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 (1جلنة )  االختبار الشخصي   ــ
 رئيسا  أنور عبد العزيز   أمل    / د 0م 0ا

 عضوا  على ماهر   داليا   / د 0م 0ا
 عضوا  حممد حممد إبراهيم بسيونى  0د

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
 م   2020/2021للعام اجلامعي  

 القسم ) أدبي ( 
 اللجنة   مكان  م  اللجنة مكان   م 

 صيدلة   101غرفة   صيدلة   101غرفة  
 أسماء شعبان إبراهيم  16 ناهد موسى زكى عبد العزيز 1

 محسن رمضان حسن على 17 محمود محمد محمود عبد العليم 2

 أشرقت اشرف محمود 18 نورهان عبد السالم محمد عبدهللا 3

 د خلف مجانجي أ 19 زهراء شريف ربيع  4

 حسناء احمد ضاحى  20 يم ايه محمد حسن ابراه 5

 احالم محمد مصرى 21 كريم ابراهيم جرجس  6

 رانا نجاح خلف هللا  22 عمرو ربيع حسن  7

 ايه مؤنس السيد 23 مصطفى محمد عمر 8

 اسراء محمود حسين 24 محمد عماد موسى مرعى  9

 رضوى جمال على  25 ساندي فرج ملك  10

 ميرنا عاطف موريس 26 مارلين عاطف شكرى  11

 دعاء عربى عبد هللا  27 حفصة احمد حسن 12

 روميلة محمد على 28 رحمة سراج شعبان 13

 رنا محمد عبد الحكيم 29 أماني معوض محمد 14

 مروة جمعة محمد 30 عبد الحميد ابو بكرسارة  15
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  ( 2جلنة )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا  د/ صربي حممود عبد الفتاح 0ا
 عضوا  د/ حممد إبراهيم حممد 0م 0ا
 عضوا  حممد عبد احلى عبد السالم  0د

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
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 عام (   دبي أ القسم )  
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م      

 صيدلة   102غرفة   صيدلة   102غرفة  
 مد صالح الدينمريم منتصر مح 46 ندا محمد رفعت 31

 ابراهيم طلعت  مانيا 47 دعاء محمد عبد العظيم 32

 جوى عماد بطرس 48 وفاء عبد الرحمن شحاتة 33

 مخلوف جمعة  أحالم 49 هاجر خليفة محفوظ  34

 سناء على محمد عبد العزيز 50 أسماء عمرو سمير  35

 شيماء اشرف عقل 51 منار بدر بكرى  36

 مهني  فتحيسادات منى ال 52 هند أحمد غالب 37

 سيد  شعراويهدى  53 الحسين سيد مختار 38

 هاجر على ماهر عبد الرحمن 54 احمد إسماعيل محمد أحمد 39

 شعراوينجالء شريف محمد  55 منار محمد راضى  40

 عباس  فتحيهاجر محمد  56 شيماء احمد زكى 41

 محمد اشرف عبد الرشيد  57 شيماء خطاب ناجى  42

 ريهام مجدى عبد الحميد 58 محمد  فاطمة مصطفى 43

 اسماء مصطفى فتحى  59 هالة ابراهيم محمود 44

 غالية حمد عبد السالم  60 اية مصطفى جالل عبد العظيم 45
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  ( 3جلنة )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا  مدحيه عثمان عبد الفضيل   0د0ا
 عضوا  الدين حسن هالة كمال    0د
 عضوا  خليفة حسب النىب عبد الفتاح   0د

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
 م   2020/2021للعام اجلامعي  

 دبي عام ( أ القسم )  
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 صيدلة   103غرفة   صيدلة   103غرفة  
 أالء ياسر محمود مجدي  76 سيد محمد امام نيأما 61

 نورهان لبيب إبراهيم 77 فايز خلف أالء 62

 محمد صالح جابر احمد 78 ريهام على محمد 63

 رانيا شعبان فاروق 79 هدى صالح عبد الرحمن  64

 عفاف محمد عبد المنعم  80 ياسمين صفوت محمد عثمان 65

 حسن محمد رحاب نايل 81 الوفا على  أبو إسراء 66

 نهى منتصر فتحي  82 غادة ياسر صالح 67

 هايدى ثابت بخيت 83 مريم ممدوح فؤاد 68

 إيمان محمد إسماعيل 84 ياسمين حامد عبد الغفار  69

 نورهان خلف عبدهللا 85 أشرقت اشرف عبد السالم  70

 ايرينى مجدي سعيد  86 عبد الرحمن عادل محمود 71

 حمدى عبد الرحمننسمة  87 مريم مكرم صديق  72

 خلود هبد الحافظ رمضان  88 إسراء مراد ربيعي  73

 نيفين مدحت نجيب 89 سانتى اشرف صبري 74

 ناريمان ابراهيم عبد الحميد 90 أيه عزت محمد سليمان  75
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  ( 4جلنة )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا  جندي ونيس حبشي   0د0ا
 عضوا  يز حممد حسب الل عبد العز   0د
 عضوا  حممد حمروس   أمساء  0د

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
 م   2020/2021للعام اجلامعي  

 دبي عام ( أ القسم )  
 

 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 
 صيدلة   104غرفة   صيدلة   104غرفة  

 هدى عبد الباقى محمد عبدة 106 اميرة ربيعى محمد صادق 91

 فاطمة يسرى خلف 107 جهاد محمد فتحى شحاتة  92

 نيرة سعد محمد عبد الحميد 108 شيماء سعيد فتحى عبد الرحمن 93

 ايمان رمضان عبد الجابر 109 هاجر على محمد على 94

 شيماء طلعت عبد الحكيم 110 محمد ضاحى حسين محمد 95

 أميمة منصور على 111 ضاوية عبد الناصر شتيوى 96

 رحاب محمود خضيرى محمود  112 ه جمال سيد عبد الغنى اي 97

 سارة جمال محمد محمد سالم  113 ياسمين رمضان بكرى  98

 أميرة عادل عبدهللا  114 مريم داود ايليا 99

 مريانه حنا فايز شلبى  115 نعمة خلف رمضان 100

 فايزة احمد شعبان رياض 116 دعاء محمد جمال سليمان 101

 محمد شادى محمد عبد الستار 117 محمد حسن  اسراء محمد 102

 ايمان محمد على عبد اللطيف 118 نورهان ناصر محمد احمد 103

 منار سعودى عبد الكافى 119 ايه حسن عبد العاطى 104

 ساندى صفوت عياد  120 شيماء محمود أحمد 105
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  ( 5جلنة )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا  ا.د / جناة زكي موسي  

 عضوا  ا.م.د/ امحد حممود السيد  
 عضوا  أ.م.د/ مروة مجال حممد شحاتة  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
 م   2020/2021للعام اجلامعي  

 دبي عام ( أ القسم )  
 

 

 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 
 صيدلة   201غرفة   صيدلة   201غرفة  

 امانى جمال سيد عبد الرحيم 136 ايات عالء كساب عبد الغنى 121

 رضا عجبان عبد المسيح  137 الزهراء محمد انور محمد 122

 محى الدين على عبد العاطى  138 مروة احمد صبره احمد 123

 عبد الحافظ  مروة محسن كامل 139 مارين ابراهيم وليم 124

 سماح عاطف جودة 140 ماجدة يوسف يعقوب 125

 ريهام جمعة صالح  141 نورة سامى دمرداش 126

 داليا حمادة سيد 142 اسراء عبد الرحمن محمد  127

 رحاب محمد عباس سيد 143 ماريان عيسى كامل 128

 فاطمة سعد خليفة 144 رنا فؤاد عبد الفتاح 129

 اية ربيع بغدادى احمد  145 ثناء محمد كاشف سعد  130

 ليديا عبد المسيح يحيى 146 شيماء حمدى بدر  131

 جاكلين جرجس ملك جادهللا 147 اسراء رضا مصطفى  132

 عمر محمد عبدهللا على 148 هاجر حسن احمد 133

 ازهار سيد محمد احمد 149 زينب محمد عبد العظيم 134

 ليم كاملنرمين اميل و 150 مارينا مالك سعد فايق  135



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية              

Faculty of Education                         Minia University 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 6جلنة )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا  أ.د/ أنور رياض عبد الرحيم  

