
 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 (25رقم)لجنة 
 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٧١2 مستجد ابتكار منير محمد عمران  ١

 ١٧١٣ مستجد ابتهال صفوت محمود عبدالعزيز  2

 ١٧١٤ مستجد اروى خالد احمد شعبان  ٣

 ١٧١5 مستجد اروى شادى ازهرى مصطفى  ٤

 ١٧١٦ مستجد اسراء احمد محمد عبد العاطي  5

 ١٧١٧ مستجد اسامه رمضان عبدالسميعاسراء   ٦

 ١٧١٨ مستجد اسراء اسماعيل رشدى مهني  ٧

 ١٧١٩ مستجد اسراء باسم عبد المطلب عبد المجيد  ٨

 ١٧2٠ مستجد اسراء جابر فوزى على  ٩

 ١٧2١ مستجد اسراء جمال حسين عبد العزيز  ١٠

 ١٧22 مستجد اسراء خالد عبد العزيز على  ١١

 ١٧2٣ مستجد محمد محموداسراء ربيع   ١2

 ١٧2٤ باق اسراء زكريا شعبان كامل  ١٣

 ١٧25 مستجد اسراء سيد عبدالحميد عبدالجواد  ١٤

 ١٧2٦ باق اسراء عادل عبوده نجيب  ١5

 ١٧2٧ مستجد اسراء عبد الحميد محمد احمد  ١٦

 ١٧2٨ مستجد اسراء عبدالرازق حسن محمد  ١٧

 ١٧2٩ مستجد اسراء عبدالستار درويش عايد  ١٨

 ١٧٣٠ مستجد اسراء على ابراهيم حسن  ١٩

 ١٧٣١ مستجد اسراء فتح هللا محمود مصطفى  2٠

 ١٧٣2 باق اسراء محسن ربيع احمد خضر  2١

 ١٧٣٣ مستجد اسراء محمود يوسف مصطفى  22

 ١٧٣٤ مستجد اسراء مختار نبيل بهنساوى  2٣

 ١٧٣5 مستجد اسراء موفق احمد حسن  2٤

 ١٧٣٦ مستجد اسراء ناصر زكى مرسي  25

 ١٧٣٧ مستجد اسماء ابوبكر محمد الخياط عبد المجيد  2٦

 ١٧٣٨ باق اسماء جمال الدين عبد المعبود محمد  2٧

 ١٧٣٩ مستجد اسماء حسانين احمد حسين  2٨

 ١٧٤٠ باق اسماء عادل خلف على  2٩

 ١٧٤١ مستجد اسماء عبدالناصر عبدالسميع عامر  ٣٠

 

 
 

 

 

 

   

   



 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 

 (2٦رقم)لجنة 
 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٧٤2 مستجد اسماء عالء صالح نصر  ١

