
 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثةكشف   

  (1لجنة  )  (أطفال) الفرقة: الثالثةؤ 

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 3001 محمد سرحان االء شعبان عبد الشافى
 3002 االء نعيم عمر عبدالحقيظ

 3003 ابراهيم صالح ابراهيم شومان

 3004 ابراهيم يسرى ابراهيم احمد شحاته
 3005 احمد ابراهيم صالح ابوعيسى

 3006 هيم فهيم شعبانأحمد ابرا
 3007 احمد اسامة عبدالفتاح الخربياوى

 3008 أحمد السعيد عبد الرحمن الصعيدي

 3009 احمد جمال عبد الدايم محمد شعله
 3010 احمد حسين حسين عبدالرسول جابر

 3011 احمد حماده فؤاد موسى حماد
 3012 احمد صبحي عبد العزيز مصطفى  العجمي

 3013 مقصود نعيمةاحمد صبحي عبدال
 3014 احمد صالح امين غازى

 3015 احمد عبد الرحمن حسن علي أبو نعمة
 3016 احمد عبد هللا عبد السالم عبدهللا الطحان

 3017 احمد عبدالعاطى سعيد حميده باغى
 3018 أبو حطب احمد عبدالمنصف عبدالعزيز السيد

 3019 احمد عزت صادق محمد

 3020 ليلاحمد عصام جمعة محمده
 

 



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثةكشف   

(2لجنة  ) (أطفال) الفرقة: الثالثة  

 رقم الجلوس االســـــــــــــــــــم

 3021 احمد عوض عبدهللا عبدالقوى
 3022 احمد ماهر شعبان حزيمة

 3023 احمد محمد ابراهيم الجوهرى
 3024 احمد محمد إبراهيم يوسف البنا
 3025 احمد محمود محمد احمد شرف

 3026 د الحبشىاحمد مصطفى السي
 3027 احمد مصطفي محمد االرفلي

 3028 احمد منصور حسن مرسى الجندي
 3029 احمد منير محمد بيومى

 3030 احمد ناجى عبد العاطى محمد غالى
 3031 احمد نبيل عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز

 3032 احمد هالل هالل فريج
 3033 أدهم محمود محمد عبد الحميد ابراهيم

 3034 محمد محمد ابو المكارم فرج اروة
 3035 اسراء  طلعت فهمى مصلوبى

 3036 إسراء أحمد رمضان متولى احمد

 3037 اسراء سامى سعيد محمد رزق
 3038 اسراء فرحات محمود كامل الشرقاوى

 3039 اسراء محمد ابوعجيله خضر
 3040 اسراء محمد محمد محمد حويك

  



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثةكشف   

(3جنة  )ل  (أطفال) الفرقة: الثالثة  

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 3041 اسراء محمود محمد خشب
 3042 اسراء مرسي سعيد محمد عيسى

 3043 اسالم احمد محمد محمد جمعة
 3044 اسالم جمعة محجوب عبدالقوى محجوب

 3045 اسالم عالم بكر محمود عطيه
 3046 اسالم قاسم عبد القادر الشرقاوي

سان اماماسماء  رجب ح  3047 
 3048 اسماء ابراهيم سليمان محمدالغندور

 3049 اسماء حسن محمد عمارة

 3050 اسماء زعلول محمد احمد جويدة
 3051 اسماء سليمان سعيد دسوقي

 3052 اسماء شكرى محمود محمد بدر
 3053 أسماء عبد الباري اسماعيل محمد الزينى

الغيط أسماء عبد الشافي عبد الجيد السيد ابو  3054 
 3055 اسماء فايز فوزى عبد الحليم قطب

 3056 اسماء فتحى احمد البنان
 3057 أسماء فوزى بسيونى عبد الملك نصار

 3058 أسماء ماهر عبد المنعم إبراهيم
رجب اسماء محمد اسماعيل عبدالجيد  3059 

 3060 أسماء محمد الرملي محمد الحنطور



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثةكشف   

(4ة  )لجن (أطفال) الفرقة: الثالثة  

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 3061 أسماء محمد عبداللطيف أحمد يعقوب
 3062 أسماء محمد محمود علي عبد ربه

