
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 

 
 (  ١) لجنة رقم 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٠٠١ باق ابانوب صفوت حنا عقل ١

 ١٠٠٢ باق ابانوب عادل فريز حزقيال ٢

 ١٠٠٣ باق ابانوب عزت فهمى صموئيل ٣

 ١٠٠٤ باق ابرام عماد سليمان جرجس ٤

 ١٠٠٥ مستجد ابرام هنى عزيز صالح ٥

 ١٠٠٦ مستجد ابراهيم أحمد ابراهيم أحمد ٦

 ١٠٠٧ مستجد ابراهيم احمد ابراهيم محمد البكري ٧

 ١٠٠٨ مستجد ابراهيم سامح وهبه حنا ٨

 ١٠٠٩ مستجد ابراهيم صابر خليل ابراهيم ٩

 ١٠١٠ مستجد ابراهيم عادل حامد عبدالرحمن ١٠

 ١٠١١ مستجد ابراهيم محمد محمود محمد ١١

 ١٠١٢ باق ابو بكر سالمه خلف ابو بكر ١٢

 ١٠١٣ باق ابو بكر ممدوح عبد هللا ١٣

 ١٠١٤ مستجد ابوبكر جمعه قاسم محمد ١٤

 ١٠١٥ مستجد احمد ابراهيم حسين احمد ١٥

 ١٠١٦ باق احمد ابراهيم عبد الخالق ابراهيم ١٦

 ١٠١٧ باق طرفاوياحمد ابراهيم محمد  ١٧

 ١٠١٨ باق احمد اسامه عبد المنعم ابو السعود ١٨

 ١٠١٩ باق احمد اسامه محمد عبد الجابر ١٩

 ١٠٢٠ مستجد احمد اسماعيل محمد سيد ٢٠

 ١٠٢١ باق احمد اشرف محفوظ حافظ ٢١

 ١٠٢٢ مستجد احمد انور ابراهيم فضل ٢٢

 ١٠٢٣ باق احمد بركات على محمد ٢٣

 ١٠٢٤ مستجد عبد العزيز طه احمد جابر ٢٤

 ١٠٢٥ باق احمد جمال احمد ابراهيم ٢٥

 ١٠٢٦ مستجد احمد جمال توفيق عبد العليم ٢٦

 ١٠٢٧ مستجد احمد جمال محروس حسين ٢٧

 ١٠٢٨ مستجد احمد جمال محمد بدرالدين قنديل ٢٨

 ١٠٢٩ مستجد احمد جمال محمد محمد ٢٩

 ١٠٣٠ باق احمد جمال يحيى على حسن ٣٠

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 

 

 (٢لجنة رقم )

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٠٣١ باق احمد حامد حمدان حامد ١

 ١٠٣٢ باق احمد حامد حنفى محمود ٢

 ١٠٣٣ مستجد احمد حجازى على احمد ٣

 ١٠٣٤ باق احمد حسن احمد احمد ٤

 ١٠٣٥ مستجد احمد حسن حافظ محمد ٥

 ١٠٣٦ مستجد احمد حسن عبدالعظيم حبيب ٦

 ١٠٣٧ باق احمد حسن محمد السيد ٧

 ١٠٣٨ مستجد احمد حسين ابراهيم نجيب ٨

 ١٠٣٩ مستجد احمد حسين تونى عمر ٩

 ١٠٤٠ مستجد احمد حماده احمد محمد ١٠

 ١٠٤١ مستجد احمد خاطر محمد خاطر ١١

 ١٠٤٢ مستجد احمد خالد حسن السيد ١٢

 ١٠٤٣ مستجد احمد خالد عبدالجابر عبدالحميد ١٣

 ١٠٤٤ مستجد احمد خلف حسن صادق ١٤

 ١٠٤٥ باق احمد خلف عبد هللا فتح الباب ١٥

 ١٠٤٦ مستجد احمد خليفه عبدالرحمن محمد ١٦

 ١٠٤٧ مستجد احمد راضى صالح ابراهيم ١٧

 ١٠٤٨ مستجد احمد ربيع محمد عباس ١٨

 ١٠٤٩ مستجد احمد ربيعى فتحى على ١٩

 ١٠٥٠ مستجد احمد رجب ابراهيم نجيب ٢٠

 ١٠٥١ مستجد احمد رمضان صدقى احمد ٢١

 ١٠٥٢ مستجد احمد رمضان عبد العزيز كليب ٢٢

 ١٠٥٣ مستجد احمد زيدان محمد مصطفي ٢٣

 ١٠٥٤ مستجد احمد سالمه ابراهيم محمد ٢٤

 ١٠٥٥ مستجد احمد سمير فتحى سيد ٢٥

 ١٠٥٦ مستجد احمد سيد ربيع شحاته ٢٦

 ١٠٥٧ مستجد اسماعيلاحمد سيد محمد  ٢٧

 ١٠٥٨ مستجد احمد شادى عبد العليم نجيب ٢٨

 ١٠٥٩ مستجد احمد شاهين ربيع قناوى ٢٩

 ١٠٦٠ مستجد احمد شعبان محمد مرتضى ٣٠

  

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (٣لجنة رقم )               

 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٠٦١ مستجد احمد شعبان مهران ابوزيد ١

 ١٠٦٢ باق صابر محمد شحاتاحمد  ٢

 ١٠٦٣ باق احمد عادل عبد العزيز اسماعيل ٣

 ١٠٦٤ مستجد احمد عاصم محمد فتحى على ٤

 ١٠٦٥ باق احمد عاطف عبد الكريم قايد ٥

 ١٠٦٦ باق احمد عاطف كامل عبد المرتضى ٦

 ١٠٦٧ باق احمد عاطف كامل محمود ٧

 ١٠٦٨ مستجد احمد عبد الباقى زغلول محمد ٨

 ١٠٦٩ باق احمد عبد السالم عبد الفتاح محمد ٩

 ١٠٧٠ مستجد احمد عبدالكافى تونى علي ١٠

 ١٠٧١ مستجد احمد عبدالمنعم محمد عبدالمنعم ١١

 ١٠٧٢ مستجد احمد عثمان عبدالمعين عبد السالم ١٢

 ١٠٧٣ مستجد احمد عثمان محمد حجازى ١٣

 ١٠٧٤ باق احمد عصمت عبد الفتاح طيب ١٤

 ١٠٧٥ مستجد عالء الدين محمد عبد الحميد احمد ١٥

 ١٠٧٦ مستجد احمد عالء حشمت مخيمر ١٦

 ١٠٧٧ مستجد احمد عالءالدين احمد عبدالغنى ١٧

 ١٠٧٨ مستجد احمد عالم محمد امين ١٨

 ١٠٧٩ مستجد احمد على ابراهيم على ١٩

 ١٠٨٠ مستجد احمد على ابو سمره عبد السالم ٢٠

 ١٠٨١ باق موسى احمد على احمد محمد ٢١

 ١٠٨٢ مستجد احمد على حماد حافظ ٢٢

 ١٠٨٣ مستجد احمد على سيد قطب ٢٣

 ١٠٨٤ مستجد احمد على عبد الحكم محمد ٢٤

 ١٠٨٥ مستجد احمد على عبد السالم حسن ٢٥

 ١٠٨٦ مستجد احمد على عبد السالم عبد اللطيف ٢٦

 ١٠٨٧ مستجد احمد على فتحى حسن ٢٧

 ١٠٨٨ مستجد فهيم احمد عماد كمال ٢٨

 ١٠٨٩ مستجد احمد عمر فولى عبد الغنى ٢٩

 ١٠٩٠ باق احمد عمر محمد محمود ٣٠

 

 
 

 

 

