
 الفرقة الرابعة اساسى شعبة علوم 

 ( المبنى الجديد اول علوى4قاعة )  -المكان :                                                                         50 -العدد :

 رقم الجلوس  االسم  م

 الفرقة الرابعة اساسى  

 ( 4قاعة ) - شعبة علوم 

 المبنى الجديد اول علوى 

 ٨۱٥۲ ابراهيم احمد جمعه البدرى  1

 ٨۱٥۳ احسان جابر عباس محمد  2

 ٨۱٥٤ احالم محمود مغربي على  3

 ٨۱٥٥ احمد حسن محمد على  4

 ٨۱٥٦ احمد سعيد على محمود  5

 ٨۱٥٧ احمد سالمه سعدى دردير  6

 ٨۱٥٨ احمد محمد االمير عبد القادر حامد  7

 ٨۱٥٩ احمد محمد على سعدى سليمان 8

 ٨۱٦۰ احمد محمد كمال مبارك  9

 ٨۱٦۱ احمد محمود ابراهيم احمد  10

 ٨۱٦۲ اروى عبد العزيز رجب ركابى  11

 ٨۱٦۳ اريج الشاذلى نصر الدين محمد على  12

 ٨۱٦٤ اسراء حمدى على محمد  13

 ٨۱٦٥ اسراء ربيع صالح عبد الظاهر  14

 ٨۱٦٦ اسراء عبد الناصر محمد حسن 15

 ٨۱٦٧ اسماء سيد صادق طه  16
 



 رقم الجلوس  االسم  م

 

 الفرقة الرابعة اساسى  

 ( 4قاعة ) - شعبة علوم 

 المبنى الجديد اول علوى 

 ٨۱٦٨ اسماء سيد عبد الظاهر احمد 17

 ٨۱٦٩ اسماء عبد الفتاح ابراهيم زيدان 18

 ٨۱٧۰ اسماء عبد الفتاح برسى محمود  19

 ٨۱٧۱ حسناسماء عبد الهادى على  20

 ٨۱٧۲ اسماء عمر عبد القادر جاد  21

 ٨۱٧۳ اسماء محمد ابو القاسم محمد  22

 ٨۱٧٤ اسماء محمد رمضان حامد  23

 ٨۱٧٥ اسماء منصور محمد على منصور  24

 ٨۱٧٦ اصاله حماده هاللى على  25

 ٨۱٧٧ االء اسماعيل عبد العزيز على 26

 ٨۱٧٨ السانوسى االء عبد الرحمن على  27

 ٨۱٧٩ االء محمد احمد حسان  28

 ٨۱٨۰ االميره حسين صالح احمد  29

 ٨۱٨۱ الحسناء عبد الرازق حسنين محمد  30

 ٨۱٨۲ الزهراء محمد منصور احمد 31

 ٨۱٨۳ امنيه خالد محمد عبد السيد  32

 ٨۱٨٤ امنيه عباس سيد محمد  33

 ٨۱٨٥ اميره محمد عالم معوض  34

 ٨۱٨٦ امينه ايمن الطيب محمد  35

 ٨۱٨٧ اندرو عادل رزق سليمان 36



 

 رقم الجلوس  االسم  م

 الفرقة الرابعة اساسى  

 ( 4قاعة ) - شعبة علوم 

 المبنى الجديد اول علوى 

 ٨۱٨٨ ايمان ابراهيم الطيب محمود 37

 ٨۱٨٩ ايمان حسين محمود احمد 38

 ٨۱٩۰ ايمان صفوت قناوى محمد 39

 ٨۱٩۱ ايمان محمد عوض هارون 40

 ٨۱٩۲ ايه هللا محمد عبده محمد 41

 ٨۱٩۳ ايه حامد محمد عبد القادر  42

 ٨۱٩٤ ايه حسنى مصطفى عثمان 43

 ٨۱٩٥ ايه رجب سيد احمد 44

 ٨۱٩٦ ايه صالح محمد حسين  45

 ٨۱٩٧ ايه عارف ابو الفتوح حامد 46

 ٨۱٩٨ ايه عبد النبى حسين طه  47

 ٨۱٩٩ بسنت مصطفى جمعه عباس 48

 ٨۲۰۰ بهيه نصر محمد على  49

 ٨۲۰۱ بوال يسرى قديس صموئيل  50
 

 

 

 



 