 3063 اسماء محمد مصطفى جويد

 3064 أسماء مرضي اسماعيل اسماعيل قنون
 3065 اسماء نادي عبدة ابوزيد

 3066 أسماء ناصر نعيم سعيد 
ى الشيمىاسماء نبيل الصاف  3067 

اسماءعلى محمد ابو الحمد    3068 

 3069 اسماعيل  صالح اسماعيل عبدالمجيد

 3070 اسماعيل جمال اسماعيل شعبان رزق
 3071 اسمهان فريج محمد نصر الدين

 3072 اكرام سعيد ابراهيم على معطى

 3073 آالء رشاد عبد العزيز محمد البدرى
صمد يونسالشيماء حمدى عبدالحميد عبدال  3074 

 3075 أمانى أحمد أحمد مصطفى جاب هللا

محمد التحفة امانى احمد فؤاد سعد  3076 

النونى امانى رشاد محمد السيد  3077 
حريرة امانى عدس عيد عيد  3078 

 3079 امانى محمود ابراهيم عبدالخالق
 3080 أماني عبد الغفار عبد العزيز شلش



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثةكشف   

(5لجنة  )     (أطفال) الفرقة: الثالثة  

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

 3081 امل جمعة شريف
 3082 امل عبدالعزيز عبدالقادر حسن

 3083 امنية ابراهيم محمد خضر
 3084 امنية عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد

 3085 اميرة  شعبان عبدالقادر روتان
 3086 اميرة  مكرم حسن محمد حجازى

د محمداميرة  منصور محمو  3087 
 3088 اميرة أحمد إبراهيم محمد سيف الدين

أبو المعاطى اميرة ايهاب محمد عبده  3089 

 3090 اميرة حمدي محمد أحمد
 3091 أميرة رضا سعد محمد علي
 3092 اميرة سعيد حسين ابوطالب
 3093 أميرة فوزي مرسي ناصف

 3094 أميرة محمد اسماعيل الحشاش

سعيد أميرة محمد عبدهللا  3095 

 3096 اميرة محمود محمد مصطفى البرى
 3097 اميرة محمود يوسف رسالن

 3098 اميره مجدى ابراهيم المغربل
عريف اميره محمود عبد هللا عبد المطلب  3099 

 3100 انس صبحى شاكر محمد بكار
 



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثةكشف   

(6لجنة  ) )أطفال( الفرقة: الثالثة  

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

وار خالد رجب محمد فرج الحتيريأن  3101 

 3102 ايات عيد السعيد سعدالدين

 3103 آيات محمد سعد عبد العزيز سعد

 3104 اية عبدالحليم بهى الدين السعيد منيسى

 3105 اية محمد احمد مصطفى

 3106 آية محمد كامل قناوى شعت

 3107 آية موسي محمد غالب

 3108 ايمان  عبدالحميد عوض سعد شداد

 3109 ايمان  محمد مصطفى بكار

 3110 ايمان حسن عبدالحميد محمد كحك

 3111 ايمان حسنين عبد الحليم ابراهيم

 3112 ايمان خيرى ابو المجد الصماد

 3113 ايمان شعبان رمضان الصافي نصير

 3114 ايمان شعبان عبد السيد عبد العال

1531 ايمان شكرى اسماعيل محمد ابراهيم الناظر  

 3116 ايمان صالح فتحى عبدالرؤوف

 3117 ايمان عادل حسن يوسف الخنانى

رجب ايمان عاشور بشير احمد  3118 

 3119 ايمان عبدالحميد احمد عبدالحميد ابوتمر

 3120 إيمان عبدالمنعم ابراهيم محمد ابو شادى



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثةكشف   

(7)أطفال(   لجنة  ) الفرقة: الثالثة  

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

لجلوسا  

 3121 ايمان عزالدين محمد محمود نعمه هللا

 3122 ايمان عصام شعبان ابوزيد

 3123 ايمان عماد الدين بكر الجريسى

 3124 ايمان مجدي عبد الرحمن محمود المزين

 3125 ايمان محمد أحمد حباله

 3126 إيناس جمال عبد الناصر محمود مكرم

 3127 أيه هللا حسن قطب حسن

سعد حامد ابراهيم ايه حامد  3128 

 3129 آيه حمدى عبدهللا بحر

 3130 ايه رمضان حسين عثمان حنتيرة

 3131 ايه عبد النبى عبد الجواد ابراهيم

 3132 آيه عبدهللا سعيد عيسي العتر

 3133 ايه محمد قطب حسن البشبيشي

 3134 ايه محمود محمد أحمد الغرابلي

 3135 ايهاب محمد شعبان محمد بيوض

إبراهيم السطوحى بدريه عبدالمقصود عبد الحكيم  3136 

 3137 بسمة اسماعيل عرفه اسماعيل السيد

 3138 بسمة السيد محمد بركات

 3139 بسمة حسني محمد الغول

 3140 بسمة محمد عبدالعزيز فتح هللا



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثةكشف   

(8الفرقة: الثالثة )أطفال(     لجنة  )  

