
 

 

 
 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                                                                                                         

 لمعتمدة بنظام الساعات ا  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

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

 الفرقة : الثانية     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 2001 احالم سعيد حسن بكري  1

 2002 احمد محمد السحيمىاسراء ابراهيم  2

 2003 اسراء ابراهيم سالمة  3

 2004 اسراء احمد عطية ابو عبية  4

 2005 اسراء اسماعيل عبد الفضيل طيبة  5

 2006 اسراء جابر عبد العزيز حسانين محمد  6

 2007 اسراء حمدي محمود محمد فاضل  7

 2008 اسراء خالد عبد العليم شلبي  8

 2009 ر الدحن اسراء سامح حامد جعف 9

 2010 اسراء على محمد االسكافى  10

 2011 اسراء عيد محمد القصاص  11

 2012 اسراء عيد يوسف باظة  12

 2013 اسراء فوزي محمد فرج  13

 2014 اسراء محمد السيد صبيح 14

 2015 اسراء محمد عبد الفتاح البنا  15

 2016 اسراء مسعود توفيق احمد الجندي  16

 2017 هيم محمد نصار اسماء ابرا 17

 2018 اسماء اسامة زكريا بسيوني  18

 2019 اسماء خالد ابراهيم بط  19

 2020 اسماء سالمة عبد الجواد وغانم  20

 2021 اسماء عبد الحميد علي محمد  21

 2022 اسماء علي يحي علي القلشي  22

 2023 اسماء فوزي ابراهيم الحاج علي  23

 2024 علي اسماء مصطفي محمد بركات  24

 2025 اسمهان محمد صبحي موسي  25

 2026 الشيماء ناصر سعيد الغرباوى  26

 2027 اماني ايمن فتحي عبد الرحمن  27

 2028 امل خالد محمد طمان  28

 2029 امل سعيد عبد العزيز سالم  29

 2030 امنية احمد سعيد عفيفى عبد الوهاب 30



 

 

 

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                                   

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  2طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة )                           

 الفرقة : الثانية     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 2031 امنية احمد محمد زيد  31

 2032 امنية عبد الرؤف اسحق الخولي  32

 2033 امنية محمد سعيد حجازى  33

 2034 امنيه حاتم صابر انس  34

 2035 اميرة ابراهيم سعد حسونة  35

 2036 اميره ابراهيم ابراهيم مرزوق صالح 36

 2037 اميمة محمد عبد المنصف هنداوى  37

 2038 اية عالء السيد سالمة القاضي  38

 2039 اية فتح هللا عنتر شكر  39

 2040 اية محمد على محمد عثمان  40

 2041 اية نصر السيد ابوا خوات  41

 2042 ايمان انور فوزي اسماعيل  42

 2043 ايمان حامد حامد محمد ناصف  43

 2044 ايمان خليفة سعد السيد خليفة 44

 2045 ايمان سامح أحمد قطب  45

 2046 ايمان سعيد علي ابو طالب  46

 2047 ايمان شرف الدين ابراهيم الجمال  47

 2048 ايمان عباس عبد الستار ابو حسن  48

 2049 ايمان عبد الحميد عبد العزيز عمار  49

 2050 ايمان عصام ابراهيم محجوب  50

 2051 ايمان محمد عبد القادر  51

 2052 ايه خالد عبد العزيز محمد على  52

 2053 ايه عادل علي ريه  53

 2054 ايه مصطفي همام محمد  54

 2055 إسراء رضا احمد رفاعي يوسف  55

 2056 إسراء زايد مصطفي نصر  56

 2057 إيمان محمود عبد هللا دبور  57

 2058 أسماء حمدي محمد اغا  58

 2059 أسماءحسن محمد الخولى  59

 2060 أالء اسامة احمد احمد  60



 

 

 

  

