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كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

تدریب میدانى/المادهاالولىالطالبات المقیدات بالفرقة توقیعفوكش

٢٠١١/٢٠١٢للعام 
٢٠١٢:    /     /التاریخ 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
ابرار على محمد الشمرانى                  باقیھ١1001
اسراء ابراھیم عبده على جابرمستجده٢1002
محمد رشاداسراء السید الحسینىمستجده٣1003
اسراء أمین السید علي حسنمستجده٤1004
اسراء سید عبد الحافظ عبد الحكممستجده٥1005
اسراء عبد العزیز احمد ابراھیم مستجده٦1006
اسراء عبد العظیم أحمد عباسمستجده٧1007
اسراء عثمان محمد شلبىمستجده٨1008
د خلف هللاسراء عزت فؤامستجده٩1009

اسراء على حسین محمد یوسفمستجده١٠1010
اسراء مدحت عاشور عیدمستجده١١1011
اسالم الشحات احمد احمد وادىمستجده١٢1012
اسالم لطفى ابو العزم عبد الرحمنمستجده١٣1013
اسماء ابو بكر سلیمان عفیفي مستجده١٤1014
اعیل فؤاد قندیلاسماء اسممستجده١٥1015
اسماء حسن عبد الرحمن محمدمستجده١٦1016
اسماء رضا السید محمد ابو سریعمستجده١٧1017
اسماء سید عبد العظیم غیتھمستجده١٨1018
اسماء صابر ابراھیم ھریدىمستجده١٩1019
اسماء عبدالمنعم عبدالقادر محمودمستجده٢٠1020
اسماء عبدالناصر فرید نوارمستجده٢١1021
اسماء عطیة عبده عطیة الخوليمستجده٢٢1022
اسماء على راغب غریب                            مستجده٢٣1023
اسماء على محمد احمدمستجده٢٤1024
اسماء محمود عبد الوھاب على مستجده٢٥1025

ـ١: مالحظ :                     عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                                                   غیاب 

:االجمالى 



-٢ -

كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

تدریب میدانى:الماده كشوف توقیع الطالبات المقیدات بالفرقة االولى

٢٠١١/٢٠١٢للعام 
٢٠١٢:     /        /التاریخ

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
اسماء مصطفي محمد عبد هللامستجده١1026
اسماء ھشام مأمون محمدمستجده٢1027
یز محمداسماء یحى عبد العزمستجده٣1028
االء صالح الدین على خلیلمستجده٤1029
االء محمد اسماعیل السید احمد سالممستجده٥1030
االء محمد سعد محمد دیبمستجده٦1031
الشیماء احمد عبد الحمید محمدمستجده٧1032
الشیماء ھالل ابراھیم ابراھیم ھاللمستجده٨1033
سعید جوده عبد الحمید سالمام محمدمستجده٩1034

امال جاب هللا جاب هللا سید احمدمستجده١٠1035
امانى بیومي سمیر بیومي منصورمستجده١١1036
امانى راضى قرنى مرسىمستجده١٢1037
امانى على عبد العال قرنىمستجده١٣1038
امانى محمد ابراھیم عبدالعزیزمستجده١٤1039
امانى محمد نایل السیدمستجده١٥1040
امنھ السید محمد السید یوسفمستجده١٦1041
امنیھ ایسر عبدالرحیم عبدالحمید موسىمستجده١٧1042
امنیھ طارق محمد أبوھیبھمستجده١٨1043
امنیھ عصام محمد عبد المقصودمستجده١٩1044
امنیھ محمد محمد محمودمستجده٢٠1045
امیره ابو الیزید مصطفى رمیحمستجده٢١1046
امیره احمد محمد عبدالقادرمستجده٢٢1047
امیره اشرف على حسینمستجده٢٣1048
امیره عادل طھ ابو عیادمستجده٢٤1049
امیره عبد الفتاح السید عیدمستجده٢٥1050

ـ١: مالحظ :                                  عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                                                   غیاب 

:االجمالى 
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كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

تدریب میدانى:الماده ع الطالبات المقیدات بالفرقة االولىكشوف توقی

٢٠١٢//  :التاریخ ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
امیره عبد الوھاب السید عبد الجلیلمستجده١1051
میره محمد رضا سید حسنامستجده٢1052
امیره محمد محمود عیسى دیابمستجده٣1053
حولتامیمھ امجد عطیھ احمدباقیھ٤1054
امیمھ صبري عبد الرسول سید أحمدمستجده٥1055
جابر نجیب ابراھیمىانجمستجده٦1056
انجى عبد النبى عبد الحمید سالممستجده٧1057
ات على ابراھیم خلیلایمستجده٨1058
ایات مجدى رجب اسماعیلمستجده٩1059

