
 
 

  

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                                   

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  1لجنة ) طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم ال                           

 الفرقة : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 3001 ابتهال محمد حاتم مصطفي عالم  1

 3002 احالم امام سباعي عبد العاطي  2

 3003 احالم مالك سليمان عوض للا  3

 3004 ء احمد عبد المجيد احمد الجزاراسرا 4

 3005 اسراء اشرف محمد محمود الحصري 5

 3006 اسراء السيد حسن علي  6

 3007 اسراء ايمن فريد بقوش  7

 3008 اسراء أحمد رشاد عالم  8

 3009 اسراء أيمن علي محمود الشويخي  9

 3010 اسراء جمال عبد الحميد عالم  10

 3011 الهندى  اسراء جمعة عبد الفتاح 11

 3012 اسراء خالد عبد العزيز قطب  12

 3013 اسراء رضا عبد المولي هوله  13

اسراء سعيد علي عبد السالم عبد   14

 المعطى 
3014 

 3015 اسراء سعيد محمد شمس الدين  15

 3016 اسراء عادل ذكى العبد النمر  16

 3017 اسراء عاطف السيد المصلحي مطر  17

 3018 مد طمان اسراء عثمان مح 18

 3019 اسراء عماد الدين السعودي البريدي 19

 3020 اسراء فايز فراج شاهين فراج  20

 3021 اسراء ماهر عبد الرحمن عطى  21

 3022 اسماء ايمن شحاتة علي  22

 3023 اسماء جمال السيد طيره  23

 3024 اسماء صالح شحاته سيد احمد سليم 24

 3025 اسماء عادل عيد مرعى  25

 3026 اسماء كرم دياب فوده  26

 3027 اسماء ماهر عبد الغفار عثمان زيدان 27

 3028 اسماء هالل فهيم الفقى  28

االء ابو المعاطي ابو المعاطي نور   29

 الدين 
3029 

 3030 االء عاطف عبد العظيم غنيم  30



 

 

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                                                                                    

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 راسي االول  (  الفصل الد2طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                           

 الفرقة : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 

 رقم اجللوس اإلسم م

 3031 االء عبد المحسن عبد الغني العدوي 31

 3032 االء علي صروت محمد عبد الرحيم  32

 3033 االء علي محمد محمد علي القربة  33

 3034 ابراهيم عبد المجيد  االء محمد 34

 3035 الشيماء صبري محمد الوزير  35

 3036 الشيماء عاطف السيد فرحات  36

 3037 الهام رشاد محمد مصليحى  37

 3038 اماني اشرف فؤاد العريان  38

 3039 اماني صالح سالم محمد ابو النصر  39

 3040 امل رفيق عبد الغني الفرماوى  40

 3041 امنية احمد مصطفى  41

 3042 امنيه اسامه ابراهيم سلطان  42

 3043 امنيه عزت مليجي سليم  43

 3044 امنيه محمد عبد العظيم ابراهيم حافظ 44

 3045 اميرة عباس مصطفي حمد  45

 3046 اميرة لطفي عبد المنعم الدالي  46

 3047 اميرة ماهر بهي ابراهيم  47

 3048 اميره صالح عبد المجيد تعلب  48

يره محمد محمد عبد المقصود  ام 49

 3049 الفقي 

 3050 امينه محمد عبد السميع المناوهلي  50

 3051 اهداء فتحى ابراهيم السيد  51

 3052 اية السيد احمد فاضل  52

 3053 اية عادل حسن شركس  53

 3054 اية عيد على قراقوش  54

 3055 اية منصور الشحات غنيم  55

للا   ايمان ابراهيم الدسوقي عبد  56

 3056 الشبراوي 

 3057 ايمان السيد شبل السيد صالح  57

 3058 ايمان جمال عوض محمد مطاوع  58

 3059 ايمان طارق ابراهيم السيد محمد  59

 3060 ايمان طارق محمد خلف  60



 

 

  

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                     

 بنظام الساعات المعتمدة  سلالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو ا                  

