
 
 

                                              

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                                    

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  1طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                           

علمة رياض االطفال الفرقة : االولى     الشعبة : برنامج اعداد م                             

 رقم اجللوس اإلسم م

 1001 ابتسام طه مختار عبد السميع حسين  1

 1002 احالم عبد الحليم صالح الدين شاهين 2

 1003 اسراء السيد فتحى السيد شرف  3

 1004 اسراء فايز عبد ربه عبد المجيد  4

 1005 اسراء فوزى محمد نبوى عبد الال  5

 1006 اسراء محمود محمد الحامولى  6

 1007 اسراء مصطفى امين عبد العال  7

 1008 اسراء هشام عبد هللا خليل  8

 1009 اسراء وحيد ابراهيم محمد السودانى 9

 1010 اسماء ابراهيم سعد مصطفى شالمش  10

 1011 اسماء اشرف محمد محمود  11

 1012 اسماء امين صبحى ابو النجا بدوى  12

 1013 اسماء عبد هللا عبد الستار عبد هللا النجار 13

 1014 اسماء مجدى السيد الصفطى  14

 1015 اسماء مختار محمد عبد السالم  15

 1016 امانى ابراهيم عبد الحميد العيسوى   16

 1017 امانى محمد ابراهيم السيد  17

 1018 امل عبد الهادى امين فارس  18

 1019 الحكيم امنيه جمال شبل عبد  19

 1020 امنيه صالح ابراهيم زرد  20

 1021 اميره ابراهيم عبد الفتاح ابو سالم  21

 1022 اميره ايمن عبد العزيز الدوشنى 22

 1023 اميره حسن محمد حسن سراج الدين 23

 1024 اميره رجب عبد العزيز سروه  24

 1025 اميره رمضان احمد سعيد الروبى  25

 1026 د الوكيل امينه صالح سعي  26

 1027 انعام سامى محمد عبد الغنى عمار  27

 1028 ايتن محمد حسين األدون 28

 1029 ايمان أحمد محمود ابراهيم حموده  29

 1030 ايمان جمال فتحى طبيخ 30



 

 

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                                         
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 1031 ايمان رضا احمد المصرى خاطر  31

 1032 ايمان شوقى عبد الحميد سليمان الطرينى  32

 1033 عبد الفتاح محمد عدس ايمان  33

 1034 ايمان فتحى دسوقى عبد الحميد عنيو 34

 1035 أمنيه على سليمان على السيسى  35

 1036 أمنيه ماهر ابراهيم الدسوقى رشوان متى 36

 1037 أمنيه محمود الجارحى محمد الجارحى 37

 1038 أميره ناصر محمد السيد  38

 1039 آالء محمد احمد محمد سالم  39

 1040 آيه راشد صقر راشد  40

 1041 آيه سعيد حسن محمد  41

 1042 آيه محيى محمد الرغى  42

 1043 بسمه سامى صالح محمد  43

 1044 بسنت طه حسن عبد هللا المزين 44

 1045 بسنت كمال مصطفى محمد ابو الدهب  45

 1046 تقى أحمد محمود البهجى  46

 1047 تقى نجيب محمود سليم  47

 1048 ه كمال راشد الديساوى العزب جن  48

 1049 جهاد صادق محمد موسى تاج الدين  49

 1050 جهاد محمد عبد المنعم القاضى  50

 1051 جهاد ياسر معوض ابراهيم 51

 1052 حبيبة أحمد محمد على  52

 1053 حبيبه خالد عبد النبى احمد ابو السعود 53

 1054 حبيبه مجدى فتحى سليم  54

 1055 امح محمد الجمل حسناء س 55

 1056 حنان حمدى عبده عمران  56

 1057 حنان وجيه عبد الخالق محمد الجد  57

 1058 دنيا رمضان حسنى أحمد خضر  58

 1059 دنيا صابر على النيدانى 59

 1060 دينا عبد هللا عبد الفتاح غنيمى السيد  60
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 رقم اجللوس اإلسم 

