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كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

***
الثالثة كشف بأسماء الطالبات المقیدات بالفرقة 

2011/2012للعام 
مالحظاتأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
ابتسام محمد حسانین عبد الجواد مستجدة13001
اروى سید محمد حسن ھنیدىمستجدة23002
اسراء خلیفھ مصطفى غیاضتجدةمس33003
اء سعید السید توفیق راسمستجدة43004
اسراء صبحى محمد بعزقمستجدة53005
اسراء عبد الحمید عطا الكریممستجدة63006
اسراء عبد هللا عبد الستار احمدمستجدة73007
اسراء فكیھ احمد محمد سعد مستجدة83008
اسراء محمد ابراھیم عوض هللاجدةمست93009

اسراء محمد محمد عبد المقصودمستجدة103010
اسراء محمود عبد الحمید سلطانمستجدة113011
عبد النبىاسراء مصطفى محمد جبرمستجدة123012
اسراء ممدوح السید شلبىمستجدة133013
اسراء ناصر السید محمد مستجدة143014
اسراء یحى عبد السمیع شاھینمستجدة153015
اسماء اشرف عزازى عواد مستجدة163016
اسماء رمضان مختارسلیمانمستجدة173017
اسماء صالح محمد خواصمستجدة183018
اسماء عبد الحمید مھدى علیانمستجدة193019
ھاسماء على عبد المقصود طعیممستجدة203020
اسماء مجدى كرم عبد الحمید كرممستجدة213021
اسماء محمد جابر احمدمستجدة223022
عبد المجیداسماء محمد حسن عبد الحمید مستجدة233023

اسماء محمود عبد الحمید منصورمستجدة243024
اسماء مصطفى محمود على سالممستجدة253025
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طفالكلیة ریاض األ
شئون الطالبات

***
الثالثةكشف بأسماء الطالبات المقیدات بالفرقة

2011/2012للعام 

مالحظاتأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
اسماء مصطفى مرسى فخر الدینمستجدة13026
اسیھ رمضان سیف الدین سلیمان مستجدة23027
مد عبد العال ابراھیم محمداشراق محمستجدة33028
االء احمد عبد المجید ابوشنبمستجدة43029
احمد البردینىاالء ضیاء الدین عبد العظیم مستجدة53030

الشیماء محمد جابر احمدمستجدة63031
الین ابراھیم عبد هللا عبد المللكمستجدة73032
بد الشافىامانى ابراھیم محمد عمستجدة83033
امانى رضا مھدى الشوربجىمستجدة93034

امانى زغلول مصطفى مرسى العرابىمستجدة103035
امانى مجدى رمضان یاسینمستجدة113036
امل خالد سلومھ محمود باقیة 123037
امل محمد السید سالممستجدة133038
السیدامل محمد سعید احمد مستجدة143039
امل یوسف عبده محمد عبد الرحمنمستجدة153040
امنھ احمد البدوى محمد اسماعیلمستجدة163041
امنھ ناصر موسى معافاباقیة 173042
امنیھ السید احمد احمد عبد الرحمنمستجدة183043
امنیھ رضا محمد بیومى العدوىمستجدة193044
امنیھ عامر محرم عثمانمستجدة203045
امنیھ محمد عبد اللطیف احمدمستجدة213046
امیره ابراھیم عید ابراھیممستجدة223047
امیره السید مؤمن السید سعدهمستجدة233048
امیره خالد محمود كامل طاحونمستجدة243049
الرحمن سید حسانین عبدامیره صالح مستجدة253050
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كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

***
الثالثةكشف بأسماء الطالبات المقیدات بالفرقة

2011/2012للعام 

مالحظاتأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
امیره على محمد عالممستجدة13051
امیره ناصر مبروك المسیدىمستجدة23052
امیره نصر صابر على خضرمستجدة33053
امیره وحید مصطفى داودمستجدة43054
احمدحجاجامینھ مرضى ابو السعود سید مستجدة53055

انجى احمد اسماعیل ھجرسمستجدة63056
اولیفیا حلمى توفیق فھیم مستجدة73057
ایرین عادل بولس جریسمستجدة83058
ن احمد شبل احمد جمال الدینایمامستجدة93059