 عضوا  د/ هويدا حممد صابر  
 عضوا  د/ سعودي حممد راغب  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
 م   2020/2021للعام اجلامعي  

 دبي عام ( أ القسم )  
 

 مكان اللجنة  م  ة مكان اللجن  م 
 صيدلة   202غرفة   صيدلة   202غرفة  

 سارة صالح الدين حسين 166 مروة حسن محمد مهنى 151

 اسراء ناصر جابر  167 هاجر طه تامر مبروك 152

 اسراء بدرى جمعة  168 ابانوب وجدى ثابت  153

 يارا محمد مسعود 169 دعاء محمد حسانين احمد  154

 شيماء ناصر محمد سليم 170 امانى حسن عبد العليم 155

 االء خلف محمد  171 عبدهللا عشريميار  156

 اسراء مصطفى طه محمد 172 رقية مصطفى عبد الجابر 157

 سالى ابو المكارم عبد السالم 173 يحيى محمود عبد العزيز أمال 158

 سماح زغلول داود عبده 174 فتحي سهام محمد  159

 ين كمال عزتشير 175 أميرة محمود احمد 160

 سارة على خلف 176 نظيرة حسين محمد عبد الصمد 161

 نهلة رافت احمد  177 خلود احمد عبد الوالى  162

 عبد الحميد مبارك محمد  178 حسناء محمد فتحى عبد الجواد  163

 مهند عبد العاطى محمد 179 نورا رضا عبد الجواد  164

 الحليممحمد عبد عاصم  180 رانيا رمضان ابراهيم 165



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية            

Faculty of Education                         Minia University 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 7)جلنة )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا  أ.د/ رأفت عطية باخوم  

 عضوا  أ.م.د/ هاشم علي حممد  
 عضوا  د/ مجال عبد املويل صديق  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
 م   2020/2021للعام اجلامعي  

 دبي عام ( أ القسم )  
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 صيدلة   203غرفة   صيدلة   203غرفة  
 عبد الرحمن رضا محمد على 196 زينب محمد صالح عبد الموجود  181

 سارة خالد صالح الدين 197 جابر ياسين جابر  182

 رانيا محمد ربيع  198 مرفت عادل حسنى عبد الغنى 183

 منار اشرف محمد 199 ياسين سيد عنتر احمد 184

 مارى نادى عبد تاضروس 200 جمال محروس  استير 185

 وليد صالح حسنى  201 هاجر احمد فتح الباب  186

 محمود مرتجى عبد المطلب 202 شيماء احمد فتح الباب 187

 هايدى محمد عبد الحكيم 203 يارا شعبان امين محمد  188

 فاتن فتحى عبد الرازق 204 شهد على السيد احمد 189

 رحمة محمد عبد الحليم 205 ر حنا يوستينا عادل كسي 190

 سلفانا سمير شحاتة 206 هناء مستقيم عيد  191

 ندى محروس غبد الحكيم 207 شادى هنى وديع  192

 نرمين اكرامى أميل 208 محمد حسن راضى كامل  193

 نانسى موسى حكيم  209 والء عبد التواب عبد العزيز 194

 العز نورهان شعبان ابو 210 مؤمن شعبان رجب 195

 



 

 جامعه املنيا                                  كليه الرتبية           

Faculty of Education                         Minia University 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 8جلنة )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا  أ.م.د/ حممد كامل عبد املوجود 

 عضوا  د/ أمحد بكر قطب  
 عضوا  نور الدين    ز د/ حممد عبدا لعزي 

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
 م   2020/2021للعام اجلامعي  

 دبي عام ( أ القسم )  

 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 
 صيدلة   204غرفة   صيدلة   204غرفة  

 اسراء ايمن شرفاوى  226 اميرة مجدى خلف 211

 مريم خليل سامى  227 االء ربيع محمد عبد الحليم 212

 حنان نصر حسن 228 ناردين غالى يوسف 213

 رحاب سعد عبد الحميد 229 هدير على مصطفى   214

 علياء ياسر على 230 االء وائل محمد 215

 عبير محمد على  231 روفيدا محمد السيد 216

 منى حسن يوسف 232 سارة عادل طلب  217

 ندى عيد سعد دسوقى 233 ايات محمد خلف  218

 شيماء ابراهيم عبد الحميد 234 غادة منصور عمار 219

 نورهان محمد على احمد 235 االء سالم محمد 220

 دى اسماعيل محمد ن 236 عمر سعودى سيد  221

 داليا خلف محمد رضا  237 اسماء ثروت رجب  222

 فاطمة بليغ حمدى حسين  238 سمر على رجب 223

 داليا السنوسى ابراهيم  239 امل صالح حسنى  224

 محمد مصطفى محمد حسن 240 ماريا نبيل ميالد  225

          



 ا جامعه املني                        كليه الرتبية             

Faculty of Education                         Minia University 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

  ( 9جلنة )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا  أ.د/ فتحي كامل زيادى  

 عضوا  طلب    عبد الغن د/ حممد  
 عضوا  د/ مصطفي امحد خليل  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
 م   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( عام    دبي أ القسم )  
 

 مكان اللجنة  م  ة مكان اللجن  م 
 صيدلة   301غرفة   صيدلة   301غرفة  

 ماريس جالل لبيب  256 سعد وليد سعد عبد العظيم 241

 ليلي عيد ماهر  257 نورهان محمد على   242

 ايمان وجيه صالح 258 سهيلة حمدى عطية 243

 مريم صمموئيل  بشرى 259 حسناء حمادة عمر 244

 يمان محمد حسن ا 260 سمر عبدهللا عبد الرحمن  245

 شيماء اشرف فرحات 261 شيماء محمود عبد الحليم 246

 نجوى عاشور سيد 262 سما عاصم فوزى  247

 عبدهللا ربيع خلف  263 رحمة ماجد حفنى 248

 خالد محمد عمر 264 نرمين يحي عبد العظيم  249

 هدى حجازى خلف 265 مهرائيل جمال امين  250

 شيرين شعبان محمد محمد 266 نهلة منصور عبد الهادى 251

 محمود مقدم شلقامى 267 اميرة عادل عبد المسيح  252

 االء عبد الناصر عزيز 268 اسراء انور ضاحى  253

 دولة محمد فتحى  احمد 269 سارة محمد عبد المحسن  254

 فاطمة السيد عبدهللا 270 صابرين محمد على مرسى 255

 



 

   
 جامعه املنيا                         كليه الرتبية    

Faculty of Education                         Minia University 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 10جلنة )   الشخصي جلنة االختبار    ـ
 رئيسا  حممد قطب    إبراهيم أ.د / كوثر  

 عضوا  مصطفي عبد الرمحن  ه  أ.م.د / هويد 
 عضوا  كيالني    آمال جابر د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
 م   2020/2021للعام اجلامعي  

 دبي عام ( أ القسم )  
 

 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 
 صيدلة   302غرفة   صيدلة   302غرفة    

 ياسمين صالح احمد 286 ندا احمد رمضان محمد 271

 اسراء ممدوح سيد محمد  287 هدير احمد عبد الرحمن 272

 مروة احمد ابراهيم 288 ماريا جرجس داود مسعد 273

 أمينة احمد خيرى 289 مريم هانى صقر 274

 خالد خلف عبد النظير  290 دعاء احمد عبد المعز 275

 محمد حسن زغلول فهيم  291 ماء عبد الرحمن محمد شي 276

 ياسمين لطفى جمعة 292 ايمان اسماعيل على عبيد  277

 شيماء سليمان عاكف  293 سندس عيد فتحى على 278

 على رجب على طه  294 اسماء معتوق احمد  279

 اسراء احمد حسن احمد 295 ياسمين ناصر ناجى  280

 ء عبد المعطى احمد نجال 296 اسماء زين خلف محمد  281

 هدى محمد عيد جمعة  297 ريم عبد المجيد على سليم  282

 قمر على محمد على 298 جهاد عادل صالح محمد 283

 ريتا سليمان ايوب 299 أمنية صبرى دسوقي احمد 284

 كريم نبيل فتحى محمد 300 سهير محسن محمود 285
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 ( 11جلنة )  جلنة االختبار الشخصي   ـــ
 رئيسا  أ.د/ مني مصطفي كمال  