ایات محمود سعید محمدمستجده١٠1060
ایریني رمزي تلمیذ مرقولي عطیةمستجده١١1061
ایمان حسن سالمة محمدمستجده١٢1062
ایمان حمدى صالح أمین محمدمستجده١٣1063
محمدایمان خلیل احمدمستجده١٤1064
ایمان ربیع عبد الحكیم صادقمستجده١٥1065
ایمان سمیر عبدالمنعم فایدمستجده١٦1066
ایمان صابر حامد حسنمستجده١٧1067
ایمان عبد التواب عبد الباقى عبد المقصودمستجده١٨1068
ایمان عبدالفتاح على محمد على العایدىمستجده١٩1069
ایمان فوزي عبد هللا القصاصهمستجد٢٠1070
ایمان محمد حسن العساسمستجده٢١1071
ایمان محمد عبد الحكیم محمد النقاشمستجده٢٢1072
ایمان مختار السید عبد الفتاحمستجده٢٣1073
ایمان مرسى عبد السالم عامرمستجده٢٤1074
ایھ ابو شادى الحسینى أبو شادىمستجده٢٥1075

ـ١: مالحظ :                                                                            عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                                                   غیاب 

:االجمالى 
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كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

تدریب میدانى:الماده كشوف توقیع الطالبات المقیدات بالفرقة االولى

٢٠١٢//  :التاریخ ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
احمد محمد فضلایھمستجده١1076
ایھ احمد نظیر محمدمستجده٢1077
ایھ هللا خیرى على عوضمستجده٣1078
ایھ حسن محمود اسماعیل                            مستجده٤1079
ایھ حمدى محمود احمد المشطاوىمستجده٥1080
ایھ خالف حمیده سیدمستجده٦1081
ب عبدالوھاب عبدالكریمایھ رجمستجده٧1082
ایھ سامي عبد المقصود ابراھیم القبیدىمستجده٨1083
ایھ سعد الدین محمد احمد السداوىمستجده٩1084

ایھ عبد الرازق محمد الیاسمستجده١٠1085
ایھ عبد الرحمن زكى امینمستجده١١1086
ایھ عبد ربھ ابراھیم عبد ربھمستجده١٢1087
ایھ عالء زكریا عبد الحمیدمستجده١٣1088
ایھ على خلف احمد احمد ھماممستجده١٤1089
ایھ على عبد اللطیف على دغیدىمستجده١٥1090
ایھ مجدى رجب محمدمستجده١٦1091
ایھ محمد انصارى محمدمستجده١٧1092
ایھ محمد سلیمان اماممستجده١٨1093
ایھ محمد ضیف محمد صقرمستجده١٩1094
ایھ محمد عبدالمقصود ناصفمستجده٢٠1095
ایھ محمد مصطفى على مواھب           مستجده٢١1096
ایھ محمود محمد البلتاجىمستجده٢٢1097
بثینھ مصطفى على رمضانمستجده٢٣1098
بسمھ حسین محمد زكىمستجده٢٤1099
محمد شكرى السیدشاھینبسمھ مستجده٢٥1100

ـ١: مالحظ :                                                                            عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                                                   غیاب 

:االجمالى 
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كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

تدریب میدانى:الماده كشوف توقیع الطالبات المقیدات بالفرقة االولى

٢٠١٢/: /   التاریخ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
بھیثھ محمد عابدین احمدمستجده١1101
تسنیم احمد عبد الرحمن عبد اللطیفمستجده٢1102
ثویبة طھ عبد المنعم الحلفاويمستجده٣1103
جماالت محمد كمال الدین حسین سعدةمستجده٤1104
جمیلھ رمزى غریب حامدمستجده٥1105
ر احمد خلیل عمارهجھاد سمیمستجده٦1106
جھاد فتحى عبد النبى علىمستجده٧1107
جھاد محمد سید سلیمان الخوليمستجده٨1108
جومانا محمد محمود عليمستجده٩1109