 (  الفصل الدراسي االول  3طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                           

 ة رياض االطفال الفرقة : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلم                             
 

 رقم اجللوس اإلسم 

 3061 ايمان عبد الستار احمد الخياط  61

 3062 ايمان عبد الفضيل موسي سالم  62

 3063 ايمان فتحي حسني شرف  63 

 3064 ايمان محمود مصطفي ناصف مصطفي 64

 3065 أسماء ابراهيم حامد الزرقاني  65

 3066 أسماء جابر شاكر محمد بدير  66

 3067 ء رمضان أمين شاشه أسما 67

 3068 أسماء صابر شعبان يوسف  68

 3069 أسماء عبد الرحمن عثمان هدايه  69

 3070 أالء ابراهيم غريب عبده حسن  70

 3071 أالء حمدي مغاورى يوسف  71

 3072 أالء رمضان محمد محجوب  72

 3073 أالء سمير عبد العزيز جاد الرب  73

 3074 الحميد  أالء طارق عبد الغنى عبد 74

 3075 أالء عادل عبد العزيز شحاته مصليحى 75

 3076 أمال محمد جابر عبد السميع  76

 3077 أماني اشرف نبيه عبده  77

 3078 أماني بيومي توفيق بيومى  78

 3079 أمل احمد نبوى عبد الحميد الحسينى 79

 3080 أمل عبد للا محمد جعفر  80

 3081 أمنيه عادل حسن الجمال  81

 3082 أمنيه عادل محمد الحصري  82

 3083 أمنيه محمدي عبد المرضي محمدي  83

 3084 أمنيه معروف جيوشي معروف  84

 3085 أميرة سالمه ابو القمصان علي  85

 3086 أميره ابراهيم علي صباح  86

 3087 أميره اشرف ابراهيم عبد السالم  87

 3088 أميره توفيق معوض ابراهيم  88

 3089 ه صالح محمد عفيفي أمير 89

 3090 أميره وائل عبد المحسن صالح 90

 



 

    

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                            

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  4طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                           

 الفرقة : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 

 رقم اجللوس اإلسم م

 3091 أمينه محمد احمد ابراهيم هجرس  91

 3092 د شلبي أنهار محمد محم  92

 3093 أية السيد فتح للا ابو شوشة  93

 3094 أية خليفة محمد البابلي  94

 3095 أيه عاطف عبد الحليم نور الدين  95

 3096 أيه عبد الرحمن عبد اللطيف الرفاعي 96

 3097 أيه محمد ابراهيم خضر  97

 3098 آيات منصور عبد الواحد محمد قطب 98

 3099 عبد الحليم الجزار آيه للا احمد صبري  99

 3100 آيه حسني ابراهيم االسرج  100

 3101 آيه خالد محمد عشري 101

 3102 آيه رضا عبد العزيز شحاتة  102

 3103 آيه رمضان محمود ابو العنين  103

 3104 آيه سمير احمد صبري صقر  104

 3105 آيه صبري محمد احمد وهدان  105

 3106 آيه طارق فتحي عبد للا  106

 3107 آيه طلعت حسين عطوة  107

 آيه عبد الفتاح عبد العزيز الطحاوي  108
3108 

 3109 آيه محمد احمد محمود حبيب  109

 3110 آيه محمد عبد الحليم عبد الفتاح علي 110

 3111 آيه مصطفي احمد علي البسيوني  111

 3112 بثينة رضا عبد الحميد البيسى  112

 3113 كري ابراهيم هدهود بدور احمد محمد الب 113

 3114 بسمه جمال يوسف عبد الحميد  114

 3115 بسمه رمضان صبحي سيد احمد  115

 3116 بسمه سعيد بيومي حسين  116

 3117 بسمه فتوح احمد الخولي  117

 3118 بسنت اشرف مصيلحي المدبوح  118

 3119 بسنت محمد البنداري االقرع  119

 3120 بسينة ياسر صالح قورة  120

 

 

 

 

 



 

          
 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                            

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  5رقم اللجنة )    طبيعة الدراسة ) انتظام (                            