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (٤لجنة رقم )

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٠٩١ باق احمد عمران خليفه محروس ١

 ١٠٩٢ مستجد احمد فايز سيد محمد ٢

 ١٠٩٣ مستجد احمد فايز محمد شحات ٣

 ١٠٩٤ باق احمد فتحى احمد عبد النعيم ٤

 ١٠٩٥ مستجد احمد فتحى على ابوزيد ٥

 ١٠٩٦ باق احمد فتحى مراد محمد ٦

 ١٠٩٧ مستجد احمد مؤمن رجب خليل ٧

 ١٠٩٨ باق احمد مؤمن مصطفى عبد اللطيف ٨

 ١٠٩٩ مستجد احمد مجاهد محمد توفيق ٩

 ١١٠٠ باق احمد محسن احمد فؤاد ١٠

 ١١٠١ مستجد محرم سيد احمد محسن ١١

 ١١٠٢ مستجد احمد محمد اسماعيل احمد ١٢

 ١١٠٣ مستجد احمد محمد النادى عبدالرؤف سيد ١٣

 ١١٠٤ مستجد احمد محمد بكر ابوالليل ١٤

 ١١٠٥ مستجد احمد محمد جمال الدين محمد عبدالرحمن ١٥

 ١١٠٦ باق احمد محمد خرشى ابو بكر ١٦

 ١١٠٧ باق احمد محمد ربيع طلعت ١٧

 ١١٠٨ مستجد احمد محمد رشيد راشد ١٨

 ١١٠٩ باق احمد محمد صالح الكويس ١٩

 ١١١٠ مستجد احمد محمد عبدالصبور محمد ٢٠

 ١١١١ مستجد احمد محمد عبدالعزيز عبدالعليم ٢١

 ١١١٢ مستجد احمد محمد فتحى عبد الرشيد ٢٢

 ١١١٣ باق احمد محمد فتحى عبد العزيز ٢٣

 ١١١٤ مستجد فولى أحمداحمد محمد  ٢٤

 ١١١٥ مستجد احمد محمد مشاضى محمد ٢٥

 ١١١٦ مستجد احمد محمد يوسف محمد ٢٦

 ١١١٧ مستجد احمد محمود احمد محمد ٢٧

 ١١١٨ مستجد احمد محمود محمد سيد ٢٨

 ١١١٩ مستجد احمد محمود محمد محمد ٢٩

 ١١٢٠ باق احمد مدحت محمود احمد ٣٠

   

 
 

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (٥) لجنة رقم

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١١٢١ باق احمد مزيون محمد محمد ١

 ١١٢٢ مستجد احمد مصطفى تونى محمد ٢

 ١١٢٣ مستجد احمد مصطفى عبدالسالم فؤاد ٣

 ١١٢٤ باق احمد مصطفى فتحى قنديل ٤

 ١١٢٥ مستجد احمد معوض على حسين ٥

 ١١٢٦ مستجد احمد ممدوح سيد تهامى ٦

 ١١٢٧ مستجد ممدوح عبدالمالك علىاحمد  ٧

 ١١٢٨ مستجد احمد ناصر على نمر ٨

 ١١٢٩ باق احمد ناصر مصطفى ابراهيم ٩

 ١١٣٠ مستجد احمد نشات عبد المغنى محمد ١٠

 ١١٣١ مستجد احمد نصر الدين محمد على ١١

 ١١٣٢ باق احمد نصر حسن عبد النبي ١٢

 ١١٣٣ باق احمد نمر محمد عبيد ١٣

 ١١٣٤ باق وليد جوده محمداحمد  ١٤

 ١١٣٥ باق ادم محمد بكر ابو الليل ١٥

 ١١٣٦ مستجد ادهم عمرو ابراهيم محمد ١٦

 ١١٣٧ مستجد ادهم مجدى سيد محمود ١٧

 ١١٣٨ مستجد اسامه اسماعيل عبد الحكيم عبد الغني ١٨

 ١١٣٩ مستجد اسامه زين العابدين على منازع ١٩

 ١١٤٠ باق العالماسامه عبد العالم سعد عبد  ٢٠

 ١١٤١ باق اسامه محمد عبد العظيم اسماعيل ٢١

 ١١٤٢ مستجد اسامه محمد عبد هللا عبد المنعم ٢٢

 ١١٤٣ باق اسالم احمد محمد توني ٢٣

 ١١٤٤ مستجد اسالم حسن مصطفى سعد ٢٤

 ١١٤٥ مستجد اسالم خالد جابر بليدى ٢٥

 ١١٤٦ مستجد اسالم خلف اسماعيل احمد ٢٦

 ١١٤٧ مستجد اسالم عبد الناصر فيض محمد ٢٧

 ١١٤٨ باق اسالم عماد الدين حشمت محمد ٢٨

 ١١٤٩ باق اسالم محمود احمد عبد الحميد ٢٩

 ١١٥٠ مستجد اسالم وائل ابراهيم محمد ٣٠

 

 
  

 

   

  
 

 



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 
 (٦لجنة رقم )

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١١٥١ باق الفتاحاسماعيل مرتجى اسماعيل عبد  ١

 ١١٥٢ مستجد اشرف عيد دانيال برسوم ٢

 ١١٥٣ مستجد البدرى عرفه غنوم محمد ٣

 ١١٥٤ باق الحسن محى الدين محمد اسماعيل ٤

 ١١٥٥ باق الحسين احمد حسين احمد ٥

 ١١٥٦ مستجد الحسين انور احمد محمد ٦

 ١١٥٧ مستجد الحسينى حماد محمد شلقامى ٧

 ١١٥٨ باق عثمان انور عبد القادر مصطفى الحسينى ٨

 ١١٥٩ مستجد المنتصر باهلل ربيع حسين علي ٩

 ١١٦٠ مستجد امجد صالح ساويرس خليل ١٠

 ١١٦١ مستجد امير عبدالنبى احمد محمد ١١

 ١١٦٢ باق امير ياسر محمد عبد العزيز ١٢

 ١١٦٣ باق امين محمد امين فؤاد حسن ١٣

 ١١٦٤ مستجد انس احمد خليفه محمد ١٤

 ١١٦٥ مستجد انسى مالك على احمد ١٥

 ١١٦٦ مستجد انطونى امير سامى كامل ١٦

 ١١٦٧ مستجد اوغسطينوس عادل فتحى لبيب ١٧

 ١١٦٨ مستجد ايمن محمد رشدى سيد ١٨

 ١١٦٩ مستجد ايمن محمود أحمد محمود ١٩

 ١١٧٠ باق ايهاب شاهين عبد الغفار محمد ٢٠

 ١١٧١ مستجد شقرانى عبدهللاايهاب عبدهللا  ٢١

 ١١٧٢ مستجد ايهاب عالء عبدالستار محفوظ ٢٢

 ١١٧٣ مستجد ايهاب محمد احمد شحاته ٢٣

 ١١٧٤ مستجد باسم دوس اسلمان متى ٢٤

 ١١٧٥ باق بدر الدين نوفل خليفه محمد ٢٥

 ١١٧٦ مستجد بكر صادق بكر صادق ٢٦

 ١١٧٧ مستجد بالل حماده خلف جمعه ٢٧

 ١١٧٨ مستجد الدين احمد عباس محمودبهى  ٢٨

 ١١٧٩ مستجد بيتر ثروت بخيت عطاهللا ٢٩

 ١١٨٠ مستجد بيتر عماد كامل ذكرى ٣٠

 

 

 
 

 

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 
 

 (٧لجنة رقم )

 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١١٨١ مستجد بيتر فايز بشرى ابواليمين ١

