
كنترول الفرقة الثالثة طفولة

نتٌجة ابحاث الفرقة الثالثة طفولة عربى فرصة أولى

اللغة العربيةاسم الطالبرقم الجلوسمسلسل
الدين والحياة

المعسكرات 

وألعاب الخالء
أنشطة فنية

أمراض 

األطفال

تاريخ مصر 

الحديث
علوم متكاملةالثقافة العلميةجغرافٌة مصر

PPPPPPPPPاحسان حسن حسٌن عبدهللا130001

PPPPPPPPPاحسان نشأت رٌاض عبدالقادر الرامى230002

PPPPPPPPPاخالص ابراهٌم ابراهٌم شعٌر330003

PPPPPPPPPاروى احمد محمود محمد البٌلى430004

PPPPPPPPPاروي خلف ابوطالب خلٌفه530005

PPPPPPPPPازهار عبد القادر عبد الصادق عبد العاطى630006

PPPPPPPPPاسراء ابراهٌم عبدالفتاح الشٌخ730007

PPPPPPPPPاسراء احمد رمضان جوٌد830008

PPPPPPPPPاسراء اسماعٌل طه الصباغ930009

PPPPPPPPPاسراء السٌد حسن علً محمد1030010

PPPPPPPPPاسراء السٌد عبد الفتاح السٌد البنا1130011

PPPPPPPPPاسراء الشحات حامد الفٌوم1230012ً

PPPPPPPPPاسراء بدر عبدالعاطى شٌبه1330013

PPPPPPPPPاسراء بسٌونً فرج شلب1430014ً

PPPPPPPPPاسراء جمعه محمد ابراهٌم حجاج1530015

PPPPPPPPPاسراء جوده عبدالجواد زٌتون1630016

PPPPPPPPPاسراء حسن محمد محمد حسن عبد العال1730017

PPPPPPPPPاسراء خالد عبد هللا رحومه1830018

PPPPPPPPPاسراء خمٌس حسن جاب هللا رسالن1930019

PPPPPPPPPاسراء ربٌع حسٌن خمٌس الزقم2030020

PPPPPPPPPاسراء ربٌع محمد عبدالعاطى قندٌل2130021

PPPPPPPPPاسراء رمضان ابراهٌم عبدالهادى الجمل2230022

PPPPPPPPPاسراء رمضان على عبد القادر جمعه2330023

PPPPPPPPPاسراء سعد محمد اسماعٌل محمد2430024

PPPPPPPPPاسراء سعد محمد السٌد حسانٌن2530025

PPPPPPPPPاسراء سلٌمان محمد محمود2630026

PPPPPPPPPاسراء سمٌر محمد عبد هللا سلٌمان2730027

PPPPPPPPPاسراء شعبان السٌد عبدالحلٌم2830028

PPPPPPPPPاسراء شعبان محمد غازى محمد2930029

PPPPPPPPPاسراء صبحى سعدهللا على محمد3030030

PPPPPPPPPاسراء عبد هللا موسى محمد موسى الصعٌدى3130031

PPPPPPPPPاسراء عزت محمد فاٌد3230032

PPPPPPPPPاسراء علً ابراهٌم علً الشرٌف3330033

PPPPPPPPPاسراء على اسماعٌل علً عالم3430034

PPPPPPPPPاسراء محمد عبد هللا صالح فرٌد3530035

PPPPPPPPPاسراء محمد عبدالعلٌم المٌمونى3630036
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PPPPPPPPPاسراء محمد مهدى العو3730037

PPPPPPPPPاسراء محمود خلٌل السٌد ابراهٌم3830038

PPPPPPPPPاسراء مهنا محمود محمد سلمان3930039

PPPPPPPPPاسراء نبٌل عبد المنعم رمضان رجب4030040

PPPPPPPPPاسراء ٌاسر عبدالقوى حامد4130041

PPPPPPPPPاسماء أبوبكر محمود محمد حجازى4230042

PPPPPPPPPاسماء احمد سعٌد عبد الهادى ٌوسف4330043

PPPPPPPPPاسماء حسن سٌداحمد عبدالحمٌد العو4430044

PPPPPPPPPاسماء حسن عبدالحمٌد محمد4530045

PPPPPPPPPاسماء خمٌس عبداللطٌف عبدالفتاح4630046

PPPPPPPPPاسماء خمٌس محمد محمود دروٌش4730047

PPPPPPPPPاسماء رضا عبدالمنعم محمد الدٌب4830048

PPPPPPPPPاسماء سامى محمد على العرٌنى4930049

PPPPPPPPPاسماء سعد السٌد على الشرقاوى5030050

PPPPPPPPPاسماء سعٌد صالح بحر5130051

PPPPPPPPPاسماء سمٌر الجنٌدى خلٌل مبارك5230052

PPPPPPPPPاسماء شهدى  السٌد على  حجازى5330053

PPPPPPPPPاسماء صالح على محمود على5430054

PPPPPPPPPاسماء طلبه عبد الخالق السٌد شمس الدٌن5530055

PPPPPPPPPاسماء عبد المحسن ٌمنى على5630056

PPPPPPPPPاسماء عبدالغنى فرج محمد عطاهللا5730057

PPPPPPPPPاسماء عزت سعد محمد شتا5830058

PPPPPPPPPاسماء عزت محمد سباق خلٌل5930059

PPPPPPPPPاسماء عزمى عبدالعظٌم على أبوٌمن6030060

PPPPPPPPPاسماء عالء محمد محمد الدمراوي6130061

PPPPPPPPPاسماء على شعبان متولى ندا6230062

PPPPPPPPPاسماء عٌسى الشرٌف الشرٌف ابوالنجا6330063

PPPPPPPPPاسماء فتحى عثمان محمد عمر غالب6430064

PPPPPPPPPاسماء قدرى حمدان عبدالوارث6530065

PPPPPPPPPاسماء كرم السٌد السٌد الشرٌف6630066

PPPPPPPPPاسماء كمال محمد خلٌل حسن6730067

PPPPPPPPPاسماء ماهر عبدهللا مصطفى حسنٌن6830068

PPPPPPPPPاسماء محروس انور محمد زبادى6930069

PPPPPPPPPاسماء محمد ابراهٌم محمد االنصارى7030070

PPPPPPPPPاسماء محمد احمد مهنى محمود7130071

PPPPPPPPPاسماء محمد محمد كمال الشرقاوى7230072
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PPPPPPPPPاسماء محمود حامد محمد الغنٌمى7330073

