
 الفرقة الرابعة اساسى شعبة طفولة

 ( المبنى الجديد ثالث علوى9قاعة ) -المكان :                                                                         100 -العدد :

 رقم الجلوس االسم م

 شعبةطفولة –الفرقة الرابعة 

 ( 9قاعة )

 المبنى الجديد ثالث علوى

 ٨٦٥۱ جابر ابراهيمابتسام عطا  1

 ٨٦٥۲ ابرار رجب فايز عبد الحكيم 2

 ٨٦٥۳ احالم محمود عربى محمود 3

 ٨٦٥٤ اروى ابو العال عبد الحميد محمد 4

 ٨٦٥٥ اسراء ابراهيم محفوظ ابراهيم 5

 ٨٦٥٦ اسراء جاد الكريم ابو بكر احمد 6

 ٨٦٥٧ اسراء حمدان محمد عبد العال 7

 ٨٦٥٨ ابراهيم محموداسراء ربيعي  8

اسراء رمضان عبد المقصود عبد  9
 الغنى

٨٦٥٩ 

 ٨٦٦۰ اسراء زين الدين شاكر زين الدين 10

 ٨٦٦۱ اسراء عادل محمد عبد الحليم 11

 ٨٦٦۲ اسراء عثمان عبد المجيد محمد 12

 ٨٦٦۳ اسراء مصطفى محمد بحر 13

 ٨٦٦٥ اسماء ابراهيم عبد المجيد محمد 14

 ٨٦٦٦ اسماء احمد محمد سعيد احمد 15

 ٨٦٦٧ اسماء حسب هللا احمد  الضوى 16
 



 ٨٦٦٤ اسماء   حسن مصطفى شبيب 17

 شعبةطفولة –الفرقة الرابعة 

 (9قاعة )

 المبنى الجديد ثالث علوى

 

 طفولةشعبة –الفرقة الرابعة 

 (9قاعة )

 ٨٦٦٨ اسماء سعد ابو المجد حامد 18

 ٨٦٦٩ اسماء سعد محمود حامد 19

 ٨٦٧۰ اسماء عبد الرحمن مغربى عبد الحليم 20

 ٨٦٧۱ اسماء عبد الاله سنوسى عبادى 21

 ٨٦٧۲ اسماء على محمود حسن 22

 ٨٦٧۳ اسماء عمر احمد محمود 23

 ٨٦٧٤ اسماء منصور سعد محمد 24

 ٨٦٧٥ اسماء نوبى احمد حسين 25

 ٨٦٧٦ صالح محمداكرام محمد  26

 ٨٦٧٧ األء حمام محمود محمد 27

 ٨٦٧٨ االء عطا محمد رسالن 28

 ٨٦٧٩ االء فتحى حربى الطيب 29

 ٨٦٨۱ الزهراء تقادم احمد محمد 30

 ٨٦٨۲ الزهراء عبد الغنى حسن محمد 31

 ٨٦٨۰ الزهراء  على محمد احمد 32

 ٨٦٨۳ الشيماء عادل محمد على 33

 ٨٦٨٤ على ضوى محمدالشيماء  34

 ٨٦٨٥ الشيماء مرزوق متولى غانم 35

 ٨٦٨٦ الشيماء منير خليفه عبد الغنى 36



 ٨٦٨٧ امل سعد عوض عبد هللا 37

 المبنى الجديد ثالث علوى
 ٨٦٨٨ امل عبد الغفور عبد هللا على 38

 ٨٦٨٩ امنه محمود عبد العزيز بكر 39

 ٨٦٩۰ امنيه امين عبد الفتاح امين 40

 ٨٦٩۱ حمدى امنيه شاذلى محمود 41

 ٨٦٩۲ امنيه نور عبد القادر احمد 42

      ٨٦٩۳ اميره احمد عليش احمد 43

 ٨٦٩٤ اميره بدوى المامون احمد 44

 ٨٦٩٥ اميره بسطاوى محمود حسين 45

 ٨٦٩٦ اميره حسين حسن عبد الحليم 46

 ٨٦٩٧ اميره عبد العاطى فهمى احمد 47

 ٨٦٩٨ اميره على محمد على 48

 ٨٦٩٩ اميره محمد خلف احمد 49

 ٨٧۰۰ امينة انور طه مصطفى 50

 ٨٧۰۱ امينة عاطف رمضان امام 51

 ٨٧۰۲ انجى عادل محمود مصطفى 52

 ٨٧۰۳ ايمان جمال اسماعيل حمدان 53

 ٨٧۰٤ ايمان شعبان مصطفى جامع 54

 ٨٧۰٥ ايمان صالح الدين حسانى موسى 55

 ٨٧۰٦ ايمان على عباس دندراوى 56



 ٨٧۰٧ ايمان مجدى عبد الاله سليمان 57

 ٨٧۰٨ ايمان محمد حامد محمد 58

 ٨٧۰٩ ايمان يحيى محمد محمود 59

 ٨٧۱۰ ايمان يوسف رمضان ركابى 60

 شعبةطفولة –الفرقة الرابعة 

 (9قاعة )