 ١١٨٢ باق بيشوى شريف موسى صموئيل ٢

 ١١٨٣ باق مجدى اسحق حنا بيشوى ٣

 ١١٨٤ مستجد بيشوى ميالد شوقى عياد ٤

 ١١٨٥ مستجد تاوضروس ماجد فكتور زكى ٥

 ١١٨٦ باق توفيق صالح توفيق بكر محمد ٦

 ١١٨٧ مستجد ثروت رأفت ثروت سعيد ٧

 ١١٨٨ مستجد جاسر اشرف احمد محمد عشرى ٨

 ١١٨٩ مستجد جالل سليم جالل سليم ٩

 ١١٩٠ باق جورج يونان غالى مكسيموس ١٠

 ١١٩١ باق جون وجيه منير وهبه ١١

 ١١٩٢ مستجد حاتم بهنساوى محمد بهنساوى ١٢

 ١١٩٣ مستجد حاتم خلف محمد توفيق ١٣

 ١١٩٤ مستجد حاتم مجدى محمد عبد الحميد ١٤

 ١١٩٥ باق حازم خالد ابراهيم يوسف ١٥

 ١١٩٦ مستجد حازم سيد على صديق ١٦

 ١١٩٧ باق حازم عبد الرحيم يوسف عبد الرحيم ١٧

 ١١٩٨ مستجد حازم فتحى ابراهيم خليفه ١٨

 ١١٩٩ مستجد حازم محمد ابراهيم محمد ١٩

 ١٢٠٠ باق حسام الدين قدرى مصباح حسانين ٢٠

 ١٢٠١ باق حسام حسن جميل محمد حسن ٢١

 ١٢٠٢ مستجد حسام حسن فتحى حسن ٢٢

 ١٢٠٣ باق حسام حسن نجيب يسن ٢٣

 ١٢٠٤ مستجد حسام حماده احمد محمد ٢٤

 ١٢٠٥ مستجد حسام حمدى يوسف امام ٢٥

 ١٢٠٦ باق حسام خلف محمد خلف ٢٦

 ١٢٠٧ مستجد حسام صالح الدين عطيه حسن ٢٧

 ١٢٠٨ مستجد حسام محمد رفعت سداد ٢٨

 ١٢٠٩ باق حسام ناصر عبد النبى كامل ٢٩

 ١٢١٠ مستجد حسن على حسن محمد حسن ٣٠

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 

 
  (٨لجنة رقم )

 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٢١١ مستجد حسن مصطفى عبد المنعم عبد اللطيف ١

 ١٢١٢ باق حسين كمال الدين محمد ٢

 ١٢١٣ مستجد حسين محمد رضا احمد عبدالرازق ٣

 ١٢١٤ مستجد حسين محمد رياض مصطفي ٤

 ١٢١٥ مستجد حسين محمد شوقى عبد العزيز ٥

 ١٢١٦ مستجد حسين محمد قنديل محمد ٦

 ١٢١٧ مستجد حسين ناصر شحاته مهني ٧

 ١٢١٨ مستجد حسين نور الدين حسين محمد ٨

 ١٢١٩ مستجد حلمى عمر محمد ابراهيم ٩

 ١٢٢٠ مستجد حماده محمد كامل محمد ١٠

 ١٢٢١ مستجد حمزه مجدى فوزى مصطفى ١١

 ١٢٢٢ مستجد خالد جمال عبدالصبور على ١٢

 ١٢٢٣ باق خالد حمدى محمد عبده ١٣

 ١٢٢٤ مستجد خالد سيد على عبدالظاهر ١٤

 ١٢٢٥ مستجد خالد عمرو محمد محمد ١٥

 ١٢٢٦ باق خالد محمد عبده محمود ١٦

 ١٢٢٧ مستجد خالد مندى محمود عبدالجابر ١٧

 ١٢٢٨ مستجد خلف محمد حمدى عبد اللطيف ١٨

 ١٢٢٩ باق رامى طلعت شفيق حنا ١٩

 ١٢٣٠ مستجد ربيع حسن صابر محمد ٢٠

 ١٢٣١ مستجد رجب منتصل محمود موسى ٢١

 ١٢٣٢ مستجد رضا عبدالعال كامل حميد ٢٢

 ١٢٣٣ مستجد رمضان حمدى ناجى محمد ٢٣

 ١٢٣٤ باق روماريو رضا مالك عبد هللا ٢٤

 ١٢٣٥ باق ريتشارد ماهر محروص عبد المسيح ٢٥

 ١٢٣٦ مستجد شحاتهريمون شحاته فؤاد  ٢٦

 ١٢٣٧ مستجد زياد محمد محمد احمد ٢٧

 ١٢٣٨ باق زياد نادى عياد فرغلي ٢٨

 ١٢٣٩ مستجد سامح خلف عبد المنعم حافظ ٢٩

 ١٢٤٠ مستجد سبع عبد الرحمن رشوان محمد ٣٠

 

 

 
 

 

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 
 (٩لجنة رقم )

 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٢٤١ مستجد محمد سيد ابراهيم عبدالغنى ١

 ١٢٤٢ مستجد سيد جمال سيد محمد ٢

 ١٢٤٣ مستجد سيد سالم سيد عبدالحميد ٣

 ١٢٤٤ باق سيد سعد محمد عبد المجيد ٤

 ١٢٤٥ باق شريف حماده محمد احمد ٥

 ١٢٤٦ مستجد شعبان رضا عبد القادر عبد الرازق ٦

 ١٢٤٧ مستجد شقرانى عادل شقرانى عبد العظيم ٧

 ١٢٤٨ باق ايمن سيد فهمي شنوده ٨

 ١٢٤٩ مستجد شهاب احمد عبد الرحمن محمد ٩

 ١٢٥٠ مستجد شهاب على صابر حسانين ١٠

 ١٢٥١ مستجد شهاب محمد فتحى عمر ١١

 ١٢٥٢ مستجد صادق محمد صادق منازع ١٢

 ١٢٥٣ مستجد صبرى عربى سعد قناوى ١٣

 ١٢٥٤ باق صبرى مبروك محمد عبد العزيز ١٤

 ١٢٥٥ مستجد محسن صالح علىصالح  ١٥

 ١٢٥٦ باق صموئيل نادى كمال كامل ١٦

 ١٢٥٧ مستجد ضياء احمد سعد حبشى ١٧

 ١٢٥٨ مستجد ضياء الدين تونى عبد الرحيم على ١٨

 ١٢٥٩ مستجد ضياء الدين يسرى كامل ابراهيم ١٩

 ١٢٦٠ مستجد ضياء محمد فتحى محمد ٢٠

 ١٢٦١ مستجد طارق ابراهيم سيد ابراهيم ٢١

 ١٢٦٢ مستجد طارق جمال زناتى زكى ٢٢

 ١٢٦٣ مستجد طارق رمضان محمد حسين ٢٣

 ١٢٦٤ باق طارق صفوت امبابى عبد الحكيم ٢٤

 ١٢٦٥ مستجد طارق عامر محمد الطيب ٢٥

 ١٢٦٦ باق طارق عبد الاله مهنى سميح ٢٦

 ١٢٦٧ مستجد طارق فرج فايز غيضان ٢٧

 ١٢٦٨ مستجد طارق محمد محمد بيومى ٢٨

 ١٢٦٩ مستجد طارق محمد محمد ربيع ٢٩

 ١٢٧٠ باق طارق مصطفى مختار محمد ٣٠

 

 
  

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 
 (١٠لجنة رقم )

 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٢٧١ مستجد طارق هشام رمضان محمد ١

