
فاطمه احمد عبد الاله ابراهٌم 2813

عال سعٌد عصمان محمد 2810
عالء مبارك  محمد محمد 2811

فاطمه احمد فؤاد محمود 2814
فوزٌه رمضان ضاحى حسٌن 2815

عباس عبدالحلٌم عباس محمود 2808
عبد الرحمن ناصر محمد سنجاب 2809

صفاء رمضان حجاج جعفر 2806
ضحى حسن عبدالجابر محمد 2807

علٌاء عادل حامد ابراهٌم 2812

زٌنب نصر حلمى احمد 2801

رحمة خالد زكى مصطفى 2798
رٌهام جمال حامد ابراهٌم 2799

شرٌف عبدالحمٌد عبدالخالق الحمٌد 2804
شٌماء عبد الغنى خٌر ابراهٌم 2805

سمٌحة حسانى محمد على 2802
سناء محمد السٌد الضوى 2803

حسناء حمدى محمد العبد 2796
دنٌا سٌد صبرى بدوى 2797

جهاد عبدالحمٌد عبدالرحٌم خٌر 2794
جهاد عبدالناصر جادالرب ٌوسف 2795

زٌنب محمد عبدالظاهر محمد 2800

بشرى فؤاد عبدالستار محمد 2789

امنٌة ناصر راشد محمود 2786
اٌمان جمال فتحى اسماعٌل 2787

جاد احمد جاد محمد 2792
جعفر فتحى حجاج محمد 2793

بشٌر احمد بشٌر احمد 2790
ثرٌا فتحى احمد عبد العال 2791
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امانى عبد اللطٌف محمد ابراهٌم 2784
امنٌة محمد عبد الحمٌد الطاهر 2785

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثالثة

شعبة الجغرافٌا/  التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

آمال حسٌن محمد مصطفى 2781
آٌه أحمد محمد محمد 2782

اسراء رمضان عبد العال خلٌل

اٌه فوزى عبدالحمٌد عبدالسٌد 2788

 2من 1صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة 
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بسمه طه حلمً بكري 2832

51: - مجموع الطلبة 

باقى:-الحالة الدراسٌة 

وفاء مسعود سعدى عمر 2830
والء عبدالحارس محمد على 2831

ندى محمود عبدالحمٌد عطٌتو 2825

منال سٌد احمد بسطاوى احمد 2822
منى محمد حامد محمد 2823

نورهان سمعان حلمى مٌخائٌل 2828
هاجر علً شحات علً 2829

نسرٌن محمد فهمى جاد 2826
نورا نعمانى على عبد الراضى 2827

منار حلمى رمضان هم 2820
منار محمد احمد ابوالعال 2821

مروة محمد احمد محمد 2818
مصطفى ٌوسف محمد على 2819

ندى بغدادي سٌد محمد 2824

مارٌنا عبادى مجلع حبٌب 2816
مروة حمدي سعدي أحمد 2817
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