
مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
137مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةابتسام رمضان دمحم رشوان1
137مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةزٌنب دمحم محمود دمحم همام      2
137مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةابتسام منصور على محمود3
137مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةابراهٌم سعٌد بن ابراهٌم احمد4
137مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاحمد حصب هللا احمد عمر5
137مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاحمد رمضان احمد عثملى6
137مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاحمد صالح على سلٌم7
137مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاحمد عصمت عبد الحكم احمد8
137مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاحمد محمود احمد احمد9
137مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاحمدحسنى ٌوسف احمد ابراهٌم10

مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
138مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاروى لناوى احمد محمود1
138مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاسامه احمد عبدالراضى ابوالحسن2
138مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاسامه جمال دمحم احمد3
138مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاسراء جاد عباس عبدالمادر4
138مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاسراء جمعه دمحم حفنى5
138مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاسراء حسن دمحم احمد6
138مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاسراء فوزى عبد الظاهر محمود7
138مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاسراء دمحم عبد الهادى دمحم8
138مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاسراء محمود دمحم على9
138مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاسماء احمد عبدهللا حسن10

على ثابت.     دالثالثاء/ اليوم مدير مدرسة األمل للرم وضعاف الدمع بنات    

على ثابت.         دالثالثاء/ اليوم مدير  األمل للرم وضعاف الدمع بنات        



مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
139مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةاسماء حسن احمد سٌد1
139مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةاسماء رشوان خلٌفه عبدالاله2
139مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةاسماء عبدالكرٌم عبدالرحمن احمد3
139مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةاسماء عزه عبدالحمٌد على4
139مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةاسماء ماهر عبدالحمٌد لاصد5
139مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةاصاله عبدالحمٌد حسٌن ابو الحسن6
139مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةالزهراء دمحم نصر الدٌن حسٌن7
139مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةالزهراء معوض ابوالوفا ابراهٌم8
139مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةالسٌد لرشى عطاهللا حسٌن9
139مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةامال لاسم دمحم على10

مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
140مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةامانى عبده حسن صدٌك1
140مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةامل احمد دمحم مصطف2ً
140مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةامل على دمحم احمد وهبه3
140مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةامل دمحم حسٌن موسى4
140مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةامنٌه دمحم حمدان دمحم5
140مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةامٌره ابراهٌم متولى عل6ً
140مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةامٌره عبدالغفار مصطفى عرفات7
140مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةامٌره على اسماعٌل عمر8
140مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةامٌنه بدرى حامد ابوبكر9
140مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةاٌات محمود ٌونس محمود10

نهرا تاج الدين.           دالثالثاء/ اليوم مدير  األمل للرم وضعاف الدمع بنات    

نهرا تاج الدين.     دالثالثاء /  اليوم مدير  األمل للرم وضعاف الدمع بنات    



مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
141مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاٌمان خٌرى دمحم احمد1
141مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاٌمان عاطف عبد المحسن عبٌد2
141مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاٌمان دمحم حماده حماده3
141مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاٌمان دمحم عبدالرحمن دمحم4
141مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاٌه  فوزى خلف هللا رشٌدي5
141مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاٌه اٌمن حسٌن عل6ً
141مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاٌه عبدالباسط صابر بغدادى7
141مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاٌه دمحم احمد سٌد8
141مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاٌه نجاتى سعٌد احمد9
141مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةاٌه نجاتى عالم متول10ً

مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
142مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةبرٌسكال شنوده ناشد حبٌب1
142مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةبسمه مصطفى شحات محمود2
142مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةجمال ناصر دمحم على3
142مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةجهاد ابوزٌد برعى فواز4
142مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةجهاد حمدى رمضان عرب5ً
142مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةحسام دمحم شبٌب عالم6
142مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةحسناء جاد الكرٌم دمحم سلٌمان7
142مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةحسناء عبدالحكٌم دمحم امٌن8
142مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةحنان شولى عبد هللا دمحم9
142مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةخلود عبداللطٌف نور الدٌن على10

