
زٌنب لطفً فؤاد محمود 2036

زٌنب عبد الرحٌم عبدهللا حسٌن 2034
زٌنب فراج محمد حفنى 2035

ذكرٌا مراد فضل عبدالكرٌم 2029

خالد عبد المقصود عكاشة ابو 

السعود
2026

خلود بركات خٌرى محمد 2027

رمضان حسٌن احمد ابو المجد 2032
رٌم محمود محمد صدٌق 2033

رانٌا ممدوح عباس احمد 2030
رحاب جمال عبدالعزٌز محمد 2031

جرجس شنودة مرقس فاضل 2024
جهاد سٌد سالمه محمد 2025

اٌه حسنٌن مبارك محمد 2022
بسمه ابراهٌم تغٌان محمد 2023

خلود سعد حسن جاد 2028

اسماعٌل سلمان احمد محمد 2017

اسراء عبدالعاطً احمد عبدالجلٌل 2014
اسماء عبده احمد حسانٌن 2015

امنٌه خالد محمود محمد 2020
امٌره عبد المعز محمد احمد 2021

اشرف محمد ابراهٌم عبدالرحٌم 2018
امانى ابو الحسن احمد على 2019

اسراء حسن ابو الوفا محمد 2012
اسراء حمدى احمد احمد 2013

احمد ممدوح عبدالرحٌم احمد 2010
اسراء اللٌثى حسن على 2011

اسماء ٌوسف محمد عبد العال 2016

احمد اٌمن سالمه حسن

احمد محمود علً محمود 2008
احمد مصطفى على حسب اللـه 2009

احمد عبدالناصر جاد احمد 2006
احمد عنتر عبد الفتاح حمٌد 2007

2022-2021طباعة قائمة الطلبة وارقام الجلوس للعام األكادٌمى
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2003
احمد صابر احمد محمد 2004

احمد عبدالناصر ابوالحمد عباس 2005

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثالثة

عام-شعبة الرٌاضٌات /  التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس
أمونٌوس اسطفانوس مٌخائٌل شنودة 2001

احمد ابوالفتوح علً حسٌن 2002
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مصطفى سعٌد محمود بعره 2074
مصطفى عبدالباسط الشاذلى محمد 2075

مرٌم خالد على نور 2072
مصطفى احمد خرٌشى مصطفً 2073

مروه عبدالحمٌد عبدالاله محمد 2070
مرٌم جرجس اقالدٌوس تاوضروس 2071

محمد رشدى عبد الباسط بدر 2065

محمد ابو الحسن قناوى محمد 2062
محمد احمد البدرى على 2063

محمود عاطف محمود محمد 2068
محمود عبدالمعٌن احمد حفنً 2069

محمد شوقى سعد الصغٌر 2066
محمد عاطف محمد مطاوع 2067

كرمٌنا عاطف الٌاس بالمون 2060
مارٌنا مشٌل ابتناغو بشاره 2061

فاطمه على مصطفى على 2058
فوزٌة عمر محمد عبد الراضى 2059

محمد حفظى عبد الحفٌظ احمد 2064

علً نعٌم علً محمود 2053

عبٌر عبدالرحٌم عبدالاله احمد 2050
عزة صالح محمود أحمد 2051

غاده رجب بدرى حسن 2056
فادى غطاس عطٌه حبٌب 2057

عمرو عبدالناصر مطاوع محمود 2054
غادة عبد المحسن محمود صادق 2055

عبدهللا زاٌد عبدالرحٌم سٌد 2048
عبدهللا شحاتة ابورحاب اسماعٌل 2049

عبد الرحٌم ابو العدب محمد عبد 

الرحٌم
2046

عبدالرحمن عامر لبٌب احمد 2047

على مصطفى محمد قلععى 2052

شٌماء محمد ابو بكر حسن 2041

سامح رشاد محمد بهجات 2038
سهٌلة محمد احمد بغدادى 2039

طه عبد السالم احمد مصطفى 2044
عبد الحمٌد مبارك عبد الحمٌد محمود 2045

شٌماء محمد سلٌمان حسن 2042
صالح حسن محمد محمود 2043

ساره خالد ابراهٌم محمد 2037

سهٌله أنور فاوى احمد 2040
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محمد احمد عبد المقصود حسن 2106
محمود سالم عبد الزاهر عبد العظٌم 2107

عبدهللا ناصر عبدالرحٌم عبدالعزٌز 2104
علً صبري علً مبارك 2105

على محمود ابراهٌم محمد 2110

11: - مجموع الطلبة 
1من الخارج :-الحالة الدراسٌة 

منار ادهم محمد ابوالقاسم الساٌح 2108
والء خلٌل محمد بسٌونً 2109

احمد رمضان مالحظ محمد 2099

ٌسرا عبد الحمٌد حفنً سٌد 2098
98: - مجموع الطلبة 

حسن عبد الفتاح رشٌد السٌد 2102
دٌنا عادل فرج هللا ابراهٌم 2103

اسالم محمد مغربى جادهللا 2100
بسمه نصر عبدهللا عبدالرحٌم 2101

ٌاسمٌن رفاعً احمد سلٌمان 2096
ٌاسمٌنا عاطف عبد الحمٌد احمد 2097

والء سعٌد على عبٌد 2094
ٌاسمٌن حسٌن محمد سالم 2095

باقى:-الحالة الدراسٌة 

ندى محمود حسٌن محمد 2089

منى أحمد محمود محمد 2086
مٌار ابو الوفا ابراهٌم ٌحٌى 2087

هبه عبده العربً ٌوسف 2092
هدٌر خالد محمود بعره 2093

نورا منصور خلٌفة عباس 2090
نورهان فٌصل شقٌفى حسن 2091

منتصر عثمان مصطفى احمد 2084
منصور عبد العاطى محمد احمد 2085

منار ٌاسر سعد محمد 2082
منال محمود محمد على 2083

ندا جمال جودة مراد 2088

مكارٌوس عزٌز جادهللا سعد هللا 2077

منار سٌد عبد الواحد محمد 2080
منار محمود الزٌن محارب دنقل 2081

مكارٌوس لمعى ادٌب خلٌل 2078
مكسٌموس ثروت غالى تاوضروس 2079

مصطفً محمود علً رزٌق 2076
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