
مارى ثمٌر ولٌم ابراهٌم 2533

غادة محمد عشري السٌد 2530
غادة مصطفى حسٌن عبد الرحمن 2531

مارى شكر هللا بسادة ٌوساب 2534
مارى شنوده عبده جرٌس 2535

عثمان على حسٌن خلٌل 2528
عالء محمد السعدى احمد 2529

سهام اشرف هاللى حسن 2526
شٌماء ابوالحجاج عبدالستار مصطفى 2527

غاده عبد السالم صدٌق همام 2532

زٌنب محمود  محمد موسى 2521

رٌم سٌد احمد محسن 2518
رٌهام أحمد عصمت أحمد محمود 2519

سامٌه اشرف احمد مبارك 2524
سلوى ابوالعباس حداد حسن 2525

ساره عبدالنعٌم فهمى عبدالطٌف 2522
سامح محمود على احمد 2523

رومٌل فرٌد نعٌم برسوم 2516
رٌم اٌمن فوزى مرسى 2517

رشا شحات احمد محمود 2514
روجٌنا جورج حلمى خلٌل 2515

رٌهام عٌاد محمود محمد 2520

اٌمان غرٌب عبد الباسط الصغٌر 2509

اسماعٌل السٌد احمد محمد 2506
انتصار مجدى محمد محمد 2507

رحاب بركات عبداللـه عبدالعظٌم 2512
رحاب عوض نجدى احمد 2513

تغرٌد فتحً عبد المرٌد محمد 2510
حسٌن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 2511
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احمد عبدالعاطى محمد السٌد 2504
اسراء عبد الفتاح محمد محمود 2505

الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الثالثة

عام- شعبة اللغة الفرنسٌة /  التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

احمد االمٌر احمد محمود 2501
احمد النادى ابو الوفا ابراهٌم 2502

احمد حسٌن احمد محمد

اٌمان ربٌع احمد حسن 2508

 2من 1صفحة 
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ٌاسمٌن رضوان عبدالرحٌم امٌن 2567

ٌوسف ماجد فخرى سٌدهم 2566
66: - مجموع الطلبة 

ٌاسمٌن موهوب محمد حسن 2564
ٌحٌى احمد عاشور محمود 2565

ٌاسمٌن االمٌر محمود منصور 2562
ٌاسمٌن عبد الناصر سلٌم مصطفى 2563

3من الخارج :-الحالة الدراسٌة 

هاٌدى جمال عبد الرحٌم بخٌت 2557

هاجر ابو القاسم محمد الصغٌر احمد 2554
هاله عماد شوقى عبدالرحمن 2555

هناء نادر ولٌم عطٌة 2560
والء ابو النصر خلف هللا موسى 2561

هبة عزب ٌسن مسعود 2558
هبه ناصر مصطفى عمر 2559

نجالء فتحى عابدٌن عبدالشافى 2552
نورهان جمعه على  الحاج 2553

مها صبرى محمد راوى 2550
مٌسرة منتصر مبارك حسٌن 2551

هاٌدى أبو السعود ٌمنى أحمد 2556

مصطفى محمد عبده بصرى 2545

مرٌم عاطف فاروق دانٌال 2542
مرٌم عبد الهادى ذكى موسى 2543

منى حسن الرشٌدى ابو الحسن 2548
منً ناصر محمد حامد 2549

منار كمال محمد امبابى 2546
منار محمد سٌد حسن 2547

محمد عثمان اللٌسى موسى 2540
مروة شعالن محمد ابو بكر 2541

محمد جابر سٌد احمد محمود 2538
محمد عبدالعزٌز احمد اسماعٌل 2539

مرٌم منصور مهدى الطواب 2544

مارٌت جوزٌف ناجى مشرقى 2536
مارٌت رفعت جبرة حنا 2537
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