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 1 الصفحه        

 شعبة الطفولةـ الرابعة الفرقة المقيدات بطالبات الأسماء بكشف 

 (سيكولوجية الموهبة والتفوقاالختياري ) التربويللمقرر 

 2020 ـ 2019للعام الجامعي 
 

 

 الطالبات المستجدات 
 

 

 اســـــــم الطالبة م
رقم 

 الجلوس
 مالحظــــــــــــــات

  9 اسراء إبراهيم أحمد الشافعي أحمد  .1

  11 اسراء السيد عبد الوهاب محمد إبراهيم  .2

  11 اسراء زيدان محمد عبده زيدان  .3

  19 اسراء محمد محفوظ سعيد سرور  .1

  25 اسماء فرج عبد الباسط فراج أحمد  .5

  33 االء محمد عثمان محمد عثمان  .6

  16 امنية حسن السيد عبد الرحمن محمد  .3

  18 اميرة األمير صابر عطية خليل  .8

  52 أحمد جابر محمد رمضان امينة  .9

  53 امينة السيد رجب علي عبد الهادي  .11

  58 اية محمد حسين محمد حسين عبد المنعم  .11

  62 ايمان أحمد صالح عبد الحميد  .12

  65 ايمان عبد الجواد أحمد عبد المجيد أبو حي  .13

  35 اية خميس السيد إبراهيم عبده  .11

  33 اية عبد الحميد رمضان محمد صفار  .15

  83 اية ممدوح مصطفى غريب إبراهيم  .16

  85 براء سعيد محمد محمد السقا  .13

  83 بسمة عبد المنعم رياض محمد جالب  .18

  92 بسنت صبحي علي سليمان الهواري  .19

  93 بسنت محمد عبد الهادي عابد جاد  .21

  95 تسنيم خالد عبد السميع أحمد النجريدي  .21

  99 تقى مصطفى خير الدين يوسف خليل  .22

  113 د شريف أحمد عبد العزيز محمدخلو  .23

  135 رباب سعيد السيد عبد المجيد  .21

  151 روان حسن عبد الجليل حافظ عبد اهلل  .25

  161 ريم محمد طه محمد عمران  .26

  131 زينب مدحت محمود مصطفى  .23

  136 سارة إبراهيم محمد حسن محمود  .28

  133 سارة السيد فهمي حمد اهلل محمود  .29

  181 أبو اليزيد سارة سامي محمد  .31

  183 ي أبو سيفساندرا عشم فخر  .31

  189 سعاد أحمد إبراهيم أحمد سليم  .32
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  191 سلمى السيد حسن مسعود عبد المنعم  .33

  192 سلمى سيف النصر حامد الحاج سيد  .31

  193 سلمى هشام عبد الباقي حسب اهلل  .35

  211 سماح عادل لمعي يوسف  .36

  213 سمية سعد محمد محمد مرسي  .33

  213 سيناء عبد السالم خميس فرج  .38

  219 ضحى جمال علي حسن  .39

  221 ضحى عبد الرحمن مسعود إبراهيم  .11

  222 عبير محمود أحمد محمد  .11

  231 علياء علي إبراهيم علي عيسى  .12

  232 غدير خالد شعبان محمد شعبان منصور  .13

  233 غيداء خالد صبحي إبراهيم الدسوقي  .11

  235 سى السيد عليفاطمة الزهراء السيد مو  .15

  233 فاطمة أشرف محمد السيد سليمان  .16

  211 فاطمة أحمد عبد العظيم أحمد السمان  .13

  212 فاطمة الزهراء عادل عبد الحفيظ محمد حسين  .18

  218 فاطمة سمير شلبي علي منيسي  .19

  251 فاطمة عبد الناصر محمد زيدان إبراهيم  .51

  261 فيوال مكرم منصور عبد المالك  .51

  233 ارينا أيوب فرح عبد اهلل فرحم  .52

  231 مارينا ثابت زكي مسعد  .53

  236 مارينا فايز عبد الشهيد يعقوب إبراهيم  .51

  238 مارينا ممدوح رفعت لبيب  .55

  282 مرنان السيد مهدي مصطفى أحمد صالح  .56

  283 مروة محمود عبد العزيز عسران  .53

  289 مريم أحمد عبد العظيم إبراهيم القسطاوي  .58

  292 مريم حسن محمد أحمد موسى  .59

  311 منة اهلل أحمد محمد ضيف اهلل أحمد  .61

  316 مي أشرف السيد محمد فرج  .61

  323 ميرنا أشرف شفيق صادق عوض  .62

  382 والء رمضان محمد سعد رحال  .63

  386 يارا صبري عبد اهلل سيد أحمد  .61

  118 يمنى محمد محمد طلبة حسن  .65

  119 يليوستينا إدوار عدوي ميخائ  .66
 

 