 ١٧٤٣ مستجد اسماء محمد حيضر عباس  2

 ١٧٤٤ مستجد اسماء محمد سيد عبدالغنى  ٣

 ١٧٤5 مستجد اسيا رجب محمدالصغير محمد  ٤

 ١٧٤٦ مستجد اسيا عمر على اسماعيل  5

 ١٧٤٧ مستجد احمد خلف هللا محمداالء   ٦

 ١٧٤٨ باق االء اسامه احمد سيبويه  ٧

 ١٧٤٩ باق االء حجازى محمد عبد اللطيف محمد  ٨

 ١٧5٠ مستجد االء ربيع سيد محمد على  ٩

 ١٧5١ باق االء محمد خالف خلف هللا  ١٠

 ١٧52 مستجد االء محمد زكى احمد  ١١

 ١٧5٣ مستجد االء محمود رفعت عبد االه  ١2

 ١٧5٤ مستجد االء مصطفى محمود مهنى  ١٣

 ١٧55 مستجد االء نبيل عبدالعال سيد  ١٤

 ١٧5٦ مستجد االء يحى عبد الرحمن سيد  ١5

 ١٧5٧ مستجد الشيماء رضا جاد المولى عبد الحكيم  ١٦

 ١٧5٨ باق الشيماء رضا ناجح جابر  ١٧

 ١٧5٩ مستجد الهام ابراهيم محمد الصغير محمد  ١٨

 ١٧٦٠ مستجد ام هاشم ربيع عبدالمطلب عبدالمقصود  ١٩

 ١٧٦١ باق امال مختار سيد شفيق  2٠

 ١٧٦2 مستجد امانى خالد ابراهيم محمد  2١

 ١٧٦٣ مستجد امانى سيد حسين عبدهللا  22

 ١٧٦٤ باق امل ابو السعود عبد الرشيد سيد  2٣

 ١٧٦5 مستجد امل حسن ثابت ابراهيم  2٤

 ١٧٦٦ مستجد امل فرج شعبان كامل  25

 ١٧٦٧ مستجد امنه محمد احمد حسن  2٦

 ١٧٦٨ مستجد امنيه حسنى عبد الظاهر محمد  2٧

 ١٧٦٩ باق امنيه صابر احمد محمود  2٨

 ١٧٧٠ مستجد امنيه عبد القادر محمد عبد القادر  2٩

 ١٧٧١ مستجد امنيه عالء محمد البيومى  ٣٠

 

 
  

 

 

   

   



 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 

 

 (2٧رقم)لجنة 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٧٧2 مستجد امنيه على محمد محمد  ١

 ١٧٧٣ مستجد امنيه فتحى جمعه على  2

 ١٧٧٤ مستجد امنيه ماهر محمد محمد  ٣

 ١٧٧5 مستجد امنيه محمد عبدالحميد عبدالفتاح  ٤

 ١٧٧٦ مستجد امنيه يسرى مرعى محمد  5

 ١٧٧٧ مستجد اميره احمد خميس محمود  ٦

 ١٧٧٨ مستجد اميره احمد صابر احمد  ٧

 ١٧٧٩ باق اميره خالد احمد محمد  ٨

 ١٧٨٠ مستجد اميره طلعت محمد توفيق  ٩

 ١٧٨١ مستجد اميره عادل حسين عبدالعزيز  ١٠

 ١٧٨2 مستجد اميره عكاشه عبدالوهاب عبدالعليم  ١١

 ١٧٨٣ مستجد اميره عمر احمد على  ١2

 ١٧٨٤ مستجد عمر عبدالعزيز عثماناميره   ١٣

 ١٧٨5 مستجد اميره مفتاح احمد مفتاح  ١٤

 ١٧٨٦ باق انجى صبحى يوسف جرجس  ١5

 ١٧٨٧ مستجد انجى نبيل نصيف رياض  ١٦

 ١٧٨٨ مستجد ايات حسن انور على  ١٧

 ١٧٨٩ مستجد ايمان احمد موسى احمد  ١٨

 ١٧٩٠ مستجد ايمان حسين احمد على  ١٩

 ١٧٩١ مستجد ايمان خلف على محمود  2٠

 ١٧٩2 مستجد ايمان رمضان منصور برعى  2١

 ١٧٩٣ مستجد ايمان سالم على زين العابدين  22

 ١٧٩٤ باق ايمان سيد محمد عبد الجواد  2٣

 ١٧٩5 مستجد ايمان صالح عطيه محمود  2٤

 ١٧٩٦ مستجد ايمان عادل عبدالكريم محمد  25

 ١٧٩٧ مستجد النبى محمد احمدايمان عبدرب   2٦

 ١٧٩٨ مستجد ايمان عشماوى احمد شحاتة  2٧

 ١٧٩٩ مستجد ايمان فيصل سيد محمود  2٨

 ١٨٠٠ مستجد ايمان محمد احمد عبدهللا  2٩

 ١٨٠١ مستجد ايمان محمد محمد عبدالباسط  ٣٠

 

 

 

 

 

 

   

   



 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 

 

 

 

