
محمد محمود شافع اسماعٌل 1634
محمود ٌوسف احمد عثمان 1635

مارٌت ٌوحنا بولس غطاس 1632
محمد عاطف محمد جادالرب 1633

فاطمه طلعت شوقً محمد 1630
مارٌا رزق بولس منصور 1631

علٌاء ادرٌس عبدالغفار ٌونس 1625

شٌماء طلٌحً محمد عبدالرحٌم 1622
عبدالرحٌم بحبح فكري احمد 1623

غاده مصطفً علً رشوان 1628
فاطمه شاكر عبدالرحمن احمد 1629

علٌاء عمرو تٌسٌر السمان 1626
عمرو عبدالحمٌد سالم ابوالنصر 1627

ساره عبدهللا محمد محمد 1620
شٌماء سعدي تكرونً صالح 1621

رٌهام عبدالنبً غزالً ابوالحسن 1618
زٌنب نعٌم محمد ابراهٌم 1619

عال جمٌل محمد حسن 1624

حسناء سعد محمد حربً 1613

اٌه خٌري عابد عباده 1610
بشار احمد محمود حسن 1611

رنا االدهم فرج محمد 1616
روان اشرف جاد هللا بشٌر 1617

دالٌا صالح حاتم شاكر 1614
دعاء عبدالحارث جاد حسان 1615

1608
اٌه اشرف احمد محمد 1609

الشٌماء جابر حسن احمد 1606
امانً محمد ابوالقاسم احمد 1607

بٌتر ماهر فهٌم سٌدهم 1612
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1603
اسماء كمال مفضل فاضل ابوسحلً 1604

اسماء محمد بسطاوي عثمان 1605

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثانٌة

عام- شعبة اللغة الفرنسٌة / التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

احمد محمد احمد هاشم 1601
اسراء عبدالمنعم محمد البسطاوي 1602

اسراء عالء الدٌن احمد علً

امتثال عابد طه علم الدٌن

 2من 1صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة 
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48: - مجموع الطلبة 

هاجر الجمٌل علً محمد 1646
هاجر ممدوح محمد احمد 1647

نهً احمد ابراهٌم عرابً 1644
نورا وائل علً ابراهٌم 1645

ندي عبدالهادي ضاحً عاشور 1642
ندي محمد عبدالقادر محمد 1643

ٌاسمٌن سعد عباس حفنً 1648

مروه حمام جعفر ابوزٌد 1637

مصطفً محمد دروٌش مصطفً 1640
منه جمال فهٌم عبدهللا 1641

مرٌم محمد محمد محمود 1638
مرٌم ٌوسف برسوم رزٌق 1639

مروه اشرف لبٌب قط 1636
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