
    

 

     ((1))   0202/0201لعام  رياض االطفال   االولىكشف بأسماء طالب       

  االســـــــــم الجلوس رقم م
 رقم اللجنة

 
 مكان اللجنة

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 آالء طلعت محمد الهوارى 107 1

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 آٌه محمد فتحى البكرى داغر 107 0

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 احالم محمد سعداوى على 107 3

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اروى احمد احمد ابراهٌم بحٌرى 107 4

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اروى على رمضان احمد 107 5

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اروى محمد مجدي محمد 107 6

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اسراء ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم 101 7

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اسراء اشرف محمد شبل 107 8

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اسراء جمال محمد على عماره 107 9

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اسراء رمضان مصطفى حسٌن 170 12

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اسراء عبدالحى محمد عبدالمنعم عشرى 177 11

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اسراء علً زكً علً 177 10

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اسراء فكرى احمد جبر سالم 177 13

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اسماء ابراهٌم عبدالمطلب شرف 177 14

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اسماء صابر عبدالعزٌز شحاته 177 15

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اسماء عبدالقادر محمد محمد صالح صرصور 177 16

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اسماء عماد محروس محمد الحفنى 171 17

 االرضى( بالدور  1مخزن رقم ) 1 اسماء محمد صبحً ابراهٌم 177 18

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 اشواق رضا عبدالحافظ عبدالحافظ 177 19

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 1 االء محمد فائق وهدان زغارى 170 02

  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 ((0))   0202/0201رياض االطفال  لعام   االولىكشف بأسماء طالب   
                                                                                              

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 االء محمود عبدالباسط على الطٌب 177 1

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 الشٌماء مجدى سٌد ابراهٌم ابو بناٌة 177 0

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 م ماهر اسماعٌل شافعىالها 177 3

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امانى ابراهٌم محمد صدقى احمد عبد الباقى 177 4

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امانى احمد سٌد احمد على 177 5

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امانً عباس محمد وردانى عباس 177 6

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امل جوده كامل عبدالمجٌد الطوخى 171 7

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امل محمد حسٌن اسماعٌل 177 8

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امل هشام عبدالمحسن احمد 177 9

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امنٌة سعٌد عبدالحمٌد على البدوى 170 12

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امنٌة محمد حمدى عبدالجلٌل حجازى 177 11

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امنٌه احمد عبدالراضى صالح 177 10

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امنٌه جمال محمود عبد السالم ناٌل 177 13

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امنٌه عبدالوهاب محمد ابراهٌم 177 14

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امنٌه محمد حسنٌن محمد خلٌل 177 15

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امٌرة احمد محمد سٌد حسن حامد 177 16

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امٌرة جمال محمد مختار عبدالوهاب 171 17

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امٌره عبدالفتاح عبدالغفار خضر 177 18

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امٌره محمود محمد منصور عطا هللا 177 19

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 0 امٌمة مصطفى ابو الفتوح محمد 170 02

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (3)   0202/0201رياض االطفال  لعام   االولىكشف بأسماء طالب       
  

 رقم م
 سالجلو

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 امٌنه امٌن عبدالخالق عبدالهادى 177 1

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 امٌنه رجب عبدالحمٌد احمد ابو النور 177 0

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اناسمٌون اشرف ولٌم توفٌق 177 3

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 امه سعد عبدهللا محمدانجى اس 177 4

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 انهار محمد عبدالعاطى عزب 177 5

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اٌة اشرف ابراهٌم الدسوقى السٌد 177 6

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اٌة السٌد ابراهٌم السٌد سالم 171 7

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 ة عبدالباسط عبدالمنصف علىاٌ 177 8

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اٌة عبدالرسول عبدالسمٌع ابو المعاطً 177 9

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اٌة محمد محمد عبدالفتاح بكر 170 12

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اٌمان طوخى فرحات خلٌفة 177 11

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اٌمان عماد الدٌن حسانٌن احمد 177 10

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اٌه احمد محمد امام فرج 177 13

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اٌه اشرف ابراهٌم عبدالمقصود 177 14

 االرضى ( بالدور 1مخزن رقم ) 3 اٌه اشرف عبد الحكٌم احمد البطاط 177 15

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اٌه الطوخى الوردانى على احمد 177 16

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اٌه اٌمن عبدالفتاح سالمه 171 17

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اٌه رمضان محمد محمد الغنام 177 18