 (2٨رقم)لجنة 

 

 
 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٨٠2 باق ايه ابراهيم صابر اسماعيل  ١

 ١٨٠٣ مستجد ايه احمد تونى محمد  2

 ١٨٠٤ مستجد ايه جمال صالح موسى  ٣

 ١٨٠5 مستجد ايه حسن محمد سيد  ٤

 ١٨٠٦ مستجد ايه حسين مصطفى عثمان  5

 ١٨٠٧ باق ايه رجب حسين محمد  ٦

 ١٨٠٨ مستجد ايه رمضان احمد حسين  ٧

 ١٨٠٩ مستجد توفيق عبدالجوادايه شعبان   ٨

 ١٨١٠ باق ايه عامر حلمى عبد النبي  ٩

 ١٨١١ مستجد ايه عبد الرحمن محمد نور الدين عبد الرحمن  ١٠

 ١٨١2 مستجد ايه محمد ابوالوفا محمد  ١١

 ١٨١٣ باق ايه محمد خطاب احمد  ١2

 ١٨١٤ مستجد ايه محمود شلقامى كويس  ١٣

 ١٨١5 مستجد ايه مصطفى حمدى مهاود  ١٤

 ١٨١٦ مستجد ايه مصطفى راشد عبد الحليم  ١5

 ١٨١٧ مستجد بروك ماجد أسعد مجلي  ١٦

 ١٨١٨ مستجد بسمه رجب عبدالعظيم عبدالحكيم  ١٧

 ١٨١٩ مستجد بسمه عبدالمنعم فخرى حفنى  ١٨

 ١٨2٠ مستجد بسمه محسن رمضان محمود  ١٩

 ١٨2١ باق جهاد سيد حسين نصر  2٠

 ١٨22 مستجد رزق حنا جرجسجينا   2١

 ١٨2٣ مستجد حسناء رضا عبدالرحيم سيد  22

 ١٨2٤ مستجد حسناء فاروق عبد الحليم عبد الصبور  2٣

 ١٨25 مستجد حنان احمد محمد صالح محمد  2٤

 ١٨2٦ مستجد حنان ماجد حكيم كامل  25

 ١٨2٧ مستجد حنين سعد عبدالعظيم عباس  2٦

 ١٨2٨ مستجد داليا ايمن كمال احمد  2٧

 ١٨2٩ مستجد داليا رجب محمود رزق  2٨

 ١٨٣٠ مستجد داليا رضا جمعه عبدالحميد  2٩

 ١٨٣١ مستجد داليا على عز الدين على  ٣٠

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 

 

 (2٩رقم)لجنة 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٨٣2 مستجد دعاء ابوالعباس محمد عثمان على  ١

