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

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 اسراء ابراهٌم خلٌل ابراهٌم 1342 1

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 اسراء اشرف مصطفى محمد 1341 0

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 اسراء السٌد عبدالفتاح عبدالرحمن نصار 1342 3

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 اسراء سالم ابراهٌم ٌسن 1343 4

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 اسراء طلعت ابوزٌد ابوزٌد 1344 5

 ة بالدور الثانى المبنى الجديدطرق 1 اسراء عبداللطٌف سعدى عبداللطٌف 1345 6

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 اسراء محمود السٌد الرفاعى السٌد 1342 7

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 اسراء ناصر عٌد سٌد ابراهٌم 1342 8

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 اسالم فٌصل سعد عثمان عبدهللا 1342 9

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 اسماء محمد جوده عالم عفٌفى 1324 12

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 اسماء محمد عبدالمنعم السٌد قشطة 1322 11

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 اعتماد هانى محمد رحمى العونى 1321 10

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 اكرام خالد عبدالمنعم سٌداحمد محمد 1322 13

 االء حماده نعٌم عبدالحمٌد 1323 14
 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 االء صالح ابراهٌم احمد عٌد 1324 15

 االء عبدالمنعم عبدالنبى السٌد القشوطً 1325 16
 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 الزهراء محمد طه حسنٌن النفٌلى 1322 17

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 الشٌماء سعد عبدالفتاح العطار 1322 18

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 1 امانى اسامه ٌسن محمد حسن 1322 19

 بالدور الثانى المبنى الجديدطرقة  1 امانى سعد على محمدخٌامى 1314 02

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1/6/0201 

 

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

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 امانى محمد عبد الفتاح دعبس 1312 1

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 امل سعٌد عوض عبدالقادر 1311 0

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 امل عبدالمنعم عبدالجلٌل ابوالنصر 1312 3

 الدور الثانى المبنى الجديدطرقة ب 0 امنٌه السٌد ابومسلم محمد الدسوقى 1313 4

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 امنٌه مسعد عبدالمقصود سالمه 1314 5

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 امٌمه بدر الدٌن عبدهللا ابراهٌم قاسم 1315 6

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 اٌات احمد احمد على احمد 1312 7

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 ان السٌد سلٌمان منصور سلٌماناٌم 1312 8

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 اٌمان تامر احمد محمد الهادى 1312 9

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 اٌمان حاتم جوده خلٌل هنداوى 1324 12

 نى المبنى الجديدطرقة بالدور الثا 0 اٌمان حمدى عزٌز محمود 1322 11

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 اٌمان رضا لطفى على على عبدهللا 1321 10

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 اٌمان عادل حسنى السٌد غنٌم 1322 13

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 اٌمان عاطف احمد ابراهٌم 1323 14

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 سالم محمد زاٌداٌمان عطا عبد ال 1324 15

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 اٌمان عماد شحات عبدالحفٌظ 1325 16

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 اٌمان محمد حلمى فهٌم 1322 17

 ى الجديدطرقة بالدور الثانى المبن 0 اٌمان محمود عبدالوكٌل عبدالجواد فرج 1322 18

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 اٌه ابوالخٌر احمد محمد حبٌب 1322 19

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 0 اٌه اشرف عبدالجواد السٌد 1334 02
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 (3)   0202/0201رياض االطفال  لعام   الثانيةكشف بأسماء طالب       
  

 مكان اللجنة رقم اللجنة ـماالســــــــ الجلوس رقم م

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 اٌه هللا ماهر غرٌب محمد 1332 1

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 اٌه جمال امٌن محمد رحٌم 1331 0

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 اٌه جمال عبد السمٌع حبٌب 1332 3

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 مصطفى اٌه رضا سالمه عبدالرحمن 1333 4

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 اٌه صابر محروس ابراهٌم عوض هللا 1334 5

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 اٌه عبد اللطٌف حمدى عبد اللطٌف 1335 6

