
 

 ((1))        2019/2020لعام   األطفالرياض  لثةالثاكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م
    أحالم ايمن محمد لطفي 5101 1

    إسراء احمد محمد عبدالعزيز 5102 2

    إسراء جمال عيسوى احمد 5103 3

    راء شعبان محمد مصطفىإس 5104 4

    إسراء صبحي صالح محمد 5105 5

    إسراء عبدالمنعم عبدالعليم عبدالمنعم 5106 6

    إسراء عصام ابوزيد احمد نصار 5107 7

    إسراء عالء محمد عبدالشهيد 5108 8

    إسراء عماد الدين إبراهيم متولى 5109 9

    براهيمإسراء محمد عبدالسميع يسن ا 5110 10

    إسراء محمد محمدي مصطفى 5111 11

    إسراء ناصر عبدالصمد الشافعى 5112 12

 أسماء إبراهيم عبدالمحسن محمد 5113 13
مدخل الى تقويم ذوى 

 االحتياجات الخاصة 
  

    أسماء إبراهيم عبدالوهاب محمد 5114 14

    أسماء إيهاب محمد حجازى 5115 15

 م محمد اسماعيل أسماء حسا 5116 16
   

    أسماء حمدي محمد بدران 5117 17

    أسماء حنفي احمد الحسينى 5118 18

    أسماء زينهم محمد هاشم الصعيدى 5119 19

    أسماء سالمة السيد حسن 5120 20

  

 ن التعليم والطالب    وكيل الكلية لشئو                            شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 تعميد  الكلية ورئيس عام االمتحانا

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 



 

 ((2))        2019/2020لعام   األطفالرياض  لثةالفرقة الثاكشف بأسماء طالب     
                                                                                              

  رقم  م
 الجلوس

 دراسي ثاني    فصل فصل دراسي أول   االســـــــــم

   أسماء سيف عبدالفتاح عبدالمرضى  5121 1

   أسماء عبدالمجيد احمد السيد 5122 2

   أسماء عبدالناصر عبدالفتاح امام   5123 3

   أسماء محمد عزت ابوالعنين 5124 4

   أالء احمد محمود فرحات 5125 5

   أالء راضى السيد عبدالحميد 5126 6

   مي محمود أالء محمد حل 5127 7

   امانى سمير عبدالهادى السيد 5128 8

   امانى فوزي حسن عبدالفتاح  5129 9

   امانى محمد حسن ابوسريع  5130 10

   امانى محمد مقلد عبدالعظيم  5131 11

   امانى مصطفى زين العابدين مصطفى  5132 12

   أمنة كفافى محمد كفافى  5133 13

   مد أمنية جالل سعيد مح  5134 14

     أمنية إبراهيم عبدهللا على 5135 15

   أمنية فراج عبدالوهاب عبدالقادر   5136 16

   أمنية فتح هللا عبدالشكور عبدالتواب 5137 17

   أمنية نبيل حسينى عبدالفتاح  5138 18

   أميرة احمد منصور احمد  5139 19

                                                                                                                                                                              أميرة احمد نجيب السيد 5140 20

           

 تعليم والطالب    وكيل الكلية لشئون ال                            شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 



 

  

 (( 3))         2019/2020لعام   األطفالرياض  لثةالثاكشف بأسماء طالب الفرقة   

  رقم  م
 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

1 
5141 

                                                                                                                                           أميرة ايمن عبدهللا طه

              
  

   أميرة حمادة لطفي عبدالمحسن 5142 2

   أميرة محمد عبدالغفار محمود 5143 3

   محمد   نأميرة ناصر حس 5144 4

   انجي ياسر حامد عبدالسالم 5145 5

   براهيم إبراهيم حافظ إيمان إ 5146 6

   إيمان اشرف عبدالعاطى عامر  5147 7

   إيمان رضا السيد مهني  5148 8

  التعبير الفنى للطفل  إيمان رضا عبدالرحمن عتريس 5149 9

   إيمان سامي رضا عبدالبارى 5150 10

   إيمان صالح احمد احمد  5151 11

   إيمان عبدالنبى ابوسريع ابراهيم  5152 12

   إيمان محمد خليل حسينى  5153 13

 إيمان محمد عبدهللا محمد  5154 14
  

  مدخل الى تقويم ذوى االحتياجات الخاصة  إيمان محمود محمد سرحان 5155 15

 إيمان مغاورى إسماعيل مغاورى 5156 16
  

 إيمان ناصر عطية سيد احمد 5157 17
  

 إيناس أمير فوزي راغب الدالي 5158 18
  

 أية إسالم سالمة حماد  5159 19
  

  مدخل الى تقويم ذوى االحتياجات الخاصة  أية اشرف عبدالفتاح عبدالحليم 5160 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 



 

 

 

 (( 4))         2019/2020لعام   األطفالرياض لثةثاالكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

1 

5161 
 أية جمال عيسى عبدهللا

 
  