 ١٨٣٣ مستجد دعاء احمد رجب عبد الكافى  2

 ١٨٣٤ مستجد دعاء رمضان متولى بخيت  ٣

 ١٨٣5 مستجد دعاء محمد عبد المنعم عبد القادر  ٤

 ١٨٣٦ مستجد دعاء هاشم محمد حلمى السيد  5

 ١٨٣٧ مستجد دميانه عياد عيسى اسكندر  ٦

 ١٨٣٨ مستجد دنيا أحمد عبد المنعم أحمد  ٧

 ١٨٣٩ مستجد احمد هاشمدينا اشرف   ٨

 ١٨٤٠ مستجد دينا ربيع محمد الوردانى حسن  ٩

 ١٨٤١ مستجد رانا محمد عبدالستار سالم  ١٠

 ١٨٤2 مستجد راندا جمال مصطفى عبد الحكيم  ١١

 ١٨٤٣ مستجد رانيا حسنى محمود محمد  ١2

 ١٨٤٤ مستجد رانيا سمير احمد نمر  ١٣

 ١٨٤5 مستجد رانيا عالء عبد الستار محمد  ١٤

 ١٨٤٦ مستجد رباب محمد ممدوح عبدالمنعم عبد الرازق  ١5

 ١٨٤٧ مستجد رحاب سيد محمود مفتاح  ١٦

 ١٨٤٨ مستجد رحاب عادل محمد على ابراهيم  ١٧

 ١٨٤٩ باق رحمه ابراهيم حسين محمود  ١٨

 ١٨5٠ مستجد رحمه رجب لطفى كامل  ١٩

 ١٨5١ مستجد رحمه على محمد عبد الغفار  2٠

 ١٨52 مستجد رضوى عادل عبد الصبور عبد الحليم  2١

 ١٨5٣ مستجد رفقه حنا كامل يوسف  22

 ١٨5٤ مستجد رفيده ربيع عبدهللا حسين  2٣

 ١٨55 مستجد رنا مرزوق اصنعى عبد الحافظ  2٤

 ١٨5٦ مستجد روان جمال عبد الناصر احمد  25

 ١٨5٧ مستجد روان رؤف عبد المنعم عبد السند  2٦

 ١٨5٨ مستجد رومنده سعد صليب حرز  2٧

 ١٨5٩ مستجد رويدا أحمد فهمى خيرهللا  2٨

 ١٨٦٠ باق رويدا محمد محمد عبد المولى  2٩

 ١٨٦١ مستجد رويدا نصر محمد حسن  ٣٠

   

   

   



 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية
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 (٣٠رقم)لجنة 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٨٦2 مستجد ريم عالء عاشور شافعى  ١

 ١٨٦٣ مستجد ريهام اشرف محمد احمد  2

 ١٨٦٤ مستجد ريهام اشرف محمد محمد  ٣

 ١٨٦5 مستجد ريهام سمير فهمى فرج  ٤

 ١٨٦٦ مستجد ريهام شريف انور محمد  5

 ١٨٦٧ مستجد ريهام ماهر رجب عبدالمعبود  ٦

 ١٨٦٨ مستجد ريهام محمد سيد سليمان  ٧

 ١٨٦٩ مستجد ريهام محمد محمد محمد  ٨

 ١٨٧٠ مستجد ريهام مصطفى عبدالرازق حسن  ٩

 ١٨٧١ مستجد ريهام نصر محمد حسن  ١٠

 ١٨٧2 مستجد زينب ابراهيم محمد ابراهيم  ١١

 ١٨٧٣ مستجد زينب جمال عبدالسالم عبدالسالم  ١2

 ١٨٧٤ مستجد زينب حمدى عبده ابراهيم  ١٣

 ١٨٧5 مستجد زينب صالح ادريس محمود  ١٤

 ١٨٧٦ مستجد عالءالدين محمد عبدالكافىزينب   ١5

 ١٨٧٧ مستجد زينب محمد تونى عبدالنعيم  ١٦

 ١٨٧٨ مستجد زينب محمود رمزى محمود  ١٧

 ١٨٧٩ مستجد ساراى نظمى حنا برالم  ١٨

 ١٨٨٠ مستجد ساره أشرف عبدالغنى محمد  ١٩

 ١٨٨١ مستجد ساره بشرى حنا امبارك  2٠

 ١٨٨2 مستجد ساره حسين فتحى جابر  2١

 ١٨٨٣ مستجد ساره صبحى سالم طه  22

 ١٨٨٤ مستجد ساره عادل اسماعيل حسن  2٣

 ١٨٨5 مستجد ساره عبد الفتاح عبد الحكيم ابراهيم  2٤

 ١٨٨٦ مستجد ساره عبدالرحمن خليل احمد  25

 ١٨٨٧ باق ساره عالء سليم يوسف  2٦

 ١٨٨٨ مستجد ساره على يحى محمد  2٧

 ١٨٨٩ مستجد مختار جابر محمدساره   2٨

 ١٨٩٠ مستجد ساره موريس وديع صادق  2٩

 ١٨٩١ مستجد ساره نشأت حنا فرج  ٣٠
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 (٣١رقم)لجنة 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٨٩2 مستجد ساره هارون محمد على  ١