 ١٢٧٢ مستجد طاهر عبدالحميد محمد ابراهيم ٢

 ١٢٧٣ باق طاهر محمد الدمرداش عمار ٣

 ١٢٧٤ مستجد طاهر محمد عبد الوهاب عبد الجواد ٤

 ١٢٧٥ مستجد طلعت طارق طلعت محمد ٥

 ١٢٧٦ مستجد طه عثمان عبدالرازق عبدالغني ٦

 ١٢٧٧ مستجد طه ممدوح احمد محمد ٧

 ١٢٧٨ مستجد طه ممدوح طه عليش ٨

 ١٢٧٩ مستجد طه ناصر ابراهيم وهب هللا ٩

 ١٢٨٠ مستجد طه ناصر عبد القادر محمد ١٠

 ١٢٨١ باق عادل عالء محمد قدرى سيد ١١

 ١٢٨٢ مستجد عادل محمد على محمد ١٢

 ١٢٨٣ مستجد عاصم حسن غريب قاعود ١٣

 ١٢٨٤ مستجد عبد الرحمن احمد محمد عباس ١٤

 ١٢٨٥ باق عبد الرحمن اشرف عبد القادر راشد ١٥

 ١٢٨٦ مستجد عبد الرحمن جمال عمر كامل ١٦

 ١٢٨٧ مستجد خالد عبد الفتاح أحمدعبد الرحمن  ١٧

 ١٢٨٨ باق عبد الرحمن شعبان عبد المعبود محمد ١٨

 ١٢٨٩ باق عبد الرحمن صابر سيد عبدالناصر ١٩

 ١٢٩٠ باق عبد الرحمن طه ابراهيم عبد الغني ٢٠

 ١٢٩١ مستجد عبد الرحمن عالء محمد دسوقى ٢١

 ١٢٩٢ مستجد عبد الرحمن على عبد القوى توفيق ٢٢

 ١٢٩٣ باق عبد الرحمن قاسم محمود على الكيالني ٢٣

 ١٢٩٤ مستجد عبد الرحمن محمد عبد العزيز عبد الرحمن ٢٤

 ١٢٩٥ مستجد عبد الرحمن محمد مبروك السيد ٢٥

 ١٢٩٦ باق عبد الرحمن محمود سيد عبد الحفيظ ٢٦

 ١٢٩٧ باق عبد الرحمن مخلوف عبد الرحمن ابراهيم ٢٧

 ١٢٩٨ باق مصطفى عباس خلفعبد الرحمن  ٢٨

 ١٢٩٩ مستجد عبد الرحمن ياسر عبدالرحمن محمد ٢٩

 ١٣٠٠ مستجد عبد الرحيم عادل عبد الرحيم موسى ٣٠

 

 
  

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 
 (١١لجنة رقم )

 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٣٠١ باق عبد السالم محمد سعد احمد ١

 ١٣٠٢ مستجد عبد العال مصطفى عبد العال مصطفي ٢

 ١٣٠٣ مستجد عبد العزيز عثمان على عثمان ٣

 ١٣٠٤ مستجد عبد العزيز محسن رياض عبد الرحيم ٤

 ١٣٠٥ باق عبد العزيز مصطفى سعيد حسين ٥

 ١٣٠٦ باق عبد هللا ابراهيم احمد ابراهيم ٦

 ١٣٠٧ مستجد عبد هللا ابو بكر عطا عثمان ٧

 ١٣٠٨ مستجد عبد هللا احمد احمد عبد العاطى ٨

 ١٣٠٩ باق عبد هللا بخيت عالم حامد ٩

 ١٣١٠ مستجد عبد هللا جمال احمد سليمان ١٠

 ١٣١١ مستجد عبد هللا سعد سيد حسانين ١١

 ١٣١٢ باق عبد هللا سيد ربيع عبد الحليم ١٢

 ١٣١٣ مستجد عبد هللا محمد صالح الدين طه عبد الحليم ١٣

 ١٣١٤ مستجد عبد هللا محمد على عبد هللا ١٤

 ١٣١٥ مستجد عبد هللا مسعود عدلى محمود ١٥

 ١٣١٦ مستجد عبد هللا وحيد يوسف مهدى ١٦

 ١٣١٧ مستجد عبد المحسن جمال تمام عبد الحميد ١٧

 ١٣١٨ باق عبد المنعم اسامه عبد المنعم ابو السعود ١٨

 ١٣١٩ مستجد عبدالحكم عماد عبدالحكم محمد ١٩

 ١٣٢٠ مستجد الحكيم اسماعيلعبدالحكيم حسن عبد  ٢٠

 ١٣٢١ مستجد عبدالرحمن اشرف احمد عبدالجواد ٢١

 ١٣٢٢ مستجد عبدالرحمن جمعه على عبد الرحمن ٢٢

 ١٣٢٣ مستجد عبدالرحمن خالد على محمد ٢٣

 ١٣٢٤ مستجد عبدالرحمن سيد عبدالمنعم ابوالليل ٢٤

 ١٣٢٥ مستجد عبدالرحمن سيد فهمى محمد ٢٥

 ١٣٢٦ مستجد عالء محمد ابراهيمعبدالرحمن  ٢٦

 ١٣٢٧ مستجد عبدالرحمن على محمود احمد ٢٧

 ١٣٢٨ مستجد عبدالرحمن مجاهد احمد عبدالباقى ٢٨

 ١٣٢٩ مستجد عبدالرحمن محسن عبدالرحمن محمد ٢٩

 ١٣٣٠ مستجد عبدالرحمن محمد فولى عبدالرازق ٣٠

 

  



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 

 
 

 

 (١٢لجنة رقم )

 

 الجلوسرقم  حالة القيد االسم م

 ١٣٣١ مستجد عبدالرحمن محى الدين جميل حيدر ١

 ١٣٣٢ مستجد عبدالرحمن مهدى سيد محمد ٢

 ١٣٣٣ مستجد عبدالغنى عثمان عبدالنعيم عبدالغنى ٣

 ١٣٣٤ مستجد عبدهللا ابراهيم محمود عفيفي ٤

 ١٣٣٥ مستجد عبدهللا بدر بكرى محمد ٥

 ١٣٣٦ مستجد عبدهللا حسنى عبدالصبور حسانين ٦

 ١٣٣٧ مستجد عبدهللا ربيع عبدالمحسن احمد ٧

 ١٣٣٨ مستجد عبدهللا على محمد على حسان ٨

 ١٣٣٩ مستجد عبدهللا على محمد على فرغل ٩

 ١٣٤٠ مستجد عبدهللا محمود زهرى خطاب ١٠

 ١٣٤١ مستجد عبدهللا مهدى عبد العزيز عبدالباقى ١١

 ١٣٤٢ مستجد عبدالمالك جمال عبدالمالك على ١٢

 ١٣٤٣ مستجد عبدالمنعم ابوجامع عبدالمنعم ابراهيم ١٣

 ١٣٤٤ باق عرفات عبد الرحمن يوسف انور ١٤

 ١٣٤٥ مستجد عصام ابراهيم محمد حسين ١٥

 ١٣٤٦ مستجد عصام صالح حسن عبد هللا ١٦

 ١٣٤٧ باق عالء اشرف توفيق هارون ١٧

 ١٣٤٨ مستجد عالء الدين عبد الناصر حسن ابو الليل ١٨

 ١٣٤٩ مستجد عالء الدين محمد شوقى جفالن ١٩

 ١٣٥٠ مستجد عالء حسن محمد حسن ٢٠

 ١٣٥١ باق عالء سعيد محمد الصغير محمود ٢١

 ١٣٥٢ مستجد عالء عيد مرعى عبدالرحمن ٢٢

 ١٣٥٣ مستجد عالء محمد احمد محمود ٢٣

 ١٣٥٤ باق عالء محمد عبد الجواد محمد على ٢٤

 ١٣٥٥ باق فخرى سيدعالء مدين  ٢٥

 ١٣٥٦ مستجد على ابوالحسين زيدان محمد ٢٦

 ١٣٥٧ مستجد على احمد عبد اللطيف على ٢٧

 ١٣٥٨ مستجد على احمد فتحى اسماعيل ٢٨

 ١٣٥٩ مستجد على الدين احمد محمد محمود ٢٩

 ١٣٦٠ باق على رجب على احمد ٣٠

   