ایمان الدسوقى على محمد رزقمستجدة103060
ایمان انور عبد الحلیم صبیحھمستجدة113061
ایمان خلیفة ابوزید شبیبباقیة 123062
ایمان رمضان عبد الرحیم الصیفىمستجدة133063
ایمان شعبان رمضان متولىمستجدة143064
ایمان صالح عبد العظیم بیومىمستجدة153065
ایمان صبرى عبد العاطى محمودمستجدة163066
ایمان عبد الفتاح محمود عبد العالمستجدة173067
ایمان فتحى مختار عمارمستجدة183068
ایمان كامل حسیب محمد فودهمستجدة193069
نافعایمان محمد مصطفى مستجدة203070
عبد الرحمنایمان محمود حامد محمد مستجدة213071

ایمان ناصر ھاشم مجاھدمستجدة223072
ایناس محمد عبد المطلب بحیرىمستجدة233073
ایناس نادر زكى سالمھمستجدة243074
ایھ السید احمد السید الشورىمستجدة253075
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كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

***
الثالثةكشف بأسماء الطالبات المقیدات بالفرقة

2011/2012للعام 

مالحظاتأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
ایھ سعید حداد الشنوانىمستجدة13076
ایھ صالح محمد الھادى مستجدة23077
یمایھ عبد النبى محمود عبد الرحمستجدة33078
ایھ فتحى نیاظ محمودمستجدة43079
ایھ كامل اسماعیل طھمستجدة53080
ایھ كرم عبد المحسن بدرانمستجدة63081
ایھ مجدى اسماعیل السیدمستجدة73082
ایھ محمد حسن علىمستجدة83083
ایھ مصطفى عبده جعفر الصایغمستجدة93084

سمھ عبد النبى محمد عامر عفیفىبمستجدة103085
تسبیح احمد سید حسنینمستجدة113086
تقى اسامھ السید ابراھیممستجدة123087
ثریا حمزه عبد القادر فقیرمستجدة133088
جھاد اسامھ حسین احمدعوادمستجدة143089
عبد المعطىجھاد اسامھ عبد المعطى بیومى مستجدة153090

جھاد السید محمد عبد الجیدمستجدة163091
جھاد جمال محمد حمدانمستجدة173092
مھ احمد على احمد محمديیحلمستجدة183093
حنان سند عبد العظیم حسنمستجدة193094
عبد هللاحنان عبد الناصر احمدمستجدة203095
كمال ابراھیمصطفىحنان محمد عادل الدین ممستجدة213096

دعاء السید ابراھیم متولى عبد الحلیممستجدة223097
دعاء السید عبد الحمید السیدمستجدة233098
دعاء خیرى ناجى الصباحى القماشمستجدة243099
دعاء سعید امام فرحات عبد الحمیدمستجدة253100
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كلیة ریاض األطفال
باتشئون الطال

***
الثالثةكشف بأسماء الطالبات المقیدات بالفرقة 

2011/2012للعام 
مالحظاتأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
دعاء صابر محمد ابراھیمباقیة 13101

باقیة فى حكم 23102
دعاء عبد المحسن حنفى محمود المستجدة

الجلیلدعاء عبده سلطان عبدمستجدة33103
دینا اشرف عبد المنعم على حلمىمستجدة43104
دینا طارق السید محمدمستجدة53105
دینا عصام الدین عبد العلیم عبد الخالقمستجدة63106
دینا محمود سعد علىمستجدة73107
دینا معتز رجب عبد الغنىمستجدة83108
ى خلیلدینا نادى بباومستجدة93109

رانیا عبد الفتاح عبد المطلب السیدمستجدة103110
رباب سعید محمد الجندىمستجدة113111
رحاب حمد حامد عبد الخالقمستجدة123112
رحاب عالء الدین على محمدمستجدة133113
رضا عزت احمد یوسفمستجدة143114
ج الطیاررضا محمد محمود فرمستجدة153115
محمد سلیمانرضوى محمد ابو المكارم محمد مستجدة163116

ھ حسن محمود على عزامعیرفمستجدة173117
محمود الحكیمعبد المجید رقیھ بھاء الدین مستجدة183118

ریم السید عبد الحلیم على الحدیدىمستجدة193119
جیرمىریھام بھیج محمود البمستجدة203120
ریھام عالء الدین محروس احمدمستجدة213121
كامل عباسریھام عالء صالح الدینمستجدة223122
ریھام محمد عبد هللا السعید ابراھیممستجدة233123
زینب المنتصر محمد على خاطرمستجدة243124
زینب جمعھ حسنین مصطفىمستجدة253125



