
17 من 1صفحة  21/12/2021

397مستجده

8باقٌة

8من الخارج

413جملة

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
هالحظاتاالســــــــــــنم

طالب هستجدون : اوال 
ازهار ناجى مراد عبدالعزٌز دوالى16676

ازهار نجم الدٌن محمد ابو بكر 16677

اسراء ابراهٌم محروس على الشٌخ16678

اسراء احمد شحاته ابراهٌم ابو مصطفى16679

اسراء اشرف على االخناوى16680

اسراء اٌمن التهامى بدر16681

اسراء اٌهاب عبدالرؤف الغفٌفى16682

اسراء حامد السٌد خفاجى16683

اسراء ربٌع احمد عبدالحً سالمه 16684

اسراء رضا احمد البربرى الشرٌف16685

اسراء رمزى عبدالمجٌد البحٌرى16686

اسراء رمضان عبدالسالم ابو مصطفى 16687

اسراء صالح محمد البرادعى16688

الثقافه العلميه للطفل+جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثاسراء عبدالعظٌم محمد السٌد عبدالكرٌم16689

اسراء عطٌة مصطفى محمد سلٌمان16690

اسراء عمار محمد غنام16691

اسراء مبروك ٌونس الطنطاوي16692

اسراء محمد ابراهٌم عبد القادر16693

اسراء محمد االمام االمام سلٌمان16694

اسراء محمد السٌد احمد ابو مٌه16695

امراض االطفال وتمريضهماسراء محمد حسٌن صالح حامد16696

اسراء مسعد لطفى محمد على16697

اسراء نبٌل احمد محمد حجاب16698

اسراء وجدى السٌد السٌد الشرقاوى16699

اسالم ابراهٌم عبدالسالم فرج16700

عدد 

الطالبات

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



17 من 2صفحة  21/12/2021

397مستجده

8باقٌة

8من الخارج

413جملة

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
هالحظاتاالســــــــــــنم

عدد 

الطالبات

اسالم السعٌد محمد المغرب16701ً

اسالم السٌد عبدالمجٌد زبٌب16702

اسالم جابر محمد قطب غانم16703

اسالم خالد كمال عبد الهادى قابٌل16704

اسالم صبحى عبد هللا حموده16705

اسماء ابو العز سالم على ابو عمر16706

اسماء احمد محمد اسماعٌل16707

اسماء اشرف عبدالحمٌد سلٌم16708

اسماء جالل عبدالعظٌم على عمٌش16709

اسماء خمٌس عبدالسالم محمود ابوسلٌم16710

اسماء رجب معوض متولى بدوى16711

اسماء سامى عبدالحمٌد ندا البنا16712

اسماء سامى محمود احمد السودانى16713

ثانيه(2)تدريس مصغراسماء محمد السٌد شكر16714

اسماء محمد ربٌع ابوالسعود16715

اسٌل سامح عمر بدٌوى الغباشى16716

افنان محمد رضا على على رمضان16717

افنان مصطفى احمد زعبل16718

االء اسامه فاروق محمد الزفتاوى16719

االء حامد عبد العزٌز جعفر16720

االء حماده محمد السٌد العزب16721

االء سالمه داود زلط16722

االء عماد محمد احمد المسٌرى16723

االء كرم ابراهٌم عرابى16724

االء محمد بهٌج الزناتى16725

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



17 من 3صفحة  21/12/2021
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عدد 

الطالبات

االء محمد محمد السعٌد حجازى16726

امراض االطفال وتمريضهمالهام ابو بكر ابراهٌم ابو بكر الحشاش16727

(1)طرق تعليم الطفل+جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثامال حماده حمدٌن ابو منه 16728

امانى رضا فخر الدٌن محمود16729

امراض االطفال وتمريضهمامانى كمال عبد الباسط ابراهٌم منصور16730

جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديث+امراض االطفال وتمريضهمامانى محمد حسن لقوشه16731

