
 

 

  

 
 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                          

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

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

                                                  الشعبة : برنامج اعداد معلمة التربية الخاصة       لثانيةالفرقة : ا                             

 رقم اجللوس االسم م

 2305 اسراء ابراهيم محمدي ابراهيم السيد  1

 2306 اسراء سمير حسن شريف  2

 2307 اسراء صالح ابراهيم غالب  3

 2308 اسراء طارق عبد الجواد السيد نصار  4

 2309 اسراء فكية امين محمد الجبري  5

 2310 اسراء محمد ابو الفتح الفيومي  6

 2311 اسراء محمد شعبان العشماوى  7

 2312 اسراء محمود سعد موسي  8

 2313 اسراء مسعد حسين عبيد الماحي  9

 2314 دي عبد المجيد عبد الحميد اسماء مج  10

 2315 اسماء محمود محمد السقا  11

 2316 االء درويش حسن  12

 2317 االء محمد احمد السمكري  13

 2318 الزهراء احمد على احمد سالم  14

 2319 الهام عزت محمد بهي محمد  15

 2320 امنية ابراهيم احمد شريف  16

 2321 امنية علي عبد العليم العكل  17

 2322 اميرة اسامة ابراهيم نجم  18

 2323 اميرة السيد ذكي هدهود  19

 2324 اميرة قاسم امين  20

 2325 اميره ابراهيم قنديل العبد  21

 2326 اميره ايمن ابراهيم محمد الششتاوي 22

 2327 اميره صبري مهدي غيث  23

 2328 اميمه زايد سليمان علي  24

 2329 انجي احمد محمود احمد شحاتة  25

 2330 انجي سامي حسين حجازي  حلوه  26

 2331 اية اسالم فارس صالح  27

 2332 اية عامر احمد عامر مرزوق  28

 2333 ايمان احمد غنيم البربري 29

 2334 ايمان حاتم محمد عبد الفتاح الطوري 30

 



 

 

   

 تب أبجديا الطالب المقيدين بالكلية مر                                         

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

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

                                                  الشعبة : برنامج اعداد معلمة التربية الخاصة       الثانيةالفرقة :                              

 رقم اجللوس اإلسم 

 2335 ايمان حلمى عبدهللا ابراهيم عيسوى 31

 2336 ايمان رمضان محمد جاب هللا  32

 2337 ايمان سمير عبد الحميد سالم  33

 2338 ايمان مجدي محمد علي رجب  34

 2339 ايمان محمد رشدي عبد الحليم هالل  35

 2340 ايه بيومى بيومى خليفة   36

 2341 ايه صالح محمود عبد الحكيم  37

 2342 ايه على عثمان غانم  38

 2343 ايه مصطفي عبد المجيد جاللة  39

 2344 أمنية محمود عبد العزيز محمود  40

 2345 أية احمد ابو الفتوح ابو الفتوح  41

 2346 أية نبيل الحسنين رحمة  42

 2347 أيه احمد عبد الحميد عبد الال  43

 2348 بثينة فوزري نجاتي الرصاصي  44

 2349 بسمه سعيد ابراهيم محمد عبد الباري 45

 2350 بسنت سيد احمد فهيم سيد احمد الغراب  46

 2351 بسنت عاطف عبد الحميد عيد  47

 2352 تقي خالد صديق الفقي  48

 2353 يا رجب السيد شهاب الدين ثر 49

 2354 جهاد سعيد يوسف محمد  50

 2355 جهاد ناصر عبد العظيم قمر  51

 2356 جيهان محمد انور امام  52

 2357 حبيبة ابراهيم الديب  53

 2358 حبيبه طارق شفيق البطراوي  54

 2359 حسناء مصطفي جابر الدعوش  55

 2360 حنين ابراهيم يوسف فنون  56

 2361 ين تامر ياسين محمد حن 57

 2362 خلود عبد المؤمن السيد محمد بكر  58

 2363 دعاء ابراهيم محمد ابراهيم المؤذن  59

 2364 دنيا عبد الناصر شحاتة سليمان  60



 

 