 
   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (١٣لجنة رقم ) 

 

 

 رقم الجلوس القيدحالة  االسم م

 ١٣٦١ باق على رمضان رشدى سيد ١

 ١٣٦٢ مستجد على عامر على عبداللطيف ٢

 ١٣٦٣ مستجد على عبد الخالق على لبيب ٣

 ١٣٦٤ مستجد على محمد عبد الحميد عمر ٤

 ١٣٦٥ مستجد على محمود عبدالعزيز صاوى ٥

 ١٣٦٦ مستجد على نورالدين سيد محمد ٦

 ١٣٦٧ مستجد عماد سيدهم عبد المسيح فلتس ٧

 ١٣٦٨ مستجد عمر ابراهيم عبدالستار جنيدى ٨

 ١٣٦٩ مستجد عمر احمد محمد ابراهيم ٩

 ١٣٧٠ باق عمر احمد محمد محمد مهدي ١٠

 ١٣٧١ باق عمر اشرف عمر عبد الحميد ١١

 ١٣٧٢ باق عمر جمال محمد على ابراهيم ١٢

 ١٣٧٣ باق الوهابعمر حربى حيدر عبد  ١٣

 ١٣٧٤ مستجد عمر حسن احمد ابراهيم ١٤

 ١٣٧٥ مستجد عمر حسين عمر مصطفى ١٥

 ١٣٧٦ مستجد عمر سلطان خلف حماد ١٦

 ١٣٧٧ مستجد عمر سيد حسام الدين احمد ١٧

 ١٣٧٨ مستجد عمر صالح الدين حلمى محمد ١٨

 ١٣٧٩ مستجد عمر عادل يحى محمد ١٩

 ١٣٨٠ مستجد عمر عبدهللا احمد حسن ٢٠

 ١٣٨١ مستجد عمر على محمد عبدالجواد ٢١

 ١٣٨٢ مستجد عمر فتحى محمد فيض ٢٢

 ١٣٨٣ باق عمر محمد احمد قطب ٢٣

 ١٣٨٤ مستجد عمر محمد صالح الدين طه عبدالحليم ٢٤

 ١٣٨٥ باق عمر محمد عفيفى محمد ٢٥

 ١٣٨٦ باق عمر محمد عمر مهران ٢٦

 ١٣٨٧ مستجد عمر مطراوى انور دياب ٢٧

 ١٣٨٨ باق عمر ناجح محمد عبد الحميد ٢٨

 ١٣٨٩ مستجد عمرو صافى عبدالمولى عبدالسالم ٢٩

 ١٣٩٠ مستجد عمرو فتحى محمد حسن ٣٠

   

 

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (١٤لجنة رقم )

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٣٩١ مستجد عمرو محمد صادق محمد ١

 ١٣٩٢ مستجد عيسى عبدالرحيم محمد حسن ٢

 ١٣٩٣ مستجد فادى عماد توفيق برسوم ٣

 ١٣٩٤ مستجد فارس محمد السيد خليل ٤

 ١٣٩٥ مستجد فاروق محمد فاروق محمد سليمان ٥

 ١٣٩٦ مستجد فاروق محمد فاروق محمد على عثمان ٦

 ١٣٩٧ مستجد فتحى عماد الدين معتمد فهمى ٧

 ١٣٩٨ مستجد فيصل محمد توفيق عبدالجيد ٨

 ١٣٩٩ باق احمد صابر سيد حسنكريم  ٩

 ١٤٠٠ مستجد كريم اشرف حسين ابراهيم ١٠

 ١٤٠١ باق كريم جمال هاشم عبد اللطيف ١١

 ١٤٠٢ مستجد كريم خلف مصطفى عبدالجليل ١٢

 ١٤٠٣ باق كريم ربيع رياض راشد ١٣

 ١٤٠٤ باق كريم رجب على مهنى فولي ١٤

 ١٤٠٥ باق كريم طارق عبد العزيز هاشم ١٥

 ١٤٠٦ مستجد كريم عاطف عبد العظيم عبد النعيم ١٦

 ١٤٠٧ مستجد كريم عبد الشافى جاد الرب حسن ١٧

 ١٤٠٨ مستجد كريم عصام صادق محمد ١٨

 ١٤٠٩ باق كريم عالء سيد عبد العزيز ١٩

 ١٤١٠ باق كريم على امام محمد ٢٠

 ١٤١١ مستجد كريم على حلمى عبد المجيد ٢١

 ١٤١٢ مستجد احمد عبدالجواد كريم فتحى ٢٢

 ١٤١٣ باق كريم فراج جمعه يوسف محمد ٢٣

 ١٤١٤ مستجد كريم محمد ثابت عمر ٢٤

 ١٤١٥ باق كريم محمد حامد محمد ٢٥

 ١٤١٦ باق كريم محمد حسين سيد ٢٦

 ١٤١٧ باق كريم محمد عبد الكريم عرفان ٢٧

 ١٤١٨ باق كريم محمد فؤاد مرسي ٢٨

 ١٤١٩ باق حسانين كريم محمود صادق ٢٩

 ١٤٢٠ مستجد كريم ناجى ابراهيم زيان ٣٠

 

 

 
 

 

 
 
 
 

  

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (١٥لجنة رقم )

 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٤٢١ مستجد كريم نصر محمد عبد الحليم ١

 ١٤٢٢ باق كيرلس بدر سمير حنا ٢

 ١٤٢٣ مستجد كيرلس رفيق ماهر صاروفيم ٣

 ١٤٢٤ مستجد كيرلس عادل سعد شحاته ٤

 ١٤٢٥ مستجد مؤمن حسين عبدالعليم عبدالوهاب ٥

 ١٤٢٦ مستجد مارتن عماد انور زكى ٦

 ١٤٢٧ باق مارك سمير مارى زخاري ٧

 ١٤٢٨ مستجد ماركو عماد عطيه غبلاير ٨

 ١٤٢٩ مستجد مجدى رمسيس سمير منصور ٩

 ١٤٣٠ مستجد محسن يحى هلباوى على ١٠

 ١٤٣١ مستجد محمد أحمد سنوسى عثمان ١١

 ١٤٣٢ مستجد محمد ابراهيم احمد على ١٢

 ١٤٣٣ مستجد محمد ابراهيم على هاشم ١٣

 ١٤٣٤ مستجد محمد ابراهيم محمد يوسف ١٤

 ١٤٣٥ مستجد محمد ابو بكر احمد ابو بكر ١٥

 ١٤٣٦ مستجد محمد احمد ابراهيم عبد هللا ١٦

 ١٤٣٧ مستجد محمد احمد احمد عبد هللا ١٧

 ١٤٣٨ مستجد احمد تونى اسماعيلمحمد  ١٨

 ١٤٣٩ باق محمد احمد حسن متولي ١٩

 ١٤٤٠ مستجد محمد احمد حسين احمد ٢٠

 ١٤٤١ باق محمد احمد رجب عبد الرحمن ٢١

 ١٤٤٢ مستجد محمد احمد صبحى عبد الجواد ٢٢

 ١٤٤٣ مستجد محمد احمد عبدالصبور عبدالواحد ٢٣

 ١٤٤٤ مستجد محمد احمد عزام محمد ٢٤

 ١٤٤٥ باق محمد احمد لطفى احمد ٢٥

 ١٤٤٦ مستجد محمد احمد محمد عبدالرحمن ٢٦

 ١٤٤٧ مستجد محمد احمدالسيد محمد احمد ٢٧

 ١٤٤٨ مستجد محمد اسامه فاضل محمد ٢٨

 ١٤٤٩ مستجد محمد اسامه فتحى محمد ٢٩

 ١٤٥٠ مستجد محمد اسماعيل على احمد ٣٠

   