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس

سمة ناصر عجمى عبد الفتاح صالحب  3141 

 3142 بسمه محمد سعد السيد الشاعر

 3143 بسمه محمد عبد الغنى الحواقى

 3144 تغريد جمال ابراهيم عبدالباقي

نحيلة تغريد زكريا عبدالفتاح احمد  3145 

 3146 تغريد نصر محمود محمد نصر

 3147 تيسير اشرف نصر السعداوي رحيم

الحليم الكومىجالل محسن عبد  3148 

 3149 جمال جوده محمد نصر

 3150 جهاد أشرف محمد عبد المعطي رضوان

 3151 جهاد رضا ابراهيم شمسية

 3152 جهاد عرفه محمد احمد زكى

 3153 حسناء عبد الناصر عبد اللطيف صدقه

 3154 حسين عصام حسين الصباغ

 3155 حماده سعيد عبدالمنعم محمد التبولى

مد عبدالحميد عبدالحكيم محروسحمدى اح  3156 

 3157 حمديه محمود شحاته محمود عبدالوهاب

المنشاوى حنان سعيد عبدالوهاب محمد  3158 

 3159 حنان عادل عبدهللا محمد الفار

 3160 حنان عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا

 

  



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثةكشف   

 

(9(     لجنة  )أطفالالفرقة: الثالثة )  

 االســـــــــــــــــــم
م رق

 الجلوس

 3161 خلود محمد عبدالرازق حسن

 3162 خيرت نبيل خيرت البرى

 3163 داليا أحمد علي احمد حمدان

 3164 داليا أحمد محمد محمد المتيني

 3165 داليا السيد جمعه عبدالسالم روتان

 3166 داليا السيد محمد السيد النشيلى

 3167 داليا سليمان صبري المصري

محمود ابوشربيةداليا عادل حسن   3168 

 3169 داليا مصطفى ابراهيم االدهم

منصور سيد أحمد دعاء  هالل سيد احمد  3170 

 3171 دعاء سامى رمضان كامل دحروج

 3172 دعاء فتح هللا على فتح هللا عبدالعزيزالبيلى

 3173 دعاء محمد احمد العربى

 3174 دعاء محمد صالح خالد

7531 دموع صالح معوض عبدهللا  

سالم دنيا عبدهللا فتحى ابراهيم  3176 

 3177 دينا  عبدالحليم  محمد حسن على

 3178 دينا السيد عبدالجواد السيد

 3179 دينا شعبان عوض السيد عبدهللا

 3180 دينا طه عبد العزيز محمد عبد الفتاح



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثةكشف   

 

(10لجنة  )  (أطفال) الفرقة: الثالثة  

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

وسالجل  

 3181 دينا عادل حسانين عبدالمطلب

 3182 دينا محمد محمد عوض

 3183 دينا مسعد محمود محمد على قفة

 3184 رانا أحمد توفيق عبد الجواد

 3185 رانيا بهاء عبد المنعم  بكر الكفراوى

 3186 رانيا رمضان احمد مصطفى

محمد اليمنى رانيا عاطف على بسيونى  3187 

على ابوالزينرانيا مرضى حسن   3188 

 3189 رانيا ياسر عبدالحميد محمد عشيبة

 3190 رجاء عمر محمد ابراهيم عبد الوهاب

 3191 رجاء ياسر احمد عون

 3192 رشا شعبان محمد حماد

 3193 رضا مختار انصارى عامر زهران

.رزق عزامرغدة ندى حسن   3194 

العش رندا سامى مرشدى الرفاعى  3195 

رحيم محمد محمد جادروان عبد ال  3196 

 3197 ريهام جابر إبراهيم عطية

 3198 ريهام جمال مسعود رمضان

 3199 ريهام رسمى محمد قاسم

 3200 ريهام سعد محمود ابراهيم احمد الخدرجى



 

 

بارقام جلوس طالب الفرقة الثالثةكشف   

(11لجنة  )     (اطفال ) الفرقة: الثالثة  

 االســـــــــــــــــــم
رقم 

 الجلوس
لحوفيريهام شعبان عبد الرازق ا  3201 

 3202 ريهام عطية عبدالعزيز عوض االلفى

 3203 ريهام محمد عبدالرازق الجرف

 3204 ريهام مصطفى عبدهللا إسماعيل

الشيخ محمد زهراء مصطفى كامل  3205 

 3206 زينب ابراهيم السيد بسيونى ابوسيف

 3207 زينب رمضان عبد هللا عبد القادر

 3208 زينب سعد يوسف محروس عمار

 3209 سارة محمد إبراهيم عبد الحليم البدوى

 3210 ساره سعيد عبدهللا غانم

 3211 ساره شكرى طايل حميده جاد

 3212 ساره محمد كامل الشيخ

 3213 ساره نجاح محمد صابر

 3214 سحر محمود على المنشاوى محمد عالم

 3215 سعاد عبد الحليم بشير عبد الجواد

زغلول سلمى رضا محمد عبد هللا  3216 

دويدار سلمى رضوان على يوسف  3217 

 3218 سلمى فرج حسن ابراهيم عبد العال

 3436 أحمد محمد سالم الجمال

 3438 عبدالرحمن محمد مختار سالمه

 




