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الجلوس
يةمقرر اختيارى التنشئةعلم نفس نموحقوق انسان ز عمىل منهج االنشطةانشطةمهارات اساسيةادب االطفالاللغة اإلنجلي 

11401√√√√√√√√         

11402√√√√√√√√         

11403√√√√√√√√         

11404√√√√√√√√         

11405√√√√√√√√         

11406√√√√√√√√         

11407√√√√√√√√         

11408√√√√√√√√         

11409√√√√√√√√         

11410√√√√√√√√         

11411√√√√√√√√         

11412√√√√√√√√         

11413√√√√√√√√         

11415√√√√√√√√         

11416√√√√√√√√         

11417√√√√√√√√         

11418√√√√√√√√         

11419√√√√√√√√         

11420√√√√√√√√         

11421√√√√√√√√         

11422√√√√√√√√         

11423√√√√√√√√         

11424√√√√√√√√         

11425√√√√√√√√         

11426√√√√√√√√         

11427√√√√√√√√         

11428√√√√√√√√         

11429√√√√√√√√         

11430√√√√√√√√         

11431√√√√√√√√         

11432√√√√√√√√         

11433√√√√√√√√         

11434√√√√√√√√         

11435√√√√√√√√         

11436√√√√√√√√         

11437√√√√√√√√         

11438√√√√√√√√         

11439√√√√√√√√         

11440√√√√√√√√         

11441√√√√√√√√         

11442√√√√√√√√         

       غغغغغغغغغ11443

11444√√√√√√√√         

11445√√√√√√√√         

11446√√√√√√√√         

11447√√√√√√√√         

11448√√√√√√√√         

11449√√√√√√√√         

11450√√√√√√√√         

11451√√√√√√√√         

11452√√√√√√√√         

11453√√√√√√√√         

11454√√√√√√√√         

11455√√√√√√√√         

11456√√√√√√√√         

11457√√√√√√√x         

11458√√√√√√√√         

11459√√√√√√√√         

11460√√√√√√√√         

11461√√√√√√√√         

11462√√√√√√√√         

11463√√√√√√√√         

11464√√√√√√√√         

11465√√√√√√√√         

11466√√√√√√√√         

11467√√√√√√√√         

11468√√√√√√√√         

11469√√√√√√√√         

11470√√√√√√√√         

11471√√√√√√√√         

11472√√√√√√√√         

11473√√√√√√√√         

11474√√√√√√√√         

11475√√√√√√√√         

11476√√√√√√√√         

11477√√√√√√√√         

11478√√√√√√√√         

11479√√√√√√√√         

11480√√√√√√√√         

اسم الطالب

االء عصام ابراهيم التونى

االء صبحى مسعود يوسف عبد الرحمن

االء عادل قنديل محمد قنديل

االء رامى احمد محمد الجندى

آالء شعبان عبد العزيز عبد هللا

االء خليفه السعيد البشبيشى

أالء خميس عبدالحميد ابراهيم العكازى

آالء حسام حمزة جمال عبد المجيد الضبع

االء حمدى عبد الرسول البحراوى

االء جمعه بسيونى محمود شبانه

آالء جمعه محمد السيد

اشراف محمد فريد محمد

آالء احمد السيد سالم

أسماء ياسر عبدالعظيم مرسى

أشجان محرم رمضان عبد المطلب أحمد

اسماء نصر على نصر على

اسماء هشام حسين ابراهيم  هواش

اسماء محمد كمال السيد النحراوى

اسماء معوض حسن احمد شحاته

اسماء محمد عبدالمحسن حميدة شاهين

أسماء محمد علي عطية علي خلف

اسماء محمد حامد مسعود

أسماء محمد حلمى مصطفى شوينة

اسماء محمد احمد محمد الحناوي

اسماء محمد احمد محمد عبدالرحيم

اسماء فرج السيد احمد قمح

اسماء كامل عبد العال كامل

اسماء عطيه فوزى عبدالقادر

أسماء علي ابراهيم علي عمارة

اسماء عبده محمد عبدهللا عمران

اسماء عبيد محمد ضيف هللا هارون

اسماء عبد الناصر عطية عبد الغفار

اسماء عبدالهادى حسن عبد الجواد سعد

اسماء عبد هللا عبد القادر عبد هللا خوجه

اسماء عبد الناصر السيد محمد على شكر

اسماء عبد الفتاح اسماعيل عبد الرسول 

اسماء عبد هللا عبد الحميد محمد على

اسماء سعيد محمد محمد هالل

أسماء طلعت محمد سعد محمد السيد

اسماء خميس بسيونى محمد شداد

أسماء سامي قنديل عماره

اسماء حمدي محمد  توفيق ونس

اسماء خليل قطب زيدان

اسماء توفيق عبد السالم عبد الجليل

اسماء جميل رمضان محمد

أسماء أشرف عبد المعز شهاب

اسماء السيد محمد حموده حراز

اسراء محمود محمد مختار

اسراء مرضى الصافى عوض

اسراء محمد محمد كامل عبده محارم

اسراء محمود عبد الرؤف بسيونى

اسراء محمد ابراهيم السيد زايد

اسراء محمد عبدالرحمن عبدالمولى ربيع

اسراء على عبد المجيد محمد

اسراء محسن عبد الحليم محمد الحلو

اسراء على خميس جمعة محمد

اسراء على سعد على ونيس

إسراء عبدالوهاب عبد الفتاح بريك

اسراء على خميس جعفر

اسراء عبد العزيز السيد ابراهيم

اسراء عبد هللا حامد عبد الرحيم

اسراء طه ابوبكر النجار

اسراء عادل عبد الخالق حشيش

اسراء سامى فايد مختار مصطفى

اسراء سعد خميس عمر

اسراء رمضان على يوسف النافع

اسراء سالم سليمان محمد مسعود

اسراء بابكر على عمر المكى

إسراء رضا ذكى فتحي

اسراء السيد عبد الحى ونس

إسراء الصافي جالل مصطفي العسكري

احالم جابر محمد خليفة

اروى محمود كامل محمد ابوشريف

اسراء اسامة احمد محمد برزان

اسراء اشرف حسنى البنا

اسراء احمد عبده محمد فاضل

اسراء احمد يوسف محمد بيومى

ارين ممدوح جابر سرجيوس

اسراء احمد عبد العظيم تركى
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         √√√√√√√√11481احالم جابر محمد خليفة

