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سماح عبد النبى محمد مدنى 284
سناء سراج مدنً محمود 285

زٌنب محمود احمد محمود 282
ساره حمدى الدسوقى عبدالرحمن 283

زٌاد الضبع محمد احمد 280
زٌنب عرفات سعد محمد 281

رحاب محمد النوبى خلٌل 278
روان حسنى محمد عمر 279

دٌنا احمد عبدااله محمد 276
رحاب محفوظ تركً احمد 277

دمٌان فادي عطا فرنسٌس 274
دنٌا على محمد الصغٌر عبد ربه 275

حسٌن ٌاسر رضوان حسٌن 272
خلود حمدى محسب عبد المجٌد 273

بٌمن ماجد فتحى ٌوسف 270
حسام ابراهٌم جاد الكرٌم مصطفى 271

اٌه على احمد محمود 268
اٌه عمر علً محمد 269

اٌه سٌد عبد الغنى غٌث 266
اٌه عبد الرحمن حسٌن عبدالخالق 267

اٌفا ادوارد استاورد فٌلٌب 264
اٌه بدري محمد محمود 265

امنه ولٌد مصطفى محمد 260
امٌرة عبد المنعم محمد 261

252
اسراء سٌد محسب ٌوسف

امال سعٌد عبدالسٌد حسن 258
امنه ابراهٌم احمد رفاعى 259

اسماء محمد الضوى احمد 256
االء حمدى فوزى احمد 257
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253
اسراء عبد الرازق عبد هللا محمد 254
اسماء علً ضٌف هللا عبدالناظر 255

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة االولى

شعبة الفٌزٌاء والكٌمٌاء/  التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

احمد محمد اسماعٌل محمد 251
ارسانٌوس انور عاطف عٌاد

اندرو ٌونان رؤوف زكرى 262
اٌرٌن عجاٌبى رومانى منتٌاس 263

 3من 1صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة 

22/12/2021 تاريخ الطباعة 
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73: - مجموع الطلبة 

وفاء محمود احمد ابوالحمد 322
ٌاسمٌن عاطف محمود عبدالحمٌد 323

هاجر محمد عبدالعظٌم جبرٌل 320
هناء عمر سعد زغلول 321

هاجر ثابت احمد عامر 318
هاجر جادالرب خلف هللا محمود 319

ندا سعٌد احمد عثمان 316
ندى نصر كامل ثابت 317

نادٌه مجدي الٌشع عازر 314
نانسى حشمت شفٌق شرقاوى 315

مٌار ولٌم منٌر تاوضروس 312
مٌنا ادور كامل ابراهٌم 313

منة هللا مصطفى عبد الستار محمد 310
مها عبدالستار مصطفى عبد هللا 311

مرٌم نصر عبد الحمٌد عبد المجٌد 308
مصطفى محمد جادالرب على 309

مرٌم جوزٌف مملوك حزقٌال 306
مرٌم عبد المنعم محمد ابراهٌم 307

محمود محمد حسن ابراهٌم 304
مرٌم تركً عبده الصادق 305

محمود حماده محمود محمد 302
محمود على راجح عبده 303

مؤمن سٌد امبارك جعفر 300
محمد سعٌد عبد المقصود سالمان 301

فرح سٌد ابوالقاسم اسماعٌل 298
لبنا ٌاسر محمد محمد 299

غاده عبدالناصر محمد ابوزٌد 296
فاطمه اسامه محمد البردوٌلً عطا 

هللا
297

علٌاء رمضان ابوالمجد علً 294
علٌاء محروص ابوالوفا برعى 295

عفاف خالد احمد امٌن 292
عال كرم نورالدٌن احمد 293
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شٌماء عاطف سماسٌرى عسران 290
شٌماء عبد الحمٌد حزٌن ابراهٌم 291

شروق عبد الخالق محمد زٌن 

العابدٌن دٌاب
288

شهرت محمد فؤاد بدري 289

سندس عمر محمد محمود 286
سهٌلة بغدادى سعدى محمدعلى 287

 3من 2صفحة 
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ٌوسف منصور نور علً 336

مصطفى محمد شاكر محمد 334
نورهان احمد محمد محمد علً 335
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محمد عبدالعظٌم محمد احمد 332
مرٌم محمد عبدالغنً محمد 333

عبدالرحمن حجاج سعدي احمد 330
فلوباتٌر سامح نصحً سعٌد 331

رٌهام عالء الدٌن احمد سٌد 328
عبدالخالق جمال امٌن محمد 329

اٌه عادل فؤاد ابراهٌم 326
جوزٌف عفت ونٌس فرح 327

اسماعٌل سٌد جاد المولً حفنً 324
انطونٌوس عبدالمالك رٌاض عزٌز 325

باقى:-الحالة الدراسٌة 

 3من 3صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة 

22/12/2021 تاريخ الطباعة 


