
مارٌنا عوض جادالرب رزق 3864
ماٌكل حشمت تلمٌذ ذكري 3865

مارٌان حبٌب صموٌل طانٌوس 3862
مارٌنا اسحق لوقا تادرس 3863

مارتٌنا رافت رٌاض عطٌه 3860
مارتٌنا عٌاد زاهر عطٌه 3861

عبٌر محمد عطٌتو حسانٌن 3855

رومانً فاٌز مٌالد نسٌم 3852
روٌدا سٌد محمد ابراهٌم 3853

لؤا خالد عبدالسالم محمد 3858
مادونا طلعت بطرس قدٌس 3859

فاطمه الزهراء مصطفً احمد همام 3856
فاطمه عبٌد محمود محمد 3857

رانٌا فرٌد فرج بخٌت 3850
رغدة محمد أحمد محمد المرغنى 3851

دالٌا منصور عبدالرحمن عبدالقادر 3848
رانٌا غرٌب عثمان زوط 3849

رٌهام جمال الدٌن علً عبدالشافً 3854

بٌتر بخٌت عبدالمالك بخٌت 3843

انجً عٌد موسً العبد 3840
اٌات عبدهللا احمد حامد 3841

حسن محمد حسن ابراهٌم 3846
حسناء حسن محمد عبٌد 3847

بٌتر ماجد فرنسٌس اسكندر 3844
جهاد احمد عبدالاله محمد 3845

3838
امل محمد رمضان محمود رمضان 3839

اسماء عبٌد سٌد علً 3836
اسماء عٌد محمد الساٌح 3837

اٌه اشرف محمد خٌر وهب هللا 3842
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اسالم محمود محمد ابراهٌم 3834
اسماء احمد محمد مرعً 3835

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الرابعة

Biology and Geology/  التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

اسراء خالد احمد طه 3831
اسراء عبدالرحٌم احمد داخلى 3832
اسراء مصطفً احمد جٌالنً

االء احمد عبدالمنعم محمد

 2من 1صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة 
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هالنه ادور صموٌل عطٌه 3879

نجوي صبره عمر محمود 3876
نسمه محمد شحات مغربً 3877

1: - مجموع الطلبة 

باقى:-الحالة الدراسٌة 

االء ابراهٌم محمد احمد 3881

هند محمد شاكر محمد 3880
50: - مجموع الطلبة 

منار مختار محمد حسن 3874
مٌرا ممدوح اسرائٌل اسكندر 3875

منار اٌهاب فتحً سلٌم 3872
منار بدوي الخضري مصطفً 3873

نهً عبدالرافع طحطاوي محمد 3878

مرٌم امٌل العرٌان لوقا 3867

مكارٌوس طلعت شفٌق غابٌوس 3870
مكارٌوس ودٌع غبٌوس ابراهٌم 3871

مرٌم حجاج غانم احمد 3868
مرٌم رمضان محمود ٌوسف 3869

مرٌانا لطٌف نجٌب لوندي 3866
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