امل احمد متولى اسماعٌل الجمل16732

امل اشرف السٌد شلبى16733

امل رافت محمد محمد سعد16734

امل محمد اسماعٌل عبٌد16735

امراض االطفال وتمريضهمامل محمد محمد احمد جدٌانه16736

امل ممدوح محمد غٌط16737

امنٌه ربٌع ابو الٌزٌد على16738

امنٌه زكى محمد االرنانوطى16739

امنٌه سعد محمد فؤاد النوسانى16740

امنٌه طارق عبدالحمٌد احمد زٌاده16741

امنٌه عادل عبدالمنعم محمد الصاوي16742

امنٌه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شلب16743ً

امنٌه فاروق على ابودٌغم16744

امنٌه محمد البطال صالح16745

امنٌه محمد كامل محمد محمود16746

امٌره ابراهٌم سعٌد ابراهٌم حشٌش16747

امٌره ابراهٌم عبد العال حسن حجاج16748

امٌره اسامه محمد حسٌن16749

امٌره حسٌن احمد عبد الجواد عوض16750

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
هالحظاتاالســــــــــــنم

عدد 

الطالبات

امٌره رأفت مرسى احمد راره16751

امٌره رمضان حامد محمد الحداد16752

امٌره سالم شحاته ابوموج16753

امٌره عادل محمد قاسم16754

(1)طرق تعليم الطفلامٌره فرٌد حامد محمد كاشف16755

امٌره محمد احمد محمد طنش16756

امٌره محمد محمود محمد عثمان16757

امٌنه احمد محمد العرٌنى16758

امٌنه المصلحى عبدالعزٌز المصلحى عامر16759

اٌمان احمد محمد البندارى فوده16760

اٌمان السٌد محمد القطب البلط16761

اٌمان حسن محمد الشناوى16762

اٌمان سامى محمد السٌد محمد16763

اٌمان سعٌد ابراهٌم عبدالنبى شرف الدٌن16764

اٌمان عاطف محمد االودن16765

الثقافة العلمية للطفل+ جغرافية مصر - تاريخ مصر الحديث اٌمان عباس محمود عبدالمجٌد سلٌمان16766

اٌمان عبد السالم عبد العزٌز احمد شهاب16767

اٌمان عبد الفتاح منصور المغربى16768

اٌمان عبدالحمٌد على نصار16769

اٌمان على فتحى نصر السنباطى16770

اٌمان على محمد كامل عٌد16771

جغرافية مصر - تاريخ مصر الحديث اٌمان مصطفى السٌد حمٌده16772

اٌمان مصطفى صالح محمد16773

اٌمان نصر محمد الموج16774ً

اٌه احمد محمد نبٌه الشرقاوى16775

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
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عدد 

الطالبات

اٌه البٌومى احمد البٌومى16776

اٌه السٌد عبدالرازق السٌد الطوٌل16777

اٌه جمال ابراهٌم ابراهٌم شاهٌن16778

اٌه حماده عطٌه على الوكٌل16779

اٌه رافت ابراهٌم عبد الرؤف فاٌد16780

اٌه سلٌمان احمد سلٌمان وهدان16781

اٌه شٌحه محمد شٌحه16782

اٌه طه محمد محمد الشاذلى16783

اٌه عارف احمد العٌونى16784

جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثاٌه عبد الغنى ابراهٌم عبد الغنى محمد16785

اٌه عبدالحمٌد حمدان العٌسوى16786

جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثاٌه على ابراهٌم على هٌكل16787

الثقافه العلميه للطفلاٌه فاروق الملٌجى ٌونس سكر16788

امراض االطفال وتمريضهماٌه محمد ابراهٌم فوده16789

اٌه محمد المتولى موسى هجرس16790

اٌه محمد عبدالحلٌم السٌد صبره16791

اٌه محمد عبدالعزٌز شعبان16792

اٌه محمد عبدالهادى العرسه16793

اٌه مصطفى السٌد عٌسى رداد16794

اٌه مصطفى عبدالغنى سٌد احمد16795

اٌه مصطفى فاروق الشٌخ على16796

اٌه ولٌد فرج هللا السٌد شهود16797

باسنت محمد سعٌد عالم16798

بثٌنه محمد مخٌمر مخٌمر الشٌخ16799

بسمه البسٌونى البسٌونى عٌد الباز16800

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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397مستجده
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2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
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عدد 

