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النسبة العامة 
2020 - 2021

 

النسبة العامة لإلدارات
ونغائبإجمالي الطالب النسبة العامةالناجحونالحاضر اإلدارة

41742141533826100%91.66% جنوب

64055163745639100%88.04% شمال

19793919401380100%69.73% الجناين

ي فنيةمسيحياسالميحاسبعلومدراساتEFعرب  رياضيات

لغـــــــــــــــة

ديـــــــــــن

النسبة العامة مواد 

91%90%100%93%94%91%99%99%100%99% 99%

12578111124671084586.99%

ونالغائبونإجمالي الطالب النسبة العامةالناجحونالحاضر
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ابراهيم عبد القادر المازني ع بنون

1

المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

192ابراهيم حسين ابراهيم محمد1

234ابراهيم رمضان كمال محمد2

177ابراهيم محمود رشاد محمد3

165ابو بكر ايمن ابو بكر احمد4

165احمد السيد حسين مختار5

191.5احمد السيد حنيدق اسماعيل6

183احمد السيد كمال السيد خطاب7

213احمد بهجت محمد عبد الغني زهيان8

216احمد جمال علي محمود9

200.5احمد حسن سالم السيد سالم10

182.5احمد خليل محمد عبد الرازق11

244احمد سامح عبد اللطيف احمد12

230.5احمد شهاب الدين محمد فوقي عبد13

147احمد عادل كامل السيد سالم14

159احمد عاشور محمد عاشور ابراهيم15

265.5احمد عاطف السيد محمد خضر16

273احمد عاطف يسري بدوي17

211احمد عصام صديق متولي18

252.5احمد عصام عبد الحميد عبد النعيم19

221.5احمد علي محمد محمد20

253احمد عيد محمد عبد السالم محمد21

209احمد غريب با زيد حامد22

257احمد غريب بكر محمود عبد القادر23

245احمد غريب جبريل عبد الحميد24

259احمد محمد احمد خضير25

251احمد محمد احمد عبد اللطيف جنيدي26

264احمد محمد احمد عبد المجيد27

256.5احمد محمد دياب غانم28

161احمد محمد سيد حسن علي29

213.5احمد محمد عبد الجيد السيد30

222احمد محمد علي حسانين علي31

196.5احمد محمد فرج عبد الرحمن32

254.5احمد محمد منصف محمد منصف33

237.5احمد محمود محمد احمد34

149احمد مصطفى خميس مصطفى35

213.5احمد نعيم احمد العجمي منصف كشك36

213احمد هاني امين عطيه37

185احمد وائل احمد عبد الكريم38

234احمد وائل عبد الرسول طايل39

212احمد يحيى جاد محمد جمعه40

140ادهم صبري صالح تمام جوده41

268.5ادهم نهاد عبد الستار عليوه42

253اسامه صابر عبد النبي فارس محمد43

186اسالم رأفت احمد مصطفى44

275اسالم محمد فتحي احمد45

186.5الحسن محمد حسن عبد الكريم سعيد46

174.5السيد محمد السيد حسانين47

160القاسم شحته عبد الشافي حسين48

266امير خالد عبد الرحيم امير49

174امير عاطف احمد مرسي احمد50

243انس احمد عبد الباقي احمد51

273انس عمرو اسعد احمد محمد52

222انس محمد النادي احمد53

164باسل خالد عبد الرسول محمد54

207بدر حسن بدري حسن عبد هللا55

257.5بسام اشرف عيد علي احمد56

265.5بالل احمد عبد الباقي احمد57

190بالل اسامه السيد كامل58

245.5بالل محمد السيد حسن عبد النبي59

151بالل محمد حسني علي اسماعيل60

140بالل ياسر يوسف محمد يوسف61

176 من 1صفحة 



183جمال الدين ياسر حجازي حلمي63

190.5جمال وائل سعد عبد الحميد64

235جورج فؤاد بشرى رزق مكرم65

150حازم احمد مبروك حسين احمد66

182.5حازم محمود علي حسن سالمه67

244حازم هشام موسى محمد68

166.5حسن شحات حسن محمد70

248حسين عصام حسين سالم يوسف71

254حسين محمد حسين محمد72

256خالد حمدي خالد احمد محمود الحواط73

190رضوان عزام رضوان محمد رضوان74

193زياد احمد فاروق خليل75

226.5زياد احمد محمد عبد الغفار صالح76

268زياد السيد حسن شحات حسين77

250زياد عبيد خليل حسن عبد هللا78

257زياد عيد علي حسين79

226زياد محمد السيد الشبراوي80

234زياد محمد السيد محمد علي81

230زياد محمد سيد محمد82

257.5زياد محمد محمد حامد83

238.5سالم احمد سالم احمد84

211.5سالم يوسف حسين محمد علي85

269سيف الدين عصام احمد محمد سبتان86

257سيف الدين وليد جميل محمد87

185.5سيف صالح سعد الدين السيد88

252سيف عيسى ابو الوفا ابراهيم محمد89

180سيف محمد حسين محجوب علي90

251.5سيف محمد رمضان خير91

214سيف مدحت حسين حسين مصطفى92

260.5شادي ناصر الدسوقي احمد93

239شاكر محمد شاكر مصطفى الشربيني94

194شهاب كمال سعدي موسى95

216.5طارق السيد احمد السيد السيد96

175طه رمضان عبد الرحمن ابراهيم علي97

256طه محمد ياسين محمود98

172.5عادل جمال عنتر عمري99

250عبد الرحمن اسالم السيد عبد النبي100

174.5عبد الرحمن السيد عبد الحليم عبد101

220.5عبد الرحمن سعيد علي محمد102

203.5عبد الرحمن سمير حسن عبد العزيز103

234عبد الرحمن صابر السيد محمد104

169عبد الرحمن عبد الاله مصطفى محمد105

152عبد الرحمن علي السيد موسى106

170.5عبد الرحمن محمد ابو الحمد عبد107

163.5عبد الرحمن مسعد علي التايب108

205عبد الرحمن منتصر محمد الجيالني109

235عبد الرحمن وليد عبد الرحمن سيد110

188.5عبد الفتاح حسين عبد الفتاح احمد111

205عبد هللا سمير حلمي فرج112

246عبد هللا عارف مرسي عارف عبد هللا113

214عبد هللا عاطف عبد هللا ابراهيم114

241.5عبد هللا عبد الباسط محمد علي احمد115

209عبد هللا محمد ابراهيم محمود116

164عبد هللا محمد السيد محمد النجدي117

236عبد هللا محمد عبد الفتاح احمد118

246عبد هللا محمود عبد هللا الدسوقي119

268عبد الوهاب محمود احمد السيد عبد120

244عربي محمد عربي محمد عبد المنعم121

184علي احمد رضي احمد122

227علي ايمن علي محمد علي123

147.5علي سامح علي محمد124

225.5علي طارق سعد زغلول محمد125

248.5علي مبارك ضاحي مبارك عثمان126

266علي محمد علي خليل عبد العال127

176 من 2صفحة 



241.5علي ياسر محمد سمير128

237.5عمار عماد غريب صادق129

266عمر احمد اسماعيل علي130

251.5عمر ايمن سعد عبد الراضي131

201.5عمر حميدو شعبان زكي ابو زيد132

259.5عمر سيد حسين مبارك اسماعيل133

239.5عمر شهاب الدين رضا يسري علي134

217.5عمر عادل احمد محمود135

193عمر عالء فتحي عبده136

237عمر محمد احمد حسن نعيم137

169عمر محمد عبد الرحيم عوض138

196عمر محمد محمد طه ابو ستيت139

155.5عمر محمد محمد محمود140

158.5عمر مصطفى السيد عبد الهادي امين141

220عمر وليد محمد احمد142

263عمرو عماد محمد محمود143

265عمرو محمود محمد بيومي شبيكه144

225عمرو مصطفى محمد مصطفى145

244غريب خالد غريب محمد146

255غريب محمد غريب مبارك147

209.5غريب محمد محمد السيد عطيه148

213.5فارس اكرم عثمان الشحات محمد149

233فارس جمال بشندي محمد مرسي150

241فارس حسن حسين احمد علي151

190فارس محمد عبده العجمي داود152

259فارس محمد علي محمد ابو هالل153

230.5فارس مصطفى عربي محمد154

215فاروق احمد فاروق خليل155

277فاروق ياسر فتحي احمد سعدي156

256فرج صبري رياض حسن157

268كريم تامر محمود السيد ابراهيم158

245كريم طارق محمد عيسى محمدين159

204.5كريم محمود محمد محمود161

279مارفن ميالد محروس يوسف بقطر162

231.5ماركو سامح امين صبحي163

248.5مازن اسامه محمد السيد مرسي164

250مازن ناصر عبد هللا عبد الجواد السيد165

190مالك ايمن محمد حسين السيد166

246.5محمد احمد عبد الراضي عثمان167

165محمد احمد عبد المجيد حمدان168

229.5محمد احمد عطا محمد169

161.5محمد احمد محمد احمد170

171محمد احمد محمد عبد الرحيم171

261.5محمد احمد محمد عبد الهادي محمد172

164محمد احمد محمد علي173

163محمد السيد محمد عبده الشعيري174

183.5محمد ايمن فوزي غريب175

226.5محمد جمعه محمد عبد الحي ابراهيم176

254محمد حربي مصطفى سليمان محمد177

278محمد حسام الدين مصطفى عبد الحليم178

232.5محمد حسن سالم السيد سالم179

238.5محمد حسن محمد عبود احمد180

247محمد حسن محمد محمد181

180.5محمد حماده فارس فهيم182

185محمد رضا محمد محمود183

215محمد رمضان سالمه عبد الهادي184

215.5محمد سامح علي محمود185

158محمد سعيد محمد محمود186

216.5محمد عبده السيد عبده ابراهيم187

187محمد عصمت محمد عقل188

238محمد فوزي محمد احمد189

241محمد مجدي المهدي حسن190

201محمد محمد السيد محمد191

249محمد محمود ابراهيم حسن محمود192

176 من 3صفحة 



244محمد محمود عبد الباسط قناوي193

254محمد محمود محمد سالمه عطا194

254.5محمد مصطفى محمد سيد195

176محمد مهنى محمد مهنى196

164.5محمد ناصر السيد خليف197

171محمد ناصر ركابي ابو زيد198

171.5محمد هاني عبد الغني عبد السالم199

261.5محمد هليل محمد السيد نور200

175محمد وصفي عبد هللا عبد العظيم201

248محمود احمد محمود محمد202

244.5محمود العربي الشحات احمد203

202محمود جاد محمد ابراهيم204

167محمود حسن محمود علي205

217.5محمود حسين هاشم علي206

203.5محمود سامي فاروق توفيق207

190محمود عاطف سعد مصطفى علي208

271محمود غريب السيد احمد210

233محمود محمد ابراهيم محمد سليم211

231محمود محمد محمود حسن محمد212

212.5محمود محمد محمود قاسم213

203محمود محمد محمود قناوي214

195محمود محمد محمود محمد محمد215

215محمود محمد محمود يوسف محمد216

238محمود معتز محمود حسين217

211.5مروان ابراهيم الطاهر علي ابراهيم218

246.5مروان خالد كامل احمد219

220مروان محمود اسماعيل محمد220

188مروان ياسر السيد مسعود221

266مروان يوسف محمود علي222

228مصطفى ابراهيم عتريس مصطفى223

190مصطفى احمد محمد عكاشه السمان224

233مصطفى سامح السيد زكي الشابوري225

252مصطفى سامي فاروق توفيق226

260.5مصطفى سيد علي السيد227

223.5مصطفى مروان محمد ابراهيم228

233مصطفى مهدي عبد الهادي احمد229

251.5معاذ احمد عبد الغني عبد الحليم عبد230

251معاذ ايمن ابراهيم عطيه231

220معتز محمد حسني النادي محمد233

168مكرم عماد مكرم اسعد234

193مهند طلب مصطفى احمد عبد الرحمن235

198مهند عبد هللا احمد ذكي قدري236

272موسى احمد حسين عبد العزيز احمد237

257مؤمن ابو بكر احمد حامد محمد238

264مؤمن عاطف طاهر محمد239

246نبيل مصطفى نبيل مصطفى السيد240

211نور الدين محمد سمير عبد الرحمن241

236هشام محمد اسماعيل احمد242

246هشام ياسر غريب فريد243

185.5وليد عباس عباس عبد الحي244

216يوسف احمد بكري منير245

197.5يوسف احمد عبد الفتاح السيد246

231يوسف احمد محمود الضوي247

202.5يوسف اسامه عبد الرحمن طه248

211.5يوسف اشرف احمد عبد المنعم محمد249

254.5يوسف اشرف محمد خليفه ابو زيد250

213يوسف السيد محمد خطاب251

165.5يوسف ايمن عبد الكريم احمد السواح252

251يوسف ايمن فوزي عبد هللا253

267يوسف ايهاب طلعت محمد254

247يوسف ثابت محمود محمد255

258يوسف جمال سلطان محمود256

242يوسف حسن عبد اللطيف عبد اللطيف257

268يوسف حسين عارف محمد258

176 من 4صفحة 



239يوسف خالد محمود محمد عوض259

142يوسف رمضان شعبان محمد260

232.5يوسف شريف ابراهيم محمد سليم261

250.5يوسف شريف محمود بيومي262

230يوسف شريف محمود عبد هللا263

273يوسف عبد الباسط السيد الخضري264

265يوسف عبد الرحمن ابراهيم رشدي265

194يوسف محمد الحسيني محمد عبد266

246يوسف محمد السيد العربي فهمي ابو267

228يوسف محمد سيد حافظ268

196يوسف محمد سيد عبد الفتاح احمد269

206يوسف محمود احمد عبد هللا270

271يوسف نصر ابراهيم ابراهيم271

244يوسف وحيد احمد عزمي طنطاوي272

225يوسف وحيد السيد البدوي خضاري273

274يوسف وليد امين مصطفى مراد274

احمد رمضان ع  بنون
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

213ابانوب شوقي ابراهيم موسى275

221ابانوب صفوت زاهي واصف جرجس276

220ابرام صموئيل عوني اسكندر277

184ابراهيم امين محمود عبد المقصود278

207ابراهيم حجازي مشير علي حجازي279

190ابراهيم رفعت عبد هللا ابو الفتوح280

207.5ابراهيم عادل عبد المقصود محمد281

208ابراهيم عبده محمود محمد282

174.5ابراهيم عيد شعبان امين283

165ابراهيم محمد ابراهيم حسن عبد284

180ابو بكر محمود السيد محمد محمود285

175.5احمد ابو المجد عيد ابو المجد عيسى286

180احمد الحسين احمد محمد289

145احمد السيد ابراهيم نور الدين عبد290

178احمد جابر عوض درويش291

202احمد حسن السيد عطيتو اسماعيل292

144احمد سعيد عبد الحميد محمود عشري294

189.5احمد سعيد عبد الستار السيد295

231احمد عبد الناصر احمد نظير علي296

216احمد غريب احمد فؤاد احمد بيومي297

143احمد قناوي عبد المنعم قناوي298

181احمد محمد السيد احمد عبد هللا299

181احمد محمد حامد اسماعيل حسن300

146احمد محمد سالمه ابو الحسن301

166.5احمد محمد عايش حامد302

209احمد ناجي محمد حسن محمد عرفه303

194احمد ناصر عبد العزيز خليل حامد304

150احمد نور ابراهيم ابراهيم305

162احمد يحيى زكريا عبد العاطي عبد306

236ادهم علي ابراهيم علي رشوان308

184ادهم مصطفى التايه قليعي حسن309

169اسالم احمد عبد الوهاب احمد ابراهيم310

191اسالم محمد شحات احمد311

142.5اسالم نبيل سعد عمر312

147اشرف بربري ابو الوفا محمد314

145اشرف غريب محمد عبد السالم عقل315

175.5البدري محمد صالح البدري316

154السيد ياسر السيد حسن318

212امجد ظريف حليم دانيال مسعد319

156امير ابو بكر حسن محمد320

161بالل محمد محمود محمد323

257حازم محمد ابراهيم عبد العزيز عياد325

163حسام ياسر السيد حسانين326

167حسن علي حسن احمد328

205.5حسين محمد نظير مرسي محمد329

176 من 5صفحة 



167حمزه غريب عبد الغني الغريب330

148حمزه محمود محمد محمود331

141خالد علي ابو الوفا توفيق332

144خالد محمد عبد الاله محمد محمود333

146ذياد غريب السيد عبد المنعم334

183رمضان سامي محمد ابو العدب336

147رمضان كامل رمضان عبد العال337

154زياد سيد محمود احمد338

222زياد محمد علي قطب339

184.5زياد محمد محروس عبد هللا احمد340

250زياد نصر الدين السيد عكاشه محمد341

180.5سامي عماد فكري اسكندر345

203سعيد معتوق سعيد ربيع348

242سيد احمد السيد احمد349

254سيف هللا طارق فتحي محمد عبد350

213.5سيف انس حسن السيد محمد351

193سيف ثروت عيد مصطفى353

236شادي محمد جابر مصطفى احمد354

177صالح عادل علي شحاته355

267طارق نصر محمود محمد احمد357

203طلعت عنتر طلعت حسين358

167طه رفعت محمد الزنفلي احمد359

236عاصم احمد عبد هللا محمود361

167عبد الحميد علي عبد الحميد محمود362

174عبد الرحمن بكر محمد بكر حسن364

140عبد الرحمن علي محمود علي محمد368

153عبد الرحمن عمران عبد العال عمران369

181عبد الرحمن محمد احمد غانم غانم371

165.5عبد الرحمن محمد امام محمد372

163عبد الرحمن محمد محمد فاروق كامل373

152.5عبد الرحمن منير محمد ابراهيم374

151عبد الرحمن ناصر زكريا حسن375

216.5عبد العزيز جمال عبد العزيز دياب376

152عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح مناع377

242.5عبد هللا احمد بدري عبد اللطيف378

182عبد هللا احمد محمد فؤاد379

158.5عبد هللا سيد حسين محمد الدمرداش380

184.5عبد هللا عبد اللطيف عبد هللا السيد381

146.5عبد هللا محمد محمود محمد382

222.5عبد هللا مؤمن عبد المجيد محمود383

168.5عز الدين محمد حسين كامل حسين385

155علي رضا السيد محمود386

192علي محمد محمود عبد الحافظ عزب387

171علي مظهر سليمان عبد النبي388

144عمر غريب صابر يونس390

205عمر محمد كريم احمد391

201.5عمر محمود علي حسانين احمد392

160عمر مصطفى عبد العزيز مصطفى393

260.5عمر نصر محمود محمد احمد394

140فارس احمد محمد احمد396

155فضل مفرح فضل مفتاح398

144فهد عبد العزيز علي سالمه399

166كريم ابراهيم عباس محمد محمد401

167كريم ربيع قطب عبد الرحمن402

169كريم رفعت احمد عبد اللطيف محمد403

182كريم عبد العزيز السيد مصطفى404

243كيرلس مجدي عياد ذكي406

198.5لؤي طارق عصام جاد الكريم محمود407

197مازن رضا محمد امين همام408

198مازن محمد عبده حسن احمد409

185.5مازن محمد محمد محمد شتيوي410

208محمد احمد حلمي احمد413

179محمد احمد شاذلي احمد414

267محمد اسامه محمد خيري عبد الشكور417

176 من 6صفحة 



168محمد السيد محمد عبد العزيز421

216محمد جالل محمد رشاد423

198محمد خالد محمد عبد الرحمن مهدي426

158محمد رمضان ابو القاسم ابراهيم428

195.5محمد رمضان محمود سيد عليوه429

162.5محمد سعيد عبد المقصود محمد احمد430

165محمد سيد غريب ابراهيم431

220محمد صالح سعيد السيد جاد432

203.5محمد عبد الحميد امام عبد الحميد433

170محمد عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن434

225.5محمد عصام محمد مصطفى435

177.5محمد عالء محمد فوزي ابراهيم436

203محمد علي احمد علي محمد437

215محمد علي يحيى علي السيد439

225محمد عماد علي هاشم علي440

197محمد غريب جابر محمد احمد441

254محمد مجدي سعيد علي443

154.5محمد مختار السيد المتولي عبد444

205.5محمد مصطفى سيد محمود445

166محمد ناجي محمد ناجي محمد446

178محمد وليد عثمان محمود ابراهيم447

182محمود رمضان محمد سليمان بخيت450

161محمود سمير رمضان محمود451

165.5محمود عادل تكروني حسين452

220.5محمود عالء محمد سليمان احمد454

167محمود محسن علي محمود455

227.5محمود محمد حسين خضيري عثمان456

247.5مروان احمد محمد احمد رمضان457

189مروان محمد محمد السيد شرف458

183.5مروان وحيد عبد المجيد عبد الفتاح459

165مصطفى احمد حسين عبد العال حسين460

172.5مصطفى احمد عبد المعطي جوده461

149.5مصطفى حسن امبابي ابو اليمين462

185.5مصطفى عبد الروف جوده احمد محمد463

182مصطفى محمد سعد خليفه عبد465

156مصطفى محمود امام محمود هاشم467

184مصطفى هشام مصطفى سليمان468

140معتز محمد شاذلي ورداني469

210.5مؤمن فتحي فهمي الدسوقي السيد472

222.5مينا زكريا يعقوب اندراوس ابراهيم474

219ناصر وائل ابراهيم سعد475

158هاشم محمد هاشم عطيه عبد القوي477

192ياسين محمد حسين عبيد479

246يحيى ايهاب ابو يحيى السيد عبده481

166.5يوسف احمد غريب سليمان محمد483

189يوسف ايهاب واصف ذكي484

164يوسف حسن عبادي عويس486

160يوسف سامح سعيد احمد487

208يوسف صابر عبد القادر حامد احمد488

211يوسف عادل محمد حسن الفقي490

163.5يوسف علي عطا هللا احمد491

245يوسف محمد عبد هللا السيد ابراهيم493

202يوسف نصر ابراهيم عبد المالك494

191.5يوسف نصر يوسف حسن495

159.5يوسف وليد حسني عبد القادر496

اسامه بن زيد ع بنون
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179ابو بكر عبد اللطيف محمد احمد497

205ابو بكر محمد ابو بكر محمد صالح498

191احمد ابراهيم شوقي ابراهيم سيد499

182.5احمد ابراهيم فؤاد ابراهيم محمد500

243.5احمد السيد راشد علي محمد501

246.5احمد جمال عشري امين502

176 من 7صفحة 



250احمد حسن فكري عبد ربه503

271احمد خالد محمد خليل محمد504

273احمد رجب احمد عطا505

272احمد صالح محمد اسماعيل عبيد506

256.5احمد عادل عبد النبي عبد العزيز507

208.5احمد فتحي صديق احمد508

220احمد مجدي محمود خطاب ابراهيم509

205.5احمد محمد امين مشرف510

260.5احمد محمد محمود محمد شعبان511

273احمد محمود زكريا احمد احمد512

231.5احمد نصر احمد خلف هللا514

147.5احمد وائل فاروق محمد عبد الواحد515

153.5احمد ياسر محمد احمد حسن516

232احمد يسري احمد محمد517

230.5ادهم سعيد احمد محمد محمود518

175.5ادهم سعيد فاروق فرغلي519

274ادهم مدحت حسني ابراهيم520

200ادهم يحيى عبد الفتاح حسانين سالم521

268اسامه محمد حسن عبد الحميد522

268اسالم ايهاب سعيد ابو الفتح البريدي523

178اسالم جمال عثمان علي عثمان524

248اسالم حسين فخري زكي السيد525

262.5اسالم صالح رشاد السيد احمد526

249اشرف عبد المنعم علي عبد المنعم527

169السيد محمد تمام فرج528

193المدثر محمد ربيع محمد529

182امين محمد امين محمود530

178بالل عصام لبيب احمد خليل531

189حسن اشرف احمد حسن532

195حسن امين عبد الوهاب احمد نصار533

263حسن محمد حسن احمد علي534

206.5حسن محمد حسن محمد535

156حسين حسن حسين عزازي ابراهيم536

197حمدي حربي حمدي محمد سيد احمد537

187زياد محمد السيد عبد هللا538

241زياد محمد صابر سليمان سليمان539

226سالمه محمد سالمه حمدان حميد540

239.5سليم ناجي سليم علي خليل541

242شادي وليد عبد الحكيم ابراهيم542

207.5صالح مصطفى حسين محمد543

191صالح عباس السيد احمد ابراهيم544

279طارق سيد علي غزالي545

220عادل ابراهيم فراج ابراهيم546

266عبد الرحمن ابو الحسن احمد ابراهيم547

241عبد الرحمن الغريب ابراهيم548

220.5عبد الرحمن جمال السيد امين549

260.5عبد الرحمن جميل الشافعي محمد550

248.5عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن551

196عبد الرحمن صبحي الطيب السيد جاد552

189.5عبد الرحمن محمد محمود علي554

188عبد هللا حيدر حجاج عبد السميع555

250عبد هللا خالد محمد محمد زقيم556

164.5عبد هللا رضا سعيد محمود557

203عبد هللا رمضان عبد هللا احمد558

165عبد هللا طلعت عبد الرحمن عبد559

199.5عبد هللا علي زين العابدين محمد560

187عبد هللا محمد ابراهيم عبد العال562

205.5عبد هللا محمد عبد العليم السيد563

176عثمان احمد عثمان علي عثمان565

209علي عماد عبد العال علي566

158.5عمر احمد عبد المقصود محمد السيد567

224عمر جمال عبد اللطيف محمود568

217.5عمر هاني السيد امين569

206.5فارس سامح غريب ابراهيم570
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186كريم مجدي حمدي محمد السيد احمد571

209كريم محمود حسن محمد572

158مازن محمد جمال عبد الستار علي573

201محمد احمد سامي احمد574

163.5محمد اسماعيل علي السيد575

150محمد اسماعيل ناصر نصير موسى576

156محمد اشرف احمد مصطفى عبد577

175محمد السيد محمد محمد احمد578

156محمد ايمن صالح ابراهيم579

152محمد ايمن غريب كامل580

183.5محمد بشاري يوسف محمود581

214محمد رمضان محمد عباس582

208محمد سامح جمال احمد افراج583

188محمد عادل زكي عمران رضوان584

241محمد عاطف محمد رأفت585

245محمد عبد التواب ابراهيم جاد الرب586

150محمد عز الدين مصطفى احمد587

162محمد علي رضوان عثمان589

243.5محمد علي علي زين العابدين590

207محمد علي محمد ابراهيم591

201محمد عمار محمد احمد مكي592

188.5محمد فرج فكري محمد اسماعيل593

180.5محمد فوزي محمد السيد594

161.5محمد ماهر محمد محمود595

189.5محمد متولي محمد رضوان حسين596

203محمد منصور عربي احمد598

266.5محمد ناصر محمد احمد عبد المجيد599

201.5محمود احمد السيد عباس600

189.5محمود احمد عبد هللا جاد الكريم601

230.5محمود بشاري يوسف محمود603

190محمود رضا سعيد محمود604

254.5محمود عادل سعد محمد عبد الرحمن605

198.5محمود محمد عفيفي محمد عبد النبي606

231.5محمود مصطفى عوض رجب محمود607

248.5مروان فؤاد جالل الدسوقي608

212.5مروان مصطفى محمود محمد ابراهيم609

242.5مصطفى شعبان يوسف شعبان610

226.5مصطفى غريب عبد العظيم عبد هللا611

182.5مصطفى محسن السيد حسن612

215مصطفى محمد نور الدين حسن613

238.5مصطفى مختار مصطفى احمد ابو614

269.5مصطفى منير علي محمود615

230مصطفى ناصر احمد محمد علي616

235.5معاذ احمد اسماعيل حامد محمد617

212معاذ احمد كامل عالم618

271معاذ محمود السيد علي رسالن619

202.5مؤمن عصام لبيب احمد خليل620

173.5هشام عادل موسى محمد621

187وائل محمود محمود حامد622

206.5ياسر محمد ابو الوفا احمد623

235.5ياسين حسن دردير حامد624

192.5يوسف احمد عبد المقصود محمد625

243يوسف احمد علي محمد حسين626

214يوسف اشرف عبد الفتاح احمد627

221يوسف حسين ثروت حسين حافظ629

208يوسف حمدي محمود ابراهيم فراج630

250يوسف عبد الراضي محمد محمود631

259يوسف كمال محمد سليمان زهير632

271.5يوسف محمد رمضان محمد امبابي633

180.5يوسف محمود علي السيد634

253يوسف محمود لبيب محمود رمضان635

256.5يوسف وائل ابراهيم ابراهيم637
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236.5احمد ابراهيم البدري غريب638

275احمد ابو العطا احمد ابو العطا639

189احمد اسماعيل السيد عمر احمد640

250.5احمد اشرف محمد محمود641

198.5احمد السيد البدوي الغريب اسماعيل642

255احمد ايمن محمد احمد محمد643

267احمد تامر السيد ذكي احمد644

264.5احمد جمال مصطفى عقيلي645

242.5احمد حسين احمد حسين647

276احمد زكريا حسن علي احمد648

264احمد طه محمد زكي649

242احمد عبده عطيه عبده محمد650

170احمد عالء الدين فاروق محمد651

196.5احمد محمد السيد بياره محمد652

266احمد محمد جاد الحق محمد653

201احمد محمد زكريا محمد654

196احمد محمد عبده عبد الحميد655

170احمد محمود عبد الفتاح محمد656

211.5احمد مصطفى عبده اسماعيل عبد657

214.5احمد مصطفى فتحي محمد عبد هللا658

251احمد ناصر احمد عبد اللطيف علي659

263.5احمد هاني مسعد محمد660

206ادم السيد احمد علي علي عرفه661

270.5ادهم احمد ابو الوفا علي محمد662

267ادهم شعبان محجوب علي خليل663

185ادهم عمرو محمد عبد الشافي664

230.5ادهم محمد حسين السيد محمد665

176.5ارساني اسامه خيري اطناس فلتس666

276ارساني عوني ابو العز مسعود667

182اسامه سامي خليل محمد عيسوي668

272اسامه عصام ابو الحمد احمد محمد669

237.5اسر محمد ابراهيم محمد وهدان670

161اسالم حامد طايع علي محمدين672

242اسالم نصر عثمان حسن673

230السيد فرج السيد عبد الحميد فرج674

229.5انس محمد عبده عبد الهادي محمد675

193.5انور احمد انور محمد الحفني676

214اياد رشاد جميل محمود677

253.5اياد محمد امين عبده679

230ايمن حسن عبد الرازق محمد680

271.5ايهاب اشرف عمر دياب681

208.5باسم عصام السيد حامد682

265بالل مصطفى همام مصطفى احمد683

224حسام فايز محمد ابراهيم684

148حسن محمد حسن متولي685

167حسين احمد حسين علي عرنوس686

273.5حمزه عاطف احمد جاد الرب درويش687

253.5حمزه عبد الغفار حسن محمد688

248حمزه محمد حمزه سليمان689

203.5خالد حسن محمد عبد الهادي690

227خالد عماد السيد حسين هجرس691

230.5خالد محمد احمد عطا احمد692

224.5خالد محمد عبد الحميد محمد693

211خالد وليد ريان عبد الرحمن احمد694

227.5رضا علي مغاوري علي696

219زياد احمد عبد الفتاح ابراهيم697

268.5زياد عبد الحميد ابراهيم عبد المبدي698

273.5زياد عماد غريب بهنساوي699

233.5زياد محمد حسين احمد700

263زياد محمد عبد الاله مطاوع701

247.5زياد محمود سيد يوسف علي702
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154.5سيد فوزي سيد مصطفى محمد703

252.5سيف الدين السيد محمود السيد عبد704

187سيف الدين طارق عبد الستار عليوه705

202.5سيف الدين عيد عبد النبي احمد706

180.5سيف الدين محمد فتحي ابراهيم جاد707

156سيف محمد ثابت عبد الجليل محمد708

167.5سيف محمد عبد العظيم حسن علي709

200شريف اشرف حمدي السنوسي710

164شمس الدين طارق علي نصر712

235.5شهاب ابراهيم مختار عيد الزعتري713

264صالح عماد صالح الدين عوض714

271طارق محمود صالح عبده مجاهد715

168طارق وجدي محمد ابراهيم حسن716

197طاهر محمد طاهر سيد احمد717

244عادل السيد مصطفى السيد مصطفى718

255.5عبد الرحمن احمد رفعت حسين احمد719

217عبد الرحمن احمد زغلول اسماعيل720

240عبد الرحمن ايمن عبد الحميد احمد721

263.5عبد الرحمن حسن فوزي احمد722

275.5عبد الرحمن خالد محمد محمود723

263عبد الرحمن محمد ابراهيم عبد هللا724

215عبد الرحمن محمد دردير محمد725

264عبد الرحمن محمد رأفت عبد الرشيد726

229عبد الرحمن محمد عبده عبد الحميد727

265عبد الرحمن وائل اسماعيل عبد728

176.5عبد العزيز اشرف كامل يس اسماعيل729

242عبد هللا احمد عبد الاله احمد730

183عبد هللا عماد الدين محمد عبد731

192عبد هللا غريب محمد خلف هللا عطا732

230عبد هللا محمد احمد شحات733

243عبد هللا محمد عبد المنعم احمد محمد734

235.5عبد هللا محمد لطفي عبد الصادق735

183.5عبد هللا محمد مصطفى زكي736

237عبد هللا موسى انور موسى عبد هللا737

269علي احمد عبد هللا مصطفى محمد738

263علي احمد محمد علي غالن739

155علي اشرف عبد هللا ابراهيم محمد740

274علي عبده حسن علي عمر741

163علي محمد احمد حافظ742

175علي محمد عبد الاله امين سليم743

198.5علي محمود ابراهيم احمد744

191.5علي يحي احمد محمد عبد الكريم745

170عمار طارق محمد احمد عبده746

232عمار ياسر اسماعيل اسماعيل محمد748

267.5عمر ابراهيم محمود محمد749

203عمر احمد علي عبد العال750

224عمر احمد يوسف محمد يوسف751

200.5عمر حسن عبد الحميد عوض752

230.5عمر خالد السيد عمر احمد753

252عمر علي فرج احمد754

189عمر محمد ابراهيم حسبو ابراهيم755

165عمر محمد احمد محمود صالح756

249عمر محمد السيد محمد متولي757

242عمر محمد عبد العال محمد محمد758

201عمر محمد عبد الودود عبد الحميد759

204.5عمر محمد فوزي بكر760

254عمر محمد محمد الصادق محمود761

252عمر محمد محمد عبد الفتاح762

234عمر نبيل السيد ربيع763

180عمر هشام سيد احمد764

228.5عمرو سامح الشاطبي السيد ابراهيم765

244.5عيسى عصام الدين نبيل السيد علي766

178فارس احمد جابر ابراهيم عثمان767

258فارس فتحي عبد السالم علي عبد768
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266فارس فريد الدندراوي شمندي769

204كريم احمد عبد الوهاب احمد عبد770

249كريم السيد قرني عبد التواب السيد771

178.5كريم محمد العبد محمود772

245.5مازن طارق ابراهيم عبد الحميد773

225مازن محمد فتحي رضوان مرسي774

256.5مازن محمد فتحي محمد775

187.5محسن احمد محسن علي776

268محمد ابراهيم محمد علي محمد777

201محمد احمد احمد امين علي778

233محمد احمد علي اسماعيل779

221محمد احمد محمد محمود صديق780

257محمد اشرف صالح رفاعي محمد781

249محمد جمال احمد ادم782

251محمد جمال رشاد السيد احمد783

185.5محمد جمال علي عبد هللا784

259محمد حجاج ادم السنوسي785

255.5محمد حسن محمد فوزي احمد786

231محمد حماد مخلوف حماد787

254محمد حماده محمد عيد سراج788

268.5محمد حمدي محمد السيد789

243محمد خالد عبد الجليل خليل ابراهيم790

260محمد سامح محمد محمود791

188محمد سعد محمد محمد رمضان792

258محمد عادل حسن احمد محمد793

181.5محمد عادل محمد جاد الرب794

236محمد عبد العظيم اسماعيل عوض795

202محمد علي حسن علي796

188محمد عمرو صابر شعبان797

191محمد عوض عبد الرحيم عوض798

209.5محمد غريب عبد الكريم محمد799

188محمد فتحي علي ابو العطا800

164محمد فرج السيد عبد الرحمن عليوه801

176محمد ماهر محمد توفيق جاد الرب802

223محمد مجدي كامل احمد علي803

249محمد محمود احمد احمد السيد804

216محمد محمود مصطفى محمد806

215محمد ممدوح رشاد احمد807

228.5محمد ممدوح فؤاد امين808

230.5محمد وائل محمود مختار علي809

264.5محمد ياسر علي محمد علي810

247محمد ياسر محمد سيد مرسي811

265محمود اسامه محمود محمد احمد812

162محمود جابر فكري حسن813

179محمود جالل جالل سالم814

256محمود عادل عبد القادر رفاعي815

210.5محمود عرفات احمد علي عبد هللا816

187.5محمود علي اسماعيل فؤاد احمد817

229محمود محمد محمود حامد818

261محمود ممدوح سيد عوض عبادي819

236محمود ياسين عوض بحر ادريس820

213.5مروان عبد اللطيف محمد الغريب821

225مروان محمود عطيه عبد الرحمن822

183.5مروان منتصر محمد خالد823

154مصطفى احمد احمد محمد نصار824

210.5مصطفى احمد عبد الدايم احمد825

236مصطفى احمد عبد الرسول جاد الكريم826

189مصطفى احمد محمد فهمي827

270مصطفى السيد حلمي محمود محمد828

234مصطفى السيد مصطفى عبد الحميد829

156مصطفى ايهاب سعيد سليم جبر830

167مصطفى رضا محمد امام831

243مصطفى طه محمد ابراهيم832

268مصطفى عادل احمد محمد الهاللي833
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267مصطفى محمد ادم محمدين سليمان834

191مصطفى محمد سيد محمد علي835

262مصطفى محمد عبد الهادي محمد عبد836

258معاذ اشرف محمد علي عبد هللا837

236.5معاذ عبد الرحمن محمد احمد838

210معتز ثروت عكاشه محمود ابراهيم839

269مهند رفعت امبابي امبابي840

265مهند غريب سعد السيد841

278مؤمن اشرف محمد محمود842

191مؤمن بهاء فؤاد زاهر843

265مؤمن هشام محمد ابراهيم علي844

149نصر سيد جابر فرغلي حسنين845

180نور الدين ايمن سيد بغدادي محمد846

248نور محمد محمود علي847

263يحي احمد فراج يحي احمد848

270.5يوسف ابو الخير يوسف عامر زيدان849

227يوسف احمد عبد الحليم عبد هللا850

240.5يوسف احمد علي احمد راجي851

253.5يوسف احمد محمد سيد الخضر852

265يوسف اكرم محمد السيد853

272يوسف السيد عبد العظيم محمد854

172.5يوسف السيد محمد سمير855

174يوسف ايمن منتصر محمد مصطفى856

223.5يوسف حسن فاروق حسن857

212يوسف خالد عبد العزيز السيد محمد858

237يوسف خالد محمد عبد الراضي859

263يوسف سعيد عبد المنعم السيد860

259يوسف شريف السيد عطيه السيد861

242يوسف محمد ابراهيم علي عشماوي862

264.5يوسف محمد حسن عبد الوهاب حسن863

244.5يوسف محمد عبد العليم علي864

273يوسف محمد عبد المجيد محمد865

158.5يوسف مسعد السيد مسعد السيد866

240.5يوسف مصطفى عبد العظيم حسن867

274يوسف نبيل تقاوي عطا هللا يسه869

الخليفة المأمون ع بنون

5

المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

239ابانوب نشأت منقريوس مجلع870

253ابراهيم احمد محمد احمد872

222ابراهيم عاطف ابراهيم تاوضروس873

211.5ابراهيم فرج ابراهيم علي875

157.5ابراهيم مؤمن ابراهيم مصطفى876

208.5ابو بكر عصام حلمي احمد علي حسن877

234احمد الجوهري السيد الجوهري880

149.5احمد السيد ابراهيم محمود سليمان881

158احمد السيد احمد السيد882

165احمد السيد كامل عبد العال883

165.5احمد ايمن عبد الوهاب عبد الرحمن884

245.5احمد ايمن محمود محمد السيد885

183احمد خالد محمد صبح886

246.5احمد ربيع عبد العزيز احمد887

251احمد رفيع احمد حسين يوسف888

223احمد سيد علي سيد889

222.5احمد صالح احمد محمد890

220.5احمد صالح عبد الباسط محمد891

237.5احمد عبد الرحيم علي محمد مهران892

237.5احمد عبد هللا محمد عبد هللا السيد893

250احمد عصام حلمي علي894

212.5احمد عصام عبد المجيد علي حسن895

151.5احمد علي مصطفى علي محمد896

244.5احمد عماد امين حافظ محمد897

197.5احمد عماد جبل عبد المولى عبد898

214.5احمد عيسى محمود عبد الحميد عبد899

176 من 13صفحة 



249.5احمد غريب شاكر عبد المجيد900

162احمد فتحي محمد صابر علي901

225احمد قاعود فهمي عبد الرحمن903

156احمد مجدي محمد مسعود904

167احمد محمد احمد محمد ابو القمصان907

186احمد محمد سيد محمد910

165احمد محمد عبد المعطي محمد ابراهيم911

185احمد محمد فوزي نصر الدين912

242.5احمد محمد مازن حمد الشناوي913

179احمد محمد محمود محمد حفني914

177احمد مصطفى انور محمد محمد915

174.5احمد ناصر حامد عبد الاله916

218.5احمد هشام سالم بنداري سالم917

265ادم عالء محمد السيد احمد918

277.5ادم محمود عبد الحميد السيد منصور919

167ادهم خليل سعد الدين عبد اللطيف920

190ادهم فوزي خيري محمد علي921

213ادهم محمد عبد الحميد محمد يوسف922

261ادهم ياسر خلف محمد عبد العال923

238.5اسامه عالء عبد اللطيف البلتاجي924

236اسالم ايمن حنفي عطيه925

222.5اسالم سيد خليل حسن926

196اسالم محمد فتوح محمد فتوح927

207.5السيد محمود السيد عباس احمد928

210.5الطيب حارص الطيب صديق929

200امير االمين عمر الشيخ عمر930

208.5انس ناصر عباس احمد931

193.5انطونيوس عزت اسحق ميالد932

268ايوب ثروت شنوده سولاير935

218ايوب عاطف بركات عبد الرحيم936

152باسم يوسف عبيد هللا بباوي938

178بدر محمد جمعه طلبه السيد939

165.5بالل اكرم محمد راشد محمد940

268.5بهاء ضياء الدين احمد محمود ابو942

221.5بوال اسامه كرم باسيلي943

234بيبرس رأفت صبحي ميخائيل944

211بيشوي انور فهيم بسطا945

214بيشوي عماد سمير فكري946

218جرجس شريف جرجس بشير سيفين948

183.5جمال اشرف محمد كامل949

200جمال باسيلي فضلي باسيلي950

193.5حازم محمد حلمي عبد الفتاح االلفي951

168حسن احمد حسن احمد طه952

243.5حسن ناصر خليفه محمد953

277.5حمزه محمود عبد الحميد السيد954

153خالد سيد محمد محمد مصطفى955

266.5خالد وليد عبد الشافي محمود956

141ذياد ايمن ابراهيم رياض957

202.5زياد احمد عبد العزيز احمد سليمان959

271زياد السيد علي موسى حسانين960

277.5زياد خالد عبد الحفيظ عبد التواب961

256زياد محمد حسن عبد الواحد كريم962

217.5زياد محمد عبد الاله محمد علي963

239زياد محمد عبد النبي محمد حسن964

270زياد محمود محمد صالح965

265سعيد السيد عبد الوهاب محمد966

253سعيد صالح سعيد محمد967

236.5سيد اسامه السيد عبد اللطيف عزازي968

210.5سيد جمال السيد عبد العال محمد969

221سيد جمال محمد عبد اللطيف970

242.5سيد محمد السيد محمد صالح971

223سيف الدين جمال احمد علي عمر972

220سيف الدين هاني محمد احمد973

224.5سيف هللا ابو بكر محمد عباس فوده974

176 من 14صفحة 



223شريف شحات محمود شحات975

204شهاب وليد محمد عبد المقصود976

230صديق عادل صديق عمر977

201صالح الدين ايمن سيد جاد عوض978

262صالح عصام صالح ضيف العربي979

225.5طه علي بكر محمود980

181عادل عماد جمعه عبد الرحيم981

156عارف رفاعي عارف عبد الهادي982

253عبد الجواد مصطفى عبد الجواد خليل983

237.5عبد الحميد ناصر عبد الحميد عبد984

244عبد الرحمن السيد احمد قناوي محمد985

162.5عبد الرحمن خميس عبد المحسن986

251عبد الرحمن رضا فوزي احمد عوض987

152عبد الرحمن سامي زكي قسم السيد988

226.5عبد الرحمن صابر حسنين محمود989

223عبد الرحمن عادل عبد هللا حسين990

205عبد الرحمن علي احمد علي عيسى991

145عبد الرحمن فايز ابراهيم فرحات992

194عبد الرحمن محمد السيد محمد993

192.5عبد الرحمن محمد بدر محمود994

184عبد الرحمن محمد جابر محمد995

211.5عبد الرحمن محمد حسن حنفي996

199.5عبد الرحمن محمد حلمي عبد اللطيف997

234عبد الرحمن محمد عبد المنعم علي999

232عبد الرحمن وليد ناصر سعد ناصر1000

201.5عبد العزيز محمد عبد العزيز السيد1001

245.5عبد العزيز محمد عبد العزيز دياب1002

190.5عبد العظيم شعبان حجاز محمد1003

156عبد الفتاح محمد احمد الرفاعي1004

144عبد اللطيف علي عبد اللطيف محمد1005

178.5عبد هللا اشرف عبد هللا ابراهيم1007

200عبد هللا اشرف متولي عبد المنعم1008

200.5عبد هللا خالد عبد الراضي علي1009

183.5عبد هللا خالد عزب ابو بكر1010

261عبد هللا دردير احمد علي1011

264.5عبد هللا طارق عبد هللا صابر عبد هللا1012

175عبد هللا علي ربيع عبد المقصود1013

186.5عبد هللا علي سلومه عبد العاطي1014

188عبد هللا علي محمد محمود محمد1015

199عبد هللا غريب احمد حسين1016

195عبد هللا مصطفى محمد مصطفى محمد1017

248.5عبد هللا منصور جابر يوسف1018

261عبد هللا موسى عيسى موسى1019

234عبد المسيح عيد عبد هللا سركيس1020

177عبد الوهاب اشرف شوقي حلمي1021

257.5عبده صالح عبده محمود مصطفى1022

164.5عصام حجازي سيد سالم ابراهيم1023

229عالء تامر سعد سليم حسين1024

208علي احمد جابر عبد الباري جمعه1025

240علي احمد علي محمود1026

164علي السيد محمد حماده ابراهيم1027

182علي عبد المجيد سيد عبد المجيد1028

175علي محمد عبد هللا ابراهيم1029

165علي محمد علي علي الشاذلي1030

186علي محمد علي هاشم1031

191علي محمود نور الدين احمد بدر1032

228.5عماد احمد عبد الرازق احمد1033

171.5عماد حمدان عبد الرحمن الليثي1034

173عماد سعيد فتحي محمد الصعيدي1035

177.5عمر ايهاب عبد العظيم علوان1036

177.5عمر خالد عباس حافظ1037

175.5عمر رمضان محمد بغدادي شارد1038

215عمر علي حامد احمد محمد1039

260عمر محمد حسن حجازي حسن1040

176 من 15صفحة 



194.5عمر محمد سيد ابراهيم1041

244عمر هاشم محمد خليفه1042

251عمرو خالد عبد الشافي عبد العاطي1043

251.5عمرو سعيد سيد محمد احمد1044

259عمرو مجدي محمود عرفات1046

221عمرو محمد عبد الباقي محمد حسن1047

199.5غريب عصام غريب عصفور1048

184.5فارس امين عربي جاد الرب1049

217.5فارس عاطف علي السيد علي1050

266فتحي عصام محمد كامل1051

183.5فهد محمد فاروق اسد1052

160فوزي عبد الحميد مصطفى كمال1053

203كامل محمد كامل هاشم1054

214.5كريم اسامه عباس طه حسين1056

184.5كريم بدوي محمود محمود عثمان1057

246.5كريم عبد العال محمد عبد العال1059

157كريم عمرو رشاد السيد مرسي1060

208كريم ناصر فؤاد محمد1062

185كريم ناصر يوسف رمضان1063

252كيرلس عادل نصيف عطا1064

157.5كيرلس عبد الثالوث جرجس عبد1065

227.5كيرلس مجدي جاد الرب جاد الكريم1066

263كيرلس وجيه انجليزي عبد المسيح1067

242مارسلينو ميشيل منصور معوض1068

169مازن محمد عربي محمد1069

153.5ماهر حازم حسين هالل حسين1070

188.5محمد ابراهيم السيد مرسي اسماعيل1071

215محمد ابراهيم محمد حسن1072

149.5محمد احمد عبد الرحمن ثابت1074

231.5محمد احمد غريب الصغير1075

167محمد احمد محمد احمد1076

160.5محمد احمد محمود يوسف1077

158.5محمد اسامه عبد الحليم عبد المجيد1078

155.5محمد اسامه عبد الحميد عبد الاله1079

268محمد اشرف السيد عبد هللا محمد1080

221محمد اشرف سيد حسن علي1081

247.5محمد اشرف عامر احمد1082

161محمد اشرف محمد السيد عبد ربه1083

149.5محمد اشرف محمد عبد الحليم1084

153محمد اشرف محمود محمد1085

234محمد اشرف نور الدين حسن1086

226.5محمد السيد محمد الشمندي1088

243محمد ايمن سعيد احمد زهران1089

197.5محمد ايمن سمير محمد بيومي1090

156.5محمد ايمن علي السيد1091

243محمد حامد محمد عبده1093

200محمد حسين محمد هاشم حسين1094

182محمد خالد اسماعيل سعيد اسماعيل1095

194.5محمد خالد رمضان محمود1096

268.5محمد خالد مصطفى عبد الحفيظ1097

166.5محمد رضا عبد المنعم ابراهيم حسن1098

221محمد رفعت عبد الواحد عبد الراضي1099

261.5محمد سعد حامد الطاهر حسن1100

223محمد سعد محمود احمد محمد1101

206محمد سعد منصور سعد حسن1102

176.5محمد سعيد مبارك مكي علي عوض1103

204.5محمد سعيد مصطفى محمد ابو العنين1104

269محمد سمير ابراهيم السيد1105

171محمد سيد حنيدق احمد محمود1106

263.5محمد سيد سعد عبد ربه1107

188محمد سيد سليمان محمد1108

179.5محمد شعبان عبد الرحيم محمد1109

159محمد عاطف عبد الحي محفوظ1111

204محمد عبد الرحمن البدري محمد1112

176 من 16صفحة 



277محمد عبد الفتاح صابر عبد الفتاح1114

162محمد عبده محمد عبد الوهاب1115

201محمد عصام ابراهيم محمد ابراهيم1116

263.5محمد عصام محمد مهدي1117

242محمد علي محمد محمد استبان1118

156.5محمد عماد صالح زين الدين حسب1119

245.5محمد عمرو صابر محمد حميد1120

211.5محمد غريب حافظ السيد محمد زويد1121

207.5محمد غريب عبد النبي محمد1122

207.5محمد غريب مختار فهمي السيد1123

243.5محمد قطب محمد جوده احمد1124

237محمد مجدي شعبان عبد ربه1125

245.5محمد محمد احمد الهمزاني1126

169.5محمد محمد انور عبد اللطيف حسنين1128

179محمد مدحت سامي محمد حسني1130

194.5محمد مصطفى محمد عبد المعبود1132

234محمد وائل السيد ابراهيم1134

175محمد يسري عطيه عبد العاطي امين1135

249.5محمود احمد حساني محمد محمود1136

160.5محمود بيومي احمد موسى1137

223.5محمود جالل مصطفى حافظ1138

167.5محمود حامد كامل حامد1139

166.5محمود خالد عبد القادر السيد محمود1140

173.5محمود رأفت محمود محمد محمد1141

163محمود سعد احمد سعد النادي1142

187محمود سليمان جودي منصور1143

147محمود محمد سمير عبد الحميد1145

151.5محمود محمد عبد الفتاح محمود1146

177محمود هاني السيد محمد1147

166مروان وائل سعيد عبد الهادي1148

164مصطفى ابراهيم عبد اللطيف محمد1149

210مصطفى احمد عبد الفتاح احمد1150

242.5مصطفى اشرف عبد المجيد عبد هللا1151

236مصطفى رأفت مصطفى محمود1152

258مصطفى سالمه محمد ابراهيم سالم1153

240مصطفى عباس مصطفى عباس امين1154

252مصطفى عبده بكر محمود1155

263.5مصطفى عالء حسن محمد البسيوني1156

257.5مصطفى علي محمود محمد حافظ1157

168.5مصطفى ماهر حسين محمود محمد1158

191.5مصطفى محمد غريب محمد عطيتو1159

194.5مصطفى محمود جاد الكريم بهيج1160

244مصطفى منصور جابر يوسف1161

222مصطفى هشام ابراهيم امين1162

234.5مصطفى وائل احمد عبد العزيز1163

223مصطفى وليد يحي عمر محمد1164

237معاذ سيد نشأت مصطفى محمد1165

167معاذ شعبان السيد احمد ابو طالب1166

180.5معاذ محمد محمد قاسم1167

255.5معاذ نصر احمد بركات رزق1168

260.5مفدي عماد فتحي شهدي جابر1169

210ممدوح احمد مظهر رياض1170

186.5ممدوح محمد ابو العطا محمد1171

207منصور مجدي محمد غانم محمد1172

261مهاب ياقوت محمد ياقوت1173

206مهند طارق حلمي محمد1174

189مؤمن سمير محمد خليل1175

201مؤمن محمد سعد محمد1177

167.5مؤمن وليد سعيد علي عيسى1178

171.5ميخائيل كميل يوسف صموئيل خليل1179

180مينا ايمن عريان ناعوم1180

170.5مينا عماد عدلي هنري1181

237هادي اشرف حنفي عطيه1183

184هاني عماد لطفي ذكري1185

176 من 17صفحة 



157وليد طارق عبد القدوس لبيب1186

254.5ياسر السيد عبد الرحيم عبد الفضيل1187

187يوساب ايهاب سمير لمعي1188

202.5يوسف احمد احمد محمد علي1189

210يوسف احمد عبد المجيد عبد هللا1190

171يوسف احمد غريب حسين1191

189يوسف احمد محمد اسماعيل1192

240يوسف اشرف عباس احمد1193

253.5يوسف ثابت ابو ضيف مهران1194

207.5يوسف جميل عبد الجواد محمد1196

204يوسف حسن شلقامي هريدي1197

268يوسف رمضان رفاعي حسن1198

205.5يوسف سليمان عبد الساتر احمد1199

203يوسف عادل يوسف احمد1200

185يوسف عبد الخالق طلعت عيد1201

245يوسف غريب محمد سيد احمد1202

147.5يوسف فراج احمد فراج حسين1204

173يوسف محمد السيد ابراهيم احمد1206

176يوسف محمد رضا محمد حسن1207

186يوسف محمد رفاعي احمد درويش1208

162يوسف محمد عبد اللطيف محمد علي1210

201يوسف محمد عبد المنعم محمد1211

157.5يوسف محمد عثمان علي1212

202يوسف محمود فاروق السعيد عبد هللا1213

149يوسف محمود يوسف مصطفى1214

244يوسف مصطفى عبد هللا السيد1215

241يوسف وائل عبد هللا الغريب جوده1216

الصباح ع بنون
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166ابراهيم خليل ابراهيم غريب علي1218