حسناء سمیر انور علىمستجده١٠1110
حنان عبد الوھاب محمد جاد الحفناوىمستجده١١1111
سید احمدخدیجھ احمد مستجده١٢1112
خدیجھ اشرف شعبان عبد الحمید حسنمستجده١٣1113
خلود السید محمد السید ابراھیم شرباشمستجده١٤1114
خلود عماد الدین مصطفى شعیبمستجده١٥1115
دعاء ابراھیم عبدالفتاح یوسفمستجده١٦1116
دعاء كردى طھ فرجمستجده١٧1117
كمال محمد احمددعاء مستجده١٨1118
دعاء محمد ایمن عبد هللا                   مستجده١٩1119
دعاء محمد مجاھد السیدمستجده٢٠1120
دعاء یسري السید رفاعيمستجده٢١1121
دینا محسن مصطفى محمد مصطفىمستجده٢٢1122
رانا عبد الفتاح احمد عبد الفتاح شوشھمستجده٢٣1123
رحاب صالح عباس محمدمستجده٢٤1124
رحاب عبد الكریم سعید محمد سعیدمستجده٢٥1125

ـ١: مالحظ :                                                                            عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                  غیاب 

:االجمالى 



-٦ -

كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

تدریب میدانى:الماده كشوف توقیع الطالبات المقیدات بالفرقة االولى

٢٠١٢//  :التاریخ ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
رحاب محمود عبد الغنى احمدمستجده١1126
رحمھ اشرف جابر رزقمستجده٢1127
رحمھ طارق عبد المنعم احمدمستجده٣1128
رحمھ محمد درویش عمرانمستجده٤1129
ور ابو احمدرشا منصور عبدالعاطى منصمستجده٥1130
رندا توفیق عبد الحمید محمد محمد علىمستجده٦1131
روان على محمد قندیلمستجده٧1132
ریھام احمد محمود سید                              مستجده٨1133
ریھام ضیاء محمود محمدمستجده٩1134

ریھام عبد الرحمن حسن محمدمستجده١٠1135
ریھام محمد احمد محمد علىمستجده١١1136
ریھام محمد عبد السالم زھرةمستجده١٢1137
ریھام محمود حلمى محمودمستجده١٣1138
زینب ابراھیم محمود السیدمستجده١٤1139
زینب جمعھ حامد الفرجاويمستجده١٥1140
زینب عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ مستجده١٦1141
زینب عطا هللا محمد اسماعیلمستجده١٧1142
زینب قرشى الطاھر حسانینمستجده١٨1143
سارة احمد محمد الصغیرمستجده١٩1144
سارة احمد محمد محمد الحسینيمستجده٢٠1145
حمادة ابو الفتوح سلیمانةسارمستجده٢١1146
سارة حمدي عبد الرحمن سالممستجده٢٢1147
سارة حنا فؤاد طلعتمستجده٢٣1148
سارة ربیع بكرى مصیلحىمستجده٢٤1149
سارة رجب محمد عبدالعالمستجده٢٥1150

ـ١: مالحظ :                                                                            عدد الحاضرین 
ـ٢:                                  غیاب 

:االجمالى 
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كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

تدریب میدانى:الماده كشوف توقیع الطالبات المقیدات بالفرقة االولى

٢٠١٢//   :التاریخ ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
سارة شریف نعمان عبد الجوادمستجده١1151
سارة عبد هللا نعیم حسن شعالنمستجده٢1152
سارة عبد المجید حسن عبد المجیدمستجده٣1153
د عبد الغنيسحر محمد حاممستجده٤1154
سلمى مدین مصطفى انورمستجده٥1155
سلوى عبدالعزیز توفیق الكشكىمستجده٦1156
سماح فھمى محمد سمیر                               مستجده٧1157
سمر شریف محمد طھمستجده٨1158
سمر على الشبراوى على سلیمانمستجده٩1159

ر محمد فتحى الجندىسممستجده١٠1160
سمر ممدوح رشدى الحبیبىمستجده١١1161
سمیة تامر متولى تامرمستجده١٢1162
سناء حسن على حسنمستجده١٣1163
سھیلھ محمود بدیر السید أحمدمستجده١٤1164
سومیھ عزب عزب الدسوقى مدكورمستجده١٥1165
مانشروق سعید صادق سلیمستجده١٦1166
شروق طلعت مھدي محمدمستجده١٧1167
شیخھ بدر یوسف جاسم                         باقیھ١٨1168
شیماء اسماعیل عوض مدكورمستجده١٩1169
شیماء بدر سنوسى شحاتھمستجده٢٠1170
شیماء جمال عبدالحفیظ محمود مستجده٢١1171
تھ محمدشیماء رجب شحامستجده٢٢1172
شیماء محمد عبد المجید احمدمستجده٢٣1173
شیماء مصطفى عبدالمقصود حمادمستجده٢٤1174
شیماء موسى محمود موسىمستجده٢٥1175