PPPPPPPPPاشجان جابر صبحى عبد الواحد الكرساوى7430074

PPPPPPPPPاشرقت  نبٌل  ابوبكر عٌسوى  السٌسى7530075

PPPPPPPPPاصالة شحاتة السباعى سعد7630076

PPPPPPPPPاالء احمد حسٌنى حامد ابو زٌد7730077

PPPPPPPPPاالء الكحالوى السٌد مسعود سعٌد7830078

PPPPPPPPPاالء انور عبد الفتاح بدر7930079

PPPPPPPPPاالء حسٌن ابراهٌم عبدالجواد ابوالعطا8030080

PPPPPPPPPاالء عبد الحمٌد بسٌس مقرب8130081

PPPPPPPPPاالء عبد الناصر عباس شاكر8230082

PPPPPPPPPاالء عبدالحلٌم حلمى قندٌل8330083

PPPPPPPPPاالء عبدالنبً اسماعٌل عباس8430084

PPPPPPPPPاالء علً ابراهٌم عبدربه8530085

PPPPPPPPPاالء محمد ابراهٌم خاطر8630086

PPPPPPPPPاالء محمد السٌد بسٌونً محسب8730087

PPPPPPPPPاالء محمد عبدالسالم بلتاجى عبدهللا8830088

PPPPPPPPPاالء محمود محمد محمود فؤاد  الركاٌبى8930089

PPPPPPPPPاالء نبٌل احمد عبدهللا الدسوقى9030090

PPPPPPPPPاالء هشام رزق محمد الدمٌاطى9130091

PPPPPPPPPاالء ٌاسر جاد محمد حموده9230092

PPPPPPPPPالزهراء ابراهٌم ناجً جمعه ابراهٌم9330093

PPPPPPPPPالزهراء عزمى عبدالمنعم رٌاض9430094

PPPPPPPPPالشٌماء اشرف عبدالعال ابراهٌم عتمان9530095

PPPPPPPPPالشٌماء جابر السٌد زكى سلٌمان9630096

PPPPPPPPPالشٌماء سالمه مهنا زاٌد الغنام9730097

PPPPPPPPPالشٌماء مصطفى محمد محمد شتا9830098

PPPPPPPPPالهام اشرف عبدالجواد خلٌل النوٌشى9930099

PPPPPPPPPالهام محمد محمد احمد طمان10030100

PPPPPPPPPالٌاسمٌن سمٌر فتحً علً ماض10130101ً

POPPPPPPOامال عبد الحمٌد محمد عامر السعدنى10230102

PPPPPPPPPامانى احمد عبد هللا محمد القاضى10330103

PPPPPPPPPامانً احمد منصور عبد العزٌز محمد10430104

POPPOPPPPامانى جمال عبدالعزٌز عبدالحمٌد10530105

PPPPPPPPPامانى حامد انور حامد10630106

PPPPPPPPPامانى خالد محمد الدلجمونى10730107

PPPPPPPPPامانى رافت عبدهللا القاضى10830108
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PPPPPPPPPامانى رضا محمد محمد ٌوسف10930109

PPPPPPPPPامانى عبدالرازق محمد حبٌب11030110

PPPPPPPPPامانى مجاور ناجى عبدالونٌس11130111

PPPPPPPPPامانى محمد عبد المنعم ٌوسف عٌد11230112

PPPPPPPPPامانً مرسى على مرسى بٌومى11330113

PPPPPPPPPامل احمد حلمى محمد برٌك حجاب11430114

PPPPPPPPPامل سعٌد دروٌش مصطفى شرف11530115

PPPPPPPPPامل سعٌد عبدالرحٌم ٌوسف11630116

PPPPPPPPPامل عبد الحمٌد محمود محمد حبور11730117

PPPPPPPPPامل محمد احمد الحبروك11830118

PPPPPPPPPامل معوض عرجاوى على عجوة11930119

PPPPPPPPPامل ٌاسر سعد السٌد حرٌره12030120

PPPPPPPPPامنٌة صبرى عبدهللا ٌوسف الغنام12130121

PPPPPPPPPامنٌة عادل قطب السٌد الشاذلى12230122

PPPPPPPPPامنٌة عطٌه عطٌه احمد الزواوى12330123

PPPPPPPPPامنٌة مجدي عثمان فضل عل12430124ً

PPPPPPPPPامنٌه حمدي جمعه اسماعٌل ابراهٌم12530125

PPPPPOPPPامنٌه سعٌد علً محمد صالح12630126

PPPPPPPPPامنٌه مسعد خٌري عل12730127ً

PPPPPPPPPامٌرة شوقى على عبدهللا عزٌبه12830128

PPPPPPPPPامٌرة عبد الفتاح عبدالجلٌل حسن صفٌان12930129

PPPPPPPPPامٌرة عبدالقادر محمد عبد المولى سالمة13030130

PPPPPPPPPامٌره انور عبدالسالم دعبٌس13130131

PPPPPPPPPامٌره حبشى صبحى احمد الجمال13230132

PPPPPPPPPامٌره حسن مصطفى محمد شلضم13330133

PPPPPPPPPامٌره حمزه سالم عبدالسالم السٌد13430134

PPPPPPPPPامٌره سعد قطب سٌد احمد جرابٌع13530135

PPPPPPPPPامٌره صبحً عبدالمقصود عبدالحلٌم13630136

PPPPPPPPPامٌره صالح مختار محمد عبد القادر13730137

PPPPPPPPPامٌره عادل عبد المنعم عٌسى13830138

PPPPPPPPPامٌره عبدربه احمد المالح13930139

PPPPPPPPPامٌره عماد حمدى عبدالال14030140

PPPPPPPPPامٌره محمد محمد زكرٌا زٌد14130141

PPPPPPPPPامٌره مهنا ٌسرى السعٌد سكٌن14230142

PPPPPPPPPامٌره نصر ابراهٌم الطباخ14330143

PPPPPPPPPامٌره نعٌم فتحً صالح معتوق14430144
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PPPPPPPPPامٌمة فرج محمد الفخرانى14530145

PPPPPPPPPامٌمه شعبان جمعه سالمه14630146

PPPPPPPPPانجى صفوت سعد قدرى14730147

PPPPPPPPPانغام عامر فكرى محمد رزق14830148

PPPPPPPPPاهداء ٌحً ابوالعنٌن عبدالعزٌز محجوب14930149

PPPPPPPPPاٌة ربٌع سلٌمان محمد مهٌنة15030150

PPPPPPPPPاٌة رسالن راضى رمضان على15130151

PPPPPPPPPاٌة صبري عبدالمقصود محمد خلٌل15230152

PPPPPPPPPاٌة موسى احمد قاسم سلمان15330153

PPPPPPPPPاٌمان احمد السٌد محمد طلبه اللبان15430154

PPPPPPPPPاٌمان احمد بسٌونى محمد عٌد خالد15530155

PPPPPPPPPاٌمان احمد حامد محمد عٌسى البغدادى15630156

PPPPPPPPPاٌمان احمد فتحً ابراهٌم الدمراوي15730157

PPPPPPPPPاٌمان احمد مصطفى احمد دٌاب15830158

PPPPPPPPPاٌمان اسعد عبدالجواد عبدالحلٌم15930159

PPPPPPPPPاٌمان اشرف خمٌس عثمان حمد16030160

PPPPPPPPPاٌمان امٌن احمد الخول16130161ً

PPPPPPPPPاٌمان حسام الدٌن محمود المرى16230162

PPPPPPPPPاٌمان حمدى احمد احمد الجرجاوى16330163

PPPPPPPPPاٌمان حمدى السٌد جامع16430164

PPPPPPPPPاٌمان رجب شحاته عبد الفضٌل16530165

PPPPPPPPPاٌمان رضا محمد ابراهٌم قرٌطم16630166

PPPPPPPPPاٌمان رمضان عبدهللا محمد ٌوسف16730167

PPPPPPPPPاٌمان رمضان عنتر بسٌونً البسومى16830168

PPPPPPPPPاٌمان سامً خمٌس عبد الرحمن16930169

PPPPPPPPPاٌمان سلٌمان عبدالمنعم محمد على طه17030170

PPPPPPPPPاٌمان صبحى ابراهٌم محمد عمر17130171

PPPPPPPPPاٌمان عادل محمد ابراهٌم نوفل17230172

PPPPPPPPPاٌمان  عاطف  فتحى  الوكٌل17330173

PPPPPPPPPاٌمان عبد القادر احمد حسٌن دٌغم17430174

PPPPPPPPPاٌمان عبدالجلٌل صالح عبدالجلٌل17530175

PPPPPPPPPاٌمان  عبدالحكٌم  عبدالمولى   علوانى17630176

PPPPPPPPPاٌمان عبدهللا ابراهٌم على سعفان17730177

PPPPPPPPPاٌمان علً محمد احمد السخاوي17830178

PPPPPPPPPاٌمان فرج عوض شندى المٌن17930179

PPPPPPPPPاٌمان محمد ابراهٌم خلٌل18030180
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PPPPPPPPPاٌمان محمد احمد شمه18130181