 عضوا  أ.م.د/ هناء عبد احلميد حممد  
 عضوا  د/ دعاء لطيف إبراهيم عبد اللطيف  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
 2020/2021للعام اجلامعي  

 ( العلمى القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 صيدلة   303غرفة   صيدلة   303غرفة  
 هدير عادل خليفة على  16 ه باسم مظهر حافظ اي 1

 مادونا ناصف ثابت  17 االء عصام حسن عوف  2

 ايمان حامد فؤاد حسن 18 روفيدا رمضان صالح الدين محمد  3

 حنان على حسن 19 أحمد محمد شعبان هبد العزيز 4

 شروق عمر احمد جاد 20 حنا ناديماريا  5

 عزيز شنودةدينا كمال  21 مريم اسحق عبد فريج  6

 هاجر إبراهيم حسن محمود 22 رنا على محمد على 7

 هناء عصام سيد عباس 23 رمسيس هانيكالرا  8

 سارة احمد محمد ابو اليسر 24 مادو ماجد عطا هللا  9

 على صالح سالم محمد 25 عزت  مجديناردين  10

 عمر حسن فخري محمد  26 رجب سعودياالء  11

 ين أنور ميالد كرست 27 ندى أحمد محمد  12

 فاطمة الزهراء خالد احمد  28 دعاء خطاب حامد  13

 كريمة اشرف صالح هاشم 29 المجد  أبوسهيلة أحمد  14

 شروق ناصر شعبان محمود 30 الباقي عائشة عالم فاروق عبد  15
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  ( 12جلنة )   جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا  ان حسن  أ.د/ يامسني زيد 

 عضوا    أمني حممد    أمل أ.م.د/ 
 عضوا  د/ علياء عباس حممد  
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 ( العلمى القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 صيدلة   304غرفة   صيدلة   304غرفة  
 يل خلود احمد اسماع 46 ضحى عامر مملوك محمد 31

 ميرنا ايليا يوسف 47 هاجر محمد سيد احمد 32

 حسناء حسن عبد القادر  48 كريم يوسف وديع جرجس 33

 اسماء صالح محمد ربيع  49 نورهان إبراهيم على تونى 34

 تسنيم محمد تونى ابراهيم 50 شروق عادل ابراهيم حسن 35

 منه هللا عز الدين خلف  51 مارينا رضا راشد وهبة 36

 ميرنا ممدوح عبد الملك  52 لة ياسر محمد رمضانسهي 37

 كرستين صموئيل مكرم 53 هدى حسن على عبدهللا  38

 ضحى محمد حسن ريان 54 انجى عالء الدين عبد الحميد 39

 غادة محمود على متولى 55 اسالم هانى طلعت محمد 40

 رنا ياسر ابراهيم محمد 56 ندى ابراهيم امين محمد  41

 ريهام ياسر نزهى عبد الحميد 57 ظريف عبد الرحمن نورهان سيد 42

 عادل عبدهللا احمد  أمنه 58 هاجر رجب محمد عبد اللطيف 43

 شيماء محمد فرغلى عبد الحميد  59 أمانى عبد الحليم رمضان  44

 ندى احمد عبد الرحمن 60 ايه ضاحى عباس ابو زيد  45
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  ( 13جلنة )  لشخصي جلنة االختبار ا   ــ
 رئيسا    اليوسفي   د مشرية عبدا حلمي أ.م.د/  

 عضوا  فتحي رياض   ت مريف د/  
 عضوا  حممد رشدي حممدد/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
 2020/2021للعام اجلامعي  

 ( العلمى القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 صيدلة   401غرفة   صيدلة   401غرفة  
 هبة عبد العال عبد العزيز 76 نار مصطفى عبد العزيزم 61

 استير مكرم اسعد زخارى 77 مارى مكرم حبيب 62

 شيماء ناصر عباس على 78 مريم ثروت ايليا  63

 ايمان ايمن عبيد حسن  79 داليا عالء احمد عبد الرحمن 64

 دينا محى الدين عبد القادر 80 اروا احمد حسن عبد الرحيم 65

 اوليفيا نادى توفيق ميخائيل 81 السيد شعبان عبد ربه مروة 66

 اروى اسامة شحاتة على 82 شيماء عماد خيرى  67

 ايه طه حسن محمد 83 ابتهال ابراهيم سمير 68

 راندا اسامة عبد الحليم 84 دينا احمد كمال صبرى 69

 زينب احمد عبد العظيم شحاتة  85 منار محمد ابو العيون محمد 70

 شمس رمضان عبد الوهاب 86 ء محمد طه عبد الرحمنعليا 71

 محمد ايمن محمد سيد  87 ميمونة مفتاح حسين عبد العال  72

 شيماء صبرى صدقى 88 انس عالء عزت راسخ  73

 ندى عبد الراضى احمد جالل 89 سارة احمد عبد الحميد محمد 74

 جانيت عطية شحاتة  90 عمر عبد النعيمعالء عبد الفتاح   75
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  ( 14جلنة )  جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا    صفية حممد سالم أ.د/  

 عضوا    داليا طه حممود أ.م.د/ 
 عضوا    إيناس رشدي حسني د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
 2020/2021للعام اجلامعي  

 ( العلمى القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 صيدلة   402ة  غرف  صيدلة   402غرفة  
 اميرة ناصر احمد عبد الحليم 106 مينا مجدى بباوى فرج  91

 رضا محمد عبد الرحمن 107 حسناء خالد عبد السيد 92

 اسراء طلعت عليان عبد الباقى  108 احمد حسين سيد احمد 93

 ندى عبد الرحيم عبد المغنى 109 سهيلة على شحاتة  94

 سمير قاصد انجى هانى  110 مارينا نبيل عدلى 95

 رحمه سمحى احمد محمد 111 مهرائيل عدلى رمزى 96

 محمود اسماعيل ناجى شعبان 112 بسنت صبحى عبد اللطيف  97

 محمد حمدى طه محمدياسمين رجب رمضان 113 اشرقت خالد زمزم حسانين 98

 ياسمين رجب رمضان 114 منار احمد محمود احمد 99

 مد محمد حسين نعمة اح 115 اروا جمال خلف محمد 100

 هدير سعد حسن محمد  116 فاطمة محمد عبد العزيز 101

 ايه ياسر شحاتة احمد 117 ندين صفوت حلمى 102

 تسنيم محمود سيد عبد السالم 118 فاطمة وليد على عبد الرازق 103

 ايمان حسن رضوان احمد 119 سهيلة حمادة ربيع 104

 مد محمد ندى اسامة اح 120 رندا انور عباس احمد 105
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  ( 15جلنة )  جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا  عازه حممد سالم أ.د/  

 عضوا    اهلام حممد حسن د/  
 عضوا  حممد   ي حسناء عبدا لنب د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( العلمى القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 صيدلة   403غرفة   صيدلة   403غرفة  
 نها صالح محمد 136 تسنيم شحاتة حافظ محمد  121

 نرمين عادل عزيز  137 نوال رضا بشارة 122

 ندى احمد خلف 138 هالة احمد عبد الباقى 123

 سحر  اسامة على 139 محمود نمر محمود حسين 124

 اء ميصر محمد ميصراسم 140 امانى اشرف وهيب ابراهيم 125

 اميرة اسماعيل عبد الحميد 141 ايه عصام عبد الحكيم 126

 حسام محمد صالح حسين 142 والء سيد اسماعيل  127

 ايه سيد عبد الصمد 143 ايه عبدالعال على 128

 مى صبرى محمود حسن 144 حنان عبد التواب علوانى  129

 ل هاشم محمد حسن بهلو 145 ريهام هشام سيف المسيح 130

 دينا اشرف عبدهللا سليمان 146 هاجر محمد محمد ابراهيم 131

 رانيا ربيع شحاتة وردانى 147 جهاد على عبد الحليم  132

 ميرا روؤف اسحق ميخائيل  148 ايه محمود خليفة 133

 عبير عبد القادر حسن  149 ايات اشرف شعبان 134

 عيد ابراهيمجيسكا جوزيف  150 سما هشام احمد نور الدين 135

 