   أية عالء الدين فتح هللا إبراهيم 5162 2

   ايه محمد على مجاهد  5163 3

   ايه محمد محمد عبدهللا  5164 4

   ة مرسى محمد جودة اي 5165 5

   ايه يسن محمود طه  5166 6

7 

5167 
بسمة صالح الدين محمد  

 عبدالفتاح
  

   بسمة ماهر عبدالمعبود حافظ 5168 8

   بسمة محمد عبدهللا حرب  5169 9

   تقي إسامة صالح السيد  5170 10

   تقي محمد قدري عبدالصادق  5171 11

   تقي هدايا عبدالفتاح على  5172 12

   جهاد حسن إبراهيم الدسوقي  5173 13

   جهاد سامي محمد عمر  5174 14

  مدخل الى تقويم ذوى االحتياجات الخاصة  جوزة عضيب راشد الهاجرى 5175 15

16 

5176 
حنان شوقي عبدالموجود  

 عبدالدايم
  

   خلود جمال عبدالرحمن احمد 5177 17

   خلود صالح عبدالعظيم إبراهيم  5178 18

   خلود محسن فتحي صادق  5179 19

                                                           دعاء على محمد احمد 5180 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ح ا.د/ غادة شاكر عبد الفتا
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 

 

 

 

 (( 5))         2019/2020لعام   األطفالرياض  لثةالثاب الفرقة اكشف بأسماء طال
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

   دعاء عواد عطية عواد  5181 1

   دنيا جمال عبدالناصر عبدالوهاب  5182 2

   دنيا سليمان إبراهيم السيد  5183 3

4 
5184 

إبراهيم   دينا ايمن عبدالحليم
 يوسف 

  

   دينا مجدي عطية محمود  5185 5

   دينا مجدي محمد عبدالتواب  5186 6

   رانيا احمد شوقى محمد  5187 7

   رانيا حسن عبدالحليم حسن 5188 8

9 
5189 

رانيا خالد محمد عزالدين  
 دسوقي 

المهارات االساسية فى التربية  
 الموسيقية )اولى(

   يل إبراهيمرباب مسعد إسماع 5190 10

   رغدة مصطفى هاشم محمد  5191 11

   رنين على محمد احمد  5192 12

13 
5193 

مدخل الى تقويم ذوى االحتياجات  ريانة خالد مرشد السعيدى 
 الخاصة

 

   ريم محمد إبراهيم الدسوقى  5194 14

   ريم مجدي عبدالمنعم حسن  5195 15

   ريهام إبراهيم محمد على  5196 16

   زهراء مسعد محمد عبدالمقصود 5197 17

   زينب حلمي محمود صالح  5198 18

19 
5199 

زينب سليمان عبدالحميد  
 عبدالعزيز 

  

   سارة حمدي إبراهيم بهنساوى 5200 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 



 بد الحميدا.د/ محمد ابراهيم ع

 

 

 
 

 (( 6))         2019/2020لعام   األطفالرياض  لثةالثاكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

1 
5201 

سارة رشاد محمود سليمان 

 القرموطى 

  

   سارة صبحي بيومي محروس 5202 2

   سارة عبدهللا حامد عفيفي  5203 3

   سارة فوزي عبدالمقصود خضر  5204 4

  التعبير الفنى للطفل سارة طاهر محمد عبدالحميد 5205 5

   سارة محمد الشحات عبدالمحسن 5206 6

   سعاد محمود احمد محمود  5207 7

   سمر رمضان محمد عبدالهادى 5208 8

   سمر عفيفي عبده متولي  5209 9

   سها محمد إبراهيم محمد  5210 10

   شذي اشرف السيد عبدالجواد 5211 11

12 
5212 

شروق عبدالرحيم عبدالمحسن 
 مصطفى 

  

13 
5213 

شروق محمود عبدالوهاب  
 عبدالمعطى

  

   شيرين محمود عبدالصمد ابراهيم  5214 14

   شيماء بشير احمد الشافعى  5215 15

   شيماء سامح محمد محمد  5216 16

   شيماء عزت السيد محمد  5217 17

   شيماء محمد السيد احمد  5218 18

   شيماء محمد حسن سالمة  5219 19

   شوق مطلق مسلم سعود  5220 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 د الفتاح ا.د/ غادة شاكر عب 
 يعتمد                                                                                                                                                                     



 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 

 

 
   

 (( 7))         2019/2020لعام   األطفالرياض  لثةالثابأسماء طالب الفرقة  كشف
 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م
   شيماء محمد فريد احمد محمد 5221 1

                                                                                                                                    عبير عبدالناصر عبدالجليل على 5222 2

   عفاف محمد مندور محمد 5223 3

   عال انس عدبالعزيز عبدالجيد 5224 4

   عال مهدى محمد عطية 5225 5

   علياء احمد السيد عامر 5226 6

   غادة رضا مختار الغنيمى 5227 7

   ابوالسعود سعيد ابراهيم فاطمة 5228 8

   فاطمة اشرف عبدالحليم عبدالرحمن 5229 9

   فاطمة اشرف عبدالعاطى بيومى 5230 10

   فاطمة حمدي على امام 5231 11

   فاطمة سمير احمد حسن 5232 12

   فاطمة صبري عبدالرحيم عبدالرحمن 5233 13

   فاطمة على عطيه ابوالسعود على 5234 14

   فاطمة متولي عبدالقادر الربيجى 5235 15

   قمر احمد محمد محمد 5236 16

   لمياء ابوالفتوح عبدالعزيز محمد 5237 17

   لمياء سامي على عبدالعاطى 5238 18

   ليلى جميل محمد محسب  5239 19

 مديحة عبدالحميد لبيب السيد 5240 20
المهارات االساسية فى التربية  

 الموسيقية )اولى(

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     



 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

  ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

                                                                                                                          

