
رضوى عبدالفتاح حامد سٌد 2634
زٌنب عادل سٌد محمد 2635

رجاء عبدالفتاح محمد ٌوسف 2632
رحاب محمد الصغٌر حسن محمد 2633

دٌنا جمال محمد بدري 2630
دٌنا شحات احمد عثمان 2631

بهاء عبدالخٌر عبدالباقى أحمد 2625

اٌه خالد احمد ابراهٌم 2622
اٌه لطفى محمود احمد 2623

دعاء حلمى احمد محمود 2628
دنٌا عامر محمدٌن احمد 2629

حسناء عاطف فاروق جبرٌل 2626
حسناء نمٌرى ٌحٌى محمد 2627

اٌمان جهالن عبد المعٌن محمد 2620
اٌمان فراج الضوي احمد 2621

اٌمان احمد محمد على 2618
اٌمان جعفر حسان عبدهللا 2619

اٌه ممدوح محمد محمود 2624

امانى محروس حسن محمود 2613

اسالم شوقً أمٌن عبدهللا 2610
اسماء محمود محمد على 2611

امٌره محمد خضارى حسٌن 2616
اهداء حسن محمد حفنى 2617

امانى ٌحٌى محمد حسن 2614
امٌره عبدالعزٌز جاللٌن محمد 2615

اسراء خلٌل رضوان خلٌل 2608
اسراء سٌد حسن محمود 2609

احمد محمد احمد محمد عبدهللا 2606
اسراء حسنى ابو الحسن ابراهٌم 

محمد
2607

االء عبدالصبور محمد حسن 2612
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ابراهٌم علً رجب ابراهٌم 2604
احمد عبد الرازق محمود محمد 2605

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثالثة

شعبة اللغة العربٌة والدراسات / التعلٌم العام/  عام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

أسماء على محمد أحمد 2601
آٌه رجب أحمد عطا هللا 2602
آٌه شعبان كرار محمد

 3من 1صفحة 
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نورهان ضاحى احمد ٌوسف 2673

نسمة عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم 2670
نورا عبدالناصر عبدهللا محمد 2671

وهب هللا فتحى وهب هللا بغدادى 2674

نجوان جمال محمد على 2668
ندى مهدى ابو الوفا محمد 2669

مٌار محمد محمود حسانً 2666
نجالء حسٌن ابو الحجاج حسن 2667

نورا عنتر عبدالرازق السمان 2672

مصطفً صدٌق عبد القادر عبد هللا 2661

محمد همام مصطفى محمد 2658
محمود حسن محمد مصطفى 2659

منار سٌد رفاعى محمد 2664
منى محمد سٌد احمد قناوى ابراهٌم 2665

ملك عبدالحمٌد زكً حسن 2662
ممدوح محمد نصر محمود 2663

محمد عاطف محمد فهمى 2656
محمد عبدالناصر احمد جادهللا 2657

محمد انور احمد على 2654
محمد سعٌد ابوالفضل علً 2655

مروه عبد المالك جاد احمد 2660

عزه محمود احمد محمد 2649

عبدهللا قرشى محمد احمد 2646
عبٌر عاطف عبد الحمٌد عثمان 2647

فاطمه سٌد فهمً بسطاوي 2652
فاطمه محمد طاهر عمر 2653

غاده خالد شٌخون احمد 2650
فاطمة محمد عبد الباقى تقى 2651

شٌماء على محمد عبٌد 2644
صفاء ممدوح محمود عبد الرحٌم 2645

سمٌره سعٌد محمد سعٌد 2642
سندس محى الدٌن ٌونس محمد 2643

عزه ابوبكر ابراهٌم احمد 2648

زٌنب عبد الوهاب سٌد عبده 2637

سامٌه محمد سعد عبد الراضى 2640
سلوى عبدالحمٌد محمد محارب 2641

زٌنب محمد احمد عطٌتو 2638
زٌنب نور الشاذلى محمد 2639

زٌنب عبد الحلٌم حافظ الصغٌر 2636
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باقى:-الحالة الدراسٌة 

حمادة ممدوح سٌد حسن 2679

ٌوسف احمد احمد شٌبه 2678
78: - مجموع الطلبة 

ٌاسمٌن محمود متولى محمد 2676
ٌمنى احمد عبد الحافظ طه 2677

ٌاسمٌن محمد حداد اسماعٌل 2675
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