
 علوى ثانى( المبنى الجديد 6قاعة )الفرقة الرابعة اساسى          شعبة : دراسات                50العدد :

 رقم الجلوس االسم م

 الفرقة الرابعة أساسي           

 شعبة الدراسات الاجتماعية 

( المبنى الجديد ثانى 6قاعة )

 علوى

 ٨٤۰۱ ابانوب ايليا نصر محروس 1
 ٨٤۰۲ مجدى حلمى اسكندرابانوب  2
 ٨٤۰۳ ابراهيم سعد عبد الصالح حسنين 3
 ٨٤۰٤ ابو الحسن عبد هللا سيد طايع 4
 ٨٤۰٥ احمد اشرف احمد محمد عبد الحق 5
 ٨٤۰٦ احمد اشرف عوض هللا محمود 6
 ٨٤۰٧ احمد جبريل مدنى احمد 7
 ٨٤۰٨ احمد حسنين على حسن 8
 ٨٤۰٩ احمد عاشور محمود ابراهيم 9
 ٨٤۱۰ احمد عبد الصبور محمد طه 10
 ٨٤۱۱ احمد عبد الفتاح احمد عثمان 11
 ٨٤۱۲ احمد محمد جاد الرب رضوان 12
 ٨٤۱۳ احمد محمد محمود عبد الرحيم 13
 ٨٤۱٤ احمد محمود ابا زيد محمد 14
 ٨٤۱٥ احمد محمود احمد على 15

 

 

 



 رقم الجلوس االسم م

 الرابعة أساسيالفرقة            

 شعبة الدراسات الاجتماعية 

( المبنى الجديد ثانى 6قاعة )

 علوى

 ٨٤۱٦ احمد مصطفى عبد العال يونس 16
 ٨٤۱٧ احمد ناصر حمدان محمد 17
 ٨٤۱٨ اروه محمود محمد محمود 18
 ٨٤۱٩ اسراء حسنى محمود اسماعيل 19
 ٨٤۲۰ اسراء خالد محمد محمود 20
 ٨٤۲۱ جامع محمد علىاسراء ربيع  21
 ٨٤۲۲ اسراء ربيع محمدين حامد 22
 ٨٤۲۳ اسراء سعد هللا عبد ربه محمد 23
 ٨٤۲٤ اسراء فتح هللا بغدادى محمود 24
 ٨٤۲٥ اسالم ايمن  طاهر محمود 25
 ٨٤۲٦ اسماء احمد سعيد محمد 26
 ٨٤۲٧ اسماء حسين مصطفى محمد 27
 ٨٤۲٨ اسماء سيف النصر حسين محمد 28
 ٨٤۲٩ اسماء عبد الناصر جابر سيد 29
 ٨٤۳۰ اسماء عواض عطيتو احمد 30
 ٨٤۳۱ اسماء محمود محمد على 31
 ٨٤۳۲ اسماء محمود محى الدين احمد 32
 ٨٤۳۳ اشرقت حلمى محمود ابايزيد 33

 

 

 



 رقم الجلوس االسم م

          

 الفرقة الرابعة أساسي

 شعبة الدراسات الاجتماعية 

 ( المبنى الجديد ثانى علوى6قاعة )

 ٨٤۳٤ اكرام فتحى محمد حماد 34
 ٨٤۳٥ االء ابراهيم محمد ابراهيم 35
 ٨٤۳٦ االء عزت احمد محمد 36
 ٨٤۳٧ الزهراء خالد عبد الحميد حامد زيدان 37
 ٨٤۳٨ امانى محمد احمد احمد 38
 ٨٤۳٩ امنيه عبد الحكيم حسين عابدين 39
 ٨٤٤۰ احمد سعد محمداميره  40
 ٨٤٤۱ اميره احمد صابر حفنى 41
 ٨٤٤۲ اميره احمد عبد الصبور تهامى 42
 ٨٤٤۳ اميره جاد على محمد 43
 ٨٤٤٤ اميره جرجس مجلع سالمه 44
 ٨٤٤٥ اميره طارق مصطفى محمد 45
 ٨٤٤٦ اميره عبد المنعم عبد العظيم رشيدى 46
 ٨٤٤٧ على اميره محمد عبد الظاهر محمد 47
 ٨٤٤٨ اميره نبيل ضيفى حسين 48
 ٨٤٤٩ اناسيمون شحاته جاد الكريم عبيد 49
 ٨٤٥۰ انتصار ناصر جامع على 50

 

 

 



 الفرقة الرابعة أساسي شعبة دراسات                                              

 ( المبنى الجديد ثانى علوى7قاعة ) -المكان :                                                                            50 -العدد :

 رقم الجلوس االسم م

 الفرقة الرابعة أساسي           

 شعبة الدراسات الاجتماعية 

( المبنى الجديد ثانى 7قاعة )