                
 
 

 جامعه املنيا                        كليه الرتبية            

Faculty of Education                         Minia University 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 16جلنة )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا    إبراهيم علي إبراهيم أ.د/ 

 عضوا  أمنية لطيف إبراهيم أ.م.د/ 
 عضوا    أنور وجدي   فدوى د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( ى العلم القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 صيدلة   404غرفة   صيدلة   404غرفة  
 هاجر على عبد الحكم على 166 ايه محمد عبد الحفيظ محمد 151

 نورهان عادل محمد كامل 167 فاطمة اسامة ابراهيم تونى 152

 سماح فكرى جاد جرجس  168 مهرائيل ناصر انور  153

 لياء هشام اسماعيلع 169 جمانة صالح عبد الموجود 154

 ايه هنى محمد عبد المالك 170 ايرينى محروس كامل  155

 منى ابو هولة محمد محمد 171 نورهان سيد صالح محمد 156

 أمل محمد احمد عبد السالم 172 حسام عالء الدين احمد حسن 157

 عبد الرحمن احمد محمد عبد العزيز 173 ياسمين طارق نجيب محمد 158

 جورج ربيع ناير شاكر  174 رضا حسين صابرين  159

 سوزان عبد الحى عبد الرازق 175 ايمان مجدى فتحى حسن 160

 دميانة جميل توفيق 176 امنية عبد الفضيل احمد عبد الفضيل 161

 نورهان على خالد  177 هدى خالد يحيى محمد 162

 مارينا ثروت ايليا  178 دعاء خالد يحيى محمد 163

 اميرة حمادة فايز 179 ر محمد ايه خالد انو 164

 فاطمة انور حسن  180 ايه محمد شعراوى كامل 165

16 



 

 جامعه املنيا                        كليه الرتبية    

Faculty of Education                         Minia University 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ( 17جلنة )  جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا    سويلم همام   ق عبدا لراز أ.د/  

 عضوا    بليغ محدي إمساعيل    / أ.م.د 
 عضوا    مها مراد علي د/  

 

 كلية  بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بال
   2020/2021للعام اجلامعي  

 

 ( العلمى القسم ) 

 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 
 غرفة السيمنار مكتبات غرفة السيمنار مكتبات

 سارة محمود عبد الرحيم محمد 196 مريم نعيم وديع  181

 سما محمد ذكى محمد 197 هالة عفيفى احمد 182

 سها صبرى محمد طه 198 رائد فادى فايز 183

 ماريت ابراهيم يوسف 199 ميار محمد ابراهيم عبد العزيز 184

 هاجر خالد عبد الحميد 200 سارة احمد على عبد العليم 185

 فاطمة صابر عبد التواب  201 يوستينا ارميا يعقوب 186

 االء محمد خلف عبد القوى 202 سها بهاء الدين عبد الحميد 187

 بكر موسى يونس رنا  203 احالم اشرف كامل السيد 188

 غادة مصطفى على حسين 204 منى نبيل عبد الستار 189

 مريم عبد الرحمن على  205 رحاب عربى عبدهللا محمود 190

 لمياء جمال صالح شحاتة  206 مريم حبيب نظيم 191

 هدير هنى سليمان عبد الظاهر 207 اروى احمد محمد على 192

 حسنهاجر صالح على  208 كوثر اشرف مصطفى 193

 اسماء عمر كمال عمر  209 االء محمد خلف ابراهيم  194

 رفقة سامى صالح جورج  210 سمية عامر مجاهد اسماعيل 195

 



 

 جامعه املنيا                        كليه الرتبية                  

Faculty of Education                         Minia University 
ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ

  ( 18جلنة )  جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا     زينب امحد عبد الغني أ.د/  

 عضوا    حنان فوزي أبو العال أ.م.د/ 
 عضوا    محد يونس أمساء حممد ا د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( العلمى القسم ) 

 

 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 
 مكتبات   206غرفة   مكتبات   206غرفة  

 ريهام سويلم السيد ابراهيم 231 اسماء خلف سيد عبد الرحيم 211

 زن احمد عبدهللا فرجما 232 ايه احمد هارون احمد 212

 هاجر عالء جمعة   233 جرجس يهاب نصيف شفيق 213

 بوال جرجس عياد  234 رحاب سيد خلف محمد  214

 روى فرج عيد على  235 فيبى وجيه بشرى جورج  215

 ايه مصطفى ابراهيم محمد 236 االء على مصطفى عبد الرحيم  216

 مد منه هللا مجدى اح 237 اروى مصطفى فريد محمد 217

 هالة عيد عبد العظيم محمد 238 عبير منير عبد الجواد 218

 هدى عاطف عبد العزيز  239 دينا وجيه ادوار فرح  219

 مريم خالد مصطفى جمعة  240 سماح خالد احمد عليان  220

 اميرة دسوقى ابو السعود  241 نور فتحى فؤاد بيومى  221

 لى سلمى سالم حسين ع 242 سلمى قطب ابراهيم قطب  222

 منار محى الدين جابر محمد 243 حسناء محمد حامد حسين 223

 االء محمود سعيد  244 ادهم ايمن جاد الرب شبيب 224

 شادى عادل انور عبد العزيز 245 فاطمة بكر محمد محمد 225

 رحمه جمعة احمد عبدهللا 246 هاجر احمد محمد عبد الظاهر 226

 ر محمود حسن ايات ضرا 247 دينا سامح جرجس عوض 227

 مى خالد فوزى احمد  248 مارى ناروز بولس ناروز  228

 سما عمر نمر منصور 249 ساندى ابراهيم فكرى خليل 229

 دعاء عمر يوسف عبد الحميد 250 امانى عبد المنعم عمر  230

 



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية                      

Faculty of Education                          Minia University 
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 19جلنة )  جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا    أمساء فتحي امحد أ.د/ 

 عضوا  سعاد كامل قرني أ.م.د/  
 عضوا    أمساء فتحي لطفي  / أ.م.د 

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 عام(   علمي القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 مكتبات   302غرفة    مكتبات   302غرفة   
 ود عبد مرنا رفعت دا 266 ياسمين جمال ياسين 251

  267 امانى فوزى حلمى  252

  268 ندا سامى محمد عبد الحميد 253

  269 امانى محمد حفظى  254

  270 هاجر عمر محمد عبد الغنى 255

   حسناء منصور فولى  256

   هاجر همر محمد عبد الغنى 257

   ضحى احمد محمد ابراهيم 258

   مروة عاطف قطب حسين 259

   حمد شحاتة انتصار خالد م 260

   هاجر احمد عبد الحفيظ 261

   اميمة احمد على محمد  262

   ناردين زعزوع حنا يوسف 263

   االء شريف اسماعيل  264

   نجيب توفيق عادل مفرح  265

 



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية                

Faculty of Education                         Minia University 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 20جلنه )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا    شعبان حسني حممد د/    م. أ. 