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                        

 الساعات المعتمدة  بنظام سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

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

 الفرقة : الثانية     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              
 

 رقم اجللوس اإلسم 

 2061 أالء رمضان محمد مرسي  61

 2062 الء شعبان عبد المقصود الشازلي أ 62

 2063 أالء صبحي سيد احمد جاد شحاتة  63 

 2064 أالء محمد امام ابو شارب  64

 2065 أماني محمد ابو العنين محمود  65

 2066 أمنية عالء عبد الحميد عبد الرحمن  66

 2067 أميرة السيد حامد رضوان  67

 2068 ة محمود محمد احمد اسماعيل نيأم 68

 2069 أية رضا عزت الحنفي جودة  69

 2070 أية شحاتة عبد الرحيم سرور  70

 2071 أية محمد حسن عمرو  71

 2072 أيه احمد محمد صادق الشخاوي  72

 2073 أيه اشرف مصطفي محمد الجحش  73

 2074 أيه السيد صبري السيد محمد  74

 2075 أيه امير عبد الوهاب عبد العزيز الشال  75

 2076 حمدي عبد الغفار مزيد أيه  76

 2077 أيه ربيع غنيم الطوخي  77

 2078 أيه محمد عبد اللطيف سليط  78

 2079 آيه حسن على المزين  79

 2080 آيه محمود عبد المنعم محمود حجازى 80

 2081 آيه وحيد محمد محمد الصعيدى  81

 2082 براءه هشام محمد محروس شلتوت  82

 2083 اح امام احمد بسمة محمود عبد الفت 83

 2084 بسمه السيد محمد الخولي  84

 2085 تسنيم صباح طه السيد  85

 2086 تسنيم عبد المقصود االمام عبد المقصود  86

 2087 تسنيم محمد ابو ذكرى عبد العزيز االخرس  87

 2088 تغاريد سعيد عبد الحكيم محمد  88

 2089 تغريد محمد شفيق محمد عبد الكريم 89

 2090 ي راضي ابراهيم اسماعيل تق 90

 



 

 

    

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                      

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

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

 الفرقة : الثانية    الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              
 

 رقم اجللوس اإلسم م

 2091 ثريا سعيد عبد القوي عبد الال  91

 2092 جهاد السيد محمد احمد  92

 2093 لقصير جهاد صالح عبد الرحيم ا  93

 2094 حبيبة فايز محمد الدخميسى  94

 2095 حبيبه احمد كامل ابو عرب  95

 2096 حبيبه سامي محمود امام  96

 2097 حبيبه محمد عبد المجيد زعير  97

 2098 حسناء صابر فرج هللا صابر اسماعيل  98

 2099 حسناء صالح عبد هللا محمد فراج  99

 2100 م حسناء عماد عبد الحكيم سال 100

 2101 حنان محمد محمد عبيد  101

 2102 خديجة احمد عبد الكريم جاد هللا  102

 2103 خديجه السيد صدقي خالد  103

 2104 خلود صالح عيسي السيد  104

 2105 داليا شعبان ابراهيم عياد  105

 2106 دعاء خالد خيري يوسف زهرة  106

 2107 دعاء عزت عنتر على  107

 2108 حى رسالن دنيا احمد فت 108

 2109 دنيا ماهر محمد العطيوي  109

 2110 دينا ايمن السيد خضر  110

 2111 دينا عادل فهمى محمود محمد  111

 2112 دينا محمد ابراهيم عبد الصادق عقل  112

 2113 رانيا السيد عبد الغني السمنودي  113

 2114 رانيا نبوي حسن محمد فراج  114

 2115 طي الخولي رانيا ياسر عبد العا 115

 2116 رانيا ياسر عبد المنعم الطبالوي  116

 2117 رانيا يسري عبد الجواد محمد امام  117

 2118 رتاج حسن عبد المعبود ابو جميل  118

 2119 رحمة هللا محمد عبد الرحمن طه  119

 2120 رحمة محجوب شعبان القصاص  120

 

 

 

 



 

 

 

                                                  

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                             

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  5للجنة ) طبيعة الدراسة ) انتظام (     رقم ا                          

 الفرقة : الثانية    الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 2121 رضوي احمد ابراهيم التلواني  121