187ابراهيم هشام ابراهيم علي1219

200ابراهيم وليد حمدي عثمان1220

172احمد ابراهيم حسن ابراهيم ربيع1221

207.5احمد ابراهيم عبد الهادي امين1222

226.5احمد السيد بكر مجاهد1223

252احمد حسين صالح سيد1226

203.5احمد خالد عبد الفتاح خضري1228

200احمد سيد محمد ابراهيم1230

261.5احمد سيد محمد احمد1231

186احمد عبد الحليم محمد عبد الحليم1232

233.5احمد علي شفيق محمد1233

164احمد محمد ابراهيم علي1235

159احمد محمد السيد السيد1236

243.5احمد محمد حسن محمد عبد الرحيم1237

266احمد محمود احمد عبد الحكيم ابو زيد1239

230احمد هيثم محمد توفيق1240

155احمد وليد السيد صديق1242

195ادهم الطيب عبد العال الطيب محمد1243

250ادهم عماد عبد النظير عبد الرحيم1244

201اسامه زكريا الفرجاني بدوي1245

191.5اسالم فتحي السيد محمد منصف1247

165.5اسالم هالل نور الدين شحات1248

163امجد خالد السيد عبد الوهاب1249

210.5انس محمد عبد الغفار علي برايه1250

184بالل محمد ابراهيم محمد1251

160جالل احمد جالل همام1253

213.5حسام سيد رمضان علي1255

261حسن ابراهيم حسن عوض حسين1256

222حسن علي حسن علي ابراهيم1257

162حمزه جمال عبده محمود1258

243.5خالد محمد ربيع محمد1259

232.5خالد محمد هالل محمد1260

239.5زياد ابراهيم ابراهيم هنداوي النجار1261

176 من 18صفحة 



220.5زياد احمد غريب محمد عبد المقصود1262

202زياد محمد شحات علي احمد1263

264زياد محمد فتح هللا عكاشه1264

190.5زياد محمد قرني محمد السيد1265

162.5زياد هاتم محمود عبد اللطيف سليمان1266

256سمير محمد سمير حسن1267

166.5سيد احمد محمد محمد محمد الحر1268

164سيد عمرو سيد ابراهيم سعد1269

270سيف الدين ايمن حسن علي حسن1270

149.5سيف الدين محمد كامل عبد الاله1271

142طارق محمد عثمان علي عثمان1272

143عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن1273

153عبد الرحمن احمد اسماعيل محمد1274

261عبد الرحمن ايمن محمود عبد الاله1275

191.5عبد الرحمن سمير امين احمد هاشم1277

184.5عبد الرحمن صالح ابو المجد حامد1278

267عبد الرحمن غريب احمد سعيد1279

197.5عبد الرحمن محمد السيد فرغلي بخيت1281

156.5عبد الرحمن يحيى زكريا فهيم1282

153عبد العزيز صفوت شوقي عبد هللا1283

216.5عبد هللا احمد علي عبد القادر1284

150عبد هللا علي لمعي احمد سنوسي1285

163.5عبد هللا محمد ابو المجد محمود محمد1286

158عبد هللا محمد حسن محمد عبد الحافظ1287

266عبد هللا وحيد محمد محمد1289

204عبد المحسن سمير امين احمد هاشم1290

212علي حسين علي مصطفى شكشوك1291

171.5علي عاطف عوض فضيل ادريس1292

173علي عصام علي حسن احمد1293

231علي كرم حسن عبد الحميد1294

194علي محمد احمد حفني1295

224.5علي محمد جابر محمد رضوان1296

221عماد الدين عبد الحميد محمد احمد1297

186.5عمر احمد عبد اللطيف احمد1298

212.5عمر خالد حسن عبد العزيز1299

230عمر محمد حسين محمد احمد1301

162عمر محمد علي اسماعيل ابراهيم1302

182عمر محمود محمد عبد اللطيف1303

264عمر هشام فؤاد علي عبد الباسط1304

186عمر ياسر احمد محمد موسى1305

244عمرو خالد عوض هللا محمد موسى1306

182عمرو عبد هللا احمد حسين1308

233.5عمرو محمد كامل احمد علي ناجي1309

230فارس احمد االباصيري جاد الكريم1310

172فارس احمد علي حسن1311

215فؤاد طارق محمود عبد الرحمن1312

276كريم احمد محمد ابو الحمد1313

152كريم محمد سيد عسران1315

211محمد احمد السيد مرسي1318

227.5محمد احمد محمد رشاد بيومي1320

218محمد اسامه محمد السيد حسانين1321

214محمد السيد احمد نبوي عبد المنعم1323

190محمد جمال عبد الحميد محمد1324

166محمد حمدي عطا علي1325

219محمد رضا محمد محمد حسن1326

275محمد سعد الدين ابراهيم علي1327

256محمد عاطف ابراهيم محمد فضه1328

148محمد عبد العال تميم احمد1329

220محمد عصام صالح الدين عطيه سالم1330

215محمد محمد مختار محمد احمد1334

184محمد ناصر عباس محمد1335

243محمد هشام احمد ابو العال محمد1336

217.5محمد هالل رشوان ابراهيم رشوان1337

153محمود احمد حسين محمد عيسى1338

176 من 19صفحة 



229محمود سيد محمود محمد مسعد1339

165محمود علي عطيتو علي سعيد1340

173.5محمود هشام محمود عبد الواحد1341

245مروان سيد احمد السيد1342

228.5مروان محمد سعيد عبده محمد1343

256مصطفى احمد محمد محمود1344

270مصطفى اسامه مصطفى سعيد نوار1345

203.5مصطفى السيد فؤاد عثمان1347

224.5مصطفى طلعت يوسف عبد الرسول1348

159مصطفى عادل علي امين احمد1349

226.5مصطفى محمد مصطفى محمد1350

255.5مصطفى مسعد السيد البدوي مسعد1351

264.5مصطفى هشام هاني علي نصار1352

274معاذ ياسر محروس عبد الرسول1354

250معتز احمد فوزي علي محمد1355

176منصور محمد سعيد عبد السالم1356

208.5مهدي وليد مهدي امين1357

193.5مؤمن محمود علي محمدين1359

187نور نصر عبد العظيم محمد علي1360

220وائل محمد زكي زكي مصطفى1361

158يوسف ابراهيم غريب ابراهيم1362

187.5يوسف ابراهيم محمود احمد1363

168يوسف ابو حسيبه فاروق محمد احمد1364

151يوسف احمد ابراهيم محمود عبد1365

157يوسف احمد ابو الفضل احمد مبارك1366

165يوسف شعيب عبد هللا حسين1369

227.5يوسف عبد اللطيف السيد عبد السالم1370

202يوسف غريب عبد الرحيم سعد حامد1371

179يوسف غريب علي حماد محمود1372

207.5يوسف ماهر زكي عمران1373

220.5يوسف محمد ابو الوفا محمد حماد1374

214يوسف محمد البديني محمد عمر1375

214يوسف محمد بدوي جاد الكريم1376

241يوسف محمد حسن خليل احمد1377

236يوسف محمد سيد زينهم علي1378

180.5يوسف محمد محمد علي عبد الرحمن1380

251يوسف منير محمد ابراهيم اسماعيل1381

المستقبل ع بنون
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228.5احمد السعيد محمد عبد العزيز1383

214.5احمد ايمن احمد علي1384

165احمد تامر محمد منصور محمود1385

197.5احمد حسني سيد امبارك حسن1387

230.5احمد عزام محمود محمد محمد1388

225احمد محمد احمد ابو الفتوح1389

168احمد محمد احمد محمد خليفه1390

245.5احمد محمد عطيه احمد عبد المنعم1391

145احمد محمد علي احمد1392

178احمد وائل السيد احمد محمدين1393

151.5احمد يسري محمد محمد مرسي1394

236ادهم محمود محمد حسن1395

248اسالم محمد علي محمود محمد1398

205الفاروق حسام الدين دسوقي محمد1399

239انس محمد مصطفى يوسف عوض1400

205انس هاني علي محمد السيد1401

226حامد محمد حامد محمد1404

164حسام الدين عيسى احمد السيد1405

190خالد محمد عبد الرشيد عبد هللا1407

211ذياد حمدي محمد شعراوي1408

201.5ذياد نبوي محمد حسن1409

233رمضان هاني رمضان ابراهيم ابراهيم1410

179زياد احمد حمدي محمد1411

167زياد احمد عبد الفتاح منتصر سيد1412

176 من 20صفحة 



244زياد حمدي محمد محمد علي1413

146زياد محمد عبد اللطيف ابو المجد1414

225زياد ياسر محمود محمد1416

261.5سمير احمد حسانين محمود1417

153سيد سعيد سيد عويضه1418

160سيد عمرو سيد حسين1419

260شهاب سمير عبد الحميد السيد خليل1420

188عبد الرحمن السيد لطفي السيد1421

261عبد الرحمن سيد مسعد محمد1423

140عبد الرحمن طارق محمد مراد احمد1424

141عبد الرحمن مجدي حسنين علي1425

208عبد الرحمن محمد ربيع احمد1427

151عبد الرحمن محمود ثابت محمود1428

161عبد الرحمن مصطفى راشد شاذلي1429

140عبد الرحمن ياسر علي احمد عبد1431

200عبد هللا السيد محمد فتحي رشاد1432

141عبد هللا محمد اسماعيل عبد الحافظ1434

154عبد هللا موسى محمد الروبي1435

207عمر خالد منصور محمد عطا هللا1436

206عمر عماد حسن النويهي علي1437

170عمر محمد ابراهيم ابو المجد1438

173.5عمر محمد جوده عطيه1439

196عمر مدحت محمد عبد الكريم1440

233عمر موسى سيد محمود محمد1441

161عمرو ابو الخير ابو الرجال عبد هللا1442

240عمرو حسين عيد حسين1443

257فارس ايهاب محمد محمود مبارك1444

183فارس سمير احمد عبد العليم1445

161فارس عبد الرحيم سعد عبد الرحيم1446

199فارس محمد سليمان عبد هللا سليمان1447

148كرم السيد فرحات حسن بيومي ورده1448

209.5كريم احمد منصور محفوظ حامد1449

219.5كريم عادل احمد فرحات1450

232كيرلس طارق ايوب صادق1452

166محمد احمد ابراهيم السيد1454

240.5محمد احمد عبد المنعم عبد التواب1455

207محمد احمد فؤاد السيد1456

251محمد اسامه احمد محمد مرسال1457

230.5محمد اسامه غريب حسن1458

216.5محمد اشرف محمد الشحات محمد1459

254محمد حسام فؤاد احمد الهنيدي1460

170.5محمد حسين متولي السيد بدر1461

257محمد خليل عبد المحسن محمود عمار1462

188محمد رمضان عبد الفتاح محمد1463

237محمد سمير حامد محمد1464

250محمد عصام عبد هللا محمد عبد الغني1465

185.5محمد علي محمد عبد العزيز1466

215محمد فرج احمد عبد العزيز1467

230محمد محمود محمد عبد الرحمن1468

156محمود ابراهيم خليل ابراهيم السيد1471

248.5محمود احمد دردير محمد احمد1472

221.5محمود سعيد محمد مسلم1473

220.5محمود عماد حمدي عبد الحميد محمد1474

168.5مروان حسين خضري السيد1476

227مروان سيد عبد الفتاح موسى1477

227.5مصطفى محمد حسن هنداوي موسى1478

219مصطفى محمود ابو النجا ضوي1479

169مهند السيد محمد ابراهيم قاعود1480

199مؤمن سعيد امين محمد الجوهري1481

174يوسف رضا احمد حلمي1483

221يوسف عادل محمد محمود القماش1484

189.5يوسف محمد السيد عبده1485

175يوسف محمد حسني احمد ابراهيم1486

192.5يوسف محمد عبد العظيم احمد1487

176 من 21صفحة 



158يوسف ناصر عبده محمد1488

180.5يوسف ياسر حسن محمد الخضري1489

رفاعة الطهطاوي ع بنون
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230.5احمد اسماعيل عبد العزيز عفيفي1490

172احمد اشرف محمد عبده1491

160احمد الحسيني عبد العظيم علي1492

215احمد السيد العناني بكر1493

175احمد السيد عبده محمد1494

217.5احمد ايمن غريب احمد1495

233.5احمد خالد هاشم عبد الرحمن عبد1496

256احمد رمضان امين حسن1497

181احمد عاشور يوسف ابراهيم1498

245احمد علي محمد علي احمد1499

262احمد غريب ربيع محمد صالح1500

262احمد محمد الشريف عبد الحميد1501

192.5احمد محمد سلمي سالمه عطوان1502

250احمد وليد احمد عبد الحفيظ1503

239.5ادهم هاني حسن محمد1504

179اسالم حمدي عيسى علي1505

179.5اسماعيل فوزي بيومي احمد طنطاوي1506

194اياد محمد حزين محمد1508

147.5بشار محمد سالم محمد سالم الهنداوي1509

263بالل علي محمود علي حامد1510

185بالل محمود عبد الرازق فرج1511

162بنيامين بطرس فرج سليمان1512

166.5بوال سامي موريس شنوده عطيه1513

229حازم يوسف عبد السالم مصطفى1514

205حسام مصطفى محمد عبد الجابر احمد1515

185حسن محمد حسن فرج ابراهيم1516

203حمزه ايمن عبد العظيم علي1517

175.5خالد احمد عبد الرحمن محمد ابراهيم1518

176خالد محمد البديني محمد عمر1519

190.5خالد محمود محمد مرسي ابو السعود1520

191خالد وليد السيد عوض1521

157.5رمضان احمد رمضان عبد النبي1522

252.5زياد اسامه علي عبد السالم1523

239.5زياد اشرف حسن احمد1524

270.5زياد حسن فريد محمود قنديل1525

214زياد عربي عبد المنعم احمد1526

143.5زياد محمد سعيد محفوظ1527

159.5زياد ياسر علي محمد1529

213زياد يوسف علي احمد عبد الباري1530

266سامح محمد طه عبد العزيز محمد1531

159سامر محمد حمدان الصغير احمد1532

228سعد وليد سعد عبيد1533

187سعيد ياسر سعيد احمد1534

209.5سليمان تامر سليمان احمد حسن1535

194سيد رمضان محمود صالح ابو حالوه1536

181سيف الدين احمد خليل محمد احمد1537

169.5سيف الدين اسالم مصطفى السيد1538

231سيف الدين سامح حسين حسن1539

237.5سيف هللا وائل سيد مصطفى اسماعيل1540

202.5سيف خالد السيد حافظ1541

205سيف سيد محمد محمد راضي1542

148صالح هشام عبد هللا بكري الحضري1543

240عادل احمد حسين علي1544

212عبد الرحمن غريب محمد غريب1545

176عبد الرحمن محمد الحسيني علي1546

202عبد العزيز محمود عبد العزيز عبد هللا1547

198عبد هللا حمدي عبد هللا احمد1548

270عبد هللا محمد ابو الوفا محمد1549

253عبد هللا محمد عبد العزيز محمد1551

176 من 22صفحة 



226.5عبد هللا محمد عبد هللا حسانين1552

197.5عبد هللا محمد عبد هللا حسن عوض1553

152عبد هللا محمد مصطفى عبد العزيز1554

168.5عبد هللا محمد يوسف محمد1555

152.5علي حسن محمد حسن محمد1556

197.5علي مجدي صديق احمد علي1557

155علي محمد علي امام1558

169علي محمد علي عبد العاطي علي1559

254عمار شاكر عبد الرحيم عبد هللا محمد1560

222عمر اسماعيل عبد الحميد عبد الحكيم1561

222.5عمر عادل بربري محمد1562

235عمر غريب عبد هللا علي مرسي1563

210عمر محمد عبد القادر ابراهيم عبد1564

189.5عمر ممدوح مصطفى ابراهيم1565

257عمر هشام ناجي محمد الغريب1566

233عمر وائل رجب نافع1567

215عمرو خالد علي همام حسن1568

222.5عمرو شعبان احمد حامد1569

228.5عمرو ياسر السيد مخلوف1571

162.5فارس غريب عبد الوارث محمد1572

245.5فرج عصام محمد السيد فرج1574

241.5كريم ابو الحسن محمد علي1575

219كريم السيد محمد السيد1576

271.5كريم تامر نصر محمد1577

267.5كريم رجب حامد العدروسي1578

229كريم قناوي علي عثمان1579

179كريم مكي محمد اسماعيل1580

168كريم وائل عبد الحميد عبد الحي1581

192.5مازن احمد سيد محمد1583

242.5مازن حمدي ابو الوفا احمد حسن1584

268مازن محمود سعد الدين بكري1585

224محمد احمد محمد عطا هللا1586

274محمد اسامه عبد العزيز ابراهيم شلبي1587

229محمد اشرف رمضان ابراهيم1588

248.5محمد حسن صديق يوسف رحيمه1589

240.5محمد حسن محمد حسن المالح1590

206.5محمد حسين محمد حسين خالف1591

155محمد خالد عبد الموجود محمد السيد1592

154محمد رمضان ابو الوفا حسين1594

202.5محمد شاكر محمد محمود1596

195محمد عبد الرحمن ابراهيم محمد1597

244.5محمد عبد المنعم عبد الحميد شاهين1598

152.5محمد عبده السيد محمود1600

196محمد عربي حنفي محمد1601

274محمد عصام ابو زيد سويف بدير1602

158محمد عالء عطيه محمد1603

239محمد علي محمد علي احمد1604

190محمد علي محمد كمال الدين1605

165محمد علي محمود محمد1606

150محمد علي يوسف محمود سليم1607

232محمد غريب محمد احمد عنبر1608

245محمد فوزي محمد محمد علي1609

199.5محمد كمال عبد الجواد عبد اللطيف1610

251محمد هشام محمد ابراهيم عرنوس1612

203محمود ابراهيم عبد هللا ابراهيم1613

199.5محمود احمد محمد محمود عبد القادر1614

197محمود السيد الشحات محمد علي1615

249محمود حسن صديق يوسف رحيمه1616

159محمود عادل محمد محمد بربوش1617

265محمود عاطف محمود احمد محمد1618

246محمود عباس محمود محمد1619

204محمود عبد الرحيم صديق عبد الرحيم1620

164محمود عبد الناصر محمود محمد1621

155محمود مجدي احمد متولي البراجيلي1622

176 من 23صفحة 



232.5محمود محمد ابو العال همام علي1623

208محمود محمد حسن امام1624

177محمود محمد خليل محمد عيسوي1625

222.5محمود مصطفى حسين مصطفى1626

166مروان خالد حلمي فرج1627

181مصطفى صابر عباس احمد1628

156مصطفى عصام عفيفي السيد1629

203معاذ اسالم عبده عبد الاله محمد1630

194معاذ حسام زينهم عبد هللا1631

277معتز احمد صابر احمد1632

215مكاريوس جرجس بشرى حكيم1633

192.5مهند محمد رمضان السيد1634

176مهند محمد نصر الدين مصطفى1635

234مهند محمود سعد الدين بكري1636

160مؤمن صبحي محمد عبد الواحد1637

274مؤمن محمد ابراهيم خليل1638

213ياسين يحيى محمد ذكي1640

271يحيى سيد طه عبادي1641

259يحيى هاني محمد علي عبد الباسط1642

251يوسف احمد حجاج علي علي حجاج1643

257يوسف احمد عطا هللا محمد سيد1644

223يوسف احمد علي سلمان1645

201يوسف حمدي سراج الدين عبد الحميد1646

224يوسف محمد احمد عبد الحميد1649

223يوسف ممدوح صابر ابراهيم عبد1650

174يوسف هشام عيد محمد مرسي1651

طارق بن زياد للتعليم األساسي بنون

9

المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

168احمد ايمن فوزي عبد العال1652

257احمد حسن سالمه محمود1653

193.5احمد حسن محمود حسن احمد1654

190احمد حمدي علي احمد1655

202احمد سمير ابراهيم العايدي شاهين1656

217احمد عبد العزيز حسين عبد الفتاح1657

147احمد عصام حسين محمد مهران1658

265.5احمد علي السيد بركات1659

184.5احمد محمد جاد الكريم علي1661

175احمد محمود عطا عبد الموجود نصير1662

264احمد محمود مصطفى سليمان يوسف1663

195.5ادهم عشري حسين احمد رزق1664

154اسماعيل محمد سمير عليان علي1666

167.5امير ثروت اسحاق عزيز1668

216بدر الدين سامح محمد محمد ابو بكر1671

258.5بالل احمد السيد عبد هللا1673

182.5بالل جابر حمدان مرسي1674

171حسام حامد سعد حامد علي1675

160.5خالد محمد عبد اللطيف حباطي1678

151شادي مجدي سيفين سعيد سيفين1683

148شريف محمد احمد سنوسي محمد1684

160طه محمد عبد هللا حسن مسعود1685

151عبد الرحمن المتولي سعد يحيى1687

228عبد الرحمن علي محمود جوده1691

149عبد الرحمن محمد عبد الشافي محمد1692

145عبد الرحمن محمود فراج عرابي1693

192عبد هللا ياسر ابراهيم محمد رضوان1695

263عالء عبد هللا علي حسن عليان1696

157عمر سيد طنطاوي عثمان سالم1698

175عمر محمد عطيه علي1699

147عمر محمود علي محمود1700

171.5عمرو حسن وهبي محمد ابراهيم1702

222.5عمرو خالد احمد عبد العال محمد1703

209.5عمرو عيد عبد العال خليل1705

168فارس محمود صابر عبد هللا1707

176 من 24صفحة 



179فارس وليد محمد علي ابو زيد1708

189كريم محمد السيد محمد ابراهيم1711

227كريم محمد طه محمد1712

191مازن احمد محمد متولي عارف1713

250.5مازن وليد محروس احمد محمد1714

186محمد احمد عبد هللا ابراهيم1715

155محمد جمال سعيد عطا1718

176.5محمد جمال عباس محمد رمضان1719

206محمد حسن حميد احمد محمد1720

186محمد حسن مرسي محمد مرسي1721

174.5محمد حسن مصطفى حسن سليمان1722

146محمد حسني زكي عبد الاله1723

214.5محمد خالد احمد محمد ابراهيم1724

208محمد سيد محمد ابو المعاطي1726

223.5محمد عبد الناصر شعبان الخطيب1727

234محمد محمود محمود محمد خليفه1729

153محمد منصور كامل علي احمد1730

208.5محمد ياسر محمد يوسف1731

217.5محمود السمان محمود السمان1732

233.5محمود جمال يسن علي1733

185محمود عالء ثابت محمود علي1734

218محمود علي ابراهيم احمد سعد1735

240محمود محمد محمود محمد عبد1736

216مصطفى احمد محمد حسن حسن1737

260مصطفى محمد سيد سيد علي1738

248مصطفى محمد عبد العظيم محمد1739

187مصطفى محمد علي محمد1740

251مصطفى محمد مصطفى محمود1741

148مؤمن عماد عثمان حسنين1742

140يوسف سيد محمد علي محمود1747

251.5يوسف صالح عطا حسن1748

203يوسف غريب محمد السيد الجوهري1752

عمر بن الخطاب ع بنون
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

205.5ابراهيم جمال محمد السايح1756

182ابراهيم حمدي فاروق علي عبد العال1757

169ابراهيم محي الدين علي احمد قاسم1763

158احمد اسامه سعد مصطفى رشوان1766

147احمد جاد الكريم عبد النبي محمد1774

177احمد جمال احمد السمان1775

200.5احمد خالد مختار محمد1777

146احمد رمضان علي نور الدين صديق1780

141احمد علي تمام ابوزيد1782

259.5احمد محمد جالل عبد الحميد1788

145احمد محمد عامر عبد القادر عبد1789

175.5احمد محمد عبد الراضي علي1790

193احمد محمد غريب محمد1792

196احمد محمود احمد حسن احمد1794

257.5احمد محمود احمد محمود1795

193احمد مصطفى عبد الخالق السيد1798

152احمد ناصر بيومي محمد عبد العظيم1801

191ادم محمد ابو الحمد محمد1802

190ادهم احمد حسين سيد احمد1803

160اسالم ايمن سعد بشير1807

228.5اسالم ايمن مصطفى مسعود1808

142اسالم صابر فريد عمر1810

183.5اسالم محمد رضوان مرسي سليم1811

165المعتصم حمدون جابر صديق وهب1814

209.5امين محمود عبد الحميد عبد المجيد1815

247ايهاب احمد السيد عبد الراضي احمد1818

186باسم احمد مدبولي عبد الهادي1819

173.5بالل مصطفى شعبان السيد1822

238بيتر سمير ثابت تاوضروس1825

176 من 25صفحة 



216توفيق محسن توفيق محمود عبد1826

245جمال احمد رمضان سليمان احمد1828

149جمعه جمال عبد الستار شحاته1829

162.5حامد حسن حامد قاسم1832

155حامد محمد حامد السيد حمد1833

231حسام حسين عبد القادر فرج1834

242حسام مجدي حسين ابو زيد عيسى1835

208حسن احمد حسن ابو المجد السنوسي1837

221.5حسن احمد محمد علي عبادي1838

147حسن حسين ابو زيد ربيعي1839

228حسن علي حسن خليل1840

206حسن مادح علي عبد هللا علي1841

154حسن ناصر احمد حسن1842

163حسين محمد فوزي فاروق سامح1843

211حمزه القذافي رضوان عبد اللطيف1844

217حمزه سيد حمادي سيد1845

205.5خالد اسامه مختار محمد1846

148ذياد احمد سيد محمد1848

164ربيع شريف ربيع محمد1849

165زياد  احمد غريب علي حسين1850

265زياد خالد محمد عطيتو1851

160زياد سامي صالح عبد الحفيظ مهران1852

159زياد عابد ادريس هاشم حفني1853

162.5زياد عالء بركات حمزه1854

154.5زياد محمد رضوان عثمان1855

141.5سليم رجب سليم يحيى عبد الحبيب1857

155سليمان محمد سليمان عبد المطلب1858

237.5سمير احمد عبد المبدي سليمان احمد1859

254.5سمير محمد حماد احمد محمد1860

256.5سيد محمد رضوان عبد اللطيف السيد1861

230سيد محمد سيد شحات1862

249.5سيف سيد عوض عطية هللا1864

214طارق غريب محمد مصطفى منصور1865

235عاطف غريب السيد محمدين1867

179عامر محمد عبد العليم محمود عمر1868

229.5عبد الرحمن احمد محمد احمد حسن1869

235.5عبد الرحمن احمد محمد احمد رجب1870

249.5عبد الرحمن حامد علي حمدان1873

197عبد الرحمن رشاد محمد السيد محمد1874

177.5عبد الرحمن رمضان ياسين عبد1875

172عبد الرحمن شحاته احمد ابراهيم1877

164عبد الرحمن صادق احمد صادق1878

265.5عبد الرحمن عادل علي رضوان1879

226.5عبد الرحمن عمر خيرات انس1882

191عبد الرحمن محمد ربيع محمد طه1889

165.5عبد الرحمن محمود محمد محمود1891

155عبد الرحمن ممدوح سعد عبد الحافظ1892

187عبد الرحمن ياسر مهدي علي احمد1893

160عبد الستار فرج احمد ابراهيم1895

215.5عبد العزيز انور امين عبد اللطيف1896

165.5عبد العزيز سعيد حسين ابراهيم1897

255.5عبد هللا احمد يوسف احمد يوسف1899

162عبد هللا خليل امبابي خليل1900

179عبد هللا شحات طاهر علي1901

164.5عبد هللا غريب محمد نور الدين1902

265عبد هللا مصطفى فهيم مرزوق1905

140علي جمعه الشاطر عيد محمد سالم1909

147علي عبده علي احمد1910

193علي محمد سالمه محمد حسن1911

196عماد جمال عطا هللا وهبه1913

195عماد عدلي فهمي فهيم1914

173.5عمار عاطف ابو زيد احمد1915

239.5عمر احمد محمد محمد غنيم1916

265عمر ايمن هاشم احمد1917

176 من 26صفحة 



163عمر عبد الروف احمد محمد1923

213.5عمر علي احمد السيد1927

226عمر محمد صبحي محمد احمد1928

209عمر محمود عبد الحميد محمد1931

242فارس حمادي يوسف احمد1933

210فارس عالء الدين احمد عيد1934

157فارس غريب محمود غريب محمود1935

163فارس محمد خلف حسن عثمان1936

236.5فهد عبد الحميد محمد محمد عبد1939

178فؤاد ضاحي فؤاد حسان1940

213.5كريم جمال عبد الستار شحاته1941

205كريم حربي راشد محمد حماد1942

266كريم خالد عبيد محمد علي1943

175كريم رجب عبد الكريم الصغير1944

252كريم طه ابراهيم محمد1945

241كريم عصام محمد عبد هللا احمد1946

146كريم محمد عبد اللطيف محمد1948

211كريم محمد عبد هللا مصيلحي ابراهيم1949

249.5كريم منتصر نعمان احمد1950

182كريم نصر فهمي حمدان عبد الرحيم1951

195.5لؤي حمدي احمد محمد حسين1952

198.5مازن محمد ابو المجد السمان عبد1954

180.5مبارك محمد مبارك محمد عثمان1955

156محمد ابو السعود منشاوي عبد1957

216.5محمد احمد ابو المجد عبد العال سالم1958

154محمد احمد سعد محمد تمام1960

198.5محمد احمد عسران محمد1961

171محمد احمد عطا علي1962

197.5محمد احمد علي فراج علي1963

197محمد احمد محمد حجازي محمد1964

185محمد السيد عبد الراضي محمد1966

259.5محمد جمعه هيبه عبد المغيث1970

217محمد حسني حسين احمد محمد1973

249محمد حميدوا احمد محمد1974

175محمد دياب عبد الحميد علي1978

187محمد ربيع عبد الرحيم عبيد1979

207محمد رفعت عطيه همام1981

213محمد رمضان السيد سليمان1982

196.5محمد رمضان عطية هللا عبد المطلب1983

209محمد رمضان محمود محمد حامد1984

204محمد سامح محمد عبد الروف1985

203محمد سيد محمد عبد العال1987

167محمد شعبان فتوح حموده1988

169محمد طارق فتحي السيد1989

181محمد عادل كامل عبد المجيد1990

169محمد عثمان مصطفى عثمان محمد1994

244.5محمد عزت عطيه محمد احمد1995

155محمد عصمت محمد مبارك احمد1996

144محمد غريب محمد مصطفى1997

155محمد فتحي يوسف احمد1998

149محمد فرج محمد فرج1999

242محمد قدري البرعي جاد الكريم2000

200محمد محمود محمد ابو الحسن2006

213.5محمد مصيلحي عبد هللا مصيلحي2007

156محمد نصر الدين محمد محمد ابراهيم2009

140محمود احمد محمود احمد عبد الحليم2010

147محمود البدري علي محمود علي2011

233.5محمود عادل محمود امين محمود2017

144محمود غريب حسن علي2020

171مروان السيد موسى محمد2026

189مصطفى احمد فؤاد عبد الحميد2029

234مصطفى حسني عبد الصادق عبد2031

166معاذ احمد علي محمود سباق2035

216.5معاذ مرغني محمد حسن2036

176 من 27صفحة 



166مؤمن عبد الحميد شوقي احمد علي2041

237مؤمن محمود جعفر حسن اسماعيل2043

185مينا ابراهيم لبيب عبد المالك2044

222هشام محمد عبد اللطيف محمد2047

159.5ياسر محمد السيد محمد ابراهيم2050

179.5يحي محمود عبد النعيم محمد2051

218.5يحيى محمد محمد توفيق علي2052

184يوسف احمد غريب موسى2054

170.5يوسف انصاري السيد السيد2055

180.5يوسف حسن يوسف ابراهيم2058

154يوسف حمدان سيد حامد2060

165.5يوسف سيد محمد محمود2063

200يوسف شعبان فتحي جمعه2064

168.5يوسف عالء الدين احمد محمد2067

154يوسف علي عبد النظور عبد الباسط2068

164يوسف عماد عبد الحميد محمد2069

225يوسف عمر خطاب علي2070

269.5يوسف عمر عثمان عمر عثمان2071

233يوسف محمد سيد محمد2075

230.5يوسف محمد شوقي محمد2076

عمر مكرم ع بنون
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193.5ابراهيم امين مصطفى محمد مصطفى2078

227.5ابراهيم محمد احمد ابراهيم محمد2079

190ابراهيم محمود الغريب عبد الاله2080

231ابو المجد رجب ابو المجد عبد العال2081

177احمد اشرف محمد محمود ابراهيم2082

158احمد السيد السيد محمد مشعال2083

175.5احمد جمال احمد محمد2084

185احمد رفعت احمد دياب حسني2086

158احمد رمضان ادم محمدين2087

180احمد سيد احمد محمد محمد2088

165احمد صبري السيد كويز2089

212.5احمد صالح محمد اسماعيل2090

180احمد ضياء الدين محمود احمد2091

246احمد طارق احمد محمود ابو الحسن2092

181.5احمد محمد خلف محمود2094

168.5احمد محمد شعبان محمد حسين2095

155احمد محمد عبد العليم رشوان2096

159احمد محمد عثمان محمد2097

197.5احمد محمد مصطفى احمد محمد2098

184.5احمد مدحت احمد عبد الرحيم2099

173احمد ناصر محمد محروص2100

184احمد هالل عارف حسن2101

185اسالم عبد الحكيم محمود غريب2102

165اسالم غريب عبد العاطي السيد2103

184اسالم ياسر كسبان منصور عبد2104

177اسماعيل احمد محمد عبد الهادي2105

166اشرف بخيت عطا محمد2106

147حسن حسين عوض سالمه2110

238خالد غريب رضوان محمد2113

239خالد كرم عبد الموجود بدوي2114

163خالد محمد عبد الرجال محمد2115

153.5خالد محمد محمد احمد االلفي2116

153خالد مصطفى سيد احمد علي2117

153خالد ناصر محمد موسى2118

154رضوان رضوان محمود حسن2119

213زياد عيد محمد علي2120

155سامح احمد سالم عبد الصادق2121

150سيف الدين فايز فراج ابراهيم2122

148صالح الدين سيد محمد محمد محمد2123

150عبد الرحمن احمد عبد الرازق احمد2124

251عبد الرحمن خالد مصطفى محمد2125
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155.5عبد الرحمن عادل السيد محمد ابو2127

143عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن2128

141عبد الرحمن محمد حربي ابو الحسن2129

146.5عبد الرحمن محمد محمود محمد احمد2130

157.5عبد الفتاح اشرف عبد الفتاح جمعه2131

154عبد هللا حسن علي محمد عقيل2132

146عبد هللا عادل عبد هللا ابراهيم2133

165.5عبد هللا منصور احمد محمود عامر2134

211.5عبد هللا هشام علي السيد2135

152عالء عاشور احمد محمود حمد2136

231علي احمد دسوقي احمد مبارك2137

152علي السيد محمد السيد2138

154علي سليمان عطا سليم2140

185.5علي ناصر علي احمد محمد2141

193.5عمر خالد محمد احمد عبد الفضيل2142

215عمر سيد عطا محمود احمد2143

210عمر محمد عباس حسين2144

209عمر محمد محمود احمد2145

181عمرو احمد عبد الاله محمد محمد2146

158غريب اشرف غريب علي2147

159غريب محمود غريب محمد2148

263.5فارس عبد هللا محمود حسن عبد2149

150فارس فهمي امين قاضي2150

157فارس مصطفى فضل عباس2151

217فارس وائل صابر محمد2153

182فهد محمود محمد عبد العزيز2154

157كامل فرج محمد عبد الرحمن2155

160كريم سعيد عبد الرحمن علي عبد2156

198كريم محمد السيد علي الدسوقي عبد2157

151كريم محمد عبد الحميد محمود محمد2158

151كريم محمد عربي احمد2159

213.5كريم محمد فوزي محمد2160

222كريم ناصر احمد هباش2161

200ماجد رؤوف زخاري عوض2162

254مازن علي محمود حمد عبد المنعم2163

209مايكل نشأت وديع زكي حنا2164

210محسن مجدي فاروق فرغلي2165

207محمد احمد محمد احمد عنبر السيد2166

263محمد احمد محمد السيد عبد الرحمن2167

206محمد اسامه محمد السيد2169

208محمد السيد خضر رشيدي2170

143محمد ثروت علي محمود2171

157محمد خيرت علوان حميده2173

173محمد رجب محمد الششتاوي2174

161محمد رفاعي محمد عبد النعيم2175

184.5محمد رمضان محمد طايع2176

266محمد سمير فتحي بدوي2177

174محمد شعراوي جمعه عطيه2178

168محمد عصام محمد محمود ابراهيم2180

191محمد محمد مصطفى علي2184

234محمد محمود محمد طه حسين2185

169محمود احمد عباس احمد عباس2188

140محمود خالد محمد حماده ابراهيم2189

172.5محمود عبد الحميد جاد الكريم عبد2191

243.5محمود عبد الحميد عبد الجليل عبد2192

217محمود عبد الرحيم ابراهيم عبد2193

194مختار عماد الدين مختار علي2195

185مصطفى سيد صديق محمد احمد2197

150مصطفى فاروق محمد مصطفى2198

151.5مصطفى محمد عبد السالم عثمان2199

184مصطفى موسى علي ابو بكر2200

151مالك عاطف وهبه بولس2201

174.5مينا عادل انور فهمي2202

274هاني لطيف نجيب ميخائيل حنا2203

176 من 29صفحة 



187.5وليد محمد رشيدي عطوان2204

183يحي احمد محمد احمد2205

199.5يوسف السيد عبده غنيم2206

201.5يوسف جرجس عياد فارس2208

166يوسف حسام الدين محمد عبد الكريم2209

158يوسف محمد بدوي امين محمد2210

158يوسف محمد عبد العليم رشوان2211

177.5يوسف محمود محمد عباس عثمان2212

فيصل ع بنون
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213ابراهيم احمد ابراهيم عبد هللا2214

140ابراهيم محمد صابر حسانين موسى2215

166احمد ابراهيم احمد محمد علي2216

170.5احمد السيد عبد السميع سليم ابراهيم2217

211.5احمد ايهاب عنان محمد2218

172احمد بغدادي عطا حسين2219

228.5احمد جمال محمود شعبان2220

190.5احمد جمال هارون احمد2221

182احمد رمضان احمد اسماعيل2222

251احمد صالح سيد ذكي2223

265احمد طه محمد عبد العال2225

203احمد عبد الحليم يوسف محمد2226

163احمد عصام الشاذلي محمد السيد2227

152.5احمد غريب حامد فراج2228

170.5احمد كمال ابراهيم احمد2229

160.5احمد مجدي احمد صديق محمد2230

140احمد محمد احمد بيومي2231

239.5احمد محمد السيد العاصي2232

169.5احمد محمد فوزي محمد صالح علي2233

199.5احمد محمد محمد نور الدين2234

244احمد محمد منير علي محمد2235

175.5احمد نبيل جالل حسن2236

184.5احمد يوسف احمد حمدان2237

150ادم محمد امين حامد2238

247ادهم حسن حسين محمود محمد2239

193.5اسامه اشرف عبيد حسين احمد2240

147اسالم حمدي محمد السيد علي2241

196اسالم طارق عبد هللا احمد علي2242

257اسالم عبد الرحيم شحات محمد احمد2243

149.5اسالم عمرو محمد عبد الرحمن2244

226.5الحسين احمد حسين مصطفى2245

161السيد ايهاب السيد عبد العزيز2246

233انس محمود محمد عبد العليم2247

159.5انصاري اسامه محمد عبد اللطيف2248

184.5بالل احمد محمد محمد حسن2250

150بالل جابر علي خليفه2251

228.5بالل علي محمد علي محمد2252

169بالل محمد صابر عبد هللا عبد الاله2253

234بالل محمد محمد طه البحراوي2254

229.5تقي الدين محمد السيد السيد احمد2255

195.5حازم محمد عبد الغني السيد غنيم2256

249.5حمزه ابراهيم حسين محمد2257

268.5ريمون اشرف فؤاد عطا هللا2258

177زياد سليمان محمد علي اسماعيل2259

238زياد عادل عبد النبي السنوسي2260

241.5زياد محمد سليمان عبد اللطيف2261

171.5سراج سامي محمد الدمرداش محمد2262

162.5سهيب خضر علي حسين2263

155سيد ابراهيم سعيد محمد2264

193سيد هاني محمود محمد2265

255سيف الدين احمد شوقي عبد اللطيف2266

241سيف الدين محمد حسن عواد خليفه2267

212.5سيف رمضان محمد احمد محمد2268
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183عبد الرحمن احمد حسن محمد2269

155عبد الرحمن احمد شعبان حسن عبد2270

186.5عبد الرحمن ثروت السيد عنان2271

190عبد الرحمن جمال عبد الناصر سعد2272

214عبد الرحمن جمعه عبد الرحمن2273

155.5عبد الرحمن حسين يوسف اسماعيل2274

216.5عبد الرحمن رشوان ابراهيم رشوان2275

245عبد الرحمن رضا البدري محمد2276

152عبد الرحمن طلعت عبد هللا محمد2277

201.5عبد الرحمن غريب محمد شعشاعي2278

172عبد الرحمن محمد احمد خليفه عطيه2279

237عبد الرحمن محمد سليمان احمد عمر2280

228.5عبد الرحمن ناصر جاد الرب علي2281

175عبد الرحمن هاني محمد غريب خليفه2282

274.5عبد هللا احمد عبد هللا احمد نصير2283

146.5عبد هللا احمد مصطفى السيد عشماوي2284

267.5عبد هللا اسامه محمد الصغير2285

195.5عبد هللا شاذلي محمود سليمان2287

186.5عبد هللا محمد عثمان حسن عثمان2288

198.5عبد هللا محمود حسن علي محمد2289

178.5عبد هللا يوسف عبد الاله حسين السيد2290

152.5عالء سامح جمال امير2291

260.5علي ابراهيم علي داود داود دعبس2292

146علي الدين اشرف محمد عليوه2293

161.5علي غريب حسن محمد2294

214علي محمد علي محمد2295

244عمار شعبان احمد علي2296

161عمار شعبان السيد عبد العال2297

276.5عمار محمد محمد احمد سيد خليل2298

254.5عمار ياسر علي رمضان2299

264عمر احمد نصر الدين احمد2300

270عمر خالد عبد العال مرسي السيد2301

237عمر خالد فتحي محمود خليفه2302

267عمر عادل شرقاوي احمد طه2303

250.5عمر علي غريب مصطفى السمان2304

192عمر عماد ابراهيم علي البحروي2305

175.5عمر محمد خميس الخضري معاطي2306

167عمر محمد شعبان محمد مصطفى2307

169عمر محمد عجيب السيد2308

255عمر محمد علي محمد2309

256عمر محمود فرج محمد حامد2310

232فرج اشرف عبد هللا السيد ابراهيم2311

194كريم مجدي صابر محمد2312

153مازن حسين الشحات محمد علي2313

254مازن محمد بيومي محمد سنه2314

169مجدي خله حلمي خله2315

214محسن عبده محسن السيد2316

188محمد ابراهيم فواز ابو رحاب السيد2317

261محمد احمد ابراهيم عبد القادر2318

148محمد احمد سيد مرسي2319

220محمد احمد غنيمي محمد السيد2320

208محمد احمد محمد الدكروني2321

214محمد احمد محمد عطيه2322

228محمد اشرف زغلول اسماعيل عطيه2323

164محمد السيد محمد ذكي2324

202.5محمد جمال زكريا خليفه2325

205.5محمد حاتم محمد عبد المغني2326

210محمد حربي محمود حسين2327

168.5محمد خليل محمد السايح2328

182.5محمد زكي سعد زكي محمد محمد2329

169.5محمد سعيد علي محمد2330

150.5محمد سليمان قرني سليمان عبد هللا2331

155محمد سمير رشيدي محمد2332

171محمد سيد عباس السعيد2333

176 من 31صفحة 



181.5محمد عادل عطا حسين عطيتو2334

179.5محمد عادل عطا محمد2335

190محمد عاطف خلف حسين عزب2336

216محمد عبد الخالق كامل عبد الخالق2337

215محمد عبد المنعم حسن محمود حسين2338

195.5محمد عبد الناصر احمد هريدي2339

261محمد عمرو سيد سليمان فرحات2340

245محمد غريب محمد قاسم عمر عثمان2341

200.5محمد غريب محمود احمد2342

180.5محمد ماجد احمد بليو شحات2343

161محمد نادر محمد دهب علي2345

236.5محمد هاني الغريب محمود سالم2346

196محمد ياسر محمد عبد الموجود2347

200محمود احمد محمد كامل عبده2348

175محمود اشرف محمود محمد محمود2349

150محمود ايهاب احمد يوسف2350

176محمود حلمي عباس محمد سليم2351

193.5محمود حماده ابو الحسن امبارك2352

178.5محمود رضا عبد المجيد جابر احمد2353

190محمود محمد احمد محمد السايح2354

179.5محمود محمد فاروق حسين2355

216.5مروان احمد مبارك علي احمد ابو2356

184.5مروان محمود سعد عاشور2357

175مروان محمود محمد فتحي عبد الدايم2358

169مصطفى احمد عبد الراضي محمد2359

152مصطفى السيد زكريا محمد2360

144مصطفى خالد خليل محمد خليل2361

229مصطفى شاذلي حراجي يوسف2362

208مصطفى شحات محمد عمر رشوان2363

157.5مصطفى طه محمد محمد2364

238مصطفى غريب محمود ابراهيم سعيد2366

160مصطفى مجدي رزق السيد2367

245.5مصطفى محمود احمد سليم2368

158معاذ حمدي محمد عوض محمود2369

253معاذ محمد محمد مصطفى محمود2371

240معاذ مصطفى عبد الجليل حسين السيد2372

269معاويه عمرو معاويه بكر علي2373

170.5مهند عصام سعيد احمد مصطفى2374

191.5مؤمن جمال رزق عوض رمضان2375

182.5نادر جميل فوزي عزمي زخاري2377

158.5نبيل اشرف احمد عطيه احمد2378

232هاشم محمد حسن احمد2379

205.5يحي اشرف عباس موسى2380

173.5يحيى عبد الدايم محمود حسن احمد2381

240.5يوسف ابو بكر محمد السيد2382

218.5يوسف احمد محمود عبيد هللا2383

241.5يوسف امجد شحات كامل2384

206.5يوسف سيد عبد الرحيم حسين2385

194يوسف سيد مرسي يوسف2386

159يوسف عاطف شعبان عبد السالم2387

147يوسف عبد الناصر مصطفى محمد2388

164يوسف علي حمدي علي2389

226يوسف عماد محمد شعشاعي رشاد2390

247.5يوسف عمرو حسين عطا2391

162يوسف محمد الشاذلي محمد سيد احمد2393

178يوسف محمد بدر محمد2394

205.5يوسف محمد سعيد محمد محمد2395

247.5يوسف محمد عيد راشد زيدان2396

226يوسف منتصر احمد عيسى عمر2397

235.5يوسف ناجي السيد يوسف2398

236.5يوسف ناصر زكي محمود2399

200.5يوسف ياسر محمد عبد السميع2400

176 من 32صفحة 
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161.5ابراهيم الغريب خضر محمود2401

191.5ابراهيم ايمن العزب عبد المرضي2402

245.5ابراهيم حمدي عاشور ابراهيم عبد هللا2403

166ابراهيم عالء ابراهيم دبيس2404

160.5ابراهيم فرج احمد علي السنوسي2405

183احمد ابراهيم محمود جاد الرب2407

258احمد اسامه جاد حسن جاد2409

233.5احمد السيد فتحي عبد العظيم طه2410

237احمد جابر عبد الحميد محمد2411

207احمد حسن خليل سعيد2412

242.5احمد حمدي هاشم يحيى مصطفى2413

212.5احمد رضا شاذلي محمد2415

205احمد رمضان محمد حسين احمد2416

194احمد سعيد عبد المعروف محمد2417

268احمد سيد خليفه محمد اسماعيل2418

249احمد سيد سمير السيد محمد2419

213احمد سيد عيد عبد الستار علي2420

271احمد عبد الباسط عباس احمد خطاب2421

254احمد عبد الحميد علي عبد العال2422

170احمد عصام محمد الغريب فهمي2423

272.5احمد عويضه احمد عويضه2424

193احمد كامل عبده كيالني2425

190احمد محمد سمير محمد عطا2426

187.5احمد محمد ممدوح حمدان2427

182.5احمد محمود محمد عبد الباقي سعيد2428

198.5اسالم جمعه يوسف ابراهيم ابراهيم2429

180اسالم عاطف كمال الدين نور الدين2430

237.5اسالم محمد مصطفى محمد بالل2431

239.5امير نصار سليمان الرباني2432

187.5انور انور محمد شبل2433

186.5باسل اسامه احمد محمود ابراهيم2434

166بدوي السيد بدوي عبد الاله2435

255بالل محمد مصطفى احمد2436

248.5جمال محمد عبده محمد محمود2437

215حازم محمد صالح عبد المقصود2438

174حازم ممدوح محمد جبريل2439

201حسن علي محمود عبد اللطيف2440

250حسين حاتم حسين علي حسين2441

262حسين سعيد حسين عطا محمود2442

242.5حمزه ايمن اسماعيل محمد2443

248.5خالد البدري عبد المحسن عبد العزيز2444

217.5خالد سعيد حسن محمد2445

196.5خالد غريب عبد اللطيف عبد السالم2446

174خالد وليد ابو الوفا عبد اللطيف2447

226زياد اسامه رمضان محمد ادم2448

230زياد سيد محمد محسن سالم2449

266زياد محمد جابر عبد اللطيف2450

206زياد محمد حسام الدين محي الدين2451

221زياد محمد صديق محمود توفيق2452

228.5زياد محمد قطب محمد السيد2453

252زياد محمود عبد العال محمود علي2454

240زين الدين اشرف مصطفى محمد خليل2455

168سامح محمود عالء الدين يس2456

252.5سعد الدين فوزي جاد سعد الدين2457

245سعيد احمد سعيد امين2458

211سعيد محمد سعيد ابو زيد2459

211سعيد ناصر محمود عبد المجيد2460

218.5سفيان ايمن جاد حسين السيد2461

176.5سليم محمد سليم محمد عقيد2462

244.5شريف محمد محمود يسن عبد2463

221شريف هشام السيد علي2464
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190.5شهاب سيد عبد الحكيم ابراهيم خليفه2465

193شهاب محمد مطر محمد حسين2466

215.5عاشور ناجي عاشور حسن2468

230عبد الرحمن ابراهيم مصطفى حفني2469

220عبد الرحمن احمد ابو الحمد علي2470

256عبد الرحمن احمد سعيد احمد فتحي2471

181عبد الرحمن احمد سمير السيد2472

174عبد الرحمن تغيان رياض احمد2473

253.5عبد الرحمن خالد صديق احمد مدكور2474

261.5عبد الرحمن رمضان محمد حسين2475

247عبد الرحمن عبده فؤاد شحاته نوفل2476

263عبد الرحمن غريب صديق محمد2477

264عبد الرحمن محمد جمعه لطفي2478

222.5عبد الرحمن محمد علي قناوي2479

211عبد الرحمن محمود محمد محمود2480

268.5عبد الرحمن وحيد السيد محمد محمد2482

269عبد هللا احمد دسوقي عبادي احمد2483

249.5عبد هللا السيد سعيد رشوان محمد2484

161عبد هللا عادل صابر حامد اسماعيل2485

174عبد هللا عبد المحسن علي احمد2486

213.5عبد هللا علي احمد محمد محمد2488

211عبد هللا محمد نجيب ابراهيم عبد هللا2489

179عبده اكرم عبده حسن2490

167عبده خالد عبده حسن2491

203عزت عزت محمد محمد2492

183.5علي ابراهيم جاد عبد الرحيم2493

194علي صابر علي محمود غرز2495

225.5علي عبد الحميد علي عبد العال2496

161علي عيد محمد احمد عبد الغفار2497

166.5علي غريب علي محمد2498

218علي محمد السيد محمد احمد الراوي2499

239علي محمد علي عطيتو2500

213.5علي محمد علي محمد2501

204.5عماد الدين عاصم علي محمد احمد2502

174عمار حسن فاروق حسين طلبه2503

232عمار محمد سعد سالم2504

165عمار نصر عبد العظيم ابو زيد عمار2505

250.5عمار ياسر عبد الحي اسماعيل السيد2506

174عمر جمال عبد اللطيف عبد اللطيف2507

193عمرو خالد جمال الدين علي حسن2508

265عمرو سمير علي محمد2509

195.5غريب السيد غريب امين جاد الرب2510

266فارس احمد عبد الشافي محمد2511

169فارس احمد يوسف محمد2512

169فارس عبد الرازق راشد عبد السالم2514

192.5فارس عالء جاد عبد الرحيم2515

249فارس عالء مصطفى محمد حماد2516

267.5فاروق سيد عبد الراضي محمود2517

230فؤاد احمد فؤاد محمود محمود2518

190.5كريم السيد خلف عبد المجيد اسماعيل2519

192.5كريم محمد محمد المهدي محمد علي2520

167كريم ياسر احمد علي2521

192كمال محمد كمال محمود رمضان2522

169.5ماجد سمير محمود حسين حامد2524

228ماركو ميالد بدري ابراهيم منصور2525

213مازن محمد سيد شحاته2526

206.5مازن محمد علي السمان اسماعيل2527

153.5مازن محمود محمد ابراهيم2528

178مالك سمير محمود حسين حامد2529

236.5مايكل رأفت كامل اسكندر2530

220محسن مبارك محمد عبد الحافظ2531

230محمد احمد بربري احمد سعيد2533

259.5محمد احمد حمزه عبد السالم عبد2535

217محمد احمد شحاته احمد ابراهيم2536

176 من 34صفحة 



251.5محمد احمد عبد العظيم محمد سيد2537

172.5محمد احمد عطا محمود2538

150محمد احمد محمد محمود2539

159محمد السيد حمدي السيد عبد العزيز2540

155محمد الشربيني فوزي الشربيني2542

147محمد توبه رجب فراج2543

245.5محمد حسام الدين محمد احمد2544

148محمد حسن عبد الحميد احمد2545

248محمد خليفه رياض السمان2547

158محمد شرقاوي حمزه حسين2550

201محمد طارق احمد السيد البهنسي2551

198محمد طارق سيد خضاري النمر2552

160.5محمد عبد اللطيف غريب عبد اللطيف2553

144محمد عبد المحسن علي احمد2554

201محمد عزت شوقي الطيب محمدين2555

257محمد عوني عاطف عطا2556

218محمد فتحي محمد علي عفيفي2557

250محمد مجدي ابو الحمد عطيه2558

229.5محمد مجدي محمد حسانين احمد2559

211.5محمد محسن حفني محمد رضوان2560

221محمد محمود عارف احمد محمود2561

195محمد مسعود محمد ناجي ابو بكر2562

226محمد ممدوح محمد عثمان حماد2563

190محمد منصور يوسف عبد الدايم2564

224محمد ناجح عباس مصطفى2565

279محمد ناصر فكري محمد2566

209.5محمود احمد سعد الدين مصطفى2567

276.5محمود الهجيني عوض هللا حسان2568

187محمود جابر محمد محمود2569

249.5محمود حسن حربي محمد حسامي2570

250.5محمود صبري البرعي جاد الكريم2571

268محمود عبد العظيم محمود مصطفى2572

214محمود عالء احمد عبد الحميد2573

209محمود عالء محمد عبد العال محمد2574

194محمود مجدي سليم السنوسي2575

231محمود محمد سالم محمد سالم2576

194محمود مصطفى محمود حنفي2577

208.5محمود موسى حسن حسين2578

251محمود ياسر محمود محمد2579

216مروان احمد عبد النبي عبد النعيم2580

247.5مروان سمير عبد الوهاب كريم2581

265مروان محمود عبد الحكم محمود بالل2582

173مصطفى اسامه عبد هللا لبيب عبد2583

231مصطفى اشرف عبد النعيم عبد القوي2584

230مصطفى السيد فاروق يونس2585

199مصطفى حامد عبد هللا احمد احمد2586

195مصطفى حمدي مصطفى علي موسى2587

193مصطفى سالم محمد برغوث2588

179.5مصطفى عبد هللا محمد السيد2589

186مصطفى عصام احمد رضوان2590

205مصطفى عالء الدين ابراهيم مكي2591

265مصطفى غريب عاشور عبد المنعم2592

260مصطفى محمد ابراهيم خميس خليل2593

200مصطفى محمد احمد محمد2594

234.5مصطفى محمد مصطفى حسن هديه2595

219.5مصطفى محمود احمد عبد العال2596

231مهدي محمد مهدي عمر2597

213.5مهند ابراهيم شحات شحات2598

172مهند سيد شحاته عبد الحميد2599

192.5مؤمن اشرف محمد حسين زيدان2600

239مؤمن رضا رمضان يوسف2601

213.5نور الدين عربي محمد نور الدين2602

177هاني احمد شحاته ضيف2603

269هشام سليم شمروخ عبد الوارث2604

176 من 35صفحة 



262هشام هاني صابر حسنين مصطفى2605

163.5وائل عالء احمد علي2606

229وائل محمد رضا السيد2607

204ياسر خليفه السيد بدوي2608

194يوسف احمد اسماعيل حسين2609

214يوسف احمد عبد النبي احمد اسماعيل2610

201يوسف احمد محمد حسن2611

177يوسف حسن الحضري محمد محمد2612

256.5يوسف حسن حامد علي مسعود2613

211يوسف حمدي كمال محمود ميزو2614

196يوسف رمضان محمود بهيج2615

156يوسف سمير احمد رضوان2616

157يوسف سيد كيالني احمد2617

219يوسف عالء عبد الظاهر امبابي2618

173يوسف عيد رياض حسن محمد2619

277يوسف غريب خيرات انس2620

172.5يوسف فوزي عمر عبد اللطيف عبد2621

195.5يوسف محرم منصور بركات2622

170يوسف محمد عادل محمد الحفناوي2623

152يوسف محمد عز الدين محمد عبد2624

164يوسف محمد عيسى محمد ابو سعده2625

162يوسف منصور محمد حسن2626

الرائد للتعليم األساسي المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

181احمد فاهد عبده عبد الاله2630

174السيد عبد العزيز اسماعيل عبد العزيز2633

155حسام عبد اللطيف احمد عطيه شاهين2634

157ذياد محمد عيد محمد2636

177عبد الرحمن حسام شحات احمد2637

153عبد الرحمن محمد حامد محمد2639

189علي عصام علي محمد2642

249انجي روماني جورج كمال2652

147ايات عبد اللطيف السيد عبد اللطيف2653

257ايمان جابر محمد محمد2654

238بسمله ناصر علي خليل2655

211.5بسنت محمد ابراهيم محمود2656

230بسنت محمود اسد محمد2657

236.5جنات علي محمد عبد اللطيف2658

261خلود شاهين ابراهيم شاهين2659

142دينا احمد سليمان مبارك2660

150.5سلمى ابراهيم عتيق سالمه2661

157.5صباح فؤاد محمد فؤاد2662

244فاطمه احمد محمود احمد2664

165مرفت خلف محمد عبد العال2667

264مريم عبد الغفار خليفه عبد الغفار2668

262مريم ياسر يوسف عبد الحليم2669

260.5منار ابو الوفا محمد ابو الوفا2670

170منة هللا احمد فاضل محمد فاضل2671

178.5منه رمضان محمد علي2672

170نرمين روماني صهيون غايس2673

170هاجر سلمان سالمه سلمان2674

178هبه محمود علي احمد2676

240.5وفاء شعبان سعيد عيد عثمان2677

السالم للتعليم األساسي المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

198.5ابراهيم رمضان فهمي محمود يوسف2678

165.5ابراهيم علوان ابراهيم علوان محمد2679

227.5ابراهيم محمود فكري احمد محمد2680

252.5ابراهيم مصطفى رمضان حسن حامد2681

239احمد جمال محمد عويس محمد2682

204احمد سيد عطا هللا عمر2684

254احمد محمد ثروت احمد محمد2686

176 من 36صفحة 



195احمد محمود احمد النادي2687

180.5احمد محمود سليمان حامد2688

168احمد محمود لولو2689

190احمد مصطفى ابو الدهب محمد2690

150احمد ناصر جاد الرب عبد الباري2691

195اسالم محمد حمدان محمد2692

163االمير جاد الكريم رضوان مصطفى2694

257السيد سامي السيد حسين حسين2695

171انس جمال عبد المعطي محمد ابراهيم2696

247انس رجب عبد الراضي ابراهيم2697

221.5انس عطارد رجاء محمود حسن2698

205بالل عادل علي حماد2701

246جون يوسف توفيق يوسف2702

240حسن احمد حسن محمد مصطفى2703

163حسن محمد حسن محمد عبد الرحمن2704

259.5حلمي حازم حلمي حسين يوسف2705

158.5دياب اشرف دياب مصطفى2706

231رحيم محمد ابراهيم محمود صادق2707

214.5رياض احمد رياض فرغل2708

254زياد ايمن عبد الغني دردير محمود2710

177.5زياد رشدي محمد عبد المقصود2711

226زياد محمود عطيتو زيدان2712

179.5زياد هاني محمد السيد حمدان2714

172سالم السيد عزت السيد العبد2716

190.5سيد محمد الشريف سيد موسى قدوره2717

197سيف الدين خالد محمود عبد الحميد2718

232صهيب حسن احمد طه عبد الحميد2719

221عبد الرحمن احمد ربيع احمد مرسي2720

173.5عبد الرحمن حسام حمدي السيد2722

268عبد الرحمن شحاته عبد المقصود2723

268عبد الرحمن شريف محمد عبد السالم2724

151عبد الرحمن طارق زكريا ذكي2725

155عبد الرحمن عادل ابراهيم محمد2726

194عبد الرحمن فتحي السيد غريب2727

174عبد الرحمن محمود عبد الرسول2728

259عبد الرحمن نيازي محمد عبد الرازق2729

232عبد الرحمن هالل ناصر سالم نصر2731

155.5عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز حسن2732

155عبد الفتاح احمد عبد الفتاح حسن2733

178عبد هللا محمد انور عبد السالم2734

256.5عبد هللا محمد علي محمد علي2735

164عمر حمدي عثمان محمود محمد2738

202عمر سليمان فهمي ضوي عبد2739

263عمر سيد عبد الباقي عبد الجليل2740

199عمر صالح عثمان السيد ابراهيم2741

216عمر طارق السيد عبد الاله محمود2742

208عمر طارق فتحي عبد الرحيم2743

225عمر طارق محمود عبد العزيز2744

267عمر طه محمد حسين2745

177.5عمر عصام حسن محمد حمدي2746

178.5عمر محمد بكري احمد2747

163فارس خالد حنفي عبد العال ابراهيم2748

197كريم احمد عبد هللا عباس يوسف2749

207.5كريم محمد عبد الرحمن حسن الجمال2750

222محمد احمد السيد احمد2751

217.5محمد احمد حسن مصطفى سالم2752

229.5محمد احمد حمادي احمد عبد الصادق2753

261محمد احمد محمد عبد الرحمن احمد2754

185محمد احمد محمد محمود2755

234محمد احمد محمد مكي2756

194محمد اشرف عبد الراضي محمد عبد2757

240.5محمد اشرف عطيه عبد الحليم موسى2758

252محمد اكرامي احمد احمد2759

246محمد حسن محمد كيشار عبد الفتاح2760

176 من 37صفحة 



157محمد سالم مجاهد سالم عيسى2762

168.5محمد سيد محمد متولي2763

198.5محمد عبد اللطيف صالح احمد2764

166محمد غريب محمد احمد2765

227.5محمد محمود محمد حسن عويس2767

259.5محمد محمود محمد حسن محمد2768

234محمد مختار محمد حفني2769

250.5محمد هالل ناصر سالم نصر هللا2770

273.5محمود صالح الدين عبد هللا محمد2771

269محمود صالح صابر ابراهيم2772

166محمود هاني جاد الرب علي2773

158مصطفى علي محمد علي2774

152مصطفى محمد احمد مصطفى احمد2775

247.5مصعب احمد محمد محمود الباير2776

234مهند محمد فضل يوسف محمد2777

231.5هادي محمد جابر صديق محمد2778

172يوسف خالد احمد احمد محمد2779

189يوسف سمير قناوي محمد جاد الكريم2780

211.5يوسف عادل السيد عبد الفتاح2781

251يوسف عباس محمود عباس مجاهد2782

192.5يوسف محمد السيد احمد2783

221.5يوسف محمد حسام الدين علي زياده2784

228.5يوسف محمد حسين محمد جاد2785

260يوسف محمد محمد عبد الهادي2786

237يوسف وائل ابراهيم يوسف2787

207.5يوسف وليد محمد علي محمد2788

274اروى محمد رمضان ابراهيم زين2789

278اسراء احمد علي احمد محمد2790

173اسراء حسن محمود احمد حموده2791

264.5اسماء حسن الطيب حفني2792

253.5االء احمد عبد القادر حماده حسين2793

182االء حسن محمد حميدي احمد علي2794

227.5اماني ايمن احمد هاشم2795

145امنه رشدي السيد سليمان مصطفى2796

262.5اميره محسن علي مصطفى حسين2797

155اميره محمود محمد عماري احمد2798

161امينه هاني فهمي عبد العال2799

278.5اية هللا خالد محمد علوان احمد2800

271.5ايه احمد علي احمد محمد2801

227ايه شعبان عبد الرحيم عبد الراضي2802

197.5بسمله عادل عوض السنوسي2803

225بسمله مختار عبد السالم علي فتح2804

234بسنت احمد محمود احمد محمد2805

188تسنيم عادل صبحي عابد محمد2806

191تقى هاني انور مدبولي2807

152حبيبه حسن سيد علي2808

199.5حبيبه خالد ابراهيم محمد رضوان2809

251حبيبه محمد محمد ولقبه عدلي نور2810

225حبيبه محمود عثمان محمد عثمان2811

266حبيبه وليد محمد عبد السالم2812

245.5دعاء سيد فتح الباب مبروك2814

185.5دنيا هشام حسن شاذلي حسن2815

243رحمه جمال احمد موسى حمايه2816

212رحمه محمود عبد الباقي عبد هللا سالم2817

196رقيه علي حسين فراج2818

271رنا يسري السايح سيد احمد2820

208.5رودينا محمد حلمي احمد حسين2822

195رودينا محمد عبد الحميد عماره2823

177روضه حنفي محمد عباس عبد هللا2824

269.5رؤى محمد ابراهيم مجلي فرج هللا2825

207رؤيه محمود محمد احمد محمد ابو2826

172.5ريناد ايمن عنتر عبد اللطيف2827

229ساره سامح حسني حلمي2828

262ساره محمد ابو المجد توفيق محمد2829

176 من 38صفحة 



256.5ساره محمد يوسف جاد الكريم2830

250سجى عمرو محمد عبد الرحمن2831

206سلمى عادل عشري احمد محمد2833

172سلمى عمر غنيمي محمد2834

152.5سلمى محمد عليوه السيد عليوه2835

170سما احمد عثمان محمود2836

167سما محمد همام امين2837

274سمه سعيد حسين مرسي2838

177سميره رمضان سعد محمود2839

270شروق اسامه غريب قليعي محمد2840

185.5شهد اسامه السيد عبد الحميد السيد2841

234شهد فرج هللا صالح محمد جمعه2842

275شهد محمد عبد الرازق عبد العزيز2843

260شهد محمد عبد المنعم عبد الفتاح2844

265شهد وليد محمد عبد الرحيم احمد2845

194شيماء سعيد علي حسين2846

264ضحى السيد المغاوري ابراهيم2849

160ضحى عصام عبد الحميد احمد يعقوب2850

241عائشه احمد محمد السمان ابراهيم2851

174.5عائشه طه محمد حسين2852

140عبير محمد عاشور عبد الصادق2853

265فاطمه ابراهيم علي حامد الخزرجي2854

180فاطمه اشرف محمود علي2855

268فاطمه محمود عبد العال عبد اللطيف2856

237.5فرح خالد وهبي بخيت2857

200فرح محمد احمد محمود2858

174.5فلاير اسماعيل حسين اسماعيل2859

230.5فيروز وليد محمد عبد الرحيم احمد2860

174ليلى ابراهيم سعد ابراهيم محمود2861

224ليلى عبد الرحمن عز الدين عبد2862

172مريم احمد فاروق ابراهيم الدسوقي2864

191مريم اسامه عبد الحميد احمد يعقوب2865

174مريم جمال محمد علي2866

194مريم رياض العليوي2867

249.5مريم كامل شعبان مصطفى ابراهيم2868

217.5مريم محمد السيد غريب2869

174ملك ابراهيم ابو الحسن ابراهيم محمد2870

225ملك صابر سيد محمد علي2872

161منه اشرف محمد عرابي علي2873

160منى احمد محمد احمد رضوان2874

201.5مياده علي زين العابدين عبد الخالق2876

219نسرين علي زين العابدين محمد2877

265هال محمود رمضان محمد2879

161.5همس عماد محمود محمد معاطي2880

227هنا محمود رمضان محمد2881

271يارا علي حسن السيد عبد الرحيم2882

209.5يارا علي محمد علي2883

266ياسمين البدري محروس عبد المبدي2884

265ياسمين السيد عمار فرغلي2885

172ياسمين نصر عبد الفتاح محمود عواد2886

الشيخ جابر الصباح للتعليم األساسي المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