 عضوا  ء حممد ساملان الشيما أ.م.د/  
 عضوا  هشام مصطفي كمال د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( اساسى ادبى القسم ) 
 

 

 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 
 مكتبات   303غرفة    مكتبات   303غرفة   

 اروي عماد الدين كمال  16 فرحة كمال كامل حنا  1

 رامي رضا سمير 17 اصر محمد معروفمحمد ن 2

 ريهام عماد أحمد محمود 18 أيه محمد عبد الحليم 3

 أية احمد عاشور تونى 19 فاطمة رمضان فهيم  4

 أميرة على يونس 20 شيماء عادل جمعة 5

 جنت رامس حليم واصف  21 أسماء صفوت محمود 6

 هللامينا سعيد غالى رزق  22 أسماء رمضان محمد عبد السالم 7

 مارينا إبراهيم عدلي 23 جهاد محمد زغلول يوسف 8

 مي عبد الحكيم السيد عبد الحكيم  24 بسام فرج عبادى سيد  9

 أالء خلف حسين   25 اسماء هانى محمد حسن  10

 هايدى شريف محمد رجائي 26 وسام عالء طه محمد  11

 إسراء أحمد على 27 مريت بباوى كمال كامل  12

 مريم عبد العظيم محروس  28 عبان دعاء فنجرى ش 13

 صوفيا فخري مكرم ابادير 29 أمنية حسن خلف عبد العزيز 14

 ياسمين ربيع عبد السالم  30 ريهام جمال الدين محمد 15
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (  21جلنه )  جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا    ي إمساعيل حممد الدر دير .د/أ

 عضوا    رقية عيد حممد د/  
 عضوا    سحر حسني عبدو د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( اساسى ادبى القسم ) 
 

 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 
 مكتبات   304غرفة    مكتبات   304غرفة   

 سارة اسحق ولسن عبدهللا 46 نورهان محمد فتحى 31

 بسمة رضا حسين محمد 47 هاجر محمد عيد محمد  32

 عبير سميح خلف   48 سارة صالح محمد صالح  33

 فاطمة اشرف محمد عبد الحميد 49 مدأحمد محمد شمس الدين مح 34

 الشيماء سيد عبد الحكيم عبد الغنى 50 منار أحمد سيد عبد المقصود  35

 رانيا خلف مسلم محمود  51 زينب محمد عبد السميع  36

 اسراء محروس شحاتة  52 أميرة جمعة محمد على 37

 شيماء يوسف ميسر يوسف 53 جمال تونى محمد  إيمان 38

 رقية قطب على محمد 54 خليفة مجديسهيلة  39

 مارينا سمير توفيق حبيب 55 خلود شعبان محمد عبد اللطيف 40

 ( 3اشرقت خالد محمد نجاتى   )محل رقم  56 أالء صالح محمد عبد السالم 41

 ميرنا صموئيل مالك 57 ندى خالد على سعيد 42

 الزهراء محمد أدهم  بكار 58 أماني فتحي شاذلى عبد الظاهر 43

 رحمة محمد حسين محمد 59 احمد محمد سيد فتح الباب 44

 هبة احمد على سعيد  60 عبير سيد عويس قطب 45
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ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 22جلنه )   جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا    ناهد عبد الراضي نوبي أ.د/  

 عضوا  رشا امحد مهدي أ.م.د/  
 ا عضو  الة إمساعيل حممد د/ ه 

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( اساسى ادبى القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 مكتبات   401غرفة    مكتبات   401غرفة   
 بسمة احمد ابراهيم محمد  76 منى ربيع ياسين السيد  61

 مارى صالح حبيب كامل 77 دينا مصطفى عبد الرشيد 62

 رانيا رضا على كامل  78 بسمة احمد على بكر 63

 رحاب صابر سعيد على  79 ترفينا ناجح وديع صليب  64

 هاجر خلف عبد الحميد 80 منار رمضان كمال ابراهيم 65

 رقية محمد محمود محمد 81 مريم سليمان عياد سليمان 66

 أحمد عصام صفى الدين 82 سارة محمد رمضان 67

 هاجر جمال ابراهيم شلقامى 83 د احمدندا شعبان عبي 68

 ضحى زين العابدين محمد 84 مروة مدحت النحاس نعمانى 69

 أمل فضل رشدى  85 اسماء عماد محمد عبد الحميد 70

 شيماء محمد سيد عبد  الصبور  86 الشيماء حمزة محمد 71

 اسماء احمد زكى عبد الغفار 87 سهيلة خلف نور الدين 72

 حسام على قرنى محمد  88 د صالحهبة على احم 73

 نجالء فتحى خلف 89 ابتسام احمد رجب محمد  74

 مروة شعبان حمدى عبد الوهاب  90 رضا محمد فهيم على  75



78      
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 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 23جلنه )  جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا    إسهام ابو بكر عثمان د/ . أ

 عضوا    حممد مجعه رفاعي د/  
 عضوا    مد زيناهم حممد حم د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( اساسى ادبى القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 مكتبات   402غرفة    مكتبات   402غرفة   
 وليد ناصر رفعت توفيق  106 مى احمد شوفى على  91

 سارة محسن انور  107 ريموندا نبيل منير 92

 نعمات وائل ابو سريع  108 بسمة السيد ابراهيم رشوان 93

 ندا سيد محمد احمد  109 دعاء محمد محمد عبد المجيد 94

 اميرة محمد محمود عبد الغنى  110 ايمان مرزق عيد محمد  95

 رفيدا ماهر عبد التواب 111 ياسمين ابراهيم عبدربه احمد 96

 روق على مى مصطفى فا 112 هند عايش امين ابو العال 97

 زينب عبد التواب عبد الحى 113 رانيا محمد حمدى محمد  98

 ايمان عايد احمد عبد الرازق 114 محمد محسن محمد عبد السيد 99

 فاطمة الزهراء طه بكرى احمد 115 وفاء احمد بهاء مازن 100

 مريم شحاتة انور بطرس  116 اميرة ابراهيم فؤاد عبد اللطيف 101

 ريهام رمضان محمد عبد الغنى  117 عبد الحميد دينا على رسمى 102

 مريم ابراهيم شحاتة 118 هدير محمد شعبان محمد  103

 داليا عيد محمد محمد  119 حسناء خالد حسين عبد الحميد 104

 مروة محمد رمضان 120 امل حسن على محمد 105
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  24جلنه )   جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا    امحد عبد العزيز امحد   أ.د/ 

 عضوا    الل   ا مصطفي خليل عط أ.م.د/  
 عضوا    حجاج امحد عبد الل د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( اساسى ادبى القسم ) 
 

\ 

 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 
 مكتبات   404غرفة    مكتبات   403غرفة   

 زينب حسن نافع عبد النبى 136 ينا عاطف عزيز د 121

 حنان عماد سمير رزق هللا 137 نادية محمد عبد الفتاح محمد 122

 الشيماء نيسره محمد 138 هاجر راضى غنيم محمد 123

 انوار جمعة احمد محمد 139 منة محمد سعد نحى الدين  124

 مريم وائل مكرم 140 مارينا صمؤئيل خلف 125

 ابتهال سامح احمد فراج  141 محمد نور الدين شعيباميرة  126

 ايمان احمد برنس احمد 142 منه هللا طه فؤاد طه 127

 ندى عالء صالح عبد العال 143 رانيا ناصر شاكر عطية  128

 اسماء عبد الحكيم عبد الغنى 144 ايه خالد محمد عبد التواب 129

 ايه حسن جمعة سيد  145 اسراء خالد ممدوح 130

 سماره رمضان شحاتة على 146 جيهان شعبان جمعة 131

 الفت فوزى محمد محمد 147 اسماء على محمد احمد 132

 هاجر ياسر انس احمد  148 محمد على سيد ذكى  133

 رغدة عصام هاشم  149 نورهان زين فولى عبد الظاهر 134

 نورا رمضان محمد 150 ايه محمد عبد السند  135
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ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (  25جلنه )   جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا    لوسيل لويس برسوم أ.د/  
 عضوا    تاج الدين حممد عيد د/  أ.م. 
 عضوا    درية حيي متويل د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
 2020/2021للعام اجلامعي  

 ( اساسى ادبى القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 قاعة ابن سينا فنية  ينا فنية قاعة ابن س 
 راندا ربيع صدقى 166 أميرة خلف ابسخيرون 151

 ايمان رافت شعبان 167 مريم رضا مكرم ابراهيم 152

 ايه غبد الرحمن عبد الحميد 168 نور محمد عبد المنعم محمد 153

 ايمان رجب فتحى  169 هاجر جمال صالح محروس 154

 مية بشر محمد بدوى س 170 فاطمة مدحت صابر على  155

 علياء عالء على حسن  171 ميرنا محسن وهيب صادق 156

 سما جمال محمد  172 ندى محمود سيد  157

 شيماء احمد عبد الكريم  173 عزة حامد عبد الشافى 158

 شرين جمال محمد  174 بسملة محمد محمد احمد 159

 افنان انور عيد  175 محمد حسان طلبة  160

 منار جمعة حبيب 176 ل فؤاددميانة جمي 161

 مريم محروس وهيب   177 ايه مختار احمد محمود 162

 نورهان مختار حسن حامد 178 احمد على السيد 163

 صفوة فرج شتيوى ابراهيم 179 سارة محمد خيرى حسن 164

 نرمين مكرم فكرى ايوب  180 منار عبد المنعم محمد  165



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية          

Faculty of Education                         Minia University 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (  26جلنه )   ر الشخصي جلنة االختبا   ـ
 رئيسا  فايز عبد احلميد علي  د/  م. أ. 