PPPPPPPPPاٌمان محمد عبدالحمٌد حسن الرامى18230182

PPPPPPPPPاٌمان محمد على على الخراشى18330183

PPPPPPPPPاٌمان محمود احمد خلٌفة الغنام18430184

PPPPPPPPPاٌمان محمود حسٌن السٌد حسٌن18530185

PPPPPPPPPاٌمان محمود على احمد النقٌطى18630186

PPPPPPPPPاٌمان محمود محمد حسن18730187

PPPPPPPPPاٌمان محمود هنداوى ابراهٌم فرج18830188

PPPPPPPPPاٌمان مصطفى عبدالعزٌز مصطفى عٌسى18930189

PPPPPPPPPاٌمان وجٌه عبدالرحمن محمد ابوطالب19030190

PPPPPPPPPاٌمان ٌاسر عبدالحمٌد الخولى19130191

PPPPPPPPPاٌناس خالد محمد شلب19230192ً

PPPPPPPPPاٌه  ابراهٌم  محمد ابراهٌم  عفٌفى19330193

PPPPPPPPPاٌه ابوالسعود حامد محمد19430194

PPPPPPPPPاٌه ابوبكرعلى شعبان بكار19530195

PPPPPPPPPاٌه احمد عبد هللا محمد خضٌر19630196

PPPPPPPPPاٌه احمد عبدالفتاح قندٌل قندٌل19730197

PPPPPPPPPاٌه احمد عبدالفتاح محمد عشٌبه19830198

PPPPPPPPPاٌه اسماعٌل عبد الحمٌد نعٌم شنٌار19930199

PPPPPPPPPاٌه السعٌد عبدالمنعم حسن باشا20030200

PPPPPPPPPاٌه السٌد عبدالعزٌز األخرس20130201

PPPPPPPPPاٌه انور محمد عبدالحمٌد شقوٌر20230202

PPPPPPPPPاٌه تحسٌن محمد محمد على منصور20330203

PPPPPPPPPاٌه ثروت محمود غزاله20430204

PPPPPPPPPاٌه جابر عبدهللا بعٌص20530205

PPPPPPPPPاٌه جمال عزالدٌن عبدالشافى عبدالسالم نعٌم20630206

PPPPPPPPPاٌه جمعه محمد عبد الغنى سالمه20730207

PPPPPPPPPاٌه حسن السٌد دومه20830208

PPPPPPPPPاٌه حسن محمد امٌن غزال20930209

PPPPPPPPPاٌه حسن محمد محمد حسن عبدالعال21030210

PPPPPPPPPاٌه حلمى على محمد مبارك21130211

PPPPPPPPPاٌه حمدي لبٌب عبدهللا21230212

PPPPPPPPPاٌه خالد محمد عبد الجٌد21330213

PPPPPPPPPاٌه رجب مأمون حسن ابراهٌم21430214

PPPPPPPPPاٌه رضا طلبه محمود21530215

PPPPPPPPPاٌه رمضان عبدالحى عبدالسٌد فرج21630216

سامح داوود/ رئيس الكنترول د 6



كنترول الفرقة الثالثة طفولة

نتٌجة ابحاث الفرقة الثالثة طفولة عربى فرصة أولى

اللغة العربيةاسم الطالبرقم الجلوسمسلسل
الدين والحياة

المعسكرات 

وألعاب الخالء
أنشطة فنية

أمراض 

األطفال

تاريخ مصر 

الحديث
علوم متكاملةالثقافة العلميةجغرافٌة مصر

PPPPPPPPPاٌه سعد محمد على البرنس21730217

PPPPPPPPPاٌه سعٌد ابراهٌم غنٌم21830218

PPPPPPPPPاٌه شعبان رجب الحلفاوى21930219

PPPPPPPPPاٌه شعبان عبدالسالم ابراهٌم الفشنى22030220

PPPPPPPPPاٌه صبحى عبدالسالم طاجن22130221

PPPPPPPPPاٌه طارق ابراهٌم محمد عثمان22230222

PPPPPPPPPاٌه عبد الرحمن علً محمد احمد22330223

PPPPPPPPPاٌه عبد هللا عبد المجٌد محمد ابو الخٌر22430224

PPPPPPPPPاٌه عبدالفتاح عبدالنبً عبدالونٌس22530225

PPPPPPPPPاٌه عالء حلمى عبدالمولى عبدالجلٌل22630226

PPPPPPPPPاٌه على اسماعٌل ابراهٌم الدٌب22730227

PPPPPPPPPاٌه عمر ابراهٌم عبد الشكور22830228

PPPPPPPPPاٌه فرحات عبدالغنى عبدالمولى22930229

PPPPPPPPPاٌه فرحات كمال الدٌن حسن امٌن23030230

PPPPPPPPPاٌه فرٌد فتحً داود23130231

PPPPPPPPPاٌه قطب عبدالجلٌل محمد شاهٌن23230232

PPPPPPPPPاٌه كمال شحاته الغندور23330233

PPPPPPPPPاٌه ماهر محمود صالح محمود23430234

PPPPPPPPPاٌه محمد زكً القوٌع23530235ً

PPPPPPPPPاٌه محمد شعبان اٌوب محمد ابو النجا23630236

PPPPPPPPPاٌه محمد محمود محمد خشب23730237

PPPPPPPPPاٌه محمد نبٌه عاطف أحمد سالم23830238

PPPPPPPPPاٌه محمود الصافى كامل الصباغ23930239

PPPPPPPPPاٌه محمود فتحى إبراهٌم محمد مرعى24030240

PPPPPPPPPاٌه مسعد السٌد كسفرٌت24130241

PPPPPPPPPاٌه مصطفى عبد العزٌز حسن السٌد24230242

PPPPPPPPPاٌه مصطفى محمد عبدالسالم الناقه24330243

PPPPPPPPPاٌه وجٌه على عطٌه شاهٌن24430244

PPPPPPPPPبسمة سعد كمال سعد محمد24530245

PPPPPPPPPبسمه خٌرى عوض طه24630246

PPPPPPPPPبسنت حلمى محمد مكى24730247

PPPPPPPPPبسنت سمٌر غبلاير اسكندر24830248

PPPPPPPPPبسنت مجدى سعد غراب24930249

PPPPPPPPPبسنت محمود محمد فلٌفل25030250

PPPPPPPPPبسنت مصطفى عبدالسالم مصطفى بشٌر25130251

PPPPPPPPPبشرى محمد منصور صالح ابوقدٌر25230252
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كنترول الفرقة الثالثة طفولة