ـ١: مالحظ :                                                                            عدد الحاضرین 
ـ٢:          غیاب 

:االجمالى 



-٨ -

كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

تدریب میدانى:الماده كشوف توقیع الطالبات المقیدات بالفرقة االولى

٢٠١٢//  :التاریخ ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
شیماء یوسف على السیدمستجده١1176
صفاء محمود محمد حسنمستجده٢1177
ضحى محمد احمد محمد النزھىمستجده٣1178
د محمد السید محمد منصورعائشھ محممستجده٤1179
عبیر عبده حسن محمودمستجده٥1180
عبیر محمد صالح عبد المجیدمستجده٦1181
عطیات عبدالعزیز عبدالعزیز عطیھمستجده٧1182
عال عادل مصطفى عباس احمدمستجده٨1183
علیاء السید حسن سالم محمدمستجده٩1184

ن محمد احمدعنان حسمستجده١٠1185
غادة عبد السمیع مصطفى جادمستجده١١1186
غاده على حامد الجعلصمستجده١٢1187
فاتن حسن بدوى محجوبمستجده١٣1188
فاتن صالح الدین عبد الغني احمدمستجده١٤1189
فاطمھ الزھراء مجدى عبد الرحیم علىمستجده١٥1190
راء نوبى محمد احمدفاطمھ الزھمستجده١٦1191
فاطمھ حسن عبدالمالك حسنمستجده١٧1192
فاطمھ صبحي عبد الرحمن سویلممستجده١٨1193
فاطمھ صالح عبد الھادى السیدمستجده١٩1194
فاطمھ عبد الفتاح سید احمدمستجده٢٠1195
فاطمھ عالء الدین محمود عليمستجده٢١1196
طمھ محمد شفیق التھامى الشیخفامستجده٢٢1197
فاطمھ محمد فوزى محمدمستجده٢٣1198
فاطمھ یوسف محمد عبد الوھابمستجده٢٤1199
فتحیة السید سند عبد اللطیفمستجده٢٥1200

ـ١: مالحظ :                                                                            عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                                                   غیاب 

:االجمالى 
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كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

ریب میدانىتد: الماده كشوف توقیع الطالبات المقیدات بالفرقة االولى

٢٠١٢//   :التاریخ ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
فوزیھ محمود سید محمدمستجده١1201
فیبي سمیر عبد الملك اسعدمستجده٢1202
ایمكریمان عبده على عبد الدمستجده٣1203
لمیاء عوض محمد عوضمستجده٤1204
لمیاء میھوب احمد عبد الصمدمستجده٥1205
لمیاء ناصف فتحى حبیبمستجده٦1206
لید یا نصحى فؤاد بطرسمستجده٧1207
ماریا ابراھیم سید فناویلمستجده٨1208
مارینا سامى لطیف فھمىمستجده٩1209

ینا ناجى عیسى عوضمارمستجده١٠1210
مرفت معروف حسن حامد القرمانىمستجده١١1211
مروه اشرف وحید الدین حسینمستجده١٢1212
مروه بدر عبدالحكیم عليمستجده١٣1213
مروه خلف عبد الحمید احمد محمدمستجده١٤1214
مروه سامى عبد الرحمن محمدمستجده١٥1215
وه عادل عبد الستار عبد الغنىمرمستجده١٦1216
مریم مصطفى زكى حسنمستجده١٧1217
مریم یحیى صالح عبد الباريمستجده١٨1218
منار عبد الحمید حسین احمدمستجده١٩1219
منار على احمد عبد العلىمستجده٢٠1220
منار محمد محمد احمدمستجده٢١1221
بد الحكیم ریان عبد العزیزمنة هللا عمستجده٢٢1222
منھ هللا محمد حسنى بیومىمستجده٢٣1223
منھ هللا محمد عثمان احمد عثمانمستجده٢٤1224
منھ هللا مصطفى غیطى عبد الرحیممستجده٢٥1225

ـ١: مالحظ :                                                                            عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                                                   غیاب 

