
   18/9/2019سالم ابو الفتوح     

     

 

 ((1))    2019/2020لعام  رياض االطفال   الثانية كشف بأسماء طالب

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    احسان سالمة عبدالفتاح محمد  2801 1

    احالم محمد صادق عبداللطيف  2802 2

    اسراء ابراهيم السيد محمد  2803 3

    اسراء احمد سعد عبدالحميد 2804 4

    اسراء احمد محمود احمد  2805 5

    اسراء اشرف حسن محمد الدغيدي 2806 6

    اسراء السيد محمد حسنين حماده 2807 7

    اسراء جاد ابراهيم الدسوقى جاد 2808 8

    اسراء سعد احمد محمد خليل 2809 9

    اسراء سعيد مصطفى عابدين 2810 10

    اسراء سيف فاروق امام عالم 2811 11

    اسراء شعبان الشحات عبدالحليم 2812 12

    اسراء طارق عبدالحى محمد عامر 2813 13

    اسراء عصام محمد احمد بحيرى  2814 14

15 
 اسراء عماد محمد خمار  2815

   

    اسراء فخرى عبدالمجيد عفيفى  2816 16

 عم ابراهيم اسراء محمد عبدالمن 2817 17
   

    اسراء محمد محمود احمد عبد ربه  2818 18

    اسراء معاذ عايش ابراهيم حسن 2819 19

  اسراء مكى احمد خميس   2820 20
 

 

  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ة  شاكرعبد الفتاحا.د / غاد

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 



   18/9/2019سالم ابو الفتوح     

 

 ((2))        2019/2020رياض االطفال  لعام  الثانية   بأسماء طالب الفرقة  كشف  
                                                                                             

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    ى شوقى عبدالحليماسالم مح 2821 1

    اسماء حاتم عطية عبدللا  2822 2

    اسماء سمير محمد احمد سالمة   2823 3

    اسماء عبدالهادي فتحي عبدالهادي 2824 4

    اسماء محيى ابراهيم كامل محمود  2825 5

    االء ايمن احمد امام 2826 6

    االء جمال عبدالبر الحسينى  2827 7

    ء هانى حسانين ابراهيم علىاال 2828 8

    الزهراء يوسف محمد الرفاعى  2829 9

    الهام عواض محمد البالح 2830 10

    امانى محمد احمد السيد بدر  2831 11

    امانى وجدى البطايحى السيد رضوان 2832 12

    امل طنطاوي حسن عبدالعظيم 2833 13

    ب امل محمد عبدالعزيز محمد قط 2834 14

    امنية اشرف رجب يس غنيم  2835 15

    امنية امير محمد صابر احمد عمار 2836 16

    اميرة خالد محمد هالل طه  2837 17

    اميرة سعد سعد محمود  2838 18

    اميرة سعيد عبدالجابر الطوخى 2839 19

    اميرة محمد عفيفى ابراهيم   2840 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     رئيس القسم          شئون الطالب             

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 
 



   18/9/2019سالم ابو الفتوح     

 

 ( 3) 2019/2020رياض االطفال  لعام     الثانيةالفرقة بأسماء طالب   كشف     

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    مسعد السيد محمد الهادي  اميرة 2841 1

    اميرة وليد محمد رضا عبدالعزيز   2842 2

    اية السيد متولى ابراهيم   2843 3

    اية السيد مهدى شعبان 2844 4

    اية طارق أمين السيد السعيد 2845 5

    اية عزت عبد المنعم عبد العظيم 2846 6

    اية مرزق خطاب محمد  2847 7

    مان احمد  محمد عبدالوهاباي 2848 8

    ايمان اشرف الحسينى على  2849 9

    ايمان اشرف محمد يسن سمري  2850 10

    ايمان صبحى السيد عفيفى عيسى  2851 11

    ايمان عصام شحاته عبدالحليم 2852 12

    ايمان عياد ابراهيم عياد ابراهيم 2853 13

    اايمان محمد شعبان محمدالبن 2854 14

    ايمان محمد عفيفي محمد عفيفى  2855 15

    االء جمال هالل مصليحى  2856 16

    آالء محمد السيد محمد خليده 2857 17

    بسمة مصطفى سيد عبدالعظيم 2858 18

    بشرى جمال شبل عبدالمطلب  2859 19

    بشرى عامر مأمون   2860 20

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     ئيس القسم  شئون الطالب                     ر

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                      
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 
 

 



   18/9/2019سالم ابو الفتوح     

 (( 4) ) 2019/2020رياض االطفال  لعام   الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة      
 

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    اح مصطفى احمد جهاد عبدالفت 2861 1