 ١٨٩٣ مستجد سالى ايمن كمال صبرى  2

 ١٨٩٤ باق اشعياء جورجى يوسفسلفيا القس   ٣

 ١٨٩5 مستجد سلمى ابراهيم ربيع شحاته  ٤

 ١٨٩٦ مستجد سلمى ضاحى احمد محمد  5

 ١٨٩٧ مستجد سلمى على محمود محمد  ٦

 ١٨٩٨ باق سلوى سعودى احمد المالحظ حماد  ٧

 ١٨٩٩ مستجد سماح جرجس سوس جرجس  ٨

 ١٩٠٠ مستجد سماح عالء عبدالستار محفوظ  ٩

 ١٩٠١ مستجد سمر ضاحى عبدالكريم صادق  ١٠

 ١٩٠2 مستجد سمر طارق عزيز حنا  ١١

 ١٩٠٣ مستجد سميه عبد الناصر عطا محمد  ١2

 ١٩٠٤ مستجد سميه كيالنى عبدالحميد زهران  ١٣

 ١٩٠5 مستجد سناء هانى عبد الشافى خلف  ١٤

 ١٩٠٦ مستجد سندى بهاء الدين يحيى محمد  ١5

 ١٩٠٧ باق عبد التواب عبد الغني سوزان شوقى  ١٦

 ١٩٠٨ مستجد شاديه حماده عصمت صديق  ١٧

 ١٩٠٩ مستجد شاهندا عصام الدين على محمد  ١٨

 ١٩١٠ مستجد شذى عبد اللطيف كرم عبد اللطيف  ١٩

 ١٩١١ باق شذى مصطفى محمد عيسى  2٠

 ١٩١2 باق شروق مدحت كمال ثابت  2١

 ١٩١٣ مستجد شهيناز محمود مهران محمد  22

 ١٩١٤ مستجد شيماء أحمد هديب أحمد  2٣

 ١٩١5 مستجد شيماء ابراهيم ابوالنور ابراهيم  2٤

 ١٩١٦ مستجد شيماء سيد عبد هللا يوسف  25

 ١٩١٧ مستجد شيماء صابر محمود مرزوق  2٦

 ١٩١٨ مستجد شيماء كمال عبد الرحمن طه  2٧

 ١٩١٩ باق شيماء هاشم طه احمد  2٨

 ١٩2٠ باق صافيناز اسماعيل عبد العزيز اسماعيل  2٩

 ١٩2١ مستجد صفاء ابوالهاليل تونى عبدالعزيز  ٣٠

 

 

 

 

 

 



 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 

 

 (٣2رقم)لجنة 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٩22 مستجد صفاء سعودى حلمى عبدالكريم  ١