دعاء أحمد فتحى.           مالثالثاء /  اليوم مدير مدرسة التربية الفكرية بقنا     

دعاء أحمد فتحى.          مالثالثاء   / اليوم مدير مدرسة التربية الفكرية بقنا     



مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
143مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةدعاء الطٌرى دمحم الصغٌر امٌن1
143مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةدعاء سالم محمود احمد2
143مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةدعاء سٌد عبدالموجود محمود3
143مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةدمٌانه بشاى صدلى بوال4
143مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةدنٌا احمد عبدالحكٌم امٌن5
143مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةدٌنا احمد سٌد ابوالمجد6
143مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةدٌنا احمد عبدالحكٌم امٌن7
143مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةرانٌا خالف شمروخ دمحم8
143مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةرانٌا رافت رشٌد عل9ً
143مجمهعةالتربية الخاصةالمهنيةرانٌا ربٌع منصور دمحم10

مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
144مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةرانٌا عبد الرضى طه عبد النعٌم1
144مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةرانٌا كمال دمحم جمال الدٌن2
144مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةرحاب حسانى عطٌتو عثمان3
144مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةرحاب دمحم عبد الصادق ابراهٌم4
144مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةرحمه محمود على دمحم5
144مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةرشا اسعد نورالدٌن دمحم6
144مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةرضا عجور احمد بطٌخ7
144مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةرضوى دمحم حسنى دمحم8
144مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةرلٌه عبدالباسط محمود احمد9
144مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةروٌدا عبدالراضى احمد دمحم10

عبير أحمد ابه الهفا/ د.م.          أالثالثاء /  اليوم مدير معهد النهر للمكفهفين    

عبير أحمد ابه الهفا/ د.م.          أالثالثاء  / اليوم مدير معهد النهر للمكفهفين     



مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
145مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةزهراء سعد الدٌن هاشم احمد1
145مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةزٌنب سٌد دمحم ٌوسف2
145مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةزٌنب عبد الناصر دمحم دمحم3
 زٌنب عبدالرووف عبدالباسط4

عبدالرحٌم
145مجمهعة التربية الخاصةالمهنية

145مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةزٌنب محروس تمام دمحم5
145مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةزٌنب دمحم محمود دمحم6
145مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةزٌنب مصطفى احمد دمحم7
145مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةساره عزت احمد محمود8
145مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةسحر مبارن عبد العال محمود9
145مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةسلوى على سٌد عل10ً

مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
146مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةسماح محمود كرٌم عبٌد1
146مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةسمر فرٌج احمد دمحم2
146مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةسناء معروف حناهللا شرابٌم3
146مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةسهٌر شحات عبدالحمٌد احمد4
146مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةسٌد دمحم زكى عل5ً
146مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةسٌده مصطفى عبدالاله شحات6
146مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةسٌمون لبس نور العبد7
146مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةشٌماء اشرف عبدالغفار ناصر8
146مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةشٌماء ثابت سٌف النصر عدوى9
146مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةشٌماء عطاهللا امبارن دمحم10

فايزة أبه الحجاج.           دالثالثاء / اليوم مدير معهد النهر للمكفهفين     

فايزة أبه الحجاج.          دالثالثاء    / اليوم مدير معهد النهر للمكفهفين    



مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
147مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةشٌماء دمحم عبد السالم عباس1
147مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةشٌماء منصور دمحم احمد2
147مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةصفاء عوض مصطفى دمحم3
147مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةعاصم السٌد حسٌن مصطف4ً
147مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةعائشه دمحم عٌسى عل5ً
147مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةعبادى ادم عبادى السٌد6
147مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةعبد الرحمن حسٌن دمحم حسان7
147مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةعبدالرحٌم احمد مصطفى محارب8
147مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةعبٌر سٌد دمحم بدوى9
147مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةعبٌر عزالدٌن احمد عبدالكرٌم10

مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
148مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةعصام عبد الحمٌد دمحم دردٌر1
148مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةعال حمدى حسٌن صمر2
148مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةعال رمضان موسى ابراهٌم3
148مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةغاده ابو الوفا دمحم حسن4
148مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةفاتن دمحم عبد الوهاب ابراهٌم5
148مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةفاطمه جمال احمد محمود6
148مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةفاطمه صبرى دمحم عل7ً
148مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةفاطمه عبدالعزٌز عباس ابراهٌم8
148مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةفاطمه عمر عبدالجلٌل عبدالعال9
148مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةفاطمه فاٌز شحات لاسم10

