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الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثالثة

شعبة الكٌمٌاء/ التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

أمٌره سٌد أبوالمجد أبوزٌد 2136
ابتهال محمد عبد الحمٌد أحمد 2137

ابراهٌم مسعود عبده عمر

احمد محمد عبدالحمٌد احمد 2141
اسامه محمد ابوالعطا ابراهٌم 2142

2138
احمد خالد عرٌان مصطفى 2139

احمد عبد الباسط الشحات احمد 2140

اسراء عباس محمد اسماعٌل 2145
اسراء عبد الستار كمال الدٌن 

ابوالوفا
2146

اسراء انور حسن ٌونس 2143
اسراء صالح ٌوسف حسٌن 2144

اسالم حمدى عبد الحمٌد محمود 2149
اسماء عبدالرازق صابر عابدٌن 2150

اسراء محمد محمد عبدالباسط 2147
اسراء منصور محمد احمد 2148

امانى عطا حسن سرور 2153
امٌرة عبدهللا محمد عبدهللا 2154

اسماء محمد احمد الصغٌر 2151
الشٌماء محمود مهاجر حسٌن 2152

امٌمه عاشور محمد محمود 2157
اٌمان محمد ٌسٌن محمد 2158

امٌره صالح محمد مبارك 2155
امٌمه ابراهٌم ٌس عمر 2156

بسمة جمال ذكى احمد 2161
بٌشوي هانى البٌر بشاره 2162

اٌمان محمود طه محمد 2159
اٌه خلٌفه محمود محمد 2160

جهاد حسب هللا عبدالحفٌظ محمد 2165
جهاد سعد عبدالراضً راضً 2166

جمال احمد عالم احمد 2163
جمال محمد حمدان على 2164

خلود احمدى محمود محمد 2169
دعاء منتصر عبدالاله احمد 2170

حماده اشرف جاد احمد 2167
حمدان صبرى حمدان قلٌعى 2168

رحمه مصطفى احمد عوٌضه 2171
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زٌنب حسن محمد احمد 2173
زٌنب عبد الرحٌم عبدالرازق محمد 2174

روان إبراهٌم بدٌع سعٌد 2172

سمٌرة عصام إبراهٌم نورالدٌن 2177
شٌماء احمد ضاحى حسٌن 2178

زٌنب غزالى على غزالى 2175
زٌنب محمد عبدالرازق موسى 2176

عبد الرحمن رمضان ابو الوفا عبد 

الباقى
2181

علٌاء رمضان فؤاد محمد 2182

شٌماء محمد على مصطفى 2179
صفاء حمدى رسالن محمد 2180

فاطمه فٌصل كامل حمادى 2185
فاطمه محمد فتحى محمد 2186

غاده ٌاسر عبدالرحٌم محمد 2183
فاطمه عبد الاله حسن احمد محمد 2184

مارٌنا رفعت موسى شكرهللا 2189
محمد بركات الطاهر عبدالكرٌم 2190

كارولٌن فاٌز فتحى مسدارى 2187
لمٌاء علً محمد حسٌن 2188

مروه عبدالحكٌم عبدالمرٌد ابراهٌم 2193
منة هللا حلمى سلٌمان احمد 2194

محمد عبدالرحمن حسٌن عبدالعزٌز 2191
محمد على البدرى ابراهٌم حفنى 2192

نورهان ابوالحمد زنباعى على 2197
نورهان عرفات محمد عثمان 2198

ندى خٌرى ابراهٌم احمد 2195
نسرٌن عبدالناصر محمد حسٌن 2196

هاجر محمود منٌر محمد 2201
هاجر نجٌم شمروخ ابوبكر 2202

نورهان عمر اسماعٌل توفٌق 2199
نورهان محمد فؤاد على 2200

هدٌر ٌوسف احمد محمد 2205
والء عبد الشكور محمد زرزور 2206

هدى اسماعٌل مصطفى عبدالكرٌم 2203
هدٌر عبد الناصر عبد الوهاب محمد 2204

75: - مجموع الطلبة 

ٌاسمٌن عاطف عبد الصبور محمد 2209
ٌسرا جمال عبد الرازق رزق 2210

ٌاره ابراهٌم الفاوى مبارك حسٌن 2207
ٌاسمٌن خٌرى محمد احمدالطاهر 2208
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