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اٌه عصام الدٌن محمود عطٌه جالل 177 19

 ( بالدور االرضى 1مخزن رقم ) 3 اٌه على نورالدٌن على العلٌمى 170 02

 

 

 

 

 

 

 



 

 (( 4))    0202/0201رياض االطفال  لعام   االولىكشف بأسماء طالب       

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 المعادناتلية  4 اٌه مجدى عبدهللا محمد الشال 177 1

 اتلية المعادن 4 اٌه محمد على محمد 177 2

 اتلية المعادن 4 بثنت ابراهٌم محمد عٌسى سعد 177 3

 اتلية المعادن 4 بسمة طارق السٌد سالم 177 4

 اتلية المعادن 4 بسمله عٌد محمد غمرى ٌوسف 177 5

 اتلية المعادن 4 بسنت عبدالناصر الحسٌنى الصادق 177 6

 اتلية المعادن 4 أشرف عبدهللا الخضراوى تسنٌم 171 7

 اتلية المعادن 4 تسنٌم عمرو عبدهللا عبدالحمٌد 177 8

 اتلية المعادن 4 تسنٌم ولٌد نزٌه سالم االبجى 177 9

 اتلية المعادن 4 تقى محمد ابراهٌم محمد البنا 110 11

 اتلية المعادن 4 حبٌبة حسٌن محمود محمد مرسى 117 11

 اتلية المعادن 4 اء رمزى فتحى ابراهٌم بدرحسن 117 12

 اتلية المعادن 4 حنان عبدالنبى محمود عبدالمؤمن 117 13

 اتلية المعادن 4 خلود خالد محمد عبدالجلٌل 117 14

 اتلية المعادن 4 خلود ٌوسف جوده حسٌن ابوقفه 117 15

 اتلية المعادن 4 دالٌا متولى عطا المتولى قلبه 117 16

 اتلية المعادن 4 دعاء احمد محمد رفاعى ثابت 111 17

 اتلية المعادن 4 دعاء اشرف محمد السٌد 117 18

 اتلية المعادن 4 دعاء عزت احمد علٌوة 117 19

 اتلية المعادن 4 دعاء ٌاسر السٌد ٌوسف 170 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (( 5))    0202/0201رياض االطفال  لعام   االولىكشف بأسماء طالب       
 

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 االتلية التربية الفنية 5 دنٌا اٌمن محمد عبدالمجٌد 177 1

 االتلية التربية الفنية 5 دٌنا احمد اسماعٌل محمود حٌدر 177 2

 االتلية التربية الفنية 5 دٌنا اٌمن محمد جاب هللا 177 3

 االتلية التربية الفنية 5 حمد عبدالمجٌددٌنا عالء ابوالرى م 177 4

 االتلية التربية الفنية 5 رؤى احمد سمٌر محمد على زغارى 177 5

 االتلية التربية الفنية 5 راجٌا محمد سلٌمان منصور سلٌمان 177 6

 االتلية التربية الفنية 5 راندا رضا قرنى احمد على 171 7

 التربية الفنيةاالتلية  5 رانٌا رضا صبحى محمد 177 8

 االتلية التربية الفنية 5 رانٌا عطٌة سلٌمان مرسً 177 9

 االتلية التربية الفنية 5 رانٌا فرٌد على رجب عبدالباقى الخولى 170 11

 االتلية التربية الفنية 5 رانٌا مصطفى سعٌد مصطفى القاضى 177 11

 االتلية التربية الفنية 5 رجاء ٌاسر عطٌه الكحكً 177 12

 االتلية التربية الفنية 5 رضوى اسامه عبدالسالم حسٌن 177 13

 االتلية التربية الفنية 5 رقٌة محمود جودة عبدالسمٌع 177 14

 االتلية التربية الفنية 5 رنا قطب عبدالمجٌد ابراهٌم 177 15

 االتلية التربية الفنية 5 رٌم عمرو عبدالمعبود المسلمانى 177 16

 االتلية التربية الفنية 5 ضا عبدالفتاح عامررٌهام ر 171 17

 االتلية التربية الفنية 5 زهراء حسنى حسن عبدالرحٌم عمران 177 18

 االتلية التربية الفنية 5 زٌنب ابراهٌم عبدهللا نبهان 177 19

 االتلية التربية الفنية 5 زٌنب رشاد عبدالرحمن دنٌبه 700 21
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 ((6))   0202/0201رياض االطفال  لعام   االولىء طالب كشف بأسما      

