
حسناء عبدهللا خلف هللا محمد 1681

جهاد عبدالوهاب محمد علً 1678
جهاد محمد سعد عطٌه 1679

حنان خلٌل عبدالباسط خلٌل 1684
دعاء فٌصل عبدالموجود محمد 1685

حسناء فتحً عبدالراضً عبدالماجد 1682
حماده ابوالقاسم جمٌل احمد 1683

بسمه سلٌم فراج قناوي 1676
جهاد عبدالناصر عبدالفتاح محمد 1677

اٌمان عرفات محمد حنفً 1674
اٌه محمد شحات عبدالاله 1675

جٌهان نصر مبارك محمد 1680

اٌات محمد محمد سٌد 1669

امل احمد محمد علً احمد الخطٌب 1666
امٌره احمد عبدالعزٌز سالم 1667

اٌمان جمال عرٌبً محمد 1672
اٌمان عربً ٌوسف مصطفً 1673

اٌات محمود احمد عبدالرحٌم 1670
اٌمان ابوالفتوح ٌوسف ٌسن 1671

الهام عٌد محمد اسماعٌل 1664
ام كلثوم طاهر عبدالغفار علً 1665

الحسٌن نبٌل ابوالفضل الصغٌر 1662
الزهراء جابر حسن احمد 1663

امٌره رفعت سعدالدٌن مصطفً 1668

ادهم زاٌد سٌداحمد محمد 1654
اسراء حسن محمد عبدالجٌد 1655

اسماء جعفر احمد محمود 1660
االء حمدهللا راضً عبدالجلٌل 1661

اسراء ٌوسف عبداللطٌف محمد 1658
اسالم محمود نظٌر محمود 1659
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الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثانٌة

عام-شعبة اللغة العربٌة والدراسات االسالمٌة /  التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

ابتسام عصمت محمود علً 1651
اثار احمد عبدالمحسن سلٌمان 1652

احمد عبدالحمٌد عبدالاله عبدالحفٌظ

اسراء صابر عبده حزٌن 1656
اسراء محمد ابوالحسن عبدالسمٌع 1657

1653
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مً هالل محمد احمد 1724

منال مصطفً محمد احمد 1722
منً ابوالحجاج خالوي احمد 1723

مروه سٌد عبدالحمٌد علً 1717

مروه احمد انور محمد 1714
مروه جاد احمد جاد 1715

مرٌم عبدهللا امبارك عبدالغنً 1720
منال سٌد عبدالمحسن مالزم 1721

مروه عبدالحمٌد محمد علً 1718
مروه كمال ابراهٌم محمد 1719

لٌلً عبدالعظٌم محمد الغزالً عمر 1712
محمد صالح سٌد ابوالوفا 1713

كرٌمان اٌمن احمد بدوي 1710
كرٌمه عبدالاله محمد عبدالاله 1711

مروه سٌد احمد محمد علً 1716

غاده عبدالناصر حسن مرسً 1705

علً حسن علً حسٌن 1702
علٌاء عبدالناصر محمود محمد 1703

فاطمه محمد ذكً علً 1708
فرحه نجار صابر محمد 1709

غاده قابٌل بدري محمد 1706
فاطمه عبده مسعود احمد 1707

عبٌر سعٌد غزالً حمدان 1700
عال عاطف ابوبكر علً 1701

صابرٌن ٌوسف محمود حسٌن 1698
صفاء احمد عبدالموال معوض 1699

عمر القذافً زهران محمد 1704

زمزم حمادي عبدالمجٌد حسٌن 1693

رانٌا ممدوح محمد حسانٌن 1690
رضوه ٌوسف عبدالباقً حسٌن 1691

شٌرٌن محمود بركات احمد 1696
صابرٌن ابوالمجد حسٌن حسن 1697

زٌنب فتحً ثابت علً 1694
ساره شوقى احمد محمود 1695

دولت احمد الصادق ٌحً 1688
رانٌا عبدالجواد حسن علً 1689

دنٌا حمدي مملوك عبدالرحمن 1686
دنٌا نصاري محمد ابراهٌم 1687

رغده عبدالناصر امٌن خلٌل 1692
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ٌحًٌ عرفات سعٌد طه 1741

ٌاسمٌن اشرف زنباعً محمد 1738
ٌاسمٌن عبدالقادر محمد اسماعٌل 1739

1: - مجموع الطلبة 

1من الخارج :-الحالة الدراسٌة 

اٌه عمر محمد عمر 1743

ٌوسف محمد ٌوسف احمد 1742
92: - مجموع الطلبة 

وفاء نصر الدٌن حمٌد ٌوسف 1736
والء عبدالنعٌم فكري توفٌق 1737

هبه عبدالنبً حسب هللا محمود 1734
همس محمود عبده محمد 1735

ٌاسمٌن عثمان محمود عثمان 1740

نوران محمد رمضان مرسً محمد 1729

ندا خالد قبٌل المزٌن 1726
ندا عبدالباسط محمد احمد 1727

هاله محمد احمد عثمان 1732
هاٌدي اٌهاب محسن محمد 1733

نورهان محمد ٌوسف قناوي 1730
هاجر محمد عبدالعال محمد 1731

مٌار محمود علً حسن 1725

نعمه عبدالموجود محمد حسن 1728
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