-6-

اض األطفالكلیة ری
شئون الطالبات

***
ة الثالثةكشف بأسماء الطالبات المقیدات بالفرق

2011/2012للعام 
مالحظاتأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
زینب سعد محمد حمادمستجدة13126
زینب محمد احمد محب الدین مستجدة23127
عبد السالمزینب محمود عوض مستجدة33128
عبد الھادىساره حسین عبد القادر محمد مستجدة43129

ساره سید حلمى سیدمستجدة53130
عسوى دساره عادل ابو المجباقیة 63131
ساره فھمى على الضوىمستجدة73132
ساره محمد سطوحى السیدمستجدة82133
لساره محمد سید اسماعیمستجدة93134

ساره محمد یوسف مرسىمستجدة103135
ساره محمد یونس یونسمستجدة113136
باقیة فى حكم 123137

سالى احمد سعید عبدهالمستجدة
سالى عبد الغنى منصور محمد طبلمستجدة133138
سالى عبد الناصر محمد على حمودهمستجدة143139
كرلص مسعود سالى مرید مستجدة153140
سامیھ طھ عبد الجید محمد عبد الدایممستجدة163141
سحر اشرف عبد الحكم غزالھمستجدة173142
سره السید فؤاد محمدمستجدة183143
سعاد صالح الدین ابراھیم عبد الحمیدمستجدة193144
سلوى محمود زاید مصطفى زایدمستجدة203145
سماح احمد عبد الرحیم عبد الوھاباقیة ب213146
سماح عزت عبد الكریم الفقىمستجدة223147
سماح محمد عبد التواب بیومىمستجدة233148
سمر السید الوصیفى الحسینىمستجدة243149
سمر رمضان عبد هللا سید احمدباقیة 253150
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كلیة ریاض األطفال
لباتشئون الطا

***
الثالثةكشف بأسماء الطالبات المقیدات بالفرقة 

2011/2012للعام 

مالحظاتأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
سمر محمد ابراھیم احمدمستجدة13151
سمر محمد عبد العزیز الحسانینمستجدة23152
باقیة فى حكم 33153

سمر محمد على جاد المستجدة 
سمر محمد یوسف شحاتھمستجدة43154
سمیھ رزق سالمھ خلیل ابراھیممستجدة53155
سندس اسامھ محمد بدیرمستجدة63156
سھیر محمد عبد الرحمن الصعیدىمستجدة73157
سومیھ اشرف سنوسى فضلمستجدة83158
ابراھیمشاھنده اشرف مصطفىمستجدة93159

شروق محسن محمد فراجمستجدة103160
الھادى ابراھیم شرین عبد التواب محمد مستجدة113161
شیرین نصر متولى فتوحمستجدة123162
شیماء جمال الدین عبد العزیز مستجدة133163
شیماء حسن حامد حسنمستجدة143164
امین محمدشیماء سالمان مستجدة153165
شیماء عبد الحمید دسوقى طویلھمستجدة163166
شیماء محمد عبد القادر محمد حسنمستجدة173167
شیماء محمود محمد محمود عسكرمستجدة183168
شیماء مرسى سعد السید الجوھرىمستجدة193169
شیماء ناصر احمد محمد سمنھمستجدة203170
صباح حسین عطیھ العنانىتجدةمس213171
صفاء عبد هللا محمد السیداحمد باقیة 223172
ضحى على ھریدى محمدمستجدة233173
عائشھ سعید سید عبد الرحیممستجدة243174
عایده سعید السید خلفمستجدة253175
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كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

***
الثالثةبأسماء الطالبات المقیدات بالفرقة كشف 

2011/2012للعام 

مالحظاتأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
الجواد محمد بدر عبدالعظیم عبدبیر عمستجدة13176
عزیزه عبد الفتاح موسى حسن موسىمستجدة23177
عطیات عاطف محمود محمدمستجدة33178
عفت فتحى عمر علیوهدةمستج43179
عال محمد المتولى محمدمستجدة53180
عنایات محمد عبد القادر السعیدمستجدة63181
غاده عبد الباسط عبد الحلیم سعدمستجدة73182
غاده محمد احمد عمارهمستجدة83183
فاتن على محمد عبد الرحیممستجدة93184