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 االتلية التربية الفنية 6 زٌنب زٌن العابدٌن ابوفراس علً 707 1

 االتلية التربية الفنية 6 زٌنب عبدهللا جوده عبدهللا 707 2

 تلية التربية الفنيةاال 6 زٌنب ناصر السٌد عبده 707 3

 االتلية التربية الفنية 6 سارة خالد نجم الدٌن الشاٌب 707 4

 االتلية التربية الفنية 6 سارة سعد حسن حسٌن 707 5

 االتلية التربية الفنية 6 ساره سعٌد السٌد شحاته واصل 707 6

 االتلية التربية الفنية 6 ساره محمد مرسى محمد عبدالبر 701 7

 االتلية التربية الفنية 6 امٌه السٌد سالم ابراهٌم فراجس 707 8

 االتلية التربية الفنية 6 سلسبٌل احمد امٌن محمد 707 9

 االتلية التربية الفنية 6 سلمى سعٌد ابراهٌم فهٌم الشهاوي 770 11

 االتلية التربية الفنية 6 سلمى محمد كمال جوده 777 11

 التلية التربية الفنيةا 6 سلمى منتصر عمر محمد 777 12

 االتلية التربية الفنية 6 سلمى ٌحى عواد مبارك 777 13

 االتلية التربية الفنية 6 سمر رفعت بدٌر ابراهٌم 777 14

 االتلية التربية الفنية 6 سمٌره ولٌد الطوخى محمد 777 15

 االتلية التربية الفنية 6 سهٌلة محمد فتحً محمد فؤاد محمد عبده 777 16

 االتلية التربية الفنية 6 سهٌله حلمً عزت رجب 771 17

 االتلية التربية الفنية 6 شروق اشرف فهمى الخولى 777 18

 االتلية التربية الفنية 6 شٌماء رمضان عبدالنبى ابراهٌم 777 19

 االتلية التربية الفنية 6 شٌماء محمد ابراهٌم سلومه 770 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (( 1))     7070/7077رٌاض االطفال  لعام   االولىء طالب كشف بأسما    

 رقم م
 الجلوس

  االســـــــــم
 رقم اللجنة

 
 مكان اللجنة

 ورشة الخزف 7 صفاء محمد صبحى محمد مصطفى حسٌن 777 1

 ورشة الخزف 7 عفاف برسوم جورجى عوض جرجس 777 2

 ورشة الخزف 7 عال الجبالى محمد الجبالى 777 3

 ورشة الخزف 7 غادة عبدربه ابراهٌم عبدربه 777 4

 ورشة الخزف 7 غاده حماده حسن على 777 5

 ورشة الخزف 7 فاطمة عثمان مهدى عثمان 777 6

 ورشة الخزف 7 فاطمة محمد عبدهللا عراقً 771 7

 ورشة الخزف 7 فاطمه الزهراء جمال ابوسرٌع على عدوى 777 8

 ورشة الخزف 7 محمدفاطمه خالد حسن عبدالسالم  777 9

 ورشة الخزف 7 فاطمه عبدالحلٌم ٌسٌن عبدالحلٌم ابوالنصر 770 11

 ورشة الخزف 7 فاطمه عبدالسالم شبراوي محمد احمد عنبر 777 11

 ورشة الخزف 7 فاطمه عبدالوهاب مشرف عبدالوهاب 777 12

 ورشة الخزف 7 فاطمه محمد عبدالحمٌد سٌد محمد 777 13

 ورشة الخزف 7 سامه محمد ابراهٌم غنٌمفاٌزة ا 777 14

 ورشة الخزف 7 فاٌزه ذكى وجٌه ذكى 777 15

 ورشة الخزف 7 فاٌزه ٌاسر السٌد عبدالقادر 777 16

 ورشة الخزف 7 فداء ابراهٌم محمد الطوخى عبدالعظٌم شرٌف 771 17

 ورشة الخزف 7 فرح محمد عالء على على حسن 777 18

 ورشة الخزف 7 هندى علىفرحه حماده جمٌل  777 19

 ورشة الخزف 7 فرٌدة عبدالفتاح عبدالحمٌد عبدالغفار 770 21
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (( 7))    7070/7077رٌاض االطفال  لعام   االولىكشف بأسماء طالب 
 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 ورشة الخزف 8 قمر بحٌرى رضوان بحٌرى 777 1