 علوى

 ٨٤٥۱ عبد الحميد عبد العالايمان السيد  1
 ٨٤٥۲ ايمان ايمن ابو المجد ابراهيم 2
 ٨٤٥۳ ايمان عبد الحميد محمد احمد 3
 ٨٤٥٤ ايمان على عبد العظيم طه 4
 ٨٤٥٥ ايمان محمد طاهر على 5
 ٨٤٥٦ ايمان منصور االمير امين 6
 ٨٤٥٧ ايه اشرف سيد احمد 7
 ٨٤٥٨ ايه جمال محمد عبد الرحيم 8
 ٨٤٥٩ ايه خالد محمد بدر 9
 ٨٤٦۰ ايه عاطف همام مرعى 10
 ٨٤٦۱ ايه عبد هللا عمر محمد 11
 ٨٤٦۲ ايه محمد عثمان محمد 12
 ٨٤٦۳ ايه يوسف شعبان محمد عمر 13
 ٨٤٦٤ باتعه ربيع عبدالراضى حسن 14
 ٨٤٦٥ بخيته محمد خديوي ساعد 15

 

 رقم الجلوس االسم م

 الفرقة الرابعة أساسي           



 ٨٤٦٦ بسمه ابو السعود محمد على 16

 شعبة الدراسات الاجتماعية 

( المبنى الجديد ثانى 7قاعة )

 علوى

 ٨٤٦٧ بسمه رجب على عبد الجابر 17
 ٨٤٦٨ بسمه رمضان محى الدين خليل 18
 ٨٤٦٩ بسمه سالمه عبد الفتاح احمد 19
 ٨٤٧۰ بيشوى عطيه سعيد سعد 20
 ٨٤٧۱ تقى محمد عامر قناوى 21
 ٨٤٧۲ جمال احمد يحى زكى 22
 ٨٤٧۳ حامد عبد الصبور احمد حامد 23
 ٨٤٧٤ حسناء حسن محمد حسين 24
 ٨٤٧٥ حسناء طارق حسين مهدى 25
 ٨٤٧٦ حسين عبد الحكيم عبد الرحمن احمد 26
 ٨٤٧٧ حنان عبد السالم ابراهيم ادفاوى 27
 ٨٤٧٨ محمد ادريس احمدخالد  28
 ٨٤٧٩ خديجه راعى سالم امام 29
 ٨٤٨۰ خلود احمد صالح محمد 30
 ٨٤٨۱ خلود خالد احمد الصادق 31
 ٨٤٨۲ دميانه محسوب نظير سيدهم 32
 ٨٤٨۳ دينا حمدى يوسف معوض 33

 

 

 



 رقم الجلوس االسم م

 الفرقة الرابعة أساسي           

 شعبة الدراسات الاجتماعية 

( المبنى الجديد ثانى 7قاعة )

 علوى

 ٨٤٨٤ رحاب احمد مصطفى محمد 34
 ٨٤٨٥ رحاب عطيتو على اسماعيل 35
 ٨٤٨٦ رحمه جمعه عبده حسن 36
 ٨٤٨٧ رحمه هاشم سيد ضوي 37
 ٨٤٨٨ رضوى محمد كمال محمود 38
 ٨٤٨٩ ريهام حسين عبد الفضيل عثمان 39
 ٨٤٩۰ زهره سيد احمد نوبى السايح 40
 ٨٤٩۱ زينب احمد محمد بكرى 41
 ٨٤٩۲ زينب حمدى سليمان محمد 42
 ٨٤٩۳ زينب ممدوح محمد نجار 43
 ٨٤٩٤ ساره حزين سيد على 44
 ٨٤٩٥ ساره عمر لطفى فهمى 45
 ٨٤٩٦ سعاد عبد المتجلى احمد محمود 46
 ٨٤٩٧ سعاد ممدوح عبد المطلب محمد 47
 ٨٤٩٨ سعاد موسى حسن نصر 48
 ٨٤٩٩ سماح سيد عز الدين سيد 49
 ٨٥۰۰ سميره محمد احمد عثمان 50

 

 

 



 كشف غياب الفرقة الرابعة أساسي شعبة دراسات                                                          

 ( المبنى الجديد ثانى علوى8قاعة ) -المكان :                                                                         50 -العدد :

 رقم الجلوس االسم م

 الفرقة الرابعة أساسي           

 شعبة الدراسات الاجتماعية 

( المبنى الجديد ثانى 8قاعة )