11482√√√√√√√√         

11483√√√√√√√√         

11484√√√√√√√√         

11485√√√√√√√√         

11486√√√√√√√√         

11487√√√√√√√√         

11488√√√√√√√√         

11489√√√√√√√√         

11490√√√√√√√√         

11491√√√√√√√√         

11492√√√√√√√√         

11493√√√√√√√√         

11494√√√√√√√√         

11495√√√√√√√√         

11496√√√√√√√√         

11497√√√√√√√√         

11498√√√√√√√√         

11499√√√√√√√√         

11500√√√√√√√√         

11501√√√√√√√√         

11502√√√√√√√√         

11503√√√√√√√√         

11504√√√√√√√√         

11505√√√√√√√√         

11506√√√√√√√√         

11507√√√√√√√√         

11508√√√√√√√√         

11509√√√√√√√√         

11510√√√√√√√√         

11511√√√√√√√√         

11513√√√√√√√√         

11514√√√√√√√√         

11515√√√√√√√√         

11516√√√√√√√√         

       غغغغغغغغغ11517

11518√√√√√√√√         

11519√√√√√√√√         

11520√√√√√√√√         

11521√√√√√√√√         

11522√√√√√√√√         

11523√√√√√√√√         

11524√√√√√√√√         

11525√√√√√√√√         

11526√√√√√√√√         

11527√√√√√√√√         

11528√√√√√√√√         

         √√√√غ√√√11529

11530√√√√√√√√         

11531√√√√√√√√         

11532√√√√√√√√         

11534√√√√√√√√         

11535√√√√√√√x         

11536√√√√√√√√         

11537√√√√√√√√         

11538√√√√√√√√         

11539√√√√√√√√         

11540√√√√√√√√         

11541√√√√√√√√         

11542√√√√√√√√         

11543√√√√√√√√         

11544√√√√√√√√         

11545√√√√√√√√         

11546√√√√√√√√         

11547√√√√√√√√         

11548√√√√√√√√         

11549√√√√√√√√         

11550√√√√√√√√         

11551√√√√√√√√         

11552√√√√√√√√         

11553√√√√√√√√         

11554√√√√√√√√         

11555√√√√√√√√         

11556√√√√√√√√         

11557√√√√√√√√         

11558√√√√√√√√         

11559√√√√√√√√         

11560√√√√√√√√         

11561√√√√√√√√         

إيمان محي أحمد يوسف

ايمان نجاتى عبد الحكيم محمد الرفاعى

ايمان كمال محمود فهمى عبدالجواد

ايمان محمد رمضان عبدالصادق السايح

ايمان عبدالحكيم على غازى

ايمان فرج عبد السالم محمد ابوزامل

ايمان سالمه عبدالعظيم على

ايمان عبد العزيز فتحى عمارة

إيمان سعد فرج سعد عطية

ايمان سعيد شعبان منصور ابراهيم

ايمان رمضان عبدالعزيز الجندى

ايمان سعد ابراهيم سعد سالم

ايمان حميده فتحى جغالن

ايمان رجب إبراهيم مرسى ابراهيم

ايمان الشابورى سعد محمد بسيونى

إيمان بدر فتح هللا محمد عبد الرؤف ناجى

ايمان اسماعيل ابراهيم الشاذلى عبد اللـه

ايمان اشرف مصطفى دسوقى االبحر

ايمان احمد شعبان عبدالقادر

ايمان احمد فوزى محمد سعيد

اية ناصر علي عباس احمد

أية نورالدين عبد اللطيف عبد العاطي 

اية عصام السيد توفيق محمد ابراهيم

اية محمود عبدهللا  على منصور

اية صبرى محمد طاهر محمد

آية عبد المنعم عوض منصور الشريف

اية جمعة خميس قميحة

آية خالد سعيد يونس

أنفال عادل حامد احمد رمضان

ايات برهام البرهامى عبد المقصود

انجى رفيق محمد حسن القاصد

انجى هشام ابراهيم عبده

اميمه طه محمد عبدالفتاح

انتصار احمد محمد حميدة

أميره محمد عبداللطيف محمد

اميره نبيل غيث محمد عبدهللا

اميره فكري صبحي عبدالمقصود عبدالرؤف

اميره كامل رمضان حارس بهنسى

اميره عبد النبى ابو المجد رفاعى قتايه

أميره فتحى محمد عبد المولى ابوشوشه

اميره اشرف عبده الدفراوى

اميره شعبان عبد الونيس عبد هللا

اميره ابو العزم ابراهيم عبدالقادر

اميره احمد على محمد محمد عاشور

اميرة على عبدالرحيم عبدالحميد

أميرة محمد عبد المقصود على المليجى

اميرة صالح صالح غيث

اميرة صبحي عبد الحليم عبد الغني

امنيه السيد حسن ابراهيم السيد

امنيه عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالحميد

امنية يسرى خليفه مهدى الرميحى

أمنيه ابراهيم عبد الرزاق كساب

أمنية عادل احمد ابراهيم

امنية محمد عبدالفتاح البانوبى

امنية ايهاب عبد هللا داود بيومي

امنية حسين على الفيومى

أمنية السيد ابراهيم غنيم ابراهيم

امنية انور محمود حسين شريدح

امل ضاحى محمود السباعى عبدهللا

امل محمد عبدالوهاب رمضان

امل السيد محمد سالم

أمل سمير محمد عبدالباقى

أمل إبراهيم أبوزيد محمد ابوزيد السعدنى

امل اسماعيل عبد هللا محمد عبده

امانى درويش احمد يوسف

امانى محمد مصطفى عبدالعزيز جميل

امانى السيد محمد محمد على زيتون

امانى ايمن سعد كامل خطيب

الطاف احمد عبدالرحيم مرسي رضوان

الهام شبل فؤاد نصار

الحسناء شلبى عبد العزيز شلبى

الشيماء محمد محمد رشاد ابو جالل السمك

االء ياسر حاتم داود

االء يوسف محمد على حسين

االء محمد فتحى عبد السميع حسن

االء محمد يوسف عيد سلومه

االء محمد عبد الفتاح احمد عشيبه

آالء محمد عطية أحمد عطية سعد

االء قاسم خضر سعيد
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         √√√√√√√√11562احالم جابر محمد خليفة

