
جهاد عبادى ابراهٌم محمد 2386

اٌه على سٌد حسن 2381

اٌه رفعت همام محمد 2378
اٌه عبدالحمٌد عباس إبراهٌم 2379

تسنٌم قناوي نور الدٌن قناوي 2384
جهاد احمد عبد الرحٌم عبد الوهاب 2385

بسمة محمد على عبدهللا 2382
بسمه ناجح احمد محمد 2383

اٌمن حسن محمد احمد 2376
اٌه هللا محمد صادق احمد 2377

اٌمان سعد شاذلى عطا 2374
اٌمن احمد محمد حسانٌن 2375

اٌه عبدالوكٌل محمد احمد 2380

امٌمه عبد الحمٌد مغربى 2369

امونٌوس صبري شكري قلٌد 2366
امٌره ابوالحجاج النحاس جبر 2367

اٌرٌنى جمٌل محروس شنوده 2372
اٌمان حسٌن محمد حسٌن 2373

امٌنة خٌر محمد احمد 2370
اٌات شوقى احمد محمد 2371

امانى محمد احمد صدٌق 2364
امل عبد الدائم محمد الصغٌر منصور 2365

الزهراء حسن محمد المفضل ٌحى 2362
الزهراء فهمى حسانٌن فهمى 2363

امٌره حلمى حمزه حسٌن 2368

2354
احمد عبد الستار عٌد فضل 2355

اسراء خٌرات احمد محمد 2360
اسالم احمد ابراهٌم على 2361

اسراء احمد عبدالرازق جاد 2358
اسراء خالد جهالن محمد 2359

2022-2021طباعة قائمة الطلبة وارقام الجلوس للعام األكادٌمى

ة 
جن

ل
1

4
ة 

بٌ
تر

 ال
ٌة

كل
 

1
ل 

ص
 ف

5

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثالثة

عام-شعبة اللغة االنجلٌزٌة /  التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

ألفت سٌد سٌداحمد حامد 2351
آمنه قرشى محمد على 2352
آٌة فاوى ابراهٌم محمد

احمد عبده سلٌم جهالن 2356
احمد عٌد احمد محمد صالحٌن 2357

2353
احمد سمٌر تغٌان محمد
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فاطمة ٌاسر ربٌع احمد 2424
فاطمه ابوالحجاج محمد عبدالرحٌم 2425

فاطمة محمد الشاٌب جاد 2422
فاطمة هاشم محمد حسنٌن 2423

صفٌه سعٌد عبد الحافظ محمود 2417

شٌماء صبرى على احمد 2414
صابرٌن ابوالمعارف ابوالقاسم عبدالحمٌد 2415

عبٌر رضوان محمد رضوان 2420
فاطمة عبد الاله محمود محمد 2421

عبد الرحٌم محمد محمود فراج 2418
عبدالناصر حموده محمد على 2419

شٌرٌن وفقى جاد الكرٌم أحمد 2412
شٌماء حسن رمضان نصر 2413

سوزان صبحى رسلة بكسة 2410
شادى ٌوسف ابو القاسم عبد الوهاب 2411

صابرٌن احمد حلمى خالوى 2416

زٌنب سٌد مغربى احمد 2405

رحاب سعد عبداللـه احمد 2402
رضوى محمود على مبارك 2403

سلمى ٌاسر محمد عاصم محمد 2408
سمر جمال عبدالحمٌد محمد 2409

ساندى رأفت نجٌب حنا 2406
سحر النوبى محمد على 2407

رباب محمد احمد محمد 2400
رحاب حفنً ابو العباس عسران 2401

رانٌا ابراهٌم حسن احمد 2398
رانٌا ممدوح عبدالسالم عبدالمجٌد 2399

رٌهام حسٌن محمد محمود 2404

دنٌا عادل احمد سٌد 2393

خلود محمد ٌوسف حسٌن 2390
دعاء حزٌن نادى ابو زٌد 2391

دٌنا ابوالحجاج حسن مهران 2396
رانا ثروت شاكر زكى 2397

دنٌا عبد الحمٌد سلٌم ابو طالب 2394
دولت ابو الوفا عالء الدٌن عطاهللا 2395

حسناء محمد حامد ابرهٌم 2388
حمدٌة ابوالمجد رضا نصرالدٌن 2389

حبٌبه ممدوح سلٌم عبد الراضً 2387

دعاء عزت ابوالعال احمد 2392
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هند جمال محمود فخري 2462
هوٌدا شوقى امٌن تغٌان 2463

هدى حامد مصطفى حامد 2460
هدٌر عبد الناصر سٌد احمد عبد الرحمن 2461

نورٌن وجدى حنٌن أبسخرون 2458
هبه حموده حامد ٌسن 2459

والء صالح الدٌن على حسن 2464

مٌنا سمٌر اسعد بندرى 2453

مهند احمد مصطفى محمد 2450
مٌاده احمد فهٌم سعد 2451

ندى محمد عبدالوهاب قاسم 2456
نها بركات امٌن ابوالمجد 2457

نجوى عٌد الطٌب محمد 2454
ندى عبد الحمٌد منازع عبد الحمٌد 2455

منتهى سعٌد حادى سعٌد 2448
منى عبدهللا شحاته ٌوسف 2449

منار عقٌل عبدهللا سالم 2446
منار كمال محمد محمد 2447

مٌنا بهاء صادق بسخرون 2452

مرٌم عماد نظٌر عبدالمسٌح 2441

مرٌم اٌلٌا عزٌز ابادٌر 2438
مرٌم رمضان على احمد محمد 2439

منار االسالم سلٌم محمد نصر الدٌن 2444
منار جمال حسٌن مبارك 2445

مصطفى احمد حسٌن مبارك 2442
مكارٌوس شحات نصٌف عبادى 2443

مروه عزت عباس سٌد 2436
مرٌم احمد محمد عبد الرحٌم 2437

محمود سٌد زغلول إبراهٌم 2434
مروه عبد الهادي االزرق علً 2435

مرٌم عبد المعبود محمد الصغٌر محمد 2440

فرحه الجندى ٌوسف محمد 2429

فاطمه الزهراء عرفات احمد دردٌر 2426
فاطمه فٌصل محمود ابراهٌم 2427

محمد سٌد محمود محمد 2432
محمد عادل اسماعٌل محمود 2433

لبنى عبدالفتاح احمد حامد 2430
لٌلى محمد ابراهٌم عثمان 2431

فاٌزه اٌوب احمد عمر 2428
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ٌوسف فتحى محمد صابر 2472
122: - مجموع الطلبة 

ٌمنى حسن محمد علً 2470
ٌوستٌنا نبٌل حلمى عزٌز 2471

3من الخارج :-الحالة الدراسٌة 

كرٌمه مصطفى عبد العزٌز مصطفى 2475

دٌفٌد عصام باسٌلٌوس قالده 2474

باقى:-الحالة الدراسٌة 

ارٌج اشرف محمد شاذلى 2473

والء عاطف مكسى مصطفى 2465

ٌاسمٌن خالد ضاحى محمد 2468
ٌاسمٌن سلٌم سعد سلٌم 2469

والء عبده مصطفً احمد 2466
ٌاسمٌن حسن محمد بخٌت 2467
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