 

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (١٦لجنة رقم )

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٤٥١ مستجد محمد اشرف طه احمد ١

 ١٤٥٢ مستجد محمد اشرف عبد هللا توفيق ٢

 ١٤٥٣ مستجد محمد اشرف محمد حسن ٣

 ١٤٥٤ باق محمد اشرف محمد عبد العزيز ٤

 ١٤٥٥ مستجد محمد ايمن محمد مدحت ٥

 ١٤٥٦ مستجد محمد باسم ممدوح محمد ٦

 ١٤٥٧ مستجد عبدالظاهر محمدمحمد جابر  ٧

 ١٤٥٨ باق محمد جمال حافظ عبد المجيد ٨

 ١٤٥٩ باق محمد جمال عبد الرشيد حسن ٩

 ١٤٦٠ مستجد محمد جمال فؤاد محمد ١٠

 ١٤٦١ مستجد محمد جمال محمد على ١١

 ١٤٦٢ مستجد محمد حامد فتحى عبد الحكيم ١٢

 ١٤٦٣ باق محمد حجاج محمد يوسف ١٣

 ١٤٦٤ مستجد حربى محمد مصطفىمحمد  ١٤

 ١٤٦٥ مستجد محمد حسانين على محمد ١٥

 ١٤٦٦ باق محمد حسن ابراهيم عطية ١٦

 ١٤٦٧ مستجد محمد حسن سيف محمد ١٧

 ١٤٦٨ مستجد محمد حسن عبدالرازق محمد ١٨

 ١٤٦٩ باق محمد حسن محمد سليمان ١٩

 ١٤٧٠ مستجد محمد حسين سعد كامل ٢٠

 ١٤٧١ مستجد محمدمحمد حسين على  ٢١

 ١٤٧٢ باق محمد حسين محمد حسين محمد ٢٢

 ١٤٧٣ باق محمد حسين محمد محمد نزالوي ٢٣

 ١٤٧٤ باق محمد حماد عامر محمد ٢٤

 ١٤٧٥ مستجد محمد حماده السيد محمد ٢٥

 ١٤٧٦ باق محمد حماده محفوظ محمود ٢٦

 ١٤٧٧ باق محمد حمدى ابو الليل ابراهيم ٢٧

 ١٤٧٨ مستجد محمود جابر محمد حنفى ٢٨

 ١٤٧٩ باق محمد خضر منصور عبد القادر ٢٩

 ١٤٨٠ مستجد محمد خلف احمد حسن ٣٠

   

 
 

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (١٧لجنة رقم )

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٤٨١ مستجد محمد خلف ذكى محمد ١

 ١٤٨٢ مستجد محمد خلف عبدالشافى عبدالحكيم ٢

 ١٤٨٣ باق محمد ربيعى مختار فهمي ٣

 ١٤٨٤ مستجد محمد رجب توفيق عيسي ٤

 ١٤٨٥ مستجد محمد رضا محمد الداخلى احمد ٥

 ١٤٨٦ باق محمد رمضان محمود هريدي ٦

 ١٤٨٧ مستجد محمد سامح محمد عبدالصمد ٧

 ١٤٨٨ مستجد محمد سامى محمد عبدالنعيم ٨

 ١٤٨٩ باق محمد سعداوى ابو العيون عبد الحميد ٩

 ١٤٩٠ باق عبد الحكيم محمودمحمد سعيد  ١٠

 ١٤٩١ مستجد محمد سليمان راضى طلب ١١

 ١٤٩٢ مستجد محمد سمير إبراهيم محمد ١٢

 ١٤٩٣ مستجد محمد سمير عبدالحكيم متولى ١٣

 ١٤٩٤ مستجد محمد سمير محمد محمد ١٤

 ١٤٩٥ باق محمد سيد على عبد الحميد ١٥

 ١٤٩٦ مستجد محمد سيد محمد ابراهيم ١٦

 ١٤٩٧ باق محمد سيد محمد الصغير محمد ١٧

 ١٤٩٨ باق محمد شعماش توفيق علي ١٨

 ١٤٩٩ مستجد محمد صابر حسن محمد ١٩

 ١٥٠٠ مستجد محمد صابر محمد تغيان ٢٠

 ١٥٠١ مستجد محمد صبحى حسنى عبدالحليم ٢١

 ١٥٠٢ باق محمد صدقى امين عبد الغني ٢٢

 ١٥٠٣ مستجد محمد صالح بكر حسب هللا ٢٣

 ١٥٠٤ باق محمد صالح عبد الاله سليمان عبد الاله ٢٤

 ١٥٠٥ مستجد محمد صالح على احمد ٢٥

 ١٥٠٦ مستجد محمد صيام رمضان محمد عبد العال ٢٦

 ١٥٠٧ مستجد محمد طه عبدالدايم محمد ٢٧

 ١٥٠٨ مستجد محمد طه محمد عبد المنعم ٢٨

 ١٥٠٩ مستجد محمد عبد الحميد صبره ابوزيد ٢٩

 ١٥١٠ باق محمد عبد الرحمن فتحى محمد ٣٠

 
 
 

 

 
 
 

  

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (١٨لجنة رقم )

 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٥١١ مستجد محمد عبد الرحيم احمد عبد الرحمن ١

 ١٥١٢ باق محمد عبد القادر عزت محمد ٢

 ١٥١٣ باق محمد عبد المنعم عبد الرحمن عبد الجابر ٣

 ١٥١٤ باق الوهاب ابراهيممحمد عبد المنعم عبد  ٤

 ١٥١٥ مستجد محمد عبدالباقى محمد احمد ٥

 ١٥١٦ مستجد محمد عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح ٦

 ١٥١٧ مستجد محمد عبدالمعز محمد ابوزيد ٧

 ١٥١٨ مستجد محمد عثمان محمد عبدالقادر ٨

 ١٥١٩ مستجد محمد عدنان محمد محمود ٩

 ١٥٢٠ باق محمد عزت محمد سعيد ١٠

 ١٥٢١ باق محمد عصام كامل سيد ١١

 ١٥٢٢ مستجد محمد عصام محمد طلعت ١٢

 ١٥٢٣ باق محمد عالء الدين محمد عبد الحميد ١٣

 ١٥٢٤ مستجد محمد عالء الدين محمد عبد الغنى ١٤

 ١٥٢٥ مستجد محمد عالء انور محمد ١٥

 ١٥٢٦ باق محمد عالء حشمت مخيمر ١٦

 ١٥٢٧ مستجد محمد على خيرى ابراهيم ١٧

 ١٥٢٨ مستجد محمد على شعراوى عبدالباقى ١٨

 ١٥٢٩ مستجد محمد على عبدالحميد عبدالرحمن ١٩

 ١٥٣٠ مستجد محمد على عبدالعظيم ريدي ٢٠

 ١٥٣١ مستجد محمد على محمد علي ٢١

 ١٥٣٢ مستجد محمد عماد مندى صادق ٢٢

 ١٥٣٣ مستجد محمد عيد محمدالصغير محمد ٢٣

 ١٥٣٤ مستجد زين احمد محمد فتحى ٢٤

 ١٥٣٥ مستجد محمد كحالوى مهدى عبدالحافظ ٢٥

 ١٥٣٦ مستجد محمد كمال محمد محمد ٢٦

 ١٥٣٧ مستجد محمد مؤمن حسين كامل ٢٧

 ١٥٣٨ باق محمد ماهر عبد العزيز احمد ٢٨

 ١٥٣٩ باق محمد مجدى ابو حسيبه محمد ٢٩

 ١٥٤٠ باق محمد مجدى جالل حلمى السيد ٣٠

 