 ١٩2٣ مستجد صفاء عالء سيد على  2

 ١٩2٤ مستجد صفاء قطب عبد الفتاح يس  ٣

 ١٩25 مستجد عبير احمد محمد عبداللطيف  ٤

 ١٩2٦ مستجد عبير عطيه عوض شنوده  5

 ١٩2٧ باق عبير على حيدر مرسي  ٦

 ١٩2٨ مستجد عبير عنتر أحمد سيد  ٧

 ١٩2٩ مستجد عزه عالء محمد عبد العليم  ٨

 ١٩٣٠ باق علياء احمد محمد محمود  ٩

 ١٩٣١ مستجد علياء حسن على محمد  ١٠

 ١٩٣2 مستجد غاده سيد محمود عبد العال  ١١

 ١٩٣٣ مستجد غاده عشرى جبر ابوالسعود  ١2

 ١٩٣٤ مستجد غنيه عبدالرازق محمد حسن  ١٣

 ١٩٣5 مستجد فاتن خلف على عبد الهادى  ١٤

 ١٩٣٦ مستجد فاطمه الزهراء أحمد فوزى محمود  ١5

 ١٩٣٧ مستجد فاطمه الزهراء عبدالناصر على شحاته  ١٦

 ١٩٣٨ مستجد فاطمه زغلول فيض عبد السالم  ١٧

 ١٩٣٩ مستجد فاطمه سيد خالف خالف  ١٨

 ١٩٤٠ مستجد فاطمه صبرى عبد هللا عمر  ١٩

 ١٩٤١ مستجد فاطمه عبد اللطيف سيد عثمان  2٠

 ١٩٤2 مستجد فاطمه فايز مراد عبد العزيز  2١

 ١٩٤٣ مستجد فاطمه ناصر مصطفى محمد  22

 ١٩٤٤ مستجد وليد محمد اسماعيلفاطمه   2٣

 ١٩٤5 مستجد فاكهه عبد الحميد اسماعيل عبد الحميد  2٤

 ١٩٤٦ مستجد فيفيان فايز حنين فريج  25

 ١٩٤٧ مستجد قمر محمد صالح محمد  2٦

 ١٩٤٨ مستجد كرستين ناصر كمال كامل  2٧

 ١٩٤٩ مستجد كرولين عطيه شلبى أسعد  2٨

 ١٩5٠ مستجد لقاء محمد شتيوى أمين  2٩

 ١٩5١ مستجد لمياء خلف عبدهللا محمد  ٣٠

   

   



 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 

 

 

 

  

 (٣٣رقم)لجنة 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٩52 مستجد لميس الحبشى كامل محمود  ١

 ١٩5٣ مستجد ماجده عبد الفتاح عبد الرحمن محمد  2

 ١٩5٤ مستجد مادونا جمال فيلبس داود  ٣

 ١٩55 مستجد راجى يونانمارسيل نشأت   ٤

 ١٩5٦ مستجد ماريان اسحق بولس انور  5

 ١٩5٧ مستجد مارينا اشرف يوسف ذكى  ٦

 ١٩5٨ مستجد مارينا رضا سامى ميخائيل  ٧

 ١٩5٩ مستجد مارينا عماد جبرائيل عزيز  ٨

 ١٩٦٠ مستجد مارينا عماد ظريف زكى  ٩

 ١٩٦١ مستجد مارينا ممدوح عيد عياد  ١٠

 ١٩٦2 مستجد مرفت زهنى قاسم محمد  ١١

 ١٩٦٣ مستجد مروه جمال فرغل إبراهيم  ١2

 ١٩٦٤ مستجد مروه خلف هللا محمود ابراهيم  ١٣

 ١٩٦5 مستجد مروه صفوت شحاته محمد  ١٤

 ١٩٦٦ مستجد مروه عبدالحميد عبدالسالم عبدهللا  ١5

 ١٩٦٧ مستجد مروه عزالدين محمد احمد  ١٦

 ١٩٦٨ مستجد ابو المجد عبدالمحسنمروه مصطفى   ١٧

 ١٩٦٩ مستجد مروه ناصر عجب عبد العزيز  ١٨

 ١٩٧٠ باق مريم اسامه على عبد النبي  ١٩

 ١٩٧١ باق مريم حنا عبد النور حرز  2٠

 ١٩٧2 مستجد مريم رضا وهبه عبد الملك  2١

 ١٩٧٣ مستجد مريم سمعان منصور يوسف  22

 ١٩٧٤ مستجد مريم عبد العظيم احمد محمد  2٣

 ١٩٧5 مستجد مريم عبد المنعم عبد الصبور زيد  2٤

 ١٩٧٦ مستجد مريم فضل يسى مسعود  25

 ١٩٧٧ مستجد مشيره مدحت سليمان احمد  2٦

 ١٩٧٨ مستجد منه هللا محمد صديق مصطفي  2٧

 ١٩٧٩ باق منى رمضان فرغلى علي  2٨

 ١٩٨٠ مستجد منى محمد حلمى محمد  2٩

 ١٩٨١ مستجد شحاته عبد الواحد أبو بكرمها   ٣٠

   