 1061 سيد محمد خليل رضوى حمدى ال  61

 1062 رضوى عبد الفتاح محمد الشاعر  62

 1063 رقيه حمدى كامل محمد عشماوى  63 

 1064 رقيه محمد فؤاد احمد  64

 1065 روان بدوى السيد عبد هللا حسن  65

 1066 روان جمال أحمد محمد شادى  66

 1067 روان عمرو عبد الخالق محمود زناتى 67

 1068 ريم ماجدى ابراهيم الحفناوى  68

 1069 ريم محسن محمود على أبو سالمة  69

 1070 ريهام احمد محمود محمد بدر  70

 1071 ريهام عطا حسن فرج عامر  71

 1072 ريهام محمد السيد حبه  72

 1073 زهراء خالد المحمدى محمد ابو ريحان 73

 1074 زينب وليد عبد الفتاح عبد المنعم 74

 1075 اره خالد عبد الفتاح عبد الحميد علىس 75

 1076 سالى سمير فتحى المغربى 76

 1077 ساندى عزيز رزق حنا رزق هللا  77

 1078 سلسبيل ايمن جابر عطيه  78

 1079 سلمى محمد حسن على رمضان 79

 1080 سلمى محمد محمود بيومى   80

 1081 سلمى منير عبد الحميد ابو حسين 81

 1082 م ابراهيم عبد المقصود خليفهسماء هشا 82

 1083 سندس أسامه محمد على  83

 1084 سهيله محمد احمد النعناعى 84

 1085 شروق عبد الغفار سعيد عبد الغفار المحالوى  85

 1086 شروق عبد النبى حسين عبد النبى سلوم  86

 1087 شرين حسن احمد مصطفى ابو عمر 87

 1088 جنه شهد محمد عبد المولى احمد   88

 1089 شيماء عادل عبد المجيد احمد ابو الخير 89

 1090 شيماء فتحى سعيد عفيفى عبد الوهاب  90
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 رقم اجللوس اإلسم م

91 
 1091 شيماء محمد فهيم اسماعيل 

92 
 1092 عيناء يحى عبد العزيز ابراهيم

 1093 فاطمه السيد عبد الحليم سيد احمد هجام 93

94 
 1094 فاطمه صالح والى احمد والى 

 1095 فاطمه محمد عبد الوهاب نصار  95

96 
 1096 بد الحميد الشرقاوى فاطمه نبيل محمود ع

 1097 فاطمه وجيه عبد الحى مليك 97

98 
 1098 فايزه عبد النبى محمد عبد هللا عوض

99 
 1099 فوزية صبحى عبدالفتاح محمدابوجامع

 1100 كارمينا مسيحه سعيد مسيحه  100

101 
 1101 كاريمان سعيد حسنى الفقى 

 1102 مرنا محمود السيد على الدعبس  102

103 
 1103 رهان محمد عبد الرازق عبد ربه بكرم

 1104 مروه أحمد حلمى أحمد شحاته  104

105 
 1105 مروه رمضان ابو المكارم عبد الرحمن

 1106 مريم احمد محمد مصطفى  106

107 
 1107 مريم اشرف صبحى عبد المقصود 

 1108 مريم صالح عبد العظيم فرهود  108

109 
 1109 مريم مجاهد السيد حسن 

 1110 مريم ياسر على أبو جوهرى  110

111 
 1111 منار اسامه كامل شحاته 

 1112 منار سامى السيد على عامر  112

113 
 1113 منار عبده ابراهيم حمص 

114 
 1114 منار محمود عبد الغنى عبد الوهاب المسالوى 

 1115 منال على خطاب عمر شاهين 115

116 
 1116 منة هللا مجدى محمد عبد الفتاح محمد

 1117 منه هللا خالد محمد عبد الرحمن حمودة  117

118 
 1118 منه صابر محمد حسين

 1119 مها عبد الفتاح حسن عبد هللا باز خميس 119

120 
 1120 مى ايهاب مجدى أمين يوسف 
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 رقم اجللوس اإلسم م

121 
 1121 مى سعيد احمد الكفورى 

122 
 1122 مياده أحمد عبد الحسيب مرسى 

123 
 1123 ميرنا مجدى مختار زهران 

124 
 1124 نانسى ناصر عبد المجيد عبد العزيز

125 
 1125 ندا امام ابراهيم خيرى امام بكر 

126 
 1126 ندا حمدى محمد البيومى 

127 
 1127 ندا وجيه عبد الحكيم ابراهيم خليل 

128 
 1128 نداء وائل عبد المقصود عبدهللا 

129 
 1129 ندى اشرف ابراهيم على حسن 

130 
 1130 ندى محسن احمد مرعى 

131 
 1131 ندى وليد محمد محمد احمد 

132 
 1132 نرمين ابراهيم نصر الحواش 

133 
 1133 نعمه هشام حسنين ابراهيم

134 
 1134 نهى هانى عبد القادر حسين سليمان

135 
 1135 وران محمد فايز زكى راتب ن 

136 
 1136 نورهان نبيل عبد الصبور قنديل 

137 
 1137 نيره محمود سعد بدوى 

138 
 1138 هاجر حسين محمد محمود 

139 
 1139 هاجر عبد الخالق السيد عبد الخالق 

140 
 1140 هاجر عثمان عبد الحليم الزمرانى 

141 
 1141 هدير مصبح السيد السيد غانم

142 
 1142 دير ممدوح السيد العبساوى ه

143 
 1143 هناء عبد الناصر عبد الحميد خطاب 

144 
 1144 وفاء ياسر محمد عبد الرحمن حليمه 

145 
 1145 والء موسى محمود ابراهيم صباح 

146 
 1146 ياسمين ياسر السيد ابراهيم عامر 

 

             

 