11563√√√√√√√√         

11564√√√√√√√√         

11565√√√√√√√√         

11566√√√√√√√√         

11567√√√√√√√√         

11568√√√√√√√√         

11569√√√√√√√√         

11570√√√√√√√√         

11571√√√√√√√√         

11572√√√√√√√√         

11573√√√√√√√√         

11574√√√√√√√√         

11575√√√√√√√√         

11576√√√√√√√√         

11577√√√√√√√√         

11578√√√√√√√√         

11579√√√√√√√√         

11580√√√√√√√√         

11581√√√√√√√√         

11582√√√√√√√√         

11583√√√√√√√√         

11584√√√√√√√√         

11585√√√√√√√√         

11586√√√√√√√√         

11587√√√√√√√√         

11588√√√√√√√√         

11589√√√√√√√√         

11590√√√√√√√√         

11591√√√√√√√√         

11592√√√√√√√√         

11593√√√√√√√√         

11594√√√√√√√√         

11595√√√√√√√√         

11597√√√√√√√√         

11598√√√√√√√√         

11599√√√√√√√√         

11600√√√√√√√√         

11601√√√√√√√√         

11602√√√√√√√√         

11603√√√√√√√√         

11604√√√√√√√x         

11605√√√√√√√√         

11606√√√√√√√√         

11607√√√√√√√√         

11608√√√√√√√√         

11609√√√√√√√√         

11610√√√√√√√√         

11611√√√√√√√√         

11612√√√√√√√√         

11613√√√√√√√√         

11614√√√√√√√√         

11615√√√√√√√√         

11616√√√√√x√√         

11617√√√√√√√√         

11618√√√√√√√√         

11619√√√√√√√√         

         غ√√√غ√√√11620

11621√√√√√√√√         

11622√√√√√√√√         

11623√√√√√√√√         

11624√√√√√√√√         

11625√√√√√√√√         

11626√√√√√√√√         

11627√√√√√√√√         

11628√√√√√√√√         

11629√√√√√√√√         

11630√√√√√√√√         

11631√√√√√√√√         

11632√√√√√√√√         

11633√√√√√√√√         

11634√√√√√√√√         

11635√√√√√√√√         

11637√√√√√√√√         

11638√√√√√√√√         

11639√√√√√√√√         

11640√√√√√√√√         

11641√√√√√√√√         

11642√√√√√√√√          دينا محمد عبد الفتاح عطية

دينا عبد الجواد محمد كامل فارس

دينا عبدهللا احمد عبدهللا الرجيلي

دينا حسب النبى عبدالرؤف عـــــالم

دينا حمدى زغلول السيد محمد الشباسى

دنيا محمد محمد عبد الناصر مصطفي

دولت عطية عطية ابراهيم عجاج

دنيا احمد على النبوى رزق محمد

دنيا سليمان جمعه محمد قطب

دعاء محمد رمضان ابراهيم غنيم

دعاء محمد شحاته ابو سالمة

دعاء سعيد على ابو طور

دعاء عاطف عبدالعاطى جادهللا قويدر

دعاء بدران شعبان أحمد

دعاء حمدى احمد سيد احمد رمضان

دعاء اشرف محمدعبده خليل الشاعر

دعاء ايمن محمد السيدالصعيدى

داليا محمد عبد هللا الصردى

داليا محمد على عبد العزيز صهوان

داليا شعبان على ابراهيم الخولى

داليا صالح إسماعيل محمد خطاب

خلود عصام عبدالستار مكاوي الحناوى

خلود وليد محمد شبل

خلود رمضان محمدعلى حسانين

خلود صبحى السيد نصر أبو عامر

خلود جمال شحاته حسين

خلود خميس سعد عبدالوهاب

خلود احمد سعيد عبدالغنى

خلود اشرف خيرى محمد خليفه

حنين رزق محمد طه

حياة برهام محمود عبدالقوى الحوفى

حسنيه احمد عبدالحليم ابراهيم غنيم

حنان محمد السعيد ابراهيم النشار

حبيبه مصطفى ابراهيم محمد الترزى

حسناء محمود مصطفى ابو هيف

حبيبة معتز يوسف محمود

حبيبه فوزي ياقوت السيد حسن

حبيبة عادل عدس السيوفى

حبيبة محمد احمد محمد رومية

جيهان حسن احمد الخولي

حبيبة خالد عبدالونيس موسى تميم غنيم

جهاد السيد رجب ابراهيم السودانى

جهاد عمر سعيد حمزه على

جميله ابو زيد التهامى محمد ابوزيد حرب

جهاد ابراهيم آمين عنانى

تحية محمود احمد عبدالقادر مكى

تسنيم ممدوح محمد السيد عبدالهادى

بسنت محمد فاروق رزق

بوسى يسرى محمد احمد نصار

بسنت مجدى عبد الحميد محمد الجمال

بسنت محمد عوض ابراهيم الشيمى

بسنت سمير سعد البواب

بسنت صالح فتحى عبد العزيز عشري

بسمه ياسر رجب الخولى

بسنت رزق سولاير عبد المالك

بسمة شعبان محمود بدر مرسى

بسمه فرغلي محمود فرغلي

بدرية محمد محمود أبو فراج

بسمة سمير سعد البواب

ايه محمد عوض احمد عامر

ايه هالل عبدهللا محفوظ محمد

ايه محمد سعد هللا محمد الشيخ

ايه محمد عبدالسالم غانم صقر

آيه محمد احمد شرف الدين

ايه محمد اسماعيل عبد السالم الفقى

ايه عالء فؤاد عبد الكريم البنا

ايه محمد ابراهيم محمد يونس

ايه عبدالناصر محمد على قوش

ايه عطية فتحي الخولي

ايه عبد الونيس شوقى عبد الونيس ابوبكر

ايه عبدالمجيد محمد عبدالمجيد خليف

ايه طه صدقى عبد الحميد مرغم

ايه عبد الواحد رمضان المنشاوى

آيه شوقى محمد عبدالصادق خليفه

ايه طارق ابراهيم محمد الخولى

آيه ابراهيم محمد عوض الحيطي

ايه شعبان السعيد مرسى شعبان

إيناس حمدي ضياء الدين بدوي

ايه ابراهيم ايوب ابراهيم ايوب



رقم 

الجلوس
يةمقرر اختيارى التنشئةعلم نفس نموحقوق انسان ز عمىل منهج االنشطةانشطةمهارات اساسيةادب االطفالاللغة اإلنجلي  اسم الطالب