 ورشة الخزف 8 لبنى خالد ابراهٌم السٌد 777 2

 ورشة الخزف 8 لمٌاء الصبرى محمد الصبرى والى 777 3

 ورشة الخزف 8 ماجدة ٌاسر عبدالغنى عبدالبر 777 4

 ورشة الخزف 8 مارجرٌت مشٌل امٌن بخٌت 777 5

 ورشة الخزف 8 مارٌنا عازر مرقس مسٌحة 777 6

 ورشة الخزف 8 جبل ماهٌتاب نجاتى محمد عبدالبارى 771 7

 ورشة الخزف 8 مرام صبري السٌد السٌد تهامً 777 8

 ورشة الخزف 8 مروه احمد محمد محمد 777 9

 ورشة الخزف 8 مروه زكً فاروق زكى العزب 770 11

 ورشة الخزف 8 مرٌم احمد شحات امٌن عامر 777 11

 ورشة الخزف 8 مرٌم حسام الدٌن مصطفى بٌومى بحٌرى 777 12

 ورشة الخزف 8 مرٌم حسام عبدالستار الشحات محمد النورى 777 13

 ورشة الخزف 8 مرٌم صالح الدٌن كامل سٌد احمد محمد 777 14

 ورشة الخزف 8 مرٌم طه عبدالحكٌم  السٌد 777 15

 ورشة الخزف 8 مرٌم ماجد عبد المنصف ابوسٌداحمد 777 16

 لخزفورشة ا 8 مرٌم محمد رضا الشافعً السٌد 771 17

 ورشة الخزف 8 مرٌم محمد رفاعى محمد ابراهٌم ٌوسف 777 18

 ورشة الخزف 8 مرٌم محمد محمد عبدهللا موسى 777 19

 ورشة الخزف 8 مرٌم محمد محمد موسى زهره 770 21
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 (( 7))    7070/7077رٌاض االطفال  لعام   االولىكشف بأسماء طالب       
 رقم م

 الجلوس
 مكان اللجنة رقم اللجنة ـــــــــماالس

 ورشة الخزف 9 مرٌم محمود محمد محمد عبد العال 777 1

 ورشة الخزف 9 مرٌم هانى حامد عبدالرحمن 777 2

 ورشة الخزف 9 ملك عادل رمضان طه 777 3

 ورشة الخزف 9 منار زكرٌا عبدالحق جاد نصر 777 4

 رشة الخزفو 9 منة هللا حسن محمد محمد عبدهللا 777 5

 ورشة الخزف 9 منه هللا عماد احمد لبٌب ندا 777 6

 ورشة الخزف 9 منه عصام عبدالفتاح عٌسوى 771 7

 ورشة الخزف 9 منى اٌمن عبدالرحمن رواش 777 8

 ورشة الخزف 9 منى فتحى عبدالموجود ٌوسف 777 9

 ورشة الخزف 9 منى محمد ٌوسف عطٌه مصباح 710 11

 ورشة الخزف 9 مال محمد الصٌادمها ولٌد ج 717 11

 ورشة الخزف 9 مً اٌمن ابراهٌم مهناوي 717 12

 ورشة الخزف 9 مٌاده بٌومى محمود احمد 717 13

 ورشة الخزف 9 نادٌة محمد حمد محمد عبده فرج 717 14

 ورشة الخزف 9 نادٌه محمد السٌد احمد 717 15

 الخزفورشة  9 نارٌمان ٌاسر عبده اسماعٌل احمد 717 16

 ورشة الخزف 9 نانسى تامر صبحى عبد الرحمن مكرم هللا 711 17

 ورشة الخزف 9 نجاة عزت مصطفى سٌد 717 18

 ورشة الخزف 9 نجالء خالد ابراهٌم محمد 717 19

 ورشة الخزف 9 ندا رجب رمضان عبدالحمٌد دحروج 770 21
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (( 70))    7070/7077لعام رٌاض االطفال    االولىكشف بأسماء طالب       
 رقم م

 الجلوس
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 ندا صبحى محمد شحات محمد 777 1

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 ندا محمد عبدالسمٌع ٌسن البنا 777 2

 1رقم  معمل االقتصاد المنزلى 12 ندى السٌد على احمد 777 3

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 ندى خالد عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد 777 4

