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 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                                        

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  6طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                                

 الفرقة : االولى     الشعبة : برنامج اعداد معلمة التربية الخاصة                                  

 رقم اجللوس االسم م

1 
 1147 اسراء القطب عبد هللا خير هللا 

2 
 1148 راء السيد احمد مقشط اس 

3 
 1149 اسراء ايمن عبد العاطى حموده 

4 
 1150 اسراء صالح الدين فتح هللا مصلحى ابو عياد 

5 
 1151 اسراء عبد البارى بدر بدر 

6 
 1152 اسراء عبد الناصر محمد رشدى الجزار

7 
 1153 اسراء محمد عبد المنعم شديد 

8 
 1154 اسماء عبد الجيد احمد المدولب 

9 
 1155 اسماء محمد عبد الحميد منصور 

10 
 1156 اسماء وليد ابراهيم داود 

11 
 1157 امال عبد المنجى عبد اللطيف الصبرى

12 
 1158 امانى ايمن جمال األسطى 

13 
 1159 امل سامى عبد السالم ابو رضا 

 1160 امل سمير احمد النحراوى 14

 1161 اميره سعيد قطب كشك  15

 1162 محمد سنبل  امينه ناصر 16

 1163 انعام رمضان حسان رمضان  17

 1164 ايات السيد عبده عايد  18

 1165 اية محمد محمد يونس 19

 1166 ايمان ابراهيم سالمة امام  20

 1167 ايمان احمد محمد الوالى  21

 1168 ايمان اسالم طه عبد الرحمن عبد الرازق 22

 1169 ايمان ايمن بسيونى السيد خفاجى  23

 1170 ايمان عبده محمد السرحه  24

 1171 ايمان محمد ابراهيم سالم الطنبداوى 25

26 
 1172 ايمان محمد الرفاعى محمود 

27 
 1173 ايمان محمد محمود النجار 

28 
 1174 ايمان مصطفى ابراهيم الجنزورى

29 
 1175 ايمان وحيد محمد السباعى قنصوه 

30 
 1176 ايناس صبرى مصيلحى الشافعى 
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 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                                             

 عتمدة بنظام الساعات الم سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  7طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                           

 الفرقة : االولى     الشعبة : برنامج اعداد معلمة التربية الخاصة                              

 رقم اجللوس اإلسم 

 1177 ايه ايهاب الدسوقى الحبشى  31

 1178 حمد عبد الدايم ايه فرج م 32

 1179 ايه محمد عبد الرحمن حسن الشمندى 33

 1180 ايه محمد عطيه ربيع  34

 1181 ايه معروف عبد الرحيم محمد سليم  35

 1182 ايه هانى محمد عبد المغيث  36

 1183 أميرة مجدى عبد اللطيف أحمد حسنين  37

 1184 أمينه أحمد عبد الفتاح مصطفى ابو غبيط  38

 1185 الء حسان عبد الخالق عبده قنديل آ 39

 1186 آالء عادل فتحى رضوان  40

 1187 آالء ياسر على محمد الشيشينى  41

 1188 آيات عبد المنعم سعد مرسى أبو كامل  42

 1189 آيه اسماعيل فتح محمد القبانى  43

 1190 آيه جمال ابو شعيشع عبد الحميد خفاجى  44

 1191 آيه حسام سمير الصعيدى  45

 1192 آيه عادل عبد المنصف سليم  46

 1193 آيه عبد الرسول صبحى غانم الشناوى  47

 1194 آيه عبد هللا محمود يوسف  48

 1195 آيه فتوح على خليل الدهشان  49

 1196 آيه محمود عبد الحفيظ عبد العال الدغيدى  50

 1197 آيه هابى أحمد ابو دنيا  51

 1198 ز فهمى عمران بتول منتصر على عبد العزي 52

 1199 بسنت سعيد احمد يوسف السيد  53

 1200 بسنت محمد عطيه عطيه على  54

 1201 بوسى أحمد حسين القاصد  55

 1202 تسنيم خالد محمدى حسن عوض  56

 1203 تسنيم مجدى عبد هللا عبد الحليم ابو العال  57

 1204 تقى طارق شعبان المقنن  58

 1205 د شادى تهانى عبد الرحمن محم 59

 1206 حبيبة رماح رجب حسن  60
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 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                              

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  8طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                           