 عضوا  عصام عبد الرمحن حسن د/  
 عضوا  سحر نبيل عباس د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( اساسى ادبى القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 ل فنية الفريد نوب  الفريد نوبل فنية   
 ياسمين عبد الناصر محمد 196 ميادة ناصر محمد احمد 181

 محمود ربيع تسن  197 نورهان اشرف فوزى 182

 ايمان محمد قاصد حسين 198 محمد حسام الدين عل نجيب 183

 منى زين راشد احمد  199 يوسف نادية يحي جالل 184

 سطوحي  صيحيفروفيدة احمد  200 حاتم محمد عبد القادر عبد الجواد  185

 تغريد هلى حلمى مرتضى  201 كيرلس ايمن حسب هللا  186

 االء محمود عوض  202 سماح على عبد المعين  187

 مصطفى محمد صابر  203 داليا عادل عبد الحميد محمد 188

 دينا عبدهللا انس 204 شيماء كرم احمد محمد  189

 معتز حسن جابر حسن 205 كيرلس ابراهيم برسوم  190

 عمر مختار عزيز   206 رنا ماهر ظريفم 191

 شهد محمد امين خليل 207 جانو ايمن مكرم حكيم 192

 بسمة سامى عبدهللا 208 اسراء طه عمر  193

 ايه محمد عبد العال 209 احمد عبد الناصر عزيز 194

 ايرينى رضا انور عازر  210 داليا مصطفى سالم  195

           
         

 
   



 جامعه املنيا                                    لرتبية  كليه ا           

Faculty of Education                         Minia University 
 ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 27جلنه )  جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا  حممد مشس الدين زين  أ.د/ 

 عضوا  رشدي فتحي كامل د/ 
 عضوا    زينب حممود شعبان د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( اساسى ادبى القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 احلسن ابن اهليثم فنية  بن اهليثم فنية احلسن ا 
 نورا  فتحى منير حنا  226 دينا ياسر محمد رشدي  211

 ندا عنتر ضاحى عبد الجابر 227 اميرة مارى حليم مجلى  212

 رانيا ناجح رمزى 228 يوستينا جمال نجيب جيد 213

 هاجر محمود محمد 229 زياد محمد عبدهللا 214

 شرين صفوت فخرى 230 ة ايه سليمان عامر جمع 215

 طارق جمال احمد  231 سالى جمال فوكيه  216

 احمد رجب ممدوح  232 ايمان خيرى حسن فواز 217

 كيرلس هانى توفيق كامل  233 صفاء محمد عبد الحكيم  218

 ايمان رجب محمد 234 رانيا خلف هللا محمدخليفة  219

 عبدهللا  اميرة عبد اللطيف 235 اسماء على سرى الدين محمد 220

 ايمان محمد الشافعى  236 نرمين احمد إبراهيم عبدهللا 221

 منار فولى محمد حسن  237 اسماء عيد رجب عبد الحميد 222

 الحسناء ابو بكر ابراهيم 238 هاجر اشرف حلمي محمد محمد 223

 جيهان ابراهيم على ابراهيم 239 سحر رأفت احمد عبد الرازق 224

 صفية رجب سيد 240 مدندا شعبان رجب مح 225

           
 
 



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية            

Faculty of Education                         Minia University 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (  28جلنه )   جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا  أمحد السيد عبد احلميد .د/ أ

 عضوا  أ.م.د/ حممد محدي زكي 
 عضوا    حممد مخيس حممود د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 تبار  جلنة االخ 
 ( عام   ادبى     القسم ) 

 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 
 قاعة أ ) نيوتن( فنية  قاعة أ ) نيوتن( فنية 

 سهيلة ناجح فاروق  316 ماريانة مالك كامل بطرس 301

 شيماء محمود الريدى 317 اسراء غانم على محمد  302

 خديجة محمد صابر  318 محمد راضى سعد حسن 303

 نورهان رضاء الهم  319 ل خديجة سعد جمي 304

 ايه محمد عبده سعداوى  320 اسماء جمعة على  305

 سماح يوسف مسعود 321 حسناء سعيد محمد 306

 رؤى احمد حسن 322 اسماء سعد جمعة احمد 307

 رحاب ابو العز رجب  323 اسماء ابو الجود كامل   308

 دعاء شيمى احمد  324 احمد عبد التواب حسن 309

 نورهان عدل احمد 325 جمال جالل اميرة  310

 مينا اشرف سمير  326 لمياء صالح حلمى  311

   اميرة كامل عبد الجواد محمد 312

   نورهان ناصر شعبان 313

   ايناس عبدهللا محمد رجب  314

   على اشرف رزق  315

 

 

          
 
 



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية              

Faculty of Education                         Minia University 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (  29جلنه )  جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا    مجال حسني عثمان    / أ.م.د 

 عضوا    أبو بكر حممد عبد احلليم د/  
 عضوا  يامنه امحد مقلد د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( اساسى علوم القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 فنية   قاعة ب)  جابر بن حيان(  قاعة ب)  جابر بن حيان( فنية 
 محمد محمود على على 16 محمد فراج محمد عبد السالم 1

 ياسمين حسان محمد مغربى 17 هبة عطية وديع  2

 فاطمة على سليمان على 18 ندى سيد عبد الحميد  3

 رضوى عثمان أحمد محمد 19 علياء هاني محمد عبد المنعم 4

 منه هللا حسام الدين مصطفى 20 زهراء فائق أحمد على 5

 ندى محمد سيد عبد العظيم 21 ميانة جورج فايز د 6

 أميرة احمد محمد صالح الدين 22 دعاء عصام الدين عبد الفتاح 7

 يوستينا بهجت رزق  23 الشيماء شعبان رمضان 8

 ماجد موسى يوسف  24 سلمى زين العابدين على مناع 9

 مصطفى شعبان راضى  25 نورهان أحمد عادل 10

 اسراء شعبان صبحى 26 كيرلس هاني فاروق  11

 فاطمة صالح رجب ابراهيم 27 منى عبد الباري حلمي 12

 ريهام احمد سيد عبد المالك 28 ثريا اشرف محمد كامل 13

 ياسمين جرجس فوزى  29 انجي سامح عزيز فهمى 14

 اميرة محمد حسنى محمد 30 محمد سماح محمد عبدهللا 15

 



 

 جامعه املنيا                        كليه الرتبية             

Faculty of Education                         Minia University 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 30جلنه )   ار الشخصي جلنة االختب 
 رئيسا  حياه رفاعي علي د/ . أ

 عضوا    أمل امحد حسن د/ أ.م. 
 عضوا  سيف اإلسالم لطفي  د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( اساسى علمى القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 فنية   قاعة ج) زويل (  قاعة ج) زويل ( فنية 
 محبة جميل كمال عبد الملك 46 انطونيوس يوسف فوزى 31