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا     

 بنظام الساعات المعتمدة  سلة البكالوريو الالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرح                  

 (  الفصل الدراسي االول  14طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                           

                                                  الشعبة : برنامج اعداد معلمة التربية الخاصة      الثانيةالفرقة :                             
  

 رقم اجللوس اإلسم 

 2365 دينا عادل مصطفي مخلوف  61

 2366 رانيا عبد النبي جابر ابراهيم الفقي  62

 2367 رحمه اشرف جابر عبد الباري الننه 63

 2368 روان محمد محمد محمد  قابيل  64

 2369 روان محمود حامد لبيب حسين  65

 2370 ة روجينا احمد محمد احمد ابو شهب 66

 2371 روحية علي حافظ علي  67

 2372 روضه عبد الرحمن حسني  68

 2373 روميساء اسامة عبد الحميد فودة  69

 2374 رويدا محمد حسن النحلة  70

 2375 ريم زكريا سعد سويلم  71

72 
 ريم عالء الدين عبد الباسط غنيم 

2376 

 2377 ريهام عبد الباسط عبد العظيم نجم  73

 2378 مد رجب غانم عبد المقصود زينب مح 74

 2379 زينب نبيل ابراهيم علي  75

 2380 سارة ابراهيم محمود ابو الخير  76

 2381 سارة احمد عبد الواحد احمد خليل  77

 2382 ساره صالح احمد نجم  78

 2383 ساره محمد محمد خنجر  79

 2384 سلسبيل ياسر توفيق خضر  80

 2385 مى سلمى ايمن عبد الجواد الدهي 81

 2386 سلمى ايمن عبد الستار محمد مطاوع 82

 2387 سلمى جودة محمد ابو النور  83

 2388 سلمى صبرى عبد الجواد نوار  84

 2389 سلمى عبد الواحد الديب  85

 2390 سلمي احمد ابراهيم مرسي  86

 2391 سلمي محمود مبارك المليح  87

 2392 سلمي وائل محمد عبد الفتاح حرب  88

 2393 سلوي سامي عبد الحميد صدقة 89

 2394 سماح صالح احمد مصطفي  90

 

 

 
 

 



 

 

 

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                          

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

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

                                                  الشعبة : برنامج اعداد معلمة التربية الخاصة     الثانيةالفرقة :                              
  

 رقم اجللوس اإلسم م

 2395 سماح يوسف محمد شتات  91

سهيلة ابراهيم الدسوقي محمد دسوقي  92

 عامر 
2396 

 2397 سهيله خالد عبد الحي ابراهيم عيسي 93

 2398 شروق عاطف عيسي محمد عيسي  94

 2399 شروق عبد الحي المرشدي السمالوي  95

 2400 شروق ممدوح محمد عبد المولي عمران  96

 2401 ي ابو سمكشروق ياسر طلعت مصطف 97

 2402 شمس عبد هللا عبد الخالق شريف  98

 2403 شيماء اشرف محمد الدجوى  99

 2404 شيماء عالء دياب علي طمان  100

 2405 شيماء محمد طة الغزالي  101

 2406 صفاء سعيد ابراهيم سالم  102

 2407 صفية عماد محمد فايد عبد البارى  103

 2408 حسن  ضحي عبد العظيم عبد السالم 104

 2409 عايده عبد الحسيب خضر عودة  105

 2410 عبير احمد عبد الفتاح جمعة  106

 2411 عزة عبد العزيز حسين محمد المهدي 107

 2412 عال محمد عبد هللا محمد  108

 2413 عواطف احمد سعيد عبد المطلب  109

 2414 فاتن حمادة مصطفي نوار  110

 2415 فاطمه جمال فرج الخامي  111

 2416 فاطمه عبد هللا لبيب كوراني بدر  112

 2417 فاطمه كمال محمد السيسي  113

 2418 كارولين هانى شفيق يوسف  114

 2419 كريمه رياض صالح نصر  115

 2420 لمياء ابو بكر عبد السالم مجيد  116

 2421 مارتينا عاطف حليم عبد السيد  117

 2422 مروة رجب علي محمد عبد الرحمن  118

 2423 مروة محمد ابو المعاطى شرف الدين 119

 2424 محمد ابراهيم عطاهللا مروة هانى  120



 

 

  

                                                         
 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                          

 بنظام الساعات المعتمدة  سلكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو الالئحة الداخلية                    

 (  الفصل الدراسي االول  16طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                           

                                                  ة الشعبة : برنامج اعداد معلمة التربية الخاص      الثانيةالفرقة :                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 2425 مروه سعيد ابراهيم البراوي  121

 2426 مريم توفيق عبد الصمد دينا  122

 2427 مريم خالد احمد طعيمة  123

 2428 مريم عبد العظيم سالمة المقنن  124

 2429 مريهام ياسر شكري فرج  125

 2430 رق عبد الحميد شويته مريهان طا 126

 2431 ملك محمد بهاء الدين عبد العاطي البربري  127

 2432 منار عماد عبد المحسن السيسي  128

 2433 منة هللا محمد ابو العزم ابراهيم خطاب  129

 2434 مني زهران سليم علي زهران  130

 2435 مني محمد عبد هللا عبد الدايم  131

 2436 محمد غانم  مي محمد عبد السالم 132

 2437 ميار حاتم عبد العاطي رحيم  133

 2438 ميرنا خالد عبد القادر عفيفى  134

 2439 نادين سعيد محمد البهنساوي  135

 2440 ندي ابراهيم موسي حماد الصاوي  136

 2441 ندي خالد عبد الصادق محمد عبد الفتاح  137

 2442 ندي سمير محمد سعد سعد هللا  138

 2443 محمد عبد الحميد السيد محمد  ندي 139

 2444 ندي هشام صبحي امين جاد  140

 2445 نرمين ابراهيم متولى شريف  141

 2446 نرمين حسن السيد الفقي  142

 2447 نرمين صالح ابراهيم البغدادي  143

 2448 نوال ابراهيم متولى شريف  144

 2449 نورا مبروك محمد الخولي  145

 2450 د فرج نورا محمد محم 146

 2451 نوران عبد الفضيل علي عبد العزيز  147

 2452 نورهان احمد عبد الغني عمر  148

 2453 نورهان حمدي عبد المقصود االطرش  149

 2454 نورهان رضا سعيد عبد الفتاح  150

 

 

 

 



 

 

 

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                          

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  17طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                           

                                                 نامج اعداد معلمة التربية الخاصة الشعبة : بر      الثانيةالفرقة :                              
                                       

 رقم اجللوس اإلسم م

 2455 نيرة محمد مصطفي سليمان  151

 2456 هاجر ابراهيم سعيد عبد العزيز بدوي 152

 2457 هاجر احمد عبد هللا حسن  153

 2458 ايمن محمد السيد موسي هاجر  154

 2459 هاجر صابر على عبد الرازق  155

 2460 هاجر صالح محمد هزاع  156

 2461 هاجر فوزي حسن الصباغ  157

 2462 هالة حامد امام الجوهرى 158

 2463 هالة سعيد الدمنهورى  159

 2464 هدير اسامة عبد الهادي سيد احمد  160

 2465 هدير طارق سيد احمد منصور  161

 2466 هدير عبد هللا عبد الحميد الفرماوي  162

 2467 هند عصام السيد الدنف  163

 2468 هيام عبد العظيم عبد العال صدقة  164

 2469 وسام ابراهيم الدكروري السيد  165

 2470 والء فوزي عبد اللطيف ابراهيم حمد  166

 2471 ياسمين أشرف عبد الرحمن ابو عجوة  167

 2472 صالح تهامي السيد محمد ياسمين   168

 2473 ياسمين عادل احمد السيدابو النصر  169

 2474 ياسمين عبد الحكيم عبد العزيز بسيوني  170

 2475 ياسمين عصام فتوح قابل صقر  171

 2476 ياسمين كمال عبد الحميد  172

 2477 ياسمين محمد عفيفي ابراهيم عفيفي 173

 2478 ياسمين نصر محمود الزق  174

175   

176   

177   

178   

179   

180   

 



 

 