171احمد جمال احمد عبد العزيز حسن2887

213احمد حمدي السيد مرسي عوض2888

200احمد فوزي سعيد رفاعي2889

232ادم عبد هللا عمر احمد2890

186.5حسن السيد محمد االلفي احمد2892

188حسن مجدي محمد مصطفى2893

227.5حسين احمد حسين رشيدي2894

228خالد عبد هللا ابو الوفا احمد2895

200رامي رضا السيد امين محمد2896

169زياد طارق عبد الحميد محمد2897

190زيد مصطفى علي منصور2898

176 من 39صفحة 



194سيف الدين محمد عمر محمد2899

160طارق ايمن محمد احمد رضوان2900

180عبد الرحمن سعيد سلومه عبد العاطي2901

192.5عبد هللا اسماعيل رضا عبد الفتاح2902

243عبد هللا محمد سيد عبد الرحيم خليل2903

205عمر احمد عنتر شداد2904

238.5عمر احمد محمد يوسف يونس2905

262فارس سالم فاروق سالم2906

233.5محمد جمال محمود احمد2907

254.5محمد خالد صالح محمد2908

157.5محمد طارق حسين محمود2909

159محمد عادل عثمان حسن2910

188محمد عادل محمد عطيه عبد العال2911

162.5محمد عمرو قطب سليمان2912

270.5محمد مجدي عبد العزيز مهران2913

259محمد ياسر محمد علي مساعد2914

221محمود علي فرج محمد2915

201.5محمود غريب محمد محمد2916

174مروان احمد علي محمد2917

225.5مصطفى ايهاب السيد مغاوري السيد2918

207.5مصطفى محمد الشريف صالح محمد2919

246.5مؤمن حماده محمود علي2920

186.5يحيى احمد عزب سليم2921

204يوسف محمد حامد محمد محمود2922

217.5يوسف محمد فكري عبد ربه2923

204.5يوسف هاني سيد غريب حسين2924

190.5امنيه وائل علي عبد هللا2925

263.5امينه شريف محمد فؤاد العمري2926

253.5ايمان اسامه احمد يوسف حسب هللا2927

255.5بسمله صالح محمود محمد2928

209بسمله عنتر عراقي ابراهيم2929

259.5بسمله محمد احمد دسوقي باشا2930

275حبيبه ايمن السيد رمضان كشك2931

182حبيبه ياسر منصور زكي شالضم2932

228رحيق محمد عبد ربه احمد محمد2933

220رقيه ابراهيم محمد حسن حسب هللا2934

220.5روان حامد فهيم ابو الحسن2935

208.5روان علي حسن محمد سليم2936

175ساره غريب محمد امين ابراهيم2937

272سجى ياسر فاروق محمد2938

180سلمى محمد فكري محمد2939

204.5سما خالد امين محمد امين2940

183سناء حسين سعيد علي محمد2941

183.5شهد تامر محمد محمد ناصر2942

215.5شهد رضا ابراهيم محمود عبد الرازق2943

159مريم اسماعيل السيد هاشم2944

172.5مريم مصطفى عبده فايد2945

200.5مريم هشام محمد عباس2946

247منه حسام الدين محمد محمود2947

202منه عبد اللطيف عبد الخالق عبد2948

232منى اشرف صبري عبد اللطيف علي2949

170مي منصور عرنوس احمد2950

174مياده سمير عبد الرحمن محمد عبد2951

168ميار محمد غريب فرغلي حسنين2952

188وسام ابو الحمد السيد احمد السيد2954

حمزة بن عبد المطلب للتعليم األساسي المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

159السيد اسالم السيد عبد العظيم2957

140علي عاطف علي غريب2967

140علي عبد الرحيم عابدين علي2968

141محمد ياسين محمد عطيتو2974

266.5يوسف حسن عبد العظيم احمد شحاته2977

196يوسف محمد جاد الرب محمد2978

176 من 40صفحة 



228اسراء احمد عبد العزيز سعدون2979

262امنيه بهاء محمد طه2980

194ايات عصام عبد الحميد الصادق2982

166رحمه رمضان علي محمد2985

197روان سمير محمد عيد2986

196.5شهد عبد العزيز عبد هللا عبد العزيز2987

211.5مريم محمد عبد هللا تقي عبد هللا2989

167ملك سلمي عياد عوده2990

169منة هللا رشدي حسن علي2991

170مي فهد تميم امين2992

197ندى سليمان ابراهيم حسن2993

173ندى ناصر علي عبد الحميد2995

155.5نورا عادل وهدان حسن2996

177.5نورهان محمد غريب احمد محمد2997

يوسف السباعي للتعليم األساسي المشتركة

18

المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

140ابراهيم حسن السيد متولي محمد2999

259سعيد محمد الشبراوي السيد جاد3003

149سيد محمد السيد احمد3004

151عماد محمد فوزي توفيق ابراهيم3006

178مجدي السعيد جمعه سعاده3008

236محمد عثمان السيد محمود3009

170اسماء صالح محمد عثمان3011

212االء وليد احمد يوسف3012

180ايه عصام حسن عليوه3013

192رباب رمضان احمد عطيه محمد3014

182ساره ايمن كمال كامل3015

218سماح عصام سليم محمد3016

194شيماء محمد صابر محمد3017

200.5مريم وليد فاروق محمود3019

262مها عالء الدين ابراهيم عبد الكريم3020

176نورهان اسامه محمد بكير علي3021

 أكتوبر ع بنات24
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

192اروى معتز محمد السيد3022

183اسراء احمد السيد عبد الهادي3023

274اسماء احمد علي محمد احمد3024

248اصاله محمد سالمه محمد محمد3025

264االء رجب محمد عيد حسن3026

250االء سيد اسماعيل محمد عثمان3027

218اميره عادل جوهر صالح3028

267ايريني نبيل فهمي عجبان3029

251بسمله مجدي عبد الحميد محمد3030

228بسنت محمد احمد محمد عصران3031

201جنه اسامه سمير زهران3032

272جنى اسامه ابراهيم اسماعيل امام3033

212جنى محمد عبد الوهاب عبد هللا محمد3034

271حبيبه احمد علي عبد الحميد سيد3035

271حبيبه احمد محمد عبد اللطيف محمد3036

261حبيبه اسامه علي عبده بالط3037

267حبيبه حسان عبد الحميد حسان3038

277حبيبه حمدي سند كيالني3039

276حبيبه محمد فتحي محمد السمان3040

241حبيبه مرسي شوقي حافظ عبد3041

275حبيبه مصطفى درويش درويش3042

274حبيبه نجدي توفيق احمد عبد الجليل3043

274رحمه فؤاد محمد نبيه فؤاد شعبان3044

268رحمه ناصر عربي الجابري3045

218رضوى رجب علي محمد3046

261رنا عبد هللا شعبان محمد سطوحي3047

277روان صالح ابراهيم السيد البشالوي3048

275روان عمرو محمد علي ابراهيم3049

176 من 41صفحة 



231.5ريتاج محمد عبد الراضي محمود3050

235ريم محمد علي السمان اسماعيل3051

276ساره محمد عبد القادر حفني3052

267.5ساندي رضا انور قيصر قرياقص3053

267سلمى شوقي كمال عثمان3054

276سلمى محمد درويش درويش3055

276سندس احمد سيد احمد3056

271.5سندس مجدي احمد مصطفى علي3057

184سندس محمد علي محمد عمر3058

256.5شدى ناصر محمد السيد3059

275شهد احمد جمال السيد عبد المجيد3060

252.5شهد خالد احمد عبد الموجود3061

221شهد فرغلي عبد الصبور احمد3062

271عائشه محمد احمد احمد عباس3063

269فاطمه احمد احمد احمد طريه3064

174فاطمه عبد الحكيم عوض عبد هللا3065

234فدوى احمد عبد الحفيظ عقيد حسن3066

186فرح محمد عطيه راشد3067

217مرام اسامه عبد هللا ابراهيم3068

209.5مريم احمد شوقي اسماعيل محمد3069

269مريم سمير محمود السيد جيالني3070

219.5مريم سيد عباس محمود علي3071

261.5مريم عارف عبد المجيد جاهين3072

232مريم محمد اسماعيل حسن اسماعيل3073

271مريم محمود السيد حسن3074

276ملك احمد محمود محمد فراج3075

238ملك اشرف حسن علي حسن3076

269منار جمال حافظ شمندي3077

221منة هللا محمد حامد عبد هللا3078

253منة هللا وحيد مصيلحي ابو الفتوح3079

265ميار وهدان احمد علي3080

173ندا عزت عبد العليم احمد السيد3081

260ندى عبد هللا ابراهيم عبد العزيز علي3082

212ندى هشام عبد الودود احمد سيد احمد3084

235.5نور حسن بيومي حسن3085

249.5نورهان اشرف عبد المبدي عبد3086

247هايدي احمد مطاوع حبيش احمد3087

175هايدي محمد محمود السيد اسماعيل3088

235هبة هللا يحي ابراهيم محمود3089

272هبه ناصر جالل مصطفى احمد3090

174.5هنا احمد كمال عبد هللا الغريب3091

احمد زكى للتعليم األساسي بنات
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

265ابتسام غريب محمد سيد3092

254اسراء يونس محمود يونس محمد3093

228.5اشراقه صديق ابو العال صديق ابو3094

267االء رضا ابراهيم محمد البري3096

268الشيماء وجيه محمد عبد الرحيم3097

268امنيه فهمي فهمي محمد3098

153ايمان عثمان حسن عثمان عزقالن3099

219.5بسمله احمد عبد الحميد سرحان3101

237بسمله جمال محمد مصطفى خليفه3102

223بسمله محمد احمد سعيد3103

274تسبيح ياسر حسن احمد3104

250تقى محمد شاذلي حمزه3105

265.5جومانا محمد عبد الفتاح محمود3106

261حبيبه احمد فهمي الضوي3107

265حبيبه اشرف احمد حامد3108

263حبيبه حمدي محمد احمد محمدين3109

234حبيبه شاذلي حراجي يوسف3110

163.5حبيبه صبحي محمود بكري3111

159.5حبيبه فوزي مصطفى مصطفى3112

230حبيبه محمد حمزه محمد3113

176 من 42صفحة 



253.5حبيبه محمد سلمان حسين3114

228.5خديجه سريا محمود محمدين3115

232خلود حسن محمد عبد الهادي3116

190دولت عصام الدين نبيل السيد علي3117

227.5رحمه احمد عبد الحميد عبد الرحمن3118

256رحمه جمال عبد الناصر السيد خليل3119

199.5رحمه ربيع محمد علي محمد3120

230.5رحمه محمد سيد يوسف3121

264رقيه خالد السيد رضوان3122

202.5رميساء محمد عبد المجيد خليل3123

251رنا رضا كامل عبد المسيح عبد السيد3124

213رنا محمد عبد هللا السيد3125

175.5روان محمد عبد الغني حسن3126

249روان محمد محمد عبد هللا نصير3127

270روان مصطفى احمد عثمان3128

272.5روضه ابو سالم محمد بخيت3129

266زينب صبري احمد محمد ابو السعود3130

254.5زينب محمود سيد محمد بغدادي3131

181.5ساره خالد حسين مصطفى3132

198ساره محمد عباس احمد3133

260سما ذكي محمد علي3134

256سما عبد الحميد محمد عبد الحميد3135

180.5سما محمد عباس مصطفى3136

147.5سماح رضا محمد مغربي احمد3137

249سميه احمد عبد المعطي عبد الرحمن3138

262سندس محمد محمود محمد محمد3139

240.5سندس هاني جوده محمد حسن3140

161سهيله سمير فاروق عبد العزيز3141

201سهيله عماد امين محمد حسن3142

254.5شهد السيد كمال بدوي3144

233.5شهد امير مبروك عبد اللطيف3145

182.5شهد محمد جابر الديب مسعود3146

204شهد محمد عبد هللا السيد3147

190شهد محمود محمد سليمان محمد3148

264.5صفيه خالد السيد رضوان3149

241.5ضحى فؤاد فريد احمد3150

229.5عائشه السيد عمر اسماعيل3151

149عال حسن علي عبد الكريم عبد هللا3152

159.5غيداء محمد نيازي محمد احمد3153

257.5فاطمه احمد عايش حسن3154

183.5فاطمه ايمن علي عبد الفتاح3155

250فاطمه سامي مختار محمد3156

245ليلى حمدي محمد طه رمضان3157

226مارينا ممدوح كرم قديس3158

266مريم احمد بركات محمد3159

259.5مريم جمال جاد الكريم ابو بكر صالح3160

228مريم حجازي عبد المجيد جابر احمد3161

153مريم وائل محمد عثمان3162

152ملك احمد عبد المجيد جابر عبد3163

159منار سمير محمد احمد عبد المولى3164

213منة هللا احمد عبد العزيز دسوقي3165

222.5منة هللا خالد انور سليم3166

235منه عبد العظيم عز الدين عبد هللا3167

203.5منه محمد حمدان عبد اللطيف3168

226.5منى محمد حسان محمد حسان3169

248موده عز الدين عبد المنعم محمد3170

163موده غريب محمد ابراهيم3171

202.5موده محمد احمد محمد3172

269مي ايهاب محمد عباس السيد3173

184.5ميار احمد غنيم عراقي غنيم3174

272ميرا ايهاب نصحي فرح عبد الملك3175

263ميرنا عياد اسرائيل ابراهيم3176

186.5نجاه احمد محمد ابو المجد محمد3177

267ندا احمد صبر جميل محمد علي3178

176 من 43صفحة 



164نرمين احمد عبد العزيز سليمان3179

200نسرين فرج عبد هللا ابراهيم3180

239نور محمود محمد احمد احمد3181

181نورهان هيثم سمير ابراهيم3182

273هاله محمد السيد محمود3183

249هنا احمد عبد هللا صيام احمد3185

265هنا احمد محمد حسن الشناوي3186

153.5يارا محمد صالح الدين عبد الرحمن3187

احمد عبده ع بنات
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179احالم البدري حلمي بدوي ابراهيم3188

192.5اسراء ابو ضيف صابر احمد3189

235.5اسراء احمد محمدين طه السمان3190

198اسراء عطا احمد عبد الحليم عوض3191

144.5اسماء احمد محمود بهيج محمد3192

236اسماء السيد عبده معوض3193

258االء ماهر فهمي محمد خليفه3196

250االء محسن علي احمد علي3197

154االء محمد رضوان احمد حمام3198

158.5امنيه فريد سعيد فرج ابراهيم3199

197اميره نصر الدين كامل صادق3200

235انجي عبد الناصر سعيد عبد المنعم3201

225.5ايمان عبد النبي احمد خضاري3202

240ايمان محسن علي احمد علي3203

249ايه اشرف عبد العاطي سليمان عبد3204

191.5ايه محمد ناصر عباس عبادي3206

260بسمله احمد امين احمد3207

180بسمله احمد علي احمد3208

193بسمله سيد ابو الوفا محمد3209

188بسمله محمد رمضان مرسي3211

188بسمله محمود دسوقي احمد محمود3212

189بسمله محمود سويلم محمود3213

207.5بسنت سيد حموده توفيق رشوان3214

147بسنت عبد اللطيف حسن حسين سالم3215

164بسنت علي رضوان السمان3216

214تقى سيد احمد احمد3217

169.5جنى سمير عبد المنعم عبد السالم3218

191حبيبه بهاء الدين عربي فواز3219

190حبيبه حامد محمد حسين العسكري3220

205.5حبيبه حربي حجاج النوبي3221

147حبيبه رضا محمد عبد المقصود حسن3222

159حبيبه رمضان خلف هللا محمد محمد3223

188.5حبيبه سيد محمد علي3224

221.5حبيبه عبد الوهاب احمد جاد الرب3225

202.5حبيبه محمد عبد الوهاب امبابي3226

204حنين سعيد يوسف سعيد3227

154حنين شعبان محمد مرعي محمد3228

202.5حنين عدنان علي هالل3229

264داليا محمد علي فهمي3231

210.5دنيا علي غريب علي احمد3232

189دنيا كمال قاعود برسوم3233

217.5دنيا محمد احمد عبد الرحيم سيد3234

182رحمه احمد حسن عبد المجيد3235

166رحمه جمال عبد هللا احمد3236

161رحمه صالح بدري احمد مصطفى3237

255.5رضوى رمضان عبد الرجال سليم3239

228.5رضوى غريب نواس علي عبد العال3240

262رقيه رمضان خلف السيد3241

173رقيه محمد الحضري محمد رمضان3242

254روان ايمن محمود عبد الرحمن3243

192.5روان عاشور حمدان ابراهيم3244

218.5روان علي محمد علي احمد3245

230روان فرج عبد النبي عبد المجدي3246
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248روان محمد احمد حسن3247

269روان محمد احمد محمد3248

267روان محمد عبد الموجود عبد الرحمن3249

184.5روضه عادل صابر حامد اسماعيل3250

267رؤى محمد سعد رفاعي3252

241.5رويدا محمود حنفي محمود3253

236زينب احمد غريب احمد حسين3254

156زينب فتوح احمد صبره3255

251ساره بدوي احمد ابراهيم3256

235ساره رضا عبد العاطي سليمان3257

260.5ساره عصام مسعود ماجد3258

211ساره مصطفى احمد مصطفى3259

155سلسبيل بهيج محمود بهيج3260

210.5سلمى احمد باشا عبد الرحيم علي3261

161سلمى احمد حسني حامد شافعي3262

240سلمى احمد محمد ابراهيم3263

179سلمى حسن فهيم يوسف3264

236سلمى رضا عبد العاطي سليمان3266

157.5سلمى عاطف عيد توفيق3267

198سلمى محمد صبحي شلبي3268

222.5سلمى وجيه محمد عبد الرحمن عبد3269

213سما محمود السيد امين محمود3270

237سميه ياسر سيد محمود علي3271

172سهير احمد يسن محمد3272

259.5شاهنده جمال ابو القاسم بهجات3273

264شروق الضيفي عبده حسن محمد3274

210شروق محمد سابت عبد اللطيف3275

241شمس اسالم جمال احمد عبد الرحيم3276

267شمس الضيفي عبده حسن محمد3277

263شهد ابو عمره ابو المجد عبد اللطيف3278

199شهد احمد ابو الوفا احمد3279

193.5شهد السيد محمد علي3280

156شهد حربي سليم عبد الرحيم3281

223شهد حسين احمد محمود حامد3282

226شهد حمدان علي حمدان3283

146شهد ربيع محمود محمد3284

246.5شهد سعيد محمد السيد رضوان3285

177شهد سيد حموده توفيق رشوان3286

174شهد عاطف عيد توفيق3287

198شهد عصام ابو القاسم حسين شحات3288

209شهد عماد ابراهيم عليوه ابراهيم3289

189شهد غريب محمد وجدي3290

262شهد محمد احمد عبد القادر3291

220شهد محمد فؤاد احمد مصطفى3292

141شهد محمد فوزي محمد3293

269شيماء خالد محمد كريشه وهبه3294

257شيماء رفاعي محمد محمد3295

181شيماء سالم محمد برغوث3296

175شيماء شريف محمد احمد رشوان3297

187.5ضحى االمير نوبي جمعه مرسال3299

209ضحى ايمن اسماعيل محمد3300

271ضحى محمد ابو المجد سليمان احمد3301

220.5عال كمال سيد محمد3302

232فاطمةالزهراء خالد محمد عبد العال3303

223فاطمه احمد صابر سيد احمد3306

196فاطمه الطيب احمد محمد حامد3307

186فاطمه بركات محمد احمد عبد اللطيف3308

265.5فاطمه حسين عبد المنعم حسين3309

197فاطمه سعيد محمد ابراهيم3310

218فاطمه عادل سيد فرج احمد3311

200فاطمه علي محمد حميد3312

250فرحه محمد علي محمود السيد3313

190كريمان حماده كامل علي3314

167ليالي محمد السيد عبد اللطيف3316
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187ليلى اشرف محمد عبده غريب3317

264ليلى محمد رضوان محمد رضوان3318

144مريم حسين شوقي ربيع3321

230مريم عاطف محمود محمد3322

270مريم عالء بركات عبد الرحيم علي3323

144مريم مجدي عبده علي عبد العال3324

185مريم محمد خضاري حفني3326

225مريم محمد غريب جمعه3327

154.5مريم محمود عبد الحافظ السيد3328

148مريم نصر نصر الدين محمد3329

254مريم وائل عبد المحسن عبد العزيز3330

152ملك احمد محمد السيد3331

164ملك اشرف محمد عبد الرحيم محمد3332

152ملك حسام الدين السيد عشماوي3333

222.5ملك غريب علي اسماعيل داود3334

142ملك مجدي محمد السيد علي3335

156.5ملك مصطفى سليمان عطوه3336

233ملك وليد محمد توفيق احمد3337

146منة هللا احمد عبد الموجود عبد3338

219منة هللا احمد عطا ابو ضيف3339

258منة هللا محمد ابراهيم محمد سالمه3341

226منة هللا محمد اسماعيل محمد عبد3342

161منة هللا محمود حسن احمد3345

179منه غريب رضوان السمان3346

269منه يوسف سعد محمد3348

222منى صالح امين محمد المنايلي3349

197مي جمال جابر قاسم احمد3350

267مي عبد الغني احمد السمان عبد هللا3352

151ناديه مصطفى عبد الحميد عبد الفتاح3353

142نانسي محمد السيد احمد مرسال3354

249ندى تامر عبد العزيز محمد3355

253نسرين محمد ابراهيم عبد المبدي3356

170.5نور هاني زغلول محمد السيد3357

140.5نورا مصطفى عبد الرحيم زيدان3358

164.5نوران فوزي سعيد زين العابدين3359

199نورهان اشرف محمد مصطفى محمد3360

248نورهان انور سعد انور ابو الحسن3361

199نورهان مرجان فايق مرجان جاد3362

157نورين ناصر السعيد محمد السيد3363

167نيفين محمد عبد الهادي عبد الصادق3364

208.5هاجر احمد الصغير علي فتحي3365

256هاجر الجزيري عبد القادر محمد3366

188هاجر السيد عباس محمود عبد الحميد3367

232.5هاجر امجد عبد الحليم علي محمد3368

258هاجر بدوي احمد ابراهيم3369

170هاجر عادل محمود مسعود محمد3370

141هاجر معروف عبد السالم عبد العاطي3371

159هاله السيد محمد علي السيد3372

233هبه احمد محمد احمد3373

168.5هبه حسن محمد محمود3374

227هبه محمد عبد ربه سالم3375

143هدى محمد ابو بكر عمر محمد3376

153هويدا محمود بشير احمد علي3377

147ورده محمود جابر ابراهيم3378

255وسام العبد عبد العظيم خلف هللا3379

238.5وئام العبد عبد العظيم خلف هللا3380

223يارا محمد ابو الحمد محمد3381

197.5يوستينا هاني عبد هللا فام3382

األمل ع بنات
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255اسراء السيد محمود محمد جمعه3383

196اسماء ناجي محمد فقير3385

191اميره اشرف ربيع محمد حسين3387
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159امينه السيد محمد احمد ابو العنين3388

162ايمان يحيى محمد حسن3389

159ايه ابراهيم يوسف محمد فرغلي3390

186ايه جوده فرج جاد3392

262ايه ربيع حسني عبد هللا حسن3393

160ايه سعيد محمد اسماعيل دعبس3394

156بسمله حاتم حسن محمد3395

246بسمله حسن جالل السيد غريب3396

237بسمله رشاد محمد ابراهيم محمد علي3397

190بسمله مجدي حسين عبد الحميد3398

263بسمله محمد عبد هللا ربيع3399

258.5بسمله محمد عفيفي جوده شحاته3400

264بسمله ممدوح علي السيد3401

255جاسمين محمد علي محمد علي3402

250.5جنى الحسين فتحي حمدي3403

266جهاد علي رجب محمد3404

236حبيبه اشرف حسن احمد3405

150حبيبه حسن حسن عبد الهادي محمود3406

180.5حبيبه كمال عوض هللا سيد مهدي3407

230حنين خالد جاد الحق محمد3408

210حنين صالح رمضان محمد3409

182.5حنين محمد سيد محمد3410

201.5حوراء سعيد سعد سعيد ابراهيم3411

152.5دعاء حسن السيد مصطفى3412

243.5دينا مدحت محمد عبد الرءوف3413

258رحمه عمار محمد محمد محمد3414

251.5رقيه احمد رشيدي حسين محمد3415

268.5رنيم محمود محمد عبد الهادي3416

265.5روان ايمن محمد حامد ابو زيد3417

260.5روان حسن محمد نور الدين3418

246.5روان عرفه ابراهيم علي محمد3419

232روان محمد محمود مصطفى3420

259روان مصطفى سليم ممدوح ابو3421

184روتانا عاطف وحيد بنداري3422

179ريوان عبد هللا محمد محمود3424

232.5ساره احمد محمد علي3425

267ساره حسن عبد الوهاب جاد المولى3426

269.5ساره سالمه محمد سيد3427

258ساره عماد احمد السيد ابو زيد3428

268.5سالي محمد محسن محمد امين3429

155.5سعاد حسن حسن عبد الهادي محمود3430

240سلسبيل حماده علي دسوقي عبد هللا3431

235.5سلمى عبد الستار محمد علي3432

259سما محمد محسن محمد امين3433

214.5سما محمود احمد عطيتو محمد3434

214سندس احمد فرج نصر هللا3435

275.5سندس ايمن ابو الفضل يوسف3436

267سندس محمد محمد احمد محمد3437

263سهيله حمدي محمود محمد سعيد3438

241شروق سعد محمود مصطفى الحشاش3439

197.5شمس محمد مصلحي طه مصلحي3440

254.5شهد احمد ابراهيم عبد هللا3441

226شهد احمد عبد الخالق سيد3442

263شهد رمضان حماده حسين داود3443

255شهد طارق عبد هللا عبد الوهاب3444

249.5شهد عادل هريدي بخيت درويش3445

242.5ضحى اشرف عبد العزيز ابراهيم فرج3446

261ضحى حامد علي منصور3447

170.5ضحى رضا جابر عبد العزيز ابراهيم3448

251ضحى محمد غريب حنفي محمود3449

220ضي ايمن محمد رزق3450

217.5فاطمه محمد محمد محمود جاد3452

260فاطمه محمد محمد مصطفى عبد3453

217.5فجر سعد محمود مصطفى الحشاش3454
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235فرح محمد السيد محمد الحفني3455

224لبنى عبد العزيز علي محمد عبد3456

233مريم بكر السيد ابو زيد سالمه3457

199مريم حسين محمد سليمان3458

260.5مريم خالد احمد جالل3459

251مريم رضا محمد بكر3460

257مريم رمضان علي احمد محمد3461

249مريم طه عبد المجيد طه خليفه3462

246.5مريم عصام البدري عزقالني3463

241مريم محارب شنوده بطرس3464

250.5مريم ناصر عبد هللا محمد3465

236مريم يحي السيد احمد عباس3466

248مريم يحي علي عبد السالم3467

244.5ملك احمد علي محمد ابراهيم3468

246ملك عبد الحميد فاروق عبد الحميد3469

222.5ملك مبارك محمد عباس عوض3470

182ملك محمد احمد بليو شحات3471

236منة هللا رأفت احمد فرحات3472

244منة هللا محمود محمد احمد3473

266منه ابراهيم عبد العزيز طلب محمد3474

273منه ابراهيم محمد ابراهيم احمد3475

238.5منه سامح محمد عبد الصمد3476

264.5منه فتحي يوسف مصطفى3477

163منى احمد عبد الحميد محمد عيسى3479

176منى محمد محمد محمود جاد3480

208مها اشرف عبد المقصود محمد3481

257.5مي احمد عبد الرسول جاد الكريم3482

157ميار محمود رفعت عابدين3483

220ميرنا احمد عبد هللا رفاعي3484

259.5نجالء عماد حمدي محمود3485

239.5ندا محمد حسن عبد هللا3486

154.5ندا محمود عبد هللا لبيب عبد الحليم3487

199ندى وليد احمد محمد3488

197نعمه محمد يوسف محمد3489

246.5نواره هشام السيد عبده الحريري3490

270.5نور احمد زيدان احمد محمد3491

259نور ايهاب حسن محمود3492

271.5نوران خالد احمد محمد احمد عمر3493

239نوران رمضان جابر ربيع محمد3494

179هاجر احمد محمد احمد حامد3495

229هاجر سامح سيد محمود3496

197.5هاجر محمد ابو زيد عبد هللا محمد3497

145هبه عطيه عزب اسماعيل عطيه3498

143وفاء سامح حمدي السيد3499

173.5وفاء عصام الدين محمود ابراهيم3500

177يارا محمود رفعت عابدين3501

الزهراء ع بنات

23

المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

263ابتسام احمد عبد اللطيف احمد3502

178اسراء اشرف عبد الحميد عبد الرحمن3504

228اسراء عادل علي محمد3505

267اسراء محمد عبد اللطيف احمد3506

229.5اسماء احمد محمد عليوه سليمان3507

211االء احمد عاطف محمد عبد الرحيم3510

214االء عثمان ابو الوفا مسعود3512

181.5االء علي سالم علي3513

170اماني احمد محمد السيد عبد الرحمن3514

140.5امنيه نصر الدندراوي عبد هللا3515

211.5اميره حماده عنان محمد حسن3516

144انصاف صالح محمد علي3517

174ايه محمد السيد محمد3518

163بسمله رفاعي ابو اليزيد عبد الرجال3519

273بسمله عاشور محمود محمد بخيت3520

176 من 48صفحة 



238بسمله عربي محمدين محمد3521

216.5بسمله علي محمد علي3522

269بسمله علي محمد مصطفى3523

255.5بسمله محمد صالح احمد3524

149.5بسمله محمد مصطفى محمد معروف3525

216.5بسمله وائل عبد العزيز حربي3526

191بسنت السيد البدوي محمد محمد3527

166.5بسنت عالء مختار علي3528

213بسنت مجدي شوقي غمري3529

165تسنيم ابراهيم بخيت بغدادي3530

175تسنيم تامر محمد شاطر عبد القادر3531

246جنات صالح غريب محمد3532

145حبيبه سليمان سليمان احمد3533

195حبيبه عبد المنعم محمد جعفر3534

193حبيبه علي حميد علي3535

149حبيبه ماهر عبد الحميد جوده برعي3536

158.5حبيبه محمود حسام الدين عبده3537

261حنين ممدوح مصطفى محمد مصطفى3539

161.5دعاء محمود احمد محمد3541

207دنيا طارق خليفه نور الدين رضوان3542

149دينا السيد سمير عبد الحميد3543

223.5دينا هاني حسن محمد3544

237.5راويه علي محمد سعيد3545

179رحاب محمود عباس محمد ابو طالب3546

276رحمه عبد الجواد زكي نجدي جابر3548

249رحمه عبد الرحيم عبد الجواد محمد3549

208رضوى ابراهيم مصطفى ربعي3552

270.5رقيه محمد ابو الحمد السيد سليمان3554

235رميساء عالء محمد مصطفى3555

181روان احمد ابو المجد محمد3556

240روان اسامه محمود احمد محمد3557

215روان صالح ابو زيد علي3558

275روان وليد محمد عبد السالم عبد3559

221رودينا فرج محمد سيد اسماعيل3560

213روفانه تامر ماهر معوض صليب3561

248روفيده محمد عبد هللا امام محمد3562

158رويدا احمد محمد محمد محروس3563

210ساره شعبان جاد الرب اسماعيل3565

251.5ساره محمود حسين فتيح3566

272سلمى حسن محمد رشيد3568

262سندس حماد السيد احمد علي3570

177سهيله اشرف مغربي عبد السالم3572

232سهيله طارق جابر عبد المبدي3573

216شروق سعدان رشاد رياض3574

201شروق صبحي علي رضوان3575

267.5شروق علي عبد الراضي فواز3576

162شهد طارق سعد احمد3577

242شهد عبد العال رمضان حسن احمد3578

196شهد فوزي عمر عبد الرحيم3580

256شيماء عباس ابو المعاطي محمد3581

232شيماء عبد هللا محمد عبد هللا3582

258ضحى عصام عبد الحميد عبد هللا3584

208عائشه تامر محمد عبد القادر3585

257غاده صابر محمد احمد ابراهيم3586

247فاطمه احمد جالل عبد الحميد3587

254فاطمه عصام عبد الجواد محمد3589

239فاطمه ناصر سيد احمد فرغلي3591

199فوزيه احمد رضوان زيدان3593

161مروه هنداوي عبد الموجود عبد هللا3595

258مريم ابو الحسن احمد عبد هللا3596

251مريم السيد احمد محمد3597

182مريم خالد محمد عبد المبدي3598

186مريم سيد عبد هللا محمد3599

194.5مريم علي عبد المنعم توفيق3600

176 من 49صفحة 



274.5مريم محمد الشيمي السيد محمد3601

257مريم محمود احمد ابو زيد3602

277مريم محمود رمضان يوسف3603

196.5ملك حمدي محمود فكري3604

233ملك عادل نصر الدين بركات3605

242.5منة هللا اشرف محمد سيد3606

216منة هللا رمضان سعيد حسين3607

153.5منة هللا ناصر غريب عبد الحميد3608

265منه خالد محمد عبد النعيم3609

224.5منه طارق عباس الصغير احمد3610

253.5منه طارق عبود احمد محمد3611

244منه عبد العزيز محمد شفيق3612

272.5منه علي علوي محمد3613

249مي اشرف حمدي محمود3614

252مي محمد سعيد عبد الوهاب مصطفى3615

245.5مي محمد عبد الاله عبد الرحمن عبد3616

275.5ندا فوزي يوسف عبد العال موسى3617

271ندى شهام شحاته محمد3618

262.5ندى محمد حسانين احمد حسانين3619

213.5نورين عباس فتحي عباس3620

240هاجر ربيع محمد فهيم3621

221هاجر غريب عبد العزيز احمد3622

204هبه غريب حسين ابو زيد عيسى3623

152هدى احمد حسن مصطفى3624

199.5هند عوض هللا علي ابو بكر3625

147وعد نبيل حسين عبد الرازق3626

174ياسمين اشرف حسن سالمه محمود3627

السادات ع بنات
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278اروى احمد ابراهيم فرغلي3628

253اروى جمال محمود محمد3629

202اروى عاطف امين عبد المنعم3630

182.5اسراء حسن محمد غريب خليل3631

268اسراء محمد محمد احمد عوض3632

267.5اسراء محمد محمود احمد3633

185اسماء احمد السيد علي عبد العال3634

196.5اسماء احمد انور ابو المجد3635

241اسماء احمد عبد المقصود محمود3636

254.5اسماء اشرف الشافعي محمد3637

257اسماء السيد عبد العال احمد3638

198.5اسماء حسن عبد العاطي احمد عطيه3639

250.5اسماء غريب عبد المنعم شحاته3640

183.5اسماء محمد علي عبد الرحمن3641

163.5اسماء نصر عبد الفتاح احمد ابراهيم3642

260.5اسماء هاني محمد السيد3643

259اسمه ابراهيم السيد احمد ابو الحمد3644

221االء ابراهيم ابراهيم عفيفي3645

178.5االء احمد محمد علي نجيب3646

221.5االء انور السيد عبد المعطي3647

238االء جمال عبد هللا عبد الراضي احمد3648

244االء خلف عبده محمد3649

222.5االء سامي السيد محمد محمد3650

235.5االء عصام فتحي محمد عبد السميع3651

232االء مجدي امين عبد الرحمن3652

221.5االء محمد منصور عبد المبدي3653

264االء هاني رمضان عوض3654

243.5الشيماء حمدي حسن عبد هللا3655

239.5اماني سيد كامل مصطفى محمد علي3656

261امل الجعويني محمد محمد السيد3657

240.5امل فولي محمد اسماعيل محمد3658

260امنيه هاني لطفي الشافعي حموده3659

174اميره حمدي حسين محمد حسين3660

212.5اميره ناصر سيد فكري علي3661

176 من 50صفحة 



265اميمه ابراهيم محمد محمد سليمان3662

271ايمان سعيد سليم محمد علي3663

256ايمان عادل احمد محمد اسماعيل3664

192ايه احمد السيد علي عبد العال3665

261.5ايه اسامه محمد ابراهيم ابراهيم3666

201.5بسمله احمد ابراهيم المغاوري عبد3670

143بسمله ايمن عبد الهادي عباس محمد3672

228.5بسمله ايهاب منصور محمد محمود3673

186.5بسمله رجب كامل حامد عطيه3674

249بسمله سيد علي محمد3675

245بسمله صابر احمد بيومي3676

181بسمله صبري يوسف علي يوسف3677

261بسمله محمد احمد عبد الرحيم3678

251.5بسمله محمد عبد الراضي فرغلي3679

246بسمله محمد علي علي3680

155بسمله محمد قاسم احمد3681

166بسمله محمد محمود عبد الاله3682

214بسمله محمود السيد محمود3683

262بسمله هشام محمد سمير السيد محمد3684

248.5بسنت سمير ميخائيل وديع3685

257بسنت محمود محروس محمد سالمان3686

176بسنت مصطفى احمد محمد محمود3687

195تسنيم سيد احمد غانم غانم3688

244تقى حسيني احمد موسى احمد3689

250جنات محمد يوسف مهنى3690

168حبيبه احمد السيد محمد3691

229.5حبيبه احمد جودي منصور عز الرجال3692

228حبيبه السيد متولي مصطفى3693

249.5حبيبه القيسوني ابراهيم الطوخي3694

162حبيبه جمال محمد محمد سليمان3695

224.5حبيبه سيد كمال طه محمد3696

169حبيبه صابر فتحي عامر3697

254حبيبه عبد الرحمن فوزي عبد الرحمن3698

172حبيبه عبد النافع محمد احمد3699

259حبيبه عصام محمد عمر عبد الباقي3700

149حبيبه عوض حسين حسين عوض3701

226حبيبه كامل محمد كامل3702

197.5حبيبه محمد عبد الكريم دياب3703

161حبيبه محمد يوسف تمام3704

207حفصه محمود عبد السالم جاد كريم3705

176حنان عادل محمد السيد3706

216حنين هاني فتحي محمد3707

257خلود محمد صبري احمد3708

192دعاء عادل صديق عمر3709

158دنيا احمد محمد حسين غالب3710

149دينا جالل حسن احمد جاد الحق3711

239.5رانيا ربيع شعبان مرزوق3712

141.5رحمه السيد عبد الرحيم رمضان3713

209رحمه جابر صبري عبد الغني3714

157رحمه حمدي علي محمد احمد3715

247رحمه طارق النادي الهادي النادي3716

220رحمه غريب عادل محمود احمد دهب3717

186رضوى اشرف احمد علي3718

252رقيه حسن مصطفى حافظ3719

255رقيه علي عبد الفتاح حسن3720

260.5رقيه محمد فاروق جندي3721

266رنا احمد صبري شعبان3722

152رنا ناصر عبد هللا عبد السميع3723

178روان احمد صبري شعبان3724

153روان حازم محمد فهمي عرفات3725

246روان وليد سعيد منصور علي3727

177.5روان وليد عبد التواب علي محمد3728

257روان ياسر فتحي يحي عطيه3729

163روايدا طلعت عبد الحميد تهامي3730

176 من 51صفحة 



181روضه صابر جبريل حسن حسين3731

277ريم رمضان محمد حسين محمد3733

203زينب وليد عبد المغني عبده حسانين3734

231ساره بباوي رضاني تامر3735

227.5ساره خالد عبد الحميد محمد ابراهيم3736

189ساره غريب مرجان محمد مرجان3737

149.5ساندي فوزي غريب فوزي رمضان3738

185سجود سيد نشأت مصطفى محمد3739

216سلمى جمال مختار عطا3741

271سلمى خليل سليمان حمدان حميد3742

210.5سلمى محمد عبد الحميد محمد احمد3743

210سلمى محمد عبد العزيز محمد3744

256سلمى مصطفى رجب السيد محمود3745

264سما محمد علي محمد مرسي حسن3746

262سندس حسام صالح رفاعي محمد3747

244سندس سمير سيدهم جاد الكريم علي3748

266سندس ميهوب شكري عبد الفتاح3749

216سها السيد فاروق عبد الحكيم3750

184.5سيمون رفعت رشدي حكيم سالمه3751

143شروق احمد ابو الحسن خلف هللا3752

151.5شروق الطيب الشمادي الطيب ابراهيم3753

244شروق جاد عبد هللا جاد محمد3754

155شروق فهد الطيب عبد اللطيف3755

216شروق محمد عبد النبي قاسم3756

186.5شروق هاشم فتحي هاشم3757

193شهد احمد عبد الحليم محمد3758

155شهد احمد عبد الاله علي3759

201شهد اشرف مرسي محمد3760

170.5شهد شعبان عثمان حسين3761

225.5شهد طه احمد طه عبد الحميد3762

229شهد عنتر زكي طسوم3763

250شهد محسن محمد يونس محمد3764

173.5شهد محمد جبلي منيفي3765

253شهد محمد حمدي محمد محمد فياض3766

277شهد محمد عبد هللا مصطفى عبد هللا3767

206شهد هاني سعيد امين اسماعيل3768

190شهد هاني علي قطب فضل هللا3769

261شهد ياسر محمد كامل محمد3770

206.5شيماء اسامه علي احمد3771

251شيماء اشرف محمد عبد المجيد3772

198شيماء شعبان هاشم مدكور3773

176.5شيماء محمد رفعت عبد الرحمن3774

168.5صباح عبد الحميد سعيد عبد هللا علي3775

176.5ضحى رمضان عبد الحليم محمد3776

251عائشه احمد الدكروني مسلم محمد3777

198عائشه محمد عوض مكي خليل3778

263عال احمد قرني احمد المسلماني3779

179فاطمةالزهراء محمد محمد حلمي3780

186فاطمه احمد محمد صالح3781

257.5فاطمه خليل محمود كمال الدين خليل3782

170فاطمه سيد عبده محمد مصطفى3783

226فاطمه شعبان محمد عبد السالم3784

187فاطمه عاطف ابراهيم محمد3785

251فاطمه محمد محمود لطفي السيد3787

155فاطمه مسعود كامل عبد العظيم عبيد3788

208.5فاطمه ناصر احمد عواد3789

225.5فرح انور احمد انور3790

227.5فرح ماهر محمد محمد3791

270فرح محمد شرقاوي علي3792

246فرونيا عزت عبد المسيح فرج3793

150قمر محمد عبد الرحمن عطيه عبد3794

253مارتينا ايمن نعيم موسى يوسف3795

246.5ماريا سعيد شنوده سيله عبد الشهيد3796

267ماريز ماجد منصور ميخائيل3797
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273مروه مدحت عبد الاله عبد الجليل3798

157مريم احمد حلمي محمد3799

220.5مريم احمد محمود حسن النعيمي3800

264.5مريم اشرف علي محمد احمد3801

273مريم حسن عبد المولى دياب حجازي3802

245.5مريم خالد توفيق جاد الكريم3803

235مريم صالح احمد علي3804

172.5مريم عاطف ماهر سليم عبد السالم3805

215مريم عبد الناصر عبد المعطي ابراهيم3806

146.5مريم عمرو احمد السيد احمد3807

181.5مريم غريب محمدين موسى3808

259.5مريم كرم فتحي علي3809

222.5مريم محمد صالح محروص سيد3810

210مريم محمود سالمه حسين محمود3811

241.5مريم محمود محمد احمد3812

172.5مريم ممدوح عثمان حسن3813

140ملك احمد محمد السيد محمد3814

197.5ملك اشرف رمضان عبد العظيم3815

199.5ملك محمد رمضان حسن3816

170ملك محمد سعيد عبد الفتاح3817

238منة هللا اكرامي علي محمد عبد المنعم3819

158.5منة هللا السيد محمود حامد3820

175منة هللا ايمن عبد المنعم عبد هللا3821

200منة هللا ايمن محمد شعبان3822

272منة هللا حسن احمد محمد سليمان3823

168.5منة هللا رمضان عبده سيد3824

151منة هللا غريب عابدين عبد اللطيف3825

154منة هللا محمد السيد محمد الصغير3826

156منة هللا محمد عوض السيد3827

189منة هللا ممدوح حسني احمد3828

227منه احمد محمد احمد محمد نور3829

267منه حسن شحاته مبارك3830

159منه سيد محمد عبد اللطيف3832

233.5منه شوقي السيد جوده3833

157منه محمد جابر حسن3834

246مها محمد محمد ابراهيم3836

241مهرائيل سعيد امين بنيامين ونس3837

205.5مي علي صالح حسن صالح3838

234ميار محمود محمد جاد الرب3839

181ناديه رشاد مصطفى خليل3840

173نجالء خميس محمد عبد الغني محسب3842

148ندا حسن سيد بغدادي3843

188ندا عبد الخالق نوبي احمد محمد3844

192ندا عبد الرحيم طعمه عبد الرحيم3845

192.5ندا محمد احمد محمود3846

227.5ندا ممدوح سالم عبد العزيز3847

247ندى احمد محمد السيد3848

219ندى عادل ابراهيم احمد ابراهيم3849

179ندى مجدي ابراهيم حسين3850

209ندى محمد ابو السعود طه ابو السعود3851

171ندى محمد خميس احمد محمد3852

265.5نرمين عالء الدين ابراهيم امين3853

203نسمه امبارك محمد مغازي عبد هللا3854

267نور سليم عبد الكريم خليل عفيفي3855

219نور علي حسين علي حسن3856

168.5نورا جابر حسن فاوي3857

221نورا محمد محمود محمود3858

248نوران عبد الحكيم ابراهيم صالح3859

167نوره محمود رفاعي محمود3860

264نورهان ايمن فتحي يحي عبد النبي3861

168نورهان حسين السيد عطيه السيد3862

260نورهان محمد عبد هللا محمد ابراهيم3863

215نورهان مصطفى عبد هللا عبد العزيز3864

208هاجر احمد محمد ابو المكارم3865

176 من 53صفحة 



175.5هاجر حربي محمد جاد الرب3866

253.5هاجر غريب ابو الحسن احمد محمد3867

228.5هاجر محمد عبد الرحمن محمد3868

243.5هبه سالمه احمد علي محمد3869

174هبه عبد اللطيف حسن السيد محمود3870

217هدير ابراهيم صديق عبد المحسن3871

198هدير علي محمود احمد زيدان3872

201.5وسام ابراهيم ابو الفتوح ابراهيم3873

191.5وفاء احمد حسن حامد3874

241والء عالء جوده سليمان3875

227.5يارا عصام ابراهيم سليمان الفرجاني3876

173.5ياسمين محمد احمد عبد الراضي3877

205ياسمين منتصر محمود علي3878

202ياسمين هريدي شلقامي هريدي3879

السيدة زينب ع بنات
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151.5اسراء احمد حسن حسانين3880