 الفرقة الرابعة اساسى شعبة علوم

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

  رقم الجلوس  االسم  م

 الفرقة الرابعة اساسى  

 طرقة  - شعبة علوم 

 المبنى الجديد اول علوى 

 ٨۲۰۲ بيشوي نادر شنوده قالده 1

جمعه عبد الرحمن بدوى عبد  2
 الحميد

٨۲۰۳ 

 ٨۲۰٤ جهاد ممدوح عبده محمد 3

 ٨۲۰٥ جهاد منصور حيدر محمد 4

 ٨۲۰٦ حامد حمدون حسين سيد 5

 ٨۲۰٧ هللا محمد احمدحامد عوض   6

 ٨۲۰٨ حسن محمد عبد الستار مرغنى 7

 ٨۲۰٩ حمزه سمير احمد دهب  8

 ٨۲۱۰ حنان شاذلى عبده عبد الخالق  9

 ٨۲۱۱ دعاء احمد مصطفى خليل 10

 ٨۲۱۲ دعاء شهاب الدين سيد محمد 11

 ٨۲۱۳ دعاء محمد احمد محمد  12

 ٨۲۱٤ دنيا محمد عطيه طه  13

 ٨۲۱٥ يحى عبد الفتاح ماهررانا  14

 ٨۲۱٦ رانيا اشرف سليمان محمد 15



 8217 رحاب عبد العاطى مصطفى محمد 16
 

 رقم الجلوس  االسم  م

 الفرقة الرابعة اساسى  

 طرقة  - شعبة علوم 

 المبنى الجديد اول علوى 

 ٨۲۱٨ رحيل عبد الدايم محمد عبد هللا  17

 ٨۲۱٩ رفيده حسان ابراهيم محمد 18

 ٨۲۲۰ رميساء عبد الكريم محمد محمود 19

 ٨۲۲۱ زهرى مصطفى طه محمود 20

 ٨۲۲۲ زينب حسن عبد الوهاب عبد هللا  21

 ٨۲۲۳ زينب رمضان هاشم على 22

 ٨۲۲٤ زينب سمير سعد زغلول على 23

 ٨۲۲٥ زينب عادل فضل دياب  24

 ٨۲۲٦ زينب محمد فريحى احمد حسين 25

خير عبد الظاهر سلسبيل محمد  26
 محمود

٨۲۲٧ 

 ٨۲۲٨ سمر حامد حسين على  27

 ٨۲۲٩ سمر عبد هللا احمد عبد المعطى 28

 ٨۲۳۰ سندس محمد ابراهيم على 29

 ٨۲۳۱ شذا عبد الباسط عبد هللا محمود 30

 ٨۲۳۲ شذا على عوض هللا عبده 31

 ٨۲۳۳ شيماء خليل احمد عبد العال  32



 ٨۲۳٤ الدين حزين ابراهيم شيماء عز  33

 ٨۲۳٥ شيماء فتحى محمد مسعود 34

 ٨۲۳٦ شيماء مجدى محمد بشير 35
 

 رقم الجلوس  االسم  م

 الفرقة الرابعة اساسى  

 طرقة  - شعبة علوم 

 المبنى الجديد اول علوى 

 ٨۲۳٧ شيماء محمد زين العابدين عمر  36

 ٨۲۳٨ صابرين محمد حسن احمد  37

 ٨۲۳٩ محمد شحات احمد صابرين   38

 ٨۲٤۰ صفاء محمود احمد حسين  39

 ٨۲٤۱ صموئيل عماد شوقى حبيب  40

 ٨۲٤۲ ضحى سيد على محمد  41

 ٨۲٤۳ عائشه محمد احمد طاهر  42

 ٨۲٤٤ عائشه محمد يونس بدوى  43

 ٨۲٤٥ عادل حسن محمد ابراهيم  44

 ٨۲٤٦ عايده جمال عبد هللا زبير  45

 ٨۲٤٧ الرحمن احمد بدرى ابراهيمعبد  46

 ٨۲٤٨ عبد هللا على ربيع ابو زيد  47

 ٨۲٤٩ عالء عادل سيد عدار  48

 ٨۲٥۰ علياء محمد فراج احمد  49

 ٨۲٥۱ عماد ضيفى حسيب جروف  50
 



 

 

 

 

 الفرقة الرابعة اساسى شعبة علوم 

المبنى الجديد رئيس قسم المناهج طرقة  -المكان :                                                                         31 -العدد :

 اول علوى

 رقم الجلوس  االسم  م

 