الطالبات

بسمه طه المحمدى مراد16801

بسمه محمد ابراهٌم عبد الجواد16802

بسمه محمد مصطفى عامر مصطفى16803

بسمه ٌحٌى حامد الجمٌصى16804

بسنت اشرف محمود احمد النادى16805

بسنت السٌد بدوى ابوسنه16806

بسنت محمد الزغبً البطوٌسً قدٌس16807

بسنت محمد سٌد على محمد16808

تسنٌم اٌهاب محمد الجمال16809

ثناء محمد عبد الغفور محمد اسماعٌل16810

جهاد ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم ابو شنب16811

جهاد ابراهٌم محمد احمد الدرٌنى16812

جهاد عماد ابوالعال ابوالعال ابوشنب16813

جهاد محمد محمدابوالنصر السٌد رمضان16814

جٌهان عبدالناصر االحمدى شرف الدٌن عفر16815

حبٌبه اشرف عطٌه صٌام16816

الثقافه العلميه للطفلحبٌبه مصطفى محمد صبرى سعود16817

حنان طارق على محمد الدٌب16818

حنان مسعد عنتر فؤاد16819

خلود ابراهٌم احمد حسٌن المال16820

خلود رمضان السعٌد ابو حسن16821

خلود محمد عبدالغنى ابوشعٌشع رمٌح16822

خلود محمد على عوض16823

دعاء مصطفى جمال محمود المهدى16824

جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثدنٌا الدسوقى زكرٌا ابراهٌم زٌدان16825

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
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عدد 

الطالبات

دنٌا محمد عبدالسمٌع فوده16826

دٌنا الششتاوى عطٌه صادومه16827

جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثدٌنا خالد جبر مصلحى قندٌل16828

دٌنا عبد الحمٌد زٌن العرب العبد16829

دٌنا عبد هللا محمد عبدهللا نجم16830

دٌنا عبد هللا محمد فرج16831

دٌنا هانى السٌد عبدالفتاح16832

رانٌا رمضان محمد عبد العزٌز 16833

رانٌا نشأت ابراهٌم السٌد حسن16834

رحاب ممتاز رمضان الجندى16835

رشا مصطفى فاروق مصطفى16836

رضوى رضا عطٌه محمد عبدالعاطى16837

رضوى ٌوسف محمد محفوظ16838

رغده رجاء محمد ابراهٌم السنبختى16839

رواء محمود ابو الٌزٌد عطٌه16840

روان ابراهٌم مسعد ابراهٌم فوده16841

روان اشرف محمد العزب الخولى16842

روان عبدالمجٌد عبدالحمٌد سراج16843

روان عبدالمنعم سالمه سالمه16844

روان محمد اسماعٌل احمد الخٌوطى16845

روان مصطفى غازى عبدالعزٌز16846

روضه احمد سٌد احمد16847

رومٌساء ناجى السٌد خلٌفه16848

روٌدا عبدالقادر مصطفى شلش16849

رٌم عبد الفتاح عبدالفتاح تعٌلب16850

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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عدد 

الطالبات

رٌم محمد على ابوالمعاطى تركى16851

رٌم ناصر عبدالغنى حسن عوٌس16852

رٌماس جمال السعٌد عبدالعزٌز الصٌاد16853

زٌنب السٌد عبدالسالم الشنشوري16854

زٌنب السٌد محمد السٌد مسعد16855

زٌنب حسٌن صالح البدراوى16856

زٌنب سعد محمد زكى فره16857

زٌنب عٌد سعٌد السٌد السرسناوى16858

زٌنب محمد محمد دشٌش16859

ساره اشرف محمد سعد رمضان16860

ساره المغربى محمد العلٌمى16861

ساره عادل عبد النبى صالح16862

ساره عالء عبدالمولى وهبه الشرقاوى16863

ساره عماد محمد محمد رجب16864

(اللغه االنجليزيه الغراض خاصه ثانيه)+الثقافه العلميه للطفلسعاد احمد زغلول حافظ16865

سعدٌه السٌد محمد السٌد الساهى16866

سلسبٌال محمد عبدهللا حسن عثمان16867

امراض االطفال وتمريضهمسلمى اسماعٌل محمود القرش16868

سلمى رمضان محمد العٌسوى16869

سلمى عبداللطٌف مصطفى عبداللطٌف السندٌونى16870

امراض االطفال وتمريضهمسلمى فتحى رجب كتكت16871

سلمى فتوح ابراهٌم فتوح جعفر16872

سماح زٌدان عبدالمطلب ابو رٌه16873

سمٌه السٌد محى الدٌن القٌط16874

الثقافه العلميه للطفل+جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثسمٌه مصطفى محمد اباصٌرى مصطفى16875

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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عدد 

الطالبات

سندس ربٌع المرسى عبدالرازق صالح 16876

جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثسهام محمد فرج البٌلى فرج السودانى16877