 أحمد عبد الرحمن محمد  47 سامية غطاس سمير 32

 طه نادى سيد  48 ندى محمد سمير عبدهللا  33

 عيد ناجحميرنا  49 شيماء رمضان جمال  34

 عبير صابر كامل 50 رقية بركات قياتى  35

 هنى محمد ابراهيم احمد ذ 51 أنغام شعبان عبد الصبور 36

 شذا صالح محمد حسن 52 سهيلة عزت عثمان  37

 أمل احمد محمد احمد 53 مارينا سعد عيد عبد المسيح 38

 نورا عصام احمد  54 سهير طارق على فتحى  39

 ندى رضا محمد عاشور 55 منه هللا محمد عبد السالم  40

 عمرو خلف عبد العزيز 56 مصطفى محمود خيرى  41

 ريهام شريف مصطفى  57 عماد موريسديفيد   42

 هاجر عالء احمد محمد  58 فرحة خالد يوسف  43

 مارينا خلف أديب 59 أميرة عثمان مفتاح 44

 ندى عبد العزيز صالح الدين 60 أمنية محمد رجب 45

          
 
   



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية              

Faculty of Education                          Minia University 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (  31جلنه )   جلنة االختبار الشخصي   ـ
 رئيسا  بد الغني إبراهيم حممد ع د /  م. أ. 

 عضوا    نهلة فرج علي  أ.م.د/  
 عضوا  أميمه عبد القادر امحد احليني د/  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 علمى ( اساسى  القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 قاعة ه ) يوهان ( فنية  قاعة ه ) يوهان ( فنية 
 ياسمين محمد صالح  76 ا كمال حنا مادون 61

 مريم جرجس انور  77 اسماء جمال سيد محمد 62

 اسماء كمال مجاهد 78 ياسمين صاوى محمد 63

 مها انجلى لطيف  79 ايات محمد عثمان على  64

 رحاب خليفة محمد  80 اشرقت احمد ذكى عبد الحميد 65

 مرثا جورجى فرج هللا  81 مصطفى جمال مصطفى  66

 شريف سامى مهدى  82 ره رمضان زيدان امي 67

 بسمة احمد خليفة احمد 83 ندى عليوه صالح  68

 جيهان معتصم على ابراهيم 84 ميرنا هانى فتوح رياض 69

 رباب رضا كامل فؤاد  85 هايدى عيد مالك ناشد  70

 ميرنا ماجد خليل  86 اميره مصطفى سيد عبد الغنى  71

 رنا يحيى ابراهيممي 87 كيرلس مجدى محروس لبيب  72

 اسراء على سيد على  88 فاطمه محمد عبد العظيم  73

 اسماء محمد محمد ابو بكر 89 محمد اسامه على  74

 رحاب طه ناجى  90 ساره عبد الجواد جمعه محمد  75

          
           

 
   



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية             

Faculty of Education                         Minia University 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 32جلنه )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا  لظاهر سيد سعودي عبد ا د/  م. أ. 

 عضوا  مدحيه فرغلى علي د/  
 عضوا  فاروق محدي د/ حممد  

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( سى علوم ا اس القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 قاعة )د( فنية  قاعة )د( فنية 
 عبير عادل جمعة  106 هدى خلف رجب 91

 دينا سالمة محمود  107 ماء حسن على احمدشي 92

 رحمة فتح الباب عبد الحليم 108 ميرنا مجدى ملك  93

 عبد الفتاح رزق عبد الفتاح 109 مارى عطية سعيد  94

 امنية سمير عبد العظيم 110 هند ثروت الفى 95

 االء اشرف عيد   111 مى محمد ثابت على 96

 حمودشيماء محمد م 112 هايدى هانى جمال 97

 دعاء جمال عبد الحكيم محمد 113 نورهان مصطفى محمد حسن 98

 الهام حمدى ابراهيم 114 منه هللا على محمد عبد المحسن 99

 ابتهال حمدى فنجرى 115 عبد الرحمن ابراهيم سميح 100

 اسماء حمدى محمد  116 اسماء يسرى سعيد  101

 مصطفى جمال شحاتة  117 عبدهللا حسن احمد 102

 جنا محمد صالح 118 رحمة مصطفى حسن 103

 اسماء نبيل محمود 119 عبير عزت عزام  104

 اشرف شعبان عبد الجواد 120 ضحى نور الدين عبد المالك 105

       
 
   



 جامعه املنيا                                كليه الرتبية  

Faculty of Education                         Minia University 
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 33جلنه ) جلنة االختبار الشخصي  
 رئيسا  أ.د/ هاشم فتح الل عبد الرمحن 

 وا عض د/ اهلام حممد عبد التواب 
 عضوا  د/ مني علي سيد 

 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( اساسى علوم القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 ( فنية 501قاعة )  ( فنية 501قاعة)  
 ايه رضا اسماعيل محمد 136 محمد اشرف حسن محمد  121

 الرازقرحاب عبد الرحمن عبد  137 حسام عماد الدين حشمت 122

 ماريان اسامة وديع 138 سها جمال خالف 123

 روال محمد فخرى 139 مها ابراهيم حسن 124

 الزهراء عرفات عاشور 140 هاجر يحي على  125

 اميرة خالد مختار  141 الحسينى جميل سيد  126

 روضة نبيل رمضان  142 مى ايمن عبد المعز 127

 ساندى محمد محروس 143 انجى وجيه فاروق 128

 احمد طارق محمود محمد 144 ديانا مدحت انور  129

 عالء احمد فيصل  145 اميرة ثابت كامل 130

 رحمة عبد التواب محمد 146 مريم عادل كمال 131

 سمارا محمد سيد 147 كريستينا رافت عدلى 132

 بسمة ربيع رياض على 148 مارينا ناصر كمال   133

 رانيا صالح سيد احمد 149 الوهاب قاسم سامية عبد 134

 ياسمين حمادة ربيع  150 اسماء ناصر خليل  135

 

          
 
   

 



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية            
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 ( 34جلنه) جلنة االختبار الشخصي  
   

 رئيسا  أ.م.د/ علي امحد مقرب  
 عضوا  أ.م.د/ وائل صالح حممد سيد  

 عضوا  د/ وائل عادل حممد  
 ب املرشحني للقبول بالكلية  بيان بأمساء الطال 

   2020/2021للعام اجلامعي  
 ( اساسى علوم القسم ) 

 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 
 ( فنية 502قاعة )  ( فنية  502قاعة ) 

 فاطمة رفاعى محمد عبدالعظيم  166 خلود محمد عباس محمد  151

 سهيلة احمد حسين 167 نورهان مينا جمال عزيز 152

 رمضان شكرى أصيلة 168 الل حامدميار محمد ج 153

 شروق ربيع ابراهيم  169 اميرة محمد شكرى  154

 زينب عالء محمد مبارك  170 نيفين وائل موريس 155

 ابراهيم منصور جمال  171 مريم محمد ابو القاسم  156

 نسمة محمود احمد اسماعيل 172 محمد خالد احمد فتح الباب 157

 د عاشور عبد العزيز تغري 173 رحمة بهجت سعيد  158

 هاجر عباس فرج على 174 رفقة ناصف لبيب 159

 استير ناجح يوسف 175 ميرنا ميالد فوزى  160

 فلاير مدحت فايز 176 عنتر محمدعلى  أروى 161

 ميروال صفوت يونان 177 جهاد ابو الفتوح احمد 162

 جهاد محمد فتحى نجيب  178 آن سيمون نادى صادق  163

 روينا رمضان طه عبد المنعم 179 ر خلف عزيزابرام امي 164

 اعتماد عمر خلف احمد  180 ندى مؤمن محمد  165
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 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( 35جلنه )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا    حممد ربيع حسن امساعيل .د/  أ 

 عضوا  بكر خليل    أبو د/ الزهراء خليل  
 عضوا  د/ اهلام جالل إبراهيم  

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( اساسى علوم القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 ( فنية 503قاعة )  ( فنية 503قاعة ) 
 رؤى احمد عبد الفتاح محمد 196 سارة مصطفى عبد الحكيم محمد 181

