
امٌمه عبدالراضً عبدالصبور 

عبدالراضً
3555

اٌات فؤاد سلٌمان ابوالفضل 3556

امنه عبدالعلٌم سلطان حسن 3550

الهام علً احمد حسن 3547
امل رمضان محمد عبدالجواد 3548

امٌره علً محمد دٌاب 3553
امٌره نوح احمد حسٌن 3554

امنه موسً محمد علً 3551
امٌره احمد حسٌن فارس 3552

الحسٌنً مؤمن محمد عبدالغفار 3545
الشٌماء عبدالفتاح احمد بغدادي 3546

اسماء عبدالصبور نادي حصب هللا 3543
اسماء عبده علً احمد 3544

امل عبدالرؤف جاللٌن محمد 3549

اسراء محمود احمد توفٌق 3538

اسراء خالد ماهر سٌد 3535
اسراء عبدالعاطً خلٌل احمد 3536

اسماء اشرف عبدالرازق محمود 3541
اسماء صابر عبده حزٌن 3542

اسراء محمود احمد عمر 3539
اسماء احمد سعٌد رشوان 3540

اسامه سعد سٌد سالمه 3533
اسراء حمدي محمود اسماعٌل 3534

احمد محمود احمد ٌوسف 3531
اخالص عبدالحمٌد ابراهٌم حسن 3532

اسراء كامل احمد عبدالمطلب 3537

2022-2021طباعة قائمة الطلبة وارقام الجلوس للعام األكادٌمى
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3528
احمد عبدالاله محمد دردٌر 3529
احمد محمد محمود السمان 3530

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الرابعة

عام-شعبة اللغة العربٌة والدراسات االسالمٌة / التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

ابتسام محمود محمد محمود 3526
احالم ابوالحمد احمد شاذلً 3527
احمد حمدان توفٌق علً

 4من 1صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة 

20/12/2021 تاريخ الطباعة 



2022-2021طباعة قائمة الطلبة وارقام الجلوس للعام األكادٌمى

شرٌن حسٌن عبدالعاطً توفٌق 3586

سمٌر صبري عبدالشافً مغربً 3583
سناء موسً عربً احمد 3584

شٌماء حسٌن عبدالرحٌم حسن 3589
شٌماء سٌد ناظر نظٌر 3590

شٌماء احمد حسٌن محمد 3587
شٌماء امبابً محمود امبابً 3588

ساره زكرٌا ٌوسف محمد 3581
ساره ناصر ابراهٌم ناصر 3582

زٌنب عبدالرازق مدنً حسنٌن 3579
زٌنب فٌصل محمود سلٌم فراج 3580

شروق اشرف محمد جالل عٌد 3585

رحمه خٌري عبدالنعٌم حسٌن 3574

دٌنا هاشم عبدهللا الصادق 3571
رحاب محمد حسن احمد 3572

رٌهام عبدالمنعم االمٌر جادالمولً 3577
زٌنب حموده رضا احمد 3578

رشدي احمد محمد عطا 3575
رغده ابوالسعود رجب احمد 3576

جٌهان محمد ابوالمجد علً 3569
دعاء عاطف محمد بكري 3570

بلقٌس عصام ابوالمجد احمد 3567
جواهر محمود نور الدٌن فرغل 3568

رحمه اشرف مبارك علً 3573

اٌه احمد عبدالفتاح محمد 3562

اٌمان سعٌد غزال عطٌه 3559
اٌمان عبدالحمٌد قناوي حسٌن 3560

اٌه محمد عبدااله عبدالرحمن 3565
اٌه محمد عطٌتو السمان 3566

اٌه السٌد عبدالمنعم حلمً 3563
اٌه حسن سٌد احمد سعٌد 3564

اٌمان احمد ابوالمجد عبدالحلٌم 3557
اٌمان جمال عبدالرحٌم محمود 3558

اٌمان نصرالدٌن محمود ابراهٌم 3561
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مرٌم سلٌم ابوالفتوح حسن 3622

مروه حسن ابراهٌم حسن 3619
مروه ٌحٌا بربري حسان 3620

مصطفً محمد علً غنٌم 3623
منار حسن قناوي شحات 3624

مدٌحه عبدالناصر فهمً طلب 3617
مروه احمد حسن احمد 3618

محمود احمد ابراهٌم راضً 3615
محمود رفعت فؤاد محمد 3616

مرٌم احمد عباس علً 3621

لمٌاء محمد عبدهللا حسانً 3610

فاطمه عبٌد مهلً بصري 3607
فاطمه محمود انور محمود 3608

محمد عبدالحمٌد خضري محمد 3613
محمد نجار عكاشه سٌد 3614

محمد احمد محمد همام 3611
محمد سٌد علً النحاس 3612

فاطمه سٌد جاد احمد 3605
فاطمه صبري عبداللطٌف محمد 3606

عمر حمدي مختار موسً 3603
عمر عبدالاله ضاحً عبدالنعٌم 3604

لمٌاء جمعه ضاحً عبدالكرٌم 3609

عبدهللا عٌد ٌوسف محمد 3598

صفٌه عبدالحمٌد عباس محمد 3595
عاٌده نور الدٌن عبدالرازق محمود 3596

عبٌر محمد سعد عبدالعزٌز 3601
عال شحاته قاضى عمر 3602

عبٌر ابوالوفا ابراهٌم عسران 3599
عبٌر عبدالفتاح رشاد محمد 3600

شٌماء محمد عبدالعزٌز ضوي 3593
صفاء شحات اسماعٌل شحات 3594

شٌماء عبدالفتاح عبدالراضً 

ابراهٌم
3591

شٌماء علً فرشوطً ابراهٌم 3592

عبدالرحمن سٌد سعدي عطاهللا 3597
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هند طاٌع مختار علً 3641
والء شعبان بربري حسن 3642

هدي فرج مبارك منصور 3639
هدٌر عبدالرحٌم عامر عمر 3640

121: - مجموع الطلبة 

ٌاسمٌن عربً احمد جاد 3645
ٌحً عبدالكرٌم حسان عبدهللا 3646

والء مصطفً احمد سٌداحمد 3643
ٌاسمٌن طارق محمد متولً 3644

نصره شحات محمد حاممد 3634

ندا محمد السٌد محمد 3631
ندي حسن ابراهٌم علً 3632

هبةهللا رمضان النجار احمد 3637
هبه نصر مرتضً سعٌد 3638

نورهان محمد ابوالعباس توفٌق 3635
هاجر عبدالناصر رشٌدي ابراهٌم 3636

مٌاده عبدالحمٌد محمد احمد 3629
نجاح محمود حسن الصغٌر 3630

منه هللا محمد عبادي ابراهٌم 3627
منً حسن عزقالنً عبداللطٌف 3628

نسرٌن ابراهٌم هاللً احمد 3633

منار عبده محمود عبدالحلٌم 3625
منال خالد امٌن محمد 3626

ة 
جن

ل
1

4
ة 

بٌ
تر

 ال
ٌة

كل
  

1
ل 

ص
 ف

 
5

 4من 4صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة 

20/12/2021 تاريخ الطباعة 


