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جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 1

أ.م.د .أمل أنور عبد العزيز

رئيسا

د .حممد حممد إبراهيم بسيوني

عضوا
عضوا

د .داليا على ماهر

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثانى إدار ة الكلية)
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م
القسم ( أدبي )

االسم
م
 .1صباح سيد مصطفى
 .2سلمى عمر عبد الحميد
 .3مينا ناجح ناشد
 .4كريم جودة مسعود
 .5ياسمين عمران بهلول
 .6هدير هشام محمد ربيع
 .7محمد قذافى موسى
 .8شيماء صالح عبد العظيم
 .9سمر منصور عبد المنعم
 .10وفاء ناصر محمد عبد العال
 .11ايناس نادر سيد
 .12أميرة حسن محمد هاشم
 .13جميلة يسرى ذكى
 .14رحمة جابر ابراهيم
 .15ريهام أحمد عالء الدين
 .16شروق عبد القادر راشد
 .17فاطمة يسرى عبد الحفيظ
 .18ندى اشرف خضر
 .19نبوية احمد احمد

االسم
م
 .20هاجر محمد محمد مليجى
 .21دعاء ياسر محى الدين
 .22اسراء الظايط عبد السالم
 .23اسماء احمد احمد
 .24فريحة حنا منير سعد
 .25شذى خلف عبد المعز
 .26صفاء صفوت داخلى
 .27حسناء اشرف رجب
 .28ابتسام خليفة عبد الوهاب
 .29سناء عمر عبد الغنى
 .30ميرنا عصام حنا
 .31نورا فايز على عبد العزيز
 .32أحمد خلف شعبان
 .33اسالم على عبد الجيد
 .34نورة نادى مهنى
 .35سلمى مختار عبد العظيم
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 2

أ.د .أمساء حممد عبد احلميد

رئيسا

د .حممد عبد احلي عبد السالم

عضوا

عضوا

أ.م.د .حممد إبراهيم حممد

مكان انعقاد اللجنة ( مبىن علم النفس الدور الثانى )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

االسم
م
 36ايمان حمدى عبدالعال
 37امانى عاطف نصر الدين
 38اسراء فولى سليمان
 39سميرة سعيد حسن
 40ريهام بكر محرم
 41ياسمين سيد مخلوف
 42دينا مصطفى عبد العليم
 43هند صالح رشدى
 44اسماء معتوق محمد
 45زينة جمعة على
 46خالد محمد ناصر ابوالعال
 47فاطمة حمادة خلف
 48ديانا عالء نوار
 49عال راضى احمد
 50مريم اسحق نجيب
 51امنية ربيع عبد الالله
 52رغدة رجب محمد
 53ايمان محمد محمد محمد سليم
 54منى جمال احمد محمود
 55هبة ياسين عثمان

القسم ( أ دبي عام )
م
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

االسم
امانى محمد رشدى احمد
شيماء خالد مصطفى
شيماء محمد عبدهللا محمد
رانيا نبيل عبد العظيم
اسراء اسماعيل كساب
نورة احمد عبد الغنى
هبة سيد سنوسى
رقية يحى محمد
نادية عبد الرحيم سعد
وردة على صادق
منار منتصر على
اسماء عبد الصبور عبد الجواد
أميرة فوزى متى
تغريد محسن ذكى
سارة عمر احمد
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 3

أ.د .مدحية عثمان عبد الفضيل

رئيسا

د .مصطفى علي خلف

عضوا
عضوا

د .خليفة حسب النبي عبد الفتاح

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثاني مبىن علم النفس )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م
القسم ( أ دب ي عام)

م
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

االسم
اسماء كامل أحمد
مادونا تامر شفيق
شرين مخلوف عبدهللا
زينب عبد الهادى عبد الوهاب
اسماء عالم محمد
مريم ميالد نجيب
أميرة على ابراهيم
ايرينى مدحت مجلى
شهد أحمد محمد كامل
اسراء محمد رشدان
ايه محمد محمد عبد العال
هبة هللا محمود عبد الحكيم
ايات محمد السيد اسماعيل
أمل احمد عبد الرحيم
منار ممدوح وردانى
منار عيسى عثمان
رحمة احمد عبد الحكيم
نعمة عدوى رمضان
سارة خالد عبدهللا
شيماء عمر ناجى

م
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

االسم
عزيز ثروت عزيز
مروة رضا طلعت
مارينا مالك سمير
سارة رجب السيد محمد
اسراء احمد محروص
االء اسامة خميس
رانيا هشام عثمان
رحاب عيد ربيع مرجان
شيماء عمر شاكر
شيماء سيد احمد
فاطمة محمود سيد عبد الحميد
رضوى اسماعيل صالح
ياسمين رمضان عبدة
دعاء محمد ذكى تونى
امنية سيد محمد محمد

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 4

رئيسا

أ.د .جندي ونيس حبشي

د.عبد العزيز حممد حسب اهلل

عضوا

د .امساء حممد حمروس

عضوا

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثان ي مبىن علم النفس )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

االسم
هويدا محمود محمد حسانين
نبوية عاطف صابر
كريم جودة على محمد
كريستينا عاطف اسحق
زينب على خلف خليفة
منار ممدوح محمد عبد الجواد
مروة عبد الناصر فاروق
مادونا سمير سعد
مادونا ميالد لبيب
عبد الرحمن ناصر على
شيماء محمد محمود
سارة خالد محمد السيد
ايمان ربيع فوزى
احمد رمضان ذكى
محمود جمال محمد محمد
زمزم رضا عبد الفتاح
نورا رمضان على
منة هللا احمد عبدهللا
اسراء احمد سيد زكى
الزهراء احمد صديق

القسم ( أ دب ي عام)
م
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

االسم
كريستين بباوى رؤوف
منجة محمد نجيب
اسماء منصور رمضان
شيماء جمال على
محمد حمادة محمد احمد
اسراء رزق ابو بكر
االء عصام على ماضى
اسمء محمد عبد المجيد
اسراء سمير عامر
منار حسين عبد الحكيم
سمر احمد محمد
لمياء يوسف على
محمد سرور احمد
ديفيد فادى يوسف
منى حجاج عبد الجابر

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 5

رئيسا

أ.د .جناة زكي موسى

أ.م.د .هويدا مصطفى عبد الرمحن

عضوا

د .مروة مجال حممد شحاتة

عضوا

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثالث علم النفس )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
.141
.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.149
.150
.151
.152
.153
.154
.155
.156
.157
.158
.159
.160

االسم
رانيا ماهر احمد عمر
سناء جمال عبدة
مريم جميل خلف عبدة
فيرينا عزيز غالى
رحمد محمد سيد محمد
مارى حنا جرجس
منه مدحت سعد جاد
كاترين جمال يونس
هبه محمد عامر
مروة خالد عبد الموجود
فاطمة محمد طلعت
ايه حسان محمد على
امال مصطفى محمد مبروك
احمد مختار خيرى على
مها شادى فتحى
ندى محمد اسماعيل صفوت
منار ماهر عبد الحكيم
ايه سعد مصطفى
تميرة حمزة على مهنى
هند جميل محمد محمد

