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 الفرقة الثانية طفولة )عربى(أمساء طالب التخلفات الذين أرسلوا أحباثهم إىل كنرتول 

 " وثانية فرصة أوىلونتيجة أحباثهم " 

 حالة الطالبة املادة اسم الطالبة رقم اجللوس م

 ناجح حسبان إسراء أمحد حممد أبو طور 22240 1

 إسراء بسيونى فرج شلبى 30014 2
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 إسراء رمضان على عبد القادر مجعة 30023 3
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 أمساء أبو بكر حممود حجازى 30420 4
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 ناجح حسبان أمساء خالد حممد عبد املوىل 30643 5

 أصالة شحاته السباعى سعد 30076 6
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 ناجح حسبان االء ناصر رفعت قمح 30636 7

 ناجح حسبان الشيماء مصطفى حممد شتا 30098 8

 أمانى خالد حممد الدجلمونى 30107 9

 ناجح حسبان

 ناجح تكنولوجيا التعليم

 ناجح اساسيات رياضيات

 أمل سعيد درويش مصطفى 30115 10
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 أية حتسني حممد حممد على منصور 30203 11
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 أية محدى لبيب عبد اهلل 30212 12
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 ايه حممد عبد الفتاح حسن شليب 36103 13
 ناجح حسبان

 ناجح وتربية دينيةلغة عربية 

 ناجح حسبان أية عبد ربه أمحد املالح 30139 14

 ناجح حسبان حسناء شعبان توفيق الدسوقى
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 حالة الطالبة املادة اسم الطالبة رقم اجللوس م

 ناجح اساسيات رياضيات 30269 15

 حسناء حممد عرفه عبد احلميد البلقينى 30270 16
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 خلود حممد عوض احلوفى 30278 17
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 رانا خالد حسن عمارة 30297  18

 ناجح حسبان

 ناجح تكنولوجيا التعليم

 ناجح اساسيات رياضيات

 رنا السيد حممد املنصورى 30318 19
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 رنا مصطفى عبد احلميد حممد عبد اللطيف 30319 20
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 روان أسامة حممد نعمان 30321 21
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 روان مخيس حممد حسن 30322 22
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 ناجح حسبان روان كامل مدحت الغول 30637 23

 سارة مصطفى كامل أمحد 30348 24
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 سلمى أمحد السيد على بسيونى 30353 25
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 ناجح حسبان شروق صربى خاطر خليفة 30639 26

 شروق مسعد رجب االبشيهى 30382 27
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 شيماء مهدى ضهيب أبو حسن 30403 28
 ناجح حسبان

 راسب اساسيات رياضيات

 صابرين حممود حممد رشاد غامن 30404 29

 ناجح حسبان

 ناجح سيكولوجية

 ناجح اساسيات رياضيات

 فاطمة إبراهيم البدري حممد 30420 30
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات
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 حالة الطالبة املادة اسم الطالبة رقم اجللوس م

 فاطمة الزهراء مسعد أمني 30422 31
 ناجح حسبان

 ناجح رياضياتاساسيات 

 لينا جمدي سعد يوسف 30446 32

 ناجح حسبان

 ناجح لغة عربية وتربية دينية

 ناجح اساسيات رياضيات

 مريم حممد مربوك رزق خليف 30465 33
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 منار أمحد حممد شتيوى 31858 34

 ناجح رسوم الطفل

 ناجح  الرياضياتأساسيات 

  ناجح سيكولوجية منار بسيوني فاروق حممد خضر 30469 35

 ناجح حسبان نادين حممد عبد اللطيف النجار 30642 36

 ناهد مسري عبداجمليد نصار 30650 37
 ناجح حسبان

 ناجح سيكولوجية

 ندى عالء حممد حممد القط 30515 38
 حسبان

 اساسيات رياضه

 ناجح

 ناجح

 ناجح حسبان ندى حممد حممود حممد عامر 30519 39

 نسمة أمحد املسلمانى 30526 40
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 نورهان سعيد سعداوى حممد أبو أمحد 30553 41
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 نورهان ممدوح حممد عبد الفضيل 30559 42
 ناجح حسبان

 ناجح رياضياتاساسيات 

 هبة عمر إبراهيم الشرقاوى 30588 43

 ناجح حسبان

 ناجح رسوم الطفل

 ناجح اساسيات رياضيات

 هدير حسام كمال أمحد أبو السعود 30596 44
 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات

 ناجح حسبان هدير سعيد أمحد رمضان سليم 30598 45

 ناجح حسبان يوسف عبد اهللهند إيهاب حممد  30649 46
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 حالة الطالبة املادة اسم الطالبة رقم اجللوس م

 ناجح سيكولوجية يامسني امحد ابراهيم عبد السالم 30625 47

 ناجح اساسيات رياضيات امساء عزت حممد سباق 30059 48

 ناجح اساسيات رياضيات أمريه عبد الربه امحد املالح 30139 49

 اميان صبحى ابراهيم حممد 30171 50
 راسب اساسيات رياضيات

 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات ايه امحد عبد الفتاح عشيبة 30198 51