    جهاد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب  2862 2

    حبيبة رضا على على عبداللطيف  2863 3

    حسناء اشرف فرج شبل  2864 4

    حور محمد حسن احمد اسماعيل  2865 5

    خديجة عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن 2866 6

    خديجة محسن متولى السيد البدوى 2867 7

    خلود عاطف حلمى سليمان قاسم 2868 8

    خلود فتحى عبدالمجيد صالح 2869 9

    خيرية حسن ابراهيم حسن  2870 10

    داليا محمد السيد عبدالفتاح 2871 11

    دعاء مجدى حسن مشعل  2872 12

    دنيا محمد حسن محمد مصلحى 2873 13

    دينا جمال عبدالحميد شركة   2874 14

    دينا صالح صادق غالب 2875 15

    دينا محمد ابراهيم محمد ابراهيم 2876 16

    دينا محمد عبدالرحمن عبدالعظيم 2877 17

    دينا محمد مصطفي عبدالرحمن 2878 18

    رانيا سامح رشاد محمد ابو القراميط  2879 19

    رانيا محمد محمود ابراهيم  2880 20

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     رئيس القسم             شئون الطالب          

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 
 

 

 



   18/9/2019سالم ابو الفتوح     

 

 (( 5) ) 2019/2020رياض االطفال  لعام     الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة        
 

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    رانيا محمد محمود عسكر  2881 1

    رحاب احمد سالم فراج  2882 2

    رحمة ابراهيم عبدالحميد محمد  2883 3

    رحمة جمال عبدالمجيد محمود 2884 4

    رحمة خالد عبدالعظيم سعد 2885 5

    رضوى رضا فاروق محمد  2886 6

    رقيه اسامه عبدالسالم حسين 2887 7

   مدخل تكنولوجيا التعليم عبدالدايم  رقية السيد 2888 8

    رنا ايمن محمود البيومي  2889 9

    رندا جمال سعيد عالم  2890 10

    رهف محمد اليش حسين  2891 11

    ريم سعد محمدي محمود  2892 12

    ريهام محمد ابو الفتوح منصور   2893 13

    ريهام مصطفى عبدالعزيز  2894 14

    عبدالغنى ابراهيم عبدالغنىزهراء  2895 15

    زينب جمال مصطفى محمد  2896 16

    زينب محمود محمد محمد سالم 2897 17

    سارة ايمن سليمان عامر  2898 18

  سارة حسين فاروق ابو حسين 2899 19
  

    سارة سعيد شعيب محمد شعيب  2900 20

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 



   18/9/2019سالم ابو الفتوح     

 

 (6)2019/2020رياض االطفال  لعام الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة        

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    سارة صابر ابراهيم ابراهيم  2901 1

    سارة عادل احمد السيد احمد 2902 2

    سارة محمد السيد اسماعيل  2903 3

    سماح انور السيد على 2904 4

    سماح صباحى نصر الدين عبدالهادى 2905 5

    سمر السيد ابراهيم محمد مرسى  2906 6

    سمر سمير سعد عبد اللطيف  2907 7

    سمر عبدالواحد محمد عبدالواحد 2908 8

    سميرة عبده محمد الشحات 2909 9

    سنيه عبدالوهاب فتوح على خليل 2910 10

   مدخل رياض اطفال سهيلة صفوت عبدالحميد مسعود 2911 11

    شروق حسن السيد يوسف محمد  2912 12

   مدخل رياض اطفال شروق حسن محمود عبدالسميع   2913 13

    د شروق طارق  السيد منصور السي 2914 14

    شروق ماهر السيد ابوالمعاطى ابوالنجا 2915 15

    شروق محمد احمد محمد حسين 2916 16

    شيرين صبرى عبدالحق احمد على 2917 17

    شيماء عبدالبديع عبدللا السيد 2918 18

    شيماء مدحت عبدالحليم عبدالجواد 2919 19

    ضحي وليد نبيل محمد  2920 20

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     طالب                     رئيس القسم  شئون ال

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 

 



   18/9/2019سالم ابو الفتوح     

 
 

 (( 7) ) 2019/2020رياض االطفال  لعام  الثانية كشف بأسماء طالب الفرقة        

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    عذارى عادل يوسف سليمان الحداد 2921 1

    عال اسامة الهادى محمد يسن 2922 2

 عال على جابر على البدوى  2923 3
   

    عال مختار عراقي عيد السيد  2924 4

    غادة عماد سامى امام 2925 5

    فاطمة السيد جوده السيد ابراهيم  2926 6

    عظيم محمود  فاطمة حسن عبدال 2927 7

    فاطمة طه عبدالعزيز على سالم 2928 8

   مدخل رياض اطفال  فاطمة فرج فهمي عيسى عبدللا  2929 9

    فاطمة محمد السيد عواد  2930 10

    فاطمة محمود مجاهد عفييفى  2931 11

    فاطمة محمود خلف للا احمد سند 2932 12

    خلففاطمة هشام ابراهيم محمد  2933 13

    فيروز عمرو محمد محمد  2934 14

    مديحة احمد موسى حسن عرب  2935 15

    مروة ممدوح مصطفى ابراهيم  2936 16

    مروه محمد فؤاد عبدالعاطى  2937 17

    مريم ابراهيم محمد عبدالرحمن 2938 18

    مريم سعيد محمود يوسف  2939 19

    د عبدالرحمنمريم عبدالرحمن عبدالرشي 2940 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 

 



   18/9/2019سالم ابو الفتوح     

 