القسم ( أ دب ي عام )
م
.161
.162
.163
.164
.165
.166
.167
.168
.169
.170
.171
.172
.173
.174
.175

االسم
ايرينى عيد اسحق
زهراء ابو النصر كامل
اسماء عبد الوهاب عبدهللا
مروة محمد منير عبد الغنى
مريم محارب فؤاد
جهاد حمدى ابراهيم
هبة شعبان على ابراهيم
ايه عمر على سيف
ايرينى رضا موسى
منار محمد عبد المنعم
يوسف ابراهيم مجلى
رحاب جمال ربيع
ندى محمد على حسن
حسين خلف زغلول
هاجر هاشم احمد سيد

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رئيسا

أ.د.أنور رياض عبد الرحيم

أ.د .صربي حممود عبد الفتاح

عضوا

د.هويدا حممد صابر

عضوا

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثان ي مبىن علم النفس )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
.176
.177
.178
.179
.180
.181
.182
.183
.184
.185
.186
.187
.188
.189
.190
.191
.192
.193
.194
.195

االسم
سهام محمد خالد عبد السالم
سهام محمد عبد الكريم
شيماء ممدوح خلف هللا
سمية زغلول محمود عمار
ايمن منير صادق
شروق خلف محمد
شيماء عصام جابر
حازم محمد عبد الرحيم
دعاء نادى احمد
هتجر رجب ابو النور
مينا عادل فخرى
صباح رجب محمد
احمد فرغلى ربيع
دينا محمدين عبد الرازق
زهراء ممدوح صالح
امنية مصطفى اسماعيل
شيرين سالمة عبد المنعم
غادة فنجرى محمد
على رمضان على
اسماء محمد شحاتة

القسم ( ادبى عام )
م
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

االسم

سميرة مجدى تونى
اغابى صفوت ريبول
رضوة عامر جالل
شوق سيد صابر
هاجر رمضان محمد
رحمة السيد رجب
عبدهللا عادل احمد
على ممدوح عبد القادر
انجى جمعة محمد جمعة
ايمن عمر رجب
محمد على حسن عبد القادر
شيماء فتحى على محمد
شيماء مهدى فوزى
سمر حسن عزام
محاسن طلعت عبد الحميد

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رئيسا

أ.د .رأفت عطية باخوم

عضوا

أ.م.د .هاشم علي حممد

عضوا

د .مجال عبد املوىل صديق

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثانى مبىن علم النفس )
بيان بأمساء ا لطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م
القسم ( أدب ي عام )

م
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

االسم
زينب مصطفى نادى
مارينا رزق ليون
اسماء مظهر محمد زهرى
اسماء محمود فضل جاد
اسماء محمد مسامح احمد
امنية محمد خليفة
عمرو سعد قناوى
ياسمين عصام رجب
شيماء جمال جمال عبد الوهاب
مريم مالك رشدى
اميرة عاطف اسكندر
شيماء محمد سيد قاسم
حسام محمد فتحى
شيماء سيد محمد
ايمان رضا محمود حسن
حنان منصور عبد الجابر
نانسى صموئيل خليل
روفيده رمضان عبد الفتاح
كيرولس عاطف لبيب
محمد طه خليفة

م
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

االسم

سارة اسامة شفيق
رحاب سيد محمد محمد
مارينا سالمة اسحق
مريم حفظ هللا زكى
مارى صفوت جودة
وردة كامل محمد
اميرة على محمد عبد الظاهر
عال مصطفى احمد
محمود محمد حامد
مايسة محرم رتيب
فاطمة ثروت هاشم
ندى ناصر محمد
هانى مكرم زكى
ايه ابراهيم عبد الحميد
عبير صالح فتحى

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ.م.د .حممد كامل عبد املوجود

رئيسا

د .حممد عبد العزيز نور الدين

عضوا

عضوا

د .أمحد بكر قطب

مكان انعق ا د اللجنة ( الدور الثاني مبىن علم النفس )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

االسم
منار محمود احمد
ناهد محمد زغلول
خلود حمادة انور
مصطفى عبد الناصر هديه
كريستينا ايلشع فؤاد
اسامة عمران رشاد
امانى خالد حماد
فاطمة جمال احمد
ميرنا ميالد رزق
شروق احمد عبد المنعم
رانيا قاعود ربيع
اسراء ابراهيم عباس
ايمان موسى عبد العال

حسناء محمد هارون
دعاء مصطفى محمد
سناء حسن محمد

سلوى سيد صالح
اسراء فؤاد ابراهيم
ندى حمد عبد الحميد
اسماء شعبان عبد الحميد

القسم ( أ دب ي عام )
م
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

االسم

سمر مجدى رجب
محمد محمود على السيد
هاجر على اسماعيل
صباح محمد عبد الرسول
اميمة محمد شحاتة
جمعة فيصل شلقامى
محمود على محمد على
خالد ماهر كسبان
محمد ربيع رشدى
وردة ربيعى راغب
هدى محمد قاسم
هبة حسنى ابو زيد
نورة خلف عبدهللا
جمال ناصر محمد السيد
محمد احمد وزيرى

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رئيسا

أ.د .فتحي كامل زيادي

عضوا

د .حممد عبد الغني طلب

عضوا

د .مصطفى أمحد خليل

مكان انعقاد اللجنة ( الدور االرضى مبىن ادارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

االسم

سها جابر محمد
اسراء احمد محمد عثمان
اسماء جابر ابراهيم
امل قطب سعد سويرى
روحات فوزى محمود
صفاء خلف محمد
سلوى سعيد وزيرى
ميرى ناصف جابر
اسراء ابراهيم عبد الرحمن
زينب جمال محمد
اميرة جمال قاعود
جميلة ابو النجا محمد
مارينا اسحق سعد
انتصار صالح محمد محمد
مريم رجب عبدهللا
سلمى على عوض مهنى
دعء محمد عبد الفتاح
رانيا صبحى حنا
اميرة شحاتة عاشور
امنة احمد جمال

القسم ( أدبي عام )
م
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

االسم

داليا احمد شوقى
عبد الرحمن على عبد الرازق
سماح فيصل رمضان
سارة عالء احمد ابو الحسن
هانى مجدى فوزى
احمد جمال تونى
مها جمال حسن عبد العزيز
فاطمة احمد كمال الدين
محمد خلف خليفة
هناء مصطفى ابراهيم
هالة ياسر رشدى
محمود سيد راضى
ايه سامى عبد المنعم
غادة عطية محمد احمد
تريينا مجدى ظريف

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 10

رئ يسا

أ.د .كوثر إبراهيم حممد قطب

عضوا

أ.م.د .حمسن حممود عبد النبي

عضوا

د .أمال جابر كيالني

مكان انعقاد اللجنة ( الدور االرضى مبىن ادارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

االسم
محمد احمد نجيب محمد
محمد عاطف ربيع
عمر احمد عمر احمد
نسمة جمال عبد الوهاب
منه سماح شحاتة
مروة نصر حسين
فاتن جمال عبد العظيم
ايه شعبان على حسن
اسماء ربيع اسماعيل
طه عادل محمد ابراهيم
ايه سامح فتحى
ميادة ناجح جابر
شرين ابراهيم شوقى
محمود محمد قطب
مريم ناصر غانم
اسراء فتحى محمد حسن
هند طه عبد الصالحين
يوسف ميخائيل منسى دانيال
احسان محمد فهيم ليثى

