
حسناء حمدى عبد الشافى محمد 2251

اٌه محمد حسانى على 2248
بسمة عبد المنصف محمد الزٌنى 2249

دعاء احمد زكى احمد 2254
رانٌا طلعت حافظ حسانٌن 2255

حنان عبدربه احمد احمد 2252
خلود عبد الحلٌم احمد عبدالحلٌم 2253

اٌمان محمد احمد محمد 2246
اٌمان محمود محمد محمود 2247

امٌمه محمد سٌد امٌن 2244
اٌة حسٌن ابو السعود محمود 2245

جهاد محمود محمد عبدالسالم 2250

امل عبدالموجود محمد على 2239

امانى جبرٌل محمد على 2236
امانً رمضان حلمً محمد 2237

امنٌه عبدالرحٌم محمد عبدهللا 2242
امٌمه حسٌن موسى محمد 2243

امل هالل عبد الوهاب رشٌدى 2240
امنٌة مبارك ابو السعود قاسم 2241

الزهراء صابر على محمد 2234
الزهراء طه محمد محمد 2235

االء عبدالشافى احمد محمد 2232
الزهراء إمام عبد الحمٌد محمد 2233

امانً محمود عبادي محمد 2238

2223
احمد حسن سٌد حسٌن 2224
احمد محمد احمد رسالن 2225

اسماء منصور كردى احمد 2230
االء احمد محمود احمد 2231

اسراء محمود بصري احمد 2228
اسماء حسانى على حامد 2229
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الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثالثة

شعبة العلوم البٌولوجٌة والجٌولوجٌة/  التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 
اسم الطالب رقم الجلوس

أمل حسنى على عثمان 2221
أمنٌة عبد الرؤف ٌوسف محمد 2222
احالم اشرف عبد الوهاب محمد

اسراء سٌد حسن محمد هرٌدي 2226
اسراء محمد جٌالنى موسى 2227
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مندولٌن مجدى رتٌب عٌسى 2294

مروه رمضان حجاج جعفر 2292
منار عبدالنبً خٌري مصطفى 2293

كاترٌن حسنى هابٌل اقالدٌوس 2287

فاطمه الزهراء عبدالرحٌم فوزى 

محمد
2284

فاطمه عبد القادر محمد أحمد 2285

محمد حسن محمد احمد 2290
محمد عبدالمنعم مرعى احمد 2291

كرٌمه عبدالواحد محمد عثمان 2288
لٌلى حسن عبد العزٌز حسن 2289

عماد عبد الملك محمد نصر الدٌن 2282
فاطمه الزهراء سمٌر صالح على 2283

علٌاء عبد الصمد محمود محمد 2280
علٌاء فاضل محمد احمد 2281

فاطمه عبدالهادى محمود حفنى 2286

شٌماء محمد قاضى احمد 2275

سلوان محمد سٌد حسن 2272
شٌماء انور سعد أحمد 2273

عصام محمود محمد احمد 2278
عال عادل عٌسى عطٌه 2279

عبدالناصر محمد احمد محمود 2276
عزه دٌاب علً محمد 2277

سلمى عبدالعزٌز عبٌد هللا شحات 2270
سلمى محسن محمد عطٌه 2271

ساره نصرالدٌن عبدالصمد احمد 2268
سحر احمد بغدادي عبدالمطلب 2269

شٌماء حسنى حسانى محمود 2274

زٌنب عبدالناصر محمدالثابت 

عبدالسٌد
2263

رٌهام عبدالحمٌد عبدالوهاب محمد 2260
رٌهام عبدالناصر سٌد احمد 2261

ساره عباس توفٌق حسب النبى 2266
ساره عبداللطٌف فهمً بدوي 2267

زٌنب فاوى عبد الرازق حفنى 2264
سارة عادل ٌوسف احمد 2265

رقٌه محمد مصطفى على 2258
رٌناد حازم عبدالعلٌم محمد 2259

رحاب منتصر سعد حسن 2256
رحمه محمد ٌوسف محمد 2257

زٌنب ابراهٌم عبد الرحٌم محمد 2262
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اٌة فهمً ٌونس عبدالمقصود 2321

حنان سعد عبد العظٌم عبد الجلٌل 2320

99: - مجموع الطلبة 

2من الخارج :-الحالة الدراسٌة 

ٌاسمٌن فؤاد حامد محمد 2318
ٌاسمٌن محمد محمود ادرٌس 2319

والء شاذلً علً احمد 2316
والء عالء الدٌن محمد احمد 2317

3من الخارج :-الحالة الدراسٌة 

هبه حمدى فاوى عبدالعزٌز 2311

هاله سعود على سلطان 2308
هبة اسماعٌل على مصطفى 2309

هدٌر شحات ابو المجد محمود 2314
هدٌر محمد سعدى محمد 2315

هدى شوقى حسن احمد 2312
هدي عبد اللطٌف حمادي عبد الحلٌم 2313

هاجر سلٌم احمد ابراهٌم 2306
هاجر محمد صالح الدٌن عبد الحمٌد 2307

نورا سٌد احمد جاد هللا جاد 2304
نورهان خٌرى رشٌدى قاسم 2305

هبه جابر حسٌن علً 2310

نرمٌن صالح محمود موسً 2299

مٌاده محمود الطٌري حسٌن 2296
مٌار عبد الستار عبٌد احمد 2297

نهلة احٌا محمد عكاشة 2302
نور رمضان عبد القادر سوٌلم 2303

نفٌن مكرم شفٌق حبشى 2300
نمر حسٌن نمر حسٌن 2301

منه هللا خالد محمد عبد هللا 2295

نجاح فراج على بغدادى 2298
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