         √√√√√√√√11643احالم جابر محمد خليفة

11644√√√√√√√√         

11645√√√√√√√√         

11646√√√√√√√√         

11647√√√√√√√√         

11648√√√√√√√√         

11649√√√√√√√√         

11650√√√√√√√√         

11651√√√√√√√√         

11652√√√√√√√√         

11653√√√√√√√√         

11654√√√√√√√√         

11655√√√√√√√√         

       غ√√√√√√√√11656

11657√√√√√√√√         

11658√√√√√√√√         

11659√√√√√√√√         

11660√√√√√√√√         

11661√√√√√√√√         

11662√√√√√√√√         

       غغغغغغغغغ11663

11664√√√√√√√√         

11665√√√√√√√√         

11666√√√√√√√√         

11667√√√√√√√√         

11668√√√√√√√√         

11669√√√√√√√√         

11670√√√√√√√√         

11671√√√√√√√√         

11672√√√√√√√√         

11673√√√√√√√√         

11674√√√√√√√√         

11675√√√√√√√√         

11676√√√√√√√√         

11677√√√√√√√√         

11678√√√√√√√√         

11679√√√√√√√√         

11680√√√√√√√√         

11681√√√√√√√√         

11682√√√√√√√√         

11683√√√√√√√√         

11684√√√√√√√√         

11685√√√√√√√√         

11686√√√√√√√√         

11687√√√√√√√√         

11688√√√√√√√√         

11689√√√√√√√√         

11690√√√√√√√√         

11691√√√√√√√√         

11692√√√√√√√√         

11693√√√√√√√√         

11694√√√√√√√√         

11695√√√√√√√√         

11696√√√√√√√√         

11697√√√√√√√√         

11699√√√√√√√√         

       غ√√√√√√√√11700

11702√√√√√x√√غ       

11703√√√√√√√√         

       غ√√√√√√√√11705

11706√√√√√√√√         

11707√√√√√√√√         

11708√√√√√√√√         

11709√√√√√√√√         

11710√√√√√√√√         

11711√√√√√√√√         

11712√√√√√√√√         

11713√√√√√√√√         

11714√√√√√√√√         

11715√√√√√√√√         

11716√√√√√√√√         

11717√√√√√√√√         

11719√√√√√√√√         

11720√√√√√√√√         

11721√√√√√√√√         

11722√√√√√√√√         

11723√√√√√√√√         

11724√√√√√√√√         

11725√√√√√√√√         

سحر جابر عطية عواد عطية

سعاد صبحى جمعه عبدالرحمن باز

سامية محمد محمود ابو زيد

سجى محمود عبد الجواد العويل

ساره وجيه محمد ابوشوش

سالمه سعد محمد اسماعيل محمد

ساره محمد شحاته سالمه حسن سالمه

ساره محمد محمود حجاب محمود

ساره طلعت عبد الستار عبد ربه

ساره محمد سعد محمد جميعي

ساره زكريا محمد احمد عبد النبى

ساره صالح احمد محمد الشطالوى

ساره حسن السيد الزلبانى

ساره خميس جمعه خالد

ساره ابراهيم محمد على عبدالمولى

ساره أحمد السيد حسن شلش

سارة عصام عوض محمد عبدالوهاب

سارة قدري ابراهيم محمد ابراهيم مرعى

سارة عاطف أحمد السيد صالح

سارة عبد الرحمن محمد الجغلي

سارة احمد السيد احمد حسن

سارة اسامه عبدالعزيز عبدالجليل عبده

زينب محمد محمد عمر خطاب

زينب مديح ابراهيم امين كامل

زهور رضا مبارز عمر

زينب ايمن السيد ابراهيم الدر

ريهام محمد محمد عبداللطيف البقاشى

ريهام مرزوق عبد السيد عوض شوشان

ريهام سمير فتحى السعدنى

ريهام ماهر حميده محجوب

ريهام السعيد السيد السعيد نجم

ريهام رجب حسن على الطحان

ريم عنتر نعيم محمود الطنطاوي

ريهام أحمد فؤاد عوض السيد

ريم اسماعيل انور معروف المدبولي

ريم ربيع عبد العزيز الزلطه

روضه وليد معروف عبد الغفار

ريحان محمد احمد محمد زهران

روضة عادل عبدالفتاح عبدالعال الشكعه

روضة فتحى عبد العظيم شلبى

رودينة عبد االول بيومى السيد

روشان محمد احمد السيد بدر

روان محمد محمود عبدالغنى زايد

روان نبيل فهمى صالح

روان اشرف خليل محمود الجراحى

روان طلعت فتحي السعدي

رنا مصطفى عبدهللا احمد ابوالخير

رواء عماد الدين عبداللطيف بسيونى زيد

رنا عبد المجيد عمر فتح هللا اسماعيل

رنا عماد الدين مصطفى ابو زيد

رنا رمضان عبد العاطي شحاته عبد الجواد

رنا صبحى محمد محمد مرعى

رنا اسامة محمد ابوزيد

رنا رضا مسعود عبد المقصود هندى

رقية يوسف عبدالعزيز مرضى

رنا احمد ابراهيم الطودى حجازى

رضوى حمدى محمد عبدالونيس االنبابى

رقية محمود عبده السيد احمد

رزان عبداللطيف احمد معيش

رضا حمادة ابراهيم عبدالهادى السعداوى

رحمه محمد احمد اليمنى

رحمه محمود حسن حسن خليف

رحمه عبدالسميع حامد عبدالسميع الوحش

رحمه عمر كامل عطيه عبدالجليل

رحمه شعبان رمضان منسى ابو شهاوى

رحمه عبدالحميد محمد عبدالحميد ابراهيم

رحمة محمد عيد حربى

رحمه رجب سعد موسي

رحمة صالح محمد هنداوى مصطفى

رحمة محمد زين العابدين عبد الرحمن

رحمة احمد فرج محمدين عبدالهادى

رحمة خميس على مبروك عبد الرازق

رجاء صالح راغب المصرى

رحاب سعيد زيدان احمد البرلسى

رانيا شعبان صبحى ابراهيم

رانيا عيد العربى الدسوقى الشحات

دينا هانى محمود الشبشيرى

رانا ياسرسعدالدين ابراهيم حسنين

دينا مسعود محمد سعيد صالح



رقم 

الجلوس
يةمقرر اختيارى التنشئةعلم نفس نموحقوق انسان ز عمىل منهج االنشطةانشطةمهارات اساسيةادب االطفالاللغة اإلنجلي  اسم الطالب

