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 الفرقة الثانية شعبة التربية الموسيقية 
 
 

G مادة / علم نفس النمو   معمل
 

G( هعول  )الفرقه الثانيه(طالب الفرقح الثالثح توواد  -علن نفس النووالوادج /    (  

 ارقام جلوس اسن الطالة حالح القيد الرقن القوهي

 3707 اسراء هحوْد احود علي هستجد 

سيد اسواء علي دمحم هستجد   3709 

 3711 ايَ شعثاى عثدالرحين اتراُين هستجد 

 3723 فاطوَ عثدالُْاب حواد هصطفي هستجد 

 3725 هاريٌا صثحي عثدالٌْر عثدالشِيد هستجد 

 
 

 رقم الجلوس اسم الطالب الحالة الدراسية 
 2801 احمد ربيع جبريل عبده مستجد 
 2802 االء جمال مصطفي عبدالجليل مستجد 
 2803 خالد ابراهيم على ابراهيم مستجد 
 2804 زينب عبدالرحيم دمحم الطيرى مستجد 
 2805 ساره بشرى مجلع جبره مستجد 
 2806 ازق دمحمعبدالرحمن منصور عبدالر مستجد 
 2807 دمحم عبدالرحيم احمد دمحم مستجد 
 2808 ندى محمود سيد على مستجد 
/ ناجح باق   2809 احمد محمود دمحم خالد 
/ناجح باق   2810 احمد مصطفى عبدالباسط مرغنى 
 2811 اسراء حسن سيد اسماعيل باق 
/منسحب باق   2182 ايه على مصطفى دمحم 
 2182 ن علىجيهان حمدى امي باق 
 2182 حبيبه  حمدى عبدالباسط حمدان باق 
 2815 شريف رمضان خضرى بسطاوى باق 
/ لم يسجل باق   2182 طه دمحم فراج الصغير 
/لم يسجل باق   2182 دمحم سيد دمحم سر الختم 
/ناجح باق   2181 دمحم عبدالنعيم سيد دمحم 
/ ناجحباق   2182 مملوك دمحم مملوك عبدالسالم 
اقب   2820 هاله احمد ماهر جاد 
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ةسيكولوجية ذوى االحتياجات الخاص  
 

 )Gمعمل )

  
 
 

 )Gمعمل )
 

)الفرقه الثانيه(طالب الفرقح الثالثح توواد  -ج /  سيكولوجيه ذوى االحتياجاخ العاهه الواد  

 ارقام جلوس اسن الطالة حالح القيد الرقن القوهي

 3717 زيٌة حسيي عثواى دمحم هستجد 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم الجلوس اسم الطالب الحالة الدراسية الرقم القومي
 2801 احمد ربيع جبريل عبده مستجد 
 2802 االء جمال مصطفي عبدالجليل مستجد 
 2803 خالد ابراهيم على ابراهيم مستجد 
 2804 زينب عبدالرحيم دمحم الطيرى مستجد 
 2805 ساره بشرى مجلع جبره مستجد 
 2806 عبدالرحمن منصور عبدالرازق دمحم مستجد 
 2807 دمحم عبدالرحيم احمد دمحم مستجد 
 2808 لىندى محمود سيد ع مستجد 
/ ناجح باق   2809 احمد محمود دمحم خالد 
/ناجح باق   2810 احمد مصطفى عبدالباسط مرغنى 
 2811 اسراء حسن سيد اسماعيل باق 
/منسحب باق   2182 ايه على مصطفى دمحم 
 2182 جيهان حمدى امين على باق 
 2182 حبيبه  حمدى عبدالباسط حمدان باق 
 2815 شريف رمضان خضرى بسطاوى باق 
/ لم يسجل باق   2182 طه دمحم فراج الصغير 
/لم يسجل باق   2182 دمحم سيد دمحم سر الختم 
/ناجح باق   2181 دمحم عبدالنعيم سيد دمحم 
/ ناجحباق   2182 مملوك دمحم مملوك عبدالسالم 
 2820 هاله احمد ماهر جاد باق 
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 مادة التفكير والبحث العلمى
 )Gمعمل )

 
 

()الفرقه الثانيهطالب الفرقح الثالثح توواد  - التفكير والثحث العلوي  الوادج /  

 ارقام جلوس اسن الطالة حالح القيد الرقن القوهي

 3701 اتراُين ًصر اتراُين عْض هستجد 

 3705 ارهيا عثدٍ فكري تقطر هستجد 

 3708 اسالم طاُر عثدالستار احود هستجد 

 3709 اسواء علي دمحم سيد هستجد 

 3710 اسواء دمحم هحوْد عثدالرحين هستجد 

هللا هحوْد حسييديٌا عثد هستجد   3714 

 3719 صالح رهضاى صالح قرتاّي هستجد 

 3722 فاطوَ عثدالْاحد حاهد هحوْد هستجد 

 3723 فاطوَ عثدالُْاب حواد هصطفي هستجد 
 

 رقم الجلوس اسم الطالب الحالة الدراسية الرقم القومي
 2801 عبدهاحمد ربيع جبريل  مستجد 
 2802 االء جمال مصطفي عبدالجليل مستجد 
 2803 خالد ابراهيم على ابراهيم مستجد 
 2804 زينب عبدالرحيم دمحم الطيرى مستجد 
 2805 ساره بشرى مجلع جبره مستجد 
 2806 عبدالرحمن منصور عبدالرازق دمحم مستجد 
 2807 دمحم عبدالرحيم احمد دمحم مستجد 
 2808 مود سيد علىندى مح مستجد 
/ ناجح باق   2809 احمد محمود دمحم خالد 
/ناجح باق   2810 احمد مصطفى عبدالباسط مرغنى 
 2811 اسراء حسن سيد اسماعيل باق 
/منسحب باق   2182 ايه على مصطفى دمحم 
 2182 جيهان حمدى امين على باق 
 2182 حبيبه  حمدى عبدالباسط حمدان باق 
 2815 خضرى بسطاوى شريف رمضان باق 
/ لم يسجل باق   2182 طه دمحم فراج الصغير 
/لم يسجل باق   2182 دمحم سيد دمحم سر الختم 
/ناجح باق   2181 دمحم عبدالنعيم سيد دمحم 
/ ناجحباق   2182 مملوك دمحم مملوك عبدالسالم 
 2820 هاله احمد ماهر جاد باق 
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