 ديدغرفة بالدور االول المبنى الج 3 اٌه عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد 1332 7

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 اٌه عبدالنبى سعد عبدالوهاب 1332 8

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 اٌه عصام فؤاد عبدالعزٌز 1332 9

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 اٌه محمد صالح حسانٌن 1344 12

 المبنى الجديدغرفة بالدور االول  3 اٌه ممدوح فرج السٌد حسن 1342 11

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 اٌه وجٌه فاروق عبدالسٌد 1341 10

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 بسمه عبدالخالق عبدالعاطى عبدالخالق 1342 13

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 بسمه كمال محمد العوضى ابراهٌم 1343 14

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 فاعىبسنت خالد على ر 1344 15

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 تسنٌم خالد عمر حجاج 1345 16

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 تقى أحمد عبدالوهاب أحمد ندا 1342 17

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 تقى عنتر محمد ٌوسف 1342 18

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 ض أحمد الحمصىتقى هانى معو 1342 19

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 3 جهاد اٌمن لطفى ابراهٌم سوٌلم 1354 02
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 (( 4))    0202/0201رياض االطفال  لعام   الثانيةكشف بأسماء طالب       
 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 جٌهان محمد السٌد ابراهٌم علً 1352 1

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 حبٌبه ابراهٌم عزت محمد ضٌف 1351 2

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 حبٌبه رضا عبدالمجٌد محمد على نصر 1352 3

 دور االول المبنى الجديدغرفة بال 4 حبٌبه هشام محمود محمد حسن 1353 4

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 حسناء حسام الدٌن سالمه عبدالخالق  1354 5

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 خلود ابراهٌم محمد عزب 1355 6

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 خلود خالد عبدالمنعم عفٌفى محمود 1352 7

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 عفٌفى محمدخلود خالد  1352 8

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 خلود رمضان فرج ابراهٌم السٌد 1352 9

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 خلود محمود عبدالفتاح محمود 1324 11

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 دالٌا جمٌل جمال امام 1322 11

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 دنٌا رمزى حمدى عبدالعظٌم مصطفى 1321 12

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 دٌنا جمال حسن احمد مسعود 1322 13

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 دٌنا جمال رشاد متولى عبدالجلٌل 1323 14

 ة بالدور االول المبنى الجديدغرف 4 رانٌا عبد الناصر عبد المنعم حسن 1324 15

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 رانٌا ٌوسف محمد عبدهللا ٌوسف محمد  1325 16

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 رحاب ابراهٌم السٌد امام 1322 17

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 رحاب مجدى حسنٌن محمد حسنٌن 1322 18

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 ى السٌد عبدالعزٌز محمد عواد رضو 1322 19

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 4 رقٌه خالد رمضان عبد المؤمن 1324 21
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 (( 5))    0202/0201رياض االطفال  لعام   الثانيةكشف بأسماء طالب       
 

 رقم م
 الجلوس

 ان اللجنةمك رقم اللجنة االســـــــــم

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 رقٌه شحات محمد حلمى 1322 1

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 رقٌه محمود ابوالعٌنٌن مهدى 1321 2

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 رقٌه محمود على محمود عفٌفى 1322 3

 لدور االول امام المكتبةطرقة با 5 رنا خالد عبد المقصود عبد الوهاب 1323 4

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 رنا محمد صالح صادق السٌد 1324 5

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 روان عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الفقى 1325 6

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 روضه عادل فؤاد عبدالمجٌد 1322 7

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 سالم رٌهام سامى شفٌق 1322 8

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 زٌنب ابراهٌم محمد محمود 1322 9

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 ساره احمد انور امٌن اسماعٌل 1324 11

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 ساره سعٌد سعد حبلص 1322 11

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 ٌد عبدالمنعم عبدالهادى ساره عبدالحم 1321 12

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 ساره عماد احمد محمد هزاع 1322 13

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 ساره محمد السٌد محمد محمود 1323 14