عال محمهد.                مالثالثاء/ اليوم مدير  معهد النهر للمكفهفين    

عال محمهد.               مالثالثاء / اليوم مدير معهد النهر للمكفهفين     



مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
149مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةفاطمه دمحم عبدالعال دمحم1
149مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةفاطمه دمحم محمود دمحم2
149مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةفاطمه دمحم مرعزى دمحم3
149مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةفاطمه محمود دمحم محمود4
149مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةفرحه عاطف عبدالحمٌد على5
149مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةكارولٌن كمال كامل ضٌف6
149مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةلمٌاء ابوالحمد بدوى محمود7
149مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةلٌلى النجار مصطفى دمحم8
149مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةلٌلى كمال مغربى دمحم9
149مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمارٌنا زكرٌا عوض اسكاروس10

مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
150مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةدمحم اشرف دمحم عباس1
150مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةدمحم عبدالحمٌد ابوالمجد عبدالحمٌد2
150مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةدمحم عبدالشافى دمحم ادم3
150مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةدمحم مبارن عبدهللا لناوى4
150مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمحمود رجب عبدالغنى عبدالرحٌم5
150مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمحمود مبارن عطا هللا دمحم6
150مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمرفت بهاء الدٌن محمود دمحم7
150مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمروه ابوالحسن دمحم عل8ً
150مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمروه سمٌر احمد على9
150مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمروه عبدالناصر كلحى توفٌك10

إبراهيم عيدى.           دالثالثاء/ اليوم مدير مدرسة االمل للرم وضعاف الدمع بنين     

إبراهيم عيدى.      دالثالثاء   /  اليوم مدير مدرسة االمل للرم وضعاف الدمع بنين 



مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
151مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمرٌم حسنى جادالرب احمد1
151مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمرٌم دمحم دمحم احمد2
151مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمصطفى لطٌبى عطٌه دمحم3
151مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمصطفى دمحم عبدالحفٌظ مصطفى4
151مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمنال جابر عزمى عبادى5
151مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمنال محمود عبد الاله محمود6
151مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمنال مصطفى محمود مصطف7ً
151مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمنه هللا ماهر احمد مصطفى8
151مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمنى امجد فاروق احمد9
151مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمنى عبد العلٌم دمحم عبد الرحمن10

مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
152مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةمٌار مٌمى عدلى عبدالرحٌم1
152مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةنارٌمان عزلالنى دمحم عبدالكرٌم2
152مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةنبوٌه دمحم بخٌت احمد3
152مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةنجاح جابر موسى دمحم4
152مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةنجالء عبدالحمٌد ابوالوفا احمد5
152مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةنجالء دمحم كامل ابراهٌم6
152مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةندى محمود ابراهٌم على7
152مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةنرمٌن طاهر ابوالفضل طاهر8
152مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةنعمه رضوان محمود احمد9
152مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةنوران دمحم سالم دمحم دمحم10

دمحم حدن عبد الذافى.    دالثالثاء  / اليوم مدير مدرسة االمل للرم وضعاف الدمع بنين   

دمحم حدن عبد الذافى.      دالثالثاء/ اليوم مدير مدرسة االمل للرم وضعاف الدمع بنين  



مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
153مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةنورهان احمد عبدالاله ابراهٌم1
153مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةنورهان اشرف عبدهللا دمحم2
153مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةنورهان دمحم فواد محمود3
153مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةهاجر ابراهٌم احمد دمحم4
153مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةهاله كمال دمحم عثمان5
153مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةهبه محمود عرابى احمد6
153مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةهدى حسن زاٌد احمد7
153مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةهدى دمحم منصور دمحم8
153مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةهدى هالل احمد دمحم9
153مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةهناء عبدالصبور بكرى ابوزٌد10

مالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
154مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةهناء عز الدٌن عبدالعظٌم عمر1
154مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةهند دٌاب فرج هللا محمود2
154مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةهند عزت دمحم على3
154مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةورده عبدالباسط حسان دمحم4
154مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةوسام دمحم عبده عبادى5
154مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةوفاء ٌوسف حسٌن راوي6
154مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةٌاسمٌن جبر احمد على7
154مجمهعة التربية الخاصةالمهنيةٌاسمٌن هالل احمد دمحم8

هدى أحمد خلف.   دالثالثاء/  اليوم مدير مدرسة االمل للرم وضعاف الدمع بنين   

هدى أحمد خلف.         دالثالثاء / اليوم مدير مدرسة االمل للرم وضعاف الدمع بنين    


