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728

اسراء شرٌف عبدالعظٌم افكار 729
اسراء محمد احمد امٌن 730

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة االولى

شعبة اللغة العربٌة والدراسات / التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

احمد جمال تغٌان صدٌق 726
اسامه رجب على احمد محمد 727
اسامه محمد محمد شوقى

اسماء عارف جاد الرب عبد الفضٌل 733
االء محمد عبد اللطٌف قناوى 734

اسراء مصطفى حامد على 731
اسماء احمد محمد امٌن 732

امل عرفات محمد العربً 737
امٌره سعد ٌسن مصطفى 738

الفت عادل كمال محمد 735
امل رفاعى احمد حسٌن 736

اٌه عمرو جابر أحمد 741
اٌه محمد رزق هللا عبدالراضً 742

اٌمان ابوعوف محمد احمد 739
اٌناس سعد هللا محمد فارس 740

حسناء نصر امٌن سلٌمان 745
خلود خلف اللة عبدة محمد 746

باسنت شاكر ابراهٌم محمد 743
بالل عبد المنعم شفٌق احمد 744

رقٌه انور عبد الشافى احمد 749
رمضان عبدالاله محمد احمد 750

دعاء هالل عصران رضوان 747
رحمه حسن احمد رشٌدى 748

زٌنب محمود محمد عبدالصادق 753
سلمى مجدى محمد احمد 754

زهراء حربى محمد احمد 751
زٌنب عبدالجابر عبدالهادى محمد 752

سماح محمد جادالكرٌم احمد 757
شرٌن ضٌاء الدٌن محمد عبد الراضى 758

سلوي احمد بدٌر احمد 755
سماح سمٌر على نورالدٌن 756

شهد اشرف محمد طه 759
شٌماء حسٌن عبد الوهاب احمد 760
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شٌماء عبدالحمٌد الطاهر هاشم 761
غاده غرٌب محمود علً 762

فاطمة احمد عطٌه احمد 765
فاطمه عبد الوكٌل محمد احمد 766

غاده محمد عبد الراضى عبد النعٌم 763
غاده نافع عبد هللا احمد 764

محمود عبد الحمٌد ٌوسف محمد 769
محمود مرسى أحمد مرسى 770

لمٌاء سمٌر السٌد تغٌان 767
محمد احمد سٌداحمد محمد 768

منال عرفات حسٌن محمد 773
مها النوبً علً احمد 774

مروه عبدهللا عبٌد عبدالقوى 771
مرٌم احمد سعٌد على 772

نصره عبده حلبى عبد السمٌع 777
نعمه محمد الطٌب محمد 778

مٌرفت حجازي عبدالاله احمد 775
ندى شعبان احمد حسانٌن 776

هاجر احمد محمد عمر 781
هاجر جبرٌل زكى محمد ابراهٌم 782

نورسٌن محمد قاسم محمود 779
نورهان احمد عبدالوهاب قاسم 780

والء سٌد علً سعد 785
ٌاسمٌن محمد عطٌتو عواض 786

هاجر محمد احمد شمٌطه 783
هاجر محمد محمود خضرى 784

سمٌه عوٌس احمد محمود 787
مرٌم عادل عبدالوهاب محمد 788

61: - مجموع الطلبة 

باقى:-الحالة الدراسٌة 
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