 المبنى الجديد ثالث علوى

 ٨٧۱۱ ايه احمد عبد الرحيم حسين 61

 ٨٧۱۲ ايه جمال احمد سعيد 62

 ٨٧۱۳ ايه حسين على محمد 63

 ٨٧۱٤ ايه عبد النبى محمد احمد 64

 ٨٧۱٥ ايه مدثر جبريل محمد 65

 ٨٧۱٦ ايه مصطفى خيرى حسن 66

 ٨٧۱٧ ايه نبيل فوزى مصطفى 67

 ٨٧۱٨ باسنت ايمن سيد محمد 68

 ٨٧۱٩ بسمه رياض حسين احمد 69

 ٨٧۲۰ بسمه موسى محمد عبد الرحيم 70

 ٨٧۲۱ تسنيم عبد هللا عبد المجيد بغدادى 71

 ٨٧۲۲ جهاد عبد الرحيم عطوانى طايع احمد 72

 ٨٧۲۳ جهاد عثمان محمد عامر 73

 ٨٧۲٤ خلود احمد كرار زيدان 74

 ٨٧۲٥ خلود خالد محمد محمود 75

 ٨٧۲٦ دعاء خليفه عبد العزيز احمد 76



 ٨٧۲٧ دعاء سيد احمد حسين 77

 ٨٧۲٨ صبرى عبد العاطى عبد القادردعاء  78

 ٨٧۲٩ دعاء عبد الكريم محمد سليمان 79

 ٨٧۳۰ دعاء على حسن سيد 80

 ٨٧۳۱ دنيا خالد متولى على 81

شعبةطفولة  –الفرقة الرابعة 

 (9قاعة )

 المبنى الجديد ثالث علوى

 ٨٧۳۲ دوالجى مخلص ميالد جابر 82

 ٨٧۳۳ ديانا مخلص ميالد جابر 83

 ٨٧۳٤ دينا عادل محمد ربيعى 84

 ٨٧۳٥ دينا عبد الكريم سيد حسن 85

 ٨٧۳٦ دينا عبد الهادى سيد محمد 86

 ٨٧۳٧ دينـا محمد السيد عبد الرازق 87

 ٨٧۳٨ رانيا ابراهيم عبد العال ابراهيم 88

 ٨٧۳٩ رانيا احمد محمد صادق 89

رحاب خالد محمد جمال الدين محمد  90
 الصغير

٨٧٤۰ 

 ٨٧٤۱ رحاب صالح الدين محمد ابراهيم 91

 ٨٧٤۲ رشا بدرى زاهى يسن 92

 ٨٧٤۳ رضوه احمد عبد الراضى احمد 93

 ٨٧٤٤ رضوى محمد صديق على 94

 ٨٧٤٥ رفيده محمود احمد عواض 95

 ٨٧٤٦ رقيه محمد حسن سليم 96

 ٨٧٤٧ ريهام ابو الحجاج توفيق ابو زيد 97

 ٨٧٤٨ حسنريهام مصطفى عبده  98

 ٨٧٤٩ زهره حسيب بدرى ذاكر 99

 8750 زينب ابو بكر حسن احمد 100
 



 

 

 

 الفرقة الرابعة اساسى شعبة طفولة

( المبنى 10قاعة ) -المكان :                                                                                               100 -العدد :

 الجديد ثالث علوى

 رقم الجلوس االسم م

شعبةطفولة  –الفرقة الرابعة 

 (10قاعة )

 المبنى الجديد ثالث علوى

 ٨٧٥۱ زينب اسماعيل احمد عبد العظيم 1

 ٨٧٥۲ زينب جابر ربيع محمد 2

 ٨٧٥۳ زينب حسن عبد النعيم دياب 3

 ٨٧٥٤ زينب سعد ربيعى سيد 4

 ٨٧٥٥ زينب صفوت صحابي احمد 5

 ٨٧٥٦ زينب طه عبد هللا حمدنا هللا 6

 ٨٧٥٧ زينب محمد ابا زيد احمد 7

 ٨٧٥٨ زينب محمد عبد الدايم محمد 8

 ٨٧٥٩ ساره سيد عيد يسن 9

 ٨٧٦۰ ساره عبد الظاهر احمد محمد 10

 ٨٧٦۱ ساره عرفه عليان جزولى 11

 ٨٧٦۲ ساره عيد احمد عبيد 12

 ٨٧٦۳ ساره محمد فراج الصغير 13

 ٨٧٦٤ ساندى رأفت وهيب يعقوب 14

 ٨٧٦٥ سحر رمضان زكى حسنين 15



 ٨٧٦٦ سماح حجاج حسين عثمان 16

 