القسم ( أ دب ي عام)
م
21
21
21
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

االسم

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 11

رئيسا

أ.د .مىن مصطفى كمال

عضوا

أ.م.د .هناء عبد احلميد حممد

عضوا

د .دعاء لطيف إبراهيم عبد اللطيف

مكان انعقاد اللجنة ( الدور االرضى مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م
القسم ( تعليم ابتدائي ادبى )

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

االسم
أحمد حمدى احمد ابراهيم
عبد الرحمن محمد عبد الجابر
هدير محمد شوقى
سارة محمد شعبان
عبدهللا محمد كامل
امنة محمد عثمان
مريم مجدى يوسف
لمياء شعبان محمد ابراهيم
عائشة صابر مصطفى
سماح احمد محمود
هايدى فرحان فرحان
راندا سمير عبدهللا
انا سيمون وديع تاوضروس
ايمان انور حسين
رشا حسين ابو الوفا
شرين محمد محمود عبد الرحيم
اسالم قاسم عيسى
دينا عادل محمد طلبة
مريم حزين كتكوت اسكندر
سلمى محمد احمد كامل

م
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

االسم
اسماء اشرف حسين
نيفين سيد رئيسى كامل
امينى احمد بهاء ماذن
يارا صميدة عبد السالم
مريم عادل ناشد
هاجر ابراهيم خلف
هناء ابراهيم محمد
ياسمين عبد القادر عابدين
مريم امير فوزى ناغى
رانيا احمد يوسف عبد العظيم
منار ماهر محمد عباس
سحر خيرى احمد عبد الحليم
سما وليد محمود عبد الحكم
ماريت ميالد حنين
محمد محمود تقى عبد اللطيف
دينا ايمن احمد عبد الحليم
مصطفى محمود فاروق
منه هللا عبد الدايم خلف محمد
سمر رفعت قتحى احمد
صفية محمد نجيب محمد

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 12

أ.د .يامسني زيدان حسن

رئيسا

د .علياء عباس حممد

عضوا

عضوا

د .أمل حممد أمني

مكان انعقاد اللجنة ( الدور االرضى مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعا م اجلامعي  2020 / 2019م

م
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

القسم ( تعليم ابتدائي ادبى )

االسم
اميرة محمود عبد الفتاح
روضة ايمن على محمد
نورهان احمد شوكت احمد
حارث طالل احمد حسن
ثناء جميل شحاتة
أميرة ابراهيم محمد
امانى عالء بغدادى
صابرين نصار سيد تونى
هاجر ابو اليزيد محمد عرابى
رانيا جمال محمد عبد المجيد
عالء طه محمود عبد الغنى
رحاب على عبد المعز
راندا سمير فوزى
فاطمة ممدوح محمود اسماعيل
فاطمة شعبان سيد على
جهاد رجب محمد فوزى
ايناس مدحت نادى
اميرة حسن خليفة عبد العزيز
الشيماء اشرف راغب
فاديا ميالد راشو غالى

م
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

االسم

مارتينا هنى شحاتة
مريم جرجس لبيب
دعاء مصطفى ربيع سحب ملف
فاطمة جمال عوض
مريم جمال سعد ناعوم
رانيا عاطف محمود
منار سالم محمود سالم
شرين شبيب محمد حسين
ميار على عبد المالك
مكاريوس مرقص لويس
مينا بباوى مكرم
محمد رمضان محمد محمد
عمر شادى محمد عبد الرحمن
مى خلف مختار حسانين
امينى يحيى على حسانين
ايه رجب ربيع عبد الوهاب
عال عونى عبد الرحمن
اسماء احمد ابو الفتح
اشرف مخلوف عبد السالم
هدير جمال عبد الناصر

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 13

أ.د .فيوليت شفيق سريان

رئيسا

د .أبو بكر حممد عبد احلليم

عضوا

عضوا

أ.م.د .مجال حسني عثمان

عضوا

د .يامنة أمحد مقلد

مكان انعقاد اللجنة ( الدور االرضى مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م
القسم ( تعليم ابتدائى ادبى )

م
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

االسم
فرحة عبد الفتاح عبدهللا
فرحة رضا على محمود
محمد فايز محمد شحات
اسماء محى الدين هاشم
اسراء محمد عبد الرؤف يوسف
فاطمة الزهراء حسين زكى
اسماء احمد محمود صديق
اسماء سيد جابر
الهام كمال زين العابدين
اسراء احمد عزت
سارة صالح غهمى عبد النعيم
شيماء محمد ماضى ابراهيم
منة هللا مختار سعد عبد القادر
غادة عمر حجازى عبد السالم
جنات خلف حماد طاهر
حنان ممدوح عبدهللا
هدى عاطف زهنى
مريم هانى سميح
نجوان عرندس عبد الحكيم
علياء على محمد محمد

م
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

االسم
رغدة محمد فرحان محمد
بسمة حسن عبد الرازق
عفاف عزت حليم
مروة ناجح عبد السميع
نورهان جمال احمد
هاجر سيد محمود
محمود محمد محمود نصر
نيفين رفعت صادق
مارتينا بلبل وليم
معتز محمد طلعت
غالية حسن مجاهد
مارسيل مجلى ولسن
مريم حسام الدين مصطفى
سلمى وائل مصطفى
رحاب سعد محمد عبد الحكم
شيماء ربيع عبد الحميد
هاجر محمود محمود على
اميرة جمال محمد ابوبكر
اميمة رضى محمد طلعت
نيرمين اشرف رفعت

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 14

رئيسا

أ.د .حياة رفاعي علي

عضوا

أ.م.د .أمل أمحد حسن

عضوا

د .سيف االسالم لطفى عبد احلكيم

مكان انعقاد اللجنة ( ا لدور االرضى مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

القسم ( تعليم ابتدائى ادبى )

االسم
عبدهللا احمد سيد احمد
ندا محمد قطب احمد
نورهان ايمن احمد
رقية عاطف محمد احمد
مارينا منير عبد الملك
سهيلة اشرف محمود
مؤمن احمد اسماعيل
ياسمين خيرى شوبك
اسراء عصام محمد محمد
مارينا ميالد متى
نهى شعبان ابراهيم
فاطمة باهى حلمى
حسام ياسر محمد احمد
مى احمد عثمان محمود
خلود يحيى محمد عبدهللا
محمد صالح حسين
فاطمة محجوب رجب
االء محمد سيد طه
نورهان عبد النعيم درويش
ميرنا مجدى مكرم

م
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

االسم
ليديا وليم ايوب فرج
نورهان عادل ابراهيم
انجى مجدى حبيب
رينى عقوب لبيب
علياء محمد عبد الحميد
بسمة انور محمد
نبيلة محروس عبد العزيز
محمد جمال محمد محمد
اسماء مهنى عبدهللا
اميرة جالل طه
مرثا رضا فكرى
روضه عطية ايوب
سهيلة صابر سيد محمد
فرحة جمال عطا
مارلين واصف وهيب
ليزا سامح جميل

