
    

 

 ((1))   2019/2020لعام  رياض االطفال   الرابعةكشف بأسماء طالب 

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ابتسام رجب عطيه محمود 6501 1
   

 اسراء ابراهيم الدسوقى حسين حسانين 6502 2
   

 اسراء ابراهيم عمر عراقى 6503 3
   

 اسراء احمد محمد عبد الجواد 6504 4
   

 اسراء جمال محمد جاد 6505 5
   

 اسراء حسين ابو زيد حسين 6506 6
   

 اسراء خالد صبحى محمد 6507 7
   

 اسراء سعيد عطيه عبد الفتاح 6508 8
   

 اسراء سعيد محمد خطابى 6509 9
   

 اسراء سالمه ناصر صالح 6510 10
   

 صابر محموداسراء عفيفى  6511 11
   

 اسراء على طنطاوى محمود 6512 12
   

 اسراء يحيى سويلم مطاوع 6513 13
   

 اسالم سعيد محمد عوض 6514 14
   

 اسماء احمد حسين احمد 6515 15
   

 اسماء رضا عبد المعطى عثمان 6516 16
   

 اسماء سعيد مصطفى خليل 6517 17
   

 لى اسماء قاسم محمد عبد المتج 6518 18
   

                                                                                                                                                                                                                                 غانم                                                                                                                          محسن السيد حسين ماء اس 6519 19
 

 
 

 اسماء محمد بهاء الدين طه 6520 20
   

  

 ية لشئون التعليم والطالب    وكيل الكل                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 متحاناتعميد  الكلية ورئيس عام ال 

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 



 

 ((2))   2019/2020رياض االطفال  لعام    الرابعةكشف بأسماء طالب   
                                                                                              

 مالحظات   ثانيفصل دراسي  فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 اسماء محمد طارق حسن 6521 1
   

 اسماء محمد فتحى محمد 6522 2
   

 االء امام عبد الوهاب امام 6523 3
   

 الزهراء محسن عبد العزيز السيد 6524 4
   

 الشيماء عماد عبد الفتاح محمد 6525 5
   

 الشيماء فايز زيدان ابراهيم 6526 6
   

 المعطى محمد امانى سمير عبد 6527 7
   

 امانى فوزى رمضان مصطفى 6528 8
   

 امانى محمود صريح محمود 6529 9
   

 امل جالل على احمد بحيرى 6530 10
   

 امل محمد عزت محمد احمد 6531 11
   

 امنيه عبد هللا رجب عبد هللا 6532 12
   

 اميره ابراهيم احمد ابراهيم 6533 13
   

 يد محمداميره رضا الس 6534 14
   

 اميره عيسى محمد نصر 6535 15
   

 اميمه رافت محمد السيد 6536 16
   

 اميمه ياسر شهوان عفيفى 6537 17
   

 انجى ايهاب احمد مصطفى 6538 18
   

 انغام طارق احمد حامد 6539 19
   

 ايمان احمد السيد محمد  6540 20
   

           

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               رئيس القسم    شئون الطالب                   

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام المتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 



 

 ((3))   2019/2020رياض االطفال  لعام   الرابعةكشف بأسماء طالب       
  

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 الكريم عبد الرحمنايمان رافت عبد  6541 1
   

 ايمان رضا ابو العنين محمد 6542 2
   

 ايمان زكريا على محمد 6543 3
   

 ايمان عبد الحافظ محمد قاسم 6544 4
   

 ايمان عبد الحليم عبد الباقى عبد الحليم 6545 5
   

 ايمان مجدى حسين محمد 6546 6
   قصص حكايات االطفال

 سليمان ايمان مجدى محمد احمد 6547 7
   

 ايمان محمد عبد السالم عبد العال 6548 8
   

 ايمان محمود حامد على 6549 9
   

 ايمان يحيى عبد الرحمن عيد 6550 10
   

 اسماعيل ايه اسماعيل محمد النمر 6551 11
   

 ايه اشرف منصور عبد العزيز 6552 12
   

 مباوىايه حسن جوده الس 6553 13
   

 ا حسين حسينايه زكري 6554 14
   

 ايه عاطف احمد عبد الغنى 6555 15
   

 ايه عبد الجواد حمد طريح 6556 16
   

 ايه عبد المنعم فؤاد عبد المنعم 6557 17
   

 ايه فتحى فوزى فهمى 6558 18
   

 ايه متولى عبد هللا متولى 6559 19
   

 ايه محمد ابراهيم محمد 6560 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               رئيس القسم           شئون الطالب            

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام المتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 
 



 

 ((  4) )   2019/2020رياض االطفال  لعام   الرابعةكشف بأسماء طالب       
 

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 د ابو الفتوح محمدايه محم 6561 1
   