275.5اسراء قاسم محمود عبد الرحمن3881

239.5اسراء محمد حسن عقيلي حسن3882

261اسماء احمد عثمان محمد3884

183.5اسماء شاذلي فاوي حسنين3886

202اسماء محمود احمد محمد3887

270االء احمد غريب جمعه عبد الرحمن3888

250االء محمد سعد اسماعيل3889

234االء محمد عبد الصمد عبد العزيز3890

228امل مكاوي سعد سالم صبره3891

173.5امنيه وحيد حامد عبد العزيز امام3892

140اميره السيد سعيد محمود3893

213.5اميره مصطفى احمد مصطفى3894

178.5ايمان فرج محمد ابراهيم عطوه3895

148.5ايمان محمد عبد النعيم بيومي3896

211ايه البدري محمود عمران3897

211.5ايه بدوي عباس احمد3898

142.5ايه جمال امين خضاري3899

202ايه رجب محمد الراوي رضوان3900

270ايه طارق رمضان محمد3901

189.5بسمله ابراهيم ابراهيم عبد المتعال3902

179بسمله اسماعيل محمود محمد حمدان3903

226بسمله سعد فهمي عشماوي3904

158بسمله عبد المبدي فاروق عبد المبدي3905

173.5بسمله عبد النعيم فرج عبد الرحيم3906

267بسمه حسين محمد حسين3908

178بسمه سيد محمد متولي خلف3909

279.5تسنيم احمد محمد محمد احمد الصياد3910

233تقوى تامر السيد عبد الغني3911

202تقى حنفي محمد محمد احمد عالم3912

264تقى محمد حسين عويضه3913

225.5جنا عصام عباس احمد محمد3914

227جنه خالد امين محمد3915

248جهاد سيد عباس محمد محمود3916

224جهاد مدحت زكي زكي مصطفى3917

279حبيبه احمد حسين محمد3918

242حبيبه السيد عطيه جوده حسن3919

209.5حبيبه خالد علي محمود عويس3920

156حبيبه رمضان رضوان عبد الحافظ3921

264.5حبيبه سيد عبد العال السيد عبد3922

149حبيبه محمد ابراهيم عبد المطلب3923

267.5حبيبه محمد السيد العربي عبد الكريم3924

238.5حبيبه محمد بدري محمود3925

195حبيبه محمود محمد محمد عبد الجواد3926

268.5حبيبه ناصر محمد احمد3927

229حبيبه ناصر مصطفى محمود السيد3928

183حبيبه يوسف علي السيد علي3929

176 من 54صفحة 



257حفصه عنتر عبد الحميد بطيخ همام3930

233.5حنين احمد عبد الاله علي محمد3931

239حنين عبد العليم محمود مصطفى3932

174.5حنين كرم حسن علي3933

261حنين مصطفى علي محمد علي3934

230حنين منتصر ابراهيم محمد3935

171.5حنين وليد مصيلحي شاهين3936

150.5خديجه مصطفى حسين محمد3937

176.5دنيا عارف احمد علي3939

171دينا بدوي عبد الحفيظ عبد اللطيف3940

246.5راندا رشدي السيد البغدادي3941

242.5رحمه احمد زكي فاوي3943

270رحمه ضاحي حسن سالم ابو زيد3944

269.5رحمه عبد الحكيم عبد هللا احمد نجيب3945

206.5رضا عبد العاطي احمد علي3946

176.5رضوى ابراهيم جابر احمد فرغلي3947

262رقيه احمد علي احمد3948

167رقيه عالء الجوهري فرج الهلبي3949

149روان احمد محمود سالمه شعبان3950

216.5روان رضا عبد الحليم خضري ابوزيد3951

230روان عطيتو احمد راوي3952

157روان محمد محمود احمد عبد هللا3953

184روان مسعد مسعد محمود3954

245رويدا ياسر معوض علي3955

176زينب سعد سيد محمد3956

251زينب شعبان يوسف شعبان3957

200ساره ابراهيم مصطفى احمد3958

174ساره رجب سيد رجب3959

273ساره طلعت حامد حامد العدروس3960

231.5ساره مصطفى عبد الغني مصطفى3961

155ساميه ريمون عزت جرجس مرقص3962

149ساندي مصطفى محمد بشير3963

202سعاد محمد عبد النعيم ابو طالب3964

158سلمى اشرف عبد الهادي عبد الحافظ3966

197.5سلمى عادل محمد عبد الرحمن3967

273سلمى عبود محمد حسن3968

260.5سلمى كمال حافظ حران3969

207سلمى محمد عبد العظيم عبد هللا3970

251سلمى محمد غريب عوده ابو سليمان3971

175سميه سيد سعدي احمد3972

243سندس محمد حسني احمد احمد3973

268شاهنده شريف سعد محمد3974

268شذى اسامه الباز محمد3975

219شمس منتصر عبد الحميد حسن احمد3976

273شهد احمد رجب محمد3977

238.5شهد احمد عبد اللطيف عبد الاله3978

202شهد احمد محمد فتحي محمد مصطفى3979

203.5شهد جابر عبد هللا عبد السميع3981

226.5شهد سيد حافظ حنفي3982

229.5شهد عبد الحميد مصطفى حسين3984

180.5شهد غريب محمد صالح عوض هللا3985

272شهد غريب محمد عبد الرحمن3986

276شهد محمود احمد مشري3987

196شهد ممدوح السيد مصطفى3988

155شهد منير جاد الرب جاد المولى3989

161شهد وائل سيد سليم3990

161شيرين دكتور يوسف احمد3991

255شيرين وجدي ماهر عبد الوهاب3992

254.5عائشه ذو القرنين محمد محمد زقيم3994

222.5عبير عادل محمود عبد هللا3995

192غاده يوسف عبد المنعم مرسي3996

185فاطمه السيد فرغلي محمد الغزولي3997

229.5فاطمه جابر محمد راشد احمد3998

207فاطمه حسين ابراهيم حسين3999

176 من 55صفحة 



236فاطمه سعيد ابراهيم حسن متولي4000

277.5فاطمه سعيد محمد السيد البيه4001

210فاطمه محمود احمد ابراهيم خليل4002

144.5فرح سامي محمد خطاب ابراهيم4003

279فرحه حمدي عبده سليم محمد4004

205فرحه محمد عبد الاله صديق4005

237.5كنزي محمد غريب الطوخي احمد4006

260.5مرام عالء محمد عبد اللطيف4008

159مروه البدوي ابراهيم السيد4009

267مريم ابراهيم بهجات احمد خليل4010

141مريم احمد علي السيد4011

189مريم احمد محمود عثمان حسانين4012

169مريم حسن محمد االلفي4013

146مريم عادل جوده محمد4014

199مريم عبد الحميد حلمي عبد الحميد4015

228مريم غريب محمد يوسف4016

264.5مريم كارم حسن علي4017

155مريم محمد ابو الحمد عبد الشافي4018

223.5مريم محمد عقل محمد عبد هللا4020

174مريم مصطفى عبد الحي ابراهيم4021

192مريم ممدوح محمد عبد العال4022

168ملك حماده علي رضوان علي4023

150ملك سمير سمير منصور السيد4025

184ملك محمد عبد المغني احمد ابو حمره4026

180ملك محمود محمد السيد4027

197منة هللا الحسين غريب سيد احمد4028

153.5منة هللا حمدي صابر الحمزاوي4029

213منة هللا صالح احمد خالف4030

164منة هللا عبد الحافظ ابراهيم عبد4031

250منة هللا مصطفى سامي مصطفى4032

239.5منه سامي محمد احمد4034

238منه طارق احمد مرسي علي4035

223منه عبد الرحيم مدكور محمد جعفر4036

239منه محمد طه فهمي محمد4037

224منه ياسر ابو الوفا عبد اللطيف4038

256مونايا محمد حسن عبد المحسن عبد4039

219مي عبد الناصر عوض عبد العال4040

232مي كرم عبد الحميد عبد المبدي4041

276ميار حسن محمد محمد محروس4042

179ميار طارق ابراهيم الدسوقي ابراهيم4043

258ميار محمد سالم عبد الصادق4044

250ميرنا يحي سعد بشير4045

266نادين احمد كامل احمد4046

185.5ناديه تيسير صابر فخري4047

219ندا اشرف حسن محمد4048

243ندا عبد الفتاح سيد مبارك اسماعيل4049

157ندا محمد عبد الرازق محمد4050

248ندا محمود عبيد محمد سالمان4051

245.5ندى االمير حسن عيد محمد4052

258.5ندى حسين عبد الحميد السيد4053

203ندى شوقي صابر رشوان4054

233ندى غريب عطا ابو ضيف موسى4055

257نور ياسر محمود حسن محمد4057

247نوران احمد كامل احمد4058

250نوران عبود محمد احمد محمد4059

149.5نورهان اشرف جاد نجدي4060

160.5نورهان سمير صديق محمد عطا4061

258نورهان منتصر محمد سليم4062

227نورهان وليد محمد سعداوي4063

182.5هاجر امين عبد المقصود امين محمد4064

243هاجر بخيت محمود حميد4065

162هاجر فايز فهيم محمود احمد4066

242هدا سامي ربيع عبد هللا احمد4067

242هيام عبد التواب ابراهيم جد الرب4068

176 من 56صفحة 



191وفاء احمد عبد الجليل عطاي4069

155ياسمين حمام محمد حسين عطيه4070

142ياسمين عبد الناصر عبد هللا عبد4071

195.5ياسمين فايز خلف احمد4072

269ياسمين محمد عامر محمد علي4073

194ياسمين ناصر اسماعيل محمد4074

161ياسمين ياسر حامد هالل4075

السيدة عائشة ع بنات
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252اسراء علي علي محمد علي4076

210.5اسراء محمد قطب عطيه4077

154اسماء احمد عبد الحميد محمد4078

218اسماء حسن عمر احمد4079

140اسماء سليمان مصطفى سليمان محمد4080

171اسماء سيد محمد سليم عامر4081

260اسماء مصطفى محمد مصطفى4082

235االء اشرف عبد العزيز احمد4083

241االء محمود عطيه طه4084

148.5اماني محمد اسماعيل حسين4085

196.5امنيه ايمن محمد احمد محمد4087

161.5امنيه صالح محمد عطيتو حجاجي4088

156امنيه عالء بدري يس4089

207امنيه محمد مصطفى محمد4090

258.5اميره احمد فؤاد احمد الديب4091

157ايمان جالل خلف هللا احمد4092

234ايمان غريب عزت متولي الشنواني4093

195ايمان ياسر شحات شحات4094

207.5ايه عصام عبد العال محمد سليمان4095

237ايه عصمت ابو الحسن محمود4096

141.5ايه فتحي كامل حسن4097

200.5ايه محمود عبد الكريم جعفر4098

207.5بسمله ابراهيم عوض هللا هاشم4099

272بسمله رمضان عبد المريد عبد المجيد4100

278بسمله محمد جابر دردير4101

224.5بسمله هشام سمير فريد دياب4102

260بسمله هشام محمود حامد ابو السعود4103

141.5بسنت خالد شعبان ابراهيم4105

170بسنت فتحي عامر ابراهيم علي4106

238بسنت ممدوح نعمان احمد4107

225جنى محمد عبد الرحمن عبد هللا4108

224جهاد عالء الدين كمال عبد العظيم4109

159حبيبه امين حنيدق خليل يوسف4112

167حبيبه كارم محمود ابو طالب شاهين4115

226حبيبه كرم ضاحي سليمان4116

233حبيبه محمد فتحي غريب احمد4117

195حبيبه محمود فريد عمر4119

173.5حنين السيد شعبان ابراهيم علم الدين4121

225حنين هاني غريب بعتر بدر4122

221دعاء حماده محمود عبد العزيز مبارك4123

178.5دعاء صبحي عبد الكريم بركات4124

190.5دعاء محمد عبد هللا السيد غريب4125

199دميانه مدحت حنا عجايبي4126

274دنيا القباري عبد المجيد محمد عبد هللا4127

250دينا عالء رمضان اسماعيل4129

254رحاب السيد فريد عمر4130

207رحمه احمد عبد اللطيف حباطي4131

187رحمه جمال يسين محمد4132

229رحمه رجب السيد السيد حسن4134

156.5رحمه رضوان عبد المنعم ابراهيم4135

171رحمه شعبان عثمان السيد4136

219رحمه محمد محمدين السيد4138

161.5رحمه محمد محمود احمد4139

203رحمه ناصر السيد عوض4140
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238رضوى جمال دسوقي احمد يوسف4143

259رضوى فؤاد السيد حموده4144

150.5رضوى محمد محمدين السيد4145

224رقيه احمد محمود محمد جمعه4146

263رقيه عبد الرحيم احمد محمد احمد4147

205رقيه علي محمود احمد محمود4148

246.5رقيه محمد غريب اسماعيل4149

222رقيه محمود الطيب محمود4150

213رقيه مسعد محمد احمد عمر4151

247رقيه ياسر حسين احمد4152

246رنا عبد هللا سليم مبارك4153

152.5روان احمد راضي عبده عبيد4154

206روان اسماعيل احمد السيد4155

195روان حفني عطا حفني4156

216روان صالح مهران جاد مهران4157

155روان علي حسين خالف4158

252روان ياسر علي عبد هللا4159

150زينب كرم علي محمد4161

207.5زينب محمد عباس ابراهيم شحات4162

217.5ساره السيد حشمت الدكروني ابراهيم4164

214.5ساره رمضان الصغير احمد4165

203.5سلفانا عماد جرجس سالمه تادرس4166

158سلمى حسن عبد الرحيم السيد4167

155سلمى رشاد علي احمد محمود4168

199.5سلمى عباس سماره عباس4169

149سلمى عبده عبد الحميد علي4170

171.5سلمى علي عبد اللطيف علي قاسم4171

242.5سلمى محمد احمد علي موسى4172

142سلمى نصر غريب عبد الرحيم4173

199.5سلمى هاني احمد علي4174

159سما عبد الباسط ميهوب ابراهيم4175

194.5سما محمد عبد الحميد عبد الرحيم4176

250سماء علي سليم ابو بكر4177

160سندس اسامه عبد الرحيم عبد4178

158.5سندس خليل شاذلي خليل4179

244سندس عادل عيد احمد4180

239سهر ناصر محمد عبد الراضي4181

212.5سهيله فتحي محمد احمد4182

194.5شروق اشرف محمد محمد علي4184

229شروق غريب عبد العزيز محمد4185

254شروق محمد محمود احمد عبد المجيد4186

159شروق هاني احمد محمد السيد4187

215شهد ابراهيم حسين خليل حجاج4188

202.5شهد احمد ماهر احمد4189

186.5شهد ايمن علي عبد هللا4191

240شهد بهاء الدين محمد محمود4192

192شهد سامح محمد محمود عطيه4194

156شهد عادل احمد محمود قرين4195

181.5شهد عالء محمد حافظ4198

169شيماء احمد ابراهيم حسين4199

208صفيه عصام سعيد ابو بكر4200

265صفيه مجدي محجوب فارس4201

170ضحى ممدوح ابراهيم سالم4203

222عزه خالد حسانين احمد حسانين4205

145فاتن عبد النبي هاشم عبد النبي4206

176فاتن محمود عبد الرحيم محمود4207

228فاطمه حربي محمد جاد الرب4209

140فاطمه حسن علي حسن4210

178.5فاطمه حسن محمد حسن4211

214فاطمه حسين محمد احمد4212

195فاطمه عباس حسانين احمد حسانين4213

162.5فاطمه عماد ابو الحمد احمد4214

241فاطمه محمد غريب جاد الرب4215

153.5فاطمه وليد محمد السيد4216
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253فرح اشرف غريب سالم4217

148قمر خيري فوزي عثمان عبد هللا4218

150كنزي فتحي عادل فتحي سليم4219

177.5مروه جمال محمد احمد4220

146مريم احمد بالل محمود بالل4221

248مريم احمد محمد احمد سيد احمد4222

278.5مريم اسامه علي محمد4223

239.5مريم سعيد ابو المكارم ابو بكر4224

202مريم صبري عيد علي4225

210مريم طلعت محمد احمد4226

257مريم عادل سعيد ابراهيم4227

202مريم عبد الحميد اسماعيل علي4228

174مريم علي جمال عبد العال4229

148مريم علي عمر علي محمد4230

199.5مريم عماد بخيت بغدادي4231

257مريم كامل حسين سيد4232

197مريم محمد سمير علي4233

269.5مريم محمد عبد الواحد محمود4234

242ملك حماده شحاته محمد4235

249ملك حمدي محمد احمد4236

208.5ملك عبد الاله محمد بخيت4237

180.5منار اسماعيل حافظ شلقامي4238

202منار االمير كامل علي4239

237منال ناجح ابو الفتوح محمود عوض4240

215منة هللا طلعت محمود ابراهيم4242

173.5منة هللا عادل احمد عبد اللطيف4243

161.5منة هللا عامر اسماعيل حسن جاد4244

178منة هللا عماد نبيل علي4245

192منة هللا غريب عبد الوهاب حميد4246

252منة هللا هشام محمد عباس4247

242.5منه طلعت حسنين ابراهيم مكي4249

264منه عبيد حامد احمد محمد4250

180منه محمود حباش يوسف4252

212.5منه نور الدين علي نور الدين4253

185.5منى احمد عبد هللا عبد اللطيف4254

164منى حماده فؤاد عبد المجيد4255

246مي سعيد ابو المكارم ابو بكر4257

254مي محمد عبد الحميد محمد ابراهيم4258

213مي نور الدين علي نور الدين4259

221ندا حلمي عبد العليم علي4261

202ندا صالح عيساوي محمد4262

263.5ندى احمد عبد الحميد عبد الجواد4263

237.5ندى وائل احمد عبد هللا4265

167.5نعمه غريب فرغلي كمال4266

158.5نهى احمد غريب محمد4267

217.5نور احمد محمد حسين4268

196نور ياسر عبد العليم السيد4269

179.5نورا رمضان محمد عبد الصادق4270

174نورا محمد علي محمد4271

159.5هاجر عبد الحكيم احمد محمد4272

272.5هبة هللا اشرف قناوي محمد4273

199هدايه محمود اسماعيل احمد ابو العال4274

203.5هدى حمدي احمد موسى4275

181هدير مصطفى علي عبد اللطيف4276

230.5هند وحيد ابراهيم موسى ابراهيم4277

256.5وعد محمد حسين فرج4278

274ياسمين محمود غريب جاد الرب4279

الصباح ع بنات
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183ابتسام عادل ابراهيم ابو الفتوح4280

174اسراء احمد محمد حسن4281

230اسراء خالد جمال الدين محمد4282

226.5اسراء سيد رجب عبد المجيد4283

176 من 59صفحة 



216اسراء صالح محمد محمد عبد4284

216.5اسراء محمد محمد محمد علي4285

228.5اسراء مدحت عبد الصمد عبد الحميد4286

275اسماء احمد عبد هللا عبد هللا الكناني4287

223.5اسماء احمد محمود احمد4288

153.5االء اسماعيل السيد عبد الحميد حسين4289

203االء جمال محمد عفيفي4290

247االء محمد محمود محمد علي4291

200.5اماني عبد العليم ذكي ابو العزم4292

227اميره عالء محمد حسن محمد4293

181ايه رجب سالم علي4294

249.5ايه رضا سليم عبد الرحيم4295

232ايه محمد عبد العال رمضان محمد4296

246.5ايه محمود رمضان عبد السالم4297

263.5بسمله احمد العص امبابي عليو4298

172بسمله احمد ماهر السيد4299

256.5بسمله ايمن محمد زغلول مغازي4300

243بسمله تامر غريب محمد احمد4301

152بسمله حسن ابراهيم محمد حسن4302

177بسمله سيد محمد ابراهيم محمود4303

228بسمله غريب السيد احمد رضوان4304

205بسمله ناصر محمد سليم4305

152.5بسمله هاني عبد الرحمن محمد حسن4306

215بسنت عالء محمود حسن احمد4307

265تسنيم جابر محمد يونس احمد4308

235جهاد رمضان محمد عبد القادر عبد4309

217حبيبه ابراهيم عبد الحليم سعد علي4310

172.5حبيبه احمد محمد علي4311

274حبيبه اشرف مطاوع محمود4312

276.5حبيبه ايمن سعد محمد4313

208.5حبيبه محمد شعبان ابراهيم4314

234حبيبه محمد محمد عاشور4315

266حبيبه محمود ابراهيم محمد4316

279حبيبه ناصر محمد كتانه يحي4317

243.5حبيبه هشام عبد القادر ابراهيم امام4318

184حنين هاني عبيد عبادي4319

185حنين وليد السيد البدوي محمد حسن4320

269داليا طارق محمد حسن حسن4321

154رحمه حربي حامد اسماعيل4322

247.5رحمه محمد تهامي محمد4323

207رحمه محمود رمضان محمود4324

187رشا عاطف جوده محمد عبد المنعم4325

275رضوى السيد محمد اسماعيل زكي4326

265رغد محمد رمضان احمد سليمان4327

232رقيه احمد عبد الرازق عبد الاله4328

162.5رنا احمد عباس عبد الحميد احمد4329

271رنا غريب شحاته محمد شحاته4330

258رنا محمد العلمين عفيفي عفيفي4331

178روان حربي حامد اسماعيل4332

267روان رامي سيد محمد جرمان4333

235.5روان ربيع اسماعيل محفوظ4334

270روان محمد غريب مختار محمد4336

226.5روان نبيل احمد عبد المنعم4337

168رودينا خالد محمد نوبي الضوي4338

246روضه خالد محمد نوبي الضوي4339

266.5زينب احمد محمد محمد مرسي4341

193ساره حسن عطيه محمود4342

269ساره محمد علي محمد تمام4343

221.5سديم السيد ابراهيم محمد علي4344

242.5سلمى اسامه طلعت محمود4345

157.5سلمى بهاء الدين يسن محمد عبد4346

160سلمى جاد الرب عبد المولى محمد4347

247.5سندس طارق عبد هللا عيد السيد4349

180سندس محمد مغربي محمود محمد4350

176 من 60صفحة 



270سندس مصطفى ابو العال حسين4351

232سندس ياسين محمود احمد عبد العال4352

218شاهندا محمد صالح الدين شربيني4353

214شاهنده ياسر السيد صديق سليمان4354

245.5شهد احمد عبد الحميد فتحي4355

239.5شهد السيد محمد خليفه محمد حسنين4356

221شهد حسني كمال محمد شعبان4357

270شهد عبد الحي متولي عبد الحي4358

262.5شهد عبد العظيم مصطفى ابراهيم4359

263شهد لطفي عبد اللطيف لطفي محمد4360

243شهد محمد سليمان احمد4361

208.5شهد محمود خلف السيد4362

211.5شيماء ايمن احمد محمد السيد محمد4363

234شيماء محمد عبد الفتاح سالمه4364

276ضحى عماد جابر علي4365

158عائشه جمال عبده محمود4366

259غرام احمد محمد علي4367

259فاطمه عبده عبد الحكيم عبده4368

147فاطمه محمود محمد علي يوسف4369

236فاطمه مصطفى محمد غريب سعد4370

244فاطمه هاني عبد العزيز عبد القوي4371

209لقى احمد فوزي محمد4372

254.5مارينا فوزي دانيال بسيلي4373

213مريم ابراهيم سعد علي ابو الحمد4374

271مريم غريب شحاته محمد شحاته4377

251مريم كمال محمد كتانه4378

186مريم محمد زكي حسن احمد4379

242مريم هاني محمد متولي محمد4381

216مريم وائل شعبان احمد رجب4382

200ملك محمد ابراهيم امين4383

244ملك محمد حسين سالم يوسف4384

202ملك محمد محمود علي4385

260.5ملك وائل عبد الناصر رمضان4386

279.5منة هللا احمد عبد الوهاب علي4387

270.5منة هللا حسام ابراهيم السيد4388

181منة هللا عبد الرحيم خالوي سليم4389

238منة هللا مجدي سيد احمد محمد عبد4390

244.5منة هللا محمد فتحي محمد علي4391

253منة هللا مصطفى محمد سيد4392

228.5موده ايهاب مختار علي السيد4393

241.5موده محمد عباس محمد عبد الرحمن4394

217.5مي احمد جابر عبد الصبور4395

203مي خليل علي خليل4396

273مي سيف الدين احمد محمود4397

208مي محمد محمود حسين صقر4398

269مياده محمد رشيدي عمر4399

230مياده مصطفى كمال محمد السيد4400

215ميار محمد محمود حسين صقر4401

277ندى عبد الرءوف عبد العظيم علي4402

203ندى محمد عباس حامد4403

268ندى هشام فؤاد علي عبد الباسط4404

207.5نورهان جمال احمد السيد4406

201.5نورهان محمد حسن محمد السباعي4407

276هاجر عدلي محمود عبد الرحيم4408

164هاجر عرفه سعد الدين سليمان علي4409

165.5هاجر كرم كمال ابراهيم4410

236هاجر محمد بدوي جاد الكريم4411

210هاجر ياسر محمد فوزي محمد4412

258.5هدير احمد عبد هللا علي4413

175هدير عبد هللا احمد حسين4414

239هنا احمد عبد السالم فرج علي4415

210وعد زكريا محمد عبد المطلب السيد4416

200وعد صالح طه عبد المقصود4417

160والء ابو العزايم جاد عبد الاله4418
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218ياسمين احمد عبد الحميد حسانين4419

176.5ياسمين ايمن محمد عبد العزيز عبد4420

196ياسمين كريم احمد محمد احمد4421

المستقبل ع بنات
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199اروى محمد احمد محمد علي4422

268اسراء احمد سامي محمد حسني4423

207.5اسراء السيد عبد الرحمن عبد4424

200اسراء عطا سليم علي احمد4425

185اسماء مساعد مسعود طواب عبد4426

241امنيه السيد البدوي عبد الرحمن4427

273ايمان امجد ابراهيم زكي ابراهيم4428

173ايناس مدحت عبد هللا حسن العطار4429

268ايه سامي فراج فراج سعيد4430

215ايه وليد فوزي محمد4431

168.5بسمله اشرف ابراهيم الطنطاوي4432

240بسمله امجد عبد العليم عبد العليم4433

265بسمله محمد ابراهيم حافظ ابراهيم4434

174بسمه فتحي محمد احمد سالمه4435

252تبارك هشام احمد محمد ابراهيم4436

196جنى محمد علي عيسى4437

253جنى ناصر سمير احمد مرسي4438

177جهاد سالمه علي عويس علي4439

231جهاد عبد الحميد محمد احمد فرغلي4440

180جهاد محمد عبده محمد4441

186جومانه محمد علي صفوت عبد العزيز4442

211حبيبه شعبان الشاذلي احمد4443

271حبيبه غريب محمد عثمان4444

246حبيبه فادي محمد مصطفى محمد4445

160حبيبه محمد عبد العزيز خليل حجازي4446

193.5حبيبه محمد عبد الفتاح نصر الدين4447

244.5حنان محمد علي احمد4448

190.5حنين عالء عبد الودود محمد4449

255حنين ممدوح رشاد ابراهيم4450

184.5خديجه ياسين عبد الساتر احمد4451

156.5خلود فرج علي حسن4452

191.5داليا محمد احمد محمد عطيه4453

274رانيا علي عبد العليم احمد خالف4454

220رحمه اشرف شحات علي4455

226.5رحمه فرج زكي محمد خليل4457

250رفيده حسن عباس احمد4458

262رنا رفعت الديب صادق4459

268روان سيد حسن احمد حسن4460

163روان علي ابراهيم محمد4462

212روان محمد محمد عليوه4463

194روان ناصر احمد حسن محسب4464

215رودينا محمد احمد مصطفى محمد4465

244رودينا محمد السيد وفا سليمان4466

240.5ريم سامح حامد مطر4467

243ريهام محمد احمد السيد4468

219ريهام وليد دسوقي ابراهيم التركي4469

250.5زينب مؤمن عبد الحميد حسن4470

200.5ساره علي غريب حسن ابراهيم4471

171.5ساره وليد عراقي جاد الرب4472

269سلمى خالد عبد الفتاح بكري خضري4473

254.5سلمى علي عبد النبي محمد السيد4474

158شهد ايمن حسين محمود4475

255شهد سيد مسعد محمد4476

253.5شهد عبده محمد علي علي رشوان4477

186شيماء ابراهيم ابراهيم ابراهيم4479

247ضحى عبد الفتاح حسن احمد4480

163فاتن عوض حسن محفوظ4482

184فاطمه صابر عبده السيد4483
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168فرحه عبد الرحيم سعد عبد الرحيم4484

248مارين وجدي عياد زكي عبد المالك4485

216.5مريم احمد بركات معوض علي4486

181مريم احمد علي محمود4487

163مريم السيد دردير عطا حسن4488

251.5مريم خليل عبد المحسن محمود عمار4490

269.5مريم سيد قطب محمد4491

272.5مريم صبحي محمد صبحي4492

236.5مريم عبد هللا محمد محمود عثمان4493

188مريم محمد احمد بشاري4494

223مريم محمد خليل علي هاشم4495

227.5مريم محمود محمود السيد محمود4496

277مريم ممدوح ابراهيم علي محمد حسن4497

243ملك محمد محمود السيد4498

260منار غريب احمد فراج4499

262منة هللا احمد محمد قرواش علي4500

232منة هللا عمرو السيد احمد4501

247منة هللا محمد زكي السيد4502

171منه احمد سعيد فرج علي فرج4503

222.5منه سمير غريب علي منصف4504

175.5منه محمد محمود محمود احمد4505

214منه ممدوح عبد الرحمن احمد عبد4506

186ميار سعيد محمد سمان4507

208.5نادين محمد محمد نجيب غريب4508

265نجاه نصر حسن محمد4509

207ندا عبد المقصود محمد عبد المقصود4510

163ندا مصطفى رمضان رموزي علي4511

168ندى شلبي محمد شلبي4512

213.5ندى عربي سيد حسن علي4513

250نوال محمود محمد عطيه4514

210نور احمد عبد الودود محمد4515

215.5نور الهدى سيد جويد شحات4516

214.5نورا عطوه محمد محمد4517

267نوران محمد ابو السعود علي4518

259.5نورهان سعيد محمد مسلم4519

201نورهان محمد عبد هللا محمد عبد هللا4520

266نورهان هاني رمضان محمد4521

195.5هاجر حسام محمد جمال مصطفى4523

195هايدي صبري داود صابر محمد4524

255هدى احمد مختار مرسي4525

234.5هدى عبد الغني محمد علي جوده4526

232.5وعد اسامه محمد السمان4527

163يارا محمد سعيد سالمه حسن4528

161ياسمين احمد عبد الخالق عبد الخالق4529

258.5ياسمين محمد عطيه عبده4530

170.5ياسمين محمود شلبي عبده4531

تل القلزم ع بنات
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225ابرار رجب مبارك حداد4532

202.5اروى كامل فتحي غريب4533

273اسراء رمضان علي احمد محمود4534

176اسراء محمد السيد كريم4537

154اسماء احمد عبد الرحمن مصطفى4539

186اشرقت جمال محمد مرعي4540

170.5اصاله عارف حسن رشيدي4541

188اماني منصور احمد محمد4543

267امنيه ربيع عبد العزيز خليل4544

147اميره احمد علي حسانين السيد4547

248.5اميره محمد حمدان بكري عبد الحميد4548

171.5ايات خالد سيد محمد عبد الكريم4549

257ايمان احمد ابراهيم علي4550

157ايمان عثمان طلب محمود عثمان4552

212.5ايمان يوسف خميس طه احمد4554
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154ايه رفاعي محمد مصطفى4557

148ايه عادل علي ابو العال عليوه4558

204ايه عبد السالم علي رمضان فرج4559

176ايه محمود محمد الشحات الشافعي4562

181.5بسمله اشرف كمال اسماعيل4564

180.5بسمله جابر حسن جابر عبد الصالحين4565

230.5بسمله حسن عبد هللا حسن4566

181بسمله شريف خليل السيد4568

181بسمله عادل محمود ابراهيم4569

193بسمله عبده رفعت عبده محمد4570

161بسمه عادل محمود ابراهيم4572

140بسنت اسماعيل تكروني حسين4573

142بسنت عبد الحميد ابو الوفا محمد4574

186بسنت علي سمير عزازي4575

211تسنيم محمد عبده محمد مرزوق4577

147تقى حسن احمد ابراهيم ورد4578

148تقى سعيد مجاهد مجاهد الخشن4579

156تقى عزمي محمد يحي مولود4580

257.5جومانا مصطفى عبد هللا ابراهيم4582

232جيسيكا اشرف شكري ناشد4583

246حبيبه احمد محمد متولي4584

275حبيبه ايمن السيد محمد عبد العال4585

258حبيبه حسين حسن فرج4586

226.5حبيبه حسين محمد حسين حسنين4587

151حبيبه سيد غريب عطية هللا سليمان4589

226حبيبه عبد الحكيم سيد احمد4591

239حبيبه عصام ثابت احمد محمد4592

141حبيبه محمد حسين احمد بخيت4593

164حنين ابراهيم مرسي ابراهيم4594

221حنين هاني محمد عكاشه4596

264دنيا السيد عزت الشحات4600

171دنيا خالد شعبان جابر علي4601

271.5رانيا عمر محمد محمود عمر4602

273.5رحمه ابراهيم سيد ابراهيم4603

173رحمه ابراهيم علي عبد الرحمن4604

163.5رحمه عصام الحسيني متولي خليل4606

258رحمه عالء محمد نصر4607

210.5رحمه محمد ابراهيم محمد ابو بدير4608

157رحمه محمد غريب مصطفى4609

193رضوى معوض يوسف معوض4611

231رضوى ناصر محمد محمود4612

241.5رقيه السيد فهمي السيد سالم4613

181.5رقيه امين فتحي محمد عماره4614

204رنا محمود محمد السوداني4615

186روان احمد التيجاني فتحي صاوي4616

235.5روان اشرف محمود عكاشه4617

265.5روان طه ابو بكر حامد4620

192.5روان عصام محمود احمد4621

241روميساء غريب محمد عطيه حسن4622

172روميساء محمود محمد السيد4623

163ريم عماد محمود مصطفى4624

232ريهام رأفت احمد محمود4625

243ساره احمد سيد مصطفى صالح4627

272.5ساره احمد محمود غريب4628

254.5ساره جمعه محمد المغربي محمد علي4629

269.5ساره غريب حسين ابو العال عزب4630

236ساره محمد عبد الحميد محمد4631

242ساره نبيل علي محمد محمود4633

216ساره ياسر ثابت ناجي4634

241سجى السيد محمد محمد4636

245سعاد ممدوح محمد احمد سالمه مطر4638

180سلمى احمد سعد احمد4639

257سلمى السيد حمدي احمد4641

212سلمى طارق السيد عرفات مصطفى4642
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266سلمى عماد غريب فريد عبد المقصود4643

214.5سلمى ناصر محمود حسين4644

156.5سما وحيد عبد العظيم محمد4646

154.5سميه احمد محمد عبد الرحيم4647

256.5سندس علي محمد مصطفى عثمان4648

197سندس محمد صاوي رفاعي4649

170سندس مصطفى غريب علي عيسى4650

161.5سها احمد بركات محمد عبد الوهاب4651

183سيمون رياض عبده شويل مقار4653

232شروق حماده ابراهيم درويش4654

158شروق فتحي غريب زكي محمد4655

205شهد احمد علي عبد الفتاح4657

220شهد احمد محمد نصر عواد4658

180شهد خالد جمعه خليل شلقاني4659

171.5شهد عز محمد سيد4661

217.5شهد عالء الدين محمد محمد ابراهيم4662

191.5شهد غريب عادل احمد4663

153شهد فتحي رمضان عبد العال4664

143شهد مجدي عبد العظيم عبد الحي4665

208شهد وائل محمد محمد4667

248شيماء شوقي عباس شوقي عوض4668

161شيماء محمد غريب محمد4670

166صباح حنفي عبد العظيم سيد فرغلي4671

246.5ضحى ابراهيم احمد بخيت يوسف4672

178ضحى احمد محمد مصطفى4673

225.5عايده احمد حسن احمد4675

237.5عبير عماد محمد محمد سالم4676

186.5علياء محمد اسماعيل صالح4677

151علياء منصور فؤاد محمد منصور4678

239.5فاطمةالزهراء محسن يوسف محمود4679

172فاطمه احمد ابو زيد عبد الرحيم سيد4680

164فاطمه انور عبد النبي سيد محمد4681

176فاطمه سعد زغلول عبد القادر4682

231.5فاطمه فاروق فرج موسى البنا4685

253فاطمه مجدي صبحي احمد عابد4686

180فاطمه محمد علي حسن علي4687

269فاطمه محمود احمد علي حسن4688

153فاطمه ميده احمد سليم علي4690

278فرح السيد عزت الشحات4691

227كرستينا وجيه نسيم سمعان سدراك4692

193كوثر محمد المغاوري ابراهيم احمد4693

265ماري مدحت شوقي راضي4695

161.5مارينا اشرف سبع حبشي4696

169مارينا صابر كامل جاب جرجس4697

156مارينا ماجد اسحق عبد النور4698

154.5مريم احمد محمد ابو العنين عبد4700

183.5مريم رضا فارس ابو اليمين4701

204مريم شحته احمد عبد المجيد4702

205مريم عصام جابر محمد غريب4704

202.5مريم محمد صالح مغاوري4706

194.5مريم محمود بكري رمضان عبد4707

162مريم مدحت عبد المسيح فيلبس4709

206.5مريم مصطفى محمد كامل رمضان4710

169ملك الدكروني يوسف الدكروني4711

172.5ملك الشاذلي السيد سالمان علي4712

250ملك سيد علي عبد الرحمن4713

212.5ملك صالح سيد محمد4714

140ملك عبد الفتاح محمد عبد الفتاح4715

231.5ملك علي محمد علي4716

247.5ملك عمرو محمد محمود عطيه4717

263ملك محمد كريم خليل4718

154ملك ناصر عبد الرؤوف حسن4719

191منار محمد الداخلي خلف4720

215منة هللا احمد سمير عبد السميع علي4722
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226.5منة هللا احمد محمد حسين4723

179منة هللا احمد محمد محمد4724

168منة هللا تامر سيد بكر4725

202.5منة هللا غريب حسن محمد دعرور4727

244منة هللا محمد جوده دسوقي4728

208منة هللا محمد صالح السيد4730

274منة هللا ممدوح ابو الدهب محمد4731

224منه اسامه غريب عبد الفتاح4733

228منه شحات عبد الكريم احمد4735

165منى محمد جوده محمد سالمه4737

261.5مهرائيل حكيم انيس تادرس4738

167مهرائيل سامي عزيز موسى4739

188.5مياده محمد محمود حسن احمد4742

232نادين سامح شحاته محمد السيد4744

219ندا طارق عبد الرحيم مصطفى4746

243ندى السيد محمد محمد4747

158.5ندى ايهاب فتحي عبد الفتاح4749

210.5ندى سمير عبد العزيز محمد حسين4750

165.5ندى فتحي خلف جالل4752

252.5ندى ممدوح عبد العزيز شحاته4753

276نرجس ادوار اسحق مسعد خليل4754

243نهر محمد مرسي احمد ابراهيم4756

210.5نور هاني حامد محمد4757

261.5نورا غريب عبد العال سليمان4758

250.5نورا محمد نور الدين احمد علي4759

258.5نوران حسن محمد احمد عبد الستار4760

143نورهان ابراهيم فواز ابو رحاب4761

265نورهان االمير بدري محمد4762

237نيره محمد احمد نصر الدين4765

267هاجر احمد علي بدر بدر4766

229هاجر احمد فتحي ابراهيم4767

160.5هاجر احمد محمود ابو سباق4768

256.5هاجر جمال صالح عبد الرحمن احمد4770

164هاجر عاطف فؤاد ابو الحسن سالم4771

177.5هايدي محمد احمد السيد احمد4773

204.5هند حجاجي محمد سليم4776

142.5ورده حسن اليمني سليم4778

245.5والء احمد ابراهيم محمد4780

255يارا احمد علي حسنين4781

194يارا عبد هللا محمد حلقه عبد هللا4782

164.5ياسمين زين حسن موسى محمد4783

173.5ياسمين محمد ابراهيم احمد سعد4785

181.5ياسمين محمد نصير مصطفى4786

صفيه زغلول للتعليم األساسي بنات
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188اروى علي حمدان محمود احمد4787

255.5اسراء طارق توفيق عبد الغفار مرسي4788

150اسماء احمد عبده عبد الرحمن4789

169.5اسماء محمد احمد السيد4790

216.5االء حسن محمد حسن4791

243.5االء محمد حسن عبد هللا عبد الحي4792

170امال ناصر عبد الفتاح محمد4793

262.5امنيه عبد الناصر مخيمر جالل4794

238.5امينه مصطفى احمد حسن نصار4795

203ايه سيد علي محمد4796

184بسمله اشرف محمد متولي4797

274بسمله محمد امين امين الشامي4798

203بسمله محمد محمود مرزوق علي4799

276بسمه محمود ابراهيم اسماعيل4800

192.5بسنت احمد علي احمد4801

274بشرى احمد ابو الحمد احمد4802

239تسبيح عصام عبد الحميد محمد سالم4803

268.5جانا محمد ابراهيم محمود4804
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180جميله احمد صابر عبد هللا4805

207جنا محمد مصطفى لطفي درويش4806

275جنى عبد الناصر محمود عبد الحي4807

270جنى محمد علي حسن4808

227جهاد محمد احمد حسين4809

233.5حبيبه احمد ثابت عبد الرحمن رحومه4810

187حبيبه اسماعيل عبد الرحيم محمد4811

271حبيبه اشرف سعد الدين الطاهر4812

241حبيبه ايمن خير محمد احمد4813

232.5حبيبه صالح ابو الوفا احمد حسن4814

276حبيبه عصام حسن موسى4815

219حبيبه غريب محمود محمد احمد4816

250.5حبيبه محمد بشاري عبد النبي4817

168حبيبه محمود عثمان عوض هللا4818

261حبيبه محمود محمد محمود4819

183.5حسناء حمدي كمال رشوان4820

184حنين سيد صديق يوسف4821

177.5حنين محمد حلمي محمد4822

205.5خلود مظهر ابو الحمد شحاته4823

274داليا حسني عبد الحميد محمد4824

269.5دميانه دانيال عدلي مسعود جاد4825

228دنيا خالد عبد النبي خليفه يونس4826

273رانيا حسن ابو السعود عبد الاله4827

183رحاب سامح توفيق محمد حسن حامد4828

234رحمه جاد الكريم علي عبد الاله4829

277رحمه عبد الباسط حسين محمد4830

216.5رحمه غريب حسن جوده حسن علي4831

257رحمه مجدي عيد حسن4832

223رحمه ياسر حسن مصطفى حموده4833

253رضا اسامه احمد حسن4834

256رقيه محمد عبد الوهاب كريم4835

244روان طه حسين ابراهيم4836

221.5روان عطيتو احمد عطيتو ابو الحسن4837

252روان علي حامد طه4838

264روضه محمد سيد حسن4839

249.5ريهام احمد محمود محمد4840

165ساره ناصر عوض علوش4841

252.5سحر صالح فاروق محمد4842

217.5سلمى حسين محمد عبد الحميد4843

228.5سلمى غريب عباس حسين4844

220سما سامح علي عزت مهدي4845

158.5سما محمد ابو الحمد سليم احمد4846

202سماء ناصر عبد المنعم امين علي4847

275سندس غريب عبد العاطي السيد4848

151سندس وليد شوقي جالل حمدان4849

277سيمون صابر عبد هللا عزمي4850

265شروق السيد خليفه محمد4851

275شروق حسن محمدان ابراهيم حامد4852

197شهد احمد عيسى محمد4853

230.5شهد سيد حسن مسعود4854

200شهد محمد ابراهيم كمال4855

213شهد محمود سعد الدين علي عبد4856

216شهد مصطفى محمود مصطفى4858

223شهد ناصر السيد علي ابو طالب4859

209صفاء محسن رجب حسن امين4860

271ضحى حسين جاد احمد عمر عبد4861

260ضحى وحيد حسن محمد4862

157.5عايده محمد ابراهيم صالح4863

208.5علياء علي مصطفى علي منصور4864

259.5فاطمه احمد عبد الراضي علي4865

173فاطمه خالد السيد عبد الراضي4866

194فاطمه خالد محمود عبد هللا سعيد4867

256.5فاطمه شعبان محمد علي عبد الواحد4868

183فاطمه نور الدين دسوقي محمد4869
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157فاطمه ياسر البدري علي ابو طالب4870

212كريمه رأفت ابراهيم السيد جيالني4871

257ليلى فوزي عبد الرحمن مرسي4872

268مارينا عصام عاطف لبيب4873

218.5مريم اسماعيل عبد الحليم سالم4874

251مريم السيد محمد محمد احمد4875

152مريم جمال غريب عباس اسماعيل4876

170مريم رمضان الحادي محمود ابراهيم4877

226.5مريم سعيد ممدوح ربيع اسماعيل4878

240مريم طه محمود علي4879

162.5مريم مصطفى عبد هللا عويضه4880

234مريم ممدوح محمود علي4881

214مريم وليد محمد ابراهيم مصطفى4882

226.5ملك مصطفى فريد احمد4883

275منار هاني محمد صابر4884

235منة هللا صالح منصور السيد فرج4885

233.5منة هللا عادل صابر محمد4886

241.5منة هللا عادل عبد القادر فرج محمد4887

197.5منة هللا محمود ابو العال فرج4888

279منة هللا واليد محمود عبد العظيم عبد4889

199منه ابراهيم عسران فاضل مجاهد4890

230منه عبد العال السيد محمد4892

276منه محمد توفيق احمد4893

163منى محمد سعيد حسين سعيد4894

256مها البدري مخيمر جالل4895

277مي ابراهيم سعد الدين علي4896

241.5مي احمد مسعود محمد عبد الرحيم4897

225.5ميرنا نعيم فخري لبيب وني4898

183.5ندى احمد محمود محمد4899

251ندى ايمن سعد محمد4900

264ندى خالد احمد عبد الرحمن4901

265نور محمد شعبان السيد محمد4902

201نورا محمد سيد علي مليجي4903

171نورهان عبد الباسط نور الدين عبد4904

269هايدي كامل السعيد كامل طنطاوي4906

234.5هبه عبد الفتاح عبد اللطيف عبد4907

273هدوه ياسر محمد سيد اسماعيل4908

243هناء محروس سليم عبد الغني4909

233ورده محمد علي احمد سعيد4910

190.5وعد فرج محمود محمد4911

228وفاء طه عبد التواب عبد اللطيف4912

180وفاء غريب علي احمد عزب4913

248ياسمين ربيع سعد صديق4914

279.5ياسمين سامي محمود ابو الوفا4915

193.5ياسمين سيد عطيه محجوب4916

241.5ياسمين محمد السيد مصطفى محمد4917

عباس العقاد ع بنات
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277ابرار ايهاب فاروق عمر4918

162اروى احمد كمال عبد المجيد احمد4919

252.5اروى طارق احمد علي4920

265اروى محمد احمد مرسي4921

222اروى محمد محمد حسن4922

239اروى ناصر محمود عبد المبدي4923

245.5اسراء عنتر سعد الدين ابو طالب4924

149اسماء احمد محمد عبد الجواد4925

164اسماء حماده احمد توفيق زكي4926

225.5اسماء عادل محمد السيد احمد4927

269اسماء عماد وحيد عبد المطلب4928

147االء ابراهيم محمد احمد محمود4929

192االء عبد الرحمن عراقي حسن4931

269االء نور الدين منير سيد فهمي4932

152اماني ماهر حسنين السيد4933
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199امنيه مدحت فتحي هادي4934

276امنيه وائل السيد حسن4935

231.5اميره احمد غنيم محمد واصل4936

241.5ايمان طارق عبد الوهاب محمود4937

172ايه عادل احمد ابراهيم4938

216بسمله احمد كمال الدين محمد عبد4939

271بسمله احمد محمد عبد هللا4940

187.5بسمله حسن عبد الخالق حسانين4941

208بسمله كمال ابراهيم عمر4942

222.5بسمله محمد زكريا محمد علي4943

201بسمه ابراهيم محمد ابراهيم الجيار4944

158.5بسنت سمير حسني شنوده4945

265بسنت محمد مجدي محمد كمال حسن4946

238تسبيح محمد احمد عبد الرحمن4947

268تسنيم اشرف محمد مصطفى احمد4948

169تسنيم طارق محمد حسن4949

236تقى السيد عبد الجواد محمود4950

164تقى محمود السيد عبد العال غلوش4951

169تقى ناصر محمد عبد الشافي محمد4952

169جنات محمد ابو المجد احمد ابراهيم4953

183جنات نعيم محمد حسين4954

253.5جنى سامر صالح الدين صالح4955

260جنى صالح عبد الكريم علي احمد4956

248.5جنى محمد عبد الروف عبد اللطيف4957

149جهاد محمد احمد محمد4958

180حبيبه اشرف محمد السيد4959

197.5حبيبه السيد جالل عبد الجواد4960

253حبيبه بكر محمد رمضان4961

245حبيبه سمير احمد احمد فرج هللا4962

225حبيبه صالح رفاعي عبد الباسط4963

205حبيبه علي زمقان مرعي يونس4964

255.5حبيبه غريب احمد محمد4965

150حبيبه محسن محمد ابراهيم4966

272حبيبه محمد احمد مصري احمد4967

164حبيبه محمد محمد الدكروني4968

160حبيبه مصطفى السيد عبد الهادي4969

249حنين رمضان محمد قاسم4970

249حنين شوقي ابراهيم مياح الليثي4971

277حنين عمرو امام ابراهيم محمد4972

274حنين عمرو عبد العزيز رضوان4973

214حنين محمد حسن فكري محمد علي4974

241حور عادل عبد الغني فتوح4975

240.5دنيا سمير محمد الورداني الجرواني4976

208دنيا عبد المنعم سالمه عباس4977

180دنيا محمد فتحي مسعود محمد4978

205رحاب صالح الدين عبد الوهاب4979

146رحمه احمد عبد الغني حسين حمد4980

163رحمه امين فؤاد محمدي4981

256رحمه حميده دردير حميده4982

271.5رحمه زكريا احمد عبد المطلب4983

233رحمه محمود محمد محمود عبد4984

266رشا اشرف محمد عبادي محمد4985

257.5رضوى اشرف محمد شعشاعي رشاد4986

241رقيه عادل حسين علي4987

222رقيه عبد الناصر محمد صديق4988

246رقيه عصام كمال الدين سيد شحاته4989

184رقيه ناصر حسين دسوقي4990

248رقيه ياسر علي حسن فرج4991

187رنا محمد السيد ابراهيم عبد الرحمن4992

157رنا محمد حسن مهران4993

234رنا مصطفى حسن مصطفى حسين4994

240رواء سيد يوسف احمد محمود4995

242.5روان السيد محمد السيد4996

172روان حسن محمد السيد شردي4997
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263روان سعيد محمد سعيد4998

186.5روان علي فتحي علي ابراهيم4999

275روان محمد السيد عيسوي5000

159روان محمد شوقي محمد5001

244روان ناجي محمد منصور5002

226رودينا مصطفى حسن مصطفى5003

271روضه عبد الرحمن عارف محمد5004

202.5زينب محمد علي حسن شلبي5005

181ساره احمد ابراهيم احمد5006

243ساره خالد محمد علي عبد المجيد5007

209ساره عاطف نبيه يوسف5008

248ساره عمرو زكريا محمد5009

247ساره ناصر علي علي ابو بكر5010

275سلسبيل سمير نور الدين محمد5011

171.5سلمى خالد السيد البدوي احمد محمد5012

256سلمى عادل رمضان عبد هللا5013

254سلمى عزت محمد ضيف هللا5014

164سلوى محمد علي محمد سالم5015

264سما احمد كمال علي عباس5016

266سما رضا احمد عبد المنعم عبد الفتاح5017

163سما سيف النصر كمال ابو مسلم5018

174.5سمر رأفت ابو العال جاد الكريم5019

221سمر مصطفى عبد الغني محمد5020

215سميره غريب حلمي فتحي5021

249سندس احمد فتحي عبد الحافظ عليوه5022

242سندس احمد فتحي محمود خليفه5023

252سهيله حمدان احمد احمد5024

238سهيله محمد عبد الرجال احمد5025

223سهيله هشام محمود محمد5026

258شهد تامر فؤاد سليمان5027

220.5شهد خالد احمد عبد هللا5028

251شهد علي احمد عبد الحافظ5030

180شهد غريب محمد محمود5031

263شهد محمد عثمان احمد سيدين5032

162شهد محمد محمد الدكروني5033

199شهد محمود عبد هللا ابراهيم محمد5034

166شهد ناصر حسين محمد5035

211شيماء محسن عبد القادر جاد5037

250.5صفيه خالد احمد محمد5038

170ضحى احمد محمد علي5039

222.5ضحى عوض سعيد عبد المجيد5040

205عال نصر محمد علي5041

272فاطمةالزهراء احمد عبد العزيز الطيب5042

172فاطمه سيد سعيد احمد سليمان5043

268فاطمه عبد السالم وجيه محمد عبد5044

273فاطمه مجدي عوض عبد هللا5045

270.5فاطمه محمد با بكر اسماعيل محمد5046

215فاطمه محمود ابراهيم راضي5047

160فلاير يسري عرفه عبد المنعم عبيد5048

227فلك السيد احمد السيد عباس احمد5049

180كنزي محمد نصر الدين مصطفى5050

151ليلى مصطفى قطب عبد هللا5051

245مايا وليد عطيه احمد محمد5052

235مرام مصطفى السيد العربي محمد5053

169مروه فتحي محمد اسماعيل5054

269مريم العربي ثابت عبد العال5055

189.5مريم جمعه عبد المؤمن عبد الفتاح5056

174مريم حمدي محمد خليل خليل5057

180مريم رفاعي سلطان احمد5058

220مريم صالح منصف محمد مرسال5059

253مريم عادل شرقاوي احمد طه5060

160.5مريم عصام عفيفي السيد5062

208مريم غريب محمد غريب5063

143مريم محمد رشاد محمد حسن5064
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260مريم محمد سليمان عبد الظاهر5065

242مريم محمد طايع احمد5066

153مريم محمد عيد فتيح5067

270مريم محمد محمد حسن موسى5068

255.5مريم هاني احمد محمد5069

179ملك احمد مصطفى علي5070

214ملك محمد عبد هللا عبد الاله5071

229ملك محمد منصور محفوظ حامد5072

238منة هللا احمد عبد المنعم عبد الباقي5073

170منة هللا انور غريب عبده5074

261منة هللا حسين كامل محمود اسماعيل5075

233.5منة هللا خالد محمد سيد5076

259.5منة هللا رضا جمال عبد المحسن عبد5077

246منة هللا مجدي قدري احمد5078

266منة هللا محمد رضوان عثمان احمد5079

212منة هللا وليد حنفي جوده5080

274منه حماده محمد سيد5081

175منه علي حسين علي حماد5082

246منى محمد صالح محمد5083

253موده عصام عبد الرازق برعي5084

256مي عبد العزيز عباس ابراهيم5085

278.5مياده ناصر نوفل حسنين5086

278.5ميرنا احمد محمود عبد المولى عبد5087

206ناديه ايهاب السيد محمد5088

227نانسي سامي عبد الحفيظ محمد عبد5089

203ندى ايمن سيد اسماعيل محمد5090

272ندى صابر احمد حسين هديه5091

232ندى علي حسين علي5092

212.5ندى يوسف محمود محمد5093

150نسمه نجيب ابو الريش جاد5094

278نور الهدى احمد محمد زارع5095

255.5نور بهاء مصطفى كمال محمد5096

246.5نور حسين مبارك حسين محمد5097

229نورا حسن ابراهيم محمود5098

193نورا محمد ابو العز عبد اللطيف5099

188نوران حماده ابراهيم احمد5100

229نورهان احمد لطفي احمد5101

237.5نورهان خالد محمد احمد محمد5102

181.5هاجر احمد عبد الحميد عبد العظيم5103

246هاجر صالح سعد الدين جوده5104

190هاجر عبد الرحمن مهدي حسنين عبد5105

244هايدي خميس عطا هاشم عرابي5106

213هدى حسين مهدي محمد5107

268هنا سامي محمد علي5108

192.5وعد محمد علي محمد علي5109

273.5ياسمين عاطف محمد عبد هللا5110

147ياسمين علي عبده محمد عبد النعيم5111

237.5ياسمين محمد صالح محمد5112

204ياسمين هاني سعيد سليم جبر5113

262يمنى ابراهيم السيد ابراهيم محمود5114

فيصل ع بنات
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266.5ابتهال محمد توفيق احمد درويش5115

256ابتهال محمود ادريس عبد النبي5116

238.5اردينا عاطف محروس يوسف5117

233اروى سيد حسن احمد5118

210اروى محمد شعبان ابراهيم5119

186اروى مصطفى احمد محمد5120

234.5اسراء رمضان السيد موسى5122

217اسراء عاطف عبد الفضيل توفيق5123

182.5اسراء كارم محمود عباس5124

244اسماء ابراهيم عبد الكريم عبد السيد5125

177اسماء احمد حسين محمود حسين5126

176 من 71صفحة 



188اسماء خالد محمد رفاعي غازي5127

189اسماء غريب مرسي امبابي5128

236اسماء محمود محمد حسن5129

146اشرقت انس صالح عبد العزيز5130

184.5االء اسامه ابراهيم محمد5131

265.5االء عبد هللا عبد اللطيف محمد عبد5132

250االء عمرو حنفي درويش محمد5133

271.5االء محمد احمد خضير5134

279االء محمود سيد محمود جاد5135

258.5الشيماء عصام علي حامد5136

228.5اماني محمود حسن محمد مراد5137

259امل منير فوزي عزمي زخاري5139

199امنيه محي محمد عبد اللطيف5140

164.5اميره محمود حنفي يوسف5142

236امينه عبد الباقي حسن عبد الباقي5143

245ايمان ايمن رفعت بدوي علي5144

162ايمان ايمن محمد الهادي سعيد نصر5145

200ايمان طه محمد محمود5146

264ايناس محمد عبد العزيز محمد عبد5147

177.5ايه اسامه امين محمد امين5148

205ايه حسن مفتاح محمد تغيان5149

159ايه حلمي حسن احمد علي5150

220ايه طاهر ابراهيم محمد5151

274.5ايه محمود محمد احمد5152

225بسمله احمد جوده احمد5153

153بسمله احمد فكري علي عمر5154

187بسمله احمد ماهر عبد الحي5155

220بسمله احمد محمود نور الدين5156

270بسمله اشرف السيد حلمي احمد5157

251بسمله اشرف فاروق فتحي5158

209بسمله تامر صالح عبد العظيم5159

255بسمله حاتم احمد سعد الدين5160

205بسمله حسن السيد حسنين5161

276.5بسمله عبد الباسط سيد احمد حسين5162

213بسمله عصام محمد عبد المجيد بدر5164

168.5بسمله علي احمد محمد5165

275.5بسمله كمال ورداني محمد عبد5166

262بسمله محمد كمال احمد5167

236بسمله محمد محمود مرزوق حسن5168

239بسمله محمود عبد الرحمن توفيق5169

240بسنت عالء فتح هللا قطب5170

272تسابيح محمد حسني محمود سيد5171

248.5تسنيم اشرف عبد النبي سليمان5172

204تسنيم خالد محمد حسن5173

216.5تسنيم سيد هاني عبد الحميد5174

252تسنيم علي عبده محمد5175

170تسنيم عماد احمد قطب5176

251.5تقى اشرف محمد عليوه5177

260تقى مجدي حسن علوي محمد5178

239ثناء محمد عبد هللا مصطفى عبد5179

195جنات طارق مصطفى عباس عطيه5180

176جنى عبد الحميد بيومي محمدين5181

238.5حبيبه احمد عطا هللا عبد الباسط عطا5182

266حبيبه اسامه محمد عبد الباري5183

273.5حبيبه اشرف عثمان الشحات محمد5184

170حبيبه جهاد عيد بيومي محمد5185

268حبيبه حسن محمود محمود عبد5186

251حبيبه حماده ثابت متولي محمد5187

212حبيبه حمدي محمود عبد المطلب5188

175.5حبيبه رضا سيد محمد ابراهيم5189

269حبيبه عابد عبد الرحمن عثمان علي5190

231.5حبيبه علي عبد الرحيم مصطفى عبد5191

165حبيبه غريب حسن محمد السعدني5192

150حبيبه غريب محمد حسين علي5193
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210.5حبيبه محمد احمد محمد5194