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 15

رئيسا

أ.د .مشرية عبد احلميد اليوسفس

عضوا

د .مريفت فتحي رياض

د .حممد رشدي حممد

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثانى مبىن ادارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

االسم

القسم ( تعليم ابتدائى ادبى )

اميرة عالم بهاء
االء رجب سنوسى
وفاء حسين طرهونى
مريم رزق عدلى
ايات اشرف عبد الحليم
امنية عبد الرحمن على
فاطمة مصطفى احمد
منار احمد على ابراهيم
فايزة محمد عطية
مروة خلف عبد الدايم
شيماء مصطفى عبد الحفيظ
نورا ناجى طه محمد
امانى عثمان احمد بدوى
سارة اشرف عرفان
مريم جرجس ظريف
اسراء عصام هاشم
اسراء احمد مبروك
نرمين شحاتة هاشم
وفاء اشرف مصطفى
سهام رزق عبدالحليم
منى نور الدين حسين

م
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

االسم
امنية محمد شعبان
دنيا حبشى محمد موسى
ايه محمد رجب محمد
سيد شعبان سيد
اسراء وحيد عبد الحليم
نها احمد عبد الرحمن
مريم حنا زكريا
منار جمال محمد
احمد مجاهد عبد العزيز
مونيكا مجدى كمال
رانيا حمادة على
اسراء محمد حامد

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 16

رئيسا

أ.د .صفية حممد سالم

عضوا

أ .م0د .داليا طه حممود

عضوا

د .إيناس رشدي حسني

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثانى مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

القس م ( تعليم ابتدائى ادبى )

االسم
حسن احمد حسن عبد العال
فاطمة محمد عبدالاله
امانى اسامة محمد
اسماء مندى على
سهام محمد سيد
ريهام محمود سعد
دعاء طه حسن
مارينا مجدى شمات بولس
مروة صالح ابراهيم
اسراء عادل شحاتة
اسماء جمال الحسينى
مايكل راضى جرجس
اليصابات سمير صموئيل
شياء بيومى على عثمان
رحمة محسن عبد الكريم
اسالم منصور محمد
عمرو رضا ابراهيم
سهيلة اشرف بكر
ايه صالح محمد
نورهان محمد طه
ايه حسين سلطان

م
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

االسم

اميرة محمد احمد
هند ابراهيم فيصل
عمار ياسر رشاد
حال احمد زين العابدين
جهاد نادى فؤاد
امانى عزت عدلى
سارة حمدى عطيه
مريم طنيوس عزيز
اسراء فارس محمد
فاطمة حسين عباس
ايه على طه
جمال محمود محمد
ايمان صالح على
ياسمين صالح عبد العظيم
رانا رجب السيد عبد المحسن
روقية عبد الغنى السيد
عبد الرحمن طه محمد طه
اميرة رجب هيبة
فاطمة عبد العزيز مرسى

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 17

أ.د .عازه حممد سالم

رئيسا

د .مرتضى مشس الدين

عضوا

عضوا

د .اهلام حممد حسن

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثاني مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

القسم ( تعليم ابتدائى ادبى )

االسم
سوسنا عزت فهمى
شيماء بدر صالح
فردوس عبد الحميد على
االء عبد الناصر محمد عبد الحكيم
عنان على عبد الكريم
عبير بكرى ابراهيم عمران
هدير محمد على امين
سندس انور نادى حسين
مارى جرجس صدقى
ريهام سمير على
اية محمد عمر صالح
كيالنى عصمت على
جهاد ابراهيم عبد الباقى
صفاء ياسر فتحى
مروة ياسر فتحى عبد الرشبد
مريم سامي امين اسكندر
اشرف خميس فوزى
كاترين نسيم لبيب
سحر جمال محمد محمد
فيوال عوض نبيل عطاهلل

م
250
251
252
253
254
255
256

االسم
احمد عيد عبد السالم
محمود فاروق رمضان
عهد خالد كساب على
امنية عالء الدين محمد بكر
رحمة جودة حسن عبد الرحمن
ندا على مهدى حسانين
كريم جمعة حسين

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 18

رئيسا

أ.د .إبراهيم علي إبراهيم

عضوا

أ.م.د .أمنية لطيف إبراهيم

عضوا

د .فدوى أنور وجدي

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثاني مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجل امعي  2020 / 2019م

م
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

القسم ( تعليم ابتدائى ادبى )

االسم
محمد عمر عبد السالم
انس عبد الحميد عبد الكريم
ايه محمد عمر خليل
هاجر محمد عثمان
ماريا سمير اسكندر
فاطمة احمد حسانين
سهيلة فايز زكرى
رانيا رضا عبد الوهاب
ايه نمر عبد المحسن
منى محمود محمد حسين
شيماء جالل محمد جالل
هدير احمد محمد فريد
نهى جمال ناجى سيد
طه محمد رجب احمد
هاجر محمد تونى
محمود زيدان عبد السالم
ايه محسن عبد القادر
احمد رضا محمد عبد الحكيم
بسمة ناجح سعيد عبد الحكيم
رجاء سالم عبد السالم

م
277
278
279
280
281
282
283
284
285

االسم
محمد شحاتة محمود
اميرة رضوان محمد كامل
ايه عبد الناصر محمد كامل
هبة سرحان السيد محمد
حسن محمد ابراهيم حسن
احمد عالء ابو صغير سيد
هالة جمعة عبد العاطى
اسراء محمد وجيه محمد
احمد عاشور جمال

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا 0د 0عبد الرزاق سويلم همام

رئيسا

د .مها مراد علي

عضوا

عضوا

أ.م.د .بليغ محدي إمساعيل

مكان ا نعقاد اللجنة ( الدور الثالث مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

االسم
هالة شعبان عبد الرشيد
رفيدة صالح حسانين
سمير اشرف سمير
مينا بقطر عزت
مريم صالح صالح معروف
االء ياسر سيد
اسراء صالح على
اسماء عصام زكى
اية احمد محمد ربيع
نيرة احمد قاسم
اسماء جمال عبد الحكيم
ايمان عبيد رومان
الهام حسن سليمان
بيشوى جرجس لبيب
نبيل محمد شحاتة
مريم محمد توفيق
اية محمد محمدين
نورهان محمد الحسينى حسن
وفاء فتحى شحاتة
صابرين عمر محمد على

القسم ( علمى عام)
م
21
22
23
24
25
26
27

االسم
اسماء محمد عوض حسن
ايمان حجاج خليفة
ليديا سامى ناير
فرحة نجاح صافى
نورهان السيد محمود
نورهان يوسف محمود
اسراء عبد الحليم هلباوى

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ.د .زينب حممد عبد الغني

رئيسا

د .أمساء حممد أمحد يونس

عضوا

عضوا

أ.م.د .حنان فوزي ابو العال

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثاني مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

االسم
حسام حمدى احمد
ندا جمال عبد العظيم
سلسبيل مجدى سيد
لبنى محمد توحيد
مها سراج منير يونان
منار ميالد سمير
مروة محمد سيد
احمد عالء محمود
شيماء ضاحى عبد الحميد
حسناء محمد حسين
يوستينا جرجس يوسف
امنية محمد جمعة
ماريان مجدى جميل
رحاب على عبد الحميد
اية خالد عبد النبى
كريمان على سالم
عبد الرحمن صابر انور
نادى عاطف فوزى
هدير حمادة عبد التواب
دميانة غالى جابر

