
رحاب حسانٌن احمد اسماعٌل 1534
رحاب  شرقاوي احمد فراج 1535

رؤي محمد فوزي ابراهٌم 1532
رانٌا رفعت صابر عابدٌن 1533

جهاد احمد محمد محمود 1530
حسناء عبدالمعز احمد سلٌم 1531

اٌه بدري سٌد احمد 1525

اٌرٌنً رومانً ماهر حبٌب 1522
اٌمان محمد بدوي احمد 1523

اٌه مامون شعبان عبدالرحمن 1528
بسمه عبدالمنعم ابراهٌم اسماعٌل 1529

اٌه  رجب  محمد محمود 1526
اٌه سعٌد محمد زٌدان 1527

اهداء رمضان احمد كبٌر 1520
اٌات عبدالراضً امٌن محمود 1521

امٌره محمود احمد صادق 1518
انجً ابراهٌم عبدالوهاب ابراهٌم 1519

اٌه احمد محمد احمد 1524

الهام صالح عبده مسعود 1513

االء مدثر ابوالحمد ثابت 1510
الزهراء خالد امٌن محمد 1511

امل عبدالوهاب محمد دردٌر 1516
امنٌه ٌاسر ابراهٌم احمد 1517

الهام عبدالرضً مرغنً ٌوسف 1514
امل عبداالمام نحاس مهدي 1515

اسماء رافت عبدالهادي حسٌن 1508
اسماء علً عبدالرازق احمد 1509

اسراء خالد ثابت حسٌن 1506
اسماء بدري صالح عبدالحً 1507

السٌد جابر السٌد مهدي 1512
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1503
اسراء احمد محمد سعٌد 1504

اسراء حمدي عبدالناصر توفٌق 1505

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثانٌة

عام-شعبة اللغة االنجلٌزٌة / التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

احالم محمد عبدالحمٌد مصطفً 1501
احمد سٌد محمد محمود 1502
اسراء احمد احمد محمود

 3من 1صفحة 
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مها احمد الطاهر محمد 1573

منار زكً صادق عبٌد 1570
منار كرم صدٌق عبداللطٌف 1571

مها عثمان عبدالسالم خلٌل 1574

مصطفً فٌصل محمد عبدالحافظ 1568
مصطفً محمد محمود سلٌم 1569

مشٌره محمود عٌد محمد 1566
مصطفً سعد مصطفً احمد 1567

منً عبدالمعٌن ٌوسف ابراهٌم 1572

محمد عبدالشافً حافظ عبدالرحٌم 1561

فاطمه منصور كامل مصطفً 1558
لٌزا صلٌب فانوس بطرس 1559

مروه محمود محمد احمد ابراهٌم 1564
مرٌم اسماعٌل ابراهٌم عبدالشافً 1565

محمد غباشً الضوي محمد 1562
مروه عبدالهادي احمد محمد 1563

فاطمه سعد محمد خٌر 1556
فاطمه محمد احمد محمد 1557

فاطمه احمد خضري احمد 1554
فاطمه حامد حجاجً عرٌان 1555

مارٌنا شلبً دٌمترٌوس صدراك 1560

عبٌر رمضان سعٌد علً 1549

شٌماء فوزي فهٌم محمد 1546
عبدالرحمن اشرف صالح الدٌن 

احمد
1547

غاده شعبان سٌد احمد جاد هللا 1552
غاده علً حسن محمد 1553

عال عبدالباسط عوض عثمان 1550
علً قرٌشً علً مهدي 1551

سهٌله االمٌر احمد امٌن 1544
سهٌله كمال ابودوح محمود 1545

سما خالد محمود فتح هللا 1542
سمٌره عنتر موسً عمر 1543

عبدالرحٌم منتصر محمود 

عبدالرحٌم
1548

رقٌه نعٌم موسً خلف هللا 1537

سامٌه مصطفً حفنً احمد 1540
سلسبٌل عٌاد عبدالداٌم لبٌب 1541

زٌنب مالك محمد احمد 1538
ساره كرم مٌنا عبدالشهٌد 1539

رحاب عبادي عكاشه رٌان 1536
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 3من 2صفحة 
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1: - مجموع الطلبة 

باقى:-الحالة الدراسٌة 

ساره احمد محمد احمد 1591

ٌثرب جمال محمود النوبً 1590
90: - مجموع الطلبة 

هناء العادلً التهامً ٌوسف 1585

هبه ٌوسف زكً ابوالحجاج 1582
هدي ممدوح حلمً ابوالحسن 1583

هٌام السٌد زكً همام 1588
وسٌم رزق سعد هللا رزق 1589

هناء حسن احمد محمد 1586
هند محمد حمدي امٌن 1587

هاجر بركات جالل مهران 1580
هاجر عبدالحفٌظ سٌد ابوالحسن 1581

ندي عٌسً السٌد ابراهٌم 1578
نورا محمد ابوالحسن محمد 1579

هدٌر عبدالحلٌم امٌر راوي 1584

ندا ثابت سلٌم محمد 1576
ندا كمال فؤاد محمد 1577

مٌرفت احمد علً رشٌدي 1575
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 3من 3صفحة 
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