 الفرقة : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 3121 تسنيم عصام عبد الستار مندور  121

 3122 تسنيم عالء صابر يونس  122

 3123 تسنيم محمد السيد عبد الجليل  123

 3124 تقي احمد مصطفي احمد  124

 3125 تقي اسالم فارس سيد احمد  125

 3126 تقي السعدني عبد العاطي صالح حجازي  126

 3127 تقي ربيع سعيد عبد الحميد السنطاوي 127

 3128 تقي عادل احمد عبد المقصود  128

 3129 تقي مصطفي سيد احمد علي سعد للا 129

 3130 بدوي تقي منصور سعد منصور 130

 3131 جوسيانا مجدي موريس حبيب  131

 3132 جوليا صبحي عبد للا صليب  132

 3133 حبيبة احمد السيد الجديد  133

 3134 حبيبه طارق محمد كامل عبد العزيز  134

 3135 حبيبه عبد الرحمن عبد الرحمن عبد العال حجازي  135

 3136 حسناء حمدي عبد الهادي اللهلوبي  136

 3137 حكمت محمد دياب السيد  137

 3138 حنان ابراهيم عبد الرزاق ابراهيم  138

 3139 حنان جمال سالم ابو مسلم عيد  139

 3140 حنان عبد الوهاب عبد السيد عبد الوهاب  140

 3141 حنان فتحي النبوي الشراب  141

 3142 خلود خالد عبد الغني سوسه  142

 3143 فيخلود سامي محمود عبد الفتاح حن 143

 3144 خلود عاشور ابو العال العرجة  144

 3145 خلود علي موسي علي الشاعر  145

 3146 دعاء السيد عبد المقصود حماد  146

 3147 دعاء بشير عبد الرحمن عبد السالم 147

 3148 دعاء سامي محمد سالمه  148

 3149 دنيا اشرف احمد جعبوب  149

 3150 لق دنيا الزعفراني فؤاد عبد الخا 150



 

  
 كلية  التربية  للطفولة المبكرة 

 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 : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 

 رقم اجللوس اإلسم م

 3151 دنيا ايهاب ذكي الجندي  151

 3152 دنيا صابر السيد محمد  152

 3153 كامل عطية حسين  دنيا مصطفي 153

 3154 دينا اشرف محمد حواش  154

 3155 دينا ثروت عبد الحمد السيد غالي  155

 3156 دينا حمادة السيد عبد العزيز احمد  156

 3157 دينا خيري محمد خير للا  157

 3158 دينا طلعت شوكت محمد  158

 3159 دينا عادل السيد حشيش  159

 3160 د الحليم عوض دينا عادل عبد للا عب  160

 3161 دينا عبد للا فتوح طمان  161

 3162 دينا عصام عبد الخالق شعبان عبد الحي  162

 3163 دينا عالم سعيد صقر  163

 3164 رانيا محروس محمد رشاد نصار  164

 3165 رانيا هشام مختار علي أبو سالمة  165

 3166 رباب خالد ابراهيم محجوب  166

 3167 اسط احمد شلبي رجاء عبد الب 167

 3168 رحاب عبد العزيز ابو العال سيد احمد  168

 3169 رحمة ابراهيم  مبروك شعبان  169

 3170 رحمه ابراهيم عبد العال السيد  170

 3171 رحمه اشرف محمد احمد حنفي  171

 3172 رحمه سعيد محمد حسانين  172

 3173 رحمه عاطف محمد األكول  173

 3174 عيل غنيم رحمه علي اسما  174

 3175 رضا خيرت عبد الوهاب الخياط  175

 3176 رضوي محمد عبد العاطي محمد سليم 176

 3177 رضوي يوسف عبد السالم الفضيلي  177

 3178 رقية سامي محمد اسماعيل  178

 3179 رقيه السيد السيد دياب  179

 3180 رقيه عبد الناصر محفوظ سالم  180

      
                                         

 



 

 
 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                         

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

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

 الفرقة : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 3181 رقيه علي اسماعيل غنيم  181