القسم ( علمى عام )
م
48
49
50
51
52
53
54

هاجر ىسيد محمد
دعاء محمد عيد
االء عادل حسن
جهاد حسن قاسم
ندا مجاهد مهنى
مها على عالم
والء محمد فخرى

االسم

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 21

أ.م.د .أمساء فتحي أمحد

رئيسا

د .أمساء فتحي لطفي

عضوا

عضوا

د .سعاد كامل قرني

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثاني مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

االسم

احمد عمر محمد
اسراء محمود عبد الحكيم
شيماء محمود محمد
نورهان جمال كمال
جهاد احمد سمير سليمان
ايمان على صالح على
ايمان صالح عبد المحسن
مريم محسن ممدوح
امل عاطف محمد محمد
فوزية تواب عبد الوهاب
مى وائل حسين
نورا وحيد طلعت
ايات عطية محمد
يوستينا نبيل حنين
اسراء محمد عبد الوهاب
صفاء جمال اسماعيل
ماروال مجدى موريس
ايناس على ماضى
مصطفى خالد عبد الغنى
ميرنا عيسى لطفى

القسم ( علمى عام )
م
75
76
77
78
79
80
81

االسم
نورهان محمود سعد
الزهراء منصور صالح
راندا وجيه جيد
فاتن محمد غريب
اميرة محمود عبد الرحمن
ايه محى الدين محمد شوقى
مارتينا سميح عبد المالك

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رئ يسا

أ.م.د .شعبان حسني حممد

عضوا

أ.م.د .الشيماء حممد ساملان

عضوا

د .هشام مصطفى كمال

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثاني مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

االسم
بسمة بدوى محمد
محمد مصطفى نايل
اسماء محمد يوسف
زينب محمد ابراهيم
ميار عمر عثمان
دينا اشرف اسماعيل
ايه خالد عبد الدايم
فاطمة عصام محمد حسن
عبد الرحمن الشربينى محمود
داليا عجيز عبد السالم
عنان محمد عبد الفتاح
اسماء ربيع محمد
مارينا يحيى عدلى
اروة منتصر عثمان
اميرة خالد صالح
ندى خالد على محمد
سارة نور الدين عباس
يارا ماجد محمد الفاروق
سهام محمد عبد
دعاء طارق احمد

القسم ( علمى عام)
م
102
103
104
105
106
107
108

االسم

امانى عبدهللا احمد
اروى فولى على
ايمان على فتحى
هاجر محمود عبد العظيم
هبة احمد عبدهللا
دعاء حمادة مرسى
يارا محمود طه

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ .د 0إمساعيل حممد الدرديري

رئيسا

د  .رقية عيد حممد دربالة

عضوا

عضوا

د .سحر حسني عبده

مكان انعقاد اللجنة ( الدور األول مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

االسم
نسرين تودرى عنانى
شيماء عز الدين على
كوثر عماد محمد
هانى يوسف سعد
شيماء محمد حسن
ندى احمد رشاد
شمس احمد على
ميرنا بهاء حبيب
فاطمة حمادة عبد الباقى
فاطمة حمادة مصطفى
ايه رضا فتوح
اروى عماد محمود
ايمان فيصل كامل
هشام خالد محمد
دعاء ناصركامل
اسراء فرج قياتى
يارا احمد يوسف
اميمة فرج محمد
مريم هشام ممدوح
فاطمة سيد ناجى

القسم ( علمى عام)
م
129
130
131
132
133
134
135

االسم
مرام احمد عبد الباقى
ساندى ابراهيم جرجس
ابراهيم صالح احمد
سلمى شريف عبد الباسط
مصطفى رمضان محمد
مروة عبد المنعم احمد
مروة مراد محمد

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 24

أ.د .ناهد عبد الراضي نوبي

رئيسا

د .هالة إمساعيل حممد

عضوا

عضوا

أ.م.د .رشا أمحد مهدي

مكان انعقاد اللجنة ( ال دور الثان ي مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

االسم
أيه احمد عبد المحسن
محمد خميس احمد
أيه احمد سمير محمد
نورهان محسن عبد المجيد
شمس حمدي محمد
أيه هشام نصر
مريم صفوت لبيب
مينا غالب أنور
نيرة محمد سالم
أمنية جمعة محمد
أالء احمد شحاتة
مي اشرف هاشم
نورهان مصطفى نايل
رانيا فخري سيد
ياسمين محمد على مرسى
محمد فتحي حسين
احمد عاطف أبو غنيمة
هدير محمد خليفة عثمان
هاجر محمد عبد الحفيظ
دينا محمد عبد الواحد محمد

القسم ( علمى عام)
م
156
157
158
159
160
161
162
163
164

االسم

ندى سامح احمد
إيمان مصطفى توفيق
أسماء مصطفى على
منى مكرم حسن
هاجر مصطفى شحاتة
أية مشهور ناجى
رحمة إسالم خليفة
عبد هللا جمال محمد
نورهان مصطفى رسمي

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 25

أ.د .إسهام أبو بكر عثمان

رئيسا

د .زيناهم حممد حممد

عضوا

عضوا

د .حممد مجعة رفاعي

مكان انعقاد اللج نة ( الدور الثاني مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
189
180
181
182
183
184
185

االسم

القسم ( علمي عام)

امجد مالك نمر
أسماء محمد أبو بكر
نورهان جمال احمد
سارة سمير وليم
كيرلس رشدي مجدي
نورهان شعبان السيد
شيماء إدريس مفتاح
محمد بهاء الدين محمد عبد المنعم
أيه مصطفى عباس
فاطمة جمال محمد
احمد رجب عطا
تهاني خالد محمد محمود
فيرينا نجيب اسحق
مارسيل عياد سمير
مريم صموئيل حبيب
ندا حمدي عبد الوهاب
احمد ضاحي محمد جالل
شيماء عيد عبدهللا
علياء محمد صاوى عبد العزيز
احمد عبده صابر عبد المجيد
مادونا سمعان يوص

م
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

االسم
مرفت عنتر مرسى
رحاب محمد عبد العظيم
أزهار محمد عيد ابو بكر
هاجر محمود مرسى
فاطمة محمد رضا
أميرة مكادى محمد
مارينا اسحاق فوزي
عبد هللا إبراهيم محمد
خالد اشرف حسن
دينا دياب قرشي
إسراء صالح مرزوق
دعاء كريم سعد
شارل عماد عبودة
هايدى اسحق نجيب
احمد رشدى عبد القادر
ندا محمد احمد ابراهيم
سهيلة محى محمود قطب
محمد انور حسن
محمد عبد اللطيف عبد الحكيم

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 26

رئيسا

أ.د .سالم سيد أمحد

عضوا

أ.د .أمحد عبد العزيز أمحد

عضوا

أ.م.د .مصطفى خليل عطا اهلل

م كان انعقاد اللجنة ( الدور الثالث مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

