
شٌماء حامد محمد معوض 3761

رحاب اسماعٌل محمد حلمً 3758
زهران محمد فتحً محمد 3759

شٌماء ٌوسف عبدهللا حمٌد 3764
عبدالرحمن حسن عبدالظاهر دنقل 3765

شٌماء حسانً حجاجً عرٌان 3762
شٌماء محمد صادق احمد 3763

رانٌا حسٌن علً احمد 3756
رانٌا عاطف سعد بكري 3757

حنان النوبً احمد عثمان 3754
دنٌا امبابً عبده عبادي 3755

سمر حسن احمد عبدربه 3760

بسنت رومانً ونس قدٌس 3749

اٌه شعبان حمدهللا جادالكرٌم 3746
اٌه شلتوت محمد حسن 3747

حسٌن عبدالحمٌد محمد احمد 3752
حسٌن محمد احمد حسن 3753

جهاد محمد عبدالمنعم محمد 3750
جٌهان جمال نور محمد 3751

اٌات محمد اسماعٌل حامد 3744
اٌناس غرٌب شاذلً محمود 3745

امٌره حمٌد عبدالنبً محمود 3742
امٌره محمد كامل محمد 3743

اٌه عبدهللا احمد حامد 3748

3734
اسماء السٌد الفخري منصور 3735

امل نجار محمود عبدالعزٌز 3740
امنٌه حمدي محمد محمود 3741

اسماء مجدي محمد خٌري 3738
االء رمضان محمد احمد 3739
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الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الرابعة

شعبة الجغرافٌا/  التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

احمد  عبدالداٌم عٌاد امٌن 3731
اسراء احمد حسن محمود 3732
اسراء محمد ٌوسف علً

اسماء جابر عبدالاله علً 3736
اسماء سمٌر شاطر سالم 3737

3733
اسالم دندراوي سٌد احمد محمد

 2من 1صفحة 
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باقً بعذر:-الحالة الدراسٌة 

امٌمه حمد عبده محمد 3791

ٌسرا محمد احمد العزب 3790
60: - مجموع الطلبة 

هاجر علً محمد محمد 3785

نادٌه عوض رٌاض محمد 3782
نجاه عبدالموجود محمد عبدالرحمن 3783

هناء حمدان عباس ٌوسف 3788
والء حسن محمود امبارك 3789

هاله هجان مصطفً محمد 3786
هدي عبٌد حسن سمان 3787

منً عبدالرحٌم محمد احمد 3780
مٌاده صابر جادهللا محمد 3781

مصطفً كمال عبدالخٌر حسانٌن 3778
منه هللا ضٌاء الدٌن محمد عباس 3779

هاجر حسٌن صالح السٌد 3784

لٌلً سٌد محمد عبدالكرٌم 3773

كرستٌن اسحق ناشد جرٌس 3770
كرستٌن محارب سمٌر عزٌز 3771

مرنا سامً عدلً ساوٌرس 3776
مروه فراج احمد حسٌن 3777

محمد سعد محمد احمد 3774
محمود محمد سعد محمود 3775

عٌشه محمد سلٌمان علً 3768
فاطمه سٌداحمد احمد خٌر 3769

عبٌر عادل همام محمد 3766
عال عبدالهادي محمد ابراهٌم 3767

كرمٌنا رافت حكٌم اندراوس 3772
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