 لمكتبةطرقة بالدور االول امام ا 5 ساره نعمان نعمان محمد زعٌتر 1324 15

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 ساره ٌاسر حامد مدبولى 1325 16

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 سامٌه السٌد نورالدٌن السٌد ناضرٌن 1322 17

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 سلمى عبدالخالق محمد محمد حبشى 1322 18

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 سلمى محسن السٌد الزعفرانً 1322 19

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 5 سما عماد الدٌن صالح محمود سراج 1444 21
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 ((6))   0202/0201رياض االطفال  لعام   الثانيةكشف بأسماء طالب       

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 سمر اسعد على محمد شاروبه 1442 1

 

 

 

 سمر حسنى رٌاض سالمه 1441 2

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 سمٌره عالء عبدالحمٌد على الجندي 1442 3

 م المكتبةطرقة بالدور االول اما 6 سندس خالد عبده السعٌد الدغٌدى 1443 4

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 سها عماد محمد احمد هٌكل 1444 5

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 سهٌله على عبدالباقى علً 1445 6

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 سهٌله فتحى عبدالرؤف فرماوى 1442 7

 ر االول امام المكتبةطرقة بالدو 6 سهٌله محمد مختار محمود ٌونس 1442 8

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 شروق احمد عاٌش السٌد 1442 9

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 شروق حسٌن عبدالستار شاهٌن 1424 11

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 شروق عالء حامد جودة 1422 11

 ة بالدور االول امام المكتبةطرق 6 شروق ناصر محمد الطحاوى السٌد 1421 12

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 شرٌن رضا السٌد عبدالفتاح 1422 13

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 شمس احمد مجاهد عبدالرحمن 1423 14

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 شٌماء حامد احمد علً 1424 15

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 شٌماء عبدهللا غرٌب خمٌس 1425 16

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 شٌماء محمد جوده حسن 1422 17

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 شٌماء محمود محمد بٌومى 1422 18

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 شٌماء مرضى السٌد اسماعٌل 1422 19

 طرقة بالدور االول امام المكتبة 6 بدالحق ٌوسفصابرٌن السٌد احمد ع 1414 21
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 (( 2))     1414/1412رٌاض االطفال  لعام   الثانٌةكشف بأسماء طالب     

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 المطبعة 7 صابرٌن جوده محمد عفٌفى 1412 1

 المطبعة 7 صباح وجٌه عبدالغنى عبدالحلٌم  1411 2

 المطبعة 7 صفا السٌد ابراهٌم حسن هجام 1412 3

 المطبعة 7 صفٌه عبدالرحمن عباس ابراهٌم 1413 4

 المطبعة 7 عاٌده حمدى رشٌد عبدالعزٌز سالم 1414 5

 المطبعة 7 عبٌر محمد محمد محمد بحٌرى 1415 6

 المطبعة 7 عزه محمود على محمد ابراهٌم 1412 7

 المطبعة 7 على مرزوق علٌاء اسامه 1412 8

 المطبعة 7 علٌاء عبدالفتاح محمد سلٌمان هٌكل 1412 9

 المطبعة 7 غاده محسن عبدالرحمن ابوالنجا 1424 11

 المطبعة 7 فاطمه احمد عبدالمجٌد احمد 1422 11

 المطبعة 7 فاطمه السٌد محمد غرٌب البنى 1421 12

 مطبعةال 7 فاطمه امٌن محمود امٌن على حسٌن 1422 13

 المطبعة 7 فاطمه جمال محمود طه بكرى 1423 14

 المطبعة 7 فاطمه رضا رمضان على رزق 1424 15

 المطبعة 7 فاطمه رضا عبدالمعبود السٌد حماد 1425 16

 المطبعة 7 فاطمه صبحى على منصور 1422 17

 المطبعة 7 فاطمه عبدالفتاح عبد هللا على الغاٌش 1422 18

 المطبعة 7 دالوهاب محمد محمودفاطمه عب 1422 19

 المطبعة 7 فاطمه عزت عبدهللا أحمد منصور 1434 21

 

