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 1 الصفحه        

 شعبة الطفولةـ الرابعة الفرقة المقيدات بطالبات الأسماء بكشف 

 (علم النفس االجتماعياالختياري ) التربويللمقرر 

 2020 ـ 2019للعام الجامعي 
 

 
 

 

 الطالبات المستجدات 
 

 اســـــــم الطالبة م
رقم 

 الجلوس
 مالحظــــــــــــــات

  02 اسماء أحمد سالم أحمد سالم  .1

  02 ليم خضر محمداالء أحمد س  .2

  03 االء مجدي عطية سالم إبراهيم  .3

  03 االء محمد صبحي أحمد رضوان  .4

  30 اماني حسن محمد حسن عبده  .5

  34 اميرة حسن محمد خربطلي  .6

  30 ايمان أشرف عزيز الدين عوض عبد الاله  .7

  94 بسنت جرجس وديع شنودة  .8

  122 جاكلين عوض رزق اهلل ساويرس  .9

  123 إبراهيم محمد إسماعيلجهاد خالد   .11

  129 جورجيت فؤاد كمال خليل عبيد  .11

  124 جينا فريد فهيم جرجس حنا  .12

  111 حنان مجدي عباس خليفة محمد  .13

  114 خلود وهبه عبد اهلل الغريب  .14

  101 داليا صالح سالم إبراهيم عبد اهلل  .15

  103 دعاء حسن إبراهيم أحمد محمد  .16

  100 يدينا محمد جابر محمد برع  .17

  101 رضوه طارق محمد علي محمد  .18

  132 رغدة جمال عبد الباري محمد محمد السعدني  .19

  133 روان أحمد محمد أحمد محمد مصطفى  .21

  111 روان محمد عبد الستار محمد حسنين  .21

  132 روان مصطفى عبد الظاهر مصطفى حسن  .22

  131 ريموندا اسحق لبيب شنودة  .23

  133 اهلل مصطفىريهام إبراهيم محمد عبد   .24

  134 ريهام محمد محمد محمد الخواجة  .25

  119 سارة جاد اهلل إبراهيم الشناوي  .26

  190 سارة عصام محمد هجرس  .27

  191 سارة يوسف فرحات محمد  .28

  149 سلوى سعد الدين علي عبد المنعم  .29

  020 سمر عادل بدر الدين محمد عثمان  .31



FACULTY OF EDUCATION

 :Alexandria – Egypt ,  Tel فاكستليفون  اإلسكندرية مصر مكتب بريد الشاطبى

4840905 – 4871137 – Fax: 4865671 
Alx_education@yahoo.com 

 0 الصفحه        

  024 شروق السيد عبد السميع عبد المجيد  .31

  012 شريهان إبراهيم مصطفى إبراهيم  .32

  003 عزة إبراهيم عوض أحمد عبد الغني  .33

  001 عزة خميس محمد حسن  .34

  001 عال عادل السيد محمد عبده  .35

  003 فاطمة الزهراء عصام حداد محمد  .36

  009 فاطمة أحمد بخيت عبد المقصود حسين  .37

  011 فاطمة محمد طاهر محمود الطيب  .38

  011 أحمد السيد علي فوزية محمد  .39

  039 مادونا نعيم حليم ناروز يوسف  .41

  010 ماريز ماهر خلة جريس  .41

  090 مروة رمضان أحمد مرسي غنيم   .42

  042 مريم بركات عبد الراضي بركات أبو العال  .43

  023 منة اهلل باسم يسري محمود علي  .44

  021 اهلل شعبان أحمد عبد المطلب النشارمنة   .45

  024 منة اهلل ممدوح فايز محمد عبد الجواد إسماعيل  .46

  011 منة عبد المجيد محمد دردير  .47

  031 نيرة سعد برسي السيد أحمد  .48

  033 هاجر خالد محمد صديق  .49

  012 هبة مصطفى محمد يس عبد الجواد  .51

  014 هويدا أحمد حسين عبد الحميد محمد الشيخ  .51

  090 روالء عمرو عبد الفتاح إبراهيم جاب  .52

  091 يارا محمد الحسيني محمد عبد الوهاب  .53

  011 مها ياسر علي محمود العرارجي  .54

  009 نادين مصطفى محروس يوسف سليمان  .55

  009 ندى محمد خميس سالم سعيد  .56

  031 نرمين أحمد عبد اهلل أحمد مكي  .57

  030 نسمة عادل محمود عبد العاطي وهب اهلل  .58

  034 لعزيز سليماننورهان أحمد سليمان عبد ا  .59

  040 ياسمين السيد محمود السيد  .61

  041 ياسمين رجب محمد علي العدوي  .61

  043 ياسمين سامي فضل محمود دياب  .62

  322 ياسمين مجدي عبد المعبود إبراهيم بدران  .63

  321 يمنى محمد السيد طلبه مسعود  .64
 