 3182 رميساء رجب محمود الفخراني  182

 3183 رنا سعيد احمد الشعراوي  183

 3184 رنا صابر ابو اليزيد محمد صالح  184

 3185 رنا طارق محمد نصر الضامن  185

 3186 رنا عبد الرزاق احمد السيد  186

 3187 رنا محمد احمد السيد محمد بحيري  187

 3188 رندا عبد الحكيم محمد ابراهيم سالم  188

 3189 رهف عبد الرشيد محمد السبكي  189

 3190 نبي مطاوع بدرانرودينا محمد عبد ال 190

 3191 روضة حجازي عثمان عواض  191

 3192 رويدا سمير علوي الشيخ  192

 3193 ريم ابراهيم احمد محمد  193

 3194 ريم حسن اسماعيل احمد  194

 3195 ريهام حسن سعد كوينة  195

 3196 ريهام عبد للا محمد ابو النور  196

 3197 ريهام محمد عبد الفضيل يوسف  197

 3198 زهراء ابراهيم محمد الشيخ  198

 3199 زينب ابراهيم عبد الفتاح غنيم حجاج 199

 3200 زينب أشرف محمد محمد حسن  200

 3201 زينب صالح عباس سليمة  201

 3202 زينب علي شرف الزالل  202

 3203 زينب فتحي عبد الحميد السيد شنيشن 203

 3204 زينب هاني محمود طلخان يحي  204

 3205 ساجدة عاطف ابراهيم محمد طيطه  205

 3206 سارة احمد محمد السيد  206

 3207 سارة النبوي عبد السالم نبوي عالم  207

 3208 سارة بالقطى احمد الحصرى  208

 3209 ساره صالح الدين محمد سعد  209

 3210 ساره علي عطيه البهنسي  210

 

 

 



 

 

 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 : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 3211 ساره فرج مصطفي عبد الغني  211

 3212 ساره محمد السيد الجمل  212

 3213 ساره محمد شلبي عبد المحسن شلبي 213

 3214 ساره مصطفي عبد المعطي الشنواني 214

 3215 ساره ناصر احمد غريب  215

 3216 ساره ياسر محمد حجازي محمد هرجه 216

 3217 ساره ياقوت عبد العال محمد الحداد  217

 3218 ساميه صالح السيد محمد السيد  218

 3219 ساميه محمد حجازي عبد للا النجار 219

 3220 سجده علي علي حسن  220

 3221 سحر فتحي مصطفي شقير  221

 3222 سامى محمود الكومى  سلمى 222

 3223 سلمى ياسر سعيد عبد اللطيف  223

 3224 سلمي احمد فتحي ابراهيم  224

 3225 سلمي جميل ابراهيم محمد الشيخ  225

 3226 سلمي رضا عبدة محمد  226

 3227 سلمي سامي محمد مرسي شحاتة  227

 3228 سلمي عبد الستار ابو العطا صادومه 228

 3229 لدين محمد متولي الفقيسلمي عالء ا 229

 3230 سلمي فوزي سالم محمد  230

 3231 سلمي نبوي محمد نبوي خطاب  231

 3232 سلمي نبيل محمد سعيد  232

 3233 سلمي نزيه عبد الحميد خليفة  233

 3234 سلوي محمد السيد عبد النبي العطار 234

 3235 سماء عبد الحميد علي البقساوي  235

 3236 عبد السالم حمد سماء مسعد  236

 3237 سمر رضا جمعة ابو العمايم  237

 3238 سمر سامي عبد القوي مصطفي  238

 3239 سمر سمير سعد ابو زيد  239

 3240 سمر صبحي عبد للا وهبة سليمان  240

 

 

 



 

 