 

 

 

 
 



1/6/0201 

 

 (( 2))    1414/1412رٌاض االطفال  لعام   الثانٌةكشف بأسماء طالب 
 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 المطبعة 8 فاطمه محمد عبدالحمٌد محمد هاشم 1432 1

 المطبعة 8 فوزٌه سعٌد ابراهٌم احمد اسماعٌل 1431 2

 المطبعة 8 فٌروز السٌد فرماوى احمد 1432 3

 المطبعة 8 فٌروز محمود نصر ابراهٌم 1433 4

 المطبعة 8 قمر موسى السٌد مطر 1434 5

 المطبعة 8 كرستٌنا ماهر كامل أنور ناروز 1435 6

 المطبعة 8 كرٌمان قناوى حسن قناوى 1432 7

 المطبعة 8 مرح عادل عبدالعظٌم سٌد احمد  1432 8

 المطبعة 8 مروه ابراهٌم ابراهٌم عبدالحمٌد 1432 9

 المطبعة 8 مروه عطٌه محمد عطٌه الحجر 1444 11

 المطبعة 8 مروه محمد مصطفى جمعه 1442 11

 المطبعة 8 مرٌم سامى عبدالسالم محمد عالم 1441 12

 المطبعة 8 عزٌزمرٌم عاطف رجب عبدال 1442 13

 المطبعة 8 مرٌم على عشماوى علً 1443 14

 المطبعة 8 مرٌم نبٌل ٌوسف جاب هللا 1444 15

 المطبعة 8 مرٌهان السٌد سعد على ابراهٌم 1445 16

 المطبعة 8 ملك ناجى محمد نظٌر فؤاد متولً 1442 17

 المطبعة 8 منار عنتر شوقى محمد بٌومً 1442 18

 المطبعة 8 فى محمود ابراهٌممنار مصط 1442 19

 المطبعة 8 منار ناصر عاطف عبد السالم سالم 1454 21
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 (( 2))    1414/1412رٌاض االطفال  لعام   الثانٌةكشف بأسماء طالب       
 رقم م

 الجلوس
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 طبعةالم 9 منةهللا رمضان عبدالرحٌم عوض هللا 1452 1

 المطبعة 9 منةهللا عصام محمد منصورالوكٌل 1451 2

 المطبعة 9 منةهللا محمود عبدالعزٌز امام عفٌفى 1452 3

 المطبعة 9 منه هللا عبدالعزٌز على محمد داود 1453 4

 المطبعة 9 منى ٌوسف مشحوت رضوان 1454 5

 المطبعة 9 مٌاده احمد حسٌن علً 1455 6

 المطبعة 9 د الرفاعى محسب الخضراوىمٌار محمد محمو 1452 7

 المطبعة 9 نادٌن جمال محمد محمود مبارك 1452 8

 المطبعة 9 نادٌن ٌاسر حلمى احمد 1452 9

 المطبعة 9 ناردٌن مشرقى فهمى سلٌمان 1424 11

 المطبعة 9 ندا احمد عبدالرحمن احمد 1422 11

 المطبعة 9 ندا حامد حامد سلٌمان حموده 1421 12

 المطبعة 9 ندى اشرف عبدالعاطى عبدالحلٌم مغٌث 1422 13

 المطبعة 9 ندى جمال حمزه شدٌد البدوى 1423 14

 المطبعة 9 ندى حامد محمد عواد صالح 1424 15

 المطبعة 9 ندى حماده عبدالحمٌد موسى سٌد احمد 1425 16

 المطبعة 9 ندى سامى عبدالمنعم محمد شلبً 1422 17

 المطبعة 9 صابر احمدندى شرٌف  1422 18

 المطبعة 9 ندى عماد محمد السنٌطى 1422 19

 المطبعة 9 ندى محمود محمد على السوٌدى 1424 21
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 (( 24))    1414/1412رٌاض االطفال  لعام   الثانٌةكشف بأسماء طالب       
 رقم م