سهٌر مصطفى سعد الشناوى16878

سهٌله صالح السعٌد وفا16879

سهٌله محمد ماهر الشرملسى16880

شروق اشرف عبدالقادر محمود شوشان16881

شروق السٌد عبدالفتاح الرفاعى غالى16882

شروق رافت ابراهٌم عوض16883

شروق سامى محمد شاكر ابو عاصى16884

شروق فهمى محمد التراس16885

الثقافه العلميه للطفلشروق محمد ابراهٌم الحشاش16886

الثقافه العلميه للطفلشروق محمد حامد فاخر16887

شروق محمد خلٌفه الهٌطل16888

شرٌن عصام حسن حسن الشاذلى16889

شرٌن محمد ابراهٌم الحبٌب16890ً

شٌرٌن ابراهٌم مصطفى ابراهٌم الكسبانى16891

شٌماء احمد على النجار16892

شٌماء اسماعٌل عبدالعزٌز اسماعٌل الجزار16893

شٌماء سالم محمد محمود القبانى16894

شٌماء عبد هللا رٌاض ابو المعاطى البحراوى16895

شٌماء محفوظ محمود خلٌل16896

شٌماء محمد ٌوسف الدواخلى16897

شٌماء نبٌه محمد لعج16898

شٌماء ٌاسر احمد عبدالسالم16899

الثقافه العلميه للطفل+جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثصباح حلمً حلمً مطاوع16900