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                          

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

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

 د معلمة رياض االطفال الفرقة : الثالثة     الشعبة : برنامج اعدا                             
 

 رقم اجللوس اإلسم م

 3241 سمر موسي عبد المعطي الخولي  241

 3242 سندس امام عبد العاطي رمضان  242

 3243 سها شريف مصطفي الشازلي  243

 3244 سها صبحي محمد عبد الغفار  244

 3245 سها عبد الستار معوض ابراهيم  245

 3246 دني سهام محمود سيد احمد محمود السع 246

 3247 سهيلة سمير عبد الوهاب حمود  247

 3248 شذي احمد محمد محمد سالم  248

 3249 شروق اشرف عبد الفتاح ناصف  249

 3250 شروق حمدي علي محمد الطوري  250

 3251 شروق محمد ابراهيم محمد  251

 3252 شروق محمد محمد عبد المحسن  252

 3253 شروق محمود محمد احمد  253

 3254 شروق محي حامد سالمة  254

 3255 شرين احمد محمد عبد السالم  255

 3256 شهيره عبد للا عبد الرحمن سعد  256

 3257 شيماء سعيد السيد كشك  257

 3258 شيماء عصمت زنهم محمد خلليل  258

 3259 شيماء محمد عبد الباسط عياد  259

 3260 شيماء وائل محمد احمد الطوخي  260

 3261 ال عبد العزيز السيد صفا جم  261

 3262 صفيه ثروت محمد فؤاد  262

 3263 صفيه محمود عبد الحميد دربالة 263

 3264 عاليه ماهر عبد الستار طلبة  264

 3265 عزه عاطف عبد المحسن عبد العاطي 265

 3266 عزيزه رجب الحسيني غباين  266

 3267 عال محمد مصطفي قرموط  267

 3268 هيم امام احمد علياء رضا ابرا 268

 3269 غاده احمد عبد الحميد علي  269

 3270 غاده انور مهني خير الدين  270

 

                                         



 

                            
 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                       

 بنظام الساعات المعتمدة  سحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو الالئ                  

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

 ياض االطفال الفرقة : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلمة ر                             

 رقم اجللوس اإلسم م

 3271 غاده تامر ابو الفتوح محمد  271

 3272 غاده جيوشي مصطفي عبد الحميد  272

 3273 غاده سعيد توفيق محمد عالم  273

 3274 غاده شبل عبد الجابر رجب  274

 3275 غاده عاشور محمد السيد البنداني  275

 3276 فاتن مسعد صابر مصطفي  276

 3277 ه ابراهيم علي حسن فاطم 277

 3278 فاطمه احمد محمد عبد الكامل  278

 3279 فاطمه السيد عبد الحكيم هدهود  279

 3280 فاطمه جمال عامر ابراهيم الحفني  280

 3281 فاطمه جمعة عبد الجواد محمد  281

 3282 فاطمه خالد عبد العاطي محمد  282

 3283 فاطمه خالد عبد الفتاح عبده  283

 3284 فاطمه عادل عبد المنعم النوري  284

 3285 فاطمه عبد الحليم محمد عبد الحليم  285

 3286 فاطمه علي محمد علي  286

 3287 فاطمه علي محمود مصطفي  287

 3288 فاطمه مجدي عبد الحميد حسان  288

 3289 فاطمه محمد ابو الحسن النيل  289

 3290 فاطمه محمد ذاكي رزق  290

 3291 د مصطفي خلوصي فاطمه محم 291

 3292 فاطمه محمود محمد بيومي  292

 3293 فاطمه مسعد محمد جعفر  293

 3294 فاطمه وجية جابر الكردي  294

 3295 فايزه عبد العزيز تهامي عيد  295

 3296 فتحيه محمد علي الخولي  296

 3297 فرحة فتحي عبد العليم الواعر  297

 3298 فرحه أحمد جابر عزب  298

 3299 فكتوريا حمدي عبد العال الخولي  299

 3300 فوزيه حسن محمد ابراهيم  300

 

 

 

 



 

  
 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 : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 3301 فوزيه سعودي مسعود عبد العاطي  301