االسم
هاجر مشهور نشات
سهيلة اسامة فولى
هدير اشرف ابراهيم
ايه محمد على جاد
اسماء عادل عبد الحميد
هدير صالح محمد
سوزان عماد يونان
امنية موسى على
شهد ماهر ناجى
أميرة بهي الدين حسن
فاطمة على محمد على
امانى مؤمن عبد العزيز
زياد محمد على ماهر
امير سليمان عونى
الشيماء محمود عبد الباقى
دنيا محسن محمود
على عبدهللا على
ايه وجيه محمد
اسماء طه محمد عبد الحميد
احمد محمود محمد كامل

القسم ( علمي عام)
م
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

االسم
عبد الرحيم حسن عبد الرحيم
الزهراء اشرف شبيب محمد
هايدى حسن عبدهللا
محمود محمد نجيب
وائل محمد فتحى
عبدهللا محمد هاشم
فاطمة الزهراء رمضان
شيرين إبراهيم جرس
ايه احمد فتحى
سوسنه حنا جرجس
دميانة بهجت عز
ليزا يسرى ونيس
تسنيم محمد الحسيني عبد الكريم
فاطمة احمد عبد العاطي

جامعه امل نيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 27

أ.د .لوسيل لويس برسوم

رئيسا

د .تاج الدين حممد عيد

عضوا

عضوا

د .درية حيى متويل

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثالث ادارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

االسم
اسراء رجب كمال
محمد هشام ماضى
روجينا رافت اديب
شياء عمرو على
ابانوب امير منسى
محمد رمضان عبد المجيد
مارى مرقص رزق
سلمى ياسر عزات
حازم محمد احمد
احمد عبد الرحمن محمد
ابرام صفوت فخرى
ايه طه محمد ابراهيم
دميانة نادى حبيب
كريم صالح محمد
محمد عبد الرحيم عبد الهادى
منار فتحى امام
ابانوب حنا زكى
ابرام ابراهيم كيرلس
انطونيوس سوس نجيب
ياسر عاشور ابو بكر

القسم ( رياضيات )
م
21
22
23
24
25
26
27

االسم
احمد عبد الجابر محمود
سمر معوض حسن
مريم كرم سمعان
اية نبيل محمود عبد الجابر
عبدهللا محسن احمد
مريم صالح مصطفى
تحية رمضان فتحى

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 28

أ.م.د .فايز عبد احلميد علي

رئيسا

د .سحر نبيل عباس

عضوا

عضوا

د .عصام عبد الرمحن حسن

مكان انعقاد الل جنة ( الدور الثالث ادارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

االسم
فاطمة احمد اسماعيل
بيتر نظمى ثابت
بسمة شحاتة حمدى
نسمة فايز فكرى
والء احمد محمد
خلود طه سيد
احمد سيد محمود سيد
مصطفى احمد يونس
مريم لمعى عياد
عبد الرحمن احمد محمد
رضوه عنتر زيدان
محمود محمد فضل
نرمين صادق بعرة
شروق رجب ممدوح
ايه انور عبد الرحيم
سارة مازك على
عبد الرحمن رمضان قرنى
محمد فوزى عبد الرحيم
هشام عمار ابراهيم
االء السيد اسماعيل

القسم ( رياضيات )
م
48
49
50
51
52
53
54

االسم
والء محمود عبد الرازق
محمد هنى منصور
نسمة سالمة عابدين
جوزيف برنس عبدة
اسراء خلف طه
منه هللا الحسينى عبد العزيز
احمد ناصر رمضان

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 29

أ.م.د إبراهيم حممد عبد الغني

رئيسا

د .أميمة عبد القادر أمحد احليني

عضوا

عضوا

أ.م.د نهلة فرج علي

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثالث مبىن ادارة الكلية )
بيان بأمساء ال طالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

االسم
محمد عصام عرفان
نيرة محمد عبدهللا
نورهان محمد شعبان
عزة محمد عبد العزيز
اية محمد عبد الوهاب
اسماء عصام مهدى
اسالم محمد محمد عبد المنعم
ندى محمد عبد الحكم
رحمة مصطفى عبدهللا
امنة محمد لمعى
صافيناز كاظم عبد العليم
هاجر عبدالاله وردانى
كريستين سمير نيس
امانى حسن محمد
احمد سعد محمد
عبد الرحمن محمد حجازي
محمد عبد الوهاب رزق
زينب فرجانى محمد
خالد محمد عبد الحليم
اسامة مصطفى امام

القسم ( رياضيات )
م
75
76
77
78
79
80
81

االسم

محمود ربيع زين
عبد الحكيم حمدى على
عمرو حسين محمد
اسماء عرفات احمد
مصطفى شرف ربيع
اسماعيل طه عبد الفتاح
مارجريت محروس لبيب

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 30

أ.م.د .سعودي عبد الظاهر سيد

رئيسا

د .حممد فاروق محدي

عضوا

عضوا

د .مدحية فرغلي علي

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثالث مبىن ادارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

االسم
زينب صابر ياسين
امبارك عمر محمد
طه احمد عبد العزيز
على رمضان حسين
هايدى حسين محمد
زينب عبد القادر محمد
مينا منير صداق
ايه محمد رجب
إسراء على احمد
ياسمين عاشور محمد
بيتر يوسف نصيف
إسالم عمر عثمان
مريم زغلول سمعان
صفا محجوب احمد
دميانة نسيم لبيب
رشا كمال شفيق
أالء عماد الدين عبد المعز
ماريو جمال شكري
مرثا عاطف عبد المالك
صالح عبدهللا صالح
إسراء احمد بكر

القسم ( رياضيات )
م
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

االسم
محمود إسماعيل عبد الصبور
محمد فرغلي ذكي
ميرنا مجدي كمال
رضوى مصطفى قطب
أسامة إميل بشرى
هشام احمد عزمي
نورهان محمد عبد الجواد
تونى ضاحى تونى
مفدى منتصر يوسف
حمادة صابر محمد عبد العال

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 31

أ.د .حممد مشس الدين زين العابدين

رئيسا

د .حسناء عبد النبي حممد

عضوا

عضوا

أ.م.د .رشدي فتحي كامل

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثالث مبىن ادارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

االسم
حسن حمادة عبد الصبور
خلف خالد محمد
وجيه ياسر وجيه
الهام خليفة عوض
انطونيوس انسي ستالين
مصطفى حسين محمد حسن
ترفينا رأفت صبحي
غنام هالل أبو غنيمة
مريم الحسينى ابراهيم
مروة حجاب محمد على
مصطفى لولى كامل
احمد محمد على يمانى
محمود سعيد عبد المعطى
رانيا سليمان حبيب
انجى مجدى راشد
اسالم خيرى محمد
محمد اسامة رمضان
محمد ربيع حسن
عبد الرحمن عالء فتحى
شادى جمال عدلى

القسم ( رياضيات )
م
133
134
135
136
137
138
139

االسم

طه سليمان فتحى
جرجس جوزيف منير
حسن وهيدى فاروق
ليديا عيد عبد السيد

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 32

أ.د .أمحد السيد عبد احلميد

رئيسا

د .حممد مخيس حممود

عضوا

عضوا

د .كمال عبد العليم فويل

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الرابع مبىن ادارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