 

 

 8767 سمر عبدالصبور احمد نور 17

 شعبةطفولة –الفرقة الرابعة 

 (10قاعة )

 المبنى الجديد ثالث علوى

 ٨٧٦٨ سمر كمال احمد عبد السند 18

 ٨٧٦٩ سمر محمد  الحسينى محمد 19

 ٨٧٧۰ سوسن جمعة عوض هللا احمد 20

 ٨٧٧۱ شاديه جمعه محمد محمود 21

 ٨٧٧۲ شريفه كمال فهمى عبد الحافظ 22

 ٨٧٧۳ شيماء االمين محمد ياقوت 23

 ٨٧٧٤ شيماء بحر دياب احمد 24

 ٨٧٧٥ شيماء حجاجى يوسف محمد 25

 ٨٧٧٦ الاله محمد علىشيماء عبد  26

 ٨٧٧٧ شيماء يوسف محمد زيدان 27

 ٨٧٧٨ شيماء يونس ابراهيم محمد 28

 ٨٧٧٩ صابرين محمد المهدى على حامد 29

 ٨٧٨۰ صفاء حماد محروس حسن 30

 ٨٧٨۱ صفاء رأفت ابراهيم على 31

 ٨٧٨۲ صفيه ادم محمود ادم 32



 ٨٧٨۳ ضحى ايهاب محمد عبد الحليم 33

 ٨٧٨٤ عائشه نجيب حسن محمد 34

 ٨٧٨٥ عبله عاطف عكاشه جمال 35

 ٨٧٨٦ عبله عبد الرحيم سعيد على 36

 ٨٧٨٧ عبير صالح على احمد 37

 ٨٧٨٨ عزه امير صالح عبد الباسط 38

 الفرقة الرابعة

 شعبة طفولة 

 (10قاعة )

 المبنى الجديد ثالث علوى

 ٨٧٨٩ عال عبد الحميد حمدهللا محمد 39

 ٨٧٩۰ علياء احمد حسن فرج هللا 40

 ٨٧٩۱ علياء احمد صديق حسن 41

 ٨٧٩۲ علياء يوسف جابر الطاهر 42

 ٨٧٩۳ عواطف رمضان حسن احمد 43

 ٨٧٩٤ فاطمه الزهراء احمد كامل احمد 44

 ٨٧٩٥ فاطمه الزهراء شرف احمد سلمان 45

 ٨٧٩٦ فاطمه الزهراء صابر عبده زيدان 46

 ٨٧٩٧ انس عبد الوهاب علىفاطمه  47

 ٨٧٩٨ فاطمه سعد عبد الباسط السيد 48

 ٨٧٩٩ فاطمه عادل محجوب حسنين 49

 ٨٨۰۰ فاطمه عبدالحافظ مختار عبدالحافظ 50

 ٨٨۰۱ فاطمه فريد محمد جمال 51

 ٨٨۰۲ فاطمه قدرى محمد عطيه 52



 ٨٨۰۳ فاطمه محمد عباس عثمان 53

 ٨٨۰٤ محمودفاطمه محمد عبد العال  54

 ٨٨۰٥ فاطمه محمد عبد الوهاب مرجان 55

 ٨٨۰٦ فاطمه محمد على احمد 56

 ٨٨۰٧ فاطمه محمود احمد الركابى 57

 8808 فاطمه محى الدين صبرى رفاعى 58

 ٨٨۰٩ فايزه شاذلى محمد على 59

 الفرقة الرابعة

 شعبة طفولة 

 (10قاعة )