265حبيبه محمد زينهم احمد5195

259حبيبه محمد عبد الاله علي5196

258حبيبه مصطفى محمد احمد شكير5197

265حبيبه نور احمد سعد الدين عبد5198

247حبيبه هاني غريب جوده فرج5199

265حبيبه وائل محمد محمد5200

209حبيبه وليد محمد محمد5201

254حنين احمد عبد العال السمان محمد5202

254حنين اشرف جابر احمد سليمان5203

272حنين محمد مندور حسن مندور5204

273دنيا غريب عثمان حسن علي5205

242دنيا محمد زغلول محمود عليان5206

208.5دنيا محمد شحات عباس شحات5207

216دنيا محمد عيسى محمد5208

253رحمه ابراهيم شاكر عبد الجواد علي5209

197رحمه اسالم ياقوت متولي5210

204رحمه باسم فائز ابراهيم خليل5211

234رحمه سيد اسماعيل عبد الرحمن5212

262رحمه عبد العزيز صيام عبد العزيز5213

262رحمه مجدي حسن علوي محمد5214

183.5رحمه محمد سيد غريب حسين5215

252.5رحمه ناصر احمد رضوان رشوان5216

268رضوه احمد سليمان محمد5217

143رضوى عمرو احمد محمد5218

261رضوى وجدي عبد الفتاح بيومي5219

240رقيه جمال انور عبادي حسن5220

167.5رقيه عمرو محمد عزت شحاته5221

173رقيه محمود احمد حامد5222

246.5روان رضا اسماعيل صالح فرج5223

174.5روان عماد محمد احمد5224

183روان محمد علي محمد االمين5225

145روان وليد ابراهيم محمد عبد العزيز5226

222.5رودينا فادي سيد احمد محمد5227

254روميساء رأفت محمد احمد5228

275رؤى عمر احمد علي محمد5229

266رويدا اسالم كامل كامل5230

172رويدا محمد رمضان احمد5231

262ريم محمد مختار محمد احمد حفناوي5232

224ريم هاني فوزي محمد ابو السعود5233

247ريم ياسين عبد المنعم عبد الهادي5234

180ريهام مصطفى عثمان حسن علي5235

249.5زينب ابراهيم شاكر عبد الجواد علي5236

195زينب سيد محمد سيد عالم5237

246سارا الروماني جويد ابراهيم خليل5238

270ساره عبد الحميد ابو الوفا احمد عبد5239

225.5ساره محمد يحي غريب عبد الظاهر5240

162ساندي مجدي عزيز ندها5241

161.5سلمه سعيد احمد ابراهيم5242

273.5سلمى اشرف خضر السيد5243

225سلمى اشرف نصاري احمد محمود5244

265سلمى عصام السيد محمد السيد ربيع5245

263سلمى عمرو كمال عبد الرحيم5246

190.5سلمى كمال محمود السيد محمود5247

239.5سلمى محمد السيد احمد علي5248

245سلمى محمود محمد محمود نصير5249

191سما ابراهيم احمد محمد علي5250

220سما اسامه احمد جمعه عاصي5251

271سما رضا محمد عبد الخالق5252

236سما سعيد ابو بكر محمد5253

277سما سمير احمد جمعه احمد5254

183سما عبد الحميد سعد احمد5255

262سما محمود مختار سيد محمد علي5256

168سما هشام محمود مرزوق حسن5257
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216.5سماء محمد عبد النبي محمد5258

234سمر احمد سمير يس5259

277.5سميه كمال ورداني محمد عبد الرازق5260

215.5سميه موسى احمد محمد الجوهري5261

167سندس بليغ محمد احمد5262

228.5سندس حمدي عطيه احمد5263

232.5سندس عادل حسن الجرايحي5264

225سندس مجدي عبد الحميد البيومي5266

203.5سهيله احمد عبد الغني فتوح5267

278سهيله طارق محمد مهدي هنون5268

239.5سيلفانا وجدي هالل فهمي مقار5269

274شروق حيدر فتحي عبد النعيم5270

274شروق عالء مصطفى عطيه مرسي5271

273شروق علي احمد محمد عثمان5272

151شمس محمود حسين محمد عاشور5273

259شهد ابراهيم مختار ابراهيم5274

275شهد احمد محمد حافظ عبد السميع5275

230شهد احمد محمد عبد الرحيم5276

204.5شهد السيد علي السيد5277

253.5شهد خالد مصطفى عبد هللا5278

275.5شهد رجب حسن عزيز الدين حسن5279

225.5شهد عصام محمد عثمان5280

274شهد غريب علي عبد هللا5281

270شهد فكيه ابراهيم سليم سليم5282

193شهد محمد العربي ابراهيم رجب5283

276.5شهد محمد صبحي ابو المجد هاشم5284

239.5شهد محمد عبده محمد السيد5285

269شهد محمد محمود محمد علي5286

170شهد محمود محمد السمان محمد5287

204.5شهد مصطفى عبد الحميد محمود سيد5288

275ضحى عاطف عبد العظيم محمد5290

252.5عائشه ابو الليل سعيد عبد المحسن5291

276.5عائشه محمد سعيد محمود5292

269عائشه محمد شاذلي محمد محمود5293

246علياء علي حسين مصطفى5295

222.5فاطمةالزهراء علي عبد المنعم احمد5296

188فاطمه حسني محمد احمد5297

224فاطمه صالح ابراهيم محمد5298

255فاطمه عبد الصمد السيد عبد النبي5299

273فاطمه محمد شكر محمد5300

272فاطمه محمد عبد العزيز ابراهيم محمد5301

171فاطمه محمد محمد صالح بيومي5302

141فاطمه وائل عبد النبي السيد محمد5303

258فاطمه وليد محمد ابراهيم5304

176فرح محمد محمود فؤاد محمد5305

183فرحه احمد السيد العربي احمد محمد5306

251قمر حماده حسن عبد الرحيم مرسي5307

235.5كنزي احمد الدكروني عبد الصبور5308

270كنزي محمد محمود عبد العزيز5309

196لقاء طارق محمد احمد بخيت5310

223.5ماجده عبد هللا احمد محمد نصر5311

265.5ماريا مجدي صبحي عشم5312

248مريم احمد ابو الحمد محمود5313

222.5مريم احمد ابو بكر احمد حامد5314

277.5مريم احمد السيد احمد5315

249.5مريم احمد عصمت يوسف عبد5316

245.5مريم امير عبد العظيم عبد الجواد5317

247مريم جمال احمد محمد احمد5318

141مريم حسن قمر الزمان حسن عزب5319

271مريم حنبلي زيدان مرزوق5320

222مريم سعيد محمد نجيب5321

242.5مريم صالح محمود حسن5322

260مريم طارق عبد الصادق محمد شريف5323

145مريم عبد هللا عبد الحليم محمد5324
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217مريم عبد المنعم يحيى عبد المنعم5325

200مريم عوض حسن احمد عوض5327

273مريم كرم السيد سليم5329

237.5مريم محمد احمد محمد شعيشع5330

273.5مريم محمد احمد يوسف5331

243.5مريم محمد السيد احمد عثمان5332

272مريم محمد انور مصطفى5333

277مريم محمد حلمي عبد الرحيم محمد5334

190مريم محمد صالح عبده مجاهد5335

201مريم محمد صالح الدين محمود عبد5336

234مريم محمد محمود محمد5337

198.5مريم محمود اسماعيل محمد ابو جبل5338

192مريم محمود عاشور مبارك5339

183مريم هشام يحيى محمد علي5340

219.5مريم وحيد محمد السيد احمد5341

171مريم يحي محمد السيد اسماعيل5342

233.5ملك احمد حسن محمود5343

192ملك احمد زكي جاد الرب5344

246.5ملك عاشور غريب محمد عبد5345

260ملك محمد عبد المنعم محمد5346

194.5منار احمد عرابي عبد الحليم5347

198منار اشرف شلقاني عبد الفتاح5348

206منار وليد الصاوي الصاوي ابراهيم5349

241منة هللا احمد ابراهيم احمد5350

188منة هللا احمد عيد احمد محمد5351

198.5منة هللا احمد محمود الضوي5352

260.5منة هللا احمد منصور حامد5353

247منة هللا طارق علي خلف5354

265.5منة هللا طاهر عبد هللا ابراهيم عبد هللا5355

271منة هللا غريب محمد محمد احمد رزق5356

277منة هللا غريب نوبي عرابي5357

275.5منة هللا ماهر رياض ابراهيم5358

219.5منة هللا محمد حسن شعراوي5359

234.5منة هللا محمد عبد الحميد مرسي عبد5360

230.5منة هللا هاني سعيد عبد العظيم5361

190منه اسامه احمد السيد5362

187منه عادل سعد عبده5363

169منه علي عبد الماجد علي5364

275.5منه محمد فكري محمد5365

273منه محمود نعمان علوان5366

265منى حماده محمد اسماعيل5367

162.5مي سعود علي محمود الشامي5368

150ناديه عبد الناصر عباس عبد الباسط5369

227.5ندا احمد المهدي ابراهيم5370

233ندا سعد احمد السيد ابراهيم5371

253.5ندى احمد متولي سعد5372

163ندى اسامه محمود عبد هللا5373

208ندى حسن احمد سعيد حسن5374

156ندى عباس فاروق عباس محمد5375

274ندى محمد فراج عبد المجيد5376

236.5نسيبه محمد عبد المنعم عبد السالم5377

188نعمه احمد عبد هللا محمد عبد الغفار5378

227نهى محمد حسن عبد هللا السيد5379

217.5نور احمد علي ابراهيم5380

225.5نور الهدى محمد فؤاد علي غريب5381

263.5نور علي طه محمد البنا5382

247.5نور مجدي غريب محمود5383

167نور محمد اسماعيل عبد المجيد5384

253نور محمد رمضان السيد5385

274نور محمد محمد احمد الحصري5386

238.5نور هاني حسين عبد الرحمن5387

222نورا محسن احمد ابو بكر عبد هللا5388

261.5نوران عادل سعد الدين عبد الحافظ5389

146نورهان احمد عطيه احمد رضوان5390
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198نورهان جوده عبد الحليم الشحات5391

194نورهان عصام احمد محمد5392

215نورهان علي علي حسن5393

214.5نورهان محمد رابح انور علي5394

271نورين معتز بديوي محمود5395

213نورين وائل السيد محمد5396

240.5هاجر احمد محمود عبده5397

202.5هاجر حسام الدين محمد حسام الدين5398

166هاجر سامي رجب صديق5399

248.5هاجر محمد احمد محمد احمد5400

242هاله محمد كمال عبد الرحيم5401

260هبة هللا حسن محمود حسن5402

275هبه منتصر محمد حفني عبد الرحيم5403

170.5هنا خالد السيد احمد محمد5404

268هنا عماد السيد محمد السيد ربيع5405

206هيام فاروق احمد يس محمد5406

141يارا احمد فرج مصطفى5407

267يارا عماد احمد ابراهيم5408

263.5ياسمين عماد الدين احمد جوده5409

223ياسمين ياسر منصور حسين5410

257.5يوستينا وليد ناشد عطا هللا حنا5411

هدى شعراوي ع بنات
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161.5اسراء عبد الحكيم محمود عمر5412

155اسراء محمد ابراهيم مصطفى5413

186.5اسراء ناصر صالح الدين محمد5414

255اسماء السيد عز الدين علي حموده5415

271افنان مجدي محمد عبد الغفار5417

228االء محسن دياب متولي5419

178.5اميره احمد سيد احمد5420

146.5اميره مسعد شعبان احمد5422

224.5ايالريه ايمن جرجس ناشد5423

185ايمان ايمن عبد الرحمن انور5424

259ايمان محمود سعيد عبد الحميد محمد5425

251ايه محمد السيد توفيق احمد5428

235.5ايه محمد سعد الدين ابراهيم5429

186بسمله جمال همداني ابراهيم5433

144بسمله محمد عبد الاله محمد عبد5436

188بسمله محمد محمود احمد الشاوري5437

159بسمله محمود عبد الهادي محمود5438

215.5بسمه السيد فراج عبد الرحمان فراج5439

272بسمه سعد السويسي احمد موسى5440

206بسمه سيد محمدي محمدي ابراهيم5441

248تقى غريب عبد المريد حسين5444

172جنى ياسر علي محمد صديق5445

164جهاد صالح عمران محمد احمد5446

169حبيبه ايمن عبد السالم ابو الفتوح5447

159حبيبه عبد الخالق عبد الفتاح سالم5449

277حبيبه محمد السيد محمود حسن5451

236.5حبيبه محمد علي موسى حسانين5452

244.5حبيبه نبيل احمد علي5453

140حبيبه هاني محمد عبد الحليم احمد5454

201.5حنين حمدي علي حسانين5455

214داليا ابراهيم علي مسعود بخيت5457

177دعاء ناصر محمد محمود5458

149دنيا هاني محمد السوداني5459

257.5رانيا اشرف صالح علي محمد5461

162رحمه هشام اسماعيل حامد عطيه5465

274رقيه احمد حسن علي شحاته5467

144رقيه محمد سمير محمد عشري5468

220.5رنين رمضان محمد علي ابراهيم5469

204روان احمد محمد صادق الكمشوش5470

223روان اشرف محمد عباس5472
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258روان محمد حسن عبد العال محمد5474

152روان محمد علي رمضان5475

274.5روان محمد محمد غريب رضوان5476

153.5رويدا سمير محمود قاسم احمد5478

272ريم احمد درويش مصطفى5479

195ريم محمد بغدادي رشوان بدوي5480

151ساره السيد محمد سيد5482

193.5ساره انور محمود انور عبد اللطيف5483

267ساره صالح زكريا نجيب عبد هللا5484

250.5ساره غريب احمد عبد الفتاح5485

152.5ساميه صابر انور ابراهيم5486

235ساندي نبيل عادل فكري5487

272سحر محمد محمود احمد محمد5488

230سعاد سيد فاروق تهامي5489

194سلمى غريب احمد عبد الجواد جبر5490

247سلمى يحي فتحي جوده5491

163سميه عيد محمد موسى5492

211سميه محمد عبد الفتاح محمد5493

267.5سنا محمد ابراهيم اسماعيل محمود5494

269سندس حسانين محمد حسانين5495

148سندس محمود عبد الباسط  جاد5498

178سندس ممدوح محمود حسن يريس5499

207.5شروق احمد بدر الدين ابو الفتوح5501

155.5شهد حامد محمد محمود5505

246.5شهد حماده سعودي حمزه5506

147شهد حمدي عبد اللطيف احمد عبد هللا5507

273شهد سيد صابر عبد العزيز5509

270.5شهد شعبان غريب احمد محمد5510

218.5شهد عبد العزيز حسن عبد هللا حسن5511

237.5شهد محمد السيد عبد العظيم5512

228شهد محمد امين خضاري5513

276شهد محمد فوزي جوده5514

190.5شهد محمد محمد سالم5515

173شهد يسري سعد عبد العظيم5517

235شيماء ياسر سعد علي5518

221شيماء ياسر محمد محمود5519

239عزه غريب سيد عبد الحق عبد هللا5521

192عال ابراهيم محمد ابراهيم هلهول5522

188.5غاده غريب فراج حسين فراج5524

170.5فاطمه السيد عبد المنعم علي5525

236فاطمه ايهاب عبد المجيد ابراهيم علي5526

211.5فاطمه طه ميهوب عبد الرسول5528

262.5فاطمه عمار فتحي رضوان محمد5529

218فاطمه محمود ابو الحمد عرفات5530

186.5فاطمه محمود عبد الوهاب حسن5531

243فاطمه ناصر علي مهران محمد5533

251فيوال لبيب جرجس لبيب5534

243كارن هاني جابر عبد المالك5535

238.5كنزي تامر السيد احمد عبد هللا5536

162لوجين محمد مجدي محمد5537

248.5مارت مجدي توفيق حنا5538

247ماريا سامي كرم باسيلي5539

267مريم احمد احمد علي احمد5540

189مريم احمد محمود محمد احمد5541

169مريم ايمن احمد محمد5543

248مريم حسن رمضان محمد5544

201مريم حسين محمد مهدي5545

237.5مريم طارق ماهر محمود هاشم5547

256مريم عطيه حليم بشاره بقطر5548

227.5مريم محمد السيد احمد5550

240.5مريم مصطفى حماد حسين5551

243.5مريم هاني عبد القادر محمد5552

247مريم وائل عبد اللطيف محمد احمد5553

155مريم يوسف شوقي علي بركات5554
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213مريمان ايهاب نصري فارس ميخائيل5555

211.5ملك ابو الخير عبد المعطي محمد5556

238.5ملك اشرف محمد احمد حسين5558

151.5ملك علي محمود السيد5559

162.5منار السيد محمد محمد اسماعيل5562

235.5منة هللا احمد سيد احمد فرغلي5563

231منة هللا اسامه خضري تهامي علي5564

204منة هللا حمدي ابراهيم محمود5565

250منة هللا صابر عبد العاطي بشاري5568

219.5منة هللا صبحي كامل عبده5569

169.5منة هللا عبد الرحيم عبد اللطيف علي5570

274منة هللا وليد عبد الحميد عبد الفتاح5572

235منه خالد احمد محمد علي5575

243.5منه علي ابراهيم محمود5576

187منه كمال انور علي محمد5577

153.5منه كمال جوده سليمان مصطفى5578

154.5منه مجدي عبد هللا علي عبد العزيز5579

149منه محمد عبد العزيز صابر رفاعي5580

200.5موده عالء الدين محمد فكري احمد5582

259مي سامح االمير محمدين5584

250.5مياده حسني محمد سيد5586

221ميار غريب مسعود سليم5587

233.5نجالء حسين عبد العظيم عبد الاله5588

141ندا اشرف صالح قرقار5589

145ندا رفعت ابو الوفا عبد اللطيف5591

275.5ندا عبد الحليم سعد علي5592

165ندا محمد احمد سيد احمد5593

253.5ندى عماد الدين محمد عبد الصادق5595

201نرمين سامح الديب محمد امام5596

245.5نور احمد بغدادي احمد محمد5597

224نورا سامي اسماعيل محمد حسين5598

203نورهان السيد محمد عبد الرحيم محمد5599

246نورهان سعد محمد عباس احمد5601

247نيره احمد سمير عبد الحميد احمد5602

175هاجر غريب عبده حسن السيد5603

168.5هاجر ناصر محمد محمود5604

151هايدي ياسر محمد عثمان5605

160هدى جابر سعد محمود حسين5606

212هدى محمد ابو الحمد عبد النبي5607

253هدير ايهاب سعيد محمد بيومي5608

258هيالنه كمال تامر رميس5609

253يارا حسين زكريا عبد الرشيد5610

257.5ياسمين عصام محمد خليل علي5611

239يوستينا حسام عيسى فريد5612

الرحاب للتعليم األساسي بنون
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159احمد عبد الخالق احمد عبد الخالق5617

173احمد عصام فتحي السنوسي5618

196.5احمد محمد عبد اللطيف قاصد محمد5619

227انس محمد محمد عبد اللطيف5623

162ايهاب عمر قبيصي احمد5624

153حسام الدين احمد محمد كمال قاسم5625

263خالد وليد حسن ابراهيم5628

172خالد وليد علي محمد5629

148عبد الرحمن رمضان عبد الحميد5631

164عبد الرحمن وليد محمد متولي5633

253عبد هللا نور الدين محمد عبد هللا5635

188عبده سعد عبده سعد عبده5636

157.5عز الدين احمد عبد المنعم احمد5637

217علي السيد علي الجيوشي5638

159عمر عصام عبد العزيز متولي5639

187عمر محمود علي عبد الجواد السيد5640

150فارس محمد عبد الغني محمد5642
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242كريم الدين يوسف كريم الدين يوسف5643

141كريم عماد عبد الوهاب امبابي5645

187مازن نور الدين محمد ابراهيم5646

200محمد اسامه نور الدين خالد حماد5647

146محمد اشرف وهبه حسن وهبه5648

160محمد خالد زكي رمضان5649

182.5محمد سعيد السيد احمد5650

205محمد عزت محمود الحداد قناوي5653

193محمد وائل فوزي محمد عبد الراضي5654

163محمود خالد عوض شرف عبد هللا5655

164محمود عوض هللا سالمه سالم5656

220.5محمود محمد امين بيومي5657

180مصطفى سيد مصطفى حسان5659

248معتز محمد عبد التواب عبد اللطيف5660

212هشام مصطفى محمد عبد العزيز5661

169يوسف محمد محمود برزي5666

171.5يوسف محمد يونس غنيم5667

233يوسف وائل محمد فؤاد محمود5668

السويس الجديدة ع بنون
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204ابراهيم حسن ابراهيم حسن فارس5669

275ابراهيم يوسف السيد الحسيني محمد5670

264احمد اسامه انور محمد5672

264.5احمد ثابت حسين محمد ابراهيم5674

158احمد حسن السيد عبده الشافعي5676

142احمد خالد عبد الصمد عبد الحميد5678

174.5احمد رمضان محمد علي5679

163احمد سعيد عبد العال عقل5680

253احمد سيد عبد الكريم ابراهيم5682

180احمد عبد اللطيف غريب محمد5683

183احمد عماد جميل كامل طه5684

179احمد فرج عادل عبد العزيز السيد5685

162.5احمد محمد احمد سالم5686

206احمد محمد احمد علي5687

232احمد محمد السيد ابراهيم احمد5688

203احمد محمد حسن محمد اسماعيل5689

210احمد محمد فكري احمد عبد الحميد5690

207احمد محمد مبارك علي5691

214احمد ممدوح فهيم عبد السميع5693

209احمد منصور عبد الحميد محمد5694

181.5ادم شعبان حموده شعبان5696

252ادهم احمد احمد كمال احمد5697

143ادهم محمد سمير مصطفى احمد5698

262ادهم محمد فتحي متولي محمود5699

179ادهم ممدوح سالم ابراهيم علي5700

245.5ادهم نبيل عبد الرحيم محمد حسين5701

213اسالم عزت عبد المعطي حسن رخا5702

207اسالم ماجد حمدنا هللا محمد علي5704

216اسالم محمد جبريل عطا هللا5705

155.5اشرف خالد محمد شمس5706

161.5االمير ياسر خميس عبده حافظ5707

169.5الجاسر محمود محمد محمود5708

266الحسن مصطفى السيد محمد السيد5709

145السيد ابراهيم عبده بغدادي5710

184السيد احمد محمد عرموس5711

176.5السيد محمود السيد عبد الحميد5712

236.5المدثر علي جابر علي حسانين5713

182.5امين احمد امين عبد العليم ابو الحسن5714

240.5انس احمد حربي السيد تمام ابو العال5715

185.5انس محمود عبد الهادي عباس5716

233انطونيوس سعد جاد بولس وهبه5717

246اياد محمود يوسف عبد الرحمن5718

268ايهاب محمد محمد السيد علي5719

176 من 79صفحة 



277.5بالل احمد عبد الشافي احمد5720

242بالل احمد محمد احمد سيد5721

160.5بالل حربي خلف العارف5722

216.5بالل عصام جالل السيد علي5723

154حسن السيد سليمان خطاب5725

262حسن صالح حسن محمد مراد5726

260حسين تامر حسين عوض هللا5727

179حسين عماد عبد الحليم حوده5729

192حمزه خالد ديب احمد ديب5730

261حمزه علي احمد مصطفى شحات5731

167خالد احمد سيد رمضان محمد خالف5732

153خالد رأفت احمد يونس5733

240خالد محمد سلطان محمود5736

165ذياد اسامه محمد عرفان5737

196رحيم اشرف محمد مهدي مبارز5739

154.5رفاعي حسين رفاعي حسين5740

265روماني عادل عدلي سالمه5741

167زياد احمد ممدوح يوسف5742

266زياد خالد صابر عبد هللا5744

158زياد رفاعي رمضان احمد5745

157.5زياد شعبان ابو الوفا احمد حسن5746

186زياد عماد ابو المجد عبد الجواد5747

172زياد غريب سليمان محمود الطويل5748

257زياد محمد حمدي محمد5749

239.5زياد محمود فتحي محمد متولي5750

252زيد ابراهيم التابعي يوسف علي5751

214سامح عادل واصف عزيز واصف5752

142سعد عبد هللا سعد سعيد5753

151سليم احمد عويضه احمد العقباوي5754

232سيف الدين احمد محمود محمد5755

259سيف هللا عاطف عبد العزيز عبد5756

204.5سيف عصام عبد الصبور محمد5757

241سيف محمد سامي محمد محمد الشيخ5758

198شريف ضياء محمد محمود حامد5759

231شوقي محسن شوقي فريد حنا5760

173عادل امام حسن احمد5761

196عبد الرحمن احمد مصطفى حجاجي5762

274عبد الرحمن اشرف نشأت زينهم5763

195.5عبد الرحمن حمدي رضوان احمد5764

242.5عبد الرحمن سعد احمد ابوزيد5765

158.5عبد الرحمن سليمان عبد الغني عبد5766

223عبد الرحمن عادل رمضان السيد5767

271.5عبد الرحمن عصام محمود محمد5768

173عبد الرحمن محمود سيد محمود5769

193عبد الرحمن محمود عبد الرحمن5770

240.5عبد هللا احمد ابو عمره عبد هللا5774

241عبد هللا السيد بدران عبد الحكيم محمد5775

191عبد هللا حماده اسماعيل السيد5776

173.5عبد هللا سعد محمد عبد هللا5777

177.5عبد هللا محمد ابراهيم احمد الراوي5778

162عبد المنعم عفت عبد المنعم علي5781

160.5عز الدين ايمن محمد يحيى احمد5782

239عز عمر عبد الهادي محمد محمد5783

193عالء محمد بربري احمد5784

159علي ابراهيم محمد سعد5785

223علي احمد عبد الحليم عبد القادر5786

167.5علي عبد الرحيم علي عبد الرحيم5787

178.5علي محمد علي سليمان عبد الرحمن5789

207علي محمود علي سليمان علي5790

212.5عمر احمد رجب ابو شعيشع عطيه5791

143عمر خالد صابر عالم محمد5795

265عمر طه اسماعيل عبد الجواد5796

185.5عمر محمد احمد علي5798

162.5عمر محمد نبوي مصطفى محمد5800

176 من 80صفحة 



145عمر ياسر محمد احمد عبد هللا5802

194عمرو خالد محمد هاشم االنصاري5804

141فارس غريب مصطفى محمد5805

161فارس محمد السيد السيد5806

191فارس محمد فاروق احمد5807

172فارس محمود كريم خليل ابراهيم5808

167فهد محمد كمال غريب5810

247.5كريم احمد مصطفى نصير محمد5812

226كريم محمد جابر محمود5813

192كريم محمد حلمي عبده5814

199كيرلس مشيل سعد موسى5815

225.5مازن مجدي سليم مبارك5816

209مبارك نبيل مبارك علي5817

183.5مجدي عنتر جعفر عبد الرحمن السيد5818

193.5محمد ابو العزايم عبد الدايم دياب5819

161محمد احمد حسن محمد تهامي5820

155محمد احمد علي دردير5821

174محمد احمد محمد احمد موسى5822

165محمد احمد محمد علي5823

141.5محمد احمد محمود عدوي احمد5824

153محمد احمد مصطفى احمد حسين5825

200.5محمد اشرف فتحي حامد السيد5826

235.5محمد اشرف محمد مبروك محمود5827

263محمد السيد احمد حامد5828

254محمد السيد عبد الحميد السيد علي5829

228محمد جريش مصطفى محمد5832

171محمد جمال متولي عبد الحليم محمد5833

140محمد حسن احمد حسين احمد5834

155محمد حمدي جبريل عبد المجيد5836

270محمد حمزه عاطف عطا ابو طالب5837

266محمد حمزه فاروق حمزه5838

213.5محمد خالد الطيب محمد قاسم5839

156محمد رضا غريب عيد احمد محمود5840

202محمد سليمان عبد الوهاب سليمان5841

256محمد صدقي خضاري خليفه5842

152محمد عاطف عبد الرحيم ثابت5843

167محمد عبد الغني سيد محمد النجدي5844

145محمد عبد الاله جاد احمد عبد العال5845

225محمد عبده جابر ابراهيم عامر5846

249محمد عالء عبد العظيم ابراهيم5847

158محمد علي غريب محمد5848

263محمد عمرو محمد عبد العزيز5849

239.5محمد فرج عادل عبد العزيز السيد5852

206محمد مجدي محمد جوده5853

145محمد محسن محمود محمد ابراهيم5855

204محمد مصطفى ابراهيم سيد5857

244.5محمد مصطفى احمد مصطفى5858

247محمد مصطفى محمد خليفه محمود5859

239.5محمد ناصر ابراهيم علي5860

163محمد ناصر غريب ابراهيم5861

263محمد نبيل مصطفى محمد عبد هللا5862

203محمد هاني محمد داود عبد هللا ياسين5863

172.5محمد ياسر السيد احمد5864

197.5محمد ياسر محمد لبيب احمد5865

260.5محمود اشرف نبيه محمود عامر5868

148محمود خيري ابو المجد طواب جوده5869

156محمود سامي عبد الحميد محمود5870

176محمود سيد محمود شحاته5871

196محمود عبد الجواد محمود احمد5872

265محمود علي محمود حامد5873

167محمود عماد محمود فرج5874

142محمود عوض علي احمد5875

160محمود محمد احمد محمد5876

232.5محمود محمد محمود محمد5877

176 من 81صفحة 



149محمود مسعد عبد الحميد محمد5878

140محمود منصور سيد ابو الحسن5879

149مروان محمد زكي محمود حسن5880

230مصطفى اشرف غريب محمد عبد5881

176مصطفى عادل رمضان السيد رحيم5884

243مصطفى محمود علي السمان5885

261معاذ احمد غريب عبد اللطيف محمود5886

245معاذ اسامه عبد المجيد فارس5887

210.5معاذ خلف علي اسماعيل عبد المطلب5888

197معاذ محمد يوسف نصر5890

221.5معاذ وليد السيد محمد عمر5891

227مهند هشام ابو بكر حماده5892

140مؤمن سيد محمد عبد العال عساوي5894

162.5مؤمن هاني السيد عبده السيد5897

258مينا ماهر فوزي عازر5898

191نادر عزب السيد ابو الحمد5899

157.5نبيل بكر معاويه بكر5900

223نور محمد سيد الزيني عوض5901

196.5يحيى عصام ابراهيم النيدي سلمان5903

216.5يحيى مصطفى يحيى محمد صباح5904

249.5يوسف ابراهيم سعد علي عبد المجيد5905

199.5يوسف ابراهيم عبد المنعم مجاهد5906

194يوسف احمد زكي عبد الحميد زكي5907

142يوسف اشرف احمد محمود5909

246.5يوسف خالد عبد النبي سليمان ابراهيم5912

219.5يوسف سعيد حبيب بباوي فام5915

142يوسف سعيد شنوده سيله عبد الشهيد5916

218.5يوسف سعيد محمود علي5917

231.5يوسف سيد عبد المحسن محمد5919

140يوسف عادل سيد علي5920

221يوسف عاطف عبد العزيز عبد هللا5921

168يوسف عبد الحميد سعيد السيد هندي5922

243يوسف عبد الرحيم محمد احمد5923

203.5يوسف عماد سمير عطا هللا5924

182.5يوسف محمد ماهر محمود5926

225.5يوسف محمد محمد السيد الشرقاوي5927

178.5يوسف محمود السيد محمود السيد5929

الشهيد العميد سامح فؤاد ع بنون
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170.5ابراهيم اسامه احمد علي5930

194ابراهيم جمال علي محمود محمد5931

140.5ابراهيم عاطف فتحي محمد5932

140ابراهيم عبد العزيز ابراهيم علي5933

231ابراهيم كامل متولي احمد عرفان5934

146ابراهيم محمد قرقار طايع عبيد5935

144ابراهيم محمد محمد ابراهيم5936

175.5احمد ايمن محمد حمدان احمد5938

218احمد بدر كامل عباس طه5939

216.5احمد توفيق حسن محمد5940

172احمد جبريل محمد سليمان5941

196احمد حسن رفاعي الدسوقي5943

261احمد حسن عبد السالم محمود5944

174احمد خالد عبد الحميد عبد الباقي5945

168احمد شاذلي احمد محمد بكر5946

154احمد عباس مختار احمد علي5947

168احمد عصام محمد احمد5948

181احمد علي محمد عبد القادر عبد5949

259.5احمد محمد احمد حسن حسن محمد5950

166.5احمد محمد سيد محمد اسماعيل5951

214احمد محمد صالح محمد عاشور5952

273احمد محمد عبد الفتاح احمد5953

157.5احمد محمود احمد محمود حسن5954

250.5احمد محمود حسن محمد سليم5955

176 من 82صفحة 



197.5احمد ناصر فتحي صديق5956

244.5احمد هشام محمد ابراهيم5957

237.5احمد هيثم سمير ابراهيم علي5958

249احمد وليد سعيد محمد عطيه5959

200.5ادهم السيد ابو العال هريدي ابو العال5960

188ادهم عالء السيد محمد5961

159ادهم عمر رفعت عمر علي5962

167ادهم محمد غريب سليمان محمد5963

235.5اسامه يوسف عبد المولى دياب5965

269اسالم عبد الناصر قرني محمد علي5967

236اسالم منصور محمود حسين5968

259.5اسماعيل علي اسماعيل علي5969

191.5الجوهري احمد الجوهري محمد5970

176السيد الحمزاوي صابر الحمزاوي5971

211انس محمد قطب عبد الوهاب5972

179ايمن احمد ابراهيم احمد ابراهيم5973

155ايمن كمال كمال احمد الجنيدي5974

143.5بالل احمد محمود محمد عماره5976

153بالل رضا السيد مصطفى عبد الخالق5977

219بالل سعيد محمد ابو العدب5978

169.5بالل فتحي محمد مصطفى ابراهيم5979

185جابر حسن جابر حسن علي5983

217جورج ماهر مرتجى شكر هللا5984

181حسن عبد الناصر عبد النبي علي5985

169.5حسين احمد حسين عويضه حسن5986

154حسين محمد عارف محمدين موسى5987

251حمزه محمد السيد احمد5988

189خالد سيد محمد محمود عثمان5989

146خالد محمد رفاعي حسن امبابي5990

278.5خالد محمد عبد هللا محمود ابو الحسن5991

164رمضان احمد مغربي محمود سويلم5992

209.5رياض احمد محمد عبد اللطيف عبد5993

202زياد احمد ابراهيم السيد احمد5994

189.5زياد احمد السيد محمد ابراهيم5995

170زياد السيد جمال عبد هللا5996

186زياد ايمن عيد احمد محمد عجوه5997

190.5زياد ايهاب السيد عوض5998

142زياد حسين طاهر محمد عبد العال5999

257.5زياد عبد هللا فهيم احمد يوسف6000

244زياد عماد محمد خلف محمد همام6001

218زياد عماد يوسف حسن محمود6002

221.5زياد محمد رمضان السيد6003

213زياد مصطفى سيد عبد المطلب6004

161زياد هاني عاطف حسين محسب6005

202زياد وهبه عبد العزيز سالم وهبه6006

180زياد ياسر محمد قنديل دسوقي6007

259سمير محمد سمير محمد عثمان6008

149سيد جابر حماد هليل عبد السالم6009

207.5سيف الدين احمد عبد الصبور6012

257.5سيف الدين علي خميس علي6013

155سيف عبد العزيز عبد الدائم محمد شتا6014

226سيف محمد عبد المقصود عبد الخالق6015

211.5صالح محمد عبد الفتاح محمود6016

217طارق اسامه موسى محمد علي6017

172عاطف سيد عاطف محمد6019

157عبد الحميد سليم عبد الحميد سليم6020

254عبد الرحمن احمد عبد الجواد عطيه6021

204.5عبد الرحمن احمد عدوي مسلم6022

224.5عبد الرحمن احمد محمد احمد6023

214.5عبد الرحمن السيد محمد احمد6024

236.5عبد الرحمن جمال عبد المقصود6025

244عبد الرحمن شريف السيد مصطفى6026

148عبد الرحمن شعبان السيد محمود6027

213عبد الرحمن صالح محمد صالح6028

176 من 83صفحة 



198عبد الرحمن عبد الحليم غريب سيف6029

193.5عبد الرحمن عبد الناصر المليجي6030

227.5عبد الرحمن عجمي عجمي علي6031

221.5عبد الرحمن علي احمد بكير اسماعيل6032

179عبد الرحمن فرج عبد الفتاح عوض6033

250.5عبد الرحمن محمد محمود محمد عبد6036

143عبد الفتاح محمد عبد الفتاح طاهر6038

219.5عبد هللا احمد سيد محمد6039

144عبد هللا محمد محمود احمد سيد6043

178عبد المجيد عصمت عبد المجيد عبد6045

142عز الدين محمد محمد محمد6046

223.5علي احمد حسين يوسف حسين6047

144علي محمد علي عبد العليم6048

269.5عماد احمد الراعي احمد سالم6049

218عمار محمد محمود محمد6050

262.5عمر ابراهيم عباس الخضري احمد6051

254عمر ابو مسلم جوده عبد المجيد6052

155عمر احمد حامد محمد عطيه6053

146عمر احمد صالح علي محمد6054

261عمر اشرف ابو الحسن درويش6055

166عمر اشرف امبارك حسن6056

232.5عمر خالد محمد عبد اللطيف6058

173عمر رجب عوض هللا حسن6059

198عمر سعد سليمان اسماعيل عيد6060

156.5عمر محمد حسين محمد6061

241عمر محمد محمد ابراهيم محمود6062

247عمر محمد محمد سليمان6063

219عمر وزيري عبده مصطفى6064

160عمرو خالد علي محمود سلمي6065

153عمرو عادل عبد الفتاح عطيه علي6067

212عمرو عبده محمد حلمي محمد6068

239عمرو فهد محمود فراج6069

221.5غريب محمد عبد الهادي غريب محمد6070

205فادي عادل طلعت فكري6071

214.5فادي هاني غالي عياد غالي6072

226فارس محمد سيد محمد علي6073

144كريم عربي عزيز الدين غنيم6074

146كريم محمد السيد محمد6075

247محمد احمد جابر حسن عبد الرسول6078

157محمد احمد حسن احمد محمد6079

256محمد احمد روبي دسوقي روبي6080

171.5محمد احمد سعد الدين محمود يونس6081

146محمد احمد سيد احمد6082

206محمد احمد محمد رضوان6085

155محمد احمد محمد عيسى6086

210.5محمد احمد محمد هريدي6087

174محمد اسعد عبد الوارث جاد الرب جاد6089

255محمد اشرف جابر محمود6090

190محمد اشرف محمد فؤاد محمد الديب6091

263محمد السيد شحاته اسماعيل6092

207محمد السيد محمد خليل ابوحجازي6093

236.5محمد ايمن عباس محمد6094

261محمد جمال عبد القادر السيد زكي6095

225محمد جمال عبد الهادي محمد6096

159محمد خالد احمد السيد6099

236محمد خالد عبد المنعم محمد ابو6100

190.5محمد رامي محمد فرج6101

214.5محمد رضا ابو قوطه السيد6102

216.5محمد عبد المنعم محمود عبد المنعم6104

219محمد عربي محمد مغربي عبد الظاهر6105

208محمد عصام محمد محمود يوسف6106

153محمد عالء عبد الباسط عطيه6107

188.5محمد عمر علي عمر علي6108

206محمد كريم شعبان مرسي احمد6109

176 من 84صفحة 



243محمد محمود سيد احمد فهمي6110

192.5محمد محمود علي عوض سالمان6111

231محمد مصطفى عبده خليل6112

221محمد وليد السيد محمد البيومي6113

186.5محمد ياسر محمد نجار محمد6114

165.5محمد يوسف محمد محمود يونس6115

166.5محمود احمد السيد عثمان علي6116

172محمود احمد حسين ابراهيم6117

186محمود احمد محمد مصطفى سيد احمد6118

192محمود السعيد ابراهيم احمد عبد6119

210.5محمود السيد صابر محمود علي6120

238محمود السيد فوزي احمد حسين6121

151.5محمود خالد محمود علي الجنيدي6122

203.5محمود رمضان احمد عبد الرازق6123

213.5محمود عبد الناصر محمود محمد6124

253.5محمود عبده يوسف حامد6125

152.5محمود عالء صالح السيد احمد6126

240محمود غريب احمد حسين6127

263محمود فكري عثمان كامل6128

237.5محمود محمد الشحات عبد المحسن6129

182.5محمود محمد عبد الناصر حسن6130

234محمود نجيب محمد السيد االدهم6131

197.5محمود وليد محمود محمد السمان6132

150مروان اشرف عبد العزيز ابراهيم6133

238.5مروان سمير عبد الصبور مبارك6134

251.5مروان عمرو السيد السيد احمد ورد6135

208مروان محمد حسن عبد هللا6136

187.5مروان مصطفى محمود عبد الحافظ6137

221.5مروان ناصر محمد احمد حسين سند6138

258مصطفى احمد بكري السيد بكري6139

148مصطفى السيد السيد عبد العال6141

215.5مصطفى سليمان قطب عبد الوهاب6143

185مصطفى شعبان ابراهيم العيسوي6144

214مصطفى محمد ابراهيم حسين6146

203مصطفى محمد السيد علي محمد6147

157.5مصطفى محمد محمود ابراهيم معوض6149

206مصطفى محمود يوسف حجاج6150

255مصطفى ياسر السيد عبد الرحمن عطا6153

203.5معاذ اسامه عبد الستار علي6154

222.5معاذ محمد محمود عبد الظاهر نصير6155

176معتصم محمد عبد الجواد علي حسن6157

247.5مهند عمرو السيد السيد احمد ورد6159

202مهند يوسف حسن فرج سالمين6160

223مؤمن ابو مسلم جوده عبد المجيد6161

202مؤمن السيد محمد محمد الشخطور6162

272مينا روماني عاطف لبيب6163

255نور الدين عادل عبد هللا محمود6164

194يحي حماده جمال بكر6166

158يحيى احمد بدوي احمد عامر6167

201يحيى احمد يحي محمد6168

159يوسف اشرف بكر صديق ابراهيم6170

174.5يوسف حامد خليل حامد6173

210يوسف حربي عربي السيد بكري6174

181يوسف حسن جالل احمد زايد6175

149يوسف حسين سيد ابراهيم محمد6176

181يوسف صبري عبد المنعم محمد6177

220يوسف عبده درويش عبد العليم6180

148.5يوسف كمال حسين حفني دسوقي6181

142يوسف محمد احمد محمد ابراهيم6182

212.5يوسف محمد امين رجب رجب6183

147.5يوسف محمد حسن محمد عبد الرحمن6184

245يوسف محمد كمال محمد6186

261يوسف محمود علي محمود6188

245.5يوسف منصور محمد منصور6190

176 من 85صفحة 



العسكرية الرياضية ع بنون
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

169احمد عماد احمد عبد القادر حجاب6194

165احمد محمد جابر علي6196

151.5احمد محمد زكي السيد6197

242احمد هشام سلطان عطية هللا احمد6198

181اسالم صبحي عبد الحليم عبد الغني6199

185.5اياد محمود محمد محمود6200

247.5علي عبد اللطيف علي بخيت حسن6204

258عماد الدين احمد محمد محمد حلمي6205

174فارس محمد ابراهيم محمد الشاذلي6206

191كريم عزام عبد المنعم فهمي ابو6207

158.5محمد ابراهيم احمد عثمان6208

228.5محمد عبد هللا محمد حسن علي6209

183محمد عمر هاشم عبد السالم6210

181مروان وليد حسن سيد مهيا6211

157.5يوسف ابراهيم عبده ابراهيم مصطفى6215

عبد الرحمن بن خلدون ع بنون
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

156ابراهيم محمد اسماعيل عطيه6217

232ابراهيم محمد عبد العزيز احمد عبد6218

228ابراهيم محمد محمد موسى محسن6219

221احمد ايمن احمد محمد مصطفى6220

163.5احمد ايمن بدر عبد الرسول عبد6221

207احمد جاد الرب احمد محمد احمد6222

205.5احمد حامد فؤاد حامد سلمان6223

205احمد محمد علي عبد الرحمن سيد6224

211احمد محمد مصطفى امام مصطفى6225

213.5احمد مصطفى عبد هللا محمد6226

191.5احمد وليد عبد الناصر علي6227

162اسامه زخاري زكريا يوسف6228

151اسالم احمد عزت عبد الفتاح6229

156اشرف فكري محمود مصطفى حسين6230

187.5بيشوي هاني عزت رياض بشاي6231

193.5جالل عبد الاله محمود عبد الحي6232

180.5حازم رمضان عبد الدايم شاكر محمد6233

224.5حسام احمد اسماعيل عطيه عبد6234

267.5خالد محمد فاضل احمد خليفه6235

156خالد محمود صابر هاشم علي6236

267خالد وليد ممدوح فؤاد عبد العليم6237

224زياد السيد راشد عساف محمد6238

187.5زياد حسام جمال محمد علي6239

163.5زياد عبد النبي محمد عبد الحفيظ عبد6240

170.5سيد محمد مصطفى محمد6241

197.5سيف سيد محمد عبد الحفيظ عبد6242

200.5عادل اشرف سيد ابراهيم سيد6243

176.5عادل بدوي حسن عبد اللطيف6244

200.5عبد الحميد رضا عبد الحميد الصاوي6245

188.5عبد الراضي محمود عبد الراضي6246

159عبد الرحمن ابو الوفا عبد الشافي6247

195.5عبد الرحمن احمد بدري عبد العزيز6248

155عبد الرحمن احمد عبده عبد العزيز6249

215.5عبد الرحمن اشرف انور محمد6250

159عبد الرحمن سالم عبد الرحمن سالم6251

165عبد الرحمن عادل حفني عبد القادر6252

177عبد الرحمن علي عبد الفتاح قاسم6253

184.5عبد الرحمن مجدي ابو الحمد ابو6254

164.5عبد الرحمن محمد احمد احمد عالم6255

214.5عبد الرحمن وليد حسين محمد6256

147عبد القادر شاذلي عبد القادر حمزه6257

173عبد القادر عاطف عبد القادر محمد6258
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228.5عبد اللطيف ناصر عبد اللطيف6259

174عبد هللا خليفه عيد دمر6260

188عبد هللا محمد عبد الفتاح الشاذلي6261

188عبد الملك عيد سيد محمد6262

177.5علي احمد حجاجي محمد علي6263

252علي عاطف عبد المعطي محمد احمد6264

229.5علي عصمت احمد بخيت6265

255علي فوزي عبد الرحيم الصغير6266

157علي محمد علي محمد عبد العال6267

177عمر احمد محمود محمد احمد6268

181عمر فايز فهيم عبد المنعم6269

236عمر نصر سعيد محمد6270

213.5عمر هاني عمر عبده احمد6271

219عمرو خالد محمد نور الدين يوسف6272

172عمرو دياب عبد الحميد احمد6273

208.5فارس احمد محمد بهجه الخولي6274

252.5كريم احمد محمد عبد الهادي عبد6275

245كريم محمد عربي محمد محمد6276

181كمال محمد حسن محمد6277

268.5كيرلس ميالد ابراهيم سليمان عبد6278

249.5ماهر عبد مريم شاكر شفيق حنا6279

262.5محمد احمد فتحي علي ابو العطا6280

249محمد اشرف عطا هللا احمد6281

230محمد السيد عبد هللا محمد حماد6282

240محمد بليدي السيد ميزار6283

189محمد جمال محمد عباس محمد6284

258.5محمد دويخي عبد العال محمد6285

222.5محمد عادل محمد حفني ابراهيم6286

233.5محمد عاطف سعيد امين عبد الفتاح6287

180.5محمد عاطف عبد اللطيف عبد6288

200محمد عبد الوهاب ناجي عثمان6289

183محمد عصام محمد عبد الباري6290

222.5محمد عمرو زكريا جوده عبد الحميد6291

172.5محمد عيد عبد اللطيف احمد6292

184.5محمد غريب محمود احمد عبد المجيد6293

266محمد كرم محمد عبد هللا6295

189محمد مجدي حسن محمد درويش6296

175محمد محمد نصر ظريف نصر6297

162.5محمد محمود محمد الصغير احمد6298

141محمود صبري محمود عبد اللطيف6299

172.5محمود متولي احمد مصطفى سليمان6300

177محمود محمد احمد بخيت جاد الرب6301

161محمود محمد عليش محمد عبد6302

158محمود ناصر احمد ابراهيم احمد6303

143مروان قطب خفاجي ابراهيم سيد6304

152مصطفى محمد احمد محمد دياب6305

146مؤمن ابراهيم محمد حسين6306

168وليد عمرو عبده عبد هللا علي6307

142يوسف احمد ماهر محمد السيد6308

150يوسف السيد محمد السمان حمد هللا6309

157يوسف حجاج يوسف سيد6310

143يوسف شكري يوسف كامل6311

169يوسف محسن بكري علي عبد الرحيم6312

174يوسف محمد السيد مرسي6313

األدبية المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

253احمد خالد احمد عثمان علي6314

183.5احمد سعد جالل اسماعيل6315

167.5اسالم محمد السيد حسين6316

200.5عبد الرحمن محمد محمد عماره6317

257محمد حمدي محمد عبد اللطيف6318

223مؤمن حجاج حساني امين محمد6319

207اسماء يوسف محمد احمد عبد النعيم6320
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182امنيه اشرف بكري حسين6321

184ايه علي طلعت ابو العطا6322

243حنين حسين امين السمان6323

164روضه حسين بكري حسين6324

177.5سكينه جبالي السيد عبد اللطيف6325

261منى السيد نوبي ابو بكر محمد6326

210.5منى رجب مصطفى عبد المجيد عبد6327

الصفا للتعليم األساسي المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

262احمد محسن مرشدي اسماعيل6328

268اسالم محمد السيد احمد محمد6329

271عبد الرحمن اسماعيل حنيدق علي6330

242.5عبد الرحمن حسن عبده مختار6331

191.5عبد الرحمن عبد التواب فواز محمد6332

229عبد الرحمن عبد القادر الشاطر عبد6333

172عبد الرحمن محمد خلف فؤاد6334

227عبد الغفار محمد شعبان عبد الجليل6335

253عبد هللا ايمن سعد الشاذلي6336

257.5عبد هللا عيد مبروك مطاوع6337

246عبد هللا محمد شعبان محمد6338

161عبد هللا محمد نصار سليمان6339

218عز الدين محمد عبد العليم عبد6340

237علي محمد جمال الدين قايد علي6341

257عمار اسامه توفيق يونس6342

227عمار ياسر محمد حسن6343

252.5عمر السيد حنفي محمود محمد6344

241.5عمر محمد عبد الغني بيومي6345

242.5عمر محمود احمد حسن6346

248عمر محمود سعد شاذلي6347

271عمرو عالء محمد خلف6348

243كريم محمد محمود اسماعيل دياب6349

241كريم هاني محمد محمد6350

275مازن ابراهيم محمود شعيب محمد6351

240.5محمد اشرف محمد حنفي محمود6352

256.5محمد جمال السيد محمد عبد الحليم6353

198.5محمد حسن مطير خضير حسين6354

195محمد عبد الحكيم احمد محمد احمد6355

222.5محمد وليد محمود محمد6356

256.5محمد ياسين عبد الفتاح محمود علي6357

235محمود ايمن محمد طه6358

235.5مروان يوسف خليفه احمد6359

263مصطفى احمد دقه ابو زيد6360

252مصطفى علي حسين احمد حسين6361

268.5مصطفى عمر عطيه محمد6362

263معاذ محمد عباس عوض عفيفي6363

258معاذ ناصر زكي يوسف عبد الرحمن6364

230مؤمن ابراهيم محمد محمد ابراهيم6365

212مؤمن حسن السيد حسن6366

219.5مؤمن عادل حمدان محمد محمد6367

252.5هاني محمد رشدي عوض هللا محمود6368

235.5يحيى عادل عبد الاله عثمان6369

253يوسف اشرف صالح عبد الحميد6370

263.5يوسف محروس البدري عبد اللطيف6371

228يوسف وائل غريب عبد العزيز6372

262.5اسراء احمد عبد الحليم جمعه الشافعي6373

264الروميساء محمود مصطفى السيد6374

269امال احمد محمد محمود6375

259امنيه ناصر فاروق عبادي الطيري6376

258ايه رمضان فاروق عبادي الطيري6377

260.5بسمله حسن محمد السيد محمد6378

238بسمله عصام ابراهيم عطيه محمد6379

200بيسان عبد الناصر حافظ مرزوق6380

189.5تساهيل سالم رفيع سالم6381

176 من 88صفحة 



259حبيبه خالد ابراهيم مبارك محمد6382

234.5حنين ابو زيد دقه ابو زيد6383

268دنيا علي حنيدق علي6384

214رحاب ناجي مبارك محمد حسين6385

242رقيه احمد سعد الشاذلي اسماعيل6386

187رقيه عبد هللا احمد محمد6387

219روان احمد زكي خليل6388

252روان خيري سليمان نور المحرقاوي6389

275روان محمد سعيد سليمان صديق6390

242.5رودينا عباس فهمي ابو العال6391

216.5روضه شاذلي امين محمد6392

154رويدا محمد سالم جمعه نصار6393

221ريم احمد محمد عبده6394

242ساره السيد عبد النبي السيد صقر6395

191.5سلمى رمضان سعد صالحين عبد6396

191سلمى صالح سليم احمد6397

208سما محمد عبد الحليم محمد محمود6398

193سماء عماد حمدي علواني حسين6399

268شهد محمد عزمي حنفي محمد نصر6400

172شيماء نايف رفيع سالم6401

172فاطمه يسري عبد الباقي حسن عبد6402

200.5مريم خالد كمال عبد العزيز عبد الباقي6403

233.5مريم عبد االحد عبد الفتاح احمد علي6404

272.5مريم عبد العال حراجي حسن ابراهيم6405

245مريم عصام عبد الجليل اسماعيل6406

276مريم محمد احمد علي6407

274مريم محمد حسن السمان6408

185منار محمد فتحي مسعود6409

275منة هللا حسن محمد طه محمود6410

269نور احمد رمزي محمد6411

270.5نورا عبد النبي محمود احمد خليل6412

267نورهان ابراهيم حنيدق علي6413

277.5هاجر عالء احمد امين مكاوي6414

274هدير عصام حمدي محمد6415

254هنا اسامه محمد سليم6416

234والء صابر حسن جوده مجاهد6417

الطبري المشتركة
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220ابراهيم عادل رفاعي حافظ عبد القادر6419

237.5ابراهيم محمد احمد ذكي صالح6420

159احمد دياب حفظي دياب علي6421

173.5احمد رزق اسماعيل عيد6422

212.5احمد فيصل محمد عبد الباقي6424

261احمد محمد سيد مبارك6425

251احمد هاني حسن النجار6426

172احمد وليد علي محمود محمد6427

242اسامه وائل رجب احمد6428

225اسماعيل محمد مغربي محمد6429

240الحسين احمد حسن محمد6430

197.5انس عبد العظيم عبد الحميد عبد6431

252بدر محمد بدر عبد العليم بكر6432

231بالل خالد عبد هللا محمد عبد الرحمن6433

210.5حازم عادل صالح عبد الوهاب علي6434

264.5حسام اسامه صالح الدين محمد6435

164حسن عاطف الداوودي العيسوي6436

239.5حسين محمد حسين ابراهيم6437

253حمزه امين السيد محمد المهدي6438

221.5حمزه غريب البدري عبد الرحيم6439

223.5خالد محمد عبد النبي عبد المجدي عيد6440

273ذياد مصطفى محمد محمود6441

192زياد عماد اسماعيل السيد علي6443

208.5زياد وليد حسين علي6444

241.5زياد يس محمد يس6445

176 من 89صفحة 



208سيف الدين امام بيومي شبيكه ابراهيم6446

270.5سيف الدين جمال جمعه السيد علي6447

273سيف الدين سالم السيد جابر محمد6448

234صالح محمد حسن رمضان6449

252.5طارق عماد محمد السيد6450

269طارق ياسر احمد عامر محمد6451

261.5عادل سعيد عبد الحميد علي محمد6452

274.5عبد الرحمن احمد امين محمد6453

215.5عبد الرحمن احمد خالد محمد قمصان6454

255عبد الرحمن احمد طه عبد الخالق6455

252.5عبد الرحمن اشرف خلف محمود عبد6456

230عبد الرحمن السيد محمد عبد الرحمن6457

215.5عبد الرحمن محمد كمال السيد محمد6458

162عبد هللا شريف عبيد عبد المبدي6461

208.5عبد هللا محمد سيد امين الليثي6462

222.5عصام الدين محمد علي احمد6463

164علي عبد الرحيم عباس قاسم6464

191علي عالء الدين السيد احمد6465

179.5علي محمد علي حسن الدمرداش6466

237.5علي ياسر احمد السيد محجوب6467

241عمار ابراهيم حنيدق عبد الفتاح6468

263.5عمار عاطف عمر اسماعيل6469

249عمر حازم رمضان عبد العزيز6470

164.5عمر خالد سمير احمد6471

244عمر عبد الهادي علي محمد احمد6472

161عمر علي السيد عبد الحافظ6473

170.5عمر محمد صديق عبد الفتاح6474

244عمر محمد عبد الغني محمد علي6475

262غريب محمد غريب محمد عقيل6477

166فارس رضا محمد حسن الحناوي6478

246فارس محمد جمعه يوسف6479

258فهد محمد حسن غرباوي6480

258.5كريم احمد محمد السيد علي6481

172كريم اشرف جمال السيد عفيفي6482

159.5كريم عالء رجب الصباحي احمد6483

239.5لؤي علي عبد الخالق محمد6484

196.5محمد احمد محمد سليم حجاب6485

146محمد حسام الدين ابراهيم سويلم6486

236محمد حمدي حسن علي6487

152محمد عبد الخالق محمود محمد احمد6488

171محمد عبد المعطي حديري عبد6489

184.5محمد عربي احمد محمد6490

175محمد كرم محمد عبد الرحمن علي6491

169محمد محمود علي عبد هللا حجاب6492

162محمد ناصر علي احمد6493

172محمد وائل عبده علي خضر6494

217.5محمود رضا االنصاري محمد6495

179محمود سيد محمود محمد شحاته6496

155.5مروان عمر محمد عثمان حامد6497

250.5مروان هاني عبد الراضي محمد6498

231مصطفى توفيق مراد جبريل6499

220مصطفى حسن غريب حسن6500

191.5مصطفى طارق حامد فراج حامد6501

186.5مصطفى عادل محمد علي6502

240.5مصطفى هيثم محمد شعبان منصور6503

231.5مصطفى ياسر عبد العال علي6504

216معاذ تامر صالح الدين احمد6505

244معاذ خالد عساوي محمد6506

174.5مؤمن علي السيد حسن عبد الجليل6507

257مؤمن محمد محمد ابراهيم حسين6508

159مؤمن نصر الدين مراد جبريل6509

206.5نور محمد علي محمد بكر6510

223ياسين احمد مبارك احمد6511

201ياسين عاطف عبد العظيم عبد الهادي6512

176 من 90صفحة 



236يحي تامر الزاكر محمود عيسى6513

266.5يحيى مصطفى ابراهيم علي6514

264.5يوسف احمد فاروق علي عوض6515

224.5يوسف احمد محمد سيد علي6516

202يوسف احمد نصر الدين مصطفى سيد6517

249.5يوسف سامح سيد محمود احمد6519

262يوسف عبد هللا رشوان محمود6520

272يوسف غريب ابراهيم حلمي الدالي6521

162يوسف غريب سعد خليفه6522

159يوسف محمد ابراهيم حسين الزهري6523

213.5يوسف محمد وهبه محمد مصطفى6524

188.5اروى خالد حسن سعيد علي6525

196.5اسراء اشرف عدلي فؤاد المهدي6526

245.5بسمله خالد محمد جابر محمود ابو6527

198بسمله مصطفى السيد مصطفى6528

161بسمه احمد عبد الحميد عبد اللطيف6529

273.5جهاد علي رمضان محمد موسى6530

206.5جهاد محمد جالل اسماعيل علي6531

256.5حبيبه ابراهيم محمد محمد محمد6532

242.5حبيبه احمد عبد المنعم محمود6533

207.5حبيبه امين السيد محمد المهدي6534

245.5حبيبه محمد احمد عبد الحميد عبد6535

241حنين عمرو محمد محمد ابوسريوه6536

175.5دنيا رجب محمود عبد المعطي6537

234.5رحمه محمد كمال محمد عبد المنعم6538

250رقيه عثمان احمد عثمان6539

253رقيه محمد السيد عبده علي6540

177روان ابراهيم سراج الدين ابراهيم6541

247سالفه محمد عبد المنعم عبد المنعم6542

258.5سلمى ابراهيم محمد ابراهيم ابوروزه6543

239سما عماد غريب حسن ابراهيم6544

164.5سمر محمد ابراهيم محمود6545

264.5سندس محمد صالح خليل6546

230شهد اسامه علي مخلوف محمد علي6548

161.5شهد هاني سيد محمود6549

194ضحى علي محمد موسى عبد الحميد6550

170عزه محمد عبد الحي عبد التواب6551

210.5فاطمه محمد عبد العزيز عبد الغفار6552

257فرح اشرف محمد عثمان احمد6553

265ماهينور محمد احمد احمد عبد الفتاح6554

206.5مايا محمد غريب عباس6555

161مريم محمد السيد محمد محمد6556

265.5ملك شوقي جبريل ابراهيم6557

267.5منة هللا احمد عبد الفتاح محمد حسين6558

155نور محمد مدبولي عبد الراضي احمد6559

251نور مصطفى كمال الدين نجار حسن6560

260نورهان محمد عز الدين عثمان محمد6561

211.5هاجر محمد عراقي ابراهيم متولي6562

النصر بعتاقة المشتركة
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249ابراهيم محمد شرقاوي حسن6563