                 
 

 (( 8))         2019/2020لعام   األطفالرياض  لثةالثاشف بأسماء طالب الفرقة ك    
 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

   مروة شعبان محمد السيد 5241 1

                                                                                                                                                      مروة صبحي حامد عرفة 5242 2

   مريم طه احمد طه  5243 3

   مريم عادل يوسف عبدالحميد 5244 4

   مريم محمد بحيرى احمد 5245 5

   مريم ياسر محمود بركات 5246 6

   ىمشيرة بدر حسب النبي مصطف 5247 7

   منار اشرف محمد محمد 5248 8

   منار حسام السيد عبدالشهيد 5249 9

   منار على محمد إبراهيم 5250 10

   منال محمد عبدهللا نبيه 5251 11

   منة هللا إبراهيم محمد فتحي إبراهيم 5252 12

   منة هللا جمال عبدالنبى مبارك 5253 13

   منة هللا عاطف احمد محمد 5254 14

   مها السيد سالم احمد 5255 15

   مها جمال ربيع شبل 5256 16

   مها خالد محمد إبراهيم 5257 17

   مها عصام الدين على محمد 5258 18

 مها وجيه معوض إبراهيم  5259 19
  النمو العقلى والمعرفى للطفل

   ميادة خيري السيد عبدالعزيز 5260 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                رئيس القسم       شئون الطالب                 

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 



 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 

 

 
    

 

 

 (( 9))         2019/2020لعام   األطفالرياض  لثةالثاكشف بأسماء طالب الفرقة 

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م
   د عبدهللا احمد مي احم 5261 1

                                                                                                                                                            مي خالد محمود إبراهيم 5262 2

   نادية خالد ماهر صابر 5263 3

   دين زيدانندا سعيد تاج ال 5264 4

   ندا طارق متولي عفيفي 5265 5

   ندا كرم هندي هندي 5266 6

   ندا محمود عبدالرازق محمود 5267 7

   ندى سمير احمد السيد 5268 8

   ندى صالح محمد مهدى 5269 9

   ندى محمد مصطفى على 5270 10

   ندى محمود محمد رضوان 5271 11

   ىندى مصطفى محمد مصطف 5272 12

   نرمين محسن احمد ابوالسعود 5273 13

   نفين عابد عبدالموجود محمد 5274 14

   نهال صابر عبدالحميد عبدالحاكم 5275 15

   نهال محمد سعيد احمد 5276 16

   نورا حسان حسان صابر 5277 17

   نورهان خالد قدرى عواد 5278 18

   نورهان رضا عبدالسميع محمد 5279 19

   نورهان فارس فهمي محمود 5280 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    



 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 

 

 

 (( 10))         2019/2020لعام   األطفالرياض  لثةالثاكشف بأسماء طالب الفرقة     

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   ـــــــماالســ الجلوس رقم م
   نيرة عبدالحميد محمد عبدالمتعال 5281 1

2 
5282 

                                                                                                                                  هاجر رضا بدوى عبدالحميد بدوى

   
  

   هاجر جبر محمدين محمد 5283 3

   هاجر عادل عبدالرحمن حسين 5284 4

   هاجر عبدالمنعم فؤاد الشافعى 5285 5

   هاجر محمد احمد عبدالمقصود 5286 6

   هبة هللا عبدالناصر دسوقى محمد 5287 7

   هبة سيد صالح احمد  5288 8

   هبه ماهر شعبان عبدالحميد 5289 9

   مة عبدالعزيز نصر ابراهيمهدى سال 5290 10

   هدى سمير معوض العزب 5291 11

   هدى عماد الدين محمد محمود 5292 12

   هدير راضى سالم محمد 5293 13

   هدير مجدي عبدالرحيم ابراهيم 5294 14

   هدير محمد احمد عبدهللا 5295 15

   هدير محمد محمد عبدهللا سابق 5296 16

   هللا احمد عرابيهناء عبد 5297 17

   وفاء صابر إبراهيم الدسوقي عواد 5298 18

   وفاء محمد عدلي عبدالصادق 5299 19

   ياسمين السيد إبراهيم السيد 5300 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 غادة شاكر عبد الفتاح ا.د/  
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات



 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 

 

 ( 11لجنة )2019/2020لعام  األطفالرياض  الفرقة الثالثةكشف بأسماء طالب 
 

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   مــــــاالس رقم الجلوس م

   ياسمين ظريف عبدالحفيظ بيومي 5301 1

   ياسمين محمد سليمان سعد 5302 2

   ياسمين ممدوح على فوزي 5303 3

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                رئيس القسم               شئون الطالب        

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 

 

  
 

 

 

 