على مصطفىطمھ الزھراء محمود محمد فامستجدة103185

فاطمة زاھر محمود محمد الوصیف مستجدة113186
فاطمھ عادل عبد الوھاب رتیبمستجدة123187
فاطمھ محمد عبد الفتاح امام السیدمستجدة133188
فاطمھ محمد محمد مصلح غناممستجدة143189
جرجسكرستین صبحى جابر مستجدة153190
كریمھ عادل عبد الغنى عبد الجوادمستجدة163191
لبنى رجائى عبد الحلیم شلشمستجدة173192
مارى ثابت صلیب غبلایرمستجدة183193
مارینا زكریا عدلى عبد النورمستجدة193194
مایسھ شحاتھ مصطفى محمودمستجدة203195
رج عبد الحمیدمرفت صبرى فمستجدة213196
مروه خیرى حسنى محمود المھدىمستجدة223197
مروه رجاء خلف عثمانمستجدة233198
مروه صبحى على بكرمستجدة243199
مروه صالح محمد مصلحىمستجدة253200
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كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

***
الثالثةت بالفرقة كشف بأسماء الطالبات المقیدا

2011/2012للعام 
مالحظاتأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
مروه عبد العزیز محمد فرحانھمستجدة13201
مروه عزت شحات محمد برعىمستجدة23202
مروه عمر حسین محمدمستجدة33203
مرةه فتحى عبد المنعم مصطفى باقیة43204
مروه مجدى على السیدجدةمست53205
مروه محمود عبد المجید عبد المجید مستجدة63206
مریم رافت حكیم مھنىمستجدة73207
مریم سمیر احمد السید صیاممستجدة83208
مریم مصطفى حسب هللا محمودمستجدة93209

مالین مسفر سعد القحطانىمستجدة103210
منار عبد العزیز شحاتھ احمدةمستجد113211
منار محمد عبد العاطى عبد اللطیفمستجدة123212
منار محمد فاضل مدبولىحمادمستجدة133213
منال طارق صالح الدین عبد العزیزمستجدة143214
السید سلیممنھ هللا محمد محمد المكاوى مستجدة153215
السید یوسفمنى احمد مستجدة163216
منى طھ محمد یا سین مستجدة173217
منى عبد الاله محمد عبد الحلیممستجدة183218
منى محمود انور زایدمستجدة193219
منى یحى محمود السید حسنمستجدة203220
منیره محمد سلیمان مستجدة213221
افمھا ماھر عثمان خلیل الصومستجدة223222
مھا نصیر حسن احمدمستجدة233223
مھجھ عالء حسین حسنمستجدة243224
مى طارق محمد عبد الرحیممستجدة253225
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كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

***
الثالثةكشف بأسماء الطالبات المقیدات بالفرقة

2011/2012للعام 
مالحظاتأسم الطالبلقیدحالة ارقم الجلوسم
باقیة فى حكم 13226

مى محمد ابراھیم ذكى المستجدة
مى محمد عبد البارى الغریبمستجدة23227
مى محمد عبد الحلیم عبد الفتاحمستجدة33228
مى محمد محمد شعبان خطابمستجدة43229
مى مراد محمد احمد مستجدة53230
مى ھشام محمد سلیم عثمانجدةمست63231
میاده شعبان عبد الخالق ابراھیممستجدة73232
میاده محمد یاسین علىمستجدة83233
نادره غالى مرزق غالىمستجدة93234

نادیھ عبد الرازق عبد الحمید عبد الرازقمستجدة103235
نجاح عباس احمد دردیرمستجدة113236
نجالء محمد موسى محمودمستجدة123237
نجوى محمد طلبھ میزمستجدة133238
ندا سعد محمد محمد عبد العالمستجدة143239
ندى احمد محمود احمد سلیمانمستجدة153240
ندى عاطف رمضان اسماعیل عرفھمستجدة163241
ندى ناجى عبد الغنى محمدمستجدة173242
نرمین صائب صادق عوفمستجدة183243
نسمھ توفیق محمد درویشمستجدة193244
نسمھ جمال الدین محمد عطوه مستجدة203245
نسمھ سید ابو السعود محمدمستجدة213246
نسمھ محمود حامد محمدمستجدة223247
نعمھ صابر سید احمد ابو العطا مستجدة233248
نعمھ فتحى احمد محمدمستجدة243249
نفین عادل سعد ھدھودمستجده253250
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كلیة ریاض األطفال
شئون الطالبات

