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احمد فاٌز محمد مصطفى 554
احمد كرم كمال عبد المطلب 555

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة االولى

عام-شعبة اللغة االنجلٌزٌة /  التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

احمد ابراهٌم احمد شافعى 551
احمد ربٌع عطٌتو محمد السبعى 552

احمد عامر محمدٌن أحمد

اسراء عبد الستار عبد الحمٌد محمد 558
اسراء كمال رضى أحمد 559

اسراء االمٌر عبدالسالم امٌن 556
اسراء عاطف سماسٌري عسران 557

اسماء سلٌم احمد سلٌم 562
اسماء سٌد بربرى حسن 563

اسراء محمد عبدالرحٌم ابراهٌم 560
اسماء رمضان على ابو زٌد 561

االء محمد حلمً طاهر 566
الزهراء حسن محمد احمد 567

اسماء عبدالرازق احمد ابوالحسن 564
االء عماد الدٌن محمد محمد 565

الشٌماء السواح محمد احمد 570
الشٌماء محمود عطٌت هللا عبدهللا 571

الزهراء عبد الصبور احمد خلف هللا 568
الزهراء محمد علً محمد 569

امانى احمد محمود ابراهٌم 574
امنٌة محمد حسن حمٌد 575

القاضى ممدوح حسن محمد 572
الهام ابوزٌد مرتضً محمد 573

اندرو اسامه عطا بائٌسى 578
اٌمان صفوان محمد االمٌر محمود 579

امٌرة محمد احمد ابراهٌم 576
امٌره رفعت عٌد جبالً 577

اٌمان محمد حسن حمٌد 582
اٌمان موسى عبد الرحٌم موسى 583

اٌمان عبد الصبور اسماعٌل الحسانى 580
اٌمان كمال ابوالوفا عبدالحافظ 581

اٌه حسن حنفى حسن 584
اٌه شعبان عبد الحمٌد محمود 585
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اٌه عبد الرزاق مطاوع احمد 586
اٌه محمد ٌوسف محمد 587

براء سعٌد احمد عبد العال 590
بسنت محمود فتحى عبد العظٌم 591

اٌه منتصر عبد الستار حسن 588
اٌه نصر عبد الحمٌد عبد المجٌد 589

حسانى على حسانى على 594
حسناء محمد الحسانى ابوالمعارف 

جالل
595

جرجس منٌر متري رفاٌل 592
جمٌله عاطف محمود عبد العال 593

دعاء عبد الفتاح مصطفى عبٌد 598
رحاب صالح حسن ابراهٌم 599

حسٌن عبدالناصر حسٌن دٌاب 596
خلود عارف محمد عبد العال 597

رٌم حمام حسٌن علً 602
رٌم محمود عبد الفتاح على الشرٌف 603

رحمة مصطفى احمد قاسم 600
رحمه احمد ٌوسف سلٌمان 601

زٌنب صبري محمد احمد 606
ساره مختار عبدالرحٌم احمد 607

رٌهام محمود محمد احمد 604
زهراء محفوظ ٌس متولى 605

سما عالء الدٌن محمد مصطفى 610
سمٌره نصر الدٌن حسٌن احمد 611

ساندي عماد سمٌر نوٌل 608
سلٌمان كامل سلٌمان ابو بكر 609

شهاب الدٌن عادل محمود محمد 614
شهد الشربٌنى عبد العظٌم ابو الحسن 615

سٌسٌل بطرس زخارى صلٌب 612
شرٌف االمٌر محمد محمد 613

شٌماء حجاجً مجاهد عطٌت هللا 618
شٌماء عبدالمحسن خٌرى ابراهٌم 619

شٌماء بدوى سٌد احمد 616
شٌماء جمال صابر محمد 617

طارق السوقى عبد الباقى مجاهد 622
عبدالرحمن محمود عبدالشافى محمود 623

شٌماء محمد عبد الاله بخٌت 620
صفاء عبود عبد الجٌد سلٌم 621

عبدالرحمن ٌاسر جاد احمد 624
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عبٌر راجح محمد عبدالمتعال 626
عال عماد حمدى حمزاوى 627

عبدالمسٌح عادل شوقً لبٌب 625

علٌاء عالء محمد محمد 630
غاده احمد عبدهللا ٌسن 631

على جمال على حسان 628
على محمد هاشم كمال وزٌرى 629

فاطمه سلٌم عبد السٌد محمد 634
فاطمه عبدالحفٌظ عبدالمطلب محمد 635

فارس حسن على محمد 632
فاطمة رجب عبد الموجود علً 633

فاطمه منصور محمد علً 638
قاسم عثمان احمد قاسم 639

فاطمه عبدالرحٌم محمد زرزور 636
فاطمه عبدالوهاب عبدهللا محمد 637

لمٌاء احمد غباشى الدكرونى 642
ماهٌتاب اٌهاب عبدالجلٌل محمد 643

كرم حسنى احمد فضٌل 640
كرٌم عادل محمد جادالكرٌم 641

محمد خلٌفه عمر علً 646
محمد مصطفى ٌوسف احمد 647

ماٌكل راجً بباوي عبدالنور 644
محمد احمد محمود طاهر 645

محمد نجٌم شمروخ ابوبكر 650
محمود احمد محمود مسعود 651

محمد ممدوح محمود عبدالاله 648
محمد منتصر صالح عبدالداٌم 649

محمود محمد ابراهٌم محمود 654
محمود محمد الصغٌر على احمد 655

محمود على ابو الحسن دٌاب 652
محمود كمال حلمً محمد 653

مرٌم سعٌد امٌن غبلاير 658
مرٌم عبدالواحد مصطفً محمود 659

مرٌم جاد الرب محمود حسن 656
مرٌم خلف احمد سٌد 657

معاذ سٌد محمد احمد 662
منار جمال ناصر فاوى 663

مصطفى ابوالمعارف محمود تركى 660
مصطفى عبد الراضً زكً محمود 661
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منه هللا احمد حسٌن عبدالمجٌد 666
مها عاصم فكار احمد 667

منار عبدالناصر محمود احمد 664
منار محمد عباس عبدالحافظ 665

ندى سٌد عبد الرحٌم وزٌرى 670
ندى علً هالل محمد 671

مهرائٌل مٌشٌل جرجس اقالدٌوس 668
مٌرنا رومانى جعلوص مٌخائٌل 669

نورهان جمال عزالعرب عبدالعزٌز 674

هند عمر نور الدٌن حسن 680
وائل احمد محمد خمٌس 681

باقى:-الحالة الدراسٌة 

هاجر حمام علً احمد 675

نهال ابراهٌم عبدالحى السٌد 672
نورهان احمد جابر احمد 673

هدٌل اسامه احمد محمد 678
هند النوبى ٌوسف النوبى 679

هاجر محمد موسى عبادى 676
هاله عبد الستار كامل محمد 677

اسماء محسن محمد مصطفً محمود 685

ٌسى سعداوى شكرى عطاهللا 684
134: - مجموع الطلبة 

ٌاسمٌن انور عبد الرؤوف محمد 682
ٌاسمٌن ٌوسف عبادى احمد 683
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