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 1 الصفحه        

 شعبة الطفولةـ الرابعة الفرقة المقيدات بطالبات الأسماء بكشف 

 (اإلشراف التربوياالختياري ) التربويللمقرر 

 2020 ـ 2019للعام الجامعي 
 

 

 

 الطالبات المستجدات 
 

 اســـــــم الطالبة م
رقم 

 الجلوس
 مالحظــــــــــــــات

  2 اسراء علي محمد محمد قطيط  .1

  4 ياالء هاني أنور هان  .2

  8 اسراء أسامة محمد رضوان  .3

  11 اسراء عبده زكريا مرسي حسن  .4

  11 اسراء محمد عبد الشافي محمد فايد  .5

  22 اسماء السيد السيد عبد العال  .1

  24 اسماء عاشور أحمد عبد اهلل بسيوني  .1

  21 اسماء محمد السيد أحمد حسن  .8

  32 االء سالم إبراهيم عبد الباري  .9

  33 بد الستار فرج جاب اهللاالء سامي ع  .11

  51 اية مجدي حنفي محمود  .11

  14 ايمان حسن فهمي محمد رضوان  .12

  11 اية اشرف ابراهيم محمد  .13

  12 اية أيمن محمد حميدو محمد  .14

  14 اية حازم عثمان عبد الرازق محمد  .15

  11 اية زكريا علي مصطفى  .11

  19 اية فتحي المحمدي مصطفى موسى  .11

  84 السعيد بلبولاية هشام حسن   .18

  81 بسمة بهاء الدين محمود حسين محمد عباس  .19

  91 بسنت خالد إبراهيم حسين حسن  .21

  91 بسنت شحات أحمد شحات محمد  .21

  112 جنة عبد الناصر رمضان شحاتة  .22

  111 جهاد سعيد محمد المتولي عطية  .23

  111 جهاد عادل عوض حنفي محمد  .24

  111 جيهان سعد علي زغاري  .25

  113 ن جمال صبحي يونس محمودحنا  .21

  118 خلود عمرو محمود خيري بيومي  .21

  122 داليا محمد السيد عبد اللطيف  .28

  129 دنيا محمد أحمد لطفي محمد  .29

  134 رانيا طارق محمد حافظ يوسف  .31

  145 روان إبراهيم عبد الغني عبد المعطي الشربيني  .31

  151 روان محمد علي عبد النبي مصطفى  .32
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  119 رؤف محمد حسن عبد الغنيسارة   .33

  193 سلمى عصام مصطفى محمد أحمد  .34

  199 سماء سامح متولي محمود سعد  .35

  218 شيماء وجدي محمد كمال محمود  .31

  223 عبير محمود مدبولي عبد الحافظ  .31

  221 عفاف محمد محمد عبد العزيز بكر  .38

  234 فاتن محمود محمد أحمد سعيد  .39

  214 محمد لقاء سعيد السيد سليم  .41

  211 مادونا ناصر فواز قدوس  .41

  211 ماري جرجس سمري سكر سدره بشاي  .42

  215 مارينا صموئيل بديع انطون  .43

  219 مارينا نادي مواس شحاتة  .44

  281 مدرونا جمال قيصر روفائيل  .45

  281 مرام علي محمود عبد الباقي محمد  .41

  295 مريم علي إبراهيم علي عبد الرازق  .41

  298 مد محمود علي أبو زيدمريم مح  .48

  299 منار يحيى خميس عبد المجيد جبريل  .49

  311 منة اهلل ناصر محمد غيطاني محمد  .51

  314 مها محمد حسني السيد شرف  .51

  311 مي جمال عبد ربه ضاحي  .52

  321 ميار السيد بخيت إبراهيم علي  .53

  321 ميار مجدي أحمد محمد أبو زيد  .54

  321 أحمد نادين أسامة عبد الوهاب  .55

  331 ندى عبد اللطيف أحمد محمد يوسف  .51

  341 ندى محمود إبراهيم أحمد الصفتي  .51

  351 نورهان طلعت أحمد عيسى عبده  .58

  313 هاجر أشرف فتحي السيد الشامي  .59

  311 هاجر صالح مرسي محمد حامد  .11

  311 هدير عبد العاطي عبد الرحمن عبد العاطي  .11

  385 علييارا خالد أحمد إبراهيم   .12

  414 ياسمين ناصر حسن عبيد حسين  .13

  411 يوستينا عزت فايز رزق  .14

  411 يوستينا مفدي فؤاد سعيد  .15

  412 يوستينا موريس سيف فلتس  .11
 