االسم
سلمى حسين احمد
عاصم على محمد
سارة عاطف بولس
منار موسى سعد عبد الفتاح
سارة محمد رشاد
نهال كمال يوسف
نسمة محمد سيد خليفة
نيفين كريم فوزى
ايه محمود عبدالاله
بتول مارى جرجس
داليا احمد كمال الدين
ناردين عزيز بشرى
ايه صالح يوسف سيد
رضوى يحيى فتوح
اسراء كمال كامل
سهيلة محمد جمال
نورهان طه رجب
حنان طه محمد
والء على احمد على
ياسمين جبر عبد الهادى
كيرلس جمعة وهبة

القسم ( اس ا سى علوم )
م
22
23
24
25
26
27
28

االسم

داليا اسامة محمد
ندى محمد فارس
صفاء عالء ابوطالب
هناء عاطف رزيق
هند انور شفيق
خالد ممدوح احمد
سهيلة عزالدين يوسف

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 33

أ.د .هاشم فتح اهلل عبد الرمحن

رئيسا

د .مىن علي سيد

عضوا

عضوا

د .اهلام حممد عبد التواب

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثالث مبىن ادارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

االسم
هيالنة منتصر فؤاد
حسناء احمد رزق
يوستينا مدحت عيسى
ليديا اسحق زهير
سماح عيسى عبد الجابر
سميحة احمد عمر
سمية طهير نمر
ماجدة يعقوب سلوين
اسراء عزت رجب
إسراء شالمى حسين
اسراء ممدوح على
كارولين عماد جميل
ايرينى عماد طلعت
احمد ممدوح ياسين
اروي بهاء محمد محمد
نيرفينا حنا كامل
سارة وسيم يوسف
ايمان رضا لطفى
مروة معتمد فهمى
مريم خلف رجب

القسم ( اساسى علوم )
م
49
50
51
52
53
54
55

االسم
ابتسام محمد عبد اللطيف
نرمين يس يعقوب
االء ممدوح مصطفى
حازم سند عبد المسيح
رانيا فرج ميخائيل
امل جمال استمالك
روان حسن سامى

ج امعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 34

رئيسا

أ.م.د .علي أمحد مقرب

عضوا

أ.م.د .وائل صالح حممد

عضوا

د .وائل عادل حممد عبد احلكم

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الرابع مبىن ادارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقب ول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

االسم
اسماء ربيع عبد الدايم
فاطمة امبارك عبد السالم
جهاد أشرف على
هاجر منصف رياض
مرمين مجدي صقر
ميرنا حنا جرجس
محمد عصام ناجى
اندرو ثروت وليم
امانى ربيع محمد
كارولين وجيه عزيز
رغدة كريم عنتر
اسراء شعبان اسماعيل
ليديا لوندس لبيب
ميار عبد الباسط حسن
مرثا نبيل سمير
داليا حسن محمد
مارلين جرجس لبيب
فاطمة اشرف اسماعيل
محمد رمضان ثابت
ريهام عماد محمد

القسم ( اساسى علوم )
م
76
77
78
79
80
81
82

االسم

جاكلين حنا امير
مارينا مجدى رسمى
شيريهان عمار عبد الغنى
اروى عمرو عبد المجيد
رانيا كامل سعيد
كاترين عادل عياد
هيام خالد على شلقامى

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 35

أ.د .سامح مجيل عبد الرحيم

رئي سا

د .اهلام جالل إبراهيم

عضوا

عضوا

د .الزهراء خليل أبو بكر

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الرابع مبىن ادارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

االسم
سهيلة عبد الرحيم حسن
نورا عبد الصبور توفيق
مريم ممدوح منير
فاطمة محمد محمود
االء حسين محمد عبد الحكم
شروق خالد محمد حافظ
ميرنا ياسر ابراهيم
ايرينى ابراهيم جرجس
االء جمعة محمد
نادية عبد المالك سيد يوسف
قاسم عربى فولى
اسماء شحةت صديق
عمرو مجدى احمد فؤاد
مى محمد مصطفى
امانى رجب اسماعيل
مى سمير على حسن
نورهان محمد امين
فاطمة ناصر فتحى
ميار محمد محمود
رحاب عبد الفتاح عطا
مروة ابو بكر امين
دعاء رضا فوزى

القسم ( اساسى علوم )
م
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

االسم

دعاء خلف محمد
ايرينى كمال عبده
نسمة اشرف احمد
رانيا على محمود
منار على سعد محمد
والء محمود ذكى
حنان سرحان معوض
دوما يوس امير فايق
ياسمين ضاحى فرغلى
محمد محسن سيد
االء محمد اشرف
عال مخلص ماضى
امنية محمد لطفى
محمد صالح منشاوى
منار رجب جمعة
ايه محى الدين محمد
ريهام عبدهللا شعبان
مينا نبيل كامل
هدى ربيع احمد
امنية محمد ابراهيم

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 36

رئيسا

أ.د .حمسن حممود عبد النىب

عضوا

ا 0م0د 0شعبان حممد حممود

عضوا

د  0حجاج امحد عبداهلل

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثانى مبىن ادارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

االسم
ازهار احمد حمدى
رحاب محمود خليل
زينب محمد صادق
دينا فؤاد عبد التواب
كريم سيد عطا
مروة احمد عبد الحميد
ايه مندراوى محمود
فاطمة حمدين امبابى
اسماء خالد عبد العظيم
رحاب عادل محمد
ايه رضا محمد عبد الظاهر
عبد العزيز ناصر انور
اسراء خالد محمد
هايدى مالك اسحق
رنا قطب فولى
رحاب عصام على محمد
منال مختار ابو الحسن
خلود ممدوح على
أسماء شحاتة محمد
مهراتى سمير اسحق
منار مهران جمال

القسم ( اساسى علوم )
م
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

االسم

احمد محمد احمد
إيمان إبراهيم سلومة
احمد محمد عبد الباسط
صابرين عبدهللا جرجس
الزهراء عادل عبد المنعم
سيرين عبد بكر
سمر احمد رمضان
هبة محمد حسن
مصطفى محمد إسماعيل
هاجر كمال محمود
استير نادي داود
مروه ناصر حسين
إيمان منصور عدلي
نورهان مصطفى حسنى
سماح سيد محمد
مارك جاد ماجد
إسراء يسرى محمد
مروان محمد شحاتة
شيماء محمد عبد النبي
آية عالء خيري
جهاد عيد حسين

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلنة االختبار الشخصي رقم ( ) 37

رئيسا

أ.د .حممد ربيع حسىن

عضوا

أم.د .فهيمه لبيب بطرس

مكان انعقاد اللجنة ( الدور ال رابع مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

االسم
سمر شعبان عبد الفتاح
منار محمد عبد القادر
منار صالح أمين
مروة محمد محمد
إسراء جمال محمد
إسراء أسامة محمد
والء خالد محمد كمال
سامية رضا كمال
صفاء معاذ صادق
سميون زين عطية
أيه احمد شلقامى
حنان عصام يحيى
مروة عبد اللطيف صادق
هدى مهدي احمد
سارة ميشيل عبدهللا
هدى كسبان محفوظ
مادلين عفيفي يوسف
مريم عماد عياد
فاطمة محمد يحيى
إسراء عالء صفوت