 3302 بد الغفار دسوقي عامرلمياء محسن ع 302

 3303 لمياء مولد علي السيد عبد العزيز  303

 3304 لمياء يوسف عز العرب أحمد حسن  304

 3305 مادونا وديع لطيف عازر  305

 3306 مرام سعيد أمين احمد  306

 3307 مروة محمد معوض عبد المؤمن  307

 3308 مروه السيد عبدة السيد  308

 3309 الغفار الزق مروه عادل عبد  309

 3310 مروه عبد الرحمن متولي محمد  310

 3311 مروه محمود محمد مرجان  311

 3312 مروه وحيد علي محمد  312

 3313 مريم احمد محمد امين الصاوي 313

 3314 مريم السيد السيد حسن حرحش  314

 3315 مريم امير رياض الخليفة  315

 3316 مريم حسين عبد العليم احمد  316

 3317 مريم عياد عبدللا عبد المالك  317

 3318 مريم محمود محمد امين  318

 3319 مريم مسعد عبد الغني سيد احمد  319

 3320 مريم ياسر عبد العزيز نجم 320

 3321 مريم يسري غريب منصور  321

 3322 منار احمد محمد فوزي  322

 3323 منار انور ابو الفتوح علي عبد العاطي 323

 3324 منار أيمن محمد عبد الوهاب  324

 3325 منار ذكي عبد السالم متولي  325

 3326 منار سامي محمد دسوقي  326

 3327 منار عاطف عبد المقصود شعبان  327

 3328 منار محمد ابراهيم عبد للا  328

 3329 منار محمود محمد سلطان  329

 3330 منار نجاح السيد محمد  330

 



 

 

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                               

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 اسي االول  (  الفصل الدر12طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                          

 الفرقة : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 3331 منال معتز محمد فتحي قطب  331

 3332 منة للا ايهاب احمد دبا  332

 3333 منة للا محمد حمدي مصطفي  333

 3334 وقي منه للا عاطف علي محمد الدس 334

 3335 منه للا عزت محمد الموافي  335

 3336 منه للا عوضين يونس عبد الجواد  336

 3337 مني ابراهيم عبد الحكيم حموده  337

 3338 مني اشرف جويلي الفرماوي احمد  338

 3339 مني جهاد محمد الشرقاوي  339

 3340 مني طلعت مسعد نصار  340

 3341 عال مني عزت صالح الدين ابو ال 341

 3342 مني هاني احمد عبد الجواد  342

 3343 مها محمد حسن محمد  343

 3344 مهتاب ايهاب ابراهيم صابر  344

 3345 مي هشام حسن بيومي  345

 3346 مياده احمد محمد احمد الرفاعي  346

 3347 ميار خالد حلمي اسماعيل  347

 3348 نانسي سامح سعيد بقطر  348

 3349 محمدعلى نجالء الحنفى  349

 3350 نجالء علي عبد المعطي علي  350

 3351 نجالء يحي مرسي مصطفي فحيل  351

 3352 ندا حمدي محمد هاشم  352

 3353 ندا فرج قطب اسماعيل  353

 3354 ندا محمد محمود والي  354

 3355 ندا محمد مصطفي عالم  355

 3356 ندي أيمن صالح الدين محمود  356

 3357 د بركات ندي حسام رشا 357

 3358 ندي حمدي سيد احمد عبد الجواد  358

 3359 ندي شريف خليل رزق  359

 3360 ندي عادل محمود محمد  360

 

 



 

 

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                             

 بنظام الساعات المعتمدة  سبكرة مرحلة البكالوريو الالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة الم                   

 (  الفصل الدراسي االول  13طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                           

 الفرقة : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 

 

 

 

