
    
جامعه اسوان       كليه التربيه النوعيه   

 الفرله الثانيه شعبه االلتصاد المنزلى)76(
 للعام االكاديمى 2023/2022م

 )علم نفس نمو(

م 42/10/4142التاريخ:  اليوم:الثالثاء  F:معمل 

 رلم الجلوس اسم الطالب الطالبحالة 

 2601 ابتسام هاني دمحم صالح  مستجد

 2602 احمد محمود ابراهيم عبداللطيف مستجد

 2603 اروه بدر فضل موسى مستجد

 2604 اسامه يسن خليل حامد مستجد

 2605 عبدالحكيم عبدالعظيم عبدالكريماسماء  مستجد

 2606 االء احمد عبدهللا خليفه مستجد

 2607 االء محروص حمزه بسطاوى مستجد

 2608 االء دمحم ابوالرخا عبدالحافظ مستجد

 2609 اميره على احمد حجاجى مستجد

 2610 انفال طه دمحم خليل مستجد

 2611 ايمان عبدالسيد دمحم عبدالحليم مستجد

 2612 ايه دمحم محسن عبدالمنعم مستجد

 2613 باسل دمحم سند امام مستجد

 2614 تسنيم رجب دمحمالفتحى طه مستجد

 2615 جهاد رجب احمد دمحم مستجد

 2616 حسام حسن سلطان شحاته مستجد

 2617 داليا منتصر عوض هللا حسان مستجد

 2618 رانيا حمدى سليم على مستجد

 2619 رانيا ناصر دمحم فرحان مستجد

 2620 جمعه عوض هللارنا محمود  مستجد

 2621 روفيدا دمحم حمود عبد الراضى مستجد

 2622 زينب محمود حسن احمد مستجد

 2623 زينب محمود على سعيد مستجد

 2624 ساره على عبد السالم على مستجد

 2625 نجيب ساندى مخلص مالن مستجد



    

 2626 سحر صالح سعيد دمحم مستجد

 2627 شدوى طارق احمد معداوى مستجد

 2628 شيماء عبد هللا رشيدى عبدهللا مستجد

 2629 صابرين عبدالمادر دمحم جادالمولى مستجد

 2630 حسين سيدصفاء منصور  مستجد

 2631 طاهر اسماعيل طاهر اسماعيل مستجد

 2632 عائشه دمحم على عطا مستجد

 2633 عبدالرحمن الحسين عبدالرحمن دمحم مستجد

 2634 عبدالرحمن عادل بسطاوى بحر مستجد

 2635 دمحم ابراهيم مصرى عبدالرحمن مستجد

 2636 عبدالمنعم ابراهيم دمحم عبدالعزيز مستجد

 2637 عبير سيد دمحم ابراهيم مستجد

 2638 عبير صبرى حسين طه مستجد

 2639 غاده عمر دمحم احمد مستجد

 2640 دمحم صابر فاطمة احمد مستجد

 2641 فاطمه الزهراء اسامه السيد عثمان مستجد

 2642 فاطمه دمحم سعد احمد مستجد

 2643 فتحيه عادل حجاجى ابراهيم مستجد

 2644 كرمينه ميخائيل حليم خير مستجد

 2645 كمال انور ممارمارينا  مستجد

 2646 دمحم شاذلى الراوى حامد مستجد

 2647 دمحم محمود دمحم بسطاوى مستجد

 2648 مروه حسن دمحم البكرى مستجد
 2649 مصطفى صالح عبده دمحم /لم يسجل مستجد

 2650 مصطفي عبدالرازق عكاشهمنه هللا  مستجد

 2651 منى شاذلى عبدالوهاب جاد مستجد

 2652 مينا عواد عبدربه جادهللا مستجد

 2653 ناريمان دمحم رمضان دمحم مستجد

 2654 نجاه دمحم احمد طه مستجد

 2655 عثمان سيد ندا احمد مستجد

 2656 ندا تركى حسانى على مستجد

 2657 ندى دمحم درويش حسن مستجد

 2658 ندى مصطفى ادريس دمحم مستجد



    

 2659 ندى ياسر عبد الرحيم مجاهد مستجد

 2660 نها صابر دمحم جادالرب مستجد

 2661 نور دمحم مصطفى حمزة مستجد

 2662 نورهان عبدالعاطى فتحى على مستجد

 2663 نيره منصور السيد حسن مستجد

 2664 هاجر سالم دمحم السيد مستجد

 2665 هاجر عبدهللا مصطفى دمحم مستجد

 2666 وصال نجدى دمرداش عبدالرحيم مستجد

 2667 والء سليمان عبدالسالم خليل مستجد

 2668 يس تهامى مصطفى سنارى مستجد

 2669 ايه عصام مصطفى عوض هللا بالى
 2670 خالد منصور حسن موسى /لم يسجل باقى

 2671 عمر خالد عبدالرحمن امين دمحم / ناجح بالى

 2672 دمحم احمد امين يوسف بالى

 2673 دمحم محمود احمد دمحم /ناجح بالى

 2674 مصطفى محمود النادى عبدالمجيد / ناجح بالى
 2675 مصطفى نوبى صالح دمحم /لم يسجل باقى
 2676 هدير دمحم عبدالناصر على /لم يسجل باقى

 

 كشف طالب الفرقة الثالثة مواد الفرقة الثانية مادة ) علم نفس النمو(

 ارقام جلوس اسم الطالب حالة القيد الرقم القومي

 3801 اثار دمحم عبيد الشاذلي مستجد 30004۱627027٨5

 3806 بيشوى هانى انور الياس مستجد 3000۱072٨005۱7

 3807 حسين عطيه سعيد زكريا مستجد 2٩٩0٨۱02٨0۱۱57

 3803 الحسيني عبد الهادى دمحم المهدى مستجد 30۱02۱۱2٨00٨34

 3811 زياد عبد التواب دمحم حامد مستجد 30۱032٨2٨00657

دمحمطه عبد الكريم حسن  مستجد 3020۱072٨0033٨  3817 

 3818 عبد الرحمن دمحم زين الدين دمحم  مستجد 3000٩032٨00477

 3822 مارتينا ناصر لمعى توفيك مستجد 300060۱۱2٨02٨0

 3826 مرفت ابو الخير بدرى دمحم مستجد 2٩٩05۱52٨0۱744
 3830 نورين نعيم نجيب جورجي مستجد 21112104٨14٥2٦

الفرقة الثانية مادة ) علم نفس النمو( كشف طالب الفرقة االولى تحميل  مواد  

 



    

الحالة  الرقم القومي    

 الدراسية
رقم  االسم

 الجلوس
 83٦6 عال محمود بدري محمود باقي 60603800100333    

 83٦٦ منار ابراهيم حامد دمحم باقي 60603800108100    

 83٦3 ندي حماده هاللي علي باقي 60608800100٦0٦    

 83٦1 هدير سامي فوزي حسن باقي 6060٦080100833    

 