                                              الفرقة : االولى     الشعبة : برنامج اعداد معلمة التربية الخاصة                              

 رقم اجللوس اإلسم 

 1207 حبيبه فتحى سليمان قمر  61

 1208 حبيبه فتوح محمد الغباشى فتوح الطنطاوى  62

 1209 حبيبه هشام السعيد محمد على  63

 1210 داليا أسامه فتحى ابراهيم  64

65 
 1211 داليا رمضان عبد الفتاح عامر 

66 
 1212 داليا كرم رضوان ابراهيم سليمان 

 1213 داليا محمد فتحى ابراهيم تلبه  67

 1214 عبد هللا دعاء عزت محمد عبد الجواد 68

 1215 دعاء محمد امين سالم  69

 1216 دعاء محمد عبد الخالق ماضى  70

 1217 دعاء هشام  محمد شوقى فهمى نصر 71

 1218 ديانا سمير لبيب عطا هللا  72

73 
 1219 رحمة محمد احمد على الشافعى 

 1220 رزان ياسر ذكى عزام  74

 1221 رسمية ابو الجود محمد ابو الجود  75

 1222 رشا عبد الواحد شبل عبد الدايم  76

 1223 رضوى أشرف عبد المجيد مطاوع  77

 1224 رضوى أيمن أحمد نجم زايد  78

 1225 رضوى رجب محمدعبد العال محمد  79

 1226 رقية محمد مسعود ابراهيم  80

 1227 رقيه أيمن محمد بشير  81

 1228 رنا ابراهيم على محمود الشيمى  82

 1229 رف درويش البنا رنا اش 83

 1230 روان خميس على على اسماعيل   84

 1231 روفيده رجب عبد الحق عشماوى زيد 85

 1232 رؤى رأفت عبد التواب عبد التواب  86

 1233 رؤى وائل محمد مرتضى زايد  87

 1234 ريم حسنى عبد الحليم محمود  88

 1235 ريم طارق سعد شريف  89

 1236 دين امام ريهام امام زين العاب 90
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 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                      

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  9اللجنة )  طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم                          

                                           الفرقة : االولى     الشعبة : برنامج اعداد معلمة التربية الخاصة                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 1237 ريهام أسامه سالم الشيخ  91

 1238 ريوان محمد فكرى محمد محمد الدقن 92

 1239 زبيده عبد اللطيف عبد الحميد نصار 93

 1240 زينب احمد حسن ابو السعود  94

 1241 زينب رأفت مصطفى جمعه مصطفى 95

 1242 زينب عادل محمد ابو سيف   96

 1243 سارة سعد عبد الحكيم بهجات قنصوة  97

 1244 سارة فكرى محمد عبد الشافى  98

 1245 ساره رضا عبد المعبود العدس  99

 1246 ساره كامل السيد أحمد عبده  100

 1247 سحر على محمد القط  101

 1248 سلمى بارح عبد ربه محمد حسين  102

 1249 سلمى جمال محمدعلى الضوى  103

 1250 سلمى حمدى عبد الدايم أمين  104

 1251 سلمى عادل محمود ابراهيم   105

 1252 سلمى ناصر فاروق الحداد  106

 1253 جب حسن الطبال سهام ر 107

 1254 شروق السيد محمود داود  108

 1255 شروق حجاب سمير حجاب هالل   109

 1256 شروق طارق عبده وادى  110

 1257 شروق محمد محمد قنديل  111

 1258 شمس عماد عبد العزيز غالب  112

 1259 شهد ابراهيم كمال احمدابو بكر  113

 1260 صفا محمد فرج جديع  114

 1261 حى عبد هللا الصاوى منصور  ض 115

 1262 غادة عزت احمد سلطان  116

117 
 1263 فاطمة لؤى محمد محمد بيومى الفخرانى 

118 
 1264 فاطمه طه عبد الحليم شعبان 

119 
 1265 فاطمه عبد الناصر عبد المجيد السيد على 

120 
 1266 فاطمه محمد شلبى فتح هللا 
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 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                       

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  10طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                             