 

 
 

 

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (١٩لجنة رقم )

 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٥٤١ باق محمد مجدى عطيه خليل ١

 ١٥٤٢ باق محمد مجدى محمد عمران ٢

 ١٥٤٣ مستجد محمد محسن عبد الحكيم يوسف ٣

 ١٥٤٤ مستجد محمد محمد حسانين احمد ٤

 ١٥٤٥ مستجد محمد محمد حسن على ٥

 ١٥٤٦ باق محمد محمد عبد هللا محمد ٦

 ١٥٤٧ باق محمد محمد عبد المنعم محمد ٧

 ١٥٤٨ مستجد محمد محمود عبدالمنعم احمد ٨

 ١٥٤٩ مستجد محمد محمود على عبد الباقى ٩

 ١٥٥٠ باق محمد محمود مصطفى احمد ١٠

 ١٥٥١ مستجد محمد محمود هالل محمد ١١

 ١٥٥٢ مستجد محمد محى الدين أحمد فؤاد عبد المنعم ١٢

 ١٥٥٣ باق محمد مختار خلف عبد الحفيظ ١٣

 ١٥٥٤ مستجد محمد مدان فهمى حفنى ١٤

 ١٥٥٥ مستجد محمد مدحت محمد محمد ١٥

 ١٥٥٦ باق محمد مرعى خلف محمود ١٦

 ١٥٥٧ باق محمد مصطفى على اسماعيل ١٧

 ١٥٥٨ باق محمد مصطفى ماضى عبد الغني ١٨

 ١٥٥٩ مستجد محمد مصطفى محمد ربيع مصطفى ١٩

 ١٥٦٠ مستجد محمد مصطفى محمد رحيم ٢٠

 ١٥٦١ مستجد محمد مفتاح عبد هللا محمود ٢١

 ١٥٦٢ مستجد محمد منصور عمار الشاعت ٢٢

 ١٥٦٣ مستجد محمد ناجح توفيق على ٢٣

 ١٥٦٤ باق محمد ناجح محمود احمد ٢٤

 ١٥٦٥ مستجد محمد ناصر ابراهيم شاكر ٢٥

 ١٥٦٦ مستجد محمد ناصر عمر عبدالحكيم ٢٦

 ١٥٦٧ مستجد محمد ناصر محمد عبد الرحيم ٢٧

 ١٥٦٨ مستجد محمد ناصر نصار عبدالباقى ٢٨

 ١٥٦٩ مستجد محمد نبيل تونى خلف ٢٩

 ١٥٧٠ مستجد محمد هارون محمد توني ٣٠

   

 
 
 
 

  

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (٢٠لجنة رقم ) 

 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٥٧١ باق محمد هانى فاروق رجب ١

 ١٥٧٢ باق محمد وجيه عبد الحميد محمود ٢

 ١٥٧٣ مستجد محمد وحيد حسن عبد العال ٣

 ١٥٧٤ مستجد محمد وحيد حمدان عرابى ٤

 ١٥٧٥ مستجد محمد وفيق محمد على ٥

 ١٥٧٦ مستجد محمد ياسر محمد حافظ ٦

 ١٥٧٧ مستجد محمد ياسر محمد خيرى ٧

 ١٥٧٨ باق محمد ياسر محمد محمد السيد ٨

 ١٥٧٩ مستجد محمود احمد حسن البنا بكير ٩

 ١٥٨٠ مستجد محمود احمد عزت عبد الحفيظ عبد العال ١٠

 ١٥٨١ مستجد محمود اسماعيل حسين اسماعيل ١١

 ١٥٨٢ مستجد محمود النوبى عبدالغنى عبدالعال ١٢

 ١٥٨٣ مستجد محمود انور راضى عبدالسالم ١٣

 ١٥٨٤ مستجد محمود جالل على خلف ١٤

 ١٥٨٥ مستجد محمود جمال عبدهللا عبدالاله ١٥

 ١٥٨٦ مستجد محمود جمال نافع ابراهيم ١٦

 ١٥٨٧ باق محمود حمدى الهادى محمد ١٧

 ١٥٨٨ مستجد محمود خلف ابراهيم احمد ١٨

 ١٥٨٩ باق محمود رضا عبد الحميد عبد العزيز ١٩

 ١٥٩٠ مستجد محمود زين الدين محمد انور ٢٠

 ١٥٩١ مستجد احمد محمود سعد ناجى ٢١

 ١٥٩٢ مستجد محمود سلمان سيد عبدالعليم ٢٢

 ١٥٩٣ مستجد محمود سيد خليفه على ٢٣

 ١٥٩٤ باق محمود سيد قاسم محمد ٢٤

 ١٥٩٥ مستجد محمود صالح الدين عيد صابر ٢٥

 ١٥٩٦ مستجد محمود عادل ابوالسعود عبدالستار ٢٦

 ١٥٩٧ باق محمود عبد الحليم محمد عبد الحليم ٢٧

 ١٥٩٨ مستجد محمود عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ٢٨

 ١٥٩٩ باق محمود عبد العزيز على حسين ٢٩

 ١٦٠٠ باق محمود عبد المعتمد محمد محمد ٣٠

 
 
 

 

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 
 (٢١لجنة رقم )

 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٦٠١ باق محمود عماد على احمد هاشم ١

 ١٦٠٢ باق محمود عمر بديع محمد ٢

 ١٦٠٣ مستجد محمود عمر عبد المعبود عبد الرحمن ٣

 ١٦٠٤ مستجد محمود فاروق عبدالحكيم محمد ٤

 ١٦٠٥ مستجد محمود فايز عبد المنعم على ٥

 ١٦٠٦ مستجد محمود فايز محمد عبدالباسط ٦

 ١٦٠٧ مستجد محمود فتحى حمدى محمد ٧

 ١٦٠٨ مستجد محمود قاضى هيبه عبد الحميد ٨

 ١٦٠٩ مستجد محمود مجدى احمد مهدى ٩

 ١٦١٠ مستجد محمود مجدى فتحى سلطان ١٠

 ١٦١١ مستجد محمود محسن سعد زغلول حسن ١١

 ١٦١٢ باق محمود محمد ابو العزايم عبد العظيم ١٢

 ١٦١٣ مستجد محمود محمد سعد اصمعى ١٣

 ١٦١٤ باق محمود محمد شحاته محمود ١٤

 ١٦١٥ مستجد علىمحمود محمد عبد الحميد  ١٥

 ١٦١٦ مستجد محمود محمد على شحاته ١٦

 ١٦١٧ مستجد محمود محمد قمصان عبدالمالك ١٧

 ١٦١٨ مستجد محمود محمد محمد فيض سعداوى ١٨

 ١٦١٩ مستجد محمود محمد محمود عبدالحكيم ١٩

 ١٦٢٠ مستجد محمود محمد محمود محمد ٢٠

 ١٦٢١ باق محمود محمد نجيب عبد الوهاب ٢١

 ١٦٢٢ مستجد محمود محمد يوسف فراج ٢٢

 ١٦٢٣ مستجد محمود مصطفى فتحى احمد ٢٣

 ١٦٢٤ مستجد محمود ناصر علم الدين سالم ٢٤

 ١٦٢٥ مستجد محمود نبيل ظريف محمد ٢٥

 ١٦٢٦ مستجد محمود هشام محمد عبد الحليم ٢٦

 ١٦٢٧ مستجد محمود هنى محمود علي ٢٧

 ١٦٢٨ مستجد محمود ياسين الحسينى ياسين ٢٨

 ١٦٢٩ مستجد مرسى عاطف خلف هللا سيف ٢٩

 ١٦٣٠ مستجد مرعى على مرعى على ٣٠

 