 رقم اجللوس اإلسم م

 3361 ندي كامل محمود العزب  361

 3362 ندي كرم محمد غانم محمد  362

 3363 ندي محمد جابر رجب  363

 3364 ندي نصر محمد محمد السيد  364

 3365 نرمين طلعت عبد السميع سليمان  365

 3366 نرمين محمد صبحي كمال راشد  366

نسرين ابو السعود عبد للا عيد   367

 3367 ابراهيم 

 3368 تار سعيد الورداني نسمه مخ 368

 3369 نعيمه غريب فؤاد الشحري  369

 3370 نفيسه نصر الدين عبد الغفار السيد  370

 3371 نفين فكري مصطفي علي  371

 3372 نهال احمد محمد شبل  372

 3373 نهله السيد احمد الغنيمي  373

 3374 نهى عصمت عبد الرزاق متولي  374

 3375 نور الهدي محمود يوسف  375

 3376 نورا اسامة الدسوقي حامد ابو الخير 376

 3377 نورا حمدي محمد السيد حماد  377

 3378 نورا حمدي محمد عشري  378

 3379 نورا شريف محمد احمد  379

 3380 نورا عادل انور صقر  380

 3381 نورهان جالل الدين طلبة  381

 3382 نورهان عاطف عبد اللطيف عباس  382

 3383 بد المنعم شبل ابراهيم نورهان ع 383

 3384 نورهان محمد امين عبد الحافظ  384

 3385 نورهان محمد عبد الحميد عبد العزيز 385

 3386 نورهان مدحت عبد للا ابو العال  286

 3387 نورهان هاني عبد الرحيم جاد  387

 3388 نيره فوزي فرج محمد محمد  388

 3389 نيره هاني رمضان حسيني  389

 3390 هاجر بهجت محمد بدوي  390



 

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                                      

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  14عة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة ) طبي                          

 الفرقة : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 3391 هاجر حلمي محمود السيد  391

 3392 هاجر حمدي عبد البر عالم  392

 3393 لسيد عمرة هاجر رضا ا  393

 3394 هاجر رمزي محمد ابراهيم  394

 3395 هاجر سعيد عبد السالم الجزيرى  395

 3396 هاجر شوقى حامد محمد  396

 3397 هاجر عاطف محمد طه  397

 3398 هاجر علي احمد حجاج  398

 3399 هاجر مصطفي عبد الموجود بيومى  399

 3400 هاجر وائل احمد الحفناوي 400

 3401 حسني السيد راشد  هاله 401

 3402 هاله عزت السيد احمد  402

 3403 هانم بهي شديد خطاب  403

 3404 هايدى ايهاب رفعت عبد ربو  404

 3405 هايدى مجدي زكريا موسي  405

 3406 هبة فتحي عبد الخير قطب  406

 3407 هبه ابو زيد ابراهيم ابو زيد  407

 3408 هبه للا عماد سامي عبد القادر  408

 3409 هبه رمضان اسماعيل االكرت  409

 3410 هبه سعيد علي حليمة  410

 3411 هبه عبد المنعم صبيح عبد العزيز  411

 3412 هبه مرسي محمود مرسي السيد  412

 3413 هبه هاني عبد الغني محمد  413

 3414 هدي عصام حامد ابراهيم  414

 3415 هدي مسعد السيد السيد المنوفي  415

 3416 ير حمدي عبد اللطيف ابراهيم هد 416

 3417 هدير عبد القادر يحي الحناوي  417

 3418 هدير عمار صالح الدين البدوي  418

 3419 هدير محمد عبد الرازق محمد سليم  419

 3420 هدير محمد محمود الليثى   420

 

 



 

                                             

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                              

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

  (  الفصل الدراسي االول 15طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                           

 الفرقة : الثالثة     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 3421 هناء عادل عبد الواحد محمد  421

 3422 هند عبد المنعم محمد المغربي  422

 3423 هند محمد عبد العزيز العبد  423

 3424 هند محمود عبد العظيم ابو العال  424

 3425 وفاء احمد عبد الفتاح محمد  425

 3426 وفاء طاهر سيد ابراهيم  426

 3427 والء اشرف عبد العزيز احمد بدر  427

 3428 يارا جمال عشماوي زهرة  428

 3429 يارا سعد بيومي فرج  429

 3430 يارا ياسر محمود الشفعي  430

 3431 ياسمين سعيد فتحي البهلول  431

 3432 بد المنعم محمد عطية ياسمين ع 432

 3433 ياسمين محمد عبد للا مصطفي  433

 3434 ياسمين محمود حسين زين  434

 3435 ياسمين معوض عبد الحليم عبد الرحمن 435

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 



 

 

 


