
زٌنب حمدي العبداحمد عبدالاله 3211

رقٌه رضا محمد مصطفى 3206

رانٌا محمود عبدالحمٌد عبدهللا 3203
رضا هللا فوزي حامد حسٌن 3204

رٌهام فخري مهدي علً 3209
زٌاد محفوظ حسٌن محمود 3210

رقٌه عوض دروٌش محمد 3207
رندا طلعت نظٌر سدراك 3208

دنٌا عادل قاسم بٌشري 3201
دٌنا عاطف محمد مصطفً 3202

دالٌا فتحً عبدهللا محمد 3199
دكتوره رومانً زكً ٌوسف 3200

رضوي محمد فؤاد رزق 3205

جاك اسامه عطا بائٌس 3194

بسمه عبدالناصر عبادي زكٌر 3191
بوال سمٌر سمعان مصري 3192

حسناء فتحً محمد مصطفً 3197
خلود حمدان عبدالستار اسماعٌل 3198

جهاد فرغلً عبدالهادي محمد 3195
حبٌبه منصور عبدالراضً نوبً 3196

اٌمان علً الطٌري علً 3189
اٌه حسٌن احمد محمد 3190

اٌمان خٌري محمد محمود 3187
اٌمان سٌد الصافً محمود 3188

تسنٌم سٌد ابوالفتوح محمود 3193

اسراء حسن محمد احمد 3179
اسراء شهدي تغٌان مهران 3180

امنٌه صالح عباس خلٌل 3185
امٌره مصطفً اسماعٌل محمود 3186

الهام بدري حمدان عبدالسالم 3183
امل سعد احمد ابوالحسن 3184
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الألئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة بقنا

الفصل الدراسى االول/ الفرقة الرابعة

شعبة الكٌمٌاء/   التعلٌم العام

مستجد:-الحالة الدراسٌة 

اسم الطالب رقم الجلوس

احالم حسنً عبدالمقصود عبدالحافظ 3176
احمد محمود عمر علً 3177
احمد محمود محمد احمد

اسماء سعٌد شعبان حسن 3181
الشٌماء سعد عبدالسمٌع محمد 3182

3178
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هند احمد فؤاد احمد 3242

هاجر محمد ٌاسر شحات محمود 3239
هاله عبدالعاطً عبدالسمٌع توفٌق 3240

رانٌا احمد محمد عبد الرحمن 3245

69: - مجموع الطلبة 

4من الخارج :-الحالة الدراسٌة 

هند عباس سٌد عباس 3243
ٌاسمٌن احمد طه احمد 3244

نرمٌن موسً انس محمد 3237
نورا ٌوسف حسن علً 3238

مٌري عجاٌبً لمعً فهمً 3235
نجاه عطا بدري عبدالمحسن 3236

هبه السٌد محمود محمد 3241

ماهٌتاب محمد عبده ابوالقاسم 3230

لؤي حماده نظٌر طه 3227
مؤمن خالد محمد ماجد 3228

مصطفً محمد مصطفً كامل 3233
مً محمود محمد احمد 3234

مرام محفوظ ٌس متولً 3231
مروه حمزه زهٌر حمزه 3232

فاطمه الزهراء احمد محمد احمد 3225
فاطمه الزهراء محمد عباس محمد 3226

عمر محمد محمود محمد 3223
فادي نبٌل بقطر شحاته 3224

مارلٌن مشٌل شوقً لبٌب 3229

عبدالرحمن عصمت عبدالحمٌد محمود 3218

سلٌمان عبدهللا جادالرب حسن 3215
شٌماء محمود ٌوسف مصطفً 3216

عزه سعٌد عبدالحفٌظ سعودى 3221
علً حلمً عبدالاله احمد 3222

عبدهللا محمد عبدالحمٌد عبدالرحٌم 3219
عبٌر مصطفً محمد مصطفً 3220

ساره سعد حامد كمال 3213
سحر عبدالراضً ابراهٌم علً 3214

زٌنب طه على تونى 3212

عائشه محمد عبده احمد 3217
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