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



17 من 10صفحة  21/12/2021

397مستجده

8باقٌة

8من الخارج

413جملة

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
هالحظاتاالســــــــــــنم

عدد 

الطالبات

صفا سعٌد بهرام محمد الجعان16901

صفاء اٌمن محمد السٌد عامر16902

ضحى عاطف السعٌد شقٌم16903

عبٌر عبدالحلٌم محمد عبد الحلٌم16904

عبٌر محمد حلمى بربر16905

الثقافه العلميه للطفلعزه عبدالحمٌد محمد التهامً محمد فرج16906

عزه على احمد المعداوى غانم 16907

عال عبد الحلٌم ابراهٌم عبدالحلٌم حوام16908

عال عصام محمد عبد الرحمن عٌد16909

عال محمد عبد الجواد ابوفوده16910

علٌاء فارس الحسٌنً محمد شعالن 16911

غاده محمد عبد هللا الششتاوى16912

فاتن مصطفى عبدهللا بسٌونى الصردى16913

فاطمه ابراهٌم محمد الصباغ16914

فاطمه احمد عبدالغنً عبدالبر16915

الثقافه العلميه للطفلفاطمه احمد محمد احمد ابوزٌد16916

فاطمه الزهراء محمود محمد البلتاجى16917

فاطمه السٌد محمد عبد هللا عطٌه16918

الثقافه العلميه للطفلفاطمه جمعه فؤاد رواش جبر16919

فاطمه صابر عبد الجابر عٌسى16920

فاطمه عبدالخالق على الثلث16921

فاطمه محمد عبدالسالم الوكٌل16922

فاطمه محمد وجٌه مرسى عزالعرب16923

فاطمه مصطفى الغرٌب الماح16924ً

فاطمه نور الدٌن عبداللطٌف محمود جماد16925

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



17 من 11صفحة  21/12/2021

397مستجده

8باقٌة

8من الخارج

413جملة

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
هالحظاتاالســــــــــــنم

عدد 

الطالبات

فٌروز محمد القطب القواس16926

فرحه عبدالحمٌد مصطفى الحبٌشى16927

فرٌده احمد دمٌر محمد عبدالنبى16928

امراض االطفال وتمريضهم+الثقافه العلميه للطفلفرٌده نور الدٌن حسن الذهب16929ً

فرٌده ٌاسر عمر بدٌوى الغباشى16930

كامٌلٌا احمد فوزى محمد اسماعٌل16931

المٌس رأفت محمد السٌد عامر16932

لمٌاء احمد محمد الحفن16933ً

لٌلى سناء ابراهٌم عطٌه16934

لٌنه رضا طلعت فرٌد موسى16935

مادلٌن جرجس بخٌت جرجس16936

مارتٌنا وجدى سعد عزمى16937

مارٌنا وهبه اٌوب وهبه مٌخائٌل16938

مروه ابوالسعود صدٌق محمود المشاقى16939

مروه حسام عبد الفتاح االدشٌهى16940

مروه رجب محمود منصور مصطفى16941

مروه عبد الوهاب المتولى رٌاض الشناوى16942

مروه عبدالفتاح محمد عبدالفتاح حنفى16943

مرٌم ابراهٌم شوقى البجالتى16944

مرٌم اشرف السعٌد علوان16945

مرٌم سلٌمان عبدالرازق سلٌمان حسٌن16946

مرٌم سلٌمان عبدالمسٌح سلٌمان مسٌحه16947

مرٌم عادل محمود سلٌمان عٌد16948

مرٌم محمد عبدالرحٌم المدلع16949

امراض االطفال وتمريضهم+سيكولوجيه اللعب للطفلمرٌم محمد على على سالم16950

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



17 من 12صفحة  21/12/2021

397مستجده

8باقٌة

8من الخارج

413جملة

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
هالحظاتاالســــــــــــنم

عدد 

الطالبات

الثقافه العلميه للطفلمرٌم محمد محمد عبد الخالق حماد16951

مرٌم محمود ضٌاء محمد سلٌمان16952

مرٌم هانى عبدالسمٌع حسٌن16953

منار اشرف محمد سعد والى16954

منار السٌد عبدالعزٌز ابوزٌد16955

منار السٌد عبدالعزٌز الصفطاوى16956

منار السٌد فتحً رزق الجبالً 16957

منار جمال السعٌد ٌوسف عٌسى16958

منار جمال زكرٌا ابراهٌم المنسى16959

منار ضٌاء محمد خفاجى16960

منار عبد الخالق الشواتفى محمد زعقوق16961

الثقافه العلميه للطفلمنار على على المزٌن16962

منار محمد عبد هللا ابوستٌت16963

منه هللا اشرف محمد عبدالحمٌد صالح16964

منه هللا حمدى السٌد السٌد عامر16965

منه هللا عادل عبدالمقتدر محمد السعدنى16966

منه مجدى عبدالنبى ابوزٌد ابوفدان16967

منى حامد محمود حلمى حامد16968

منى عبدلغنى محمد الشهاوى شحاته16969

منى عوض المحمدى احمد16970

مها ربٌع محمد محمد رٌحان16971

مها محمود محمد ابراهٌم النصٌرى16972

مهرائٌل لطٌف ابراهٌم رزق16973

مى ابراهٌم محمد نورالدٌن شحاته16974

مى احمد محمد جمعه16975

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



17 من 13صفحة  21/12/2021

397مستجده

8باقٌة

8من الخارج

413جملة

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
هالحظاتاالســــــــــــنم

عدد 

الطالبات

مى المتولى حسٌن الدحدوح16976

مى سعٌد مصطفى ملحه16977

مى عاصم عبدهللا عبدالمجٌد16978

مى عبدالجلٌل محمد ابوجبٌن16979

مى محمد عبد الرحمن محمود الرشٌدى16980

مى محمود محمد السباعى رضوان16981

مٌاده اٌمن حسن عثمان الفقى16982

مٌاده محمود سلٌمان ابراهٌم16983

مٌرنا اشرف فوزى زاهر16984

مٌرنا غازى سعد غازى القرضاوى16985

مٌرنا هانى انور الدسوقى16986

الثقافه العلميه للطفلنادٌه السٌد عبد المحسن ابو طالب16987

نجالء محمد عبدالعزٌز نبوى النجار16988

الثقافه العلميه للطفلندا السٌد السٌد صالح16989

ندا محمد هالل ابراهٌم متولى16990

ندى ابوالحسن فتوح شحاته سلٌم16991

امراض االطفال وتمريضهمندى احمد عبدالفتاح محمد الزٌات16992

ندى احمد محمد همام احمد16993

ندى اسماعٌل محمد راشد عبادٌه16994

ندى اٌمن على عبدالمنعم الكٌال16995

ندى طارق زكرٌا السٌد رجب16996

ندى عصام سلٌمان محمد رضوان16997

ندى على محمد على ابراهٌم عمرو16998

ندى على محمود الغنٌمى16999

ندى محمد رضا ٌوسف المنسى البقرى17000

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



17 من 14صفحة  21/12/2021

397مستجده

8باقٌة

8من الخارج

413جملة

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
هالحظاتاالســــــــــــنم

عدد 

الطالبات

ندى مصطفى احمد عبده زقزوق17001

ندى مصطفى المرسى على الخواص17002
الدين +اللغه العربيه+التربيه الوالديه لالطفال+صحه نفسيه وارشاد نفسى للطفل+(2)طرق تعليم الطفل)مستجده فى 