نتٌجة ابحاث الفرقة الثالثة طفولة عربى فرصة أولى

اللغة العربيةاسم الطالبرقم الجلوسمسلسل
الدين والحياة

المعسكرات 

وألعاب الخالء
أنشطة فنية

أمراض 

األطفال

تاريخ مصر 

الحديث
علوم متكاملةالثقافة العلميةجغرافٌة مصر

PPPPPPPPOبوسى امٌن السعٌد محمد خلٌفه25330253

PPPPPPPPPتسنٌم جمال جاد بسٌونى جاد25430254

PPPPPPPPPتغرٌد احمد عبد المجٌد داكر25530255

PPPPPPPPPتغرٌد رشدى توفٌق محمد ابوالرٌش25630256

PPPPPPPPPثرٌا اٌمن محمد طبل25730257

PPPPPPPPPجهاد حماده فوزي عبد الحكٌم25830258

PPPPPPPPPجهاد خمٌس على على عشٌبه25930259

PPPPPPPPPجهاد سامى محمد اسماعٌل روتان26030260

PPPPPPPPPجهاد طلعت بكر عبدالجواد ابراهٌم26130261

PPPPPPPPPجهاد عادل عبدالحمٌد الخبٌرى26230262

PPPPPPPPPجهاد محمد فهٌم  عبدالسالم النهر26330263

PPPPPPPPPجهاد محمود سلٌمان محمد سلٌمان26430264

PPPPPPPPPجٌهاد اشرف محمد سالم محمود26530265

PPPPPPPPPحبٌبة السٌد عبد العزٌز مبارك26630266

PPPPPPPPPحبٌبه سراج الدٌن فتحى عبدالعال26730267

PPPPPPPPPحبٌبه عادل جابر سٌد احمد26830268

PPPPPPPPPحسناء شعبان توفٌق الدسوقى26930269

PPPPPPPPPحسناء محمد عرفه عبدالحمٌد البلقٌنى27030270

PPPPPPPPPحسناء محمد محمود عبدالغفار عنانى27130271

PPPPPPPPPحنان عبدالناصر حمدى عبدالعلٌم سلمان27230272

PPPPPPPPPحنان محمد عبدالمعطى المغازى27330273

PPPPPPPPPخلود خالد حسٌن عبد الرحمن مقبل27430274

PPPPPPPPPخلود صفوت كامل مصطفى شٌخ روحه27530275

PPPPPPPPPخلود عبدالسالم عبدالعظٌم حامد جاد27630276

PPPPPPPPPخلود محمد ابراهٌم محمد رمضان27730277

PPPPPPPPPخلود محمد عوض الحوفى27830278

PPPPPPPPPخلود مصطفى عبدالمنعم محمد الصباغ27930279

PPPPPPPPPدالٌا ابراهٌم محمد حسٌن الشرٌف28030280

PPPPPPPPPدالٌا جابر سعد زٌدان28130281

PPPPPPPPPدالٌا جالل محمد اسماعٌل28230282

PPPPPPPPPدعاء حسن محمد حسن الصعٌدي28330283

PPPPPPPPPدعاء خالد محمد محمد اسماعٌل28430284

PPPPPPPPPدنٌا السٌد محمود حسن البرمه28530285

PPPPPPPPPدنٌا رضا سلٌمان مهدى28630286

PPPPPPPPPدنٌا عبد الستار عبد العاطى سلطان28730287

PPPPPPPPPدنٌا عبدالحلٌم عبدالحمٌد مرسى العقباوى28830288

سامح داوود/ رئيس الكنترول د 8



كنترول الفرقة الثالثة طفولة

نتٌجة ابحاث الفرقة الثالثة طفولة عربى فرصة أولى

اللغة العربيةاسم الطالبرقم الجلوسمسلسل
الدين والحياة

المعسكرات 

وألعاب الخالء
أنشطة فنية

أمراض 

األطفال

تاريخ مصر 

الحديث
علوم متكاملةالثقافة العلميةجغرافٌة مصر

PPPPPPPPPدٌنا عبد هللا محمد رشوان عوف28930289

PPPPPPPPPدٌنا عبدهللا محمد تاج الدٌن زوٌل29030290

PPPPPPPPPدٌنا فؤاد محمود خلٌفة سعد هللا29130291

PPPPPPPPPدٌنا مجدى عبدالحمٌد محمد الخرادلى29230292

PPPPPPPPPدٌنا محمد عبد الحمٌد الحلٌوى29330293

PPPPPPPPPدٌنا محمود ابراهٌم محمود29430294

PPPPPPPPPدٌنا ٌاسر السٌد اللٌثى29530295

PPPPPPPPPذكرى خالد مصطفى شال29630296

PPPPPPPPPرانا خالد حسن عماره29730297

PPPPPPPPPرانٌا ابراهٌم عبدالقادر محمود الساٌس29830298

PPPPPPPPPرانٌا احمد جابر احمد خمٌس29930299

PPPPPPPPPرانٌا جمال بسٌونى محمد30030300

PPPPPPPPPرانٌا ربٌع خلٌل عبدالغنى30130301

PPPPPPPPPرانٌا محمد ابراهٌم زاٌد30230302

PPPPPPPPPرانٌا محمد عطٌه حسن عبدالعاطى30330303

PPPPPPPPPرانٌا محمد على البرقمانى30430304

PPPPPPPPPرباب خمٌس صالح محمد عامر30530305

PPPPPPPPPرباب عبدالجواد محمود حمدى عبدالاله30630306

PPPPPPPPPرحاب خالد حسنى عبدالعزٌز عبدالحافظ30730307

PPPPPPPPPرحاب ٌحٌى السٌد ابراهٌم النجار30830308

PPPPPPPPPرحمة قطب السٌد على السٌد ابو العطا30930309

PPPPPPPPPرحمه عبدالزٌن انورعبدالحلٌم خلف31030310

PPPPPPPPPرحمه عبده انور الطنطاوى31130311

PPPPPPPPPرحمه ماهر محمد الطنٌخى31230312

PPPPPPPPPرحمه محمد نصر خمٌس البردان31330313

PPPPPPPPPرضوى عبدالهادى عبدالعزٌز خلٌفة31430314

PPPPPPPPPرضوى حلمى على مساعد عبد هللا31530315

PPPPPPPPPرقٌه ابراهٌم عبد السالم ابراهٌم لطٌف31630316

PPPPPPPPPرنا السٌد عامر عبدالرازق على31730317

PPPPPPPPPرنا السٌد محمد المنصورى31830318

PPPPPPPPPرنا مصطفى عبدالحمٌد محمد عبداللطٌف31930319

PPPPPPPPPروان احمد رشٌدى عبدالعزٌز32030320

PPPPPPPPPروان اسامة محمد عبد المنعم نعمان32130321

PPPPPPPPPروان خمٌس حسن محمد حسن عبد هللا32230322

PPPPPPPPPروان عالء الدٌن سعد الدٌن إبراهٌم الطنٌخى32330323

PPPPPPPPPروان مجدى احمد محمد عبدالرحمن32430324
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كنترول الفرقة الثالثة طفولة

