

مستجد 

7130تخلف

ممدوح محمد خطاب جاد131

مستجد 

7131تخلف
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(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات مبنى اإلرشاد : مكان التدريب

م4:  م 2نها عبد الحكيم علي:   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

منار ياسر محمود علي132

مستجد 

7132تخلف

منه مبروك صالح على133

مستجد 

7133تخلف

ميرفت علي عالم علي134

مستجد 

7134تقدير

نادين وائل محمد زكى محمود135

مستجد 

7135تقدير

نجاه حسام بسيونى احمد136

مستجد 

7136تقدير

ندى حسب النبى عمر حسب النبى137

مستجد 

7137تخلف

نسرين نبيل احمد اسماعيل138

مستجد 

7138تقدير

نهال جمال خلف عبد النبي139

مستجد 

7139تخلف

نورا صبحى االزهرى جارحى140

مستجد 

7140تخلف

نورا عاطف حسانين على141

مستجد 

7141تخلف

نورهان رجب شعبان اسماعيل142

مستجد 

7142تخلف

نورهان محمد حسين عبدالعزيز143

مستجد 

7143تقدير

نورهان محمود عبدالنبي توفيق144

مستجد 

7144تخلف
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(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات مبنى اإلرشاد : مكان التدريب

م4:  م 2نها عبد الحكيم علي:   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

نيرة مدحت سيد عطا145

مستجد 

7145تخلف

هاجر احمد محمد محمد146

مستجد 

7146تقدير

هاجر خالد بدوى مهنى147

مستجد 

7147تخلف

هاجر عاصم فتحى احمد148

مستجد 

7148تخلف

هاجر محمود احمد عبد هللا149

مستجد 

7149تقدير

هايدى خالد جالل محمد150

مستجد 

7150تخلف

هدى جمال حليم صالح151

مستجد 

7151تقدير

هدير رضا احمد عبد العظيم152

مستجد 

7152تخلف

وليد محمد جابر شيخون153

مستجد 

7153تخلف

يارا محمد على السيد154

مستجد 

7154تقدير

ياسمين أحمد السيد على155

مستجد 

7155تخلف

ياسمين محمد السيد محمد156

مستجد 

7156تخلف

يوسف احمد عوض عثمان157

مستجد 

7157تخلف
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(5)مجموعة   

 انتساب  

إشراف 

خارجي
المجموع

510520

إشراف أكاديمي.......شهر 

        بيانات الطــــــــــــــــــــالب

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

ــــــات الطـــــــــــــــــــــالبحضور وغياب الطالب      درج

[الفصل الدراسي الثاني ] [الفرقة الرابعة ] 2023-2022السنة الدراسية 

األربعاء2قاعات مبنى اإلرشاد : مكان التدريب

م4:  م 2نها عبد الحكيم علي:   اإلشراف األكاديمي

« التدريب امليداني»كشف توزيع الطالب على 

جامعة المنيا 
كلية دار العلوم

مكتب التدريب الميداني

يوسف عوض ابراهيم على158

مستجد 

7158تخلف

7160باقافنان سليمان محمد حسن159

7164باقايمن محمد طه علي160

7170باقرحاب صالح محمود حسن161

7173باقشيماء مصطفى محمد مصطفى حافظ162

7174باقعبد هللا احمد محمد احمد163

7175باقعبدالرحمن محمد احمد احمد164

7180باقمحمد ابراهيم متولى ابراهيم165

7181باقمحمد اشرف عواد عبده جاد166

7182باقمحمد خلف عبدالحكيم محمد167

7183باقمحمد رشدى محمد محمد الجبالوى168

7185باقمحمد طارق محمد كمال احمد ذكى169

7186باقمحمد على محمد عبدالكريم170

7188باقندي عاطف رجب عبدالحميد171

7189باقهايدى هشام حسن عبدالقادر172

7190باقيوسف شعبان اسماعيل عبدالغني173

١7196من الخارج احمد نور الدين عبد الجيد محمد بركات174

7202فرصة بتخلفاالء نوح صالح ابراهيم نوح175

١7204من الخارج ايه حسين على محمد176

7207فرصة بتخلفسمر عبدالناصر محمود سليمان177

7212فرصة بتخلفعصام محمود رشوان محمد178

7221فرصة بتخلفمحمود صالح محمود حميدة179

7224فرصة بتخلفمنى محمد محمود سيد180

7228مستجداحمد صالح مرسى سيد181

7229مستجدجمال عبد الناصر فهمى محمد182
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