 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

  
 

 (٣٤رقم)لجنة 

 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٩٨2 باق مها عمار ناجى محمد  ١

 ١٩٨٣ مستجد مهجه خالد حسن عياد  2

 ١٩٨٤ باق مى عادل عزت فولي  ٣

 ١٩٨5 مستجد مى عبد العزيز محمود عثمان  ٤

 ١٩٨٦ مستجد مى ماهر محمد حسن  5

 ١٩٨٧ مستجد مى محمد سيد محمد  ٦

 ١٩٨٨ مستجد مى ياسر حسن احمد  ٧

 ١٩٨٩ مستجد مياده جمال السيد عبد الظاهر  ٨

 ١٩٩٠ مستجد مياده جمال محمد سيد  ٩

 ١٩٩١ باق مياده سيد عبد العاطى عبد الغني  ١٠

 ١٩٩2 مستجد ميار حاتم جلبى عطيه  ١١

 ١٩٩٣ مستجد عبدالعظيم عالمميار عالم   ١2

 ١٩٩٤ مستجد ميار مصطفى فؤاد ابراهيم  ١٣

 ١٩٩5 مستجد ميروال صابر بديع عطاهللا  ١٤

 ١٩٩٦ مستجد ناديه حماده عبدالصالحين محمد  ١5

 ١٩٩٧ مستجد ناديه محمد اسماعيل عبدالحميد  ١٦

 ١٩٩٨ مستجد نانسى ماهر موريس يوسف  ١٧

 ١٩٩٩ مستجد على نجالء محمد فتحى  ١٨

 2٠٠٠ مستجد نجوى شعبان عبدهللا نصر  ١٩

 2٠٠١ مستجد ندا احمد عالم احمد  2٠

 2٠٠2 مستجد ندا جمال عبدالرزاق شحاته  2١

 2٠٠٣ مستجد ندا عبدالفتاح ابراهيم على  22

 2٠٠٤ مستجد ندى احمد عبدالتواب عبدالعاطى  2٣

 2٠٠5 مستجد ندى المصرى جابر عثمان  2٤

 2٠٠٦ مستجد ندى شحاته صادق مصطفى  25

 2٠٠٧ مستجد ندى صالح عطيه احمد  2٦

 2٠٠٨ مستجد ندى عبد الرحيم عمار طه  2٧

 2٠٠٩ مستجد ندى مؤمن محمد عثمان  2٨

 2٠١٠ باق ندى محمد حسين زكى قطب  2٩

 2٠١١ مستجد نزهه عابد على عبدالجليل  ٣٠

   

   

   



 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

  
 

 (٣5رقم)لجنة 

 

 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 2٠١2 مستجد نسرين عادل محمد عبد الجواد  ١