         √√√√√√√√11726احالم جابر محمد خليفة

11727√√√√√√√√         

11728√√√√√√√√         

11729√√√√√√√√         

11730√√√√√√√√         

11731√√√√√√√√         

11732√√√√√√√√         

11733√√√√√√√√         

11734√√√√√√√√         

11735√√√√√√√√         

11736√√√√√√√√         

11737√√√√√√√√         

11738√√√√√√√√         

11739√√√√√√√√         

11740√√√√√√√√         

11741√√√√√√√√         

11742√√√√√√√√         

11743√√√√√√√√         

11744√√√√√√√√         

11745√√√√√√√√         

11746√√√√√√√√         

11747√√√√√√√√         

11748√√√√√√√√         

11749√√√√√√√√         

11750√√√√√√√√         

11751√√√√√√√√         

11752√√√√√√√√         

11753√√√√√√√√         

11754√√√√√√√√         

11756√√√√√√√√         

11757√√√√√√√√         

11758√√√√√√√√         

11759√√√√√√√√         

11760√√√√√√√√         

11761√√√√√√√√         

11762√√√√√√√√         

11763√√√√√√√√         

11764√√√√√√√√         

11765√√√√√√√√         

11766√√√√√√√√         

11767√√√√√√√√         

11768√√√√√√√√         

11769√√√√√√√√         

11770√√√√√√√√         

11771√√√√√√√√         

11772√√√√√√√√         

11773√√√√√√√√         

11774√√√√√√√√         

11775√√√√√√√√         

11776√√√√√√√√         

11777√√√√√√√√         

11778√√√√√√√√         

11779√√√√√√√√         

11780√√√√√x√√         

11781√√√√√√√√         

11782√√√√√√√√         

11783√√√√√√√√         

11784√√√√√√√√         

11785√√√√√√√√         

11786√√√√√√√√         

11787√√√√√√√√         

11788√√√√√√√√         

11789√√√√√√√√         

11790√√√√√√√√         

11791√√√√√√√√         

11792√√√√√√√√         

11793√√√√√√√√         

11794√√√√√√√√         

11795√√√√√√√√         

11796√√√√√√√√         

11797√√√√√√√x         

11798√√√√√√√√         

11799√√√√√√√√         

11800√√√√√√√√         

11801√√√√√√√√         

11802√√√√√√√√         

11803√√√√√√√√         

11804√√√√√√√√         

11805√√√√√√√√          علياء عطية رزق ابراهيم زهران

علياء أحمد مختار احمد  ابراهيم الشنديدى

علياء صبحى محمد عبد الجواد رزق الفار

عال سعيد محمد طلبة خليل

عال على احمد خطاب

عال اشرف عوض محمد السماحى

عال السيد نصر علي السكران

عزيزه سند امين عبدالرحيم القراجى

عفاف فؤاد احمد احمد الزعم

عزه حازم لطفى عبدهللا

عزيزة على ياقوت عليم

عبير رمضان محمد أحمد زينة

عبير وليد مبروك عبدالمطلب النجار

عالية رفاعى عبد العزيز أبو حسين

عبير ايمن احمد الطويل

ضحى محمد اسماعيل غانم

عائشة صالح محمد عبدالمجيد الجمل

ضحى عادل عبد السيد السقا

ضحى على حسن يوسف شمه

صفاء خالد فتحى ذكي عيسي

صفاء خليل ابراهيم احمد شاهين

صباح ماهر عبد العزيز حسين أبوعامر

صباح يمنى رجب مصطفى عبدالهادى

صابرين قاسم عبد القادر السيد

صباح السيد جابر عبد المنعم

شيماء نادى محمود عطية على

صابرين خالد نبيه ابراهيم السقا

شيماء محمود عبد الواحد محمد حجازى

شيماء مصطفى عشرى ابراهيم بدر

شيماء قطب مصطفى الخولى

شيماء محمود عبد الفتاح محمود رجب

شيماء علي علي الشاعر

شيماء فارس محمد كامل فارس

شيماء عادل عيد سعد

شيماء على عبدالفتاح على امين

شيماء صبرى محمد عبد العزيزسنبل

شيماء عادل عبدالغنى حمام

شيماء شريف كمال ابوعاصى

شيماء صالح سعد عبدالعزيز

شيماء حاتم أحمد مصطفى حنيش

شيماء سامي فاروق محمد العاصي

شيماء السعيد عبد الحفيظ النحال

شيماء جمال احمد فتح هللا الشربينى

شيرين طلعت ابراهيم عبد اللطيف الفقى

شيماء اشرف عوض محمد السماحى

شهد عبدالمجيد ابراهيم قبالن

شيرين صبرى خالد خليفه السقا

شرين محمد محمد رخا

شمس حامد محمود حسين بريك الشحات

شروق ماجد السيد  محمد عيسى

شرين شحاته حمدى محمد عبد الرحمن 

شروق احمد محمد محمد الشربينى

شروق عبدالمالك فتحى محمود النحاس

سهيله محمد انصارى بسيونى عقيله 

شاهنده وائل عبد الحميد ابراهيم الفراش

سهيلة محمد جمال حامد الشاذلى

سهيله سمير محمد قاسم عابدين

سهيلة عبد المجيد محمد احمد كفرانه

سهيلة محمد جادالكريم صابر

سهير فريد شوقى حسن النجار

سهيلة عبد الحميد احمد حماد محمود

سهام ربيع فرج الصفتى

سهير سعيد أحمد عبدالعال عثمان

سناء ممدوح ناجى عبد الجيد سعيد

سندس سعيد على عطيه جوده

سمية محمد عبدالمجيد عبد الوهاب غزالن

سناء أحمد ناجى ناجى

سمر خميس عطيه النشار

سمر سعيد عبدالعظيم عبدالعزيز

سماح زكريا عبدالمجيد يوسف السيد

سمر حماده محمد عبد العزيز الجارحى

سلمى مصطفى طه محمد الديهى

سماء محمد محمد مصطفى العليمى

سلمى طارق محمد سيد احمد عاشور

سلمى كمال الدين ابراهيم اسماعيل التحفة

سلمى أحمد حسن غانم

سلمى ايهاب فرج هارون هارون

سعاد عبد المقصود عبد الوهاب اسماعيل 

سعاد فرحات عبدهللا محمد



رقم 

الجلوس
يةمقرر اختيارى التنشئةعلم نفس نموحقوق انسان ز عمىل منهج االنشطةانشطةمهارات اساسيةادب االطفالاللغة اإلنجلي  اسم الطالب