262احمد سيد علي شحاته6564

231احمد غريب علوان حربي6565

261.5احمد ناصر السيد محمد علي6566

260.5حسن محمود محمد حراجي احمد6567

261خالد احمد السيد ابو زيد6568

194.5زياد محمد سعد زغلول الدردير6569

259.5صالح احمد محمد صالح6570

265.5صهيب هشام محمد سعد يوسف نوح6571

214عادل مجدي عبد الرحمن هالل6572

269عبد الرحمن احمد محمد محمود علي6573

265.5عبد الرحمن اشرف حجاج عبده6574

272عبد الرحمن مصطفى النوبي حسان6575

176 من 91صفحة 



270.5عبد هللا حسين السيد حمزه عبد6576

242علي عماد الدين حمدي محمد عبد6577

253عمر محمد حسن احمد6578

233.5عمرو هاني محمد محمود احمد6579

250.5غريب محمد غريب سليمان6580

227.5كريم سامي زغابي حفني ابراهيم6581

268لؤي سامي عبد العليم احمد6582

268.5محمد احمد مصطفى محمد6583

212محمد جمال رمضان فارس6584

203.5محمد علي مرسي علي6585

177محمد محمود شوقي حسين6586

225.5محمد محمود محمد محمد سالم6587

241محمود احمد محمود شعبان عبده6588

234محمود وحيد رمضان عبد النبي6589

268مصطفى احمد عبيد محمد6590

216مصطفى ايمن شعبان محمد شعبان6591

196مصطفى كامل محمد مبارك حسن6592

193.5مؤمن اشرف بركات حسن6593

214.5مؤمن محمد عبد الحميد محمد6594

171هاني يحيى معوض ابراهيم علي6595

211يوسف فرج عبده محمد6596

267.5اسراء عوض احمد سيد6597

255.5اسماء محمد انور حنفي علي6598

222.5االء محمد عبد هللا احمد موسى6599

234اميره احمد عز الرجال احمد6600

271بدريه ماهر عبد الوهاب عبد الغفار6601

262حبيبه رجب غريب احمد مرزوق6602

271.5حبيبه رفعت يوسف محمد يوسف6603

251حبيبه سيد عطا عطا6604

262ردينه احمد عبد العزيز احمد6605

271رنا اسامه السعيد علي6606

274.5رنيم هشام عوض محمود محمد6607

268روان عبد البديع محمد علوي6608

175زينب اشرف عبد الوهاب محمود6609

220.5سما عصام عثمان محمود عثمان6610

259سهيله تامر صالح عبد السالم6611

275شهد عبد الحكيم جاد الكريم احمد6612

229.5شهد عالء بهاء عبد المجيد الراوي6613

261شيماء مغاوري محمد عواد طه6614

256فرح محمود حنفي محمد6615

258.5ليلى ممدوح عبد هللا عبد الحافظ6616

207.5ملك مصطفى رجب احمد6617

267منه هشام محمد سيد عالم6618

270.5موده غريب عيد راضي ابراهيم6619

183مي احمد دسوقي سيد6620

171.5ندى يوسف السيد يوسف يوسف6621

183نورهان محمد كمال الدين محمد6622

171نيره محمد سليمان كامل محمد6623

273.5ياسمين عالء فرج عبد الحميد6624

النور للتعليم األساسي المشتركة
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155.5ابراهيم محمود محمد محمود محسب6625

236احمد ابراهيم محمد احمد6626

183احمد بدوي عبد هللا عامر6627

220احمد غريب شوقي احمد حماد6628

153احمد فراج جابر فراج6629

237احمد وليد السيد محمد6632

141.5ادم وائل احمد السيد6634

148.5اسامه عابدين احمد عابدين6635

269امير مصطفى عبد الستار نصار6636

185زياد صبري فاروق محمد محمد6640

194.5شهاب محمد عبد الفتاح عبد العزيز6643

155عادل هاني عادل سليمان6645
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182.5عبد الرحمن حمدي توفيق محمد عبد6647

167عبد هللا احمد محمد عبد الرحمن6650

279علي وليد علي عبد العظيم6653

206عمر احمد احمد السيد6654

227.5عمر احمد عطوه محمد ابراهيم6655

170غريب نصر غريب محمود6656

216.5كريم احمد محمد احمد محمد6657

191.5كيرلس عازر فكري امين6658

222محمد احمد جوده محمد6659

145محمد احمد محمد عبد الستار6660

166محمد اسماعيل اسماعيل عبد هللا6661

140محمد سامي محمد احمد مدني6663

157محمد غريب سعد الدين علي6665

232محمد محسن محمد الحسيني6666

211.5محمد ياسين مجدي ياسين عارف6670

185محمود حسن احمد حسن6672

196محمود سراج محمود عبد الفتاح6673

170.5محمود طالب بربري علي طالب6675

178.5مهند ناصر محمد علي حسين6679

162.5يوسف سيد سعد احمد عثمان6684

209يوسف غريب احمد حسن6685

155اماني احمد شعبان مرسي احمد6686

238امنه خالد محمود محمد عبد الفتاح6688

198حبيبه محمد محمد عبد هللا6693

207.5حنين ياسر ابراهيم احمد6694

212دعاء محمد محمد ابراهيم جالل6695

242.5دينا احمد صابر فخري محمد6696

209.5ساره ساهر طه محمد عبد الغني6699

250سلمى خيري محمد محمود ابو الخير6701

144سلوى عادل محمد محمود6702

148شهد اسامه توفيق بدوي يوسف6705

178شهد غريب فواز محمد6707

145شهد محمد احمد رزق جاب هللا6708

167.5فاطمةالزهراء سيد احمد عبد الحكم6710

241فاطمه محمد الدسوقي السيد6711

196مريم علي يحيى علي محمد6712

215.5منه اسامه ابو الحمد احمد6716

155منه ماهر ابراهيم محمد علي6717

148مي محمد مسعد حسن6718

153نورهان عصام سعيد محمد عبد6719

257هاجر خلف ابراهيم عبد الحميد حميم6720

184.5هيام ياسر عبد الاله حسين6721

185والء وليد عطيه عبد العاطي6722

237.5يارا عصام مصطفى احمد6723

185ياسمين ايمن لطفي حامد سليم6724

انس بن مالك المشتركة
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177ابراهيم السيد عبد الخالق عبد العزيز6726

161ابراهيم مجدي بيومي احمد الشريف6727

240ابراهيم مرجان السيد مرجان6728

177احمد حمدي محمد عبد الكريم6729

190احمد سمير عبده هاشم6731

239احمد سيد عبد المحسن ابو سريع6732

243احمد محمد زكي محمد6733

180.5احمد يوسف احمد محمد يوسف6734

247اسالم سمير ابو العباس محمود6735

244اسالم فريد شوقي احمد عبد الفتاح6736

191.5اسالم محمد احمد محمد علي6737

198اسالم محمد عطيه عبد المنعم6738

224الحسن محمد سعد محمد6739

218الحسين محمد سعد محمد6740

188السيد محمود كمال ابو العال6741

213.5انس ابراهيم احمد عبد الحميد علي6742
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140بالل احمد علي احمد طه6744

164حمزه حسنين صابر حسنين6745

265حمزه محمد زغلول سيد احمد6746

243.5زياد محمد سعيد مختار ابراهيم6747

215.5زياد محمد عبد المقصود محمد السيد6748

243زياد محمد غريب محمد غريب6749

184.5سعيد غريب ابو السعود هباش قناوي6750

173.5سيد سعيد السيد احمد6751

180.5سيد محمد احمد محمد السمهودي6752

197شريف عبد الرحيم عبد الوهاب عبد6753

220صالح احمد صالح محمد6754

255.5عبد الحليم شاذلي عبد الحليم سعد6755

258.5عبد الرحمن علي احمد احمد6758

272.5عبد الرحمن محمود صابر محمد6759

207.5عبد هللا اسامه احمد احمد حسين6761

165.5عبد هللا صابر موسى مسلم6762

169علي خطاب علي عبد الحليم6764

174.5عمار عبد الرحمن خليفه محمد محمد6765

162.5عمر سيد علي عبد الحافظ6766

269.5عمر عادل خيري خليل ابراهيم6767

168.5عمر محمد علي سالم6768

182.5عمر محمد فوزي حسين6769

225.5عمرو خالد ابو الحسن محمد6770

172.5عمرو خالد محمد عبد المقصود6771

150.5فارس ابراهيم محمود محمد احمد6772

211.5فارس صبحي السعيد غنيمي عبد6773

158.5كريم سليمان شعبان حسن6775

160مازن محمد عبد المقصود محمد السيد6776

186مازن مدحت عبد العزيز محمود6777

203.5محمد السيد محمد السيد البيه6778

188محمد حسن فرحات غنيم6779

153.5محمد رضا محمد سليم عامر6781

232محمد سيد محمد رجب عبد المنعم6782

182محمد عاطف محمد احمد السيد6783

204.5محمد عاطف محمد حسانين محمد6784

202محمد فتحي محمد محمد حسن6785

268محمد محمد تاج الدين صابر6786

177.5محمد محمود عبد الرحيم عطا هللا6787

189محمد مصطفى ادفاوي حمدان6788

223محمد يوسف محمود محمد6789

176محمود صالح عبد الحميد علي احمد6790

175.5محمود هاني محمد محمد6791

211محمود هشام محمد مصطفى اسماعيل6792

262.5مروان مجدي سكران عبد المجيد6793

195مصطفى عصام مسعد محمود6794

155.5مصطفى عمرو سمير امين عبد6795

233مصطفى محمد زكريا محمد6796

181نصر هللا خالد بدر علي6797

167ياسين عبد العظيم ياسين عبد العظيم6798

255يحيى مجدي صالح عليوه محمد6799

203.5يوسف احمد نادي عوض6800

187يوسف حسين صالح رمضان6801

202.5يوسف عادل غريب محمد مسعود6802

203يوسف عمرو السيد محمد علي6803

151يوسف مجدي محمد سيد غنيم6804

186.5يوسف محمد حسن محمد حسن6805

156.5يوسف محمد سعيد محمد عزيز6806

158يوسف محمود يوسف محمود6807

144يوسف مصطفى سامي حسن6808

155يوسف ناصر صالح عبد العزيز6810

178يوسف هاني شعبان سعداوي6811

196اسراء غريب عارف توفيق موسى6812

249االء طارق عبد الحميد عبد هللا6813

164االء مصطفى فاروق مصطفى محمود6814
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191.5امنيه محمد حامد علي محمد6815

156ثناء محمد احمد عبد اللطيف6817

186حبيبه ايهاب جابر علي6818

165حبيبه سمير عبد الجواد احمد جوده6819

211راجيه عبد الرحيم محمد عوف عبد6821

209رحمه احمد محمود تهامي6822

203رحمه خالد احمد عبد المجيد علي6823

241رحمه محمد حربي علي6824

257رقيه محمود عبد الحميد احمد6825

252روان محمد عبد المنعم احمد السيد6826

192روان وحيد عبد الخالق عبد العزيز6827

242ريهان خالد علي احمد6828

167زينب احمد عبد العزيز محمد عبد6829

165ساندي احمد جمال عبد الستار6831

190سلمى علي احمد حامد6833

243.5سما عصام محمد عبد العزيز6834

163سماح محمد احمد ماهر محمد6835

177.5سمر سيد عبد الرحيم سيد6836

192شاهندا غريب فراج عبد الموجود6837

257شهد اسامه عبد السالم محمد عبد6838

242شهد اسامه عيد عبد الستار6839

199شيماء الدسوقي محمد عبد النبي6841

175.5عال ايهاب عبد المنعم حسين سيد6843

242فاطمةالزهراء احمد السيد توفيق6844

259فاطمه جمال محمد احمد عثمان6846

229فاطمه حسام الدين عبد الرحمن عبده6847

201.5فاطمه حسن متولي السيد6848

141فاطمه شعبان عويضه خضاري6849

179لطيفه السيد حسين عبد السالم6850

250.5لمياء عباس احمد عباس6851

225.5مروه ناجي خيري خليل ابراهيم6852

254مريم سيد فؤاد عبد السالم حسنين6853

223مريم مصطفى عبد العزيز متولي6854

210منة هللا اشرف جبريل سالمه احمد6855

184.5منة هللا مجدي الشمندي محمد6856

261منه ابراهيم عبد الحي زكي يحي6857

196.5منه خضر عبد الرحيم سيد6858

212.5مياده محمود محمد رمضان6859

198.5ندا رأفت ابو الوفا علي6861

174.5ندى ابراهيم محمد محمد6862

177.5نشوى ابراهيم رضا عبد الحميد6863

251.5نور كمال الجارحي السيد عمران6864

246.5نوران السيد محمد حسين6865

169.5نورهان حسني عثمان احمد محمد6866

143هبة هللا ابراهيم لطفي يوسف متولي6867

233هناء محمد عبد اللطيف محمود محمد6868

217يارا محمد عبده عبد العظيم6870

160ياسمين محمد السيد ابراهيم السيد6871

بورتوفيق للتعليم األساسي المشتركة
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230.5ابراهيم بهجت عبد الرحمن محمد6872

208ابراهيم محمد ابراهيم محمد عبد6873

192.5احمد سعيد عبد الستار شبوب6874

182.5احمد طلعت حربي نصر محروس6875

145.5احمد محسن عبد العزيز بسيوني6876

167.5احمد محمد عبد الرحيم نور الدين6877

265.5احمد محمد محمد علي صبح6878

262.5احمد محمد محمد ماهر يونس6879

198اسالم طلعت عبده احمد علي6880

215.5انس عادل سعد مصطفى6881

221بالل غريب محمد عطيه6882

180.5حاتم محمد شكري محمود حسن6883

213حسين محمد احمد زيدان6884
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210.5خالد صبحي غنيمي عبد المجيد6885

175خالد فوزي عبد الظاهر محمد6886

249زياد محمد عبد اللطيف حامد محمد6887

152زيد محمد عبد السالم توفيق سعد6888

235.5سيد حمدي سيد احمد6889

252.5شنوده سامح فؤاد ميخائيل دواد6890

152عبد الرحمن ابراهيم محمد الجوهري6891

218.5عبد الرحمن ماجد حمدين عبد الغني6892

240.5عبد الرحمن محمد محب الدين محمد6893

209.5عبد الرحمن محمد نوبي ابو بكر6894

207عبد الرحمن محمود السيد محمد6895

238.5عبد العزيز غزال سليم عباس6896

275.5عبد هللا حسين عبد القادر حسين عبد6897

238.5عمار عالء كمال محمد نصار6898

205.5عمرو محمد مصطفى دسوقي6899

201.5غريب هاني غريب عبد الرحمن6900

199فادي حسن سمير حسن محمود6901

267كريم انور عبد هللا محمد حسن6902

270كيرلس راضي اقالديوس ساويرس6903

223.5محمد ابو زيد حمدي ابو زيد ابو زيد6904

196محمد احمد محمد احمد عبد العال6905

233.5محمد الشريف سيد مصطفى صالح6906

271محمد خليل اذاد علوش6907

259.5محمد سليمان محمد محمود احمد6908

237محمد عبد الحميد احمد عبد الحميد6909

242محمد فؤاد محمد فؤاد خليل6910

209.5محمد فوزي عبد العزيز محمد عبد6911

152مصطفى احمد عبد الرحمن احمد عبد6912

196.5مصطفى احمد عبد هللا احمد6913

234مصطفى جمال فوزي محمد6914

224.5مصطفى عبد الغني سيد علي6915

259.5مؤمن احمد محمد احمد علي6916

175نوفير منير مراد شاكر6917

181يوسف احمد انور عبد البديع6918

207.5يوسف شريف وديع حسيب6919

229.5يوسف طارق محمد حسني يوسف6920

174.5يوسف عمر احمد محمد ابراهيم6921

243يوسف كمال عبد العزيز عباس6922

263يوسف محمد شعبان محمد سرور6923

261اروى سيد محمود امبارك6924

263اوعاد عبد النبي عوض محمد6925

203جنه محمد عبد الهادي عباس6926

217.5حبيبه ايمن حسين حفني فهمي6927

237حبيبه عماد محمود احمد محمد6928

241.5حبيبه مصطفى محمد حسين6929

202دان محمد عبده مسعد ابو ورده6930

258رحمه مصطفى غريب عبد القادر6932

267روان ناصر حسن عبد العال6933

272رودين علي جالل مصطفى علي6934

268ساره عمرو رمضان امين عالم6935

219سميه مؤمن عبد الاله حسين6936

268.5سندس عمرو عبد الصبور محمد6937

266.5شروق محمود محمد فرج6938

195شهد سمير ابراهيم مرسي عفيفي6939

216.5شهد محمد زكي محمد احمد6940

234.5شهد محمد ضياء الدين حسن عبد6941

240فاطمةالزهراء مصطفى غريب عبد6942

254مريم محمد احمد حسين6943

250مريم محمد امين محمد6944

272مريم محمد حسن علي6945

209.5مريم محمد عماد الدين فتحي عيسوي6946

187.5مريم وليد احمد امين6947

239منه محمد عبد السالم محمد السيد6948

243مي محمد الحيص التابعي فرغل6949
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253.5نور عالء كمال محمد نصار6950

سمير احمد الجمل للتعليم األساسي
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190.5ابراهيم حربي عباس الدمراني6951

235.5احمد رامي ابراهيم محمد ابراهيم6952

237احمد محمد احمد احمد محمود6953

141احمد محمد احمد محمد6954

252.5احمد محمد السيد جاب هللا عامر6955

189اسامه عبد الناصر احمد محمد6956

215بيشوي عادل بطرس اسكندر6957

159سيف محمد رجب محمد6960

200طارق رأفت علي ابراهيم6961

171عبد هللا عيد هاشم عبد المجيد احمد6962

249.5عمر جمال احمد فراج6963

267.5عمر سامح ابراهيم السيد6964

246.5عمر هاني سيد عويضه حسن6965

213.5عمرو بهاء سيد محمد6966

214.5فارس احمد حسن فرج ابراهيم6968

205فارس هاني نجاح عبد الحفيظ سيد6969

175.5كيرلس خيري صبحي عازر جرجس6970

230محمد سيد روبي دسوقي روبي6971

160.5مدثر محمد السيد عبد العزيز6972

271.5مصطفى اشرف جمعه عبد الصادق6973

264مصطفى محمود السيد ربيع عوض6974

189معاذ سمير صالح احمد6975

216منصور شوقي غريب محمد مسعود6976

263مؤمن محمد ابو العال صديق ابو العال6977

242مؤمن وائل حسن يوسف حسن6978

158.5يوسف احمد سمير احمد6979

242يوسف حسين ابو العال احمد عبد6980

172.5يوسف ياسر عبد المنعم السيد محمد6981

248اسراء حسن عصام عبد هللا6982

269االء عبده الغريب محمد عبد الفتاح6983

163.5اميره ناصر علي محمود رضوان6984

218ايه فوزي جبريل ابراهيم6985

210.5ايه محمد ابراهيم عباس6986

202تقى ايمن غريب موسى6987

268جاسمين حسين احمد مرزوق6988

228.5حنين محمد عبد الحميد عبد الحليم6991

168.5خلود محمد امين محمد معوض6992

179.5داليا احمد السيد احمد مكي6993

212.5دعاء السيد كامل وهب هللا ابراهيم6994

210.5رحمه السيد عبد العظيم عطيه6995

214.5رحمه محمد محمود جالل محمود6996

151رنا صبري خلف عبد هللا6997

153.5روان عبد الفتاح محمد عبد الفتاح6998

167.5روان هاني محمد مبروك6999

175.5رودينا محمد ابراهيم سلطان7000

164شهد احمد فكري احمد7001

185شهد حسني احمد محمد7002

269شهد سعد عبد اللطيف علي7003

260شهد محمد هالل مبارك عبد هللا7004

189شهد يوسف محمد حلمي7005

221شيماء محمد احمد احمد7006

200.5عال يحي عبد الرحمن عبد اللطيف7007

252علياء ياسر عبد النعيم ابو طالب7008

248مريم ايهاب زكي السيد7010

154منة هللا محمد عبد السيد طه7011

215منة هللا محمد قرني جابر خليفه7012

224منه احمد محمد كامل7013

144منه ممدوح ايوب احمد7014

247ندى محمد عبد القادر محمد عبد7015

249نورهان محمد عبد القادر محمد7016
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198هبة هللا حسن حسين زكي جاد المولى7018

234ياسمين عبد العزيز ابراهيم محمود7020

246ياسمينا محمد خلف محمد همام7021

سيد أبو الرجال للتعليم األساسي
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260احمد خالد محمد خضر عبد اللطيف7022

200احمد مصطفى حسن محمد7023

202جابر حسام جابر عبد الرحمن محمد7024

168حازم محمد محمد فوزي احمد7025

194حازم مصطفى امين محمد حسن7026

170رمضان ناصر عبد الحميد عليوه7027

156عبد هللا احمد عبد هللا السيد السيد7028

233عبد هللا خالد عبد هللا احمد عطا هللا7029

166.5عبد هللا راضي عوض توفيق7030

224فادي مالك حنا الياس حنا7031

149مارك ناجي هنري اسكندر7032

254محمد هشام السيد العربي نجيب السيد7035

215مروان مجدي علي عثمان7037

165.5هادي محمد علي محمود عبد المنعم7038

192يوسف سيد حسين محمد علي7039

156اماني ماجد شحاته حبيب يوسف7041

273حبيبه احمد سيد عبد الهادي محمد7042

245.5فاطمه ناصر عبد الحميد عليوه7044

195منة هللا حسام احمد جوده سليمان7046

274نوران السيد رمضان حافظ يحيي7047

صالح نسيم للتعليم األساسي المشتركة
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154ابراهيم احمد الجمل عبد الحليم7048

229ابراهيم درويش احمد حامد محمد7049

215.5ابراهيم محمد ابراهيم علي قاسم7050

243احمد ايمن محمد ابراهيم محمود7051

254.5احمد محسن السيد عجمي7053

251احمد هيثم محمد طه7054

277ادم هشام محمد رجب الصباغ7055

159ادهم السيد محمود محمد احمد7056

243اسالم جمال عثمان احمد احمد7057

229.5اسالم عصام فاروق عبد العزيز احمد7058

197.5اكرم ابراهيم البدراوي حطب7059

231.5انس عبد النبي غريب عثمان7060

273جالل غريب جالل السيد غريب7061

207.5خالد الغريب الدسوقي محمد7062

204خالد محمد غريب عبده احمد7063

235عبد الرحمن السيد رجب عوض القللي7064

200عبد الرحمن حسن محمد سيد احمد7066

223عبد الرحمن رمضان احمد احمد احمد7067

200عبد الرحمن محمد ابراهيم محمد علي7069

170.5عبد الرحمن محمد رمضان عبد7071

181.5عبد الرحيم محمد عبد الرحيم عبد7072

273عبد هللا ابراهيم عبد هللا ابراهيم7073

208عبد هللا احمد عبد هللا عبد الهادي7074

212عبد هللا احمد فهمي مرسي قدري7075

263عبد هللا سليمان السيد سليمان7077

250عبد هللا محمد جوده محمد حسن7078

210علي مصطفى عبد المولى دياب7081

174عمار محمد الشحات محمد مهدي7082

238عمر سمير عبد الفتاح عيد7083

227عمر محمد بدري يس7084

261عمرو خالد عطيه عبد المقصود7085

195عمرو خلف شعبان امين7086

259عمرو علي عبد الحكيم السيد علي7087

176.5فارس محمد علي محمد علي سالم7088

176 من 98صفحة 



202فهد محمد السيد مهدي محمد7089

202كريم معتز الصادق محمد فريد7090

243محمد احمد محمد محمد ابو العنين7091

188محمد ايمن سيد محمد7092

265محمد باسم محمد احمد حبيب7093

175محمد حامد عبد المحسن علي جاد7094

259.5محمد حمدي وصفي لملوم محمد7095

237.5محمد سمير السيد مصطفى7096

168محمد سيد محمد عباس7097

243محمد شعبان عبد الحكيم عبد الرحمن7098

272محمد صالح محمد عبد العزيز7099

197محمد عبد الرحيم فؤاد محمد الصادق7100

181محمد عماد طه محمد علي7101

170.5محمد عيد محمد علي عيسى7102

148محمد فرج اسماعيل عبد الحافظ7103

225محمد محمود صالح محمود صالح7104

230.5محمود السيد محمد عبد الغفار عامر7105

189محمود علي محمود احمد محمد7106

262.5محمود غريب فرحات طلبه مصطفى7107

228مروان عادل عبد هللا السمان عمر7108

176مصطفى مجدي عبد هللا مرسي7109

222نصر هللا محمد نصر محمد احمد7111

255يحيى بكر عويس السيد فراج7112

276يوسف احمد ربيع كامل النجار7113

237.5يوسف احمد محمود احمد ابراهيم7114

248.5يوسف السيد عبد المنعم بدوي7115

257يوسف علي سليمان علي سليمان7116

219يوسف محمد الحسيني الغريب7117

181يوسف هاني محمود محمد عبد الغني7118

194.5اروى سليمان عيد عفنان7119

245.5استبرق عبود ابراهيم عمران7120

247اسماء اشرف مخلوف بركات7121

246.5االء محمد حامد حسنين7122

248امل صابر مصطفى بشير حسين7123

161ايات منصور علي فرج سليم7124

200تقى ابراهيم فتحي فهمي7125

268تقى احمد عبد الجواد ابراهيم7126

275جنه محمد مصطفى محمد مصطفى7127

239حبيبه عالء الدين حسين امين جاب7128

228حبيبه محمد محمد محمد النحاس7129

189.5حنين حسن محمود حسن ابو نمنه7130

266.5رضوى احمد سالمه محمد7133

261رضوى محمد غزالي احمد عمر7134

245رنا حازم عبد الباري عبد المحسن7135

161روان احمد محمود مصطفى7136

251روان عثمان عبد الوهاب عثمان7137

157زينب محمد احمد هاشم7138

272.5ساره صابر عباس محمود سالمه7139

198.5سلمى خالد عبد الباري عبادي7140

274.5سلمى طارق عبد الفتاح محجوب7141

254سلمى محمد السيد ابراهيم السيد7142

220شروق احمد عباس عبد هللا محمود7143

269شهد جمعه صالح جمعه7144

209.5شهد محمد السيد مهدي محمد7145

268شهد محمد فتح الباب السيد7146

274.5غفران محمد عادل عبادي7147

174فاطمه ايمن رياض محمد عبد هللا7148

274.5فاطمه خالد عبد الراضي محمود7149

272فاطمه طارق لبيب عبد الغني متولي7150

268مريم صالح سيد حامد سعيد7151

226مريم مشهور عنتر عبد المنعم حمدون7152

273منة هللا محمد وهبه احمد ابراهيم7153

258ندى محمد فتحي عباس مصطفى7154

179نورهان احمد عبد هللا عبد الهادي7155

176 من 99صفحة 



258هدير محمد حسين عبد الاله7157

عرب العمارين للتعليم األساسي المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

147.5احمد سالمه خضر فريج7159

151احمد سيد سالمه حسين7160

151.5فهد خالد فرج فريج7163

عمرو حامد للتعليم األساسي المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

220.5احمد السيد تقي محمد السعيد محمد7165

177احمد طارق محمد الصادق احمد7166

178.5احمد عبد الوهاب احمد عبد هللا7167

156اسماعيل هالل اسماعيل محمد7169

161انس نبيل عمران خليل7170

223.5رمضان السيد محمد السيد مشعل7171

249عبد الرحمن اسعد سعيد احمد عالم7172

226عبد الرحمن اشرف زكي محمد7173

176عبد الرحمن سمير السيد علي رسالن7174

157.5عبد الرحمن محمد غريب محمد دياب7175

153.5عبد هللا محمد خضر محمود7176

153عبد هللا وليد عبد هللا معبد اسماعيل7177

206عالء احمد فرج عبد العزيز7178

194.5علي عادل علي محمد خليفه7179

244عمار ابراهيم سليمان محمود الصياد7180

207عمر ابراهيم جوده محمد سليم خليل7181

244.5عمر محمد محمود محمد7182

200عمرو ابراهيم سليمان محمود الصياد7183

166فارس اشرف عبده الكبير حامد7184

213فارس عباس محمد حسانين7185

253كريم محمد رمضان محمود7186

217محمد احمد ابو الحمد عبد هللا7187

207محمد احمد عوض محمود7188

206محمد احمد محمد ماهر7189

241محمد اسماعيل يوسف يوسف7190

215محمد عالء الدين عبد الحميد احمد7192

153محمد عالء حسن عبد العزيز حسنين7193

209.5محمد علي دردير حسين7194

218.5محمد مختار محمد مبارك7195

246محمود غريب محمود غريب محمد7197

242.5محمود هاني محمود عبد العظيم محمد7198

253.5مروان احمد السيد محمد علي7199

235.5مروان محمد غريب حماده7200

168.5معاذ اشرف محمد العريان7202

142يوسف عبد المنعم محمد احمد7206

153يوسف غريب رمضان احمد ركابي7207

196يوسف محمد صابر شفيق يحيى7208

140يوسف محمود يوسف محمود نصيب7209

188.5اصاله عادل محمد جابر راشد7210

151االء احمد حسن احمد محمد7211

140االء يوسف عبد المنعم ابراهيم7212

252امنيه عبد الحليم عبد الغني عبد هللا7213

159بسمله محمد عبد العزيز السيد حسان7214

224تقى ايهاب عبد هللا ابراهيم طلبه7215

275جنى غريب عبده عبد النعيم7216

223حبيبه ابراهيم محمد علي7217

170رنا فتحي حموده توفيق رشوان7218

201.5روان السيد حسن خليل محمد7219

165.5روينه اشرف وليد احمد السيد7220

256ريماز محمد سيد محمد امين7221

256.5ساجده صابر فتحي عبد المعطي عامر7222

199ساره طارق عبد الحميد محمد عبد7223

275سهر عبد المنعم ابو الحسن احمد7224

176 من 100صفحة 



265شهد محمد احمد ابراهيم7225

242.5شهد مدحت محمد علي الشاعر7226

236فاطمه فرج عبد الحكيم عبد الرحمن7227

264.5فلاير حافظ صالح محمود النوري7228

272فريده جمال عبد اللطيف محمد عبد7229

266.5مروه احمد خيري احمد7230

226.5مريم اشرف السيد عبد الموجود7231

179منار حماده احمد احمد7232

160.5منة هللا عبد المنعم محمد عبد المطلب7233

183منه محمد فوزي فؤاد محمد7234

159.5منى مصطفى سالمه محمد7235

213.5ندا عاطف الشيمي محمد احمد7236

271ندا عاطف محمد محمود الدمياطي7237

254.5هاجر محمد احمد البيباني7238

247.5يارا احمد محمد احمد7239

252.5ياسمين علي احمد عباس7240

260يسر محمد شعبان حسن عبد الحميد7241

محمد علي زين الدين للتعليم األساسي
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

169احمد اشرف عبد الحليم علي محرم7242

267احمد ايهاب عادل محمد7243

266.5احمد سعيد احمد عليوه حمدان7244

231.5احمد محمد السيد سعد بكري7245

265احمد نادر شاذلي بربري7246

163حسين وليد محمد علي7247

189عبد الرحمن حسن عبده حسن الزيني7248

226عمر احمد زكي منصور7249

227عمر محمد مصطفى صبحي7250

169.5عمر نادر فتحي محمد الباير7251

193غريب محمد غريب علوان7252

238كريم تامر حسن احمد عطيه سمهود7253

212.5كريم فتحي حسن علي مرسال7254

242محمد عبد الناصر محمد عبد هللا ابو7255

266محمد عصام عزمي يوسف7256

234.5محمد نادر شاذلي بربري7257

180.5مصطفى محمد سيد سليمان محمود7258

166.5ناصر محمد سيد سليمان محمود7259

173يحيى ناصر عبد الرحيم مصطفى7260

213.5يوسف عادل نصر علي7261

249.5يوسف علي عراقي عبد هللا7262

141يوسف محمد عبد المنعم زكي حسنين7263

234اسماء فاروق امين عسران7264

221بسمله احمد عبد العال سالم عبد7265

141بسنت احمد علي حسين نوبي7266

197بسنت حسان محمود حسن7267

269رحمه علي عبد الفتاح ابو زيد7268

220.5رقيه شريف مصطفى محمد السيد7269

260.5روان محمد مصطفى احمد مراد7270

256روميساء سمير مصطفى محمد خليل7271

207.5ساره محمود محمد محمود7272

231ساميه طلعت عادل محمد عليم7273

258.5سجده سمير غريب احمد7274

202سما محمد سعيد فتوح عبد المقصود7275

241.5عاليا احمد السيد محمد7276

225.5ملك حسن دسوقي محمود حسن7277

229.5منة هللا حسن دسوقي محمود حسن7278

277منة هللا محمد احمد سليم7279

211.5نيره اسامه حسن علي خليل7280

245والء صالح محمد علي محمود7281

مصعب بن عميرللتعليم األساسي المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

163ابراهيم احمد ابراهيم سليم حسن7282

176 من 101صفحة 



178ابراهيم فرج موسى علي7283

263ابراهيم محمد معوض عبد العال7284

242احمد حسام محمد ابراهيم7285

269احمد حسن مصطفى عبد الصادق7286

168احمد عبد الرازق حمدان عبد هللا7287

207احمد عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا7288

225احمد عزت محمد عبد هللا7289

200.5احمد غريب مبارك حمدان حسن7290

212.5احمد فارس امين قاضي7291

146احمد فتحي محمد عبد السالم عبد7292

201احمد محمد علي جاد احمد7293

224.5احمد محمد علي حسين ابراهيم7294

188احمد محمود مبارك محمود7295

173ادم محمد سعد محمد طه7296

165ادهم احمد قدري احمد السيد7297

171ادهم محمود ابو الوفا محمد7298

158.5اسالم صالح رمضان احمد7299

204.5اسماعيل عاطف اسماعيل اسماعيل7300

267باسم محمد محمد احمد دغيد7301

239حازم السيد عباس محمد عبد الفتاح7302

224.5حسن اسامه حسن محمد ابو زيد7303

165حسن حميدي احمد محمد عبد الفتاح7304

229حسين ناصر احمد حفني7305

230.5حسين ياسر محمد حسين7306

266حمزه احمد سعيد ابراهيم عبد الجواد7307

212.5حمزه حسن احمد النادي7308

204خالد اشرف عبد الجليل احمد7309

252.5خالد هاني محمد حسين7310

241زياد ابراهيم عبد الفراج اسماعيل7311

178زياد عاطف عبد العزيز حسن7312

228زياد عمر محمد رمضان7313

235زياد محمد موسى احمد موسى7314

235ساجد اشرف عبد العزيز حسن علي7315

199سيف االسالم سيد حسن حسن محمد7316

220سيف علي عبد الكريم عبد الرازق7317

231شريف عبد الرحمن محمود عبد7318

254.5شهاب الدين محمد محمود محمد نصر7319

185.5عادل قناوي احمد قناوي7320

209.5عبد الرحمن احمد محمد امين احمد7321

267عبد الرحمن احمد محمد عبد هللا7322

202عبد الرحمن حسن ابراهيم حفني7323

214عبد الرحمن خالد احمد علي محمود7324

232عبد الرحمن رضا عبد السالم محمد7325

168عبد الرحمن طارق عبد اللطيف7326

173عبد الرحمن مصطفى سعيد مصطفى7327

226.5عبد هللا حمايد علي سيد7328

268.5عبد هللا عامر جابر قاسم عامر7329

257عبد هللا محمد حسن عبد الفتاح7330

194عبد الهادي احمد برعي حسين حسن7331

188.5عز الدين مصطفى عبد الباسط سيد7332

258علي احمد بسيوني بسيوني7333

191.5علي احمد محمود مصطفى7334

209علي حمدي محمد ناصر7335

234.5علي رمضان عطيه السمان7336

186.5علي سيد عبد الرحيم محمد7337

206عمر احمد صالح احمد همام7338

267عمر احمد عبد الحميد محمد7339

258.5عمر احمد محمد ابراهيم7340

267.5عمر احمد محمد محمد ابراهيم راس7341

213.5عمر احمد موسى محمد7342

226.5عمر اشرف سليمان علي7343

231.5عمر حسن مختار عبد الحميد7344

186عمر خالد رمضان موسى7345

149عمر سمير سعد الدين عبد ربه7346

176 من 102صفحة 



169.5عمر عادل عبد الكريم محمد7347

194.5عمر محمد رجب مرسي سليمان7348

248.5عمر محمد عطيه محمد محمد7349

181عمر محمد لبيب حامد علي7350

255عمر ناصر مبارك السيد علي7351

197.5عمرو خالد ابراهيم حفني ابراهيم7352

226عمرو خالد عبد السالم سيد7353

214.5فارس اسامه محمد حماده7354

197فارس وليد عبد الغني محمد اليمني7355

227.5فارس وليد عبد الفتاح علي محمود7356

227فاروق ياسر فاروق عبد الفتاح7357

250.5كريم احمد فؤاد محمد7358

232محمد احمد محمد احمد القزاز7359

258محمد احمد محمد حلمي7360

156محمد احمد يوسف حراجي7361

208محمد جمال الدين محمد رضوان7362

213محمد رشاد السيد مهدي محمد7363

208محمد سعد احمد محمد7364

175محمد صبري السيد محمد احمد7365

245.5محمد صالح لبيب محمود حراجي7366

256محمد طارق عطيه مدكور7367

232.5محمد عبد الرحمن عبده السيد عبد7368

179محمد عكاشه عبد الرحيم عوض7369

268محمد علي احمد محمود عبد الحميد7370

163محمد عماد فكري امين7371

167محمد محمود طه خليل7372

181محمد مصطفى محمد مصطفى عبد هللا7373

187محمد مصيلحي محمد مصيلحي سعد7374

258محمد هشام محمد محمد اسماعيل7375

277محمد وليد عبد هللا محمد7376

215.5محمود احمد محمود عارف7377

201محمود محمد حسين فراج7379

267محمود محمد فؤاد محمد ابراهيم7380

161.5مروان السيد محمد عبد الجليل7381

196مروان محمد محمد العزازي7382

270مصطفى احمد غريب السيد محمد7383

213.5مصطفى سيد عبد السالم محمد7384

198مصطفى غريب محمود حسين7385

231مؤمن احمد محمد احمد7386

270مؤمن شعبان السيد عبد الجليل7387

264نور الدين محمد حسن عبد الحميد7388

161يحيى رمضان حمدان حامد7389

187.5يوسف شريف غريب احمد7390

225يوسف عصام حربي محمد حسامي7391

178.5يوسف عماد عبد الحكم شريف خليل7392

181يوسف ماهر احمد عطيه7393

239يوسف محمد عوض علي فراج7394

214.5يوسف محمد محمود حسن شعراوي7395

247يوسف محمد نصر سعد ابراهيم7396

209.5يوسف مصطفى عبد المنعم عبد7397

272يوسف وليد عبد الهادي صبره7398

203احسان عبد الروف محمود ادريس7399

266اروى كارم نور الدين محمد سالمه7400

256اريج وليد فكري عليوه صالح7401

266استبرق محمد حميد حمدان موسى7402

208.5اسماء عمر برعي عبد الرازق7403

151اسماء محمد احمد سليم7404

249االء طارق عبد الفتاح محمد7405

256االء محمد حسن سليم ابراهيم7406

251.5االء محمد عبد هللا محمد النجار7407

202اميره منصور محمد عبد التواب محمد7408

211بسمله احمد الراوي احمد محمود7409

251.5بسمله صالح محمود محمد السيد7410

190بسمله مصطفى غريب يونس7411
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211بسنت اشرف محمود عبد الرحمن7412

266تسنيم سعد نور الدين فرهود7413

263.5تسنيم ناصر ابو الفتوح محمد سميه7414

266.5جهاد عبد الحميد احمد السمان7415

211حبيبه احمد عطا هللا كاشف مرسي7416

238حبيبه رمضان بخيت احمد7417

271حبيبه عاطف حسنين عبد العال7418

242.5حبيبه علي احمد موسى سبيت7419

253حبيبه محمد زكي احمد7420

275.5حبيبه محمد عبد هللا ابراهيم7421

232.5حبيبه محمد محمد ابراهيم عيد7422

219.5حنين حسام محمد محمد السيد متولي7423

235حنين غريب عبد السميع عبد المجيد7424

229خلود خالد البدري عبد الرحيم7425

261.5دنيا محمد علي عبد الرحمن علي7426

236رحمه صالح ضاحي مبارك7427

278رنا احمد عبد المجيد فارس7428

273رنا خالد الشحات محمود عبد النبي7429

190.5رنا محمد السيد محمود عيسى7430

274.5رنا محمد محمد محمد جاد المولى7431

279.5روان اشرف عبد الحليم علي7432

276.5روان سيد جمعه حسن7433

264.5روان عبد النبي علي مرسي علي7435

250.5روفيده الهيثم عبد هللا علي ابراهيم7436

244رويدا ايهاب محمد سليم7437

179.5رويدا جعفر خليل احمد علي7438

216ريم محمد محمود محمد7439

211.5ساره عبد القادر عبد ربه احمد7440

277ساره عماد احمد محمد7441

141سلسبيل محمد سعيد علي علي ايوب7443

262سلمى محمد عبد االله رضوان شرف7444

258سما اسامه احمد يوسف7445

278سميه مصطفى درويش مصطفى7446

271سندس رجب كريم عبد الرجال7447

210سهيله ناصر يوسف عطيه ابراهيم7448

174شهد رفعت محمود صديق7449

270شهد ياسر عبد الغني شاذلي7450

272شيماء شاذلي علي محمد7451

238.5صفاء خالد انور محمد اسماعيل7452

248ضحى عاطف احمد محمد7453

259عال عالء مبارك محمود7454

168.5عنود عادل صالح حسن سليمان7456

249فاطمه رضا عبد العزيز حسن موسى7457

242.5فاطمه محمود مصطفى احمد مراد7458

156مريم احمد خير قاضي7459

147.5مريم خالد محمود مشرف7460

149مريم عادل تمام ابراهيم7461

223.5مريم علي فتحي علي7462

222مريم عمرو عثمان محمود7463

169.5مريم متولي كمال عبد العظيم7464

219مريم محمد علي حسن7465

203مريم محمد غريب مصطفى7466

279.5مريم محمود محمود هلهول مصطفى7467

273.5مريم ناصر محمد الصغير زيدان7468

272.5مريم وائل عبد العزيز عبد الهادي7469

271.5ملك احمد ضاحي طه7470

273ملك احمد فتحي احمد7471

279ملك ماجد السيد محمد عبد هللا7472

249.5ملك محمد ممدوح محمد7473

243.5منار طارق يوسف خليل7474

183منال شعبان مبارك محمود7475

171.5منة هللا احمد عبد المريد احمد7476

195.5منة هللا اسامه نصر الدين احمد7477

230منة هللا حسين ابو المجد السمان عبد7478
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231.5منة هللا محمد ابو الحمد عبد المجيد7479

189.5منة هللا محمود احمد علي7480

227مهيتاب علي عبد الرحمن احمد7481

176مي احمد ابو الحمد علي احمد7482

225مي نور خلف علي7483

269.5ميار ابراهيم جمعه حسن7484

167ميرنا مجدي محمد محمود7485

196.5ناديه احمد عبد الرحيم وهبه حسانين7486

194.5ندى احمد محمد صابر7487

229.5ندى اعصام عبد العال عبد اللطيف7488

169ندى سعيد محمد عبد الرحيم احمد7489

275ندى محمد سعد عبد الرحمن7490

247ندى محمد نصر علي7491

272.5نعمات وليد عبد العزيز عبد الهادي7492

269نعمه محمد الغريب علي محمد7493

268نور الهدى سيد حسب النبي محمد7494

250نور الهدى عبد هللا ابراهيم الدسوقي7495

263نور مصطفى ابراهيم بتيتي ابراهيم7496

271نور وائل عبد الفتاح حمزه7497

276.5نوران محمد نبيل محمد احمد7498

221.5هدى هللا الشريف احمد امام7499

167هدى ربيع عبد الحليم احمد7500

172هدى محمود فوزي احمد7501

263يارا عوض عوض احمد محمد7502

230يارا محمد خلف عبد النعيم7503

171ياسمين محمد السيد عبد الرحمن7504

272ياسمين محمد عطيه عبد القادر7505

193ياسمين وائل محمد عبد العزيز7506

نبوية موسى المشتركة
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177ابراهيم جميل عبد المنعم محمد7507

242ابراهيم خميس محمد عبد هللا احمد7508

245.5ابراهيم محمود ابراهيم محمود7509

218.5احمد تامر احمد السيد بيومي عرفه7510

219احمد تامر ياقوت متولي ابراهيم7511

157احمد رضا عبد السالم رشوان7512

173احمد صابر عويس عبد الرازق7513

233.5احمد عاطف خليفه سالم حسن7514

223احمد عبد هللا محمود حلمي المغربي7515

257.5احمد عثمان احمد عثمان7516

274احمد عالء الدين سالم محمود محمد7517

185احمد علي عبد السالم علي7518

186.5احمد علي محمد سريع محمد7519

226.5احمد كمال محمود احمد حسن7520

252احمد محمد احمد محارب رضوان7521

252.5احمد محمد حسن ابراهيم7522

232احمد هاني احمد عبد الحميد7523

215ادهم محمود عبود محمود محمد7524

214.5ادهم هاني رفعت يحي7525

221انس حسن سعيد سيد7527

266انس علي عابدين علي7528

217.5انس محمد سيد عبد الفتاح7529

225اياد احمد حسن حنفي حسين7530

178بالل حسن ابراهيم عبد اللطيف7531

181.5بالل سرحان ابراهيم مبارك7532

189بالل محمد فتوح عبد الرحمن7533

204حازم احمد امام عبد الاله7534

231.5حازم محمد احمد همام احمد7535

189حسن احمد السيد حسن احمد7536

210.5حسن احمد حسن محمد حسن7537

191حسن احمد داود محمد داود7538

219.5خالد محمود ابراهيم عيسى7540

196.5ذياد رضا ابو الفتح محمود7541
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265.5زياد سالم حسن عيد ابراهيم7543

206.5زياد طارق محسن امين عالم7544

219زياد محمد سعد الدين السيد حسن7545

152زياد مصطفى سيد مصطفى7546

270زياد مصطفى كمال احمد مصطفى7547

267زياد وليد عبد المنعم مرسي محمد7548

169سالم عالء عبادي مصطفى7549

203.5سيد مصطفى محمد مرسي عبد7550

244.5سيف الدين احمد موسى علي قاسم7551

173سيف الدين محمد شعبان عباس سليم7552

150.5شكري شريف شكري عبد المجيد7553

158.5عبد الرحمن ابراهيم احمد ابراهيم7554

265عبد الرحمن ابراهيم فاروق ابراهيم7555

247عبد الرحمن احمد مجدي عبد العزيز7556

254.5عبد الرحمن احمد محمد حسن سالم7557

244عبد الرحمن ايمن عبد هللا احمد رضا7558

220عبد الرحمن محجوب صالح علي7559

147عبد الرحمن محسن سعد محمد7560

231عبد الرحمن محمد علي عبد هللا علي7561

269عبد الرحمن محمد علي عطيه السيد7562

249عبد الرحمن محمد فاروق علي7563

216عبد الرحمن محمد محمود احمد7564

204عبد هللا حسن احمد عبد هللا7566

217عبد هللا نصر الدين محمود المظني7567

157.5عبد هللا يسري كمال محمد اسماعيل7568

255عالء جمال احمد عبد الكريم عمار7569

197علي محمد عبد المعطي السعيد7570

256.5عمار محمد عاطف عبد الحليم ابو7571

174عمر احمد سيد عبد اللطيف7572

232.5عمر سامح عبد الستار عبد هللا محمد7573

246.5عمر صالح محمد ربيع محمد محمد7574

243عمر عبد العزيز محمد عبادي7575

244.5عمر عبد اللطيف عبد الحميد عبد7576

258عمر عالء محمد احمد عبد الرحمن7577

233.5عمر عماد نظير علي طه7578

269عمر محمد عبد العزيز عبد المنعم7579

155.5عمر محمود احمد محمد7580

186عمرو احمد شعبان حسين سعيد7581

256عمرو اكرامي قطب محمد اسماعيل7582

240عمرو جميل يوسف محمد7583

216عمرو خالد محمد ابراهيم7584

252.5عيسى ابراهيم عيسى ابراهيم7585

252.5غريب عمرو غريب احمد7586

232.5فارس حسن احمد محمد7587

146فهد وحيد خلف العارف7588

239.5كريم حسن امين علي7589

221كريم محمد نيازي محمد خالد7590

274.5كريم نجاح محمد مسعد محمد محمدين7591

199.5لؤي ممدوح زين عوض سالم7592

229ماجد احمد سيد عبد العزيز غنيم7593

226مازن محمد محروس علي7594

183.5مازن ياسر جعفر حسن محمد7595

243محمد ابو الحسن محمد علي7596

267محمد احمد السيد عبد الرحمن7597

249محمد احمد زكريا احمد ابراهيم7598

275.5محمد اسامه علي غزالي7599

190محمد اشرف نبوي احمد عطيه7600

216محمد ايمن محمد عبد العاطي علي7601

164محمد جمال مهدي بدران7602

255.5محمد خالد السيد محمد ابراهيم7603

165محمد خالد محمد فهمي7604

201محمد سيد محمود علي7605

213محمد سيد يوسف احمد7606

219محمد طارق سمير جوده السيد فياض7607
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225.5محمد عادل محمد امين محمود7608

276محمد عارف عبد الجابر عبد الظاهر7609

261.5محمد عصام شحات ابراهيم7610

173محمد عصمت خضري حامد سعيد7611

245محمد عياد عز الدين محمود7612

274.5محمد مصطفى عبد الحميد محمود7614

140.5محمد نادي رجب عبد الحميد مهدي7615

250.5محمد ناصر سليم السنوسي محمد7616

232محمد هشام جالل عبد الوارث فرج7617

150.5محمد وائل عبد الحميد مصطفى7618

274.5محمود تامر محمود محمد فرج7619

219محمود طارق محمود خدم هللا محمود7620

262محمود عادل فوزي محمد ابو السعود7621

246محمود عبد الحميد محمود عبد7622

203محمود محمد محمود احمد عبد الفتاح7623

254محمود يوسف احمد محمد عبد هللا7624

238.5مروان علي ثابت علي سليمان7625

251مروان وليد عيسى عبد الغني عطيه7626

258مصطفى احمد الشريف مصطفى7627

274.5مصطفى اشرف مصطفى رياض7628

250.5مصطفى حسين امين محمد عبد المنعم7629

273مصطفى حسين محمود عطا7630

267مصطفى خالد مصطفى مبارك شريف7631

263مصطفى شاكر مصطفى صالح طه7632

260مصطفى عزت احمد مصطفى7633

167مصطفى فوزي محمود احمد محمد7634

189.5مصطفى محمد االنصاري محمد7635

227.5مهند علي محسن حسن7636

268مهند هاني احمد حمزه7637

274.5مؤمن جالل مرسي محمد بكر عبد7638

268.5مؤمن محمود احمد احمد علي7639

225.5نبيل حمدي صالح علي7640

222يحيى مجدي عبد المنعم محمد7641

279.5يوسف احمد ابراهيم علي منصف7642

235.5يوسف احمد محمد احمد بغدادي7643

236.5يوسف اشرف احمد حسن سعيد7644

190يوسف ايمن محمد سيد7645

255.5يوسف حلمي الغريب قاسم محمد7646

217.5يوسف خالد يوسف محمود يوسف7647

231.5يوسف سليمان محمد سليمان قمح7648

172.5يوسف شنيف حنفي احمد7649

271يوسف صالح محمود محمد7650

150يوسف عادل عبد الغني احمد عيسوي7651

251.5يوسف علي فاروق علي ابراهيم7652

229يوسف محمد حسن محمد حسن7653

185يوسف محمد حسين مصطفى السيد7654

206يوسف محمد عبد الفتاح فارس محمد7655

242.5يوسف محمد غريب محمد7656

266يوسف محمد محمود السيد7657

194.5يوسف محمد يوسف محمود حسين7658

176يوسف محمود سيد ابراهيم محمد7659

274.5يوسف محمود عبد العزيز محمد احمد7660

272يوسف وائل عبد العظيم احمد نعمان7662

273.5اسماء حمدي زكريا محمد رزق7663

232.5االء سالم محمد ادم سالم7664

275.5امنيه احمد محمد ابراهيم حسن7665

223.5انجي اشرف فتحي رضوان7666

280ايه رمضان حسن محمود7667

235بسمله يوسف احمد محمد عبد هللا7668

175.5بسنت احمد محمد احمد عبد اللطيف7669

258.5جنى عالء سيد مصطفى يوسف7670

267جنى محمد محمد محمود7671

184جودي عادل عبد السالم اسماعيل7672

220.5حبيبه عالء قطب احمد مرسي7673
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141حنين نصر مبارك سليم7674

221.5دينا احمد مصطفى عبد العزيز7675

213دينا حسين طه محمد7676

148.5رحمه صابر عبد الرحمن عيسى7677

195.5رقيه ايمن عاطف عطيه7678

238.5روان محمد احمد عبد الراضي7679

154رؤى محمد عبد الحارس عبد الباسط7680

221زينب احمد مصطفى احمد محمد7681

201.5ساره محمد طه محمد7682

164.5ساره ياسر صالح محمد ابراهيم7683

224.5سلمى عوضين السيد عبد العزيز7684

218.5سلوى محمد عبد الحميد عبد هللا7685

247سهيله اشرف خليفه ابراهيم7686

262.5سهيله خالد فوزي خير7687

140شهد هاشم عبودي عبد الرحيم علي7688

198.5فرحه محمد سمير احمد ناجي7689

262.5لما محمود عبد السالم عبد الرحمن7690

212.5مريم عماد الدين عبد المبدي عطيه7691

265.5مريم محمد محمود محمد منصور7692

272ملك محمد احمد عبد الغني7693

239منة هللا محمد فوزي مصطفى7695

279منه محمد عبد الوهاب حسن احمد7696

150نادين عبد الناصر جوده حسين7697

243.5نانسي ممدوح عبده مصطفى حمدان7698

155ندى حازم محمد ابراهيم محمود7699

154هاجر محمد يوسف محمد احمد7700

263هبه وليد عنان محمد حسن7701

204ياسمين اسامه محمد احمد7702

253.5ياسمين وليد عبد الغفار عبد السالم7703

التوفيق ع بنات
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239اروى حمدي محمد مصيلحي احمد7704