 احمدايه محمد احمد محمد  6562 2
   

 ايه محمد عبد هللا محمد 6563 3
   

 ايه محمود مغاورى بيومى 6564 4
   

 ايه هالل محسب السيد 6565 5
   

 ايه وفقى هالل هندى 6566 6
   

 بسمه عبد الغنى معتمد عبد الغنى 6567 7
   

 عبد العظيم تسنيم احمد ابو الفتوح 6568 8
   

 تغريد عبد الحليم السيد محمد 6569 9
   

 جهاد احمد عبد الوكيل ابراهيم 6570 10
   

 جهاد عادل محمدى بيومى 6571 11
   

 جيهان انور سيف النصر محمد 6572 12
   

 حسناء يوسف يوسف الفقى 6573 13
   

 خلود خالد ابراهيم الجز 6574 14
   

 حمدى عبد الغنىخلود نبيل م 6575 15
   

 دعاء اسماعيل خميس اسماعيل 6576 16
   

 دعاء ربيع ابوزيد النمر 6577 17
   

 دعاء طه محمد السيد 6578 18
   

 دعاء محمد جالل شعبان 6579 19
   

 نا محمد عبد الرحمن محمداد 6580 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 الكلية ورئيس عام المتحاناتعميد  

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 



 

 

 ((  5) )   2019/2020رياض االطفال  لعام   الرابعةكشف بأسماء طالب       
 

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 المجاهد دنيا احمد مصطفى محمد 6581 1
   

 مصطفى سليمان مدبولىدنيا  6582 2
   

 ديانا يسرى بولس عبد هللا 6583 3
   

 رانيا محمد عبد الفتاح السيد 6584 4
   

 رضا محمد ربيع رمضان 6585 5
   

 رغدة محمد محمد حسن 6586 6
   

 رنا فايز عبد القادر فريد 6587 7
   

 ريم اسامه ابراهيم عبد الحق 6588 8
   

 ه معوضريهام السيد جود 6589 9
   

 ريهام مجدى ميخائيل نجيب 6590 10
   

 ريهام محمد عبد ربه عبد هللا 6591 11
   

 زهور حمدى محمود على 6592 12
   

 زينب جمال عزت عبد العظيم 6593 13
   

 زينب سعيد السيد محمد 6594 14
   

 زينب عبد هللا عيسى عبد الرسول 6595 15
   

 طفىزينب محمود على مص 6596 16
   

  سالى محمد السيد سالم 6597 17
  

    سعاد سمير عبد العزيز ابراهيم 6598 18

 سعاد مسعد مصطفى رشوان 6599 19
   

 سعاد يحيى عبد الوهاب مصلحى 6600 20
   

 
 طالب    وكيل الكلية لشئون التعليم وال                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام المتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 

 ( (6))   2019/2020رياض االطفال  لعام   الرابعةكشف بأسماء طالب       
 مالحظات   فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 سلمى خالد عبد المنعم محمود 6601 1
   

 سماح احمد خالد يوسف  6602 2
   

 عيسى عبده سمر ابراهيم 6603 3
   

 سمر جمال مصطفى عبد الرازق 6604 4
   

 عليوة سمر مجدى على احمد 6605 5
   

 سميحه عادل كامل على 6606 6
   

 سهر محمد ابو الفتوح محمود 6607 7
   

 سهيله صبحى السباعى عبد الحفيظ 6608 8
   

 شروق اشرف محمد يسن 6609 9
   

 لوف شروق عمر عبد الفتاح مخ 6610 10
   

 شروق رضا ابراهيم محمد 6611 11
   

 شروق محمد على الحسينى 6612 12
  

 

 شيرين سيف النصر جوده احمد 6613 13
   

 شيماء احمد عبد العزيز عربى 6614 14
   

 شيماء الصادق محمود السعيد 6615 15
   

 شيماء ضياء السيد على متولى 6616 16
   

 مدشيماء ناصر حسن مح 6617 17
   

 صفا مصباح صبحى موسى 6618 18
   

 عائشه ناصر سعد امين 6619 19
   

 عبير حامد احمد حامد 6620 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام المتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 

 ((  7) )    2019/2020رياض االطفال  لعام   الرابعةكشف بأسماء طالب     

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 عزيزه عبد الفتاح عبد المعطى فرج هللا 6621 1
   