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 
 (٢٢لجنة رقم )

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٦٣١ مستجد مروان حسين خلف على عيسى ١

 ١٦٣٢ مستجد مروان عماد فتحى قاسم ٢

 ١٦٣٣ مستجد مصطفى احمد رفعت محمد ٣

 ١٦٣٤ مستجد احمد عبد الوهاب عبد العزيزمصطفى  ٤

 ١٦٣٥ مستجد مصطفى احمد عبده ابراهيم ٥

 ١٦٣٦ مستجد مصطفى احمد فؤاد على ٦

 ١٦٣٧ مستجد مصطفى ايمن احمد عطوان ٧

 ١٦٣٨ مستجد مصطفى جمال عبدالغنى صالح ٨

 ١٦٣٩ باق مصطفى حسن احمد محمد جاد ٩

 ١٦٤٠ مستجد مصطفى حسين شتيوى حسن ١٠

 ١٦٤١ باق مصطفى حسين صادق محمد ١١

 ١٦٤٢ مستجد مصطفى راوى ابواليزيد محمد ١٢

 ١٦٤٣ مستجد مصطفى ربيع مندوه احمد ١٣

 ١٦٤٤ مستجد مصطفى رضا عبد الحميد حسن ١٤

 ١٦٤٥ مستجد مصطفى رضا عبد اللطيف حسين ١٥

 ١٦٤٦ مستجد مصطفى سعد محمد عبدالموجود ١٦

 ١٦٤٧ باق مصطفى سيد ذكى سيد ١٧

 ١٦٤٨ مستجد مصطفى سيد كمال عبد الظاهر ١٨

 ١٦٤٩ مستجد مصطفى شواط على عثمان ١٩

 ١٦٥٠ باق مصطفى صافى محمد عيسى ٢٠

 ١٦٥١ باق مصطفى صالح مبارك حسن ٢١

 ١٦٥٢ مستجد مصطفى عادل محمود احمد ٢٢

 ١٦٥٣ مستجد مصطفى عبدالصبور عبدالحليم عبدالصبور ٢٣

 ١٦٥٤ مستجد مصطفى عصام الدين محمد الطيبى محمود ٢٤

 ١٦٥٥ باق مصطفى فتحى محمد سيد ٢٥

 ١٦٥٦ مستجد مصطفى محمد جالل عبدالمقصود ٢٦

 ١٦٥٧ مستجد مصطفى محمد رجب عبدالمهيمن ٢٧

 ١٦٥٨ مستجد مصطفى محمد رمضان محمد ٢٨

 ١٦٥٩ مستجد مصطفى محمد سيد احمد ٢٩

 ١٦٦٠ مستجد محمودمصطفى محمد عباس  ٣٠

 
 
 

 

   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (٢٣لجنة رقم )
 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٦٦١ باق مصطفى محمد لطفى حسين ١

 ١٦٦٢ باق مصطفى محمد مكرم امين ٢

 ١٦٦٣ مستجد مصطفى محمود عبد الحكيم محمود ٣

 ١٦٦٤ باق بعذر مصطفى نادى عبدالمقصود محمود ٤

 ١٦٦٥ مستجد عبدالحكيممعتز أشرف زكريا  ٥

 ١٦٦٦ مستجد معتز ايمن احمد محمد ٦

 ١٦٦٧ مستجد معتز محمد فولى يوسف ٧

 ١٦٦٨ باق معتز محمد كمال الدين علي ٨

 ١٦٦٩ مستجد منتصر خلف كامل على ٩

 ١٦٧٠ باق منتصر فوزى عبد الحكيم احمد سعد ١٠

 ١٦٧١ مستجد منير محمد منير عبدالنبى محمد ١١

 ١٦٧٢ مستجد محمد اسماعيل غريبمهاب  ١٢

 ١٦٧٣ مستجد مهاب محمد مكاوى ابو العال ١٣

 ١٦٧٤ مستجد مهاب محمود عز الدين عبد الحى حسن ١٤

 ١٦٧٥ مستجد مهاد عيد محمد عبدالرحمن ١٥

 ١٦٧٦ باق موسى حمدى موسى عبد الرحيم حسن ١٦

 ١٦٧٧ مستجد مينا جابر غول عوض ١٧

 ١٦٧٨ مستجد مينا سامى عزيز لبيب ١٨

 ١٦٧٩ مستجد مينا عادل عياد قزمان ١٩

 ١٦٨٠ مستجد مينا عاطف رمضان مرقص ٢٠

 ١٦٨١ مستجد مينا نادى شكرى عبدالمالك ٢١

 ١٦٨٢ باق نادر احمد عوض عبد العليم ٢٢

 ١٦٨٣ مستجد نبيل حازم فاروق محمد ٢٣

 ١٦٨٤ باق نجاتى عماد الدين حافظ يوسف ٢٤

 ١٦٨٥ مستجد محمد مصطفينورالدين احمد  ٢٥

 ١٦٨٦ مستجد هادى ايمن ممدوح محمد ٢٦

 ١٦٨٧ مستجد هادى فولى صالح عبدالعال ٢٧

 ١٦٨٨ مستجد هارون محمد السيد احمد ٢٨

 ١٦٨٩ مستجد هانى جورجى سيد خليل ٢٩

 ١٦٩٠ مستجد هشام احمد فؤاد محمد ٣٠

 

 
 
 

 

 
   

   



 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (٢٤لجنة رقم )
 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٦٩١ مستجد هشام جابر عبد الجواد محمود ١

 ١٦٩٢ مستجد هشام شعبان فاروق على ٢

 ١٦٩٣ مستجد هشام صالح عبد الصالحين بدران ٣

 ١٦٩٤ مستجد هشام عبد البديع سيد على ٤

 ١٦٩٥ باق هشام محمد ابراهيم خالف ٥

 ١٦٩٦ باق هشام هانى احمد شحاته ٦

 ١٦٩٧ مستجد العليم مصطفىهالل طه عبد  ٧

 ١٦٩٨ مستجد همام مرسى عبد العليم محمد ٨

 ١٦٩٩ باق هيثم محمود محمد محمد ٩

 ١٧٠٠ باق وائل محمود شوقى نجيب ١٠

 ١٧٠١ مستجد وجدى محمد عبدهللا احمد ١١

 ١٧٠٢ مستجد وسيم رجب ربيع على ١٢

 ١٧٠٣ باق وليد صالح عبد المعز عبد الغني ١٣

 ١٧٠٤ مستجد رأفت طه سيدياسر  ١٤

 ١٧٠٥ مستجد ياسر عبد الناصر رشدى حسن ١٥

 ١٧٠٦ باق يحى عصام جمال احمد ١٦

 ١٧٠٧ باق يحيى طاهر على بدوي ١٧

 ١٧٠٨ مستجد يوسف احمد عيد احمد ١٨

 ١٧٠٩ مستجد يوسف رجب ماضى احمد ١٩

 ١٧١٠ مستجد يوسف محمد احمد طلبه ٢٠

 ١٧١١ مستجد يوسف ناصر عباس احمد ٢١

 


