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 طفولة  الثانيةكشف تخلفات الفرقة      

 7س المعلم ومهنة التعليمالمادة : 

 0808/0807الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 منة اهلل محمد عبد الحكيم أحمد 182

 محمود الصغير الخطيب محمدنسرين  913

 آالء فريد عبد الفتاح محمد 938
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 كشف تخلفات الفرقة الثانية طفولة      

 7المادة : حقوق االنسان س

 0808/0807الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 فيبى ميالد سعد فرج اهلل 192

 يعقوبكاترين مجدى جيد  198

 منة اهلل رأفت عبد النبى شحاته 122

 خلود هانى محمد عرفه على الحلفاوى 222

 ندى رفعت السيد عبد العاطى أبو عيسى 922

 منة اهلل مجدى محمد مراد السيد 123

 تقى محمد محمود محمد خليل 88

 ميار أحمد رسمى صابر أحمد 139

 رحمه حامد أمين قابيل عيسى 292

 السيد السيد منصور سليمانساره  262

 حبيبة كمال عبد العزيز قابيل عبدة 202
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 كشف تخلفات الفرقة الثانية طفولة

 7المادة : اللغة العربية والتربية الدينية س

 0808/0807الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 حياة محمد محمد حافظ محمود 202

 شعبان محمود كامل علىروان  242

 اجالل عطية عبد اللطيف عبد اهلل 2

 اسراء احمد على مرتضى 2

 ايمان احمد سيد على يوسف 61

 ايمان نعمان سعد عبد الجواد الجمال 62

 رضوى السيد عبد المنعم محمد حسين 296

 روضة على عبد الدايم حامد حسن 228

 ساره صالح الدين جابر اسماعيل 222

 سلمى عاطف على البشار 282

 سهيله وائل محمد حسن جمعة 101

 ضحى محمد حسين على حسين 126

 فايزه السعيد على على 192

 فرحة صابر ضيف اهلل رزق 199

 مريم احمد على احمد حماد 129

 مريم محمد فتحى ابراهيم عبد النبى 162

 منار عنتر فوزى احمد محمد 168

 عبد العزيز أبو العالميار عبد العزيز محمد  132

 ميرنا على السيد محمود العايق 908

 عباس عبد الهادىهاجر احمد  922

 كى عبد الفتاح يوسف محمداهاجر ز 929

 ياسمين ابراهيم على بسيونى 923

 آيه محمد مرسى احمد ابراهيم  23

 ساره محروس عبد العزيز محروس 221

 فايزه محمود احمد محمد 190

 منة اهلل محمد عبد الحكيم احمد  182

 نسرين محمود الصغير الخطيب محمد  913

 أسماء خالد عبد السالم يوسف 12

 أسماء محمد عبد الحليم نور الدين 16
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 كشف تخلفات الفرقة الثانية طفولة      

 7المادة :  مدخل الى رياض األطفال س

 0808/0807الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 آيه محمد مرسى أحمد ابراهيم 23

 ساره محروس عبد العزيز محروس 221

 فايزه محمود أحمد محمد 190

 أسماء خالد عبد السالم يوسف النجار 12

 فاطمه شعبان محمد السباعى شلبى 402
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 كشف تخلفات الفرقة الثانية طفولة      

 7س آلى حاسبالمادة :  

 0808/0807الفصل الدراسى األول 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 أسماء محمد عبد الحليم نور الدين 16
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 كشف تخلفات الفرقة الثانية طفولة

 7س علم نفس النموالمادة :  

 0808/0807 الثانىالفصل الدراسى 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 حبيبة كمال عبد العزيز قابيل عبدة 202
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 كشف تخلفات الفرقة الثانية طفولة

 7س أدب األطفالالمادة :  

 0808/0807 الثانىالفصل الدراسى 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 فاطمة شعبان محمد السباعى شلبى 402

 التهامى محمد بكر أبو هندى ة السيد 933

 حبيبة على السيد برهان 939
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 كشف تخلفات الفرقة الثانية طفولة

 

 7سالتنشئة اإلجتماعية والضبط اإلجتماعى المادة :  

 0808/0807 الثانىالفصل الدراسى 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 حبيبة على السيد برهان 939
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 طفولةكشف تخلفات الفرقة الثانية 

 7سمقرر ثقافى اختيارى  المادة :  

 0808/0807 الثانىالفصل الدراسى 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 هدير جابر مهلل محمود 932

 بسنت السيد منصور السيد دسوقى 400
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 كشف تخلفات الفرقة الثانية طفولة

 7ساللغة اإلنجليزية   المادة :  

 0808/0807 الثانىالفصل الدراسى 

 اســـــــــم الطالــــبة رقم الجلوس

 آالء فريد عبد الفتاح محمد 938

 السيدة التهامى محمد بكر أبو هندى 933

 بسنت السيد منصور السيد دسوقى 400

 

 

 