 عفاف حسام عكاشه محمد سالمه 6622 2
   

 عال فوزى نبوى خميس  6623 3
   

 علياء عالء صابر عيد 6624 4
   

 علياء على عبد الخالق على 6625 5
   

 غاده اشرف محمد محمد  6626 6
   

 غاليه حامد محمد حسنين 6627 7
   

 فاطمه احمد عبد الرحمن منصور 6628 8
   

 فاطمه انور عبد الحليم عبد النبى 6629 9
   

 فاطمه راضى عبد الحى عبد الغنى 6630 10
   

 موافىفاطمه سمير عبد الرحمن  6631 11
   

 فاطمه طارق محمد ابو الخير 6632 12
   

 فاطمه عبد الغفار صابر عبد الغفار 6633 13
   

 فاطمه محمد الشحات عبد المحسن محمد  6634 14
   

 فايزه محمد احمد يوسف  6635 15
   

 قسمه عبد الناصر محمود صبره 6636 16
   

 كريمان عبد البارى محمود عبد البارى 6637 17
   

 مارينا توفيق عوض نصر هللا 6638 18
   

 مايا منجى احمد محمد 6639 19
   

    مروه جالل محمد ابو المجد 6640 20

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام المتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 
 



 

 ((  8) )   2019/2020رياض االطفال  لعام   ةالرابعكشف بأسماء طالب 
 

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 مروه سمير اسماعيل على 6641 1
   

 مروه عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن 6642 2
   

 مروه عالء الدين امام احمد 6643 3
   

 مروه كمال على السيد 6644 4
   

 مريم محمود عبد هللا محمود  6645 5
   

 منار عصام محمد الجميل السيد 6646 6
   

 منار محمد شفيق عبد الغنى 6647 7
   

 منار معوض سعد معوض 6648 8
   

 منال عصام السيد عبد العال 6649 9
   

 مها السيد عطيه حسن 6650 10
   

 مها محمد صالح عبد العال 6651 11
   

 مؤمنه عبد الفتاح محمد عبد الرحمن 6652 12
   

 مى انس محمد عبد الحليم 6653 13
   

 مى حميد مبارك حماد 6654 14
   

 مى عبد الحميد السيد حسانين 6655 15
   

 مى محمود صابر عبد الشافى 6656 16
   

 مياده شمس الدين عبد المنعم محمد 6657 17
   

 اممياده صبرى عبد الغنى ام 6658 18
   

 مياده مرتجى احمد حمدى محمد 6659 19
   

 ناديه مجدى فرج احمد 6660 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام المتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 

 ((  9) )   2019/2020رياض االطفال  لعام   الرابعةكشف بأسماء طالب       

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ندا حامد سالمه عواد  6661 1
   

 ندى حسام سعيد النبى ابراهيم 6662 2
   

 ندى راغب يحيى محمد 6663 3
   

 نرمين حسن عبد العزيز الدسوقى 6664 4
   

 مودنسمه حافظ عبد الحميد مح 6665 5
   

 نسمه محمد عبد الحميد وهدان 6666 6
   

 نفيسه شعبان مصطفى بيومى 6667 7
   

 ابراهيم نهاد اسامه على احمد 6668 8
   

 نهال يوسف عبد الجواد وهدان 6669 9
   

 نهى انس عثمان عبد الغنى  6670 10
   

 نورهان عادل عوض سالمه 6671 11
   

 عبد المجيدنيره جمال سيد احمد  6672 12
   

 هاجر رمضان عبد الرحيم الصيفى 6673 13
   

 هاجر سعد الدين محمد محمد 6674 14
   

 هاجر عبد الموجود عبد الموجود متولى 6675 15
   

 هاجر عيد كرمانى سليمان 6676 16
   

 هاله محمد حسانين على 6677 17
   

 هانم عواد على محمود 6678 18
   

 ى محمد حسينىهبه حسين 6679 19
   

 هبه سيد عبد الجواد يوسف 6680 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام المتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 



 

 ((  10) )   2019/2020رياض االطفال  لعام    الرابعةكشف بأسماء طالب   

 

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم وسالجل رقم م

 هدى بيومى عبد الرسول بيومى 6681 1
   

 هدى شعبان سند محمد 6682 2
   

 هدير امين عبد الفتاح عبد المجيد 6683 3
   

 هدير منصور السعيد جبر 6684 4
   

 هدير ياسر حسين محمد احمد 6685 5
   

 لحميد عبد هللا عبد الرازقهند عبد ا 6686 6
   

 ياسمين اشرف على محمد بدير 6687 7
   

 ياسمين جمال عبد الحليم عبد الحليم 6688 8
   

 ياسمين جمال عبد العظيم عبد هللا 6689 9
   

 ياسمين صابر جوده السيد 6690 10
   

 ياسمين عادل محمد محمد 6691 11
   

 صيلحىياسمين عبد الحميد جوده م 6692 12
   

 ياسمين على على حافظ 6693 13
   

 ياسمين محمد امام على 6694 14
   

 ياسمين محمد صالح الدين محمد 6695 15
   

 ياسمين محمد عبد هللا ابراهيم 6696 16
   

 يمنى هشام محمد زمزم 6697 17
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 ة ورئيس عام المتحاناتعميد  الكلي

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 