نتٌجة ابحاث الفرقة الثالثة طفولة عربى فرصة أولى

اللغة العربيةاسم الطالبرقم الجلوسمسلسل
الدين والحياة

المعسكرات 

وألعاب الخالء
أنشطة فنية

أمراض 

األطفال

تاريخ مصر 

الحديث
علوم متكاملةالثقافة العلميةجغرافٌة مصر

PPPPPPPPPروضه السعٌد عبد الحمٌد محمد الدردٌري32530325

PPPPPPPPPروضه عماد على طه جامع32630326

PPPPPPPPPروٌدا محمد فؤاد صقر32730327

PPPPPPPPPرٌموندا عاطف عزٌز امٌر  جوده32830328

PPPPPPPPPرٌنال عطا هللا محمد عطاهلل العزازى32930329

PPPPPPPPPرٌهام عبدالسالم صبحى احمد الدمنهورى33030330

PPPPPPPPPرٌهام محمد عبد المولى عبد العزٌز عٌد33130331

PPPPPPPPPرٌهام منصور محمود المرسً البهلول33230332

PPPPPPPPPزهراء عماد نعٌم عبدالبارى راشد33330333

PPPPPPPPPسارة هانى انور عبد الحمٌد عبد الواحد33430334

PPPPPPPPPساره جمال محمد  موسى النحال33530335

PPPPPPPPPساره حسام سعد عبد الغفارمدكور33630336

PPPPPPPPPساره خالد ابراهٌم عبدالقادر33730337

PPPPPPPPPساره سعد ابراهٌم بكار33830338

PPPPPPPPPساره عادل عبد الراضى محمد ابوهوٌدى33930339

PPPPPPPPPساره عبدالغنً محمود عبدالغنً الجمس34030340ً

PPPPPPPPPساره عصام محمد الصعٌدى34130341

PPPPPPPPPساره فتحى جمعه سعد ابوحسٌن34230342

PPPPPPPPPساره ماهر بسٌونً احمد طاٌل34330343

PPPPPPPPPساره محمد حامد محمد زٌن34430344

PPPPPPPPPساره محمد سلٌمان المنفر34530345

PPPPPPPPPساره محمد عبدالجلٌل عوض الحوٌط34630346

PPPPPPPPPساره مدحت عبدالمنعم زاٌد34730347

PPPPPPPPPساره مصطفى كامل احمد عبدالعزٌز34830348

PPPPPPPPPسامٌه عادل ذكى الركاٌبى34930349

PPPPPPPPPساندى سعٌد ٌوسف نسٌم35030350

PPPPPPPPPسحر عادل محمد أحمد محمد أبوصالح35130351

PPPPPPPPPسلمى ابراهٌم محمد عبدالرحٌم حسانٌن35230352

PPPPPPPPPسلمى احمد السٌد على بسٌونى35330353

PPPPPPPPPسلمى جالل الدٌن عبد العزٌز عل35430354ً

غغغغغغغغغسلمً عادل علً عبدالرازق35530355

PPPPPPPPPسلمى غنٌم محمد غنٌم محمد سلٌم35630356

PPPPPPPPPسلمى محمد سالم الدماطى35730357

PPPPPPPPPسلمى محمود لبٌب محمود المحالوى35830358

PPPPPPPPPسلمى هانى ابراهٌم احمد ابراهٌم35930359

PPPPPPPPPسماء محمد الشافعى النكالوى36030360
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كنترول الفرقة الثالثة طفولة

نتٌجة ابحاث الفرقة الثالثة طفولة عربى فرصة أولى

اللغة العربيةاسم الطالبرقم الجلوسمسلسل
الدين والحياة

المعسكرات 

وألعاب الخالء
أنشطة فنية

أمراض 

األطفال

تاريخ مصر 

الحديث
علوم متكاملةالثقافة العلميةجغرافٌة مصر

PPPPPPPPPسماح انور فتحى االعور36130361

PPPPPPPPPسماح علً نصر احمد موسى36230362

PPPPPPPPPسمر سمٌر محمد االورفلى36330363

PPPPPPPPPسمر  طه  جالل  الركاٌبى36430364

PPPPPPPPPسمر عبد الحلٌم ماهر ٌاسٌن36530365

PPPPPPPPPسمر عبد هللا غازي محمد جمٌع36630366ً

PPPPPPPPPسمٌره  سامى  محمد جمعه  شحاته36730367

PPPPPPPPPسمٌه محمد فؤاد عبدالرزاق البدوى36830368

PPPPPPPPPسندس حسنى عٌد محمد شحاته36930369

PPPPPPPPPسندس محمد عبد هللا علً إبراهٌم37030370

PPPPPPPPPسهام عبد المجٌد عبد الفتاح شهاب37130371

PPPPPPPPPسهٌر مكٌن مشرف على عبدالحمٌد37230372

PPPPPPPPPسهٌله احمد حامد سٌد37330373

PPPPPPPPPسهٌله محمد السعٌد احمد خمٌس37430374

PPPPPPPPPسومٌه صالح عبد العاطى السٌد الجندى37530375

PPPPPPPPPشروق احمد عبده ٌوسف الشاذلى37630376

PPPPPPPPPشروق خالد حسن الحلفاوي37730377

PPPPPPPPPشروق زكرٌا عبدالمطلب عبدالرؤف37830378

PPPPPPPPPشروق صادق رفعت بالل37930379

PPPPPPPPPشروق محمد السٌد عبد هللا38030380

PPPPPPPPPشروق محمد عسران منشاوى صابر ابراهٌم38130381

PPPPPPPPPشروق مسعد رجب االبشٌهى38230382

PPPPPPPPPشرٌن سعٌد فتحً المراس38330383ً

PPPPPPPPPشهٌره رمضان محمد الجالى38430384

PPPPPPPPPشٌرٌن رضا عبدالفتاح نصٌر38530385

PPPPPPPPPشٌرٌن عبدالبارى محمد احمد مطاوع38630386

PPPPPPPPPشٌرٌن ممدوح شحاته رمضان البرلس38730387

PPPPPPPPPشٌماء احمد ابراهٌم محمد ابوشهبه38830388

PPPPPPPPPشٌماء احمد محمد موسى اسماعٌل38930389

PPPPPPPPPشٌماء اسماعٌل اسماعٌل محمد الغازى39030390

PPPPPPPPPشٌماء أشرف سلٌمان حسن سلٌمان39130391

PPPPPPPPPشٌماء حسام الدٌن مصطفى عبدالوهاب الغمراوى39230392

PPPPPPPPPشٌماء حسن دروٌش عوض الوكٌل39330393

PPPPPPPPPشٌماء سعٌد عبٌد محمد مسعود39430394

PPPPPPPPPشٌماء فتحى عبدالمقصود عوض39530395

PPPPPPPPPشٌماء محمد عباس محمد زٌتون39630396
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كنترول الفرقة الثالثة طفولة