 الفرقة الرابعة اساسى  

طرقةرئيس قسم    –شعبة علوم 

 المناهج 

 ٨۲٥۲ ابوقديس محمد على حسنفاطمه  1

 ٨۲٥۳ فاطمه الزهراء حمدى ربيع محمد  2

 ٨۲٥٤ فاطمه الزهراء زكريا عثمان احمد  3

 ٨۲٥٥ فاطمه توفيق حسين عبادى  4

 ٨۲٥٦ فاطمه صالح زغلول محمد  5

 ٨۲٥٧ فاطمه عبد الهادى احمد محمود  6

 ٨۲٥٨ فاطمه فتحى سيد حامد  7

 ٨۲٥٩ المنعم احمد كريم ابراهيم عبد  8

 ٨۲٦۰ كيرلس زكريا سعيد ميخائيل 9

 ٨۲٦۱ كيرلس فخرى بشاى فخرى 10



 ٨۲٦۲ كيرلس وحيد خليل روفائيل  11

 ٨۲٦۳ لبنى محمد صالح زكريا حامد  12 المبنى الجديد اول علوى 

 ٨۲٦٤ لمياء محمود محمد عبد الكريم  13

 ٨۲٦٥ مارتينا وديع امين بشاره  14

 ٨۲٦٦ مارى سمير مسعد شحاته  15

 ٨۲٦٧ مارى منير سعد فخرى 16
 

 رقم الجلوس  االسم  م

 الفرقة الرابعة اساسى  

طرقةرئيس قسم    –شعبة علوم 

 المناهج 

 المبنى الجديد اول علوى 

 ٨۲٦٨ مارينا وجيه نجيب جندى  17

 ٨۲٦٩ مازن شوقى محمد سعد هللا  18

 ٨۲٧۰ مايكل فائق اندراوس عطا هللا  19

 ٨۲٧۱ حسين على محمد خالد  20

 ٨۲٧۲ محمد رجب حسين محمود  21

 ٨۲٧۳ محمود ابراهيم حسن موسى 22

 ٨۲٧٤ محمود احمد على احمد  23

 ٨۲٧٥ محمود حسين محمد على  24

 ٨۲٧٦ محمود عادل عبد العزيز محمد  25

 ٨۲٧٧ محمود محمد حسب هللا عبد الغفور  26

 ٨۲٧٨ مروه على بيومى ابراهيم  27

 ٨۲٧٩ مريم عبود وهيب ويصا 28



 ٨۲٨۰ مريم وجيه حبيب فرج  29

 ٨۲٨۱ منار جبريل احمد خليل  30

 ٨۲٨۲ منار عبد الحميد محمد سالم 31
 

 

 

 

                                                       

 الفرقة الرابعة اساسى شعبة علوم 

 ( المبنى الجديد ثان علوى5قاعة )  -المكان :                                                                         32 -العدد :

 رقم الجلوس  االسم  م

 

 الفرقة الرابعة اساسى  

 ( 5قاعة ) –شعبة علوم 

 ٨۲٨۳ منال حسين جابر محمد  1

 ٨۲٨٤ منال خالد احمد محمد  2

 ٨۲٨٥ مها جميل احمد طه  3

 ٨۲٨٦ ميرنا مجدى امير بشاى 4

 ٨۲٨٧ نسمه خلف هللا حامد سيد  5

 ٨۲٨٨ نصره عبد التواب محمود عبد الغفار 6

 ٨۲٨٩ نعمه احمد حامد حسين  7



 ٨۲٩۰ نورهان نور ابراهيم احمد  8

 ٨۲٩۱ نيره حمدى محمد خضرى  9 علوى   ثانالمبنى الجديد  

 ٨۲٩۲ نيفين شهدى عدلى عبد المسيح 10

 ٨۲٩۳ مقار نيفين يوحنا نجيب  11

 ٨۲٩٤ هاجر سيد على محمود  12

 ٨۲٩٦ هبه احمد  عمر عبد الباسط 13

 ٨۲٩٧ هبه حسام الدين محمد عامر 14

 ٨۲٩٥ هبه  عبدالحارس ضوى محمد 15

 ٨۲٩٨ هبه مجدى زين العرب احمد 16
 

 رقم الجلوس  االسم  م

 الفرقة الرابعة اساسى  

 ( 5قاعة ) –شعبة علوم 

 علوى   ثانالمبنى الجديد  

 ٨۲٩٩ هبه محمد عبد المجيد ناجى 17

 ٨۳۰۰ هدير جمعه خليفه حسين 18

 ٨۳۰۱ هند بدر عبد هللا محمد  19

 ٨۳۰۲ هند حسن حسين طه  20

 ٨۳۰۳ هند شحات بشير غرباوى 21

 ٨۳۰٤ وفاء بغدادى عمر سيد احمد 22

 ٨۳۰٥ وفاء سيد احمد حسين  23

 ٨۳۰٦ قاسم احمد خليل وفاء  24

 ٨۳۰٨ والء رفاعى فراج احمد  25



 ٨۳۰٧ والء  عبد الكريم  اسماعيل  احمد 26

 ٨۳۰٩ والء عبده سليمان احمد 27

 ٨۳۱۰ يسرا بدوى محمود عالم  28

 ٨۳۱۱ يوسف عصام شاكر بسطه 29

 ٨۳۱۲ )ق( سمر ناصر حسن محمد  30

 ٨۳۱۳ )ق( محمد خلف هللا حامد سيد 31

 ٨۳۱٤ ( 1)قخاسماء صالح سعيد محمود 32
 

 

 

 

 

 