180اسماء عفيفي محمد عبد الرازق محمد7705

177.5االء محمد فرج خليل7706

229االء منصور بركه منصور7707

151اماني امير فاروق علي اسماعيل7708

209.5ايه عبد الرازق علي عبد هللا7709

231.5ايه نزيه ثابت عبد الرسول7710

273بسمله ابراهيم عطا عبد اللطيف7711

198.5بسمله عبد الرحيم صابر احمد7713

206.5بسمله نصر علي ابو زيد7715

237.5بسنت عبد الرحمن احمد محمد عطيه7716

195بسنت مصطفى غريب عبد العزيز7717

262تبارك المعتز باهلل حسنين علي الزونه7718

265.5تسنيم ابراهيم حسن محمد7719

167جنه احمد محمد محمود عثمان7720

276جومانا محمد جالل حسن7721

224حبيبه سعد رجب سعد7722

249حبيبه علي صبحي ابراهيم7723

175حسناء احمد عبد المنعم عثمان7725

278.5حنين علي عبد الحميد اسماعيل عبد7726

140خديجه ابراهيم محمد عبد الرجال7727

270خديجه عمر صابر رشاد7728

259.5رحمه احمد ابراهيم احمد ابراهيم7730

172رحمه احمد محمد عبد الباقي7731

223رحمه احمد محمد عزب7732

191رحمه اشرف امين محمد احمد7733

181رضوى عالء عطيه محمود سعيد7734

274.5رقيه محمد محمد عبد العظيم7735

189روان حامد شوقي حامد7736

179.5روان خلف صديق حفني7737

273روان رمضان احمد محمد احمد7738

205روان سادات سيد ابراهيم محمد7739
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196روان علي علي محمد7740

278.5ريم مرزوق ابو العنين سعد حسين7742

268زهراء غريب محمد محمد محمد7743

244زينب ياقوت غريب ياقوت7744

220ساره سيد محمد محمد عبد الجواد7746

174ساره صابر سيد متولي7747

241ساره عمرو احمد علي احمد7749

176سعاد محمود حسانين علي الزونه7751

236سلمى احمد ابراهيم احمد ابراهيم7752

184.5سلمى سيد نبيل عبد الفتاح بيومي7753

272سلمى محمد غريب عطا7754

185سلمى وحيد رضا حسين علي7755

270.5سلمى وليد محمد محمد موسى7756

267.5سمه شعبان احمد احمد عبيد7758

167سميره احمد عبد العال صديق7759

227سميه ابراهيم الدسوقي ابراهيم7760

239سميه محمد سيد احمد بغدادي7761

232سندس خالد محمد عبد السالم7762

211.5سندس عادل عبد هللا محمد احمد7763

173سندس منير محمود محمد7764

166سهيله احمد ابراهيم محمد سلمي7765

172سهيله عصام محمود محمد سيد7767

174.5شروق وائل محمد جبريل عرفات7768

159شروق وليد محمد عبده سالمه7769

196شهد احمد زغلول عطيه7770

164شهد خليل السيد خليل7771

223شهد عماد حسين يوسف حسن7772

230شهد عماد عبد الحميد محمد حراجي7773

162.5شهد مدحت ابراهيم محمد7774

158.5عائشه ابراهيم محمد عوض محمد7775

219.5عائشه عبد السالم محمود عبد السالم7776

203.5عليه محمد عمر عطيه عمر7777

244فاديه فرج عبد القادر اسماعيل7778

197فاطمه محمد احمد محمد7781

183.5فاطمه محمد السيد البدوي محمد7782

155لمياء محمد احمد احمد الخضيري7783

277ليلى احمد جمعه عبد الصادق7784

231لينه ابراهيم محمد عبد القادر منصور7785

278مروه محمد علي خليل7787

181.5مريم السيد محمد سليمان عيد7789

192مريم صالح محمد السيد عبد العزيز7790

190مريم علي محمد دسوقي7791

245.5مريم عمر عبد هللا محمد محمود7792

226مريم عمر محمد علي جلهوم7793

201.5ملك ابراهيم محمد انور عبد هللا7794

173.5ملك عالء احمد فرغلي7795

185ملك محمد ابراهيم عبد النبي7796

277ملك محمد محمود عيسى7797

149ملك محمد نصر اسماعيل زايد7798

279.5منة هللا عامر محمد خضيري محمد7799

170منة هللا يوسف عباس ضمراني7800

250.5منه عصام احمد توفيق الراوي7801

258منه غريب محمود محمد علي7802

156مي عبد الناصر محمد االمين7803

255ندى السيد ابراهيم سليمان ورد7805

239نرمين محمد فتحي عبد الغفار ابراهيم7806

148نرمين منصور محمد علي7807

204نوال عاطف شوقي احمد7808

203نوال محمود حسانين علي الزونه7809

245.5نورا اشرف ابراهيم عليوه ابراهيم7810

157.5نوران عصام خلف كامل7811

171هايدي حسام سعد الدين هاشم7812

263هدى حماده محمد بيومي7813

247.5هدى خالد احمد متولي علي7814
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170.5هدير اسامه زكريا جوده7815

219هنا اشرف محمد محمود7816

204هناء عابدين السيد عابدين7817

262هناء وائل عبد الستار نصار محمد7818

221.5وفاء حماده عبد النعيم مسعود7819

172يارا سيد عبد الجيد محمود احمد7820

276ياسمين خضر سعد ابراهيم7821

264يمنى ياسر احمد حسن احمد7822

الحديثة ع بنات
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158.5اريام فرج حسين فرج7823

200اسراء فتحي احمد محمد7824

203.5اسماء فرغلي حسن عابد7825

251اسماء محمود ابو طالب محمد ابو7826

173اشرقت مصطفى علي احمد محمد7827

256االء حسن ابراهيم حسن علي ابو7828

275االء خالد محمد احمد اسماعيل7829

269االء عبد الكريم امين عبد الكريم محمد7830

234.5االء عبد هللا احمد يوسف7831

173االء محمد محمد احمد جاد الكريم7832

202.5االء هشام سيد توفيق محمود ابو زيد7833

278االء ياسر محمد بدوي سالمه7834

276امال نصر غريب علي7835

236.5امنيه سعيد احمد محمد7836

261اميره محمد بدوي عبد الكريم7837

275اميره ناجح عدلي جوده عبد الحليم7838

227اهله محمد احمد السيد7839

190ايات هللا فرغلي حسن عابد7840

146ايمان محمد ابراهيم محمود ابراهيم7841

240.5ايمان هاني عوض مكي خليل7842

179.5ايه حجازي سعد محمد7843

261بسمله احمد السيد حسن محمد7844

251بسمله احمد فرج احمد ابراهيم7845

245بسمله اسالم عبده خليل السيد7846

180.5بسمله النميري حسين نمر عباس7847

224بسمله علي محمد رزق7848

230بسمله محمد السيد مغاوري السيد7849

169.5بسمله محمد جابر عبد الرحمن7850

205.5بسمله محمد سيد يوسف مصطفى7851

279.5بسمله محمد محمد نجيب7852

229.5بسمله محمد مصطفى سليمان سعيد7853

253.5بسمله مرتجى عبد الحافظ احمد سالم7854

277.5بسمله ياسر محمد بدوي سالمه7855

186.5بسمه عادل حسنين محمد حسن7856

252.5بسمه ياسر عامر محمد7857

219.5بسنت احمد محمد عيد7858

269.5بسنت ايمن ابو الفضل عبد المحسن7859

236بيداء ممتاز عبد العليم عبد الشافي7860

272تسنيم ايمن رمضان احمد محمد7861

240تسنيم حسن محمد ضياء الدين7862

253.5تسنيم شرقاوي الضبع شرقاوي عبد7863

258تسنيم غريب محمد احمد غريب7864

199.5تقى احمد ياسين فهيم محمد7865

277جنى احمد محمد كامل الحريري7866

277جنى حماده احمد محمد عامر7867

264.5جنى سيد علي عبد الرحيم بكري7868

271جنى محمد ابراهيم علي7869

185جنى محمد احمد عبد اللطيف احمد7870

205جنى محمد رضا عبد العزيز متولي7871

256.5جنى وائل السيد البدوي خضاري7872

209جنى وليد احمد عبد هللا7873

226جهاد منصور حسين دردير7874

271.5حبيبه احمد ابو المجد ابو بكر عبد7875
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231.5حبيبه احمد عبد المغني عبده حسنين7876

245.5حبيبه جمال عبد الناصر الدمرداش7877

223.5حبيبه جمال علي ابراهيم7878

272حبيبه طارق احمد خضر عبد العزيز7879

234.5حبيبه محمد صالح محمد حسن7880

253.5حبيبه محمود ليسي محمود حسين7881

262حبيبه وليد السيد مصطفى عز الدين7882

268.5حبيبه ياسر احمد عبادي حسين7883

276حال احمد صالح علي7884

250.5حنين حسام الدين مصطفى عبد7885

259حنين حسين رمضان حسين7886

217.5حنين عبد الراضي السيد عبد7887

224حنين محمود علي يوسف7888

230حور محمد شوقي ابراهيم رفاعي7889

276دعاء السيد ابراهيم محمد عيد7890

161دنيا احمد شعبان فهمي7891

261دنيا عبد الوهاب محمد عبد الوهاب7892

190دنيا محمد احمد عوض احمد7893

275.5دنيا هاني شاكر محمد فتحي فتحي7894

271رانيا محمد عبد الخالق عبد المعبود7895

233رتاج اسالم حسن عبد ربه حسين7896

237.5رجاء محمد السيد علي محمد7897

248رحمه احمد محمد ابراهيم7898

247.5رحمه اسالم كمال محمد السنوسي7899

188رحمه جابر احمد محمد7900

268رحمه حسام الدين عبد الشكور7902

170.5رحمه طارق مصطفى علي7903

261.5رحمه عصام محمد قطب كليب7904

200رحمه عماد ابراهيم عبد المحسن7905

215.5رحمه غريب محمود احمد محمد صيام7906

211رحيق حمدي محمد علي7907

166رضوى مصطفى محمد عليان محمد7908

187.5رفيده عبده عبده محمد السيد7909

230رقيه السيد عبد الباقي عبد الرحمن7910

228.5رقيه هاني عبد الغني احمد7911

236.5رنا احمد محمود احمد الرباني7912

195رنا عادل فوزي محمود الحسيني7913

262رنا محمد تكروني احمد حمد7914

261رنا محمد محمد عبد هللا حسين7915

258.5رنيم غريب يوسف تمام خليل7916

242.5روان اكرامي محمود محمد عبد الغني7917

239روان حسن حسين دردير7919

228.5روان سيد محمد علي جاد7920

258.5روان محمد جمعه السيد احمد7921

264.5روان مصطفى عبد العزيز مصطفى7922

182.5روان وليد محمد عبد العظيم7923

171روزان رضا محمد السعيد احمد7924

208.5روميساء عماد عبد العزيز محمد7925

189رويدا السيد عبد الحميد حسين7926

278ريهام ناصر مازن جالل7927

170.5زينب شعبان علي محمد7928

251ساره احمد شاذلي حامد محمد7929

189.5ساره ضياء ربيع السيد رمضان7930

231.5ساره عبيد عبد الباسط محمد7931

171ساره كرم طلعت حسن ابراهيم7932

195.5ساره محمد منصور احمد7933

268.5ساره محمود ابراهيم مصطفى7934

266ساره نور جوده محمد سيد احمد7935

220.5ساميه ناصر حنفي محمود عليان7936

244.5سلمى احمد عادل عبد القادر7937

193سلمى اسامه حمته جابر ابراهيم7938

155سلمى حاتم محمد يوسف7939

213.5سلمى علي حسن عبد الحميد حسن7940

168.5سلمى محمد غريب حسن غريب7941
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218سلمى محمد كمال علي7942

275سلمى مختار حسين مدبولي حسين7943

240.5سلمى وليد محمد عباس حسن7944

265.5سما حاتم حسن علي محمد7945

258.5سما عبد الباسط عباس احمد خطاب7946

258سما علي جمال عبد الناصر امين7947

199سما علي محمد بيومي علي7948

247.5سما فرج عبد الراضي ابراهيم محمد7949

258.5سما ياسر عبد الفتاح رياض عبد7950

251سما يوسف محمد حفني7951

158سماح سيد عباس ابو الليل عيسى7952

266سمر عبد المقصود محمد بركات7953

179سندس ايهاب محمد احمد حافظ7954

188سندس رمضان ابو المجد شحاته7955

253سندس سامح حسن طاهر موسى7956

278سندس علي محمد احمد7957

178سندس مختار يوسف احمد احمد7958

260شروق شريف خليفه عزازي خليفه7959

183.5شروق كرم همداني محمد سالم7960

252.5شروق محي الدين محمد احمد غزالي7961

231شهد تامر رمضان علي7962

267.5شهد رضا محمد شلبي محمود7963

176شهد عاطف شوقي عبد ربه ابراهيم7964

169.5شهد عبد هللا عبد اللطيف عبد7965

236شهد عالء ابراهيم محمد7966

165.5شهد محمد عوض مرسي علي7967

235.5شهد ناجح ابراهيم محمود سليم7968

168شهد هاني عبد هللا السيد7969

191.5شيماء جمال نوبي حسين7970

265.5شيماء سيد احمد احمد محمد7971

152صفاء عالء عطوه العوضي7972

169عائشه رجب محمد قطقاط7973

260عزه خالد عبد الحميد حسن7974

145عال خالد محمد عبد الحميد7976

265علياء زكريا سيد حسن7977

206علياء علي حنفي احمد حنفي7978

242.5عهد هشام ماهر السيد عوده حسين7979

224.5فاطمه احمد حسن حسن احمد7980

273فاطمه السيد محمد محمود عبد الرحيم7981

245فاطمه عربي عطا عرابي حسين7982

223.5فاطمه عالء الدين الشافعي محمد7983

256فاطمه عمرو عنتر سلطان7984

206فاطمه محسن رمضان احمد7985

260فاطمه محمد السيد محمود7986

157.5فرح عادل احمد محمد7987

274فرح مصطفى ابراهيم مصطفى ابو7988

266.5ليلى احمد مصطفى جابر7989

191مروه احمد صادق عبد الحميد حسين7990

270مروه اشرف كمال بدري7991

254مروه مجدي محمد مسلم علي7992

270مريم اشرف فاروق محمد7993

226مريم حازم حسن زايد علي7994

192.5مريم حسين سالمه محمد تركي7995

247مريم خالد احمد مرزوق حريز7996

267مريم عبد الرحمن ابراهيم حامد عبد7997

251مريم غريب عويس حسن7998

178.5مريم مجدي ابراهيم محمد7999

248.5مريم محسن مصطفى السيد نصار8000

271مريم محمد حمدنا هللا محمد8001

205مريم محمد عبد الستار عبد المعبود8002

180مريم محمد عبد العزيز غريب ابراهيم8003

239مريم محمد فرج غزال محمد عماره8004

255.5مريم محمد مرسي محمد السيد8005

261مريم محمد يوسف محمود8006
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208.5مريم محمود اسماعيل محمد علي8007

193.5مريم ناصر محمد عبد العال8008

215مريم نصر الدين عدلي محمود بطيش8009

241مريم وليد عبد الفتاح رياض عبد8010

258.5مريم وليد محمد حسان معوض8011

238مريم ياسر قنديل عبد ربه8012

212ملك ابراهيم صالح السيد8014

166.5ملك احمد عبد المحسن حسن هديه8015

193ملك هشام فرج غزال محمد8016

272ملك وائل عزت رمضان حسن حرب8017

216منار ابراهيم الشبراوي علي8018

156.5منار عيد حامد محمد8019

247منة هللا سامي متولي صالح عبد8020

177منة هللا محمد رجب عبد اللطيف احمد8021

210.5منة هللا محمد مصطفى عبده8022

235منة هللا محمود محمد السيد8023

254منة هللا هاني عبد الرحيم حسن عبد8024

172.5منه الحسيني سليمان اسماعيل عيد8025

221.5منه علي عبد الحي علي اسماعيل8026

260.5منه عماد فؤاد السيد سليمان8027

221مياده احمد سيد خليل8028

173.5مياده حسن محمد معبد محمود8029

275ميار اشرف عبد الراضي محمد8030

262ميار عصام محمد السيد علي8031

143ميار محمد السيد عوض درويش8032

200.5ميرنا حسانين محمود حسانين8033

227ميرنا مصطفى علي حسين الخطيب8034

219نادين محمد عبد الحميد عبد العظيم8035

266ندى اسماعيل صالح علي8036

265ندى عبد الرحمن احمد عبد الرحمن8037

227.5نسرين تيسير محمد نشأت محمد8038

150نهى محمود كامل حامد شحاته8039

271نور احمد محمود سيد8040

275نور حمدي فتحي حمدي محمد8041

265نور مصطفى محمد عبد الحميد8042

182نور مؤمن فاروق مسعد العطله8043

228نورا محمد العناني محمد حسن8044

214نورا محمد عبد الفتاح حافظ سنوسي8045

245نورا محمود عبد الحميد محمد سالمه8046

210نوران علي محمد محمود شحاته8047

149نورهان احمد فتحي محمد ابراهيم8048

224.5نورهان حسانين محمود حسانين8049

254هاجر سعيد عنتر محمد8050

273هاجر عنتر احمد حسن حسين8051

234.5هاله حسني محمد حسن احمد8052

230هبة هللا صالح دسوقي ابراهيم التركي8053

225هدير حسن علي محمد عبد العال8054

276.5هدير ياسر مازن جالل8055

274هال ابراهيم محمود عبد العال احمد8056

279.5هال ابو زيد ابراهيم محمد8057

263هنا سيد عبد الغفار زيد فرج8058

268.5وعد دقدق السيد عبد الراضي8059

190.5وعد فرج محمد سيد اسماعيل8060

263وعد محمد احمد رضوان8061

261ياسمين ابراهيم عبد الحافظ محمد8062

262.5ياسمين محمد توفيق توفيق حامد8063
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218اروى محمد فوزي احمد علي8064

207.5اسماء ابراهيم محمد محمود حسن8065

191.5اشرقت عطيه محمد عيد عطيه8066

165افنان محمد فرغلي محمد حامد8067

141الشيماء الشحات جوده شحات8068
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174امال حسن علي حسن8069

193.5امل احمد عبيد احمد8070

184امل ممدوح علي احمد محمد8071

166اميمه كامل حسن داود8073

140ايات غريب رمضان خليل8075

234بسمله احمد محمد علي وهبه8077

270بسمله محمد السيد عبد الرحمن8078

187بسمله محمود ابراهيم حسين8079

175.5تسبيح ممدوح محمد علي ابراهيم8082

275ثريا وليد ابو بكر حماده8083

174.5حبيبه اشرف عبد هللا حسن8085

205.5حبيبه رجب جمعه عثمان8086

140حبيبه عاطف عبد الحميد السيد محمد8089

168.5حبيبه علي فوزي السهولي8090

158حبيبه هاني عبد الحفيظ رجب احمد8093

208حبيبه وليد محمد عبد هللا محمد8094

241.5حنين عبد الرحيم احمد عبد الرحيم8096

222حنين عمرو محمد موسى محمد8097

266.5خلود جابر عبد القادر محمد8098

252داليا عماد علي حسانين ابراهيم8099

145دنيا عبد هللا السيد عبد هللا8101

216.5رحمه رضا محمود احمد8103

205رحمه سامي كامل محمد8104

178.5رقيه خالد محمد حسين محمد8105

252رقيه عادل محمد بركات عوض8106

269رنا ايمن محمود احمد نوار8107

183رنا عبد الحكيم محمد احمد ورد8108

274روان احمد صابر احمد علي8109

225روان اسماعيل بدري اسماعيل8110

142روان علي محمد عبد الحافظ حسن8112

240.5روان غريب فؤاد علي8113

208روضه السيد رمضان السيد8115

177روفيدا محمد سيد محمد احمد8116

148.5روميساء احمد فؤاد السيد عوض8117

150.5زينب نادي حسان محمد8119

237سلسبيل مدحت عبد هللا شحاته8120

203سلمى السيد علي عبد النبي8121

252سلمى محمد السيد احمد عبد البر8122

261سما محمود حسن محمد8123

158سميه محمود علي منصور محمد8125

167.5سندس عبد الستار محمود عيسى8127

184سهيله احمد فؤاد محمود احمد8128

266سهيله عمري احمد احمد محمد عبد8129

194.5سهيله محمد زكريا محمد8130

160شروق كمال عبد الحميد محمد8131

180شهد ايمن محمد محمد ابراهيم8132

166شهد حمدي محمد ابراهيم8133

140شهد صالح جوده مصطفى8134

270شهد عادل محمود خليل8135

157.5شيرين محمد كامل خلف8136

228شيماء وحيد صبري عبد السالم8137

185.5ضحى عبد الناصر مصطفى ابراهيم8140

191.5فاطمةالزهراء عيد حنفي احمد8141

242فاطمه حسن عوض هللا حسن8143

254فاطمه حسن محمد احمد8144

141فاطمه عادل خلف العارف8145

242.5فردوس محمد عمر سنوسي8146

223لوجين عصام احمد حسن8147

220ليلى عصام اسماعيل محمد احمد8148

179مريم احمد حسين نصر محمد8149

140.5مريم السيد محمد احمد محمد8150

259مريم جمعه عمر عبد الصمد محمد8151

255.5مريم حسام علي حسن موسى8152

166مريم سمير ثروت رمزي سيدهم8154
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174مريم طاهر محمود سيد8156

193مريم علي سعد علي8157

179مريم عماد محمود سعيد حامد8158

188مريم محمد كامل عبد اللطيف8160

222مريم محمد محمد جمال حسن عبد8161

214.5مريم محمد محمد عبد العال عبد العال8162

236مريم محمود محمد حامد8163

183ملك جالل رفعت محمد8164

218ملك خالد شعبان احمد8165

164.5ملك خالد عباس محمد8166

164.5ملك عامر عبد هللا السيد8167

185ملك محمد اسماعيل رجب8168

166.5منار عالء الدين احمد عبد الكريم8169

200منة هللا طارق جابر مصطفى احمد8171

190.5منة هللا محمد ابراهيم محمد السيد8173

219منه زايد حسن مبارك8174

155منه شعبان علي سليمان8175

175مها عصام محمد امين همام8176

239.5مهرائيل ايمن نزيه كامل8177

155.5ميار رجب حسين محمد8179

200.5ندا عبد الغني عبد العاطي اسماعيل8180

182.5ندا محمد عبد اللطيف عثمان8181

162ندا محمد عبد النبي عبد الرحمن8182

217ندى محمد حسن احمد عبد الستار8183

270نهى محمد سيد محمود8185

203نورهان احمد محمد اسماعيل مبارك8187

249نورهان عادل محمد عبد الستار8188

187.5نورهان محمود محمد احمد8190

252.5نورهان ناصر عبد هللا حسني8191

195.5نيره احمد ريحان احمد محمود8192

233.5هاجر احمد محمود احمد8193

164هاجر فتوح عبد الرحمن محمد8194

156.5هايدي خالد فاروق سليمان علي8195

200هبة هللا خالد السيد محمود8196

229.5هدى اسالم محمد محمد عبد الفتاح8198

263هدى شعبان فرج عبد المجيد8199

185.5هدى محمود احمد محمد محمد8200

186.5يمنى احمد عبد العليم احمد خالف8203
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228ابتهال حمدي محمد السيد8204

269احسان سمير السيد محمد8205

211.5اروى مجدي يحيى ابو المجد8207

224.5اروى محمد احمد مبارك ابراهيم8208

152اريج اشرف محمد خطاب8209

223.5اسراء ابراهيم عبود الطيري8210

232اسراء احمد محمود عبد الفتاح8211

211اسراء عبد الحميد الطاهر احمد8212

232.5اسراء هادي احمد شارد8213

251اسرار محمد حسن عبد العزيز8214

229.5اسماء حشمت شوقي عبد السميع8215

274اسماء صالح الدين الطيب حافظ8216

193اسماء علي حسن علي محمد8217

272االء محمد عبد الرازق محمد8218

271.5االء ناصر علي محمد عبد الحليم8219

236البتول علي محمود محمد8220

231امل عاطف فتحي عبوده8221

241امل فتحي عشري عبد المنعم مصطفى8222

265امنه محمد محمود عبد الفتاح8223

264.5امنيه حسين شوقي محمود8224

195امنيه عيد سعيد محمد محمدين8225

277اميره سيد صالح احمد8226

153اميره عبد النبي جمعه احمد8227
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160اميره عصمت فاروق محمد8228

253اميره محمد مخيمر محمد برديس8229

251.5اميره ناصر سعد الدين عبد الراضي8230

164امينه سعد محمد عبد الرحمن8231

166انجي حسين عبد الرحيم عبد الرحمن8232

206.5ايات ابراهيم ابو الحمد ابراهيم حسن8233

272.5ايات محمد حسين السيد8234

267ايمان وائل محمد فواز عبد الرحيم8235

240ايه شعبان انور عبد اللطيف8236

201ايه عادل ابراهيم ابراهيم8237

239.5برديس حمدي عبد الفتاح عبد النبي8238

237بروج اسامه عبده سيد8239

235بروين مصطفى محمد كامل علي8240

243.5بسمله ابراهيم خلف ابراهيم احمد8241

233.5بسمله احمد ابو الحمد احمد قناوي8242

245.5بسمله احمد محمود عيسى8243

159بسمله ايمن ثابت رمضان8244

162بسمله جمال فؤاد عبد الهادي8245

211بسمله عبد الهادي محمود عبد الهادي8246

225بسمله فؤاد فراج السيد عبد الرحمن8247

259.5بسمله محمد بدوي خير8248

229بسمله محمد نبيل محمد8249

216بسنت احمد السيد احمد8250

211.5بسنت محمد ابراهيم رمضان8251

231تسنيم سامح احمد ابراهيم8252

187تسنيم محمد حسن عبد النعيم عبد8253

240.5تقى وائل عبد الرحيم محمد عبد8254

262جاسمين مدحت حسين جبالي محمد8255

156جنا محمد فرج حافظ عبد الرحيم8256

259.5جنة هللا رضا مهران محمد احمد8257

240.5جنى ايمن ابو المكارم عبد اللطيف8258

272جنى حسين احمد عبد الحافظ8259

224.5جنى خالد عبد الحميد محمود8260

189.5جنى طارق سيد محمد سليمان8261

268جنى عالء فاروق حامد محمد8262

235جنى محمد اسماعيل حسن علي8263

203جنى محمد بخيت عبد الكريم8264

157جنى مصطفى احمد السيد8265

232جهاد بسيوني عبد السالم بسيوني8266

244جهاد نصر عوض هللا حسن8267

246جودي محمد غريب محمد البصيلي8268

142جومانه بهاء السيد عبد النبي8269

273جويس عماد فوزي عزمي فلتاووس8270

271جيسكا وليد نصحي نجيب بستكلي8271

266.5حبيبه ابراهيم ماهر حسن مهران8272

261حبيبه ابراهيم مصطفى حسين موسى8273

201حبيبه احمد علي احمد8274

251.5حبيبه اسام احمد محمد عمر8275

248حبيبه اشرف عبد الحميد مرسي8276

268.5حبيبه حمدي محمود احمد محمد8277

275حبيبه سامح محمد قاسم8278

244حبيبه صالح احمد زغلول احمد8279

237حبيبه عبده علي صالح8280

154حبيبه عصام شعبان السيد8281

203حبيبه عالء محمد جابر8282

237حبيبه محمد احمد عبد الحافظ8283

273حبيبه محمد احمد محمد8284

263.5حبيبه محمد عادل احمد عزت عبد8287

229حبيبه محمد عبد الرسول سعد احمد8288

255حبيبه مصطفى محمد التهامي امين8289

227.5حبيبه ناصر الدين صبحي شعبان8290

199حنين ابراهيم السيد عبد الغني8291

248.5حنين احمد حامد محمد8292

249حنين احمد محمد سيد8293
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256حنين طارق رمضان احمد خليل8295

270حنين مسعد محمد محمود8296

208حياه احمد محمد حافظ عبد الرحيم8297

212دارين حسام عدلي عبد العزيز8298

227دنيا علمي حسن محمود سعد الدين8299

204دنيا متولي محمد عبد اللطيف احمد8300

230دنيا محمد يوسف مصطفى8301

249.5دينا عبد الحارص السيد محمد علي8302

206.5رانا منير محي شحاته يوسف8303

250.5راندا تامر محمد السيد8304

264رانده احمد عبد العزيز فهمي حفظ هللا8305

145.5رباب محمد محمد احمد محمد8306

223رتاج حسن شحاته علي حسن8307

261.5رتاج وليد رشوان توفيق رشوان8308

207.5رحاب محمد ابراهيم محمود محمد8310

142رحمه اشرف حسن بكر عبد الفتاح8311

237.5رحمه سيد عبد الاله عبد الموجود8312

182رحمه صالح عبد المطلب محمد8313

163رحمه عبد العزيز محمد عبد العزيز8314

269.5رحمه علي غريب دسوقي8315

240.5رحمه محمد غريب محمد عبد السميع8316

230.5رحمه محمود حسن محمد8317

250.5رزان مديح علي محمد بكر8318

265رضوى رجب علي حسين8319

197.5رضوى شريف احمد محمد ابو الحمد8320

244رضوى عصام احمد محمود حسن8321

261رضوى ممدوح جمعه احمد عيد8322

214.5رضوى نبيل علي السيد8323

192.5رقيه محمد المهدي محمود جمعه8325

216رقيه ناصر يونس هديه يونس8326

227.5رقيه نصر جابر ابو الحسن8327

265رنا احمد حسين محمد حسين8328

269رنا عبد الاله فؤاد عفيفي8329

190رنا فرج عبد القادر عطيه حمايه8330

261رنا وليد رمضان دسوقي8331

250.5روان ابو ضيف حسن محمد8332

255روان احمد اسماعيل محمد8333

262روان احمد فتحي شلبي8334

221.5روان اسامه عبد هللا عطا هللا8335

262روان انور احمد محمد8336

272روان ايمن محمد حامد علي8337

271روان ايمن محمد عبد الحميد8338

190روان جمال رمضان مبارك شحاته8339

269.5روان حسن عبد السالم حسن مصطفى8340

260.5روان سيد فرج سالم8341

248.5روان محمد حسن عطيه8342

247.5روان محمد صديق ابو العال عليوه8343

213روتاج محمد السيد رزق رميح8344

253رودينا مصطفى ابراهيم ابراهيم8345

249ريتاج ابو زيد محمد عبد الحليم8346

234.5ريمونداه صفوت وحيد فكري8347

278زينب انور ابو الوفا مصطفى8348

198ساره ابراهيم المغاوري ابراهيم8349

273.5ساره احمد حسن احمد8350

253ساره ادريس حسين ادريس8351

262ساره اسامه احمد محمد8352

264ساره جمال عبد الغني حامد8353

189.5ساره سادات غريب محمد غريب8354

236ساره طارق منصور الشرقاوي ابو8355

204ساره عبد هللا مصطفى محمد مرزوق8356

177ساره عصام ابو خضير السيد8357

237ساره علي حسن احمد8358

279ساره مجدي عبد الفتاح علي حسين8359

241ساره محمد احمد محمود محمد8360
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251.5سجى هاني محمد احمد سليمان8361

276.5سعاد محمود محمد حسنين عطيه8362

174.5سلمى احمد جويد شحات اسماعيل8363

203.5سلمى اسماعيل حمزه حامد8364

247.5سلمى خالد احمد محمد عمر8365

229.5سلمى سامح سمير عز الدين محمد8366

147سلمى سمير محمد احمد8367

256سلمى سنبوا حسن مرسي مسعود8368

262سلمى علي جالل الدين زكريا ابراهيم8369

266سلمى علي محمد التايب محمد8370

205.5سلمى مجدي علي عبد العاطي علي8371

270سلمى مصطفى محمود محمد8372

278.5سما احمد مصطفى احمد علي محفوظ8373

198.5سما السيد عوض ابراهيم8374

261سما سليم صالح الجمال محمد حسن8375

213سما عزت عبد المجيد محمود منصور8376

244.5سما كمال ناجح عبد الرحيم8377

256سما محمد سامي محمد محمد الشيخ8378

256سما هاني نبيل جمال عبد اللطيف8379

240.5سمر تامر يحيى محمد بدر8380

278سميحه محمد امين محمود هديه8381

266سميه عوض جاد الرب احمد محمود8382

195.5سندس ابراهيم حمزه محمد عبد8383

256سندس ابو زيد محمد ابو زيد محمد8384

247سندس عبد العزيز احمد محمد صالح8385

203.5سندس عمر سيد عيد احمد8386

271سهيله اشرف السيد علي محمد8387

153سهيله ايمن محمود ابو ضيف8389

210.5سهيله محمد عبادي حامد محمد8390

234سهيله محمود عبد الفتاح فرج8391

216سيلفي سامي قاصد ميخائيل دميان8392

245شاهنده سامي جالل احمد8393

258.5شروق حماده ابو مسلم حسن8394

260.5شمس محمد سيد حسين محمد8395

260.5شهد احمد فاروق محمد حسن8396

241شهد ايمن زيدان بصيري اسماعيل8397

199.5شهد ايمن صابر محمد8398

200شهد بكري الجزار بكري8399

220شهد حسن قاسم مصطفى احمد8400

254.5شهد حسن محمد حسن حريره8401

260شهد حسين محمود حسنين الشناوي8402

212.5شهد خالد عباس السيد يوسف8403

233شهد خالد عبد العزيز احمد محمود8404

232.5شهد سيد احمد حسين8405

265شهد سيد محمود مصطفى حامد8406

194.5شهد شريف محمد احمد محمود احمد8407

258.5شهد عاطف عبد السالم السيد عزازي8408

181.5شهد عبد المنعم السيد زهران8409

251شهد عصام ابراهيم محمد الشافعي8410

265شهد فارس بكري فارس8411

234.5شهد كريم خليفه ابراهيم8412

258.5شهد محمد ابو الحجاج شكر محمد8413

238شهد محمد دردير حامد حسن8414

274شهد محمد محمود محمد8415

251شيري ميالد فهيم مجلع سمعان8416

268شيري نشأت بشرى عازر8417

246شيماء حماده محمد ناصر8418

156شيماء صالح محمد مجلي احمد8419

262.5شيماء مصطفى محمد عبد الحفيظ8420

168ضحى يحيى عادل محمد خليل8421

159ضي سيد عبد الاله عبد الفتاح8422

238فاطمةالزهراء حاتم مصطفى عبد8423

230.5فاطمةالزهراء فرج عبد الرحمن عبد8424

232فاطمه الغريب ابراهيم علي منصف8425
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273فاطمه حسنين احمد حسنين8426

254فاطمه علي عبد هللا محمد خطيب8427

261فاطمه عواد احمد عواد8428

267فاطمه مجدي السيد اسماعيل ابراهيم8429

207.5فرحه محمد سعيد خليل ابراهيم8431

249فوزيه فادي عبد الفتاح عبد العليم8432

209فيروز احمد سيد محمد عمر8433

244فيرونيا مدحت جرجس اقالديوس8434

266فيرونيكا نادي سعد رزق8435

259.5كارولين عبد المسيح سعد خليل8436

190كنزي سمير علي ماهر امين8437

252كيرمينا تامر زكي يسى جرس8438

227.5المار تامر احمد رضوان8439

239لجين هاني محمد علي محرم8440

260لقاء محمد السيد علي وهبه8441

266لميس اشرف عبد الغفور محمد8442

237.5مارتينا روماني لبيب خليل8443

268ماري ايمن نجيب اقالديوس8444

233.5ماريا حنا جرس اندراوس ارمانيوس8445

258ماريان صبحي محروس يوسف8446

255مارينا صبحي وهبه تكال ميخائيل8447

256مريم احمد جابر محمد8449

263مريم اسماعيل محمد النبوي ابراهيم8450

152.5مريم تامر حسن محمد حسن8451

274مريم حسين الزين محارب8452

225.5مريم حسين دسوقي حسين8453

249مريم حماده احمد محمود حماده8454

212.5مريم حمدي عطا محمد8455

177مريم سامي نبيل فخري8456

255.5مريم عاطف ياسين محمد8458

239.5مريم علي عبد الهادي محمد مصطفى8459

277مريم علي ماهر محمد هاني8460

241.5مريم محمد ابراهيم احمد مصطفى8461

242مريم محمد ابراهيم محمد عليوه8462

201مريم محمد الشحات محمد8463

244مريم محمد ثابت صديق8464

229مريم محمد محمود السيد8465

194مريم محمد محمود علي محمد رشيد8466

148مريم محمد مرسي السيد عفيفي8467

189.5مريم محمد مصطفى صالح متولي8468

273مريم محمود احمد رضوان8469

243.5مريم محمود كمال السيد8470

185ملك احمد جابر علي محمود8471

229.5ملك حسين السيد اسماعيل ابراهيم8472

179.5ملك دسوقي محمد دسوقي8473

168ملك شريف جمال الدين علي حسن8474

260.5ملك فرج محمد عبد الحليم8475

147ملك محمد احمد سيد احمد8476

250ملك محمد عبد الرحمن محمد محمد8477

254ملك محمود ابراهيم احمد8478

252ملك مصطفى اسماعيل احمد8479

183.5ملك هشام مرتضى نغماش محمد8480

250منال عالء الدين عبد العزيز غريب8482

150منة هللا احمد عبد الرحيم محمود8483

199.5منة هللا احمد محمد احمد عبد هللا8484

241.5منة هللا السيد محمود علي محمود8485

275.5منة هللا جعفر محمد يعقوب8486

180.5منة هللا حسن علي احمد يحي8487

276منة هللا خالد فكري عبد الحميد حسن8488

236.5منة هللا خالد محمد عبد المطلب محمد8489

263منة هللا صبري سعيد محمدي8490

255منة هللا عبد الناصر ابراهيم هاشم ابو8491

266منة هللا مبارك احمد محمود8492

178منة هللا وليد غريب بهنساوي8493
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155.5منه جمال احمد محمد عمر8494

230منه عبد الفتاح عبد العزيز محمد8495

263.5منه عماد عبد المنعم احمد محمد8496

268منه مصطفى دسوقي جنيدي عبد هللا8497

158منه مصطفى كامل سيد مهران8498

158منه ياسر محمد امين8499

260منى ابراهيم سيد ابراهيم سعد الشيخ8500

144منى صبري محمد محمود جمعه8501

267مهرائيل ايهاب برسوم يسى منقريوس8502

183مي اسماعيل غريب احمد8503

207.5مي علي حسن علي8504

261.5مي محمود عبد الوهاب محمود8505

273مي مصطفى عبد الجليل علي ابراهيم8506

193مي هاني خميس عبده حافظ8507

275ميار عبد الرازق محمد عبد الرازق8508

240ميرنا ايمن وديع حسيب اسطفانوس8509

183ميرنا شريف بركات السباعي عبد8510

256ميرنا محمود رمضان دسوقي حسن8511

195ميرنا ناصر جبريل عبد الرحيم8512

208.5ميروال ميالد امين عطا هللا8513

152.5ميروال وائل حلمي شكري8514

186.5نجوى متولي محمود يونس السواح8515

230نجيه ماهر جعفر عبد الرحمن السيد8516

238ندا محمد محمود محمود مصطفى8517

210ندى خالد عبد هللا محمد عبد الرحمن8518

188ندى طارق يحي محمد8519

238.5ندى عبد هللا حسن علي8520

247ندى محمد عوض البسيوني اسماعيل8521

273ندى محمود حمدان محمد عبد الرحيم8522

278نور العيون خالد احمد السيد علي8524

182نور هللا احمد محمد عبده8525

145نور محمود عبد اللطيف محمد8526

218.5نورهان احمد محمد محمود8528

234نورهان اشرف السيد احمد الريس8529

270نورهان خميس حمدان حسين8530

255نورهان رشدي محمد محمد8531

274نورهان رضا محمد حسين عبد العال8532

237نورهان عادل سيد البيلي8533

261نورهان عبد الكريم محمد مجلي احمد8534

218نورهان عبد هللا عبد هللا السيد يوسف8535

263نورهان وائل عبد الفتاح محمد8536

186نورين محمود محمد احمد محمد8537

276نيره فتحي صديق مطاوع محمد8538

265.5هاجر تامر السيد ابراهيم8539

251هاجر محمد عطا عبد القادر8541

250هايدي ايمن مصطفى محمود8542

278هايدي محمود محمد محمود8543

271هايدي هاني عبد الاله احمد عبد الاله8544

153هبه عثمان علي عثمان8545

240هدى عبد الهادي محمود عبد الفتاح8546

268هدير احمد زكريا محمد شعبان8547

162هال هاني محمد حسين عرفه8548

245هنا عادل ابراهيم جيالني محمود8549

252هنا ناصر عبد هللا حسين8550

226هنا هشام السيد عبد الرحمن شمس8551

215هند هاني مرتضى نغماش8552

170وسام مصطفى احمد مصطفى عيد8553

250وسام هاني احمد محمد احمد الرشيدي8554

176وئام حسين علي حسين حسن8555

244.5يارا جمال ابراهيم محمود8556

164ياسمين سعد علي احمد8557

208.5ياسمين محمد غريب صديق8558

254ياسمين ناصر يوسف حسن8559

264ياسمين هاني السيد خليل حجازي8560
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240.5ياسمين هاني حسين حفني8561

257.5يمنى حسن فتوح علي سعد8562

266يوستينا ريمون عدلي غابيوس8563

273يوستينا عماد فوزي مرزوق عبد8564

المعمل ع بنات
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244اسراء احمد صالح السيد8565

172.5اسراء احمد محمود عطيت هللا8566

140اسراء حربي صالح احمد محمد8567

224.5اسماء محروس محمود محمد احمد8568

142اسماء نصر محمد عبد القادر قدوره8569

261اشرقت طلعت محمد داود عثمان8570

226.5االء احمد عبد الفتاح صالح عطيه8571

268االء عارف فاضل احمد خليفه8572

221االء محمد ابراهيم مصطفى8573

229امل عادل احمد علي عشري8575

160امنيه اشرف ابراهيم محمد محمود8576

270.5اميره احمد صابر محمد احمد8577

272ايمان جمال احمد سيد احمد8578

186.5ايمان شعبان محمود روبي8579

220ايمان هالل شعبان صابر8580

264ايه احمد عرمان حمد هللا8581

243ايه حسن احمد محمد8582

220ايه سالم محمد صابر8583

264.5ايه سمير فرج ظريف8584

224.5ايه عماد الدين حجاجي محمد علي8585

165.5ايه محمد نور الدين موسى8586

238ايه منصور عبد اللطيف محمود8587

232.5ايه هاني قدري عباس8588

255.5بسمله اشرف علي عبد الراضي8589

266بسنت احمد محمود مصطفى حسين8590

261جهاد اشرف علي محمد و لقبه عرابي8592

142حبيبه حلمي جابر الحداد عبد الجواد8593

239حبيبه هشام اسماعيل محمد محمد8596

189.5حنين السيد حفني حفني حسن8597

204حنين عادل جمال محمدين خلف8598

140دنيا اشرف غريب حسن عمران8599

157.5دنيا غريب فؤاد حامد سليمان8600

158دنيا محمود عبد الحميد عبد اللطيف8601

225.5دينا اشرف حسب هللا عبد الاله8602

183رابعه عبد النبي علي علي يوسف8603

224رباب محمد عبد الحميد علي سالم8604

174.5رحمه ايمن عبد الواحد مرسي8605

206رحمه محمد بركات فهيم8606

267.5روان حماده فتحي عبد العزيز هب8608

191روان محمد محمود محمد احمد8609

247ريهام محمود عثمان احمد ابو زيد8610

227.5زينب عماد ماهر محمد السيد8611

243.5زينب محمود ابراهيم محمد حلمي8612

161زينب محمود احمد زين العابدين قاسم8613

189.5ساره معتز باهلل احمد دردير محمد8614

149.5سلمى خلف جابر الحداد عبد الجواد8615

254.5سندس ايمن رشاد حسن مصطفى8617

239.5سندس منتصر احمد علي8618

176سهير سامح خليفه عفيفي عفيفي8619

166.5شروق شاذلي عبد القادر حمزه محمد8620

262.5شروق محمد طه حسن دسوقي8621

191شهد احمد علي حسن داود8622

140شهد السيد احمد السمان8623

187.5شهد حسن محمد السيد8624

149.5شهد محمد السيد بيومي متولي8625

275شهد محمد حسين احمد طالب8626

244شيماء يونس ابراهيم يونس علي8629

176 من 121صفحة 



154.5عبير بسيوني سليم سالم8632

179.5علياء احمد عثمان ابو زيد عيسى8633

171غاده رجب انصاري طه8634

211.5فاطمةالزهراء عبد السالم محسوب8635

255فاطمه عادل احمد صديق احمد8636

235.5فاطمه ممدوح علي سيد حسن8637

188فرحه صالح محمود شحات8638

275فرحه كرم محمد عبد هللا8639

177.5كوثر جمال حسين مسلوب عمار8640

263ماريا عادل شنوده سيله عبد الشهيد8641

163مروه حسني جاد عقبي فاوي8642

264مريم ابراهيم حميد جبلي حميد8643

215مريم احمد صالح احمد8644

140مريم السيد الخضر بدوي بدوي8645

204مريم حسام سيد حافظ8646

198مريهان اسامه لطفي مسعد8649

147منار عادل محمد عباس ابو الحمد8650

166منار عايد بدوي محمد8651

150.5منال محمد عبده عبده السيد8652

160.5منة هللا عاشور هيكل شندي جالل8653

240.5منة هللا عبد هللا محمد عبد النبي احمد8654

198.5منة هللا عماد خيري علي محمود8655

206.5منه غريب محمد قاسم احمد8656

251منى نصر الدين محمد سخيل مغازي8657

211.5مهرائيل عيد يونان عبد المالك8658

149.5مهيتاب سامي عبد هللا محمود علي8659

204.5نجوان محمد الصغير معوض احمد8660

213.5ندى رمضان محمد رمضان8661

230ندى مسعود احمد اسماعيل8662

250نوال اشرف محمود ولقبه نصر الدين8663

202نور علي علي علي8664

255نورهان جمال محمد حفني الجداوي8665

236نورهان رمضان السيد حسين السيد8666

181.5نورهان وليد صابر عبد الحفيظ8667

155هاجر احمد محمد حماد8668

205هاجر سامي صابر عبد العليم عبد هللا8669

261.5هاجر صالح السيد ابراهيم محمد8670

228هدى ربيع سعد محمد8673

240.5هدير سيد كامل سليمان عبد الهادي8674

258هدير مجدي الشحات احمد خليل8675

259هدير محمد سيف علي8676

141.5ورده غريب عبد الحميد ابو المجد8677

محمد سويلم ع بنون
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140احمد محمد خلف السيد8684

140اسماعيل محمد اسماعيل محمد8691

157حازم طارق شعبان سعد8698

237حسين محمد رمضان بكري8700

233عبد الرحمن عبود احمد محمد8715

146عبد الرحمن محمد علي فراج8717

160عبد هللا ابراهيم عثمان عبد العزيز8719

174عبد هللا احمد عبد المعطي احمد عبد8720

159عبد هللا سعدون جوده نصار8724

182عزب محمد عزب محمود علي8730

181عمار عبد العليم السيد ابراهيم8733

201فتحي اشرف فتحي احمد8738

156محمد اشرف محمد نبوي8741

251محمد السيد عبد الروف زكي8742

146محمد عاطف محمود عبد الرحيم8747

180محمد عبد الفتاح دسوقي عبد الفتاح8748

178يوسف احمد محمد عبد العظيم8762

201يوسف حسام فؤاد عبد السالم8764
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178ابراهيم سعيد السيد محمود8768

153ابراهيم صابر عوده حسن8769

148احمد رضا جابر توفيق8770

211احمد عاشور محمود سليمان8771

151احمد عبد الرحمن احمد محمد8772

172احمد محمود احمد علي8775

148احمد ياسر محمود محمود8776

219.5اسالم عبد الناصر عبد العظيم محمد8777

152.5ايمن طارق رمضان حافظ8779

154خالد محمد حسن سليمان8780

158سامح انور احمد عبد النعيم8781

141عبد الرحمن ابراهيم علي احمد8783

153عطيه مصطفى زايد عطيه8786

186.5عالء احمد محمد محمد شكيو8787

274.5عمر محمد عبد الرازق محمد8788

215كريم صالح جمال ابراهيم8791

218كريم محمد السيد مصطفى الشورى8792

265.5محمد احمد محمد السيد8793

149محمد سعد عثمان عبد ربه8795

157محمد سمير علي ابراهيم الفقي8796

175.5محمد سيد مصطفى محمد8797

159محمد عبادي متولي جاد8799

225محمد محمود سعد احمد8802

160محمد ياسر عبد الاله عبد الباسط8803

191.5محمد ياسر منصور بيومي8804

235.5يوسف عبد العزيز عبد الحميد محمد8809

258يوسف محسن اسماعيل السيد شكيو8810

200اسراء ماهر علي ابراهيم الفقي8811

167اسماء راضي سليمان راضي8812

164اسماء عبد الرحمن عبد العظيم محمد8813

178اسماء عدلي سيد عبد هللا8814

196.5االء سمير عبد السالم محمد8815

183امال عماد سويلم محمد8816

209امنيه عالء ابو المجد عبد الجواد8817

184ايات محمد يونس عبد العزيز نور8818

193.5ايمان حسن ابراهيم محمد8819

162ايه اشرف عبد هللا سيد8820

149ايه نصر سالمه محمد8821

236حنين السيد محمد السيد8824

269.5خلود خالد حسين ابراهيم8825

157دينا خالد محمد الشكل8826

145رحمه حسين فرج سليمان8827

205روان حسن احمد محمد8828

142ريهام رياض صالح عبد هللا8829

208.5ساره سامح محمد اسماعيل8830

164.5سلمى جمال يوسف محمد8831

157.5سلمى فراج حسن علي8832

235.5سندس اشرف عثمان ابو الحسن8833

178شروق عشري ابراهيم محمد8834

155.5شهد يحي حسن عبده8836

272.5شيماء السيد محمد محمد8837

268.5صفاء محمد محمد عطيه زايد8838

201فاطمه علي عبد الفتاح اسماعيل8840

235.5منه عبد الصالحين حسان عبد هللا8844

269منه عثمان احمد علي8845

149.5منى ابراهيم فرج محمد8846

189مي محمود عطا محمود8848

154ندا عثمان احمد عثمان8849

264والء عبد هللا عبد العظيم محمد8854

259ياسمين عطيه نبيل عطيه8857
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184.5ابراهيم عادل عبد العاطي شحات8858

239ابراهيم ناصر محمد مصطفى8859

175احمد جمال جالل فؤاد8860

183احمد جمال حسن ابراهيم8861

176.5احمد خليفه محمد عبد المعز8862

245السيد عبد الغني السيد عبد الغني عبد8863

239باسم محمد مختار اسماعيل8864

265حمزه غريب محمد غريب8865

240سيد نصر سيد حامد8866

159شهاب تامر احمد محمد محمد8867

213طارق لطفي عطا هللا حسن8868

171عبد الرحمن محمود بربري احمد8870

197عبد هللا ابراهيم عبد هللا حامد شعبان8871

180.5عبد هللا سعيد السيد حسين8873

186.5عمرو اشرف محمد غريب8874

178محمد احمد سعيد محمد8875

253محمد جابر غالب محمود8876

181.5محمد صالح الدين حسن مصيلحي8877

202محمود حربي عبادي رشوان8878

256محمود ياسر محمد مبروك8879

256مصطفى احمد حافظ خضيري8880

221مصطفى علي غالب محمود8881

210يوسف حمدي حسن عبادي8882

271اسماء السيد عبد الكريم عبيد8883

229اسماء عبد الروف يوسف عبد اللطيف8884

167امنه عادل محمد حسين8886

256امينه محمود خلف هللا عبادي8887

184حبيبه ايمن فهيم ابراهيم8888

207رحمه وائل مصطفى زكي8889

261زينب حسن محمد مرسي8890

274سلمى محمد ابراهيم احمد8891

166سندس عوني عبد المنعم عبد هللا علي8892

157سهام ابو العزايم فهيم محمد8893

273فاطمه تامر قطب محمود احمد8894

211فاطمه رأفت محمد حسن8895

207مريم صالح ذكري عبد المنعم8896

193مريم طه احمد محمود8897

218مريم عبده حسين احمد8898

203مريم محمد علي سعيد احمد8899

177مريم محمد علي موسى8900

232منى محمد ابراهيم محمد8901

160مي اسماعيل فرج اسماعيل8902

195.5نعمة هللا نصر عطيه حجاج8903

256هايدي عادل محمد محمد جنيدي8904

220.5هبه شحات علي شحات8905

174.5هبه محمد حسين محمود8906

187ياسمين غريب حسن عبادي8907

بالل بن رباح المشتركة
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190.5ابراهيم السيد عبد العزيز محمود8908

213.5احمد حسن محمد محمد8909

276احمد محمد احمد اسماعيل يونس8910

206.5احمد محمد السيد احمد8911

236.5احمد محمد راضي كامل جاد8912

254.5احمد محمد عبد العزيز غانم ندا8913

170.5احمد مصطفى احمد عبد الستار8914

232احمد نصر حسين محمد8915

240.5اسامه ابراهيم سويلم سالمه8916

141اسالم عيد ابراهيم سليمان8919

160بشار جمعه فريج فالح8920
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205زياد احمد محمود احمد8922

154صالح احمد حسين عبد الرحيم8923

232.5عبد الحميد عوض عبد السالم محمد8924

150.5عبد الرحمن النميري العبد محمود8925

160عبد الرحمن عبد النبي محمود محمد8926

177عبد الرحمن ماهر سمير حافظ محمود8927

240عبد الرحمن محمد ابراهيم عبد الواحد8928

190عبد هللا اشرف محمد سالمه شعبان8929

160.5عبد هللا خليل محمد محمود8930

175عز راعي عز صادق8931

233.5عمر اسماعيل رسلي علي8935

239عمر حافظ اسماعيل حافظ8936

205عمر محمد السيد حسن8937

162.5عمرو ياسر محمد عبد السالم8938

177.5محمد السيد غريب احمد8941

161.5محمد امام فكري امام8942

209.5محمد سالمه فريج بركات8945

197.5محمد سمير عبد الفتاح محمد8946

220.5محمد صالح سيد بركات8948

203محمد عيد محمد عيد8949

149.5محمد محمود محمد عبد الوهاب8952

179محمود جمال عبدين عبد الباقي8953

236مصطفى احمد السعيد عبد الفتاح8954

181مكي محمد عبد هللا علي8955

253مهند ايهاب عبد الغني احمد8956

248وليد صالح شهير احمد عوض8958

177يحي سيد صالح فريج8959

258يوسف جميل محمد علي8960

190يوسف رمضان سالمه سليم8961

229.5يوسف سيد فاوي حسن8962

209يوسف عبد هللا محمد سليمان عطا هللا8963

266.5يوسف مجدي حسن احمد8964

257.5يوسف محفوظ محمود احمد8965

252يوسف محمد السعيد عبد الفتاح8966

179االء رشدي احمد فكري8967

271امنيه فولي احمد محمد8968

180اميره صابر عبد العزيز محمد8969

269حبيبه احمد السيد احمد8972

147حسنيه رجب صالح محمود عبد8973

276.5حنين عبد اللطيف احمد عبد اللطيف8974

256.5خديجه محمد سعد عبد الحافظ8975

273خلود سعد شاذلي بربري8976

191.5دنيا اشرف فراج امين8977

147دنيا سيد احمد بغدادي8978

201رحمه حسين عيد محمد8979

164رحمه سالمه عامر جربيع8980

213رحمه سمير عبد السالم حسين8981

192رحمه مصطفى محمود مشرف8982

222ساره عمرو علي ابراهيم8983

259سلمى احمد عبد الوهاب محمد8984

194سلمى عبد السالم اسماعيل عيد8985

193سما سامي حامد محمود8986

157سهام السنوسي عبد العال محمدين8987

252شاهندا سعد شاذلي بربري8988

194.5شروق ناصر معاذ محمد8989

211شمس حسن علي ابراهيم8990

173كريمه راعي عز صادق8992

158مريم نشأت محمد محمود عبد الحميد8994

273منة هللا صالح محمد محمود هريدي8996

270مها السيد عنتر سلطان سلطان8998

265ميار اسامه احمد زيدان8999

244ندى محمود احمد محمد9000

232.5نورهان سامح محمود احمد حسين9002

156نورهان عزت السيد عزت9003
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189هاجر محمد عبده محمد احمد9004

166هدى حامد احمد محمود9005

146هدى فتحي طايع عبد اللطيف رزق9006

166ياسمين طه حماية هللا محمود9007

158يسر احمد محمد احمد محمد جامع9008

شندورة للتعليم األساسي المشتركة
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143ابراهيم عامر احمد محمد9010

149احمد جمعه عبد الروف عبد الرازق9016

145احمد غنيم عبد العزيز علي9017

206احمد كامل احمد ابراهيم9018

169احمد محمد السيد حسن9019

255.5احمد ممدوح السيد احمد محمد9020

229.5احمد هاني عبد اللطيف عبد الخالق9021

178اسالم علي محمد عبد الكريم سيد9024

210.5عبد الرحمن احمد علي بيومي علي9033

189عبد الرحمن ايمن احمد ابراهيم احمد9034

146.5عبد الاله السيد عبد الاله ابو الحسن9037

168عبد هللا احمد عبد الحليم محمد محمد9038

145علي هاشم حسين علي9042

173.5عماد محمد عبد السالم عبد المنعم9043

159عمر ايهاب مصلح علي شيكو9044

150.5فارس محمود محمد السيد9047

152.5فارس مصطفى الشوادفي محمد عطيه9048

150.5فتحي محمد كمال مصطفى9049

145محمد احمد حسين اسماعيل9053

158محمد احمد عبد الغفار شعيب9054

141محمد حنفي عبد المنعم عبد الحفيظ9057

248.5محمد رمضان محمد الشوادفي9058

199.5محمد سامح السيد احمد سليمان9059

210.5محمد عادل عبد العاطي محمد حميد9060

153محمد عاطف سيد محمد9061

140.5محمد عبد السالم عبد المنعم صالح9062

161محمد عماد دمرداش عبد النعيم9064

151محمد فتحي محمد موسى محمد9065

181محمد فؤاد صبره عبد الحميد9066

248محمد ممدوح السيد احمد محمد9069

154محمد هشام السيد ابراهيم9071

165محمود غريب ابو القاسم عبادي9074

175محمود محمد سالم سالمه9075

207مصطفى عبد النبي محمد احمد احمد9076

150مصطفى علي عبد المالك حسين9078

156مصطفى محمد احمد محمد9080

163.5معتز محفوظ مهنى شعبان عبد النبي9081

153يوسف السيد عبد الحليم محمد محمد9083

266يوسف رجب احمد بغدادي9084

192.5يوسف صابر السيد عطيه9085

177يوسف طارق سيد ابو ضيف9086

163اسراء صبري محمود يوسف ابراهيم9087

153اسراء عبد الراضي جمعه علي احمد9088

245اسماء احمد عبد الفتاح ابو العال9089

152اسماء حسنين عبد الحليم محمد9090

181.5اسماء حماده عبد اللطيف عبد الخالق9091

185اسماء عبد هللا احمد عبد العزيز9092

239اسماء عبد هللا حسين اسماعيل9093

180اشرقت محمد ابراهيم عوض طه9095

242االء اسماعيل حسين اسماعيل عبد هللا9096

211ايات حسين عبده مصطفى9099

177ايات محمد ابراهيم عوض طه9100

279.5حبيبه حسن محمد جالل9106

151.5حبيبه عبد الباسط منصور حسين9107

152.5حبيبه محمد عبد الحميد محمد9108

171حنان محمود سعيد محمود عيد9109
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152.5داليا حسن حسين محمد جمعه9110