نتٌجة ابحاث الفرقة الثالثة طفولة عربى فرصة أولى

اللغة العربيةاسم الطالبرقم الجلوسمسلسل
الدين والحياة

المعسكرات 

وألعاب الخالء
أنشطة فنية

أمراض 

األطفال

تاريخ مصر 

الحديث
علوم متكاملةالثقافة العلميةجغرافٌة مصر

PPPPPPPPPشٌماء محمد عبدالجلٌل محمد سعد39730397

PPPPPPPPPشٌماء محمد عبدالعزٌز شرارة39830398

PPPPPPPPPشٌماء محمد عبدالمنعم ٌونس39930399

PPPPPPPPPشٌماء محمد ممدوح امام ابومحمود40030400

PPPPPPPPPشٌماء محمود إسماعٌل موسى بدر40130401

PPPPPPPPPشٌماء محمود محمد حسٌن السبع40230402

PPPPPPPPPشٌماء مهدى صهٌب محمود ابراهٌم40330403

PPPPPPPPPصابرٌن محمود محمد رشاد غانم40430404

PPPPPPPPPصفاء محمود مصطفى عبد الحلٌم حسن40530405

PPPPPPPPPصفاء مهنى عبدالمعطى عبدالعال زٌد40630406

PPPPPPPPPصفٌه احمد سعٌد التداوي40730407

PPPPPPPPPضحى رضا عوض على عمر40830408

PPPPPPPPPعبٌر محمد عبد الغنى محمد متولى40930409

PPPPPPPPPعزه عادل جمال الدٌن اسماعٌل قنون41030410

PPPPPPPPPعال ابراهٌم على ابراهٌم مصطفى41130411

PPPPPPPPPعال احمد على ابوحمرة41230412

PPPPPPPPPعال مصطفى كمال البنا41330413

PPPPPPPPPعلٌاء ابو بكر الصدٌق على على عبدالمقصود حموده41430414

PPPPPPPPPعلٌاء صالح خطٌب ٌوسف الزهٌري41530415

PPPPPPPPPعلٌاء عارف محمود حجازى41630416

PPPPPPPPPغادة سعد عبدالمحسن مجد41730417

PPPPPPPPPغاده رجب سلٌمان عطا هللا شحاته41830418

PPPPPPPPPفاتن ستٌه ماضى عابد41930419

PPPPPPPPPفاطمة إبراهٌم البدرى محمد42030420

PPPPPPPPPفاطمة الزهراء ابراهٌم محمد عبدهللا ابراهٌم42130421

PPPPPPPPPفاطمة الزهراء مسعد امٌن حسٌن جاهٌن42230422

PPPPPPPPPفاطمه احمد شاكر محمد بكار42330423

PPPPPPPPPفاطمه احمد عبدالعزٌز احمد محمد42430424

PPPPPPPPPفاطمه الزهراء  رزق  سلٌمان احمد  ابوعمه42530425

PPPPPPPPPفاطمه جمعه السٌد كامل حموده42630426

PPPPPPPPPفاطمه حمدى لطفى سعد عفٌفى42730427

PPPPPPPPPفاطمه راشد محمد رضوان42830428

PPPPPPPPPفاطمه زٌن نجٌب حسن كرٌم42930429

PPPPPPPPPفاطمه عالء عبد القادر راشد43030430

PPPPPPPPPفاطمه كامل محمد محمد دوٌدار43130431

PPPPPPPPPفاطمه محمد  عبدالعزٌز  زٌدان43230432
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كنترول الفرقة الثالثة طفولة

نتٌجة ابحاث الفرقة الثالثة طفولة عربى فرصة أولى
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أمراض 
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علوم متكاملةالثقافة العلميةجغرافٌة مصر

PPPPPPPPPفاطمه مندوة زكرٌا محمد بازٌنه43330433

PPPPPPPPPفاطمه ناصر السٌد حسب النبى43430434

PPPPPPPPPفاٌزه خالد ابراهٌم عبد الحمٌد43530435

PPPPPPPPPفٌرٌنا رفعت ودٌع ابراهٌم43630436

PPPPPPPPPكاترٌنا عماد برنس سدراك43730437

PPPPPPPPPكاملٌا بسام احمد على سبع43830438

PPPPPPPPPكرٌستٌنا فكتور مورٌس جرجس مٌخائٌل43930439

PPPPPPPPPكرٌمان عادل محمد فهمى محمد الهنداوى44030440

PPPPPPPPPكرٌمه مطراوى احمد المغربى44130441

PPPPPPPPPلمٌاء سعد عبدالصادق محمد سعد44230442

PPPPPPPPPلمٌاء صبري عطٌه نصر44330443

PPPPPPPPPلمٌس محمد ابراهٌم بٌومى ابوخطاب44430444

PPPPPPPPPلٌلى سعٌد احمد عٌد44530445

PPPPPPPPPلٌنا مجدى سعد ٌوسف44630446

PPPPPPPPPلٌنه رجب عبدالنبى عبدربه44730447

PPPPPPPPPماجى محمد عبد الحكٌم محمد محمد الجاهل44830448

PPPPPPPPPمارى رمزى حلٌم غطاس تادرس44930449

PPPPPPPPPمارٌمان عبد السٌد عازر عبدالسٌد اسكندر45030450

PPPPPPPPPمارٌنا رمزى حلٌم غطاس تادرس45130451

PPPPPPPPPمروة محمد فهٌم ابراهٌم عالم45230452

PPPPPPPPPمروه السعٌد محمد االعرج45330453

PPPPPPPPPمروه طاٌع محمد على طاٌع45430454

PPPPPPPPPمروه لطفى عبد الرحٌم موسى المعناوى45530455

PPPPPPPPPمروه ماهر عثمان محمد45630456

PPPPPPPPPمروه منتصر شفٌق احمد مراد45730457

PPPPPPPPPمرٌم اسامه محمد رمضان45830458

PPPPPPPPPمرٌم السٌد احمد السٌد عمر45930459

PPPPPPPPPمرٌم السٌد عبدالفتاح الزاغ46030460

PPPPPPPPPمرٌم جالل احمد سرور46130461

PPPPPPPPPمرٌم جمال غرٌب عبدالحكٌم الحاطى46230462

PPPPPPPPPمرٌم سمٌر سعد سالمه46330463

PPPPPPPPPمرٌم محمد عبدالنبى عبداللطٌف46430464

PPPPPPPPPمرٌم محمد مبروك رزق خلٌف46530465

PPPPPPPPPمرٌم مصطفً سعد كامل خنٌفر46630466

PPPPPPPPPمرٌم مصطفى محمود المكاوى46730467

PPPPPPPPPمرٌم هشام محمد امٌن محمد46830468
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كنترول الفرقة الثالثة طفولة

نتٌجة ابحاث الفرقة الثالثة طفولة عربى فرصة أولى
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علوم متكاملةالثقافة العلميةجغرافٌة مصر