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 ندى شرٌف الهادى محمد 777 5

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 ندي عالء كمال محمد بٌرو 777 6

 1نزلى رقم معمل االقتصاد الم 12 ندى ماهر محمد عبد العزٌز دهب 771 7

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 ندى محمود عبدالفتاح عبدالحلٌم 777 8

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 ندى ٌاسر ابراهٌم ابراهٌم عامر 777 9

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 نرمٌن حمدان رٌاض مصطفى 770 11

 1االقتصاد المنزلى رقم  معمل 12 نرمٌن عبدهللا احمد السٌد حسانٌن 777 11

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 نرمٌن محمد اسماعٌل محمد 777 12

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 نهاد محمد عواد مصطفى ابراهٌم 777 13

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 نورا احمد عبدالعزٌز سالم 777 14

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 الزغٌمى نورا عبدالستار عبدالكرٌم امٌن 777 15

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 نورهان جمال حمدى عبدربه 777 16

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 نورهان خالد محمد الغرٌب بٌومى 771 17

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 نورهان صبحى عبدالرحمن سالمه رحٌم 777 18

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 ان عبدالسالم محمد الصغٌرنوره 777 19

 1معمل االقتصاد المنزلى رقم  12 نورهان عبدالقادر جودة محمد مرسً 700 21
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 (( 77))    7070/7077رٌاض االطفال  لعام   االولىكشف بأسماء طالب       

 رقم م
 الجلوس

 لجنةمكان ال رقم اللجنة االســـــــــم

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 نورهان عبدهللا احمد مصلحى على 707 1

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 نورهان عصام حافظ مسلم 707 2

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 نورهان محمد احمد محمد 707 3

 0رقم معمل االقتصاد المنزلى  11 نورهان محمود محمد ابوسرٌع محمد 707 4

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 نورهان مدحت حسٌن محمود السٌد 707 5

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 نورهان نبٌل حسٌنى عبدالفتاح ابراهٌم 707 6

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 نورهان ٌاسر عابدٌن ابو الفتوح سالمه 701 7

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 ننٌرة محمد جودة محمد عبدالمحس 707 8

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 هاجر احمد محمد احمد رمضان 707 9

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 هاجر انور صالح عٌد 770 11

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 هاجر خٌرى حسن ٌوسف نونو 777 11

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 الدٌنهاجر رمضان رمضان عبدالنبى شرف  777 12

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 هاجر سعٌد عواد شلبى 777 13

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 هاجر سالمه سعدي عبداللطٌف 777 14

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 هاجر عصام عبدهللا عبدالخالق 777 15

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 هاجر محمد امٌن زكى 777 16

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 هاجر محمد متولى مصطفى 771 17

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 هبه بدٌنً محمد ابراهٌم هجرس 777 18

 0معمل االقتصاد المنزلى رقم  11 هدٌر حسٌن فهمى حسٌن 777 19

 0االقتصاد المنزلى رقم  معمل 11 هدٌر عامر مرشد محمد عصر 770 21
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 (( 77))    7070/7077رٌاض االطفال  لعام   االولىكشف بأسماء طالب       

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 هدٌر عبدالحمٌد محمد عزب 777 1

 امام مكتب شئون الطالب طرقة 10 هدٌر محمد فتحى جوده على 777 2

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 هدٌر هانى فتحى عبدالحمٌد 777 3

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 هدٌل احمد عبدالخالق احمد عبدالقادر 777 4

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 هند عبدالنبى فتحى شعراوى 777 5

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 حمادههند عبدالهادى رفاعى عبدالوهاب  777 6

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 وسام سٌد عامر احمد حجاب 771 7

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 ٌارا عبدالسالم عبدالمجٌد عبدالسالم 777 8

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 ٌاسمٌن احمد جالل غانم جمعه 777 9

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 د عزت ٌوسفٌاسمٌن اشرف محم 770 11

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 ٌاسمٌن امٌن محمد امٌن زغارى 777 11

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 ٌاسمٌن جمال مصطفى ابراهٌم 777 12

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 ٌاسمٌن عبدالغنى محمد عبدالغنى 777 13

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 مد حسن محمدٌاسمٌن مح 777 14

 طرقة امام مكتب شئون الطالب 10 ٌسرا على عبد الفتاح محمد بسٌونى 777 15
 

 

 

 

 

 

 

 