         √√√√√√√√11806احالم جابر محمد خليفة

11807√√√√√√√√         

11808√√√√√√√√         

11810√√√√√√√√         

11811√√√√√√√√         

11812√√√√√√√√         

11813√√√√√√√√         

11814√√√√√x√√         

11815√√√√√√√√         

11816√√√√√√√√         

11817√√√√√√√√         

11818√√√√√√√√         

11819√√√√√√√√         

11820√√√√√√√√         

11821√√√√√√√√         

11822√√√√√√√√         

11823√√√√√√√√         

11824√√√√√√√√         

11825√√√√√√√√         

11826√√√√√√√√         

11827√√√√√√√√         

11828√√√√√√√√         

11829√√√√√√√√         

11830√√√√√√√√         

11831√√√√√√√√         

11832√√√√√√√√         

غغغغغغغغغ11833

11834√√√√√√√√         

11835√√√√√√√√         

11837√√√√√√√√         

11838√√√√√√√√         

11840√√√√√√√√         

11841√√√√√√√√         

11842√√√√√√√√         

11843√√√√√√√√         

11844√√√√√√√√         

11845√√√√√√√√         

11846√√√√√√√√         

11847√√√√√√√√         

11848√√√√√√√√         

11849√√√√√√√√         

11850√√√√√√√√         

11851√√√√√√√√         

11852√√√√√√√√         

11853√√√√√√√√         

11854√√√√√√√√         

11855√√√√√√√√         

11856√√√√√√√√         

11857√√√√√√√√         

11858√√√√√√√√         

11859√√√√√√√√         

11860√√√√√√√√         

11861√√√√√√√√         

11862√√√√√√√√         

11863√√√√√√√√         

11864√√√√√√√√         

11865√√√√√√√√         

11866√√√√√√√√         

11867√√√√√√√√         

11868√√√√√√√√         

11869√√√√√√√√         

11870√√√√√√√√         

11871√√√√√√√√         

11872√√√√√√√√         

11873√√√√√√√√         

11874√√√√√√√√         

11875√√√√√√√√         

11876√√√√√√√√         

11877√√√√√√√√         

11878√√√√√√√√         

11879√√√√√√√√         

11880√√√√√√√√         

11881√√√√√√√√         

11882√√√√√√√√         

11883√√√√√√√√         

11884√√√√√√√√         

11885√√√√√√√√         

11886√√√√√√√√         

11887√√√√√√√√         

مها جاد محمود جاد رحيم

مها صبرى أحمد عبد اللطيف محمد

منى مصطفى قطب محمد

منى منير محمد محمد خلف

منى صالح عبد اللطيف حسين عبد اللطيف

منى محمد السيد يوسف الزقم

منه هللا محمد السيد الصفتى

منى السيد خميس عبدالفتاح سرحان

منه هللا عصام شعبان الوكيل

منه  هللا على عطيه عبد المقصود

منة هللا محمود جابر على عبد العال

منه هللا شريف محمد عيد عفيفى

منال احمد يسرى على حسانين

منة هللا محمد عبد الرؤف محمد صالح

منار محمد عبد هللا محمود السيد شكر

منار معوض أحمد عبدالجواد الجمال

منار طه رمضان عبد الموجود خليل

منار محمد خميس عبدالعال محمد شبكه

منار سعيد علي السيد الحجري

منار صبرى سعد نوار

منار رزق عبدالغنى النجار

منار سعيد ابراهيم الشبراوى

منار رجب عبد الجواد عبد الهادى

منار رجب يونس عبد الخالق جلمد

منار حامد احمدعبدالحميد البهوفى

منار خميس حسن بهايم

منار السعيد سالم على القاضى

منار بدر عبدالسالم عبدالحميد شعيب

مريم محمد عبد السالم الشهاوي

مريم محمود فتح هللا حسن فتح هللا

مريم متولى محمد احمد متولى

مريم مجدى انيس صليب

مريم عيد احمد ركابى احمد

مريم كارم ابراهيم احمد الشافعى

مريم رضا عبدهللا الدد

مريم رمضان الصاوى سليمان محمد زاهر

مريم الحسيني محمد حسن

مريم السيد مبروك نوح مبروك

مريم احمد السيد بكار

مريم احمد عبد السالم الخراشى

مروه عصام سعد ربيع

مروه مهدى احمد عبدالقوى المسيرى

مروة محمود قطب حسن ابوعيشه

مروه عبدالحميد محمد سعد جميعى

مبروكه اشرف مختار عطيه علي شلبى

مروة سامى محمود الجندى

مارينا جرجس سعد اسطاورو

مايا سامى سعد دياب غانم

كوثر محمد سعيد محمد ابوعلى

لميس حسام الدين نبيه محمد رشوان

فرحه مجدى عبده محمد الفولى

فيبى سيال كمال ميخائيل مسعود

فرح عاطف ابراهيم طه النجار

فرحة رجب محمد الصاوى

فاطمه يحى محمد عبدالسالم شاهين

فايزه أحمد عبدالسيد عبدالسيد صالح

فاطمه مصطفى السيد محمد بدوى

فاطمه يحى عبد العاطى محمد ابوهانى

فاطمه بكر محمد عبد الحليم الزقم

فاطمه صبرى محمد عبد العال

فاطمه الزهراء سعد رجب عبدهللا رضوان

فاطمه الزهراء يوسف محارب بدوى

فاطمة محمد عبد هللا عوض فازع

فاطمه ابرهيم عبده عبدهللا بدوى

فاطمة محمد حمدى جاد هللا قرواش

فاطمة محمد زكى محمود الجندى

فاطمة عبد الباسط عبد السميع عليوة

فاطمة عبد اللطيف شحاتة محمد الحسنى

فاطمة رزق عوض احمد عقباوى

فاطمة رمضان عبد هللا محمد أبو يوسف

فاطمة الزهراء ابراهيم محمد األعسر

فاطمة الزهراء خليل سعد النواعمي

غاده محمد محمد عبد الوهاب ابونجم

غيداء عبدالمجيد السيد سليمان مرعى

غاده عادل محمد محمد غازى

غاده عبدالهادى  ابراهيم عماره

غادة احمد ابراهيم شركس

غادة ناجى جمعه السيد حواش

عهد سعد لطفي مصطفى ندا



رقم 

الجلوس
يةمقرر اختيارى التنشئةعلم نفس نموحقوق انسان ز عمىل منهج االنشطةانشطةمهارات اساسيةادب االطفالاللغة اإلنجلي  اسم الطالب

