
سلمً اسحاق عبدالحلٌم شداد 1134
سمٌه حسٌن سٌداحمد احمد 1135

ساره عبده عبدالمجٌد سٌد 1132
سالمه بخٌت حسٌن جادالحق 1133

روٌده اشرف محمد ابوالعدب 1130
زٌنب اكرم محمد احمد 1131

خلود رجب محمد محمود 1125

حسن عاطف حسن محمد 1122
خالد سٌد محمد نور الدٌن 1123

رحاب ثابت حٌدر سٌد 1128
رحاب صبٌح علً نافع 1129

خلود كمال حمدي عبدالمغٌث 1126
دعاء محمد عبدالرحٌم مرتضً 1127

جرجس رومانً صمور بالمون 1120
جمال عبدالناصر حسن محمد 1121

اٌمان عبدالمقصود عبدالجواد احمد 1118
اٌه احمد حافظ علً 1119

خالد عبدالرازق احمد محمد 1124

الزهراء حسٌن محمد محمود 1113

اسماء ٌحًٌ علً ابوالمجد 1110
االء حسنً محمود سباق 1111

امٌره محمود رشدي توفٌق 1116
اٌات ابوالوفا عبدالاله عبدالمالك 1117

المنتصرباهلل نصر علً ابراهٌم 1114
امانً جاد الرب نصاري محمد 1115

اسماء كرم ابوالمجد عبدالشافً 1108
اسماء نبٌل عبدالرازق ٌوسف 1109

اسراء عبدالناصر احمد ابراهٌم 1106
اسماء احمد محمد بدري 1107

االء خالد ابوالسعود حسن 1112
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احمد مغربً محمد محمود 1104
اسراء رمضان عبدالمبدي احمد 1105

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثانٌة

عام-شعبة الرٌاضٌات /  التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

احمد بدري حمدان عبدالسالم 1101
احمد عبدالجواد عبدالنعٌم ربٌع 1102

احمد عٌسً محمد ٌونس

 3من 1صفحة 
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هدٌر محمد عٌسً التاٌه 1173

نورهان محروس ابراهٌم احمد 1170
هاجر حسن عبدالمرٌد احمد 1171

هٌام صفوت كمال احمد 1174

ندي عصام الدٌن فتحً نورالدٌن 1168
نصره فرج هللا محمد ابراهٌم 1169

ندا حماده فهٌم احمد 1166
ندي عامر سعٌد مرسً 1167

هاجر صالح عمر على 1172

ملك ابوزٌد احمد محمد احمد 1161

مروه فوزي قناوي اسماعٌل 1158
مرٌم اسعد حبٌب مسداري 1159

منً احمد ابوالمجد احمد 1164
مٌاده محً مصطفً عبدهللا 1165

منار صالح عبدالفتاح محمد 1162
منه هللا محمد عمر طاهر 1163

محمد ممدوح مسعد علً 1156
محمد ناجً دردٌر حسٌن 1157

محمد كمال حسن محمود 1154
محمد محمد زٌن الدٌن محمد 1155

مرٌم فوكٌه ذكري غالً 1160

فاطمه هاشم محمد احمد 1149

فاطمه الزهراء علٌان عبدالوهاب 

حسن
1146

فاطمه سٌد عبدالحمٌد عبدهللا 1147

محمد حشمت حسٌن احمد 1152
محمد علً محمد علً 1153

مارتٌنا عرموس فؤاد سفٌن 1150
مارٌنا امجد زغلول حافظ 1151

غاده عبدالرحٌم عبدالمقصود ادم 1144
فاطمه  احمد محمد ابراهٌم 1145

عزه عبدالوهاب ابوالحمد نور الدٌن 1142
عمر محمد احمد محمد 1143

فاطمه سٌد ناظر نظٌر 1148

سها ناصر عباس خلٌل 1137

عبدهللا رمضان ابراهٌم علً 1140
عبدهللا عبدالمنصف عبدهللا همام 1141

طارق احمد علً احمد 1138
عبدالشافً عبد الرحٌم عبد الشافً 

السٌد
1139

سها مدحت سٌد ابراهٌم 1136
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 3من 2صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة 

21/12/2021 تاريخ الطباعة 



2022-2021طباعة قائمة الطلبة وارقام الجلوس للعام األكادٌمى

9: - مجموع الطلبة 

محمد ممدوح محمود خلٌل 1186
هدٌر عنتر ابو الحمد على 1187

محمد عبدالرحٌم عباس احمد عبدالكرٌم 1184
محمد علً حسن علً 1185

باقى:-الحالة الدراسٌة 

ابراهٌم حمٌد حسٌن عبد العال 1179

ٌوسف محمد عبدالفتاح عبدالرحٌم 1178
78: - مجموع الطلبة 

محمد عادل ٌسن على 1182
محمد عبدالخالق ابراهٌم علً 1183

الحسٌنً عبد الستار احمد الطاهر 1180
محمد اكرم محمدالمهدي شحات 1181

والء محمد عبدالسمٌع مصطفى هاشم 1176
ٌوسف جمعه محمد علً 1177

هٌام محمد اسماعٌل سالم 1175
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