
كنترول الفرقة الثالثة طفولة

اسم الطالبرقم الجلوسمسلسل

اللغة العربية
الدين 

والحياة

المعسكرات 

وألعاب الخالء

أنشطة 

فنية

أمراض 

األطفال

تاريخ 

مصر 

الحديث

جغرافية 

مصر

الثقافة 

العلمية

علوم 

متكاملة

PPPPPPPPPاسماء رمضان دمحم عبد النبى عبد ربه132861

PPPPPPPPPاسماء رمضان محمود سعيد232862

PPPPPPPPPاالء عاطف حماده قنديل332863

PPPPPPPPPامانى دمحم سعيد ابراهيم دمحم432864

PPPPPPPPPامل احمد دمحم محفوظ532865

PPPPPPPPPامل شمس الدين عبدالجليل صقر632866

PPPPPPPPPامنيه حسنى حسن الخولى732867

PPPPPPPPPامنيه عباس انور محمود جويده832868

PPPPPPPPPامنيه عصام دمحم فرج على932869

غغغغغغغغغامنيه دمحم ياسين محيسن1032870

PPPPPPPPPاميره رشدى نبوى فليفل1132871

PPPPPPPPPايمان عبدالحميد عبدالحميد البجالتى1232872

PPPPPPPPPايه حافظ سعد عبدالقوى صقر1332873

PPPPPPPPPايه عبد الحفيظ نبيه عبد الحفيظ1432874

PPPPPPPPPايه كرم دمحم خميس ابراهيم الدكر1532875

PPPPPPPPPايه محمود مبارك محمود الجرف1632876

PPPPPPPPPجهاد احمد عبدالرحيم ابراهيم عبدالرحيم1732877

PPPPPPPPPحنان عشرى بسيونى عبدالمقصود1832878

PPPPPPPPPخلود سعيد زكى ابراهيم هيبه1932879

PPPPPPPPPخلود مصطفى اسماعيل عبد العزيز2032880

PPPPPPPPPدينا عبد هللا عبد الجواد الطويل2132881

PPPPPPPPPدينا محمود فؤاد عبدالمالك نصر2232882

PPPPPPPPPرانيا دمحم دياب حافظ خضر2332883

PPPPPPPPPرانيا يحيى دمحم عبدالحميد ابو العنين2432884

PPPPPPPPPرضا عبد الغنى دمحم مرسى2532885

ثالثة طفولة باللغة اإلنجليزية

سامح داوود/ رئيس الكنترول  د 
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PPPPPPPPPروان شاكر حسين شاكر2632886

PPPPPPPPPريم دمحم عبدالغنى عمران2732887

PPPPPPPPPشروق محمود شحاته نصار2832888

PPPPPPPPPشيماء مسعود عبدهللا مسعود ادريس2932889

PPPPPPPPPعفاف السيد عدالن فرج3032890

PPPPPPPPPعفاف ضاحى عبد هللا عبد العال3132891

PPPPPPPPPعلياء عالء على بسيونى عماره3232892

PPPPPPPPPغاده رجب عبدهللا عبدالمجيد عبدالباقي3332893

PPPPPPPPPفادية دمحم نجيب حامد النجار3432894

PPPPPPPPPفاطمة سمير دمحم حسن عبده3532895

PPPPPPPPPفريده زكريا عبدالسالم محرم رسالن3632896

PPPPPPPPPمريم أحمد عبده درغام3732897

PPPPPPPPPمريم فرج عبدالوهاب السمان3832898

PPPPPPPPPمريم ناجى زكرى سدراك شحاته3932899

PPPPPPPPPمنى احمد سعدالدين عبدالفتاح البرعصى4032900

PPPPPPPPPمنى مجدى عبدالحميد محمود كسبر4132901

PPPPPPPPPمى مخلص ابراهيم خطاب4232902

PPPPPPPPPميسون عبده دمحم خالف4332903

PPPPPPPPPندا خميس عبدالهادى زغلول4432904

PPPPPPPPPنداء ابراهيم عطية ابراهيم أحمد4532905

PPPPPPPPPندى ماهر كمال سليمان4632906

PPPPPPPPPندى دمحم طه رحال4732907

PPPPPPPPPندى دمحم عزت لطفى  الصعيدى4832908

PPPPPPPPPندى محمود السيد سعد4932909

PPPPPPPPPنها شعبان عبدالعاطي دمحم بدر5032910
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PPPPPPPPPنهال علي سليم عبدربه ابوخزام5132911

PPPPPPPPPنور دمحم ابراهيم منصور5232912

PPPPPPPPPنوران دمحم فتحي الشامي5332913

PPPPPPPPPنورة عبدالعزيز احمد عبدالعزيز خالد5432914

PPPPPPPPPنورهان الشحات مصطفى كامل غالب5532915

PPPPPPPPPنورهان صباح عبد البارى نصار5632916

PPPPPPPPPنورهان  عصام  دمحم عبد الجواد5732917

PPPPPPPPPنورهان عالء دمحم محالب5832918

PPPPPPPPPهدى احمد دمحم احمد ابوهاشم5932919

غPغغغغغغغدعاء الشربينى عوض الزعويلى6032920

غPغغغغغغPروان احمد عبد الرازق قنطوش6132921

غغغغغغغغغرنا سامي احمد بركات6232922

غغغغغغغغغنورهان جمال فتحى سعد ابو السعود6332923

سامح داوود/ رئيس الكنترول  د 