القسم ( اساسى علوم )
م
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

االسم

على عمر على
محمد عامر محمد
مريم سعد عبد الجابر
شيماء احمد فؤاد
هدير جالل عطا
إسراء أيمن عطى
أالء سيد عبد الكريم
سلمى محمد عبد السالم
أسماء عالء محمد
محمد اشرف نصرت
فاطمة مجدي طه
أسماء نادي ربيع
حال محمد عبد المحسن
مريم مدحت خليفة
هدير احمد فاروق
روماني مينا نصار
مريم عياد شوقي
اروي محمد إمام
مريم محمد خلف
هيبت صالح عثمان

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رئيسا

أ.د .زين حممد شحاتة

عضوا

د  0على عبد الفتاح على

عضوا

د  0جنالء فتحي سيد

مكان انعقاد اللجنة ( الدور الثان ي مبىن ادارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

االسم
دينا محمد إبراهيم
مريم حمدي عبد المولى
دينا جابر ميخائيل
إسراء شريف محمود
مها جمال مبروك
فرحة إسماعيل رجب
أميمه جمال شلقامي
هاجر عبد القادر حماد
محمود احمد محمد
بيشوي عامر عدلي
شادي مصطفى محمد
سهيلة ماهر محمد
إسراء إبراهيم عبد الظاهر
أسماء صبحي صالح
عايدة عادل كمال
مصطفى محمود محمد
محمود شريف محمد
ندا مارى خلف
هايدى اشرف عياد
نرمين حجاج محمد
ميار ماجد محمد

القسم ( اساسى علوم )
م
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

االسم
احمد راشد عباس
هبة ناصر إبراهيم
حمادة شعبان سيد
هاجر عبد هللا عبد الوهاب
مصكفى محمد ابو بكر
سهيلة شريف إبراهيم
رضا وجدي ناشد
مريم كامل غطاس
رانيا محمد صالح
مارينا نادي عدلي
فاطمة يوسف فتحي

جامعه املنيا
Minia University

كليه الرتبية
Faculty of Education

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رئيسا

أ.د .مجال الدين توفيق

عضوا

د  0هاني عبد الفتاح شورة

عضوا

د  0عبد الصبور عبد العزيز

مكان انعقاد اللجنة ( الدور ا لرابع مبىن إدارة الكلية )
بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية
للعام اجلامعي  2020 / 2019م

م
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

االسم
هدير عصام عبد الحميد
نرمين نعمان خليل
محمد عصام خلف
ياسمين على عبد السالم
مريم مالك رشدي
نادين جوزيف يعقوب
مها محمد حسين
نرمين عبد الرازق محمد
هيا مختار رجب
أنوار احمد محمود
إسراء عبد الوهاب حسنى
إسراء محمد عبد الحليم
أيه حسن رجب
يوسف نجيب منير
سميرة غبلاير اسحق
وردة حسين عيسوي
حسناء احمد رمضان
عبدهللا محسن كمال
هدى سيد على
انجى ابراهيم سيد
خالد احمد ماهر

القسم ( اساسى علوم )
م
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

االسم
هاجر كمال علوانى
امنية جمال حسين
مريم سعد فرج
مارتينا ميخائيل خليل
سلوى سالمة محمد
تهانى عثمان فخرى

بيان بلجان االختبارات الشخصية للطالب اجلدد للعام اجلامعي 2020/2019
رقم اللجنة

رئيس اللجنة

مقر انعقاد اللجنة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ا0د 0أمل أنور عبد العزيز
ا0د 0أسماء محمد عبد الحميد
ا0د 0مديحه عثمان عبد الفضيل
ا0د 0نجدي ونيس حبشي
ا0د 0نجاة زكى موسى
ا0د 0أنور رياض عبد الرحيم
ا0د 0رأفت عطية باخوم
ا0د 0محمد كامل عبد الموجود
ا0د 0فتحي كامل زيادى
ا0د 0كوثر إبراهيم محمد قطب
ا0د 0منى مصطفى كمال
ا0د 0ياسمين زيدان حسن
ا0د 0فيوليت شفيق سريان
ا0د 0حياة رفاعي على
ا0د 0مشيرة عبد الحميد اليوسفي
ا0د 0صفية محمد سالم
ا0د 0عازة محمد سالم
ا0د 0إبراهيم على إبراهيم
ا0د 0عبد الرزاق سويلم همام
ا0د 0زينب محمد عبد الغنى
ا0د 0أسماء فتحي احمد
ا0م0د 0شعبان حسين محمد
ا0د 0إسماعيل محمد الدرديرى
ا0د 0ناهد عبد الراضي نوبي
ا0د 0إسهام أبو بكر عثمان
ا0د 0سالم سيد احمد
ا0د 0لوسيل لويس برسوم
ا0د 0فايز عبد الحميد على
ا0د 0إبراهيم محمد عبد الغنى
ا0د 0سعودي عبد الظاهر سيد
ا0د 0محمد شمس الدين زين العابدين
ا0د 0احمد السيد عبد الحميد
ا0د 0هاشم فتح هللا عبد الرحمن
ا0د على احمد مقرب
ا0د 0سامح جميل عبد الرحيم
ا0د 0محسن محمود عبد رب النبي
ا0د 0محمد ربيع حسنى
ا0د 0زين محمد شحاتة
ا0د 0جمال الدين توفيق

الدور الثاني ادلرة الكلية د 0محمد بسيونى
مبنى علم النفس
مبنى علم النفس
مبنى علم النفس
مبنى علم النفس
مبنى علم النفس
مبنى علم النفس
مبنى علم النفس
الدور األول إدارة الكلية
الدور األول إدارة الكلية
الدور األول إدارة الكلية
الدور األول إدارة الكلية
الدور األول إدارة الكلية
الدور األول إدارة الكلية
الدور الثاني إدارة الكلية
الدور الثاني إدارة الكلية
الدور الثاني إدارة الكلية
الدور الثاني إدارة الكلية
الدور الثالث إدارة الكلية
الدور الثاني إدارة الكلية
الدور الثاني إدارة الكلية
الدور الثاني إدارة الكلية
الدور األول مبنى إدارة الكلية
الدور الثاني إدارة الكلية
الدور الثاني إدارة الكلية
الدور الثالث إدارة الكلية
الدور الثالث إدارة الكلية
الدور الثالث إدارة الكلية
الدور الثالث إدارة الكلية
الدور الثالث إدارة الكلية
الدور الثالث إدارة الكلية
الدور الرابع إدارة الكلية
الدور الثالث إدارة الكلية
الدور الرابع إدارة الكلية
الدور الرابع إدارة الكلية
الدور الثاني إدارة الكلية
الدور الرابع إدارة الكلية (د فهيمه)
الدور الثاني إدارة الكلية د 0شعبان
الدور الرابع إدارة الكلية

اللجان من(  10- 1ادبى عام ) اللجان (منن  18- 11ابتنداي ادبنى) – اللجنان (منن 26- 19
علمن علننعم عنام ) – اللجننان (منن  31- 27علم ن رضا ن ) – اللجننان (منن  39 – 32ابتننداي
علعم)