PPPPPPPPPمنار بسٌونى فاروق محمد خضر46930469

PPPPPPPPPمنار  صبرى عبدالمنعم  زغلول47030470

PPPPPPPPPمنار مجدي عبد المنعم ابراهٌم السرجان47130471

PPPPPPPPPمنار مجدى عبدالرازق جاب هللا47230472

PPPPPPPPPمنار محمود محمد محمد النجار47330473

PPPPPPPPPمنار هشام فتوح علً الصفت47430474ً

PPPPPPPPPمنه هللا احمد على اللقانى47530475

PPPPPPPPPمنه هللا خالد محمد قلقٌله47630476

PPPPPPPPPمنه هللا عبدالمنعم محمد عبدالمنعم شعبان47730477

PPPPPPPPPمنه هللا مصطفى على حمامة47830478

PPPPPPPPPمنه علً علً حسب هللا47930479

PPPPPPPPPمنى امان عبد العاطى عرفه48030480

PPPPPPPPPمها على نشات على رضوان48130481

PPPPPPPPPمى احمد السعٌد السقا48230482

PPPPPPPPPمى امٌن على مصطفى48330483

PPPPPPPPPمى حموده بدوي عبدالسالم48430484

PPPPPPPPPمى عادل حمدى زاٌد48530485

PPPPPPPPPمى عبدالحفٌظ غازى ابراهٌم القالوى48630486

PPPPPPPPPمى عبدالنبى  مبروك راشد48730487

PPPPPPPPPمى على السٌد محمود زٌدان48830488

PPPPPPPPPمى محمد على السطوحى الشافعى48930489

PPPPPPPPPمى محمود فتحى محمد مخٌمر49030490

PPPPPPPPPمً نبٌل بكر زٌن الدٌن49130491

PPPPPPPPPمى ٌاسر جمال مهدى مهدى49230492

PPPPPPPPPمٌاده خٌري رمضان ابراهٌم شلتوت49330493

PPPPPPPPPمٌاده محمد جمعه طلبه على بصل49430494

PPPPPPPPPمٌرنا عادل ابراهٌم ابراهٌم بدر49530495

PPPPPPPPPمٌرنا محمد صالح مهدى49630496

PPPPPPPPPمٌرنا مصطفى حسونه السكنٌدى49730497

PPPPPPPPPنادره هادى كمال عساف على49830498

PPPPPPPPPنانسى محمود محمود احمد الروبى49930499

PPPPPPPPPناهد علً عبدهللا حجر50030500

PPPPPPPPPنجالء احمد عبد المجٌد جاب هللا50130501

PPPPPPPPPنجوى ماهر رجب محمد ابوالنجاه50230502

PPPPPPPPPندا بٌومً سعد رشدان50330503

غغغغغغغغغندا عبدالمجٌد خلٌفة خلٌفة األحول50430504
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تاريخ مصر 

الحديث
علوم متكاملةالثقافة العلميةجغرافٌة مصر

PPPPPPPPPندا ٌحٌى احمد ابراهٌم شرف50530505

PPPPPPPPPنداء عبدالحمٌد عبدالجواد عبدالحمٌد محمد50630506

PPPPPPPPPندى السٌد محمد ولى الدٌن50730507

PPPPPPPPPندى بسٌونً علً عبد السالم عبد السالم50830508

PPPPPPPPPندى حامد مهدى حامد غندور50930509

PPPPPPPPPندى داود ابراهٌم كرلس ابراهٌم51030510

PPPPPPPPPندى رضا موسى محمود الحصرى51130511

PPPPPPPPPندى سامى موسى احمد موسى البرقى51230512

PPPPPPPPPندى صالح محمد عبدهللا زلط51330513

PPPPPPPPPندى عامر فؤاد عامر محمود51430514

PPPPPPPPPندى عالء محمد محمد القط51530515

PPPPPPPPPندى كمال سعد قندٌل51630516

PPPPPPPPPندى ماهر نصر دروٌش51730517

PPPPPPPPPندى محمد حسنى عبدالفتاح عبدالقادر51830518

PPPPPPPPPندى محمد محمود محمد عامر51930519

PPPPPPPPPندى مصطفى حسن رضوان52030520

PPPPPPPPPندى ٌحٌى زكرٌا عٌد52130521

PPPPPPPPPنرمٌن احمد محمد قطب بركه52230522

PPPPPPPPPنرمٌن  تاج  عاطف ناصر52330523

PPPPPPPPPنرمٌن ذكً كامل رزق عطٌه52430524

PPPPPPPPPنرمٌن محمد فهمى الزرقا52530525

PPPPPPPPPنسمه احمد محمد احمد المسلمانى52630526

PPPPPPPPPنسمه المرسى محمد المرسى السنافٌرى52730527

PPPPPPPPPنسمه سعٌد محمد ماهر انورعٌاد52830528

PPPPPPPPPنعمه ابراهٌم جابر ابراهٌم احمد52930529

PPPPPPPPPنعمه هللا فتحى حمدى مقلد53030530

PPPPPPPPPنغم اٌهاب كمال اسماعٌل عبدالال53130531

PPPPPPPPPنغم خمٌس رمضان احمد ٌوسف53230532

PPPPPPPPPنهال رمضان عبدالحمٌد األخرس53330533

PPPPPPPPPنهال صبرى السٌد ابو عٌطه53430534

PPPPPPPPPنهال صبرى عبدالفتاح عٌسى53530535

PPPPPPPPPنهى خلٌفه الحسٌنى خلٌفه53630536

PPPPPPPPPنهى محمد سعٌد محمد عوده53730537

PPPPPPPPPنور انور حسٌن القسطاوى53830538

PPPPPPPPPنور كمال حسن بٌومى نصر53930539

PPPPPPPPPنورا رمضان محمد سعد حسن54030540
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PPPPPPPPPنورا عبدالفتاح محمد عبدالفتاح دٌاب54130541

PPPPPPPPPنورا مأمون محمود المنٌاوي54230542

PPPPPPPPPنورا محمد عطٌه مبروك54330543

PPPPPPPPPنوران محمد سالمه زالبٌه54430544

PPPPPPPPPنوره شحاته عبد السالم الصباغ54530545

PPPPPPPPPنوره عبد الظاهر على54630546

PPPPPPPPPنورهان احمد محمود ابراهٌم عمر54730547

PPPPPPPPPنورهان الشحات عبدالعزٌز عبداللطٌف الجمل54830548

PPPPPPPPPنورهان خالد محمد حسن حمام54930549

PPPPPPPPPنورهان خمٌس على فرج علً التومى55030550

PPPPPPPPPنورهان خمٌس محمد المسٌرى55130551

PPPPPPPPPنورهان زكرٌا على عوٌضه55230552

PPPPPPPPPنورهان سعٌد سعداوى محمد ابواحمد55330553

PPPPPPPPPنورهان شحات خمٌس جمعه محمد55430554

PPPPPPPPPنورهان شحات محمد مصطفً عبده55530555

PPPPPPPPPنورهان عبدالسالم صبحى احمد الدمنهورى55630556

PPPPPPPPPنورهان محمد فؤاد غضابى55730557

PPPPPPPPPنورهان محمد محمد مصطفى السٌد55830558

PPPPPPPPPنورهان ممدوح محمد عبدالفضٌل55930559

PPPPPPPPPنورهان وسٌم عبد العظٌم صقر56030560

PPPPPPPPPنٌرة محمد عبد الكرٌم ربٌع56130561

PPPPPPPPPنٌرمٌن رضا غالى فرج حنا56230562

PPPPPPPPPنٌره السٌد كامل توفٌق صالح56330563

PPPPPPPPPنٌره جمعه عبدالوهاب عبدالغنً المغنى56430564

PPPPPPPPPنٌره حمدى احمد سلٌمان فرحات56530565

PPPPPPPPPنٌره محمد نبٌل ابراهٌم خلٌل صهوان56630566

PPPPPPPPPهاجر ابراهٌم عبدالغنً سٌد احمد عوٌنات56730567

PPPPPPPPPهاجر حنفى محمد حنفى محمود56830568

PPPPPPPPPهاجر رجب محمد رمضان الدسوقى56930569

PPPPPPPPPهاجر محروس محمد شلبى57030570

PPPPPPPPPهاجر محمد احمد الجولى57130571

PPPPPPPPPهاجر محمد عبدالعزٌز عسقالن57230572ً

PPPPPPPPPهاجر محمد عبدالمعطى محمود جمعه57330573

PPPPPPPPPهاجر محمد عبدالوهاب القبان57430574ً

PPPPPPPPPهاجر محمود شحاته عبد هللا العتر57530575

PPPPPPPPPهاجر نشات محمد توفٌق57630576
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PPPPPPPPPهاجر وجٌه عطٌه محمد مطاوع57730577