x         √√√√√√√11888احالم جابر محمد خليفة

11889√√√√√√√√         

11890√√√√√√√√         

11891√√√√√√√√         

11892√√√√√√√√         

11893√√√√√√√√         

11894√√√√√√√√         

11895√√√√√√√√         

11896√√√√√√√√         

11897√√√√√√√√         

11898√√√√√√√√         

11899√√√√√√√√         

11900√√√√√√√√         

11901√√√√√√√√         

11902√√√√√√√√         

11903√√√√√√√√         

11904√√√√√√√√         

11905√√√√√√√√         

11906√√√√√√√√         

11907√√√√√√√√         

11908√√√√√√√√         

11909√√√√√√√√         

11910√√√√√√√√         

11911√√√√√√√√         

11912√√√√√√√√         

11913√√√√√√√√         

11915√√√√√√√√         

11916√√√√√√√√         

11917√√√√√√√√         

11918√√√√√√√√         

11919√√√√√√√√         

11920√√√√√√√√         

11921√√√√√√√√         

11922√√√√√√√√         

11923√√√√√√√√         

11924√√√√√√√√         

11925√√√√√√√√         

11926√√√√√√√√         

11927√√√√√√√√         

11928√√√√√√√√         

11929√√√√√√√√         

11930√√√√√√√√         

11931√√√√√√√√         

11932√√√√√√√√         

11933√√√√√√√√         

11934√√√√√√√√         

11935√√√√√√√√         

11936√√√√√√√√         

11937√√√√√√√√         

11938√√√√√√√√         

11939√√√√√√√√         

11940√√√√√√√√         

11941√√√√√√√√         

11942√√√√√√√√         

11943√√√√√√√√         

11944√√√√√√√√         

11945√√√√√√√√         

11946√√√√√√√√         

11947√√√√√√√√         

11948√√√√√√√√         

11949√√√√√√√√         

11950√√√√√√√√         

11951√√√√√√√√         

11952√√√√√√√√         

11953√√√√√√√√         

11954√√√√√√√√         

11955√√√√√√√√         

11956√√√√√√√√         

11957√√√√√√√√         

11958√√√√√√√√         

11959√√√√√√√√         

11960√√√√√√√√         

11961√√√√√√√√         

11962√√√√√√√√         

11963√√√√√√√√         

11964√√√√√√√√         

         غ√√√√√√√11965

11966√√√√√√√√         

11967√√√√√√√√          نورهان حسام الدين عبدالعزيز فضيله

نورهان احمد شوقى مصطفي محمد

نورهان احمد محمد السعيد محمد حسين

نوره عبد المجيد سعد سرحان

نوره محمد صبحى محمد سعدونه

نوران خلف محمود سليم عيسى

نوره احمد سعد محمود الشرقاوى

نورا احمد محمد على ابراهيم

نورا رمضان سعيد فتح هللا مكي

نور حسام حافظ حسن قطامش

نور حسام فرحات احمد غريب

نهال عادل توفيق صالح

نوال محمد مصطفى احمد الزغبى

نغم عادل محمد عبدهللا علواني طعيمه

نغم محمد محمد عبدالحفيظ السبكى

نغم سعد عادل سعد عبدالنبى

نغم طلعت عبدالمنعم عبدهللا

نعمه عبد اللطيف عبد النبي النحال

نعمه ممدوح فتحى على مصطفى

نسمة سعيد محمد فتح هللا غانم

نعمة محمد احمد  عبد المعطى حماد

نرمين صبحى محمود محمد فراج

نريمان محمد فؤاد سيد احمد

نرمين سعيد عبدالحافظ محمد

نرمين صبحى السيد ابراهيم عبده

نرمين سامى عبد الستار محمد صبره

نرمين سعيد عبد الحليم عطيان محمد

ندى محمد مصطفى احمد موسى

ندى محمود راشد محمد حميده

ندى محمد سعد علوانى محمد

ندى محمد فتحي ابوقوره

ندى قطب عبد السالم حسن شلبى

ندي محمد السيد محمد السقا

ندى عطية عبدالوهاب عطية ابوحسن

ندى عوض شعبان عوض السيد

ندى صبرى حسن احمد عالء الدين

ندى عادل محمد بعيص

ندى خميس متولي مبروك خليفة

ندى سعد سعد محمد هيبه

ندى حسن رجب شعبان

ندى حمدى عبدهللا احمد زنباع

ندى احمد عبدالعزيز راغب سكران

ندى احمد نوبى سليمان على عبد الرحيم

ندا مصطفى على حسبوا

ندى احمد سالم البردان

ندا عيسى جابر عيسى شكر

ندا محمد السعيد خليل ابراهيم

ندا عبد الفتاح أحمد محمد أبو صالح

ندا عوض ممدوح عبد الدايم رجب

ندا حسنى صبحى عيد الصفتى

ندا رضا احمد رمضان احمد

نجالء محمد خيري محمد الحناوي

ندا ابوشوشه طلبه ادريس عسل

نجالء بسطويسى ابراهيم عبدالمولى الدقلة

نجالء فاضل يونس منصور يونس

نبيلة سمير هاشم فرج حسن

نجاه رشدى وجيه أبو والى محمود

ناردين عماد ميخائيل قائين

ناهد رمضان إبراهيم راشد القليني

نادين خليل عبد العزيز محمد حسن خليل

ناديه محمود محمود احمد الروبى

نادية عطية حسين محمد حسن

نادية مصطفى محمد عثمان نايل

ميرنا سعد عبده احمد عطيه

ميرنا محمد عبدالوهاب السيد االشقر

ميرنا اسامه عبد المنعم باشا

ميرنا حسين مصطفى منتصر

ميار اسامة عبد المنعم باشا

ميار فايز عبد الواحد موسى

ميادة احمد محمد الحملى

مياده عمار جمعه على بسطويسى

مى محمد ناجى عباده حسن

مى محمود محمد زكى محمد

مى محمد حامد السيد الحالج

مى محمد محمد اسماعيل عبدالوهاب

مى صابر على فهمى عبدالسميع

مي فرج حسين حسن السيد ابو صفيه

مها صبرى على زيدان

مي جالل احمد قطب داغر



رقم 

الجلوس
يةمقرر اختيارى التنشئةعلم نفس نموحقوق انسان ز عمىل منهج االنشطةانشطةمهارات اساسيةادب االطفالاللغة اإلنجلي  اسم الطالب

         √√√√√√√√11968احالم جابر محمد خليفة

11969√√√√√√√√         

11970√√√√√√√√         

11971√√√√√√√√         

11972√√√√√√√√         

11973√√√√√√√√         

11974√√√√√√√√         

11975√√√√√√√√         

11976√√√√√√√√         

11977√√√√√√√√         

11978√√√√√√√√         

11979√√√√√√√√         

11980√√√√√√√√         

11981√√√√√√√√         

11982√√√√√√√√         

11983√√√√√√√√         

11984√√√√√√√√         

11985√√√√√√√√         

11986√√√√√√√√         

11987√√√√√√√√         

11988√√√√√√√√         

11989√√√√√√√√         

11990√√√√√√√√         

11991√√√√√√√√         

11992√√√√√√√√         

11993√√√√√√√x         

11995√√√√√√√√         

11996√√√√√√√√         

11997√√√√√√√√         

11998√√√√√√√√         

11999√√√√√√√√         

12000√√√√√√√√         

12001√√√√√√√√         

12002√√√√√√√√         

12003√√√√√√√√         

12004√√√√√√√√         

12005√√√√√√√√         

12006√√√√√√√√         

12007√√√√√√√√         

12008√√√√√√√√         

12009√√√√√√√√         

12010√√√√√√√√         

12011√√√√√√√√         

12012√√√√√√√√         

12013√√√√√√√√         

12014√√√√√√√√         

12015√√√√√√√√         

12016√√√√√√√√         

12017√√√√√√√√         

12018√√√√√√√√         

12019√√√√√√√√         

12020√√√√√√√√         

12021√√√√√x√√         

12022√√√√√√√√         

12023√√√√√√√√         

12024√√√√√√√√         

12025√√√√√√√√         

12026√√√√√√√√         

12027√√√√√√√√         

12029√√√√√√√√         

12030√√√√√√√√         

12031√√√√√√√√         

12032√√√√√√√√         

12033√√√√√√√√         

12034√√√√√√√√         

12035√√√√√√√√         

12036√√√√√√√√         

12037√√√√√√√√         

12038√√√√√√√√         

12039√√√√√√√√         

12040√√√√√√√√         

12041√√√√√√√√         

12042√√√√√√√√         

12043√√√√√√√√         

12044√√√√√√√√         

12045√√√√√√√√         

12046√√√√√√√√         

12047√√√√√√√√         

12048√√√√√√√√         

ياسمين احمد محمد بكر

ياسمين اسماعيل عبد العزيز اسماعيل 

يارا محمد حسن محمود ابوشربيه

ياسمين احمد عاطف احمد جويلى

يارا عادل عبد الحميد مرايف

يارا محمد السيد محروس عفيفي

والء خالد محمد ابراهيم قرقر

والء مصطفى اسماعيل الشافعى عبدهللا

وفاء عصام الدين يوسف عباس

والء حافظ عبد الغفار البكر

وفاء عبد الحميد كامل ابو راس

وفاء عبدالجواد فتحى عبدالجواد

وفاء السيد محمد ابراهيم سويف

وفاء صبحي محمد عبدالمعطي احمد

وسام ابراهيم احمد شرنوبى الكومى

وصال عبدالسالم ابراهيم حامد خضر

هيام السيد محمد هليل شينطه

هيام عبد الناصر السعدنى راشد البياع

هند صالح عبدالحميد سلطان

هويدا ايهاب محمد احمد عبدالدايم

هدير محمد رجب المال

هدير محمد عبد النبى محمد سليمان

هدير محروس حسن على الجمسى

هدير محمد اسماعيل احمد الجمل

هدير عبدهللا عبد الحميد حسن القط

هدير فؤاد  عبدالقادر احمد البغدادى

هدير السيد محمد محمد يحيى

هدير عبدالستار سعد مسعود سلطان

هدى حسن رجب حسن سيف النصر

هدير السيد عبدالحميد رجب

هبه سعيد احمد حسنين عمرو

هدى السيد محمد ابراهيم حسين

هبه هللا عبدالحميد شعبان عبدالحميد

هبه سعد عبد الرحمن طايل

هبة عالء محروس عبد المجيد محمد موسى

هبه هللا رضا عبدهللا السيد الحفناوى

هايدى حلمى على حلمى السمكرى

هبة حمدى عبد الصبور محمود يوسف

هاله محمد مرزوق النشار

هايدى حجازى أحمد عبده حمودة

هالة عصام عبد المنعم عبد الحميد الجميعى

هاله صالح عبدالحميد سلطان

هاجر محمد عبدالفتاح الدكرورى

هالة اسماعيل عبدالواحد اسماعيل

هاجر محمد سعد عبدالمولي القط

هاجر محمد عبدالسالم محمد خير هللا

هاجر كامل محمد الحدينى

هاجر محمد السيد محمود المصرى

هاجر عبدالناصر احمد الكريونى

هاجر عماد احمد عبدالعظيم متولى

هاجر رفيق عبدالرحمن حرفوش

هاجر عبد الشافى احمد جاد القسطاوى

هاجر حربي محروس طلبه

هاجر رضا عبد المقصود محمد البلتاجى

هاجر أحمد محمود أبو العال بيوضة

هاجر السيد متولي كحله

نيره محمد سعد ابوزيد

نيره محمد مصطفى خطاب موسى

نيرمين مبروك محمد محمود العبد

نيره توفيق احمد حسن السيوفى

نيرة عبدالنبى محمد هالل على

نيرة محمد علي محمد الدبابي

نورهان وجيه السيد على عبدالحميد

نورين شريف محمد عبدالسميع غيث

نورهان مسعد فتحى متقال متقال

نورهان نشأت شوقي ذكي

نورهان محمود محمد عبد الحميد العطار

نورهان مراد رمضان محمد موسى

نورهان محمد محمد حامد الحنطور

نورهان محمود على السيد بسيونى

نورهان محمد فتح هللا جمعة ابوعمر

نورهان محمد قطب عيسوى اغا

نورهان عوض محمد عبدالعزيز

نورهان محمد عبدالحق عيسى

نورهان عادل سعداوي نوح

نورهان عباس خيرى عبدهللا

نورهان ربيع عبد السالم راشد

نورهان سراج السيد عبد العزيز العمروسى

نورهان خالد على عبد الفتاح المالح



رقم 

الجلوس
يةمقرر اختيارى التنشئةعلم نفس نموحقوق انسان ز عمىل منهج االنشطةانشطةمهارات اساسيةادب االطفالاللغة اإلنجلي  اسم الطالب

         √√√√√√√√12049احالم جابر محمد خليفة

12050√√√√√√√√         

12051√√√√√√√√         

12052√√√√√√√√         

12053√√√√√√√√         

12054√√√√√√√√         

12055√√√√√√√√         

12056√√√√√√√√         

12057√√√√√√√√         

12058√√√√√√√√         

12060√√√√√√√√         

12061√√√√√√√√         

12062√√√√√√√√         

12063√√√√√√√√         

12064√√√√√√√√         

12066√√√√√√√√         

غغغغغغغغغ12067

12068√√√√√√√√         

غغغغغغغغغ12069

غ√√√√√√√√12070

12071√√√√√√√√         

12072√√√√√√√√         

12073√√√√√√√√         

12074√√√√√√√√         

12075√√√√√√√√         

12077√√√√√√√√         

12078√√√√√√√√         

12079√√√√√√√√         

12080√√√√√√√√         

12081√√√√√√√√         

12082√√√√√x√√         

12083√√√√√√√√         

12084√√√√√√√√         

12085√√√√√√√x         

علم نفس نموالتنشئةحقوق انسانالحالة

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ي لإلعادة
 
ناجحباق

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ناجحتخلفات

ناجح

ناجح

ناجحناجح

ناجح

 

اسم الطالب

جهاد سامى محمد إسماعيل روتان

شيماء محمد عبد المنعم يونس

ياسمين يحي محروس ابوحسن

أسماء عبدالناصر السيد محمد شكر

قاوي دينا احمد السيد الشر

وق نبيل عبدالحليم ترابيس شر

ي ابراهيم محمد مهنا
 
آالء شوق

 محمد فتىح رضوان صالح
ى
ايه هان

فاطمه ابراهيم البدري محمد

هند إيهاب محمد يوسف عبد هللا

زهراء عماد نعيم عبد الباري راشد

منه عىلي عىلي حسب هللا 

أسماء أبوبكر محمود حجازي 

ي البسومي 
ى
ايمان رمضان عنت  بسيون

مها شعبان عبد الرازق عبد الرؤف خليل

هدير سعد عبدالهادي سعد 

ى إسماعيل الشافعي مريم وحيد حسني 

منار محمد فاروق عبد الحليم 

ايمان عبدالسميع سعد حسن

حبيبه عادل احمد عبد المجيد الجبرتي

التخلفات

أسماء أحمد صالح صالح

أسماء فتحى عبدهللا منصور رحومه

أمنية شوقي محمد خضر

روان اشرف على محمد صقر

نورهان احمد عبد المنعم مصطفى

هالة يحيى جمال صبحى عبدالخالق

هدير محمد ابراهيم عباده

بسنت عبدالرازق حسن محمد ابو الفتح

منى سالم احمد عبدالواحد الهابط

أميره محمود ذكي طلبه الفقي

بسنت سويدان عمران سويدان

اميرة محمد عبدالرحمن محمد القاضي

ايمان عادل عبد اللطيف قنيبر

ساره سعيد عبد الوهاب شرف

فاطمة محمد عوض على راضى

منار سمير محمود احمد محمود رمضان

ندي محمد رضا عبد المعطي

امل محمود ابراهيم محمد الكومى

فاطمة الزهراء احمد محمد احمد محمد

يسرا مصطفى اسماعيل عبدالرازق

يوستينا ميشيل عبد هللا سعيد

ياسمين مصطفى محمد هاشم الجرداوى

ياسمين يحيي محروس ابوحسن

ياسمين محمد لطفى محمود ابوشعيشع

ياسمين محمود رضا عبد الزين عبدالحميد

ياسمين عبد الحليم محمد عبد الحليم

ياسمين عصام يوسف  على حسانين

ياسمين سعيد خليل رزق

ياسمين صبرى اسماعيل محمد عبدالرحيم

ياسمين حسين رزق محمد سيد احمد

ياسمين رمضان مبروك مرسى جميل

ياسمين حسام احمد فؤاد عبداللطيف عطية

ياسمين حسن احمد عبدالجواد عبدالعاطى

ياسمين اشرف فرحات محمد ديغم

ياسمين السيد ابراهيم حسن مصطفي