 2٠١٣ مستجد نسرين نشأت فوزى لبيب  2

 2٠١٤ باق نسمه خالد صالح الدين نجيب  ٣

 2٠١5 باق نشوى عمر عبد الناصر عبد الغني  ٤

 2٠١٦ مستجد نفين عادل وهيب عياد  5

 2٠١٧ مستجد نهله محمود طه سعيد  ٦

 2٠١٨ مستجد نهى شوقى امين داود  ٧

 2٠١٩ مستجد نهى عبدالمعز عبدالغنى عبدالعزيز  ٨

 2٠2٠ مستجد نورا احمد دياب غانم  ٩

 2٠2١ مستجد نورا نادى مختار محمد  ١٠

 2٠22 مستجد نورا نتعى محمد عبد الرحمن  ١١

 2٠2٣ مستجد نورهان عصام على عبد المحسن  ١2

 2٠2٤ مستجد محمد محمودنورهان عالء   ١٣

 2٠25 مستجد نورهان يسرى محمد حسين  ١٤

 2٠2٦ مستجد نيره أحمد إبراهيم فتحي  ١5

 2٠2٧ مستجد نيره على حسين قاسم  ١٦

 2٠2٨ مستجد هاجر احمد فؤاد محمد شحاته  ١٧

 2٠2٩ مستجد هاجر خالد عبد الحميد أحمد  ١٨

 2٠٣٠ مستجد هاجر محمد على عبد الباري  ١٩

 2٠٣١ مستجد هاجر محمد على عبد الحكيم  2٠

 2٠٣2 مستجد هاجر محمدالصغير فرغلى عبدالعاطى  2١

 2٠٣٣ باق هاجر مدحت عبد الحميد محمد سليم  22

 2٠٣٤ مستجد هاجر مصطفى عبدالحكيم عثمان  2٣

 2٠٣5 مستجد هاجر مصطفى على تغيان  2٤

 2٠٣٦ مستجد هاله شعبان موسى عبدالرحيم  25

 2٠٣٧ باق هبه هللا اعتصام محمد عبد التواب اسماعيل  2٦

 2٠٣٨ مستجد هبه هللا عصام احمد بخيت  2٧

 2٠٣٩ مستجد هبه خلف هيبه فيزي  2٨

 2٠٤٠ مستجد هبه صالح احمد رشوان  2٩

 2٠٤١ مستجد هدى احمد على جابر  ٣٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جامعة المنيا
 كلية التربية الرياضية

 الفرقة االولى -قسم شئون الطالب 
 

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

   ( ٣٦)لجنة رقم  

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 2٠٤2 مستجد هدى خالد ايوب عبده  ١

 2٠٤٣ مستجد هدى فؤاد فوزى محمد  2

 2٠٤٤ مستجد هدى مجدى يسن أحمد  ٣

 2٠٤5 مستجد هدى محمد بشندى على  ٤

 2٠٤٦ مستجد هدير ايمن فرغلى عبدالحميد  5

 2٠٤٧ مستجد هدير رجب حلمى محمد  ٦

 2٠٤٨ مستجد هدير صالح سلطان توفيق  ٧

 2٠٤٩ مستجد هدير طارق محمد كمال  ٨

 2٠5٠ مستجد هدير عرفات راجح عبدالجيد  ٩

 2٠5١ مستجد هدير محمد ابراهيم عبدالراضى  ١٠

 2٠52 مستجد هدير منصور امين محمد  ١١

 2٠5٣ مستجد هند عبدالناصر محمد مسعد  ١2

 2٠5٤ مستجد هند قاسم ميالد محمد  ١٣

 2٠55 باق محمود شعراويوفاء ناجح   ١٤

 2٠5٦ مستجد والء جمال شلقامى فؤاد  ١5

 2٠5٧ مستجد والء خميس شعراوى شوقت  ١٦

 2٠5٨ مستجد والء عبد ربه عبد هللا عبد الكريم  ١٧

 2٠5٩ مستجد والء عنتر فاضل عبد الجابر  ١٨

 2٠٦٠ مستجد والء محمد ناجى حسانين  ١٩

 2٠٦١ مستجد والء نصر حسين احمد  2٠

 2٠٦2 باق والء يحيى عبد الوهاب احمد  2١

 2٠٦٣ مستجد يارا محمد عبد الوهاب لبيب  22

 2٠٦٤ مستجد ياسمين أسامه أحمد فؤاد علي  2٣

 2٠٦5 باق ياسمين اشرف ابو زيد علي  2٤

 2٠٦٦ مستجد ياسمين حمدى محمد عبد الحليم  25

 2٠٦٧ باق ياسمين زينهم محمد حسن  2٦

 2٠٦٨ مستجد ياسمين شعبان عبد المطلب عبد النبى  2٧

 2٠٦٩ باق ياسمين طارق محمود حسين  2٨

 2٠٧٠ مستجد ياسمين نادى شحاته عبدالنظير  2٩

 2٠٧١ مستجد ياسمين نمر محمد عبدالقادر  ٣٠

 2٠٧2 مستجد يسمينا رجب محمد طلبة  ٣١

 


