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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة      

 2المادة : إدارة رياض األطفال س

 2828/2827الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 إيمان أحمد سالمة أحمد محمد 94

 شكراهلل روفائيلترفينا مدحت  49
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة      

 2المادة : نظام التعليم فى مصر واالتجاهات المعاصرة س

 2828/2827الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 سلوى مجدى غباشى محمد سرور 469
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة      

 2المادة : اللغة االنجليزية  س

 2828/2827الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 نهله محمد عبد المجيد عبد المجيد حمادة 382

 اسماء اسامه السيد على احمد 43

 خلود إيهاب أحمد أحمد حسن 49

 الدينسمر أسعد على شرف  464

 هاجر أحمد كامل عبد السميع 346

 إنهام جمال صالح إبراهيم 94

 آيه مدحت أحمد هريدى محفوظ 64

 بسمله هشام محمد أمين أحمد 43

 روان خالد حسن على حسن أبوطه 434

 مريم الصاوى عبد المنعم حمدى شداد 349

 منار خيرى محمد أحمد مصطفى  322

 حسن السيدمهادا محمد سعد الدين  394

 ندى جمال محمدى أحمد سيف 364

 يمنى السيد عبد الحليم محمود جمعه 234

 وسام محمد عبد اللطيف غريب 244

 تقى عادل محمد محمود 228
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة      

 2المادة : مفاهيم األنشطة العلمية لطفل الروضة  س

 2828/2827الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 غرام  كرم رفعت محمد دسوقى  444

 محمد بثينه سالم برعى السيد 42

 منة اهلل ناصر محمد أحمد محمد ابراهيم  394

 بسمله محمود عبد الوهاب عبد الفتاح 44

 أسماء أسامه السيد على أحمد 43

 حسناء الحسن محمد الطاهر الصافى 43

 محمد زاهر زكريا  نعمة اهللتقى  44

 دينا محمد محمد عبد اهلل 424

 ساره صالح الدين أحمد جمال الدين 442

 روان أشرف إبراهيم أحمد عبد الحكيم 444

 سمر أسعد على شرف الدين 464

 روان حسن أمين عبد الحفيظ 439

 الشيماء أشرف رمضان عبد اللطيف يحيى 36

 سالمروان عالء الدين محمد  422

 أمنية خالد إبراهيم السيد فتح الباب 22

 سارة إبراهيم عمر خطاب 499

 إنهام جمال صالح إبراهيم 94

 سارة محمد عبد العزيز عسران سليمان 442

 آيه صالح على محمد صالح 44

 شيماء مهدى محمد مهدى بخيت 444

 آيه مجدى عبداهلل مبروك زقزوق 62

 جمعهعنان فتحى محمد مصطفى  449

 باسنت نبيل محمد عاشور أحمد 68

 منار خيرى محمد أحمد مصطفى  322

 ميرنا أحمد على أحمد النوام  344

 ندى صالح بسطاوى عبد المجيد رضوان 343

 رقى منصورشهايدى سمير اسكندر م 222

 يمنى ياسر سعد الديسطى 222

 أسماء السيد رمضان رضوان 223
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة      

 2س التعبير الحركى للطفلالمادة 

 2828/2827الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 شيماء عبد اهلل على عبد اللطيف 444
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة      

 3سالمادة : مفاهيم وأنشطة لغوية للطفل 

 3232/3234الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 جومانه أحمد محمد أحمد محمد 84

 رضوى مجدى سعد محمد يوسف 449

 ساره صالح الدين أحمد جمال الدين 442

 سلفانا نصيف عزمى بخيت 449

 الشيماء أشرف رمضان عبد اللطيف يحيى  36

 بشاىأميرة  بشاى عجيب  24

 أميرة فهمى بخيت عبد الشهيد سيدهم 92

 أميرة محمد عبد الهادى طرابيه 94

 انجى أحمد يوسف أحمد عبد اهلل 92

 انجى عاطف محفوظ سليمان 99

 آيه يونس يونس أبو العينين 66

 باسنت نبيل محمد عاشور أحمد 68

 حسناء الحسن محمد الطاهر الصافى 43

 جمعهخلود محمد سليم سليم  44

 دنيا محمد محمد عبد اهلل 424

 روان أشرف إبراهيم أحمد عبد الحليم 444

 روان حسن أمين عبد الحفيظ 439

 ساره إبراهيم عمر خطاب 499

 ساره سمير عبد المجيد أحمد ابراهيم 498

 ساره محمد عبد العزيز عسران سليمان 442

 سهيله أمين محمد أمين 464

 محمدشيماء محمود عزيز  448

 شيماء مهدى محمد مهدى بخيت 444

 عال ابراهيم شحاته ابراهيم عجالن  444

 شدادمريم الصاوى عبد المنعم حمدى  349

 مريم حسن محمد محمود نعمان 346

 مريم سامى شحاته بخيت 344

 مى عادل احمد على خليل 344

 مى كمال مصطفى محمد رميح 343

 ندى محمد محمد اسماعيل  369
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 ندى محمود حسن على  364

 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة

 3مادة : مفاهيم وأنشطة لغوية للطفل ستابع  

 3232/3234الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 ندى جمال محمدى أحمد سيف 364

 ندى خالد محمد عبد اهلل على 344

 رضوان ندى صالح بسطاوى عبد المجيد 343

 ندى عبد الهادى ابو العباس محمد عمر 342

 نورهان خالد محمد رمضان 342

 هاجر السيد ابراهيم محمد حسن 344

 هايدى سمير إسكندر مشرقى منصور 222

 إسراء عبد الحكيم أنور عبد العزيز 222
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة

