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احمد فوزي حسن رسالن 104
احمد كمال فكرى محمد 105

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة االولى

عام-شعبة الرٌاضٌات / التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

ابراهٌم محمد حسن محمد 101
احمد بسطاوى عبد الباسط محمد 102

احمد صالح محمد احمد

احمد محمود حسٌن علً 108
اسراء بهاء الدٌن محمد مبارك 109

احمد محروس محمد الطاهر 106
احمد محمد حسن اسماعٌل 107

اسالم عبد السمٌع فهمى محمد 112
اسماء حسان حزٌن محمد 113

اسراء عبدالكرٌم جعفر احمد 110
اسراء عطٌه ابو الحسن محمد 111

االء محمد حماٌه حسٌن 116
االء نبٌل بدوى محمد 117

اسماء محمد ٌوسف احمد 114
االء احمد محمد احمد 115

امانى اشرف محمود عاصى 120
امانى عبدالناصر ٌونس محمد 121

الزهراء احمد محمود ٌسٌن 118
الزهراء صابر عبدربه محمد 119

امٌره عبدالستار ابوالوفا عابدٌن 124
اٌفٌلٌن سعٌد حلمى سعٌد 125

امٌرة محمود ابوزٌد مقلد 122
امٌره ابراهٌم ٌسن عمر 123

اٌهاب محمد فكرى العبد 128
جرجس وجٌه لبٌب سعٌد 129

اٌمان منتصر فتحى حسن 126
اٌه محمود على احمد 127

خالد محمود حسٌن محمود 132
دعاء مصطفى ابرهٌم محمد 133

جهاد حسن ابوالمجد عبدالاله 130
خالد اسعد جعفر ابراهٌم 131

دنٌا هشام فاروق عباس 134
رحمه احمد محمود صالح 135
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رضا علً محمد احمد 136
روفٌده مجاهد محمد حسن 137

زٌنب رجب السٌد احمد 140
زٌنب محمود رفاعى اسماعٌل 141

روٌدا ابو بكر سالم حسانٌن 138
رٌم خالد سنوسى عباس 139

سماح شعبان عبدالباقً احمد 144
شعبان عبدالكرٌم عبدالرازق عبدالراضً 145

ساره اٌمن محمد ٌسن 142
سلمى عبدالنعٌم رسالن عالم 143

شٌرٌن هشام احمد محمد 148
شٌماء محمد عٌد محمد 149

شنوده مٌالد ناروز شنوده 146
شهد اسماعٌل سٌد محمد 147

عبد هللا وائل امبارك على 152
عبدالرحمن عبدالرؤف عبداللطٌف محمد 153

طه عبد الحمٌد احمد عبد هللا 150
عبد الرحمن منصور حمٌد عبد الرحٌم 151

عبدهللا انور عبدالمبدى عماره 156
عمار احمد حسن محمد 157

عبدالرحمن محمود محمد محمود 154
عبدالكرٌم ابوالنجا محمد اسحاق 155

كارمٌنا شنوده ناجى فهمى 160
كرم عبدالناصر احمد صادق 161

عمرو مبروك احمد محمد 158
فاتن احمد محمد صدٌق 159

مؤمن عطا هللا رمضان رٌان 164
محمد حمام ٌسن سلٌم 165

كرمٌنا صابر شنوده بطرس 162
مؤمن عبد العال على عبد الرحٌم 163

محمد عبدالرؤف سلٌم طه 168
محمد عمر محمد الساٌح 169

محمد سعودى كامل احمد 166
محمد صابر محمد ابراهٌم 167

محمد مصطفى فكرى عبدالعظٌم 172
محمد نادي احمد محمد 173

محمد محمود حسانً محمد 170
محمد محمود محمد زكى 171

محمود عبد السالم احمد حفنى 174
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محمود محمد عوض هللا ٌوسف 176
مصطفى بدوى عبدالسٌد احمد 177

محمود على احمد شرقاوى 175

مصطفى محمد احمد على 180
مصطفً محمد محمود الراوي 181

مصطفً حسٌن علً محمد 178
مصطفى خلٌفه محمد حسٌن 179

نورهان سلٌمان محمد سلٌمان 184
هاجر خالد سٌد عبد هللا 185

منه هللا جبرٌل حامد محمد 182
نورا خلٌل ٌوسف محمود 183

هدٌر رمضان عبد الباقً سلٌمان 188
هٌثم سٌد صادق ٌونس 189

هاجر محمود محمد محمد 186
هاجر مصطفى محمد رزق 187

ٌوسف احمد سلمان خلٌل 192
92: - مجموع الطلبة 

ٌارا فؤاد بكرى عابدٌن 190
ٌاسمٌن السٌد االمٌر محمد 191

احمد عبدالعاطً حسن علً 194
اسالم جمال كمال عبدالسٌد 195

باقى:-الحالة الدراسٌة 

احمد زكً الدٌن محمود محمد 193

الحسن علً ابوالحمد محمد 198
امٌمه سعد علً محمد 199

اسماعٌل حسٌن علً ابوطالب 196
االء محمد عبدالفتاح محمد 197

باهر مكرم كامل محارب 202
بسمه السٌد حسٌن اسماعٌل 203

اٌمن احمد عرفات احمد 200
اٌه محمد عطٌتو الرب ابراهٌم 201

حسٌن فتحً عبدهللا حسٌن 206
حمدي محمد عبدالجٌد علً 207

بٌشوي شنوده نصٌف محروس 204
جهاد غرٌب سلطان حسن 205

سمٌه سعٌد محمد حسٌن 210

خالد احمد محمد عبدالرحمن 208
زٌاد اشرف احمد سٌد 209

عبدالرحمن سعد مغربً محمد 211
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فٌلوباتٌر فادي محروس جرجس 214
مارٌو جمٌل مٌخائٌل شنوده 215

عمر سعٌد عبدالفراج ابوبكر 212
فاطمه حجاج تقً عسران 213

محمود سٌد محمد عبدهللا محمد 218
منار محمد نظٌر احمد 219

محمد اشرف عبدالستار جبرٌل 216
محمد حماده عبداللطٌف احمد 217
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