186.5رحمه حماده صدقي متولي9112

228.5رحمه ناصر فتحي عطيه9113

166.5رضوى ابراهيم جمال عثمان9114

257روان يونس حسين اسماعيل9115

215ساره سامح الحسيني مامون موافي9116

207سلمى مصطفى فتحي محمد9118

160سمر عادل ابو جرير بدير9120

164.5سندس صالح ابراهيم رشوان9121

234شهد محمود حسين اسماعيل9123

154شيماء صالح حماد صبيح9124

146صابرين عبد السالم السيد عبد السالم9125

233عال علي حسن محمد9127

152.5فاطمه موافي السيد موافي غريب9129

186فاطمه هاني عبد السميع محمد9130

205.5فرح محمد عبد السميع محمد9131

149فرحانه جمعه امين جمعه9132

165مريم عطيه حسن محمد9137

208.5مريم ناصر دردير علي9140

181.5منة هللا صابر عبد الهادي محمد9143

191.5مها محمد الهادي عبد العزيز9147

205هاجر محمد ابراهيم عبد الستار9149

190هايدي ميالد ايليا حنا9150

236.5هدى محمد احمد عثمان9151

260.5هدى محمد غريب عليوه9152

202هدير غريب عيد غريب9153

171والء حسن السيد فرحات9154

201ياسمين حسين محمود محمد9155

208ياسمين هشام السيد ابراهيم9156

طلعت حرب المشتركة
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236ابانوب سمعان جاد اسحق9157

251.5ابانوب ميالد سعد صابر9158

239احمد ابراهيم محمد عفيفي9159

261.5احمد محمد عبد الحميد ابراهيم9160

263احمد محمد عبد السالم عبد الرحمن9161

278احمد محمود حسيني موسى عطيه9162

235.5اسالم محمد محمود المظني9164

186.5اسماعيل سعيد عسران علي سليمان9165

145اشرف ناجح شحاته بالمون9166

144امير ثابت صموئيل لمعي9167

254.5بوال موريد جرجس شنوده9169

179تامر مجدي سعد ساويرس9170

247.5جرجس ميالد سعد صابر9171

214حسين ابراهيم حسين ابراهيم9172

255حسين محسن السيد علي9173

146رمضان نبيل الصادق حسن9175

247.5روماني جورج سولاير نوح9176

220ريمون اسامه فتح هللا بالمون9177

214ريمون كرم بطرس جورجيوس9178

230.5سعد اسحق سعد صابر9179

244سيد محمد السيد محمد9180

151شريف كرم علي عبده خليل9181

244.5شريف وحيد منير بخيت9182

175طارق عثمان محمد سليم9185

186عبد الرحمن خميس محمد احمد9186

154عبد العزيز محمد احمد عبد الواحد9187

158عدلي وائل عدلي فهيم9188

157علي هشام حمزه عباس9189

222عمار ياسر عبد الغني حسن9190

177عمر محمد حامد احمد9191

241فادي جورج ادوارد رمزي9192

242فادي هاني نظيم ارمانيوس9193
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165فارس ناصر لمعي شرقاوي9194

229.5كيرلس عادل اسرافيل سعيد9195

245.5كيرلس وجدي فوزي فلتس9196

276.5ماريو نبيل فتح هللا بالمون9197

237مايكل عصمت نصيف دبوس9198

157محمد احمد سالم ابو ناموس9200

170محمد اشرف ابراهيم سالم9203

232مكاريوس شنوده عدلي لبيب9208

216ممدوح مرقص مندوه فهيم9209

160مينا عماد معزوز ابراهيم9211

141مينا نصري امين فهمي9213

168ناصر ابراهيم لمعي شرقاوي9214

152وليد صابر نويجع غنيم9216

189يحي عبد المحسن ابراهيم سالم9217

210يوسف حاتم محمد محمد9219

227يوسف فايز عوض فايز9220

188يوسف محمد السيد عفيفي9221

221يوسف محمد خيري جالل9222

276اسماء ابو بكر حماده علي9224

277اسماء السيد صابر امير9225

258االء عادل محمد عبد هللا9226

262االء محمد سعد محمد9227

279ايريني روماني لمعي عبد هللا9229

256حنان جرجس فليم شرقاوي9230

192دميانا صبحي بدري فهيم9231

217دنيا احمد سليم جاد9232

190.5رانيا السيد عبد العزيز السيد9233

234.5رانيا عماد شنوده جرجس9234

277رحمه محمود عطيتو خليل9235

225رضوى مصباح حسن علي9236

268رواء عجمي هاشم الضوي9237

279روجينا صالح فوزي شنوده9238

240رودينا ريان صالح محمد9239

180.5ساره ايمن عبد هللا حسن9240

250شرين صليب كمال ثابت9241

275صفاء ابراهيم حجاجي خليل9242

232غرام احمد سالم ابو ناموس9243

271فايزه علي محمد عطوه9244

262.5كرستينا عبد المالك حنين فلتس9245

238مادونا بطرس قرياقس ناروز9247

253مريان جرجس معزوز ابراهيم9249

244.5مريم اشرف عبد الكريم علي9250

269.5مريم اشرف يونان عبد هللا9251

242.5ملك اشرف محمد عباس9252

198منة هللا خالد حجاجي خليل9254

157منه ياسر محمد الهادي محمد علي9255

191مي احمد عبد المتعال عبد العزيز9256

253.5نانسي بطرس سولاير نوح9258

254ندا محمود احمد علي9259

266ندى محمود محمد حسن9260

268نعمات ميخائيل صموئيل لمعي9261

257نعمه جميل سامي بالمون9262

235.5نورهان حاتم عبد الحميد ابراهيم9263

175هانم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن9264

187.5يسرا سمير محمد رشاد9265

197يؤانا عدلي عزمي ميخائيل9266

عبد المنعم رياض المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

195ابراهيم حجازي احمد حجازي عبد9267

148ابراهيم صابر حجاج جاب هللا9269

194.5ابراهيم عبد الظاهر ابراهيم اسماعيل9270

145ابراهيم فرج ابراهيم فرج9271

273ابراهيم محمد ابراهيم محسب9272

176 من 128صفحة 



234ابراهيم محمد ابراهيم محمود9273

205.5احمد السيد احمد سعد9275

259.5احمد حسين محمد حسين عبد العال9277

250.5احمد سامح حامد عوض9278

183.5احمد طارق السيد حنفي9279

184احمد عادل احمد عبد الواحد9280

203ادهم محمد بكري محمد9283

212باسل محمد سيد محمد9292

180.5بالل علي حسن موسى9293

160حسام عرفات السيد محمد9298

150حسين احمد حسين سبتان9300

238حمدي محمد محمود محمد9301

152خيري شعبان حسن محمد9302

182.5زياد خالد احمد يوسف9303

254زياد خالد السيد احمد9304

149سيد مصطفى سيد علي9307

191.5شريف احمد عبد الفتاح محمد9308

196صالح غريب صالح السيد9309

158طارق محمد عبد الحميد هالل9311

156طه عبد العليم عبد الراضي عبد الفتاح9312

180عبد الرحمن عبد هللا عبد الحميد حسن9313

220.5عبد هللا محمد عبد هللا احمد9320

144عبد هللا ناصر عبد العزيز علي9321

184علي عمر محمد السيد9324

181علي محمود محمد عبد العزيز9326

167.5علي نصر جاد احمد9327

259عمر احمد عبد العاطي سالمه9328

148غريب محمد سلطان عبد المولى9333

230كريم محمد احمد السيد9338

249كمال ضاهر السيد محمد9339

218محمد ابراهيم احمد ابراهيم9340

183.5محمد ابراهيم محمد كمال9342

194محمد احمد محمد عبد الحافظ9343

177محمد سامي عبد المقصود احمد9350

224محمد سيد محمد سيد9351

177محمد صالح الدين حسين عبد السيد9352

247.5محمد طارق حسين بربري9353

235محمد عاطف عبد النبي محمد9355

254محمد علي سيد علي9356

270محمد عنتر جميل المرسي9357

160محمد عنتر عماد محمد9358

256محمد غريب محمد احمد9359

245محمد محمود السيد احمد9363

140محمد محمود صبحي عبيد9364

177محمد محمود عبد الرحيم احمد9365

213محمد ممدوح محمد محمد9366

254.5محمد موسى محمد موسى9367

247محمد وليد عبد العزيز نافع عامر9368

218محمد ياسر السيد محمد حسن9369

224محمد ياسر امين علي9370

244محمود اشرف محمود علي9371

213.5محمود السيد ابراهيم محمود9372

223محمود رجب محمد عبد الغني9373

202محمود محمد جمعه عبد العاطي9374

156محمود محمد عبد الوهاب ابراهيم9375

248محمود نادر محمود عطيه9376

203.5مروان احمد محمد علي9377

210مروان سيد خليفه نور الدين9378

186مصطفى حسن سالمه حسن9380

167مصطفى رضا ابراهيم طه9381

170.5مصطفى محمد عبد العزيز جوده9384

159نادر اشرف السيد بركين9385

152.5نور الدين خالد سيد نور الدين9386

196هارون موسى عواد عيد سليم احمد9387

176 من 129صفحة 



163يحيى محمود حسن احمد9389

258يوسف اشرف علي عبد المهدي9390

189يوسف جاد الرب محمد جاد الرب9391

214.5يوسف جالل الهادي عطيه9392

141.5يوسف جمال محمد محمد9393

153يوسف حمدي احمد احمد9394

212يوسف سامح عبده علي9396

232يوسف سعد سالم محمد9397

192يوسف سيد مختار علي9398

237.5يوسف علي عبد الحميد علي9400

277يوسف محمد صابر نافع9401

169.5يوسف محمد منصور مالزم9402

209اروى اشرف عبد الواحد حافظ9403

156اسراء وليد عبد السالم محمد9406

164اسالم احمد حسن محمد9407

153اسماء حاتم سعيد سعد9408

270اصاله سيد محمد حسن9409

164االء وليد عبد السالم محمد9411

216ايمان احمد محمد سعد9413

233ايمان ايمن ابو الحسن باشا9414

186ايمان رجب محمد عبد الغني9415

272ايمان محمد يوسف محمود9416

208.5ايه السيد جمعه عطيه9417

174.5ايه بغدادي مشوادي شمندي9418

224.5ايه محمد سعد الدين عمر9419

176بسمه عبد العظيم مادح محمد9421

273بسنت حسن محمد حسن9422

275جنى احمد علي احمد9423

271جهاد ماهر عبد هللا محمود9424

260جهاد محمد عبد هللا حسن9425

269حبيبه جمال محمود عطيه9427

213حبيبه حسن نبهان دياب9428

231حبيبه سعيد محمد سعد9429

210حبيبه غريب شاكر محمد9430

244حنان ابراهيم السيد عبد العزيز9431

152حنان عواد سلمان عوده9432

160حنين عالء السيد محمد9433

241خلود حمدي عبده عبد الحميد9435

190خلود شحات محمد خليل9436

271خلود عبد السالم عطيه عبد السالم9437

192.5دعاء زياد مصطفى السيد سالم9438

219.5دنيا ابو السعود عبد الغفار احمد9439

160دنيا حمدي عرفه متولي9440

171دينا سعد احمد عبد الرحمن9442

273.5راندا احمد محمد حسن9443

206.5رحمه العربي احمد عبد اللطيف9444

157.5رحمه خلف عبد الغني خلف9445

270رحمه عماد احمد امين9446

258.5رحمه محروس محمد محمود9447

234رحمه مسعد عبد المنعم عبد الرحمن9448

233.5رضوى السيد حسن ابراهيم9449

242.5رضوى محمد صبحي عبيد9450

175.5رفيده ايهاب محمود عبد هللا9451

184.5رقيه مصطفى ابراهيم مصطفى المشد9452

216.5روان حسن عبيد حسن9455

238روان سامح لطفي عبد الروف9457

270روان عبد العزيز نصر علي9458

196روان عبد هللا ابو المعاطي حسن9459

181روان نصر كامل محمد9460

245روان وائل احمد محمد9461

247ريهام سعيد دردير عطيه9463

267ريهام يوسف محمد حسن9464

176.5زينب محروس محمد محمد9465

177.5ساره ابراهيم محمود علي9466

176 من 130صفحة 



158ساره حسن ابو الحمد داود9467

178ساره طارق خليل مصطفى9469

259.5ساره محمد صبري محمد9470

239.5سلمى اشرف عبد الرحمن عبد السالم9472

237سلمى حسن احمد محمد9473

198.5سلمى عماد رجب عبد السالم9474

276سلمى محمد عيد محمد9475

163سلمى هاشم عيسى عبد العال قناوي9476

170سلوى محمد عبد الرحيم محمود9477

251سما ياسر مصطفى علي9478

220.5سماء عبد الرؤوف سعيد عبد9479

156سناء ابراهيم محمد نبيل عوض هللا9481

204سندس محمد السيد ذكي9482

152سها سامح سيد حسن9483

267سهيله يوسف حامد يوسف9484

274شاهندا عابد جميل المرسي9485

247.5شرين وحيد عبده مختار9486

259شهد احمد عبد الكريم جمعه9487

271شهد السيد جمال السيد9488

140شهد سعيد سلطان عبد المولى9489

245شهد مفتاح عبد الباقي محمد9491

232.5شهد نصر عبد المقصود احمد9492

222عايده احمد سيد محمد9496

268عال حماده رمضان ابو النجا9497

239.5فاطمه ابراهيم علي البدري9498

232.5فاطمه جمال شوقي عبد هللا9499

249فاطمه صبحي مغربي محمود9501

258.5فاطمه عادل محمد محمود نافع9502

263فاطمه عبده صابر احمد9503

241.5فاطمه عماد محمد علي9504

214.5فاطمه محمد عبد الحميد عامر9505

267فاطمه مصطفى خليل مصطفى9506

238.5فجر حماده محمود شحاته9507

262.5فرحه اسامه ابراهيم محمود9508

186.5فرحه زكريا السيد حسن9509

158ليلى عمرو محمود فرج9510

205.5مريم ابراهيم محمد عبد العال9511

226مريم اشرف محمد الغريب9512

266مريم العربي يوسف حسانين9513

235مريم سعد احمد يوسف9514

184مريم طارق عبد العزيز علي9515

206مريم كامل شرقاوي حسن9516

163.5مريم مجدي محمد محمد9517

152مريم هادي جوده محمد9518

205ملك حسن محمد حسن9519

214ملك محمد رمضان عبد المعبود9520

169منة هللا سيد محمد دردير احمد9521

222منة هللا صالح محمد الهادي ابراهيم9522

208منة هللا عبد الناصر محمدين محمد9523

254منه سعيد عبد الفتاح محمد9526

167منه كتانه عبد الحميد داود9527

234منه ماهر خليل حسن9528

276مي احمد عبد الحميد متولي9529

216.5مي محمد سالم محمد9530

144مياده غريب سعيد ابو زيد9531

270.5ميرنا صالح محمد عبد السالم9532

187ندى احمد محمد شحاته9533

206ندى اشرف فتحي سليمان9534

198.5ندى صفوت محمد عبد الغني9535

268ندى محمد كامل حسين9536

243نسمه حسن علي حسن9537

266نورهان احمد محمد حمدان9538

210هبه اشرف فوزي محمد9540

172هدى عبد الفتاح السيد محمد9541

176 من 131صفحة 



167.5هدير غريب عطيتو محمد9542

192هيام غريب صالح السيد9543

223وعد احمد محمود ابراهيم9544

224.5ياسمين سمير صالح الدين احمد9546

151ياسمين عبد العزيز عبد هللا عبد النبي9547

140ياسمين منصور احمد مبارك9549

164ياسمين منصور عبد السميع احمد9550

274يمنى جابر عبد السالم عبد الستار9551

عيون موسى للتعليم األساسي المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

161عبد السالم علي عبد السالم علي9554

172محمد صالح مصطفى محسن حافظ9557

149يوسف شعبان محمد السيد رضوان9560

174.5االء جمال شوقي جالل حمدان9562

156امال محمد سالم سليمان سالم9563

177حنين اسعد حفني مصطفى محمد9564

171.5سميه ابراهيم سالمه سليمان9565

155عائشه محمد راشد عبيد هللا سالم9567

153نوال عيد سالم سليمان سالم9568

165.5هاجر محمد رشاد عبيد سالمه9569

محمد خاطر للتعليم األساسي المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

170.5احمد عاطف احمد السيد9572

187.5احمد محمد ابو الحمد عبد الاله9573

144احمد محمد جمعه جمعه9574

261عبد الرحمن عالء عيسى محمد9575

169عبد الرحمن محمد شوادفي محمد9577

211عبد هللا احمد محمود محمد9578

187عمر محمود احمد السيد9579

155محمد علي اسماعيل علي9580

175مؤمن سمير جمال بركات9581

247.5امنيه محمد محمود علي9584

266ايمان ابراهيم محمد محمد9585

247.5بسمله اشرف السيد حسين9586

225دنيا عادل محمد عطيه9587

216.5دينا حماده عبد الراضي عبد الاله9588

240رنا حسين السيد حسين9589

196سندس علي سالم علي سالم9591

225.5صفا محمد علي رزق9592

183.5فاطمه بكري عبد اللطيف بكري9593

204.5فتحيه ناصر عبد السيد صديق9594

265.5كاترين رزق هللا داود شنوده9595

166ملك سيد حمد هللا علي9596

186منار ياسر محمد علي9597

249.5نبيهه عبد العظيم محمد مصطفى9599

272نجالء محمد سعيد عبد الكريم9600

190ندى ناصر ابو الحمد عبد الاله9601

271.5نورهان احمد عبد الراضي عبد الاله9602

252.5هناء احمد سليمان السيد9604

228ياسمين احمد عبد الفتاح سعد9606

محمد عادل رزق المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

152احمد رضا عبد الحليم مصطفى9610

192احمد عبد الباسط عبد الاله ابراهيم9612

164احمد عبد الرازق علي رضوان9613

255.5احمد عبد العظيم السيد طاهر9614

166احمد عبد هللا عامر عبد العزيز9615

219.5احمد محمد سليمان فرج9617

195.5احمد محمد صالح محمد9618

192.5احمد محمد عبد الستار عيسى9619

176 من 132صفحة 



199احمد محمد عبد السالم موسى9620

185.5احمد محمود احمد علي9621

208.5احمد وليد السيد عبد القادر9624

150احمد يحيى فاضل يحيى9625

263.5ادم احمد محمد غريب9626

227اسامه احمد ابراهيم احمد علي9627

227اسامه عاطف السيد محمد9628

189السيد نصر الدين السيد حسن9631

204انور عبد السالم السيد سليمان9632

178انور محمد انور احمد9633

160خالد وليد السيد عبد الرحمن9640

249.5ذياد ابراهيم محمد احمد9641

235ذياد محمد حسن رشيد9642

200صالح عماد السيد حسين9647

222.5عبد الحفيظ مختار عبد الحفيظ عزب9649

226عبد الرحمن ابراهيم احمد محمد9650

140عبد الرحمن ايمن السيد محمد9651

185عبد الرحمن حماده السيد احمد9652

178.5عبد الرحمن زكريا صالح السيد9653

202.5عبد الغني محمد عبد الفتاح عبد العال9656

220.5عبد هللا سالم سليمان سالم9657

240عمار محمد سعد محمد9658

208.5عمر حسام فتحي احمد9659

192.5فارس محمود ادريس محمود9661

163.5فضل حمدي السيد حسين9662

197كريم ياسر حسين محمد9664

197محمد ابراهيم نور اسماعيل9665

153محمد اشرف عيد محمد9666

158.5محمد خالد احمد محمود9668

164محمد شعبان فرج علي9671

147.5محمد صابر محمد عبد الكريم سيد9672

248.5محمد عبده السيد عبد القادر9674

200محمد محمد ابو النجا قناوي9676

158محمد محمد السيد طاهر9677

148محمد محمد نور اسماعيل9678

155.5مصطفى احمد عنتر الداخلي9685

163مؤمن صابر محمد بيومي9687

162مؤمن محمود عبد الغفار سويلم9688

146ياسر عماد جمعه حامد9691

200يوسف حسين يوسف احمد9692

141يوسف حكمت احمد سالمه9693

261يوسف صبحي موسى محمد9694

257يوسف عليوه غريب بيومي9695

264اسراء اسماعيل ابراهيم عبد العزيز9697

238اسراء مصطفى محمود حمد9698

164اسماء حسانين خطاب احمد9699

179اسماء حمدي محمد علي9700

155اسماء منصور غنيم مسلم9701

257اكرام يحيى رويشد رشيد9702

208اماني الصايم علي عبد الفتاح9703

243اماني ناصر طنطاوي محمد مرسي9704

235اميره نصر الدين غريب حسين9705

223.5ايات محمد احمد جاد9706

179ايه عصمت عبد النبي عيسى9708

140ايه محمد راغب واعر محمد9709

214بسمله ابراهيم احمد محمد9711

155تسبيح احمد فتوح سبيل9712

253جهاد ايمن محمود محمد9713

219جهاد نصر الدين محمد محمد9714

144حنين ابراهيم سيد ابراهيم محمد9716

149.5خلود اسماعيل نور الدين اسماعيل9717

188خلود صالح محمود محمد9718

217داليا غريب راشد ابو العينين9720

164رحمه السيد محمد ابراهيم9722

176 من 133صفحة 



222.5رحمه ناصر السيد حسين9723

200رقيه ابراهيم عبد العال عبد الكريم9724

221.5رقيه عثمان احمد محمد9725

218رنا ممدوح فتحي ابراهيم9727

261روان شعبان عبد العال محمد الصادق9728

269روان عماد السيد محمد9729

217روان مصطفى طه حامد ونس9730

210ريم محمد دردير مصطفى9731

235ساره جمال عطيه طسن9732

150سعاد جمال فتحي ابراهيم9733

165سلمى اسماعيل احمد حسين9734

257سلمى وليد فتح هللا حسين9736

147.5سماح ناصر محمد السعيد محمد9737

140.5سميه احمد الدسوقي نصر الميهي9738

191.5سميه ناصر غريب يوسف9739

190شهد السيد محمد قناوي9740

148شيماء السيد حميد بهنساوي9741

182شيماء عيد سالم عيد9742

157.5عال كامل نصر محمد9743

208.5فرحه رمضان احمد مرزوق9744

148فرحه عطيه عبد العزيز محمد9745

208.5مريم عبد العزيز فتحي ابراهيم9747

229مريم محمد محمد محمد9748

146مريم ممدوح عبد الظاهر احمد محمد9749

227.5مشيره مصطفى احمد رزق9750

214ملك ابراهيم حامد كامل9751

164ملك محمد عبد هللا محمد9752

191.5منار احمد علي احمد9753

146منة هللا شحته حسن محمد9755

241.5منه حسين فرحان طه9756

162مي بدري ابراهيم علي9758

268ميرنا صالح دردير مصطفى9759

159نسمه محمد محمد عبد هللا9760

262.5هاجر احمد شكري سليمان عيسوي9761

235هاجر السيد عبد النبي عيسى9762

226.5هاجر شعبان دردير متولي9764

215هدى احمد عياد عوده9766

147هند صبري فاضل يحيى9767

146ياسمين السيد عبد الحميد دياب9769

143.5ياسمين علي فتحي عبد هللا علي9770

محمد فريد للتعليم األساسي المشتركة
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230.5ابراهيم جمال محمد السيد9772

177.5احمد ابو المعاطي السيد رمضان احمد9773

173احمد اشرف السيد عبد المعين9774

205احمد حسين احمد عيد9775

155.5احمد خلف السيد احمد9776

215احمد سيد عبد العزيز حسن9777

191احمد شعبان احمد محمود9778

216احمد صالح عوض احمد9779

219احمد عبد السالم علي عبد المقصود9780

169.5احمد محمد سويلم محمد سالم9781

246احمد محمد عبد المنعم نور الدين9782

274.5احمد محمد هاني احمد محمد9783

233احمد مقبول فؤاد علي9784

209.5احمد ناصر محمد مهدي9785

224انس صالح شبراوي حسين9787

277بشار احمد سعد علي9788

255.5حازم محمد رمضان عيد9789

256.5حسين ناصر حسين طايع9791

257زياد حسن حسين احمد9792

155زياد حسن عيد علي9793

156عبد الرحمن حمزه السيد عبد المعين9796
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258.5عبد الرحمن عادل عبد المنعم علي9797

155عبد الرحمن غريب عبد هللا غريب9798

261عبد الرحمن محمد معروف محمود9799

147عبد هللا احمد ابراهيم محمد9802

226عبد هللا جمال عيسى حسن9803

164عبد هللا حسن محمد علي9804

235.5عبد هللا رضا عبد هللا محمود9805

249.5عبد هللا غريب حسين طايع9806

154عبد هللا محمد رجب عطيه9807

197عبد هللا نبيل حسين سالم9808

166.5عبد هللا وليد عبد هللا محمد9809

263عبد الموجود حسن ابو غدير9810

158عبد الموجود علي عبد الموجود9811

215.5عز الدين محمود ابو المجد محمد9812

197عمار سيد عفنان سالمه9813

168عمر احمد السيد عبد الجواد حسن9814

207عمر سيد غزالي حسن9816

162.5عمر عبد السالم نظمي محمد9817

166عمر فتحي عبيد محمود9818

179عمر محمد السيد عبد العزيز9819

152عمر محمد عيد احمد9820

233.5عمرو جمال محمد ربيع سيد عبد9821

175عمرو وائل سيد محمد9822

217فارس امين عبد الوهاب امين سيد9825

187فارس محمود احمد عبد العال9826

153فؤاد سعيد محمد حسن9827

208.5لقمان احمد محمد فاضل9828

217محمد حسين سعد مصطفى محمد9829

166محمد عادل محمد احمد عبد العزيز9830

209.5محمد عبد هللا فتحي محمد9831

262.5محمد عماد احمد ابراهيم9832

234.5محمد هاني حسني ابو الفتوح9833

227محمد هاني صبحي شحاته9834

211محمود محمد احمد سليمان9835

181محمود محمد محمود الصباحي9836

241محمود ياسر محمد منصور9838

195مصطفى محمد عبد الموجود مصطفى9839

250.5مصطفى محمود عبد الرحمن احمد9840

202معتز محمد محمود جالل احمد9841

142مؤمن عمرو شحات بدري محمود9842

142وليد البدري العربي امام9843

155.5يوسف ابراهيم حمدان محمد سالمه9844

229يوسف رمضان محمد علي فرغلي9845

155يوسف عبد هللا غانم سالم9846

275يوسف عبد المعطي عبد الفتاح عبد9847

141يوسف عطوان عبد هللا حسن9848

197يوسف محمد حسان ابو الفتوح9849

243.5يوسف محمد حسين احمد9850

190.5يوسف محمود درويش محمد9851

149اروه عيد سليم رفيع9852

187اسراء علي محمود احمد9853

192.5اسراء محمد الصغير مصطفى محمد9854

187اسماء ابراهيم السيد احمد9855

233اسماء الدندراوي احمد محمد9856

165اسماء نور الدين السيد نور الدين9858

198االء ايمن محمود ابراهيم9859

193.5امنيه ناصر حنيدق حسن9861

171امينه سيد عباس سيد9862

214ايمان محمود بخيت محمود9863

272ايه احمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح9864

211ايه سيد محمود محمد9865

250بسمله عمرو محمد عيد9866

153بسمه محمد سلمي سالم9867

150تقى ابراهيم السيد عبد العظيم9868
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206جهاد رضا علي عبد المنعم9869

179.5حبيبه رضا محمد الشريف9870

247حبيبه محمد عبد المنعم محمد محمد9871

233.5حبيبه مصطفى محمد صالح9872

209حنان احمد محمد حسن9873

174حنان ربيع عباس سيد احمد9874

155حنان عصام عبد الاله عبد المجيد9875

176حنين خالد علي احمد9876

166.5حنين صالح عبد هللا محمد9877

193.5حنين عيد رزق مسعد9878

226دعاء محمد الضوي حامد9879

147دنيا شعبان احمد محمود جاد الرب9880

193.5دنيا صالح الدين دسوقي جوده9881

159دنيا محمد يوسف عبد المقصود9882

153دنيا ياسر رجب محمد عبد الرحمن9883

181دينا محمد عبده عبد الحكم عبد9884

203رحمه فؤاد عبد الحميد حجاج9886

212رضوى خالد عبد الحميد عبد هللا9887

240رقيه ابراهيم حسين سليمان9888

200.5رقيه محمد فراج شحاته9889

204زينب محسن غريب جابر بيومي9890

243ساره احمد فاروق رفاعي9891

254.5سحر خالد علي حسين9892

154سلمى عويضه سليمان عيد9893

236.5سلمى محمد مبارك بدري9894

261سندس عاطف حافظ حسن9895

206شهد جمال محمد عبد ربه9896

212.5شهد سيد احمد محمود9897

162شهد عاطف عبد السالم ابراهيم9898

221.5شهد علي احمد علي9899

227.5شهد فارس محمد محمود9900

198شهد محمود عبد الوهاب ابراهيم9901

174شيماء البدري العربي امام9902

166صابرين محمود السيد محمود موافي9903

154عبير محمد محروس محمد9904

265.5فاطمةالزهراء سالم محمد طه9905

190فاطمه ابراهيم السيد عبد العظيم9906

206فاطمه احمد محمود جالل9907

170فاطمه عادل السيد عبد العزيز9908

185.5فاطمه وليد عبد الحميد فوزي9909

191فتحيه مجدي صديق مسلم صديق9910

178كنوز فاروق ابراهيم السيد9911

207.5محاسن علي السيد علي9912

161مريم ابراهيم السيد عبد العظيم9913

189مريم احمد ابراهيم اسماعيل9914

170مريم خالد صالح موسى9915

209مريم ربيع ابو مدين عبد الغني مرسي9916

167مريم وحيد عبد النبي مصطفى9917

165ملك سامح محمد ابو العدب9918

261.5منة هللا محمد بخيت محمود9920

241.5منه احمد ابراهيم محمد9921

269منه سيد محمد سالم9922

190مي سامي محمد عبد العزيز محمد9923

259ندا حازم طه احمد9924

210ندا عاصم سعد محمد9925

185.5ندى عنتر احمد مهران9926

242ندى محمد علي محمد رشدي9927

205.5نور ابراهيم غزالي حسن9928

273هاجر ابراهيم عبد العزيز ابراهيم9929

175هاجر محمد فوزي محمود9931

161هاجر محمود عبد السالم ابراهيم9932

275هنا احمد عدوي توفيق9933

154.5هناء حسانين احمد حسن9934

178هناء سيد احمد عبد الكريم9935
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273هند جمال محمد ربيع سيد9936

205وعد عاطف دسوقي ابراهيم9937

157وعد نور سويلم سالمه9938

معاذ بن جبل المشتركة
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206احمد اشرف خليفه محمد اسماعيل9939

265احمد حسين جبل عبد الرحيم9940

237.5احمد فرج احمد طه احمد9941

232احمد ماهر احمد علي9942

171احمد محمد حمدان احمد9943

160احمد مصطفى السيد مصطفى9944

145ادهم هيثم عبد العزيز احمد9945

182.5اسامه محمد سيد محمد عمر9946

151حاتم عبد المؤمن حمدان رجب احمد9947

255رأفت سامح رأفت عطيه9948

184.5زياد صابر سعد حسين9949

251.5زياد محمد عبد المنعم محمود9950

184سيد محمد سيد بركات9951

268صالح الدين طه احمد طه9952

249عبد الرحمن احمد اسماعيل احمد9953

151عبد الرحمن اشرف منير عبد الرحمن9954

215عبد الرحمن سمير عبد الحميد عبد9955

199عبد الرحمن عالء عبد اللطيف ابو9956

210.5عبد الرحمن علي سالمه علي9957

209.5عبد الرحمن محمد احمد مصطفى9958

201عبد الرحمن محمود اسماعيل محمد9959

233.5عبد الرحمن وائل محمد السيد9960

202.5عبد العزيز اسامه علي عبد العزيز9961

273عبد هللا السيد محمد طه9962

217عبد هللا سعيد عبد الفتاح عبد هللا9963

186عبد الهادي ابراهيم سعد محمد9964

209عثمان عادل عثمان غازي9965

226علي خالد عطيه محمد9966

249علي محمد شحات علي9967

235علي محمد علي حسن9968

264عمر حسن محمد علي9969

251عمر محمد علي علي احمد9970

216.5عمرو خالد عطيه محمد9971

271عمرو خالد محمود محمود9972

275عمرو عماد فاروق خير9973

216.5فارس سعيد فتحي علي9974

210.5كرم حسن الغريب التايه محمد9975

184.5مجدي احمد سعيد احمد9976

172محمد ابراهيم صالح حسين9977

174محمد ابراهيم محمد احمد9978

258محمد ابراهيم محمد محمود9979

261محمد احمد امين توفيق9980

166محمد احمد حسن محمد عوض9981

215.5محمد حسن محمد احمد9982

239محمد شريف محمد محمد9983

265محمد عبد العال احمد عبد هللا9984

263.5محمد علي محمد علي9985

185محمد عيد حسن عيد9986

169محمد موفق بدوي احمد9987

169محمد نصر احمد علي9988

219محمد هاني سالم محمود9989

240محمد هاني محمود ابراهيم9990

198محمود السيد عيد درويش9991

229محمود رضا عطوه موسى9992

239محمود صابر محمد هراس9993

201.5محمود عادل محمود رشوان9994

233محمود عبد اللطيف محمود عبد9995

231مصطفى ايمن غريب علي9996
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240.5مصطفى عادل سليمان محمد9997

227.5مصطفى محمد مصطفى علي9998

273ياسين محمد السيد برعي9999

261يوسف اشرف محمد عبد العزيز10000

180يوسف السيد زكي السيد السيد بيومي10001

263يوسف محمد سعد عبد المعطي10002

244.5يوسف محمد سعيد محمد علي10003

219.5يوسف مصطفى محمد عبد المعطي10004

155.5يوسف ناصر محمود عبد الحميد10005

225ابرار خالد حمزه عبد الحميد10006

266اروى حسام جوده عبد القادر10007

221.5االء محمد علي محمود10008

273الرميساء ياسر محمود عبد العزيز10009

146العنود فهد سليمان عبد الرحمن10010

190.5اميره محمد محمد حسني محمود10011

214.5ايمان غريب عبد الصادق اسماعيل10012

152.5ايه عبد الاله رشدي عبد هللا علي10013

140تسنيم عبده حسانين حسن10014

148حبيبه احمد عبد العزيز علي10015

271حبيبه ممدوح علي محمود10016

248.5حبيبه مؤمن حمزه عبد الحق10017

220.5حنان احمد محمد عبد الغني10018

177.5حنين محمد حسن موسى10019

258.5حنين محمد علي ابراهيم10020

266رقيه نصر جمعه السيد10023

255روان احمد ثابت عبد الاله10024

227.5ريم سامح رأفت عطيه10025

160.5ساره وجدي يوسف عبد هللا احمد10027

184.5سلمى اشرف علي صالح10028

271.5سلوى بدري الشبراوي محمد10029

216شيماء جمال علي السيد10030

187.5صفا عبد العزيز عبد السالم علي10031

240فاطمه علي اسماعيل احمد ابو زرقتين10032

266فرح فتحي عطيه محمد10033

158.5مريم ابراهيم محمد ابراهيم10034

242مريم سمير اسماعيل عبد المنعم10035

243.5مريم محمد عبد الحميد محمد حسنين10036

266مريم ياسر احمد زعيتر10037

257ملك ايهاب سعد مغربي احمد10038

274ملك صابر اسماعيل عبد المنعم10039

255منار محمد شحاته احمد10040

257.5منة هللا محمد كامل عبده10041

217.5منى عادل صابر صابر داود10042

211مي محمد القعقاع سنجاب ابو الريات10043

278.5مياده علي حسن مصطفى10044

262نور حسن جابر جاد الرب10045

237.5نور عوض هللا احمد علي10046

251.5نور محمد منصور حسن10047

218.5نورا احمد حسن محمد عطية هللا10048

146نوران حسانين مصطفى حسانين10049

275.5نورسين عبد الواحد محمد عبد الواحد10050

213نورهان احمد سعد علي10051

171نورهان احمد فارس احمد رشوان10052

272هاجر توفيق طاهر عثمان10053

251.5هاجر شعبان محمد حسني احمد10054

165هاجر عبد المؤمن حمدان رجب10055

161هناء احمد سعيد مصطفى10057

منشية الرجولة المشتركة
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241احمد رمضان شوقي محمد الصغير10067

197.5احمد سعيد حسن عبد الرحمن10070

173احمد عبيد محمد محمود10071

220احمد عصمت خضر يوسف10073
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250.5احمد كرم يوسف حماده10074

234احمد محمد احمد السيد10075

159احمد محمود خضري الضمراني10078

145احمد ناصر علي احمد10080

153.5احمد نصر عامر محمد10081

168ادهم ابراهيم يس راوي10082

168ادهم محمد السيد محمد10083

175خالد محمد جوده صابر10104

158خالد محمد طه ابو الحمد10105

230.5خالد وليد حمدان بكري10106

164زياد امير ابراهيم سويلم10108

243زياد عالء مصطفى محمود10109

193.5عبد الحكيم كحول السيد محمد10118

151عبد الرحمن اشرف سعد اسماعيل10122

245عبد الرحمن صالح سعد الدين علي10124

201عبد الرحمن طارق عبد العزيز احمد10125

175عبد الرحمن عاطف رمضان عزب10126

150عبد الرحمن علي عبده محمد شحات10129

241عبد الرحمن عماد جمال الدين علي10130

150.5عبد الغني امام غريب العربي امام10134

156عبد الكريم محمد فتحي سلمان10135

176عبد اللطيف احمد عبد اللطيف حسن10136

152عبد هللا ابراهيم السيد علي السعدني10137

239عبد هللا ابراهيم رجب سيد10138

186عبد هللا طه احمد طه10139

141عبد هللا عيد مصطفى روبي10140

160عبد هللا محمد ابراهيم السيد احمد10141

212عبد هللا ناصر علي محمد حامد10144

144عثمان منصور عثمان جالل10145

207عصام محمد عبيد محمد10146

144.5علي احمد محمود احمد10148

181.5علي السيد حسين هماص10149

161علي حسين ابو زيد علي10151

153علي محمد علي عثمان10153

195.5عمر محمد اسماعيل محمد10157

238عمرو خالد حمدان بكري عبد الحميد10160

181.5فرغلي رجب خالد معوض10168

167فهد محمد دردير محمد خليل10169

145كامل محمد كامل ابراهيم10171

188كريم محمود مصطفى احمد حامد10172

217محمد احمد عباس محمد عليوه10175

145محمد احمد علي احمد10176

177محمد اسالم حامد فتحي الجندي10179

207محمد ايمن شحاته عبد هللا10182

243محمد حسن ابراهيم حسن10183

202محمد رفاعي محمد سليمان10184

153محمد سعيد كامل محمد10185

161محمد عبد الفتاح حسن محمد سيد10192

175.5محمد علي فتحي محمد10194

209محمد علي محمود عبد الرحمن فرج10195

147محمد محمود محمد حراجي محمد10199

174محمد ناصر محمد سليمان10202

147محمود احمد محمد السيد علي سراج10204

140مصطفى محمود احمد بهلول10222

144مصطفى محمود حسين احمد10223

153نصر اسامه عبد الودود خضري10225

142يوسف احمد علي احمد10226

221.5يوسف السيد عبد الرحمن محمد10227

156.5يوسف السيد عبد اللطيف حسن10228

218.5يوسف حسن يوسف محمود10230

152يوسف حمد ماهر محمد بريك10231

166يوسف محمد بدري حسن10234

193يوسف مصطفى رمضان علي10238

187.5يوسف نصر عبد الفضيل محمد10239
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161.5يوسف يحيى علي نصر علي10240

201اسراء حازم مصطفى علي10241

227اسراء عبد الحي احمد علي10242

207اسراء محمد سعد عبد هللا10243

178اسراء ناصر السيد عبد السالم10244

157اسماء حسن ابراهيم حسن10246

189اسماء عبد هللا سيد محمد10247

216اسماء محمد عبد الغني محمد10248

170اسماء محمد كامل عبد الحليم10249

253اسماء محمود عبد الفتاح عبد الهادي10250

229.5الهام محمد عبد الفتاح عبد الهادي10251

221امل نصر محمد صادق10253

181.5امنيه محمود ابراهيم عبد المنعم10254

248.5اميره طارق محمد علي موسى10256

201.5اميره عويس السيد رشاد10257

151ايمان محمد عبد الشافي ابراهيم علي10258

160ايمان محمد محمود طه10259

178ايمان منصور محمد حسين10260

201ايمان وليد السيد عبد الحميد10261

203.5ايه محمد غريب عامر10264

165بسمله محمد عبد الرحمن ابراهيم10265

171تغريد علي سليمان محمد10266

201جنا يوسف عبد المنعم محمد علي10267

186حبيبه خلف هللا محمد السيد10269

214حبيبه سعيد السيد البدوي ابراهيم10270

218.5حبيبه مصطفى محمد ابو النصر10272

213.5حليمه محمد عواد سليمان10273

240.5دنيا السيد رشاد السيد10275

235رحمه هاني حمدي محمد عبد الرحيم10278

223روان محمد احمد عبد هللا10279

169روان محمد منيب عبد السالم محمد10280

192سجده وحيد علي عبد هللا10284

233سلمى عبد الرحمن محمود عبد10285

249.5سلمى محمد علي محمد حامد10286

225.5شهد ابراهيم رجب سيد10289

244شهد احمد عبد القادر محمد10290

246شهد جمال احمد عبد المجيد10291

167.5شهد سمير محمد بدوي وهدان10292

231.5شهد عادل رشيدي دكروني محمد10293

232.5شهد محمد حسن اسماعيل10294

267ضحى احمد حسين فرج10297

258ضحى سعيد محمد الشحات السيد10298

217.5عبير محمد سالم حسن10299

151غاده يوسف محمد يوسف10301

234غاليه علي حسن ابراهيم10302

172.5فاطمه فرج احمد محمد10303

183.5فاطمه يوسف عفيفي حسن10304

159لمياء محمد لطفي محمد10305

209.5مروه عبد المعين حلمي شحات10307

248مريم حسن سعد جاب هللا10309

175.5مريم زكريا محمد محمد10310

268ملك صابر عبد الونيس عبد الشافي10313

198منال مصطفى عبد الواحد حسن محمد10315

184.5منة هللا حماده شحاته عبد الجيد10316

205.5منة هللا محمد سالم حسين10317

160.5منة هللا محمد سعد محمود10318

157منى محمد بهيج عبد الاله10320

217مها اسامه عبد الودود خضري10321

197مهيتاب طلعت احمد شاور عبد هللا10322

269.5مي محمد السيد حسن10325

248مي محمود السيد عبد الراضي10326

232ندا عبد الرازق عبد الستار علي10327

225ندا يحي عبد الفضيل توفيق10328

154نهى علي محمد علي جمعه10329
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182.5نورا زكريا عبد العال بخيت10332

150نورهان السيد علي محمد10333

163نورهان سالم محمد احمد خليل10334

197.5نورهان ماهر احمد محمد10335

156هاجر فرج عبد الكريم محمد10337

177هاجر فوزي السيد افراج10338

168.5هاجر ناصر احمد عبد الرحمن10339

170.5هاجر يسري محمد احمد10340

180هاله محمد خلف هللا ابراهيم10341

214هايدي ميالد وديع فؤاد10342

182هبه ابو القاسم السيد عبد الباقي10343

246هدير محمد عبد الرحمن محمد10345

262وعد محمد فهمي عبد الرازق10346

201والء محمد العزبي محمد10347

244.5يارا محمد عبد اللطيف محمد10348

228ياسمين احمد الصغير محمد10349

195ياسمين محمود محمود حسن برايه10351

منشية جنيفة للتعليم األساسي المشتركة
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261.5احمد محمد امام محمد10352

158ايمن عالء غريب احمد10353

174زياد محمد بركات محمود10354

230عادل محسن عبد الساتر حامد10355

146عبد هللا السيد محمود عبد العال10356

157محمد احمد محمد نور الدين10357

151محمد عاطف مصطفى احمد10358

158محمد غنيم عبد الحميد حسين10359

150ياسين حامد ياسين عبد المقصود10360

248امال علي حامد يوسف10361

249اماني رجب اسماعيل محمد10362

268اماني عبد المنعم السيد موسى10363

154.5اميره محمد سالم سليم10364

185دينا ابراهيم احمد حسين10365

276دينا اشرف محمد احمد10366

262رودينا شريف محمد عباس10367

279ساره مصطفى اسماعيل محمد10368

278.5سندس محمد احمد محمود10369

210.5شهد محمد فكري محمود10370

156شيماء ناصر علي محمود10371

164.5منه احمد ابراهيم محمد10372

166منه احمد بركات محمود10373

256منى سيد زيدان عبد العزيز10374

226نرمين ايوب يني عطا هللا10375

167نورهان طلعت ابراهيم محمد10376

176.5نورهان محمود زيدان عبد العزيز10377

زيد بن حارثه للتعليم األساسي بنات
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232اسراء احمد محمد عواد10378

258اسراء ايمن محمد خضير10379

199اسراء عبد الفتاح محمد احمد10380

263اسراء محمد مصطفى امين10381

255اسراء مصطفى مصطفى محمود10382

177.5اسماء حسن علي حسن محمد10383

193اسماء زكريا جالل الدين زكريا10384

263.5اسماء صالح عبد الرحيم حسن10385

239االء حسين احمد محمد10386

232.5االء سعيد احمد سعيد جاد الكريم10387

226االء سعيد السيد محمد10388

185.5امنيه احمد عبيد احمد10391

226.5امنيه عصام فكري خضري محمد10392

192.5اميره صابر فكري سمعان10393

176امينه يحيى عطيه علي احمد10394
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234اية هللا السيد محمد معاطي10395

219.5ايمان عبد الاله علي عواد10396

182بسمله حسام الدين علي ابراهيم10400

220بسمله ذكي احمد ذكي احمد10402

231.5بسمله عبد المنعم محمود صديق10403

162.5بسمله نصر محمد محمد10406

178تقى شعبان محمد علي10409

167.5حبيبه احمد عبد الراضي العبد10410

242.5حبيبه حسن شرقاوي حسن10411

265حبيبه زينهم ابراهيم السيد دخان10412

229حبيبه سليمان سويلم سليمان10413

220.5حبيبه عادل فتحي عبد العزيز10414

145حبيبه عبد الناصر فتحي محمد10417

165.5حبيبه علي زهري علي10418

153حبيبه علي محمد عيد10419

197.5حسناء صميده عبد القادر محمد10421

184.5حسناء عماد احمد عبد الرحمن10422

152خديجه السيد محمود محمد الطنبولي10424

162خلود محمد عباس احمد10425

163.5دينا حساني علي حسين10428

164.5دينا طه حسين ابو الوفا10429

209.5دينا ياسر فتحي مسلم10430

244رانيا عمرو شوقي عبد الحميد محمود10431

158رحمه احمد ابراهيم محمد10432

254.5رحمه شعبان دردير احمد10434

257.5رحمه عبد هللا عبد هللا عبد الجواد10435

234رحمه عماد مصطفى السيد10436

231رحمه نصر سيد ابو الحسن10438

221.5رحمه وليد محمد سعيد ابراهيم10439

178.5رضوى خالد محمد حسين محمد10440

264.5رضوى عبد الاله حسين محمود10442

223رقيه احمد عبد هللا محمد حسن10444

256.5رقيه السيد محمد ابو خالد السيد10445

254رقيه سمير حسين عيسى عبد الرحيم10447

262رقيه محمد محمد علي10448

208رنا فرج حسن ابراهيم الشناوي10449

255.5روان حسن عبد الحميد محمود10451

272روان عادل يسين حامد10452

237روان علي احمد علي10453

177.5روان محمد كامل حسين محمد10455

277رويدا عقل محمود احمد10456

226زينب رمضان رجب شعبان10458

220.5زينب عادل احمد مصطفى10459

160زينب ميمي محمد محمد10460

152ساره ابراهيم سعيد رشيدي10461

182ساره السيد السيد التابعي10462

277.5ساره بدري عشري سيد10463

171.5ساره سامي السيد علي يوسف10464

200سالمه سيد محمد خضير10465

267.5سلمى انور محمود ابراهيم10469

140.5سلمى رمضان عبد ربه الضيفي10470

167سلمى سعيد ابراهيم الدسوقي السيد10471

265سلمى عبد هللا فاروق ابو حليمه10472

169سلمى محمد احمد بصري10473

265.5سلمى ناصر عبد الرحيم علي موسى10475

157.5سناء سيد محمد عبد السميع10477

162.5سندس حمدي كمال يوسف10478

257سندس مصطفى عبد المهيمن عبد10479

188.5سندس ياسر لطفي السيد10480

143سهر ناصر عبد الرحمن ابراهيم10481

174.5شاهنده سيد احمد قاسم محسن10482

222.5شاهيناز سيد محمد عرابي10483

209.5شروق زكريا حنفي حسن احمد10485

148.5شهد ابراهيم حسن محمد10486
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166.5شهد احمد محمد احمد10487

236.5شهد اسامه جوده عبد المجيد10488

227.5شهد رضا فاروق محمد بهنساوي10491

165شهد سمير محمد سمير عبد الهادي10492

211.5شهد ماهر محمد محمد نصر10496

223.5شيماء تمام احمد حسن10499

238شيماء علي السيد علي10501

250.5شيماء مجدي ربيع سيد10502

173شيماء محمد رمضان محمود10503

237.5ضحى احمد محمد حسين محمد10505

214ضحى جمال قرقار طايع عبيد10506

203.5ضحى حماده جوده نصار10507

235ضحى علي محمود محمد10508

214عبير عرفه جابر عبد الراضي ابو10510

166عبير محمد عبد التواب عبد التواب10511

164عفاف محمد السيد جوده10512

207غرام السيد احمد حسن10514

177.5فاتن فريد سمير خليل10515

269فاطمه احمد محمد اسماعيل10516

157فاطمه احمد محمود قاسم10517

156فاطمه صالح سيد محمد عبيد10518

179فاطمه غريب محمد حامد10519

181فاطمه محمد عبد الحميد عبد اللطيف10521

272فاطمه محمود ابراهيم احمد10522

158فاطمه محمود عبد النعيم محمود10523

150فاطمه محمود محمد سالمه10524

204.5فرح محمد جمال محمد10525

150قمر ماهر سليم عبد الاله10527

196مريم احمد محمد احمد علي10529

197مريم ايمن بركات ابراهيم10531

148مريم حسن حامد حسن10533

189مريم خالد محمد صالح10535

145مريم خليل فهمي نخنوخ10536

230مريم رمضان رجب شعبان10537

227.5مريم سمير محسن ابراهيم10538

236.5مريم عبد الصبور محسب موسى10539

273.5مريم عالء حسين يونس10540

192مريم محمد خير طه10541

189مريم وائل حسين ابو الوفا10542

246ملك احمد محمد سيد ابراهيم10543

143ملك طارق السعيد محمود10544

167منار حسان بدر حسين10545

148.5منال حسين ابراهيم الدسوقي السيد10546

193منال ياسر عبد العزيز فهمي10547

171منة هللا السيد كامل علي10548

151منة هللا خالد ابو زيد زيدان10549

186منة هللا سليمان عبد التواب سليمان10550

213.5منة هللا طارق محمد محمد10551

245منة هللا عادل مسعود علي مسعود10552

209.5منة هللا عمر السيد الشافعي10553

182منة هللا محمد حسن عبد هللا10555

183منة هللا محمد فتحي عبد السالم10556

143منة هللا محمد موسى عبد المجيد10557

197منة هللا ناجح مصطفى سليم10558

219منه احمد السيد عثمان عيسوي10559

145منه محمد سمير محمد ابو العال10560

213منه ياسر حسن محمد10561

269مي خيري سعد عمر10562

270.5مي عز الدين السيد عبد الواحد عزب10563

174مي عالء الدين عبد الغفار متولي10564

277مي قضب ابراهيم سيد حسن10565

170مياده فاروق محمد عبد المرضي10566

207ندا عطا عبد المعبود عليوه10567

271ندا محمد احمد عبد هللا10568
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181ندى احمد فوزي ابراهيم عطيه10569

148ندى بدوي محمد محمود10570

254ندى عيد نصر الدين احمد10572

242ندى غريب علي حسن10573

266ندى محمد عطيه محمد سالمه10574

181.5نسرين جمعه عبد العظيم محمد حسن10576

183.5نورهان وائل احمد شاكر10578

184هاجر احمد علي عبد الرحمن10579

153هاجر السيد السيد التابعي10580

145هاجر غريب سيد علي10581

196هايدي السيد عبد الحكيم ذكي10582

168هايدي السيد مرسي احمد10583

249هايدي سعيد علي حسين10584

142هدى احمد غريب زكي عسران10585

140هدى حسن عبد الحليم حسين10586

156هند عبد العظيم سعد عبد العظيم10587

166.5وداد يسري محمد ابراهيم10588

263.5والء احمد محمد مصطفى10589

250ياسمين ابراهيم محمود محمد10590

220يسرا عصام امين عبد العال10592

154يمنى كامل محمد الغريب10593

أحمد لطفي السيد الرسمية للغات ع
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176ابراهيم محمد ابراهيم سليمان10594

263.5ابراهيم محمد موسى مسلم10595

188.5احمد اشرف احمد عبد التواب10596

275احمد عصام سلومه ابو سيف ابو10597

199.5احمد عيد محمد توفيق10598

263.5حمدي عماد حمدي احمد محمد10599

203زياد احمد مصطفى علي10600

274زياد محمد حامد مصطفى عوض هللا10601

197زياد معتصم سالم عامر10602

209سلطان امين عبد اللطيف السيد10603

247عبد الرحمن احمد رجب احمد10604

267عبد الرحمن عصام عبد اللطيف10605

260عبد الرحمن ياسر علي حسن10606

269عبد هللا يوسف خضاري يوسف10607

242.5علي احمد عبد الفتاح محمد طه10608

243.5فتحي مصطفى فتحي مصطفى10609

270فيلوباتير روميل منسي ميخائيل10610

277محمد صابر محمد محمود10611

220محمد صالح عبد المتعال محمد10612

230.5محمد عصام احمد عبد الوهاب10613

230.5محمد مدحت عبد الجليل باشا10614

213محمود محمد فتحي علي10615

268مروان هيثم السيد يسن ابراهيم خضر10616

229مؤمن اشرف السيد محمد منسي10617

232مؤمن ناصر عبد المحسن عبد10618

276هادي محمد احمد محمد احمد10619

267وليد خالد ثابت محمد متولي10620

254.5يوسف اسامه خليل ابراهيم10621

219يوسف السيد عبد العزيز السيد10622

264يوسف محمد سيد محمد10623

236اروى محمد حسين احمد10624

254االء شريف عطيه مدكور10625

244.5بسمله السيد حسن بدر بدير10626

245.5بسمله وائل عثمان فهمي ابراهيم10627

216جودي ماهر عبد الفتاح ابو سمره10628

271حبيبه سلطان محمد منصور10629

211حنون صالح امين حسن شعبان10630

266حنين وائل محمد عبده عبده الحريري10631

216حور محمد عبد المنعم امام10632

271.5رقيه مجدي محمد عبد العزيز10633

176 من 144صفحة 



234.5روان اشرف سمير محمد بيومي10634

249روان سعيد علي محمد10635

270.5رودينا محمد عبد الفتاح احمد احمد10636

273.5زينب مصطفى فاروق احمد علي10637

240سلمى سمير ابو العال محمد10638

234.5سلمى طارق محمد امين جاد الرب10639

276سلمى مصطفى فاروق احمد علي10640

218.5شروق محمد عباس مرسي احمد10641

246.5مريم مدحت عبد العزيز عبد المنعم10642

276.5ملك محمود احمد محمد سليمان10643

274.5ميار هاني السيد زكي الحناوي10644

278ندى رجب علي محمد10645

257.5ندى سيد امين طه10646

251.5نهى مصطفى عبد الظاهر جبر10647

203نور محمد عبد المبدي شحات10648

212نورهان احمد كمال قدري محمود10649

206هنا محمد فوزي محمد10650

أسماء بنت أبي بكر الرسمية للغات ع
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260.5ابراهيم محمد ابراهيم محمد10651

273.5احمد مصطفى كامل محمود10652

277امين عمر انور امين10653

272.5بالل محمد محمد ابراهيم سنه10654

252زياد محمد السيد عثمان محمد10655

260عمار محمد كامل ذكي محمد الجلفي10656

232.5عمر محمد سليم قرواش علي10657

273عيد محمد عيد سعيد علي10658

275محمد احمد ابراهيم احمد محمود10659

270.5محمد نصر عبد الرحمن محمد موسى10660

271.5مصطفى صبري محمد عبد الجليل10661

264.5نور الدين محمد محمود محمود10662

233.5يوسف مصطفى محمد جمال10663

255ايه ياسر عبد الستار السيد علي10664

277.5روان محمد احمد ابراهيم10665

272ريم حمدي عباس السيد محمد الشيخ10666

222سادين احمد محمد سيد10667

265سلمى احمد عبد الفتاح محمد10668

278.5سلمى صبحي غريب حسين احمد10669

270سندس يحيى السيد طلبه عبد القادر10670

239.5شهد محمد