 3س دراما ومسرح الطفلمادة : ال

 3232/3234الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 أميرة أحمد محمد على عبد الخير  24

 حبيبه أحمد عبد الفتاح على عيد 88

 روميساء حسين جابر مصطفى قرعانى  429

 نهله محمد عبد المجيد عبد المجيد حماده 382

 إبراهيممنة اهلل ناصر محمد أحمد محمد  394

 تقى محمد زاهد زكريا نعمة اهلل 44

 خلود إيهاب أحمد أحمد حسن 49

 رضوى مجدى سعد محمد يوسف 449

 سلفانا نصيف عزمى بخيت 449

 هاجر أحمد كامل عبد السميع 346

 أسماء عصام السيد رزق حسن 46

 إسراء خالد عبد اهلل أحمد فراج 3

 البابأمنية خالد إبراهيم السيد فتح  22

 أميرة  بشاى عجيب بشاى 24

 أميرة فهمى بخيت عبد الشهيد سيدهم 92

 أميرة محمد عبد الهادى طرابية 94

 انجى أحمد يوسف أحمد عبد اهلل 92

 انجى عاطف محفوظ سليمان 99

 آيه صالح على محمد صالح 44

 آيه مجدى عبد اهلل مبروك زقزوق 62

 آيه يونس يونس أبو العينين 66

 إيمان أحمد سالمة أحمد محمد 94

 بثينة سالم برعى السيد محمد 42

 بسمله محمود عبد الوهاب عبد الفتاح 44

 بسمله هشام محمد أمين أحمد 43

 ترفينا مدحت شكر اهلل روفائيل 49

 خلود محمد سليم سليم جمعة 44

 روان خالد حسن على حسن أبو طه 434
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 روان عالء الدين محمد سالم  422

 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة

 3س دراما ومسرح الطفلمادة : تابع 

 3232/3234الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 ساره سمير عبد المجيد أحمد ابراهيم 498

 سهيله أمين محمد أمين 464

 شيماء محمود عزيز محمد 448

 ضمرانىصفاء ابراهيم عبد المعبود  484

 جالنعال ابراهيم شحاته ابراهيم ع 444

 عنان فتحى محمد مصطفى جمعه 449

 مريم حسن محمد محمود نعمان 346

 مريم سامى شحاته بخيت 344

 مهادا محمد سعد الدين حسن السيد 394

 مى عادل أحمد على خليل 344

 مى كمال مصطفى محمد رميح 343

 ميرنا أحمد على أحمد النوام 344

 ندا محمد محمد إسماعيل 369

 ندا محمود حسن على  364

 ندى خالد محمد عبد اهلل على  344

 ندى عبد الهادى أبو العباس محمد عمر  342

 نورهان خالد محمد رمضان 342

 هاجر السيد ابراهيم محمد حسن 344

 يمنى السيد عبد الحليم محمود جمعه 234

 يمنى ياسر سعد الديسطى 222
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة

 3س أساسيات رياضيات مادة : ال

 3232/3234 الثانىالفصل الدراسى 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 تقى عادل محمد محمود 228
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة

 3س حسبان مادة : ال

 3232/3234 الثانىالفصل الدراسى 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 أسماء السيد رمضان رضوان 223

 تقى عادل محمد محمود 228
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة

 3س رسوم األطفال مادة : ال

 3232/3234 الثانىالفصل الدراسى 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 السيدإيمان مصطفى محمود  224

 روان أحمد محمد عبد الواحد عبد اهلل 226
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة

 3س  4تكنولوجيا التعليم مادة : ال

 3232/3234 الثانىالفصل الدراسى 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 نجالء احمد محمد على السيد 224
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 الفرقة الثالثة طفولةكشف تخلفات 

 

 3س اللغه العربيه والتربيه الدينيه  مادة : ال

 3232/3234 الثانىالفصل الدراسى 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 نجالء احمد محمد على السيد 224
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة
 

 4حقوق االنسان سمادة : ال

 3232/3234االولالفصل الدراسى 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 بثينه سالم برعى السيد محمد 42

 امنية رمضان فوزى كامل مهران 224

 هنا رامى سمير على عبد العزيز 243

 ايمان ابراهيم فؤاد كامل محمد نديم 98
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة

 4العربيه والتربيه الدينيه  ساللغه مادة : ال

 3232/3234االولالفصل الدراسى 

 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 اسراء خالد عبداهلل احمد فراج 3

 سلوى مجدى غباشى محمد سرور 469
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة

 4مقرر ثقافى اختيارى  سمادة : ال

 3232/3234لثانىاالفصل الدراسى 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 نهى عبداهلل عبد القوى الحنفى 384

 وسام محمد عبداللطيف غريب 244
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة

 

 4علم نفس النمو  سمادة : ال

 3232/3234الثانى الفصل الدراسى 

 الطالــــبةاســـــــــم  رقم الجلوس

 ايمان امين الطاهر اسماعيل خليل 42

 ايه مدحت احمد هريدى محفوظ 64
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة

 

 4المهارات االساسيه فى التربيه الرياضيه   سمادة : ال

 3232/3234الثانىالفصل الدراسى 

 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 عبداهلل على عبد اللطيفشيماء  444

 صفاء ابراهيم عبد المعبود ضمرانى 484
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 كشف تخلفات الفرقة الثالثة طفولة

 

 4أدب األطفال  سمادة : ال

 3234/ 3232الثانىالفصل الدراسى 

 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 أسماء عصام السيد رزق حسن 46

 الواحد عبد اهللروان أحمد محمد عبد  226

 


