
مٌرنا اشرف كمال استاورو 2886

مكارٌوس عادل مكرم فرح 2884
منى لمعً فكري حسٌن 2885

مارٌت مٌخائٌل فهمى مٌخائٌل 2882
مرٌم حسن مصطفى محمد 2883

لمٌاء محمود فؤاد محمد 2880
ماري عطٌتو فخري عجاٌبً 2881

فدوي فتحً موسً عبد الغنً 2878
كٌرلس جورج ولٌم خلٌل 2879

شٌماء منتصر سلٌم حسن 2876
غاده عبدالسالم احمد ٌوسف 2877

شٌماء سٌف النصر ابو الوفا بٌومى 2874
شٌماء عبد الرازق عبد هللا محمد 2875

شٌرٌن محً الدٌن احمد حمٌد 2872
شٌماء احمد محمد طلب 2873

سندس سٌد حسٌن حسن 2870
سٌلفٌا عاطف رزٌقى عبد ربه 2871

زٌنب على السٌد محمد 2868
ساره حسن عثمان محمد 2869

رانٌا محمد كمال محمد 2866
زهراء محمود العبد محمد 2867

خلود على جاد الكرٌم محمد 2864
خلود محمد محمود عبد المعطى 2865

باهر مجدى رشدى أبراهٌم 2862
بٌشوي امجد اٌلٌا مرقس 2863

اٌمان ٌحٌى عاشور مصطفً 2860
اٌه خلف على خلٌل 2861

امنٌه منصور ابراهٌم خلٌفه 2858
اٌمان محمود شمروخ على 2859

اسراء صفوت محمد طلب

االء على احمد على 2856
الزهراء رمضان عطٌه بركات 2857

2853
اسراء محمد حسٌن محمود 2854
االء األمٌر عبد السالم امٌن 2855
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الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثالثة

Chemistry/ التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

ابراهٌم االمام عبد الباقى عبد النعٌم 2851
ارٌج سلٌمان حسٌن عوض هللا 2852

 2من 1صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة 

21/12/2021 تاريخ الطباعة 
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هاجر عادل عطٌه حسن 2890
وفاء مبارك حمدى عاٌد 2891

43: - مجموع الطلبة 

والء جامع ٌس احمد 2892
ٌاسمٌن مصطفى حافظ مصطفى 2893

نهال عبدهللا أحمد عبدهللا 2888
نور الهدى ربٌع احمد جاد المولى 2889

مٌرنا خالد محمد سلٌمان 2887
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 2من 2صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة 

21/12/2021 تاريخ الطباعة 