:االجمالى 



-١٠ -

كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

تدریب میدانى: اده المكشوف توقیع الطالبات المقیدات بالفرقة االولى

٢٠١٢//  :التاریخ ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
منى السعید عبد هللا عبد الرحمن مستجده١1226
منى عصام محمد محمد علىمستجده٢1227
ي عامر احمدمنى علمستجده٣1228
منى كمال عبد السمیع عفیفى شاھینمستجده٤1229
منى محسن محمود طلبھمستجده٥1230
منى محمد محمود عوض هللا                      مستجده٦1231
منى محمد مصطفى احمدمستجده٧1232
مھا رشاد ابراھیم ابوالسعودمستجده٨1233
عبد الروف عبد الحمید                         مھامستجده٩1234

حولتمھا عبدالعزیز عبدالعزیز فریجمستجده١٠1235
مھا فؤاد حسن محمودمستجده١١1236
مھا محمد عبدالفتاح اسماعیلمستجده١٢1237
مى احمد محمد السید عطیھمستجده١٣1238
مى فتحى كمال احمدمستجده١٤1239
مى ماھر محمد عبدالواحد عبدالسالممستجده١٥1240
مى محمد اكرام سعیدمستجده١٦1241
میار سعید كامل محمدمستجده١٧1242
نادیھ مصطفى قرنى خلفمستجده١٨1243
نجوى بدوى مرزوق محمدمستجده١٩1244
نجیة ابراھیم یونس على كلیبمستجده٢٠1245
حولتندا رجب محمد رشاد مصطفىمستجده٢١1246
ندى ابراھیم محمد خلیلمستجده٢٢1247
ندى عبد السالم سید عبد الباسطمستجده٢٣1248
ندى عالء حسن على الجندىمستجده٢٤1249
ندى محمد مرسى حسنمستجده٢٥1250

ـ١: مالحظ :                                                 عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                                                   غیاب 

:االجمالى 



-١١ -

كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

تدریب میدانى:الماده دات بالفرقة االولىكشوف توقیع الطالبات المقی

٢٠١٢//   :التاریخ ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
نرمین فوزى عبد العزیز عبد الفتاح رزقمستجده١1251
محمود بخیتنسمھ ابراھیم مستجده٢1252
نشوى سید مختار محمودمستجده٣1253
نشوى عبدالعزیز عبدالقادر حسینمستجده٤1254
نعمة عبد الجواد محمد عبد الجوادمستجده٥1255
نھلھ محمد یوسف احمدمستجده٦1256
نھى احمد عثمان حسینمستجده٧1257
نھى محمد جابر محمودمستجده٨1258
نورا أشرف احمد عبدالعزیز الجندىمستجده٩1259

نورا زینھم عبود عبدالمعطىمستجده١٠1260
نورا محمد عبد الحمید راغبمستجده١١1261
نورا یوسف عبدالغفار محمدمستجده١٢1262
نورھان شوقى محمود دریسمستجده١٣1263
نورھان فاید عید فرجمستجده١٤1264
نورھان محمد رجب شعبان یوسفمستجده١٥1265
نورھان محمد عبد الغنى حسن السید عمرمستجده١٦1266
ھاجر محمد حسین محموددیابمستجده١٧1267
ھالھ اسامھ عزام مصطفىمستجده١٨1268
ھالھ رمضان مصطفى محمدمستجده١٩1269
ھایدى عادل عزیز جرجسمستجده٢٠1270
ھبھ احمد عالء الدین احمد                            مستجده٢١1271
ھبھ سلطان محمد الطوخى ابراھیممستجده٢٢1272
ھبھ عادل عبد الفتاح یاسینمستجده٢٣1273
ھبھ عادل فرج سلیمانمستجده٢٤1274
ھبھ محمد تمام بشیرمستجده٢٥1275

ـ١: مالحظ :                 عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                                                   غیاب 

:االجمالى 



-١٢ -

كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

************** **

تدریب میدانى: الماده كشوف توقیع الطالبات المقیدات بالفرقة االولى

٢٠١٢//   :التاریخ ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
ھبھ محمد عبد الحي حسینمستجده١1276
ھدى بكر عبد الغنى علىجدهمست٢1277
ھدى جمال احمد عطیھ                               مستجده٣1278
ھدى حسن محمود محمدمستجده٤1279
ھدیر جاد عبد الوھاب المرسى الجملمستجده٥1280
ھدیر سمیر محمود عبد العاطى                     مستجده٦1281
ھدیر ممدوح احمد عبد الفتاح شوشةمستجده٧1282
ھمت السید محمد احمدمستجده٨1283
ھناء مصطفى محمد عبد الغنىمستجده٩1284