فنون تشكيلية للطفل +التربيه المتحفيه للطفل+علم النفس الفسيولوجى+مكتبات االطفال+والقضايا المعاصره للطفل

(اللغه االنجليزيه الغراض خاصه ثانيه)+

ندٌن احمد عبدهللا احمد مرسى ابوالفضل17003

جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثنرمٌن ابراهٌم امٌن محمد ابوزٌد17004

نرمٌن صالح عبد المنعم محمد سرور17005

نعمه محمد احمد نجا النجار17006

(1)طرق تعليم الطفلنغم محمد متولى مقبول17007

الثقافه العلميه للطفلنهى عبد الفتاح محمد العبد17008

امراض االطفال وتمريضهمنهى محمد الزكى العباسى17009

نور اشرف جمٌل محمد فهمى17010

الثقافه العلميه للطفلنور هشام صالح الدٌن مصطفى حسٌن17011

نورا احمد برعى راضى17012

نورا رمضان منصور احمد منصور17013

نورهان ابراهٌم ٌسرى محمد الرفاعى17014

نورهان سمٌر السعٌد المزٌن17015

نورهان عبد الرحٌم محمد الدسوقى17016

امراض االطفال وتمريضهم+جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثنورهان عصام عبدالحمٌد صابر مرعى17017

نورهان محمد السٌد شلبى17018

نورهان محمد عبد الخالق محمد السٌد17019

نورهان محمد عبدالعزٌز ٌونس محمد17020

نورهان محمود عبد الحمٌد الصاوى ضباش17021

نورهان ٌاسرعبدالفتاح جبر على17022

نٌره حسن محمد حسنٌن جمٌل17023

نٌره عبدالرحٌم رجب عبدالرحٌم17024

نٌره عبدالمنعم محمد شبل حمد17025

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



17 من 15صفحة  21/12/2021

397مستجده

8باقٌة

8من الخارج

413جملة

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
هالحظاتاالســــــــــــنم

عدد 

الطالبات

نٌره على طه على ابراهٌم محمد17026

الثقافه العلميه للطفلهاجر انٌس سٌد احمد محمد ابوشادى17027

هاجر حسٌن الكومى االودن17028

هاجر دٌاب جالل احمد الشازلى17029

هاجر عبد الحكٌم عامر محمد عبد النبى17030

هاجر عصام طلعت عبدالستار عبدالحمٌد17031

هاجر محمد احمد عبد الفتاح17032

هاله محمد انٌس الوردانى البدرى17033

هامٌس طارق خلٌل االودن17034

هاٌدى هشام السٌد الرفاعى17035

هبه هللا فؤاد عبدالرحمن محمد سالم17036

هبه هللا محمد محمد عبد اال17037

هبه مجدى السعٌد الحنفى شكٌل17038

هبه محمد رضا عبدالعزٌز بكر17039

هبه محمد سلٌمان حسٌن الهوارى17040

جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثهدٌر رمضان سلٌم على السٌد17041

هدٌر سالمه ابراهٌم محمد دٌكو17042

هدٌر عبد العلٌم سعد الشال17043

هدٌر عزت ابراهٌم عبداللطٌف 17044

هدٌر عصام عبدالمنعم ابراهٌم17045

هدٌر عٌد محمد محمد حماد17046

امراض االطفال وتمريضهمهناء محمد محمد السٌد القاضى17047

هند عادل عبدالفتاح البٌومى17048

هند عماد شكرى عرفه هاشم17049

هوٌدا جمال عبدالنبى احمد القٌصر17050

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



17 من 16صفحة  21/12/2021

397مستجده

8باقٌة

8من الخارج

413جملة

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
هالحظاتاالســــــــــــنم

عدد 

الطالبات

هٌام محمد كمال محمد خضر17051

وجٌهه سمٌر سلٌمان سٌدهم17052

وحٌده السٌد سٌد احمد بلتاجى مزروع17053

وفاء عبد العلٌم احمد الشهاوى17054

وفاء محمد ابراهٌم محمد اللٌثى17055

وفاء محمد احمد الجناٌنى17056

والء عادل عطٌه محمد االشمونى17057

والء محمد عطٌه شٌخ احمد17058

والء مصطفى محمد محمد17059

ٌارا محمد فؤاد محمد السٌد17060

ٌارا ٌوسف عبدالرحمن هالل17061

جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثٌاسمٌن رضا محمود عبد المجٌد الصوالحى17062