 ن فرغل على عبد الرحم 197 شهد احمد محمد احمد 182

 نرمين سامى عبد الحكيم يعقوب 198 ليلى خالد محمد محمد 183

 دينا احمد عبد الدايم عبد الغنى  199 غادة صالح على سالم 184

 والء محمد فتحى احمد 200 بد المنعم محمداالء صالح ع 185

 هدير عيد عبد الجابر 201 اسراء عبدهللا محمد  186

 بسنت مصطفى عمر 202 اسماء خالد ابراهيم 187

 اسراء خلف حسن 203 هايدى سامح عياد صادق  188

 اسراء مصطفى عبد الحليم  204 نرمين مجدى عزيز صادق 189

 مكارى جميل فهمى  205 ماريان ناجح حنا عبد الملك 190

 مريم نافع رفعت 206 شيرين جمال عدلى ذكى 191

 عبد الرحيم دعاء عصام نجاح  207 امانى سامى منير ايوب  192

 منار حامد محمد 208 مريم هانى وديع عزيز  193

 منار احمد بهاء محمد 209 سهيلة رضاء محمد عبد الغنى  194

 ليلي احمد عطا  210 شرين رجب فهمى عوض 195

 

          
   



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية              

Faculty of Education                          Minia University 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ( 36جلنه )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا    سالم سيد امحد .د/  أ 

 عضوا  حمسن حممود عبد رب النبي  د/  أ.م. 
 عضوا    شعبان حممد حممود د/  

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( اساسى علوم القسم ) 
 

 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 
 ( فنية 601قاعة )  ( فنية 601قاعة ) 

 عبد الصبور الهام محمد احمد 226 اسماء فتحى عبد الحميد 211

 رحاب محمد عبد المحسن 227 يوسف عالء خلف هللا 212

 غادة حمدى ابراهيم  228 هناء ربيع حمدى  213

 ندى خالد عبد الغنى 229 اسراء عاطف شعبان  214

 ابنهال ممدوح صبحى  230 نورهان جمال محمد 215

 ندى مفتاح محمود 231 سمية فتحى محمد 216

 سوسنه رمزى فهمى 232 حمد الشيماء محى الدين م 217

 احمد عبد العزيز احمد شحاتة  233 نادي جمعة سليم 218

 ندى محى الدين احمد  234 زينب جمال خالف 219

 هانم خلف فوزى 235 شهد محمود ابراهيم 220

 كريستين بباوى بسل 236 ايمان السعدى محمد الشافعى 221

 ف فتحى علىهالة اشر 237 خلود احمد محمد عبد الحكيم 222

  238 صابرين هاشم عبد السالم  223

  239 ياسمين على عبدهللا  224

  240 رانيا فرج فتحى  225

 

 

           
 



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية            

Faculty of Education                         Minia University 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ( 37جلنه )   جلنة االختبار الشخصي 
 رئيسا  أ.د/ فيوليت شفيق سريان  

 عضوا  عاشور حممد دياب د/  م. أ. 
 عضوا  أ.م.د/ فهيمه لبيب بطرس 

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( رياضيات القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 اخلوارزمى اول علوى برامج  اخلوارزمى اول علوى برامج 
 فراج  امل طه داخلى 16 شادى مصطفى محمد عبد الحليم  1

 وخمرشيؤانا يعقوب مدحت  17 جوزيف بولس عياد  2

 كيرلس نادى عزت يعفوب 18 محمد محمد تونى ابو الحسن 3

 احمد كمال رمضان حسن  19 محمد عالء الدين محمود  4

 احمد ناصر امام ابراهيم 20 احمد رضا عبد العظيم شلقامى 5

 على شريف فايز شعبان 21 مى محمد خلف عبد الخالق 6

 ندر مريم نادى اسك 22 آيات هللا جميل عبد الرحمن 7

 ايرينى اسحق سعد حنس 23 منار ابراهيم سيد عبد السالم 8

 ايه احمد ياسين محمد  24 مارى فريد رفعت 9

 ممدوح احمد ممدوح ابراهيم 25 انجى أمير رياض ابراهيم 10

 محمد  رضا عبد الحميد منصور  26 دينا عصام على عبد السالم 11

 محمد ايه محمد شحاتة 27 سها ابراهيم محمد محمد 12

 شادى صفوت ناجى خليل  28 بيشوى عماد برسوم 13

 تسنيم عبد السالم فاروق  29 محمد سيد احمد محمد  14

 محمد جمال عبد المعبود 30 مايكل مجدى لبيب منقريوس 15

 
 
   

 



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية  

Faculty of Education                         Minia University 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  38جلنه ) جلنة االختبار الشخصي  
 رئيسا  أ.د/ زين حممد شحاتة  

 ضوا ع  د/ علي عبد الفتاح علي  
 عضوا  د/ جنالء فتحي حممد السيد  

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( رياضيات القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 فنية   602 فنية   602
 محمد حسن محمد عبد الغنى 46 بسملة محمد عبد الظاهر 31

 وجيه جميل فلتاؤس نعمة  47 احمد ماهر احمد محمد 32

 كرستينا شلبى زكريا حنا  48 ايه احمد ابو زيد 33

 اسماء اسامة صالح محمد 49 شيماء محمود فوزى احمد 34

 االء عبد الفتاح محمد عبد الرحمن 50 نورهان احمد صابر خليفة 35

 كريم ابراهيم عبد الكريم  51 ابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل 36

 سحر ايمن شحاتة فهمى  52 حمد موسىاسماء عبدهللا م 37

 مصطفى محمد رضا مصطفى 53 خالد فرج حسن محمد  38

 احمد ربيع بيومى صابر 54 محمد شعبان محمود عبد المطلب  39

 دينا جمال محمد ابراهيم  55 عبد الرحمن احمد ابراهيم  40

 ندى حسان حسن مهران  56 ابانوب اشرف صموئيل  41

 شهد عبد اللطيف حسن 57 د الربهاله حمادة جمال جا 42

 مريم ممدوح محفوظ حنا  58 نورة احمد شحاتة  43

 مريم مجدى فؤاد   59 مارلين جرجس عبد الشهيد 44

 تيسير صفيان محمود 60 سهيلة محمد حسن عطية 45



 جامعه املنيا                        كليه الرتبية            
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 39جلنه ) جلنة االختبار الشخصي  
 رئيسا  أ.د/ مجال الدين توفيق يونس  

 عضوا  حممد امحد عبد العظيم   د/ 
 عضوا  د/ حممد فتحي عبد الرمحن  

 عضوا  هاني عبد الفتاح  شوره  د/  

 بيان بأمساء الطالب املرشحني للقبول بالكلية  
   2020/2021للعام اجلامعي  

 ( رياضيات القسم ) 
 مكان اللجنة  م  مكان اللجنة  م 

 فنية   603 فنية   603
 حنا رزق حنا  فبروينا 76 نادية حبشى مختار  61

 ليديا هارون رزق وهبة  77 اروى طه محمد يوسف 62

 بافلى هانى جابر عبد 78 محمد اشرف محمد محمود 63

 احمد محمد على عبد الرسول  79 مارينا نبيل زكى حنا  64

 منى محمد محمد سلمان 80 ايرينى ميالد صبحى هبدهللا 65

 محمدابراهيم محمد قاسم  81 سناء رجب احمد طالب  66

 عبد الرحمن فضل بدوى 82 زياد عالء شعبان محمد  67

 عبد الرحمن مصطفى محمد 83 اهله بدران ابراهيم  68

 صموئيل فايز نجدى  84 محمد مكرم عبد الحارث 69

 سهيلة طارق على ابراهيم 85 ندى احمد عبده على  70

 محمود عيد محمود السيد 86 مصطفى ربيع محمد محمد 71

 الهام ماهر عبد البصير 87 عبد الحميد ندى سيد   72

 هاجر اشرف مهنى شحاتة 88 هلى عبد العظيم مصطفى 73

  89 محمد ممدوح محمد سنوسى  74

  90 عالء جمال محمود فرج هللا 75

 