ھند عبد هللا بیومى عثمان                          مستجده١٠1285
ھند عبدالستار عبدالحكم النجارمستجده١١1286
موسي حسبھند عصمت محمودمستجده١٢1287
وفاء محمد سعد ثابتمستجده١٣1288
والء خلف ابراھیم خلفمستجده١٤1289
والء كمال فوزى محمد محمدمستجده١٥1290
والء محمد روحى توفیق اللیثىمستجده١٦1291
یاسمین عبد الوھاب مسلم احمد بدرمستجده١٧1292
قوى حسنیاسمین فاروق عبد المستجده١٨1293
یاسمین مجدى حسن محمد رمضانمستجده١٩1294
یاسمین مصطفى على حمزاوىمستجده٢٠1295
یسرا أحمد عبد المقصود شرف الدین مستجده٢١1296
یمنى عادل عبد العزیز عامرمستجده٢٢1297
اسراء رجب حسن عبد السالممستجده٢٣1298
على مرسىاسماء ربیع مستجده٢٤1299
امانى سعید محسب عبد المجیدمستجده٢٥1300

ـ١: مالحظ :                                                                            عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                                             غیاب 

:االجمالى 



-١٣ -

كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

تدریب میدانى:الماده كشوف توقیع الطالبات المقیدات بالفرقة االولى

٢٠١٢//   :التاریخ ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
ایناس مصطفى محمد علىمستجده١1301
عزه عبد العال على محمودمستجده٢1302
علیاء احمد صالح ذكىمستجده٣1303
مبروكھ سمیر عبد العزیز بدرمستجده٤1304
میاده ابراھیم احمد فرجمستجده٥1305
عطیھ سلیماننھى فھمى مستجده٦1306
نھى محمد عز الدین محمدمستجده٧1307
ھدى ناصر عبد البارى محمدمستجده٨1308
ایھ اكرام امین احمدمستجده٩1309

شفاء عبد الفتاح عبد السمیعمستجده١٠1310
شیماء السید عبد الحلیم عبد التوابمستجده١١1311
د الرحمننھى وائل احمد عبمستجده١٢1312
ھدى ابراھیم سید جیدمستجده١٣1313
عبیر على ابراھیم االنحالمستجده١٤1314
ایھ فھمى محمد عبد الرحمنمستجده١٥1315
رغده جمال السید امینمستجده١٦1316
مى احمد محمد اسماعیلمستجده١٧1317
ھبھ سید كامل محمدمستجده١٨1318
یاسمین رجائى حسین مصطفىهمستجد١٩1319
اسماء احمد محمد معروفمستجده٢٠1320
االء عبد الكریم محجوب عبد المحسنمستجده٢١1321
الشیماء ابراھیم عبد المنعم حسانینمستجده٢٢1322
الشیماء جمیل عبد السالم خطابمستجده٢٣1323
تاحامل سامى عبد العزیز عبد الفمستجده٢٤1324
امل عادل عبد السمیع یسینمستجده٢٥1325

ـ١: مالحظ :                                                                            عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                                                   غیاب 

:االجمالى 



-١٤ -

كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

تدریب میدانى: الماده كشوف توقیع الطالبات المقیدات بالفرقة االولى

٢٠١٢//   :التاریخ ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبقیدحالة الرقم الجلوسم
امیره السید محمد الغرابمستجده١1326
امیره كامل شھدى محمدمستجده٢1327
ایھ عید حسانین عمرمستجده٣1328
ایھ محمد سالم موسىمستجده٤1329
ثناء خمیس احمد محمدمستجده٥1330
سمر عبد هللا عبد السمیع خلیلمستجده٦1331
سمیھ حسن عبد العظیم مطاوعمستجده٧1332
شروق سید عبد الوھاب سیدمستجده٨1333
شیماء رجب عبد العزیز شحاتھمستجده٩1334