PPPPPPPPPهالة بهاء الدٌن محمد رضا سٌد محمد عٌسى57830578

PPPPPPPPPهانم احمد اسماعٌل ابو ٌوسف57930579

PPPPPPPPPهاٌدى السٌد فؤاد الجوٌلى58030580

PPPPPPPPPهاٌدى خالد محمد علً خطاب58130581

PPPPPPPPPهاٌدى عوض زكرٌا الرومى58230582

PPPPPPPPPهاٌدى محمد صبحى على الجغلٌط58330583

PPPPPPPPPهاٌدى هشام محمد فهمى اللقانى58430584

PPPPPPPPPهبه الدسوقى سٌد احمد الدسوقى االبحر58530585

PPPPPPPPPهبه هللا  رأفت  حامد محمود  زبٌب58630586

PPPPPPPPPهبه حازم لطفى عبدهللا السجٌنى58730587

PPPPPPPPPهبه عمر ابراهٌم الشرقاوى58830588

PPPPPPPPPهبه عمر ابراهٌم على السروى58930589

PPPPPPPPPهبه محمد احمد ابراهٌم الحلٌسى59030590

POPPPPPPPهدى سعد اسماعٌل سعد59130591

PPPPPPPPPهدى سعٌد خمٌس ابراهٌم الفطٌس59230592

PPPPPPPPPهدي منشاوي عرجاوى على عجوه59330593

PPPPPPPPPهدٌر اشرف جمعه توفٌق هبٌله59430594

PPPPPPPPPهدٌر توفٌق عباس راتب بسٌس59530595

PPPPPPPPPهدٌر حسام كمال احمد ابوالسعود59630596

PPPPPPPPPهدٌر رمضان فؤاد عبدالخالق مهنٌه59730597

PPPPPPPPOهدٌر سعٌد احمد رمضان سلٌم59830598

PPPPPPPPPهدٌر عبد  الفتاح السٌد حسن رضوان59930599

PPPPPPPPPهدٌر محمد عبد الهادى الدٌب60030600

PPPPPPPPPهدٌر ممدوح سعد السٌد عبدالهادى60130601

PPPPPPPPPهدٌر منصور ربٌع الكٌالوى60230602

PPPPPPPPPهناء مسعد شعبان سعد الدٌاش60330603

PPPPPPPPPهند زغلول عبدالعزٌز على ابوخزٌمه60430604

PPPPPPPPPهٌام سعٌد عبد هللا سكر60530605

PPPPPPPPPوئام  محمد  نبوى غراب60630606

PPPPPPPPPوفاء جمال محمود عبد المقصود محمد محمود60730607

غغغغغغغغغوفاء رضوان كامل عبدهللا ونس60830608

PPPPPPPPPوفاء علً عبد العظٌم علً عبد هللا60930609

PPPPPPPPPوفاء محمد عبدالمنعم فلفل61030610

PPPPPPPPPوفاء محمد على محمد مصطفى شعبان61130611

PPPPPPPPPوالء السٌد حسبو مصطفى مقلد61230612
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PPPPPPPPPوالء بدر محمد عبدالرحمن61330613

PPPPPPPPPوالء رجب محمد حسٌن رزق61430614

PPPPPPPPPوالء سعٌد شعبان محمد هبٌله61530615

PPPPPPPPPوالء عاطف اسماعٌل الدمٌاط61630616ً

PPPPPPPPPوالء مبروك السٌد أحمد خلٌفه61730617

PPPPPPPPPوالء محمد عبدالغنى محمود61830618

PPPPPPPPPوالء مصطفى عوض محمد بدر61930619

PPPPPPPPPوالء ٌوسف عبد المقصود محمد عبد المقصود62030620

PPPPPPPPPٌارا السٌد محمد السٌد الجزار62130621

PPPPPPPPPٌارا عاطف عبد الحمٌد محمد ابو الخشب62230622

PPPPPPPPPٌارا فتحى حسن حسن الطباخ62330623

PPPPPPPPPٌارا محمود نبٌل الماحى62430624

PPPPPPPPPٌاسمٌن احمد ابراهٌم عبد السالم62530625

PPPPPPPPPٌاسمٌن اكرم كرم محمد الصعٌدى62630626

PPPPPPPPPٌاسمٌن السٌد علً السٌدابوخلٌل62730627

PPPPPPPPPٌاسمٌن جابر على الجناٌنى62830628

PPPPPPPPPٌاسمٌن رمزى عبد المهدى ابراهٌم62930629

PPPPPPPPPٌاسمٌن صابر ابو العٌنٌن البكاتوشى63030630

PPPPPPPPPٌاسمٌن طه احمد عبد المقصود زهران63130631

PPPPPPPPPٌاسمٌن  مبروك  عطٌه صابر  ابو زكرى63230632

PPPPPPPPPٌاسمٌن محمد خلف محمد عبد الحلٌم63330633

PPPPPPPPPٌاسمٌنا  السٌد عبدالسالم عبدالجواد ابوال63430634

PPغPغغغغغاسماء صبرى محمود عالم63530635

PPغPغغغغPاالء ناصر رفعت قمح63630636

غغغPغغغغغروان كامل مدحت الغول63730637

غغغغغغغغغسٌناء عبدالسالم خمٌس فرج63830638

غغغغغغغغغشروق صبرى خاطر احمد خلٌفة63930639

غغغغغغغغغضحى عادل عبد الحمٌد بكر حمزه64030641

غغغPغغغPPنادٌن محمد عبداللطٌف النجار64130642

PPPPغغغغغاسماء خالد محمد عبدالمولى64230643

غغغغغغغغغامان مصطفى عبد الرسول محمد الطٌب64330644

غغغغغغغغغاٌمان محمد بسٌونى محمد ابو مصطفى64430645

غغغغغغغغغرٌهام مصطفً مكاوي شاهٌن64530646

غغغغغغغغغزٌنب خالد عبد السمٌع ابو المجد قندٌل64630647

غغغغغغغغغشروق محمد لبٌب ابو ٌوسف64730648

PPPPPPPPPهند اٌهاب محمد ٌوسف عبدهللا64830649
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كنترول الفرقة الثالثة طفولة

نتٌجة ابحاث الفرقة الثالثة طفولة عربى فرصة أولى

اللغة العربيةاسم الطالبرقم الجلوسمسلسل
الدين والحياة

المعسكرات 

وألعاب الخالء
أنشطة فنية

أمراض 

األطفال

تاريخ مصر 

الحديث
علوم متكاملةالثقافة العلميةجغرافٌة مصر

PPPPPPPPPناهد سمٌر عبدالمجٌد نصار64930650
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