ٌاسمٌن على احمد عبدالعزٌز17063

امراض االطفال وتمريضهم+جغرافيه مصر-تاريخ مصر الحديثٌاسمٌن عماد الدٌن ابراهٌم على17064

امراض االطفال وتمريضهمٌاسمٌن محمد عبد الرازق دعبس17065

ٌاسمٌن محمد عطٌه عبده17066

ٌاسمٌن ممدوح مصطفى هاللى17067

ٌاسمٌن منصورالسٌد محمود حمٌد17068

ٌاسمٌن نجٌب ٌاسٌن عبدالرسول قاسم17069

ٌسرا حسٌن ابراهٌم محمد صادق17070

ٌوأنا امٌل لطفى فهمى رزق17071

ٌوستٌنا ٌوسف ودٌع مسٌحه17072

طالب باقون لالعادة: ثانيا 

اسراء عادل ابراهٌم عبدالستار17075

سيكولوجيه الفئات الخاصهاٌه مبروك محمد قندٌل17076

الفكر التربوى +اللغه االنجليزيه+طرق تدريس الفئات الخاصه+الفنون التشكيليه لالطفال

التربيه وقضايا +برامج ومناهج طفل الروضه+الفروق الفرديه والقياس النفسي للطفل+وتطبيقاته

(اداره مراكز التعلم للطفل ثانيه)+سيكولوجيه الفئات الخاصه+التربيه االبداعيه لالطفال+العصر

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالبات الفرقة الرابعة  شعبة رياض االطفال   
هالحظاتاالســــــــــــنم

عدد 

الطالبات

التربيه وقضايا العصردنٌا سعٌد محمد عبدالنبى الشرقاوى17077

(2)طرق تعليم الطفلدٌنا مصطفى حسن معوض السٌد17078

سلمى مصطفى كمال الصواف17079

التربيه وقضايا العصرندا ابراهٌم ربٌع محمد جبر17080

(قصص وحكايات االطفال ثالثه)+جميع الموادهاجر خالد محمد رزق الماضى17081

هاٌدى احمد ناصر عبدالرحمن المرس17082

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه اوىل:ثالثا 
علم النفس الفسيولوجى+صحه نفسيه وارشاد نفسى للطفلٌارا جمال متولى عشب17083

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه ثانيه:رابعا 
(امراض االطفال وتمريضهم ثالثه)+مكتبات االطفالنور خالد عبدالمنعم محمود ابوصلٌحه17084

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه ثالثه واخرية:خامسا 
سيكولوجيه الفئات الخاصه+التربيه المتحفيه للطفلاٌه احمد ابراهٌم ابوعبده17085

(الئحه قدميه)طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج حىت النجاح:سادسا 
اسالم عبدالعظٌم احمد احمد غز17086

دٌنا محمد عبدالسالم سالمه17087

فاطمه عبدالعزٌز محمد نصٌر17088

مها عبدالرحٌم عبدالستار البدوي17089

موسيقى واناشيد+ طرق تدريس نٌفٌن على هللا السٌد شقا17090

الطرق العلميه لدراسه +االرشاد والتوجيه النفسى والتربوى+علم نفس اكلينيكى لالطفال

لغه )+علم نفس تعليمى+االصول االجتماعيه والثقافيه للتربيه+سيكولوجيه االبداع عند االطفال+الطفل

(عربيه وتربيه دينيه ثالثه

مهارات يدويه وفنيه+لغه عربيه وتربيه دينيه

طرق تدريس الفئات +الفنون التشكيليه لالطفال+صحه نفسيه وارشاد نفسى للطفل)جميع المواد ماعدا

التربيه االبداعيه +الفروق الفرديه والقياس النفسي للطفل+الفكر التربوى وتطبيقاته+الخاصه

(تدريب ميدانى+سيكولوجيه الفئات الخاصه+لالطفال

الفكرالتربوى +مكتبات االطفال+الدين والقضايا المعاصره للطفل+(2)طرق تعليم الطفل

برامج ومناهج طفل الروضه+وتطبيقاته

وسائل +مناهج+سيكولوجيه االبداع عند االطفال+موسيقى واناشيد+لغه عربيه وتربيه دينيه

تربيه عمليه+علم نفس تعليمى+تعليميه

(قياس نفسي لالطفال ثالثة )+ موسيقى واناشيد 

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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