***
الثالثةكشف بأسماء الطالبات المقیدات بالفرقة 

2011/2012للعام 

مالحظاتأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
یدنھا حامد محمد سمستجدة13251
نھا فارس ھادىفرحان العنزى مستجدة23252
نھاد حسن محمد على الوكیلمستجدة33253
نھال حینى محمد محمدمستجدة43254
نھلھ سید عبد المتعال مكىمستجدة53255
نھلھ عاطف حسانین خطابمستجدة63256
نھلھ محمود الشافعى عبادىمستجدة73257
نھى احمد عبد المجید محمد مستجدة83258
السعداوىنھى یحى ابراھیم عبد الحمید مستجدة93259

نورا ابراھیم شعبان حسانینمستجدة103260
نوران یحى محمد ریاضمستجدة113261
نورھان محمد سید محمد شورهمستجدة123262
حسننورھان محمد محمود احمد مستجدة133263
نورھان ناجى عبد العزیز احمد السیدمستجدة143264
نیفین عید یونان زاخرمستجدة153265
ھاجر احمد زكى عبد العزیزمستجدة163266
ھاجر بكر السید قنصوه مستجدة173267
ھاجر عبد النعیم امین عبد النعیممستجدة183268
اد ابو سقایھ ھاجرعلى عومستجدة193269
ھبھ هللا سعد فضل سعیدمستجدة203270
ھبھ سعید عبد الغفار دومھمستجدة213271
ھبھ عادل مختار موسىمستجدة223272
ھبھ عصام ابراھیم ابراھیم عیسىمستجدة233273
ھبھ فتحى محمد محمودمستجدة243274
فھدى اشرف محمد یوسمستجدة253275
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***
الثالثةكشف بأسماء الطالبات المقیدات بالفرقة

2011/2012للعام 

مالحظاتأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
محمد سعیدھدى عبد الوكیل عبد الحلیم مستجدة13276
ھدى محمد السیدعبد القوىمستجدة23277
ھدیر عبد المنعم سعد محمدمستجدة33278
ھدیر فتحى نوح اسماعیلمستجدة43279
ھدیھ عبد الھادى محمد احمد طلبھمستجدة53280
ھدیھ مرقس عزیز بولسمستجدة63281
ھمت طھ سعید نصارمستجدة73282
ھناء السید محمد عبد العزیزمستجدة83283
ھند احمد سعد حسن عبد السالمجدةمست93284

ھیام رمضان محمود سالممستجدة103285
ھیام سرور عبده عمر على عمرمستجدة113286
وفاء جمعھ محمد محمد الخواجھمستجدة123287
وفاء حمدى مصطفى الدعباسمستجدة133288
وفاء محمد السید حسن قراقیشمستجدة143289
والء البدرى النوبى محمودمستجدة153290
والء عبد رب النبى احمد عمارهمستجدة163291
والء نبیل احمد ابراھیممستجدة173292
الصادق محمد الفقىیارا محمد صبرى عبد مستجدة183293

یاسمین احمد سالم محمد حسیبمستجدة193294
بد الفتاح محمودیاسمین احمد عمستجدة203295
یاسمین رمضان شفیق محمدمستجدة213296
یاسمین فیصل محروس الظیظىمستجدة223297
یاسمین نبیھ محمد مصطفىمستجدة233298
یمنھ حسین احمد تیسیر حسنمستجدة243299
ایھ یوسف السید یوسف القطاوى مستجدة253300
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***
الثالثةكشف بأسماء الطالبات المقیدات بالفرقة

2011/2012للعام 

مالحظاتأسم الطالبحالة القیدرقم الجلوسم
محمد سلیمان البھلول صالح ایةفرصة اولى13301
شدا محمد محمد مصطفى محمد فرصة اولى23302
ل محمد راشد القحطانى مشاعفرصة اولى33303
ھند سالمة عبد الھادى حسن فرصة اولى43304
سمر محمد لطفى مصطفى فرصة ثالثة 53305
منال متولى محمد متولى فرصة ثالثة 63306
رشا سمیح بیومى محمود فرصة ثالثة 73307
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25