 2122 رضوي محمد عبد السميع بكر  122

 2123 رقية عفيفي ابراهيم عفيفي عمر  123

 2124 رقيه رمضان السيد محمد علي  124

 2125 رقيه على مصطفى على ابراهيم  125

 2126 رنا اشرف عبد الحميد السيد ابراهيم 126

 2127 رنا رضا عبد الغنى علوى  127

 2128 رنا عزت محمد فراج  128

 2129 رنا ممدوح عبد الحمن احمد جويلى  129

 2130 رندا عاشور شعبان الصعيدي  130

 2131 روضه ماهر السيد حمد  131

 2132 ريم اشرف عبد الفتاح  132

 2133 ريم فوزي عبد الباسط ابراهيم  133

 2134 ريهام رمضان امين علي حسن  134

 2135 زينب حمد حامد عبد الخالق الرفاعي 135

 2136 زينب حمدي حامد سليمان جعفر  136

 2137 سارة حسني محمد محروس  137

 2138 مد امبابى سارة خالد اح 138

 2139 سارة عادل فتحي احمد ابو خضرة  139

 2140 سارة مصطفي محمد بكر دياب  140

 2141 سارة نشات عبد الهادي متولي  141

 2142 ساره امجد بشري بسطا  142

 2143 ساره سعيد ابو زيد الحاج  143

 2144 ساره سالمة ابراهيم رزق غنيم  144

 2145 سم ساره محمد عاطف ابو القا 145

 2146 ساره مسعد سالمة الهاللي  146

 2147 ساره يسرى جابر السيد عبد المجيد  147

 2148 سامية محمد علي الحفناوي  148

 2149 ساندي عبد الفتاح علي رياض بريقع 149

 2150 سجده أيمن محمد بيومي سويلم  150



 

 

  

 مقيدين بالكلية مرتب أبجديا الطالب ال                                            

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

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

 فرقة : الثانية     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال ال                             

 رقم اجللوس اإلسم م

 2151 سلمى رافت عطيه عطيه  151

 2152 سلمي احمد فوزي حماد  152

 2153 سلمي هيثم صابر محمد  153

 2154 سما محمد نبيل ابراهيم عبد الجواد  154

 2155 سماح جمعة فؤاد شريف  155

 2156 سماح فوزي فاروق سليمان  156

 2157 سمر سامى محمد فهمى سالمان  157

 2158 سمر محمد سليمان السقا  158

 2159 سمر مسعد علي عامر محمد الشوربجي 159

 2160 سهيله عبد هللا دياب  محمد  160

 2161 سهيله عماد محمد سالم غنيم  161

 2162 شروق خالد عبد المحسن على بدوى 162

 2163 روق عماد الدين محمد ابراهيم ش 163

 2164 شروق محمد اسعد عطوه  164

 2165 شروق وهبة مدين عبد السالم 165

 2166 شوق نزيه عبد الفتاح ابو العال  166

 2167 شيماء احمد احمد صالح  167

 2168 شيماء خالد محمد الكمشيشى  168

 2169 شيماء رمضان حسن احمد زعير  169

 2170 علي حسن الصعيدي  شيماء سعيد 170

 2171  شيماء صفوت محمد بسيونى 171

 2172 شيماء عادل عبد الظاهر أحمد  172

 2173 شيماء عصام حسن حسيني مرعي  173

 2174 شيماء عالء عيسى  174

 2175 شيماء فوزي صبحي شهبه 175

 2176 شيماء محمد اسماعيل الجخة  176

 2177 صفاء بدر محمود رشاد  177

 2178 صفاء حامد محمد صابر زلط  178

 2179 ضحى محمد عبد السميع الحبيبى  179

 2180 عبير عزت عبد اللطيف عمار  180

      
                                         

 



 

 

 
 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                         

 بنظام الساعات المعتمدة  ساخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو الالئحة الد                   

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

 طفال الفرقة : الثانية     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض اال                             