 علوى

 8501 شاهنده حشمت عوض جندى 1
 ٨٥۰۲ شروق عبد المنعم فتح هللا اسد 2
 ٨٥۰۳ عيد احمد محمودشروق  3
 ٨٥۰٤ شروق مصطفى محمد اسماعيل 4
 ٨٥۰٥ شريف عبد هللا صالح حسين 5
 ٨٥۰٦ شهيره عادل احمد على 6
 ٨٥۰٧ صابرين حسن سعيد عثمان 7
 ٨٥۰٨ صابرين محمود حسن محمد 8
 ٨٥۰٩ صابرين مصطفى احمد عبد الحميد 9
 ٨٥۱۰ صالح حسن على حسن 10
 ٨٥۱۱ خليفه احمد عبد الحليمصالح  11
 ٨٥۱۲ صالح عبد السميع محمد محمود 12
 8513 صفاء مصطفى يوسف محمود 13
 8514 ضحا نبوي محمد محمود 14
 8515 طه زيدان عبد هللا محمد 15

 

 



 رقم الجلوس االسم م

 الفرقة الرابعة أساسي

 شعبة الدراسات الاجتماعية

( المبنى الجديد ثانى 8قاعة )

 علوى

 ٨٥۱٦ عادل عبد هللا رزق هللا عبيد 16
 ٨٥۱٧ عبد الرحمن سيد طه مصطفى 17
عبد الرحمن محمود عبد الرحمن  18

 محمود
٨٥۱٨ 

 ٨٥۱٩ عبد الكريم سعيد سليم حميد 19
 ٨٥۲۰ عبد هللا محمود طاهر برعى 20
 ٨٥۲۱ عبير صالح حسين محمد 21
 ٨٥۲۲ عبير محمد ابراهيم على 22
 ٨٥۲۳ عفاف عبد العزيز قاسم يسن 23
 ٨٥۲٤ عال محمد سعيد على 24
 ٨٥۲٥ على جابر وردانى عمران 25
 ٨٥۲٦ على محمد على محمود 26
 ٨٥۲٧ علياء حسن محمد رجب 27
 ٨٥۲٨ عماد عشم عطيه شنوده 28
 ٨٥۲٩ عمر ابوالخير عمر ابوالخير 29
 ٨٥۳۰ عمرو حمدنا هللا صالح محمود 30
 ٨٥۳۱ غاده احمد عبد السميع حسن 31
 ٨٥۳۲ غاده رمضان جمال محمد 32
 ٨٥۳۳ غاده مصطفى محمد احمد 33

 

 



 رقم الجلوس االسم م

 الفرقة الرابعة أساسي

 شعبة الدراسات الاجتماعية

( المبنى الجديد ثانى 8قاعة )

 علوى

 ٨٥۳٤ فاطمه احمد عبد الرحيم على 34
 ٨٥۳٥ عبده محمدفاطمه الزهراء صبرى  35
 ٨٥۳٦ فاطمه الزهراء محمد محمد عمر 36
 ٨٥۳٧ فاطمه خالد محمد احمد 37
 ٨٥۳٨ فاطمه سيد حامد محمود 38
 ٨٥۳٩ فاطمه عبد هللا احمد محمد 39
 ٨٥٤۰ فاطمه محمود صديق حسب الجابو 40
 ٨٥٤۱ فتحيه عصام دهب صالح 41
 ٨٥٤۲ فرحه اسامه محمد عمر 42
 ٨٥٤۳ كريم شكر هللا عيسى على 43
 ٨٥٤٤ كيرلس سمير باتع شانودي 44
 8545 ليلى عبد الماجد سيد ابو المجد 45
 8546 ماجد محمود محمد ادم 46
 8547 ماجده ابراهيم حامد احمد 47
 8548 مارتينا ماهر اندراوس سيفين 48
 8549 مارسيل ميالد جابر ميخائيل 49
 8550 جندى غطاسماركو اشرف  50

 

 

 



 كشف غياب الفرقة الرابعة أساسي شعبة دراسات                                                          

 طرقة المبنى الجديد ثانى علوى -المكان :                                                                         50 -العدد :

 الجلوسرقم  االسم م

 الفرقة الرابعة أساسي

 شعبة الدراسات الاجتماعية

 المبنى الجديد ثانى علوى طرقة

 ٨٥٥۱ مارى مجدى فرج كامل 1
 ٨٥٥۲ ماريان نبيل رزق هللا جرس 2
 ٨٥٥۳ مارينا منير فهيم معوض 3
 ٨٥٥٤ مايكل نجيب نوح اسحق 4
 ٨٥٥٥ محمد ابراهيم عبد الرحيم فضل 5
 ٨٥٥٦ الفتاح احمد حسنمحمد عبد  6
محمد عبد اللطيف احمد محمود  7

 محمد
٨٥٥٧ 

 ٨٥٥٨ محمد عبد الناصر صديق على 8
 8559 محمد عبده على محمود 9
 8560 محمد مصطفى محمد عبد الباسط 10
 8561 محمد ناصر فؤاد قرنى 11
 8562 محمد نجار حسيب يوسف 12
 8563 محمود جعفر حسن حسين 13
 8564 محمود هنداوى محمد مرغنى 14
 8565 محمود يوسف محمد احمد 15