علیاء عزت صبرى یوسفمستجده١٠1335
مریم احمد محمد حسنمستجده١١1336
منھ هللا اشرف سید محمد مستجده١٢1337
منھ هللا حسن اسماعیلمستجده١٣1338
مھا عصام الدین محمد صادقمستجده١٤1339
نورا حسن عمر حسنمستجده١٥1340
نیفین جمال احمد محمدمستجده١٦1341
ھدیر عبد الغنى السعید عطامستجده١٧1342
یاسمین محمود محمد المنصورمستجده١٨1343
ارىیسرا محمد على السقمستجده١٩1344
یمنى وجیھ طوسون محمدمستجده٢٠1345
اسماء ربیع عبد العزیز كیالنىمستجده٢١1346
امنیھ رمضان حسین احمدمستجده٢٢1347
ایمان ابو الحصین سلیمان دیبمستجده٢٣1348
بسمھ محمود ابراھیم عبد الشفیعمستجده٢٤1349
لمقصودجھاد سعید محمد عبد امستجده٢٥1350

ـ١: مالحظ :                                                                            عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                                                   غیاب 

:االجمالى 



-١٥ -

فالكلیة ریاض األط
شئون الطالبات

 ****************

علم نفس اللعب:الماده كشوف توقیع الطالبات المقیدات بالفرقة االولى

٢٠١٢//    :التاریخ ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
زھراء ممدوح عبد الرحمن علىمستجده١1351
ساره عزت عبد الحلیم اسماعیلمستجده٢1352
ساره صبحى محمد اماممستجده٣1353
منار عادل احمد مصطفىمستجده٤1354
منى السید محمد عبد هللامستجده٥1355
منى عبد المجید عبد المجید محمدمستجده٦1356
جالء یونس محمد یونسنمستجده٧1357
والء محمد عبد الحمید رمضانمستجده٨1358
حولتاالء السید یوسف سلیمانمستجده٩1359

االء محب جمیل منصور مستجده١٠1360
امنیھ سامى ابراھیم اسماعیلمستجده١١1361
ایمان فتحى عبد العظیم احمدمستجده١٢1362
ارق صالح محمدعائشھ طمستجده١٣1363
مروه محمد السید شكرمستجده١٤1364
مریم سعید عبد العاطى ابو الیزیدمستجده١٥1365
ھدیل البرنس اسماعیل عمرىمستجده١٦1366
ایمان السید الصاوى بیومىمستجده١٧1367
امیره عاطف محمود محمدمستجده١٨1368
الكریمسید على جاددنیامستجده١٩1369
اسراء عبد الخالق السید محمودمستجده٢٠1370
ایھ منصور عبد الحمید محمدمستجده٢١1371
اسماء مصطفى محمد بسطاوىمستجده٢٢1372
مھا ابراھیم سید یسمستجده٢٣1373
ایھ احمد رمضان عبد الحلیممستجده٢٤1374
ایھ عمرو عز الدین نصارمستجده٢٥1375

ـ١: مالحظ :                                                                            عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                                                   غیاب 

:االجمالى 



-١٦ -

كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

 ****************

علم نفس اللعب:الماده كشوف توقیع الطالبات المقیدات بالفرقة االولى

٢٠١٢:     /     / التاریخ ٢٠١١/٢٠١٢للعام 

توقیع الطالبھأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
ایمان محمد محمود ابو العزممستجده١1376
ساره اسماعیل السید احمدمستجده٢1377
فاطمھ جمال عبد الستار عمارمستجده٣1378
ضحى حسن ابو المجد احمدمستجده٤1379
مروه محمد ابو المجد محمدمستجده٥1380
سمر احمد عبد هللا مرزوقمستجده٦1381
مھ أیمن عامر عبدالسالمنسمستجده٧1382
نورھان أسماعیل شلبى أسماعیلمستجده٨1383
أسماء أحمد محمد موسىمستجده٩1384

عبدالسمیعمریم سید محمدمستجده١٠1385
سیدأیمان على حامدمستجده١١1386
محمدأفنان صالح عبدالعلیممستجده١٢1387
مأیھ رامى ابراھیمستجده١٣1388
ھدیر محمد علىمستجده١٤1389
عبیر عبدالمنعم عبدالمجید محمدمستجده١٥1390
سمر أبراھیم محمودمستجده١٦1391
ھمسھ سید حسنمستجده١٧1392
شروق موسى محمدمستجده١٨1393
أمل نایف منیر العتیبىمستجده١٩1394
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥

ـ١: مالحظ :                                                                            عدد الحاضرین 
ـ٢:                                                                                                   غیاب 

:االجمالى 



-١٧ -