 رقم اجللوس اإلسم م

 2181 عزة معمر بيومي محمد بيومي  181

 2182 عال عبد الدايم ابراهيم عبد الدايم  182

 2183 غادة صالح عبد الفتاح العطار  183

 2184 غاده جمال محمد المليجي  184

 2185 غيداء ابراهيم احمد السقيلي  185

 2186 فادية شاكر ابراهيم سيف النصر  186

 2187 فاطمة السيد ديساوي احمد ابو زيد  187

 2188 فاطمة محمد عمارة محمد الشوربجي 188

 2189 فاطمه باسم محمد بخاطره البرقي  189

 2190 فاطمه محمد بكر  عبد الجواد  190

 2191 فريال سعد امين سعد الفخراني  191

 2192 فوزيه صبحي محمد محمد السيد درويش  192

 2193 بيد لبني يحي حمدي ع 193

 2194 لمياء هشام احمد بركات  194

 2195 مارينا عادل سيدهم جرجس  195

 2196 ماهيتاب فتحى عبد الرازق على خليل  196

 2197 مأثر شديد موسى درباله  197

 2198 مروه رضا السيد محمد بدوى  198

 2199 مروه محمد فوزى سلطان  199

 2200 مريم ابراهيم جودة ابراهيم  200

 2201 مريم محمد الدسوقي غريب ابو الغار 201

 2202 مريم نادر بولس عبد هللا حنا  202

 2203 مريم وليد احمد الجوهرى  203

 2204 مشيرة اربراهيم بدوي الوكمي  204

 2205 منار اشرف ابو الفتوح عيد  205

 2206 منار حاتم عبد الفتاح النجار  206

 2207 منار طلعت جابر رمضان  207

 2208 نار ياسر عبد الحميد تعلب م 208

 2209 منة هللا محمد عبد المحسن منصور  209

 2210 منه هللا عماد عبد السالم رزق  210

 

 



 

 

 

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                         

 بنظام الساعات المعتمدة  سرحلة البكالوريو الالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة م                  

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

 الفرقة : الثانية     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              
 

 رقم اجللوس اإلسم م

 2211  محمد عبد التواب البنباوي منه هللا 211

 2212 منه حمدي احمد سالم عفيفي  212

 2213 مني حسن علي رزق  213

 2214 مني صابر حسين عفيفي منصور  214

 2215 مني فوزي محمد محي الدين  215

 2216 مها أحمد محمد السيد الحنفي  216

 2217 مونيكا نبيل جرجس عبد السيد  217

 2218 لطنطاوى مى احمد احمد ا 218

 2219 مي ابراهيم امين ربه  219

 2220 مي اشرف منير عبد هللا ابراهيم  220

 2221 مي الحسيني فرج محمد فرج  221

 2222 مي جمال الدين عبد السميع امام  222

 2223 مي رضا اسماعيل شاهين  223

 2224 مي كامل جابر ذكي  224

 2225 مي محمد محمود عبد الفتاح  225

 2226 ي معتصم محمود عفيفي قنديل م 226

 2227 ميادة عصام الدين عزت فرج زايدة  227

 2228 ميادة مصطفي ذكي سيد احمد زايد  228

 2229 ميرنا ايمن محمد محروس  229

 2230 ناريمان شريف ابراهيم عطيوي  230

 2231 ناريمان شريف جمال امين الشخص  231

 2232 ناريمان ضياء عبد الخالق هجرس  232

 2233 نجاه عبد هللا عبد المنصف محمود  233

 2234 ندا احمد محمد الجمل  234

 2235 ندا ربيع مصباح عبد الموجود  235

 2236 ندا شكري حامد صالح الحبشى  236

 2237 ندا عادل ابراهيم سالم عيسي  237

 2238 نداء احمد مليجي الوكيل  238

 2239 ندى السيد عبد الوهاب السعدنى  239

 2240 ندى سعيد ابراهيم القشالن  240

 



 

 

      

 الطالب المقيدين بالكلية مرتب أبجديا                                              

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

 (  الفصل الدراسي االول  9بيعة الدراسة ) انتظام (     رقم اللجنة ) ط                          

 الفرقة : الثانية     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 2241 ندي عماد عبد العزيز سالم  241