 المبنى الجديد ثالث علوى

 ٨٨۱۰ محمد محمد نورلقاء سعد  60

 ٨٨۱۱ لمياء جمعه محمد مصطفى 61

 ٨٨۱۲ لمياء صالح احمد مراد 62

 ٨٨۱۳ لمياء عبد العظيم مهلل محمد 63

 ٨٨۱٤ ليديا اسعد عازر روفائيل 64

 ٨٨۱٥ مارى عبد النور سيفين حنا 65

 ٨٨۱٦ مديحه محمد على حسن عرابي 66

 ٨٨۱٧ مرام حسين على سليمان 67

 ٨٨۱٨ مريان صبحى وهيب مخائيل 68

 ٨٨۱٩ مريم رومانى صادق جورجى 69

 ٨٨۲۰ مريم شاهين حسين على 70

 ٨٨۲۱ مشيره عبد الخالق حمدان محمد 71

 ٨٨۲۲ منار محمد حسن عبد البارى 72



 ٨٨۲۳ منال احمد حسين عبد الباسط 73

 ٨٨۲٤ منى سعيد محمد لبيب 74

 ٨٨۲٥ منى عادل بكرى محمد 75

 ٨٨۲٦ منى عادل هاشم نجم الدين 76

 ٨٨۲٧ منى يوسف فتحى على 77

 ٨٨۲٨ منيره شاهين عبد النبى احمد 78

 ٨٨۲٩ مها ابراهيم على محمد 79

 ٨٨۳۰ مها سعد عبد المتعال سيد 80

 ٨٨۳۱ مها عامر عبد الغفور محمد نور 81

 شعبةطفولة  –الفرقة الرابعة 

 (10قاعة )

 الجديد ثالث علوىالمبنى 

 ٨٨۳۲ مونيكا سامى فوكيه لويس 82

 ٨٨۳۳ مياده على زين العابدين مصطفى 83

 ٨٨۳٤ ميرى عيسى سعيد رزق 84

 ٨٨۳٥ ناهد عبد الصبور احمد فريحى 85

 ٨٨۳٦ نجاح مصطفى محمد عبد هللا 86

 ٨٨۳٧ ندا محمد احمد صبرى 87

 ٨٨۳٨ ندا ناصر محمد جبل 88

 ٨٨۳٩ على امين ابراهيمندى  89

 ٨٨٤۰ ندى محمود  مهلل عبد الجليل 90

 ٨٨٤۱ نرمان سعد هللا عبد هللا احمد 91

 ٨٨٤۲ نرمين سيد احمد ابراهيم 92

 ٨٨٤۳ نعمه صدقى مكى حسين 93

 ٨٨٤٤ نها مجدى شريف حسين 94

 ٨٨٤٥ نهى احمد نجار حامد 95

 ٨٨٤٦ نهى على امين ابراهيم 96

 ٨٨٤٧ نورهان طلعت سعد محمد 97



 ٨٨٤٨ نورهان عشم هللا محمد محمد 98

 ٨٨٤٩ نورهان محمد حسين احمد 99

 ٨٨٥۰ نورهان مصطفى حامد عيسى 100

 

 

 

 

 

 

 الفرقة الرابعة اساسى شعبة طفولة

 طرقة  المبنى الجديد ثالث علوى -المكان :                                                                         33 -العدد :

 رقم الجلوس االسم م

شعبة طفولة  -الفرقة الرابعة 

طرقة المبنى الجديد ثالث 

 8851 نيره رفعت محمد احمد مشالى 1

 8852 هاجر خليل محمد محمود 2

 8853 هاجر عصام جالل محمد 3

 8854 هبه ماهر رفاعى محمود 4

 8855 محمود حسنهبه محمد  5

 8856 هبه هاشم جندى محمد 6

 8857 هدى احمد مرسى احمد 7

 8858 هدى فايز عمر مغازى 8



 8859 هدير اشرف محمد احمد عبد العزيز 9

 علوى
 8860 هديل عادل سيد ابراهيم 10

 8861 هند ابو القاسم امبابى مهلل 11

 8862 هند عبد القادر موسى على 12

 8863 عبد الرسول محمد وداد محمد 13

 8864 وعد صالح يوسف حامد 14

 8865 وفاء سعد عبد المنعم حسن 15

 8866 وفاء عبد القادر مسكين حسن 16
 

 

 

 رقم الجلوس االسم م

شعبة طفولة  -الفرقة الرابعة 

طرقة المبنى الجديد ثالث 

 علوى

 8867 والء احمد محمد على 17

 8868 والء حسن بدرى حسن 18

 8869 ياسمين احمد حسن احمد 19

 8870 ياسمين جابر حارس صادق 20

 8871 يمنى احمد محمد محمد 21

 8872 يوستينا ارمانيوس حنا رميس 22

 8873 )ق( الشيماء سيد عبد العاطى احمد 23

 8874 )ق( تغريد حسن احمد محمد 24

 8875 )ق( رغده سعيد محمد موسي 25

 8876 )ق( منير على ابو العالرندا  26

 8877 )ق( سها احمد فتح هللا عبد هللا 27

 8878 )ق( ليلى فوزي فهمي حسن 28

 8879 )ق( ندا كمال محمد ابراهيم 29



 8880 )ق( ندا  محمود  محمد عمر 30

 8881 د )ق(نعمة عبد السيد محمود ابوزي 31

 8882 (2)قخجهاد محمد احمد محمد 32

 8883 (4)قخاسماء عيسى ضوى محمود 33
 

 

 


