
رٌهام محمدالطٌب ابوالحجاج عبدهللا 3434
ساره ناجح عبدالعزٌز نورالدٌن 3435

رٌتا جوزٌف صبري قرٌاقوس 3432
رٌحانه عٌاد احمد الصغٌر 3433

رحاب حسٌن ابراهٌم توفٌق 3430
رشا علٌو احمد معوض 3431

سحر عبدالموجود عبدالراضً 

ابوالوفا
3436

خلود عطٌتو عزالدٌن حسٌن 3425

بثٌنه حسٌن حسن عثمان 3422
جاكلٌن فٌصل عزمً رمٌس 3423

رانٌا رمضان عبدالرجال دخٌل 3428
رانٌا محمود زٌدان احمد 3429

دعاء شحات محمد خلٌفه 3426
دعاء محمد علً طاٌع 3427

اٌه عبدالستار عبدالفتاح احمد 3420
اٌه محمد عبدهللا محمد 3421

اٌمان انور صافى موافى 3418
اٌمان حجازي كامل حجازي 3419

حنان علً محمد اسماعٌل 3424

امنٌه فوزي عبدهللا عبدالرحمن 3413

امانً جالل عامر خالوي 3410
امانى على عبدالقادر الجٌالنى 3411

انتصار رمضان علً محمود 3416
انهار هاللً جادالرب محمد 3417

امٌره ابوالنجا حزٌن قرباوي 3414
امٌمه محمد احمد محمود 3415

اسماء سٌد رشاد عبدالرحٌم 3408
اسماء عادل حفنً حسن 3409

اسراء محمود عبدالكرٌم عبادي 3406
اسماء الحسٌن احمد الضوي 3407

امل سٌد بدري محمود 3412
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اسراء ثروت فهمً محمود 3404
اسراء حمدي طه محمد 3405

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الرابعة

عام-شعبة اللغة االنجلٌزٌة / التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

ابتسام خلف خلٌفه فاضل 3401
ابتسام محمد بصري احمد 3402

احمد عبدالرؤف محمد بكري

 3من 1صفحة 
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محمد جمال غزالً عٌسً 3473

مجده عبٌد عبده جرجس 3470
محمد احمد سلٌمان محمد 3471

محمد حماده فكري عبدالرحمن 3474
محمد سٌد احمد محمد 3475

مارٌنا اٌوب واصف مٌخائٌل 3468
مارٌنا زكرٌا كامل اسكاروس 3469

فاطمه محمد عٌد خلٌل 3466
لمٌاء رمضان محمد ابراهٌم 3467

محمد اشرف احمد عبدالقادر 3472

فاطمه الزهراء عبدالمعطً علً 

ابراهٌم
3461

عماد عادل سعٌد جرجس 3458
غاده عبدالخالق محمود ابوالحمد 3459

فاطمه عطٌتو ابوالمجد عطٌه 3464
فاطمه علوانً احمد حسن 3465

فاطمه سعد الدٌن محمد سٌد 3462
فاطمه عاطف ٌوسف نورالدٌن 3463

عال محمد رفعت علً محمد 3456
عال محمد علً طاٌع 3457

عزٌزه عبدالمعٌن سٌف النصر 

حمدان
3454

عفاف بدوي فهمً بدوي 3455

فاتن سالم محمود احمد 3460

شٌماء محمد عمران محمد 3449

شٌماء عبدالنبً سلٌمان جاد هللا 3446
شٌماء عبده علً هاللً 3447

عبٌر بركات احمد اسماعٌل 3452
عبٌر ناصر محمود رفاعً 3453

صفوان عبدالباسط خلٌفه سلٌمان 3450
عبدالموجود فرحان شحاته بدري 3451

شٌماء زٌدان احمد طاٌع 3444
شٌماء عبدالسٌد شٌبه علً 3445

سها عبدالحلٌم سعٌد سلٌم 3442
شٌماء احمد بالل احمد 3443

شٌماء محمد احمد الحسانً 3448

سماح قاعود عزالدٌن اسماعٌل 3437

سمر موسً محمد عباس 3440
سمٌه محمد علً محمود 3441

سماح محمد احمد محمود 3438
سمر محمد عمر محمد 3439
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هٌثم عبد المنعم محمد عبد الرحٌم 3497

هبه محمد شحاته محمد 3494
هناء عبدالصبور احمد عبدالجلٌل 3495

نٌرمٌن عادل ابوالنجا فخرى 

ابوسحلى
3500

99: - مجموع الطلبة 

باقً بعذر:-الحالة الدراسٌة 

وفاء محمد عبدالوهاب محمد 3498
والء السٌد ابراهٌم عبدالباري 3499

هبه ابوالقاسم سٌد احمد احمد 3492
هبه سمٌر عبٌد سلٌمان 3493

هاجر نصر عبٌدهللا محمد 3490
هاله عبدالعظٌم نجار احمد 3491

هند ناصر بدري مصطفً 3496

نهله عاطف محمد ابراهٌم 3485

نجوي ابراهٌم علً حسن 3482
نجوي جوده عٌسً منصور 3483

نورا احمد عبدالباسط محمد 3488
نورهان محسب محمد ادم 3489

نهله علً قدري احمد علً 3486
نوال احمد عبدالقوي احمد 3487

ناهد رشدي تمٌم الصغٌر 3480
نجاه محمد حافظ احمد 3481

منار مجدي محمد ٌوسف النوبً 3478
منار محمد ٌونس احمد 3479

ندا عبدالفتاح احمد جاد المولً 3484

محمود ممدوح ابوالوفا جبر 3476
مصطفً محمد مصري ابراهٌم 3477
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