 2242 ندي ماهر محمد حسن عيد  242

 2243 سامي بدر  ندي محمد 243

 2244 نرمين رضا عبد العزيز محمد ابو الغار  244

 2245 نرمين ياسر حميدو حامد بدران  245

 2246 نسمة رضا مصلحي الخليفي شادي 246

 2247 نورا جمال سعد أحمد غنية  247

 2248 نورا خالد عبد المنعم شحاته  248

 2249 نورا عاطف صادق الزعيري  249

 2250 امد الرفاعي نورا عيد ح  250

 2251 نورانين عبد الجواد صالح عبد الجواد حشاد  251

 2252 نورهان السيد محمود علي عطا هللا  252

 2253 نورهان ايهاب بدر رجب  253

 2254 نورهان أشرف رشدى ابراهيم عبد الجواد  254

 2255 نورهان جابر محمد القصير  255

 2256 نورهان رضا عبد المجيد محمد موسي 256

 2257 نورهان هاني محمد ابراهيم  257

 2258 نيره عبد هللا احمد عبد هللا  258

 2259 هاجر اسامة ابراهيم نوارة  259

 2260 هاجر اسامه عبد السالم شهاب  260

 2261 هاجر ايهاب عبد الرحمن ابو علي  261

 2262 هاجر حاتم حسني السيد احمد  262

 2263 ي هاجر رضا عبد السالم عفيف 263

 2264 هاجر سالمه محمد العبد  264

 2265 هاجر مبروك امين عبد القادر  265

 2266 هاجر محمد شرف الدين  266

 2267 هاجر محمد شفيق سليمان  267

 2268 هاجر محمد كامل الحصرى  268

 2269 هاجر نور الدين احمد عثمان محمد  269

 2270 محمد محمود العجمى  هايدى 270

 

                                         



 

 

                                        
 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 : الثانية     الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال                              

 رقم اجللوس اإلسم م

 2271 هايدي علي ابراهيم الحاج علي  271

 2272 هايدي مخلص محمد سليمان  272

 2273 هبة عادل عبد القادر سالمة  273

 2274 هبه هللا طارق لطفي فودة  274

 2275 هبه جمال عبد الفتاح غنيم  275

 2276 هبه رزق بسيونى عوض  276

 2277 هبه عبد الجواد مصطفى النجار  277

 2278 هبه مبروك محمد الفقي  278

 2279 هدي صبري محمد عبد الجواد الشعراوي  279

 2280 هدي وائل علي عبد هللا  280

 2281 هدير احمد ابراهيم نجم  281

 2282 هدير احمد فريد ابراهيم رسالن  282

 2283 هدير اشرف احمد سليمان  283

 2284 هدير أحمد محمد بدر  284

 2285 هدير حلمي عيد شرف الدين  285

 2286 هدير رضا محمود محمد الجزار  286

 2287 ي هدير سالم حسني العمور 287

 2288 هدير صالح الدين رضوان محمد  288

 2289 هدير عاطف محمود مصطفي القلشي 289

 2290 هناء شاهر محمد الوكيل  290

 2291 هند شريف فتوح الدسوقي يسين  291

 2292 هند عبد الخالق محمد شمس  292

 2293 هند عزت توفيق االزوك  293

 2294 هيام عبد الرحيم السيد شعبان  294

 2295 وفاء محمد عالء الدين عبد المعبود عمر  295

 2296 والء المحمدي عبد المعطي أحمد  296

 2297 والء بدر ابراهيم بدر  297

 2298 يارا نبيل امين شاهين  298

 2299 ياسمين جمال عبد المقصود فضل هللا 299

 2300 ياسمين محمد عبد هللا علي خير هللا  300

 

 

 



 

 

 

 ن بالكلية مرتب أبجديا الطالب المقيدي 

 بنظام الساعات المعتمدة  سالالئحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة البكالوريو                   

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

 : الثانية    الشعبة : برنامج اعداد معلمة رياض االطفال   الفرقة                             
 

 رقم اجللوس اإلسم م

 2301 ياسمين وائل طلبه عبد الرازق حربى 301

 2302 يمنى محمد صالح سويلم  302

 2303 يمني عبد المنعم ابو الغيط ابراهيم  303

 2304 تسنيم عاطف شعبان سليمان  304

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 