                                                    الفرقة : االولى     الشعبة : برنامج اعداد معلمة التربية الخاصة                              

 رقم اجللوس اإلسم م

121 
 1267 فاطمه مصطفى عطيه عبد الرازق بالل 

122 
 1268 فريدة وليد احمد طاهر احمد على 

123 
 1269 عبد المالك عوض هللا كريستينا وهيب 

124 
 1270 كريمه جمال على طه الجروانى 

125 
 1271 لميس خالد عبد الحميد الكمشيش 

126 
 1272 مارينا مجدى باسيلى منصور حبشى سكر 

127 
 1273 ماهيتاب مصطفى جالل الدكرورى

128 
 1274 مروه أشرف أحمد عبد العال سليمان

129 
 1275 مروه عادل محمد الدهشان 

130 
 1276 مروه عبد العزيز ذكى محمد ابراهيم

131 
 1277 مريم اسامه رشاد شحاته عابوه 

132 
 1278 مريم باسم محمد غنيمى 

133 
 1279 مريم رضا حامد أحمد سالم عماره 

134 
 1280 مريم سمير عبد المسيح بطرس دانيال 

135 
 1281 مريم عادل جرجس جبرائيل 

136 
 1282 سالم المتولىمريم عالء عزت عبد ال

137 
 1283 منا ر جمال حسين ابو هوله

138 
 1284 منار باسم محمد عبد الغنى محمد 

139 
 1285 منار خطاب محمود الشعار 

140 
 1286 منار سيد محمد السيد عبد القادر 

141 
 1287 منار كرم أحمد الكردى 

142 
 1288 منار نادر أنور ابراهيم الغزالى 

143 
 1289 ف شوقى فرج هللا منة هللا أشر

144 
 1290 منه باسم محمد عبد الغنى محمد 

145 
 1291 منى جمعه ابراهيم رضوان خالف 

146 
 1292 مهاد محمد بهاء الدين سعد 

147 
 1293 مى محمود ابراهيم محمد شريف 

148 
 1294 ميار رجب حامد الجزار 

149 
 1295 نجوان البقيع محمد رشاد على الجروانى 

150 
 1296 كامل ابراهيم ابو العنين  ندا 
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 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا 

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                    

 (  الفصل الدراسي االول   11طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                                   

                                          الفرقة : االولى     الشعبة : برنامج اعداد معلمة التربية الخاصة                                   

 رقم اجللوس اإلسم م

151 
 1297 ندا محمود على محمد على 

152 
 1298 ندى اشرف على جوده شرف الدين 

153 
 1299 ندى اشرف على محمد سطوحى الحبشى 

154 
 1300 ندى ايمن السيد عزام 

155 
 1301 ندى ايهاب ناجى سليم 

156 
 1302 ندى محمد السيد الدسوقى 

157 
 1303 نعيمه محمد عبد السالم جاب هللا

158 
 1304 نورا طلعت الحسينى السيد عبد الباقى

159 
 1305 مقصود شلبى نورا عبد المقصود عبد المنعم عبد ال

160 
 1306 نورهان بشير عبد الرحمن عبد السالم عيسى 

161 
 1307 نورهان جمال احمد الكومى 

162 
 1308 نورهان شريف شعبان مرسى 

163 
 1309 نورهان مصطفى عبد الفتاح ابو شمه

164 
 1310 نيرمين وجدى عبد العزيز الشيخ 

165 
 1311 نيره شوقى محمدعبد القوى الصباغ

166 
 1312 هاجر السيد حجازى جبر 

167 
 1313 هاجر فتحى فهمى الرمالوى 

168 
 1314 هاجر محمد ابراهيم قنبر 

169 
 1315 هاجر محمد طه عبد الرحيم 

170 
 1316 هاجر محمد عبد الحميد محمد عوض هللا خضر 

171 
 1317 هاجر وائل احمد يوسف 

172 
 1318 هبه عبد الستار حسن عبد الستار البرل 

173 
 1319 هبه مسعد رجب نجم 

174 
 1320 هدى شبل امام السروى 

175 
 1321 هدير ماهر عبد العزيز القاضى 

176 
 1322 هدير محمد محمد الحاج على 

177 
 1323 همس محمد حسن توفيق محمد 

178 
 1324 هناء فتحى محمود ابو زيد عثمان 

179 
 1325 هيام هاشم محمد فتحى دويدار 

180 
 1326 صالح الدين محمد يارا حماده 
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 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                          

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                     

 (  الفصل الدراسي االول  12طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                                 

                                              الفرقة : االولى     الشعبة : برنامج اعداد معلمة التربية الخاصة                                  
                                          

رقم  اإلسم م

 اجللوس

181 

 1327 يارا خالد سعيد الشبشيرى 

182 
ياسمين ابراهيم عبد المحسن عبد العظيم  

 1328 األخرس 

183 

 1329 ياسمين صابر الدسوقى عبد السالم 

184 

 1330 يسرا ايهاب جمال محمد شهيد 

185 

 1331 يمنى عالء محمد صادق الخياط 

186 

 1332 حمد كامل عبد العال  يمنى م

187 

 1333 يمنى محمدحماد السيد عبيد 

188 

 1334 ايمان عاطف عبد الرازق حسن الصاوى 

 