 ناجح اساسيات رياضيات ايه مصطفى حممد عبد السالم 30243 52

 بوسى امني السعيد 30253 53
 ناجح اساسيات رياضيات

 ناجح تكنولوجيا التعليم

 ناجح اساسيات رياضيات حنان عبد الناصر محدى 30272 54

 ناجح اساسيات رياضيات منه اهلل خالد حممد قلقيله 30476 55

 ناجح اساسيات رياضيات مى حممد على السطوحى 30489 56

 ناجح اساسيات رياضيات يامسني صابر ابو العنني 30630 57

 ناجح اساسيات رياضيات نادين حممد عبد اللطيف النجار 30642 58

 ناجح اساسيات رياضيات اجمليد نصارناهد مسري عبد  30650 59

 ناجح اساسيات رياضيات امانى السيد ابراهيم جاد 42434 60

 امريه عماد حممد نصر 42469 61
 ناجح اساسيات رياضيات

 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات اميمه جمدى حممود 42476 62

 ناجح اساسيات رياضيات ايناس محدى عبد الونيس 42524 63

 ناجح اساسيات رياضيات ايه فوزى رمضان 42553 64

 ناجح اساسيات رياضيات ايه حممد اهلامى 42557 65

 ايه حممد حممود صديق 42561 66
 ناجح اساسيات رياضيات

 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات رقية فتحى موسى 42661 67

 ناجح رياضياتاساسيات  روان محدى طلبه 42670 68

 ناجح اساسيات رياضيات ريم حسن ابراهيم البنا 42673 69

 ناجح اساسيات رياضيات ريهام رضا امحد النجار 42679 70
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 حالة الطالبة املادة اسم الطالبة رقم اجللوس م

 ناجح اساسيات رياضيات غاده حسني ابراهيم 42791 71

 ناجح اساسيات رياضيات كارميان طارق سعيد 42807 72

 ناجح رياضياتاساسيات  مريم عطية امحد 42834 73

 ناجح اساسيات رياضيات منى عاطف السقعان 42842 74

 ناجح اساسيات رياضيات نورا مخيس ابو زيد 42924 75

 االء حممد عبد الرمحن 43019 76
 ناجح اساسيات رياضيات

 ناجح حسبان

 ناجح اساسيات رياضيات امريه مصطفى عبد السالم 43023 77

 ناجح اساسيات رياضيات عبد احلميدشرروق نبيل  43063 78

 ناجح حسبان امريه مهدي حممد علي سالمه  42474 80

 ناجح حسبان ايناس محدي عبد الونيس عطيه العشري  42524 81

 ناجح حسبان ايه حممد اهلامي حممد حممود اجلويلي  42557 82

 ناجح حسبان أماني السيد ابراهيم جاد  42434 84

 ناجح حسبان أمل مسعود مرضي التماوي أبو الريش  42452 85

 ناجح حسبان أمريه مصطفي عبد السالم الطنطاوي  43023 86

 ناجح حسبان أميان مصطفي حممد عبد اجلواد اخلولي  42521 87

 ناجح حسبان أيه هاني حممد فتحي رضوان 42565 88

 ناجح حسبان مجيله خالد حممد الشابوري  42589 89

 ناجح حسبان راندا زيدان عبد اهلادي ابو احلسني  42667 90

 ناجح حسبان رانيا صالح مبارك شعيب  42668 91

 ناجح حسبان رمحه محدي حسن عمر  42653 92

 ناجح حسبان رضا الدمرداش عبد الغين محاد  42656 93

 ناجح حسبان ساره امحد حممد حممد امني الزرقاني  42689 94

 ناجح حسبان شروق ناجي السيد السيد  42740 95

96 
 ناجح حسبان شروق نبيل عبد احلليم ترابيس  43063

 ناجح سيكولوجية

 ناجح حسبان عايده عوض عبد السالم عبد الغفار  42771 97

 ناجح حسبان غاده حسني ابراهيم العربي  42791 98
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 حالة الطالبة املادة اسم الطالبة رقم اجللوس م

 ناجح حسبان فاطيما ياسر مصطفي حجيج 42805 99

 ناجح حسبان كرميان طارق سعيد الصياد  42807 100

 ناجح حسبان مريم عطيه امحد عريف  42834 101

 ناجح حسبان ندي صربي ابو زيد القاضي  42893 102

 ناجح حسبان نوره مخيس ابو زيد  حممد  42924 103

104 42990 
 ناجح حسبان ورده رمضان حممد عبد اللطيف 

 ناجح مفاهيم اجتماعية

105 
 ناجح حسبان وفاء شعبان حممد ورداني شهله  42991

 ناجح سيكولوجية

 ناجح حسبان اماني السيد ابراهيم جاد  42434 106

 ناجح حسبان شيماء صبحي علي عيسي  42754 107

 ناجح سيكولوجية االء جمدي حمي الدين حممد ابراهيم البنا 42420 108

 ناجح سيكولوجية دينا امحد السيد الشرقاوي 42628 109

 ناجح سيكولوجية ناهد مسري عبداجمليد نصار  30650 112

 ناجح  الرياضياتأساسيات  اية حسن شحاته أبو زيد 31624 113

 ناجح  أساسيات الرياضيات اميمه فرج حممد الفخراني  30145 114

 ناجح  أساسيات الرياضيات شروق حممد السيد عبداهلل  30380 115

 ناجح  أساسيات الرياضيات شيماء مهدي صهيب حممود  30403 116

 ناجح  أساسيات الرياضيات عال مجعه بسيوني قطب غياتي  42785 117

          

 