 

 



 رقم الجلوس االسم م

 الفرقة الرابعة أساسي

 شعبة الدراسات الاجتماعية

 المبنى الجديد ثانى علوى طرقة

 ٨٥٦٦ مدحت خالد محمد على 16
 ٨٥٦٧ مريم شعبان عقاد محمد 17
 ٨٥٦٨ مريم يحيى سليم على 18
 ٨٥٦٩ مشيره محمد وهبى محمد 19
 ٨٥٧۰ معاذ نصر الدين محمد عوضون 20
 ٨٥٧۱ مكاريوس نصرى صموئيل خليل 21
 ٨٥٧۲ منار سيد طه حسن 22
 ٨٥٧۳ منار محمود حسن حسين 23
 ٨٥٧٤ منار مصطفى احمد قناوى 24
 ٨٥٧٥ منى احمد جمعه حسن 25
 ٨٥٧٦ منى مصطفى عبد الودود محمد 26
 ٨٥٧٧ حسانى عبد المريد محمد مى 27
 ٨٥٧٨ مينا اسحق قديس شحاته 28
 ٨٥٧٩ مينا طلعت وليم برسى 29
 ٨٥٨۰ نادين نبيل محمد بحر 30
 ٨٥٨۱ ندا صبرى احمد حسن 31
 ٨٥٨۲ ندا طارق محمد حسن 32
 ٨٥٨۳ ندى جمال عطا هللا على 33

 

 رقم الجلوس االسم م

 الفرقة الرابعة أساسي
 ٨٥٨٤ نسمه عامر حامد عبد الباسط 34



 ٨٥٨٥ نسمه عبد العال عبد الواحد اسماعيل 35

 الدراسات الاجتماعيةشعبة 

 المبنى الجديد ثانى علوى طرقة

 ٨٥٨٦ نفيسه محمد اسامه حامد 36
 ٨٥٨٧ نور مصطفى عبده عبد العال 37
 ٨٥٨٨ نورا كمال فهمى مهران 38
 ٨٥٨٩ نورهان احمد راوى عامر 39
 ٨٥٩۰ نيره ايمن احمد عبد العزيز 40
 ٨٥٩۱ نيره عبد هللا محمد محمد 41
 ٨٥٩۲ هاجر محمد متولى محمد 42
 ٨٥٩۳ هبه هللا حسين احمد سيد محمد 43
 ٨٥٩٤ هبه عبد الكريم عبد الهادى عثمان 44
 ٨٥٩٥ هند احمد سالم صاوى 45
 ٨٥٩٦ هند عبده حسن يونس 46
الرازق عبد الرسول  وصال عبد 47

 محمد
٨٥٩٧ 

 ٨٥٩٨ والء فتحى على عيسى 48
 ٨٥٩٩ يارا نصر الدين احمد حسن 49
 ٨٦۰۰ ياسمين ايهاب عبد الحى محمود 50

 

 

 

 كشف غياب الفرقة الرابعة أساسي شعبة دراسات                                                          



قسم الاعلام التربوى المبنى الجديد ثانى  طرقة رئيس -المكان :                                                        16 -العدد :

 علوى

 رقم الجلوس االسم م

 الفرقة الرابعة أساسي

 شعبة الدراسات الاجتماعية

طرقةرئيس قسم الاعلام التربوى المبنى 

 الجديد ثانى علوى

 8601 ياسمين جمال هاشم الصغير 1

 8602 ياسمين منصور ابراهيم احمد 2

 8603 يسرا عبد هللا محمد على 3

 8604 )ق(رياض عادل محمد عبد الكريم 4

على عمر ابو الحسن عبد  5
 )ق(السالم

٨٦۰٥ 

 ٨٦۰٦ )ق(غاده احمد حمزة نجار 6
فاطمه عبد العاطى محمود على  7

 )ق(سالم
٨٦۰٧ 

 ٨٦۰٨ )ق(فاطمه محمد عديسي محمود 8
 ٨٦۰٩ )ق(لمياء ياسر محمد عبد العزيز 9

 ٨٦۱۰ )ق(محمد يوسف محمد عبادي 10
 ٨٦۱۱ )ق(محمود رجب ابراهيم محمد 11
 ٨٦۱۲ )ق(ناديه سالم قبيص محمد 12
 ٨٦۱۳ )ق(يسرا احمد محمد عبده احمد 13
 ٨٦۱٤ (1)قخايه محمد خليل ابراهيم 14
باهى عبدالراضي محمد  15

 (1)قخمحمد
٨٦۱٥ 

 

 