 الجلوس
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 ه محمد حسٌن نصرنرمٌن حماد 1422 1

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 نرمٌن محمد عبدالوهاب محمد ٌونس 1421 2

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 نسرٌن محمد عبدالرحمن هدهود 1422 3

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 نشوى انور عبدالحمٌد سالم ابومسهل 1423 4

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 نهاد مجدى جاد حسٌن نواره 1424 5

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 نهال محمد فتحى محمد على عٌسى 1425 6

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 نهى حنفى محمود عمرى سالم 1422 7

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 نهى عبدالمولى عبدالرازق خالف 1422 8

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 نوران على عبدهللا صالح نصر 1422 9

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 نورهان اشرف عفٌفى محمد الحاج علً 1424 11

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 نورهان حسٌن عراقى عبداللطٌف العسال 1422 11

 ( بالدور االرضى1رقم )مخزن  12 نورهان صبحى عبدالظاهر مصٌلحى 1421 12

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 نورهان صالح عبدالعظٌم احمد 1422 13

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 نورهان عبدالسمٌع جوده عبدالسمٌع 1423 14

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 نٌره فرٌد بكرى حسن على عجاج 1424 15

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 هاجر اٌمن فهمى محمد 1425 16

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 هاجر عادل سلٌم عودة 1422 17

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 هاجر عبدالوهاب ابراهٌم عبدالفتاح 1422 18

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 هاجر عالء عبدالمنعم عبدالعلٌم 1422 19

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 12 راهٌمهاجر محمد السٌد اب 1544 21
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 (( 22))    1414/1412رٌاض االطفال  لعام   الثانٌةكشف بأسماء طالب       

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 هاجر محمد مصطفى عبدالعزٌز 1542 1

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 محمود هاجر محمود احمد 1541 2

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 هاجر ٌسرى عبد المجٌد الشٌخ 1542 3

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 هانم محمد ٌوسف نصار معز 1543 4

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 هاٌدى اسماعٌل احمد عبدالرحٌم 1544 5

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 عبدالعاطًهاٌدى سمٌر محمود  1545 6

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 هبه حمدى عبدالفتاح عفٌفى شالطه 1542 7

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 هبه ماجدى مغاورى محمد 1542 8

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 هدى احمد السٌد حسٌن مسعود 1542 9

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 د عبدالمتجلى ملٌجىهدٌر ربٌع السٌ 1524 11

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 هدٌر رضا مهٌب احمد 1522 11

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 هدٌر سعٌد احمد عزب 1521 12

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 هدٌر عبدالقادر عبدالعظٌم عبدالقادر  1522 13

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 دالقادر عبدهللا جاب هللاهناء عب 1523 14

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 وداد حلمى عبدالرحمن شرف 1524 15

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 ورده على عبدالرحمن عطٌة شرف 1525 16

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 وفاء مرتضى ابراهٌم فرج عفٌفى 1522 17

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 والء شندى ابراهٌم على 1522 18

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 ٌاسمٌن عبدالناصر عبدالهادي عبدالعزٌز 1522 19

 ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 11 ٌاسمٌن عماد عبد الفتاح عبد المقصود  1514 21
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 (( 21))    1414/1412ٌاض االطفال  لعام ر  الثانٌةكشف بأسماء طالب       
 رقم م

 الجلوس
مالح مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 ظات

  ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 10 ٌاسمٌن هانى سمٌر سالمه احمد 1512 1

  ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 10 ٌمنى ابراهٌم عباس ابوالمجد 1511 2

  ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 10 دالمجٌد محمدٌمنى اٌمن محمد عب 1512 3

 0202/0202الباقون لالعادة 

  ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 10 نورهان عبد الرحمن ابراهٌم عبد هللا 1513 4

  ( بالدور االرضى1مخزن رقم ) 10 ٌاسمٌن فتحى عبدالفتاح على على 1514 5

 
 

 

 