 (( 8) ) 2019/2020رياض االطفال  لعام     الثانيةبأسماء طالب الفرقة  كشف     
 

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    أول  فصل دراسي  االســـــــــم

    منار حسن محمد حسن ريه  2941 1

    منار رضا موسى على  2942 2

    منار عزت احمد محمد  2943 3

    منار محمد محمد ابوالعزم محمد  2944 4

    منار محمد محمود محمد  2945 5

    منار محمود السيد السيد 2946 6

    منار مسعد هاشم محمد  2947 7

    منار هشام مختار عفيفى   2948 8

    منال محمود احمد محمود السيد 2949 9

    منة للا احمد شفيق العطار 2950 10

    منة للا السيد محمد عبداللطيف  2951 11

    منة للا ايمن اسماعيل عبدالرحيم  2952 12

    منى مجدى جوده ذكى يوسف  2953 13

    وسف محمود عصر مها السيد ي 2954 14

    مى جمال ابراهيم فرج  2955 15

    مى عادل فتحى الشربينى  2956 16

    مى محسن مراد حسينى  2957 17

    مى مصطفى رشاد مصطفى  2958 18

    مى مصطفى شمس الدين عبدالخالق 2959 19

    ميادة مجدى ابراهيم الشحات 2960 20

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     رئيس القسم     شئون الطالب                  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                      
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 
 

 



   18/9/2019سالم ابو الفتوح     

 

 

 (( 9) ) 2019/2020رياض االطفال  لعام     الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة      

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    امه صالح احمد يوسف ميار اس 2961 1

    نجالء فتحى عبدالكريم محمد بدوى 2962 2

    ندى رضا محمد عبد الرشيد محمد  2963 3

    ندى عاطف عبدللا عبدالوهاب 2964 4

    ندى عاطف محمد عبدالسميع حسن 2965 5

    ندى على سعيد على 2966 6

    ندى عبدالكريم محمد عبدالكريم   2967 7

    ندى عماد السيد حموده السيد 2968 8

    ندى ممدوح يسن محمود ابوالجود 2969 9

    ندي حمادة امين حسن االلفي  2970 10

    نرمين عطا ابراهيم محمد  2971 11

    نورا السيد محمد انور  2972 12

    نورا محمد بدوى عبدللا  2973 13

    نورهان عادل ابراهيم داود 2974 14

    نورهان عبدالرحمن ابراهيم عبدللا   2975 15

    نيرة اشرف السيد زكى  2976 16

    هاجر ايمن حمدى على  2977 17

    هاجر عبدالغنى عبدالجواد عبدالغنى 2978 18

 هاجر عزب عيسى شحاته عمران  2979 19
   

 هاجر محمد عبدالرحمن محمود  2980 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     رئيس القسم    شئون الطالب                   

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 



   18/9/2019سالم ابو الفتوح     

 

 (( 10) ) 2019/2020رياض االطفال  لعام   الثانية بأسماء طالب الفرقة    كشف  

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    بيومى سابق هاجر همام  2981 1

    هانم عبدالستار احمد الشلقانى  2982 2

    هبة مسعد محمد عبدالباقى محمد  2983 3

    هدى صالح عبدالقادر محمد  2984 4

    هدى ممدوح عبدالعزيز جمعه دوا 2985 5

    هدير شعبان محمود فوده  2986 6

    هناء سعيد عبدالعزيز السيد  2987 7

    احمد السيد هند حسام 2988 8

    هند عبدالنبى عبدالعزيز عامر  2989 9

   مدخل رياض اطفال وفاء احمد عبدالمقصود محمد  2990 10

    وسام سمير محمود سالم 2991 11

    والء بهاءالدين رمضان موسى 2992 12

    يارا حسين حسن احمد 2993 13

    يارا هالل حسن هالل  2994 14

    اسامة عبدالمطلب حسنياسمين  2995 15

    ياسمين حامد السيد حامد 2996 16

    ياسمين فتحى عبدالفتاح على على 2997 17

    ياسمين محمد طه عبدالفتاح  2998 18

    ياسمين محمد كمال ابراهيم   2999 19

 
 لية لشئون التعليم والطالب          وكيل الك                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 االمتحاناتعميد  الكلية ورئيس عام 

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 
 

 

 



   18/9/2019سالم ابو الفتوح     

                                   

 

 2018/2019رياض االطفال  لعام الثانية  كشف  بأسماء طالب الفرقة             

 

 2019/2020 الباقون االعادة
  جميع مواد الترم الثانى  جميع مواد الترم االول  هدى محمد ذكى احمد  3000 1

 بتلة فالح فالح خميس العزيمى  3001 2
جميع مواد الترم االول تشريعات  

 ومنظومة الطفولة تخلف اولى 
جميع مواد الترم الثانى اللغة  

 العربية وادبها تخلف اولى 
عذر عن العام 
 الماضى مستجدة

 رفعة سعد هادى 3002 3
مدخل   جميع مواد الترم االول

 تكنولوجيا التعليم تخلف اولى 
 مواد الترم الثانى جميع

عذر ترم ثانى 
 عن العام الماضى

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 


