
اٌه غرٌب محمد عبدالنعٌم 1831

اٌه صابر عبده حزٌن 1828
اٌه عبدالحمٌد برٌسً احمد 1829

بسمه حماده عبٌد ابوالحسن 1834
بسمه ٌاسر انور محمد 1835

اٌه محمد علً ابراهٌم 1832
اٌه محمد محمود رضً 1833

اٌه جمٌل زكً محمود 1826
اٌه سٌد بربري حسن 1827

اٌمان عثمان احمد توفٌق 1824
اٌمان عشري عبدالمهدي علً 1825

اٌه عبدالموجود راضً برهام 1830

امٌره اٌمن عبدالصبور سعدي 1819

الزهراء عماد حمدي حسوب 1816
الهام سالم عبدالداٌم علٌو 1817

اٌمان اشرف احمد محمود 1822
اٌمان عبدالصبور محمد احمد 1823

امٌره محمد خلٌل مصطفً 1820
انجً المدثر حمٌد موسً 1821

االء سعٌد همام بسطاوي 1814
االء قاسم محمد مصطفً 1815

اسماء محمد احمد محمود 1812
اسماء نجدي عربً محمود 1813

امنٌه عالء عبدالعال ابوالمجد 1818

احمد فتحً فكري محمد 1804
احمد مقلد حسن عبدالجلٌل 1805

اسراء محمد محمود احمد 1810
اسماء عبدالفتاح عبدالداٌم امٌن 1811

اسراء عبدالصبور ثابت علً 1808
اسراء فراج عبدالرحٌم احمد 1809

2022-2021طباعة قائمة الطلبة وارقام الجلوس للعام األكادٌمى
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الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثانٌة

شعبة الجغرافٌا/  التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

ابانوب عماد عٌاد جاد هللا 1801
احمد ثابت توفٌق احمد 1802
احمد عالء الدٌن صبري

اروي حسن عثمان مصطفً 1806
اسراء راضً حٌدر محمد 1807

1803

 3من 1صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة 
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محمد فتحً عوض عبدالمنعم 1874

محمد رجب محمد محمود 1872
محمد صبري عجرومً عبدالخالق 1873

عالء مصطفً حسن سٌد 1867

عبدالرحمن عاطف عدلً امام 1864
عبٌر صابر عبدالنعٌم سرحان 1865

كرٌم محمد صالح محمد 1870
محمد حجاج محمد خمٌس 1871

فاطمه عبٌد عبدالرحمن غانم 1868
كرستٌن ٌوحنا سمعان حبٌب 1869

صباح سٌد احمد عبدالحمٌد صالح 1862
صفاء عبدالعلٌم ابراهٌم اسماعٌل 1863

شهد جمال ربٌع حمٌد 1860
شٌماء علً لبٌب محمد 1861

عفاف محمد امٌن ابورحاب 1866

زٌنب حماده زغلول عٌد 1855

رٌم سلٌمان علً سلٌمان 1852
رٌهام قورشً شحات ٌوسف 1853

سمر حسٌن فؤاد عبدالمولً 1858
شرٌن اشرف سالمه مسلم 1859

زٌنب عبدالناصر عباس ابراهٌم 1856
ساره محارب محمد بخٌت 1857

روضه حسن احمد حسن 1850
رٌتا عماد موسً فرح 1851

رحمه بدوي عبدالعزٌز حسن 1848
رغده محمد محمود محمد 1849

زٌنب احمد حلمً شحات 1854

دنٌا النوبً عبدالقادر امٌن 1843

دعاء حرز هللا فهمً جمال الدٌن 1840
دعاء عبدالعظٌم جابر طه 1841

رانٌا عبدالنعٌم سٌف النصر حمدان 1846
رجاء حسنً محمد حسن 1847

دنٌا امام محمد احمد 1844
دنٌا سٌد عبدالرحٌم محمود 1845

حسناء احمد مصطفً عبدالحكٌم 1838
خدٌجه سعد عبدالحكٌم عبدالعاطً 1839

جهاد عبدهللا حلمً ٌسن 1836
جهاد عبدالمقصود عبدهللا احمد 1837

دعاء عمادالدٌن محمود سالم 1842
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 3من 2صفحة 
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90: - مجموع الطلبة 

ٌاسمٌن خالد عبدالوهاب محمد 1888
ٌاسمٌن رشدي صادق محمد 1889

حسٌن ابراهٌم حسٌن احمد 1892
2: - مجموع الطلبة 

باقى:-الحالة الدراسٌة 

أسماء علً متولً حسٌن 1891

هدي سٌد ابوالمجد عبدالاله 1886
هند محمد علً حامد 1887

هاجر عبدالاله محمد حسن 1884
هبه جمال حسن محمود 1885

ٌاسمٌن عبدالناصر عبدالنظٌر 

عبدالسمٌع
1890

مٌرٌت سامً قمص تاوضروس 1879

مروه حسٌن احمد محمود 1876
مرٌم ناصر عبدالمالك مٌخائٌل 1877

نورا جمال دسوقً محمود 1882
نورا طلعت ابراهٌم صدٌق 1883

ندا الشاذلً محمد ٌوسف 1880
نسمه اسماعٌل محمد اسماعٌل 1881

مروه جمال محمد احمد 1875

منار محمود مصطفً علً 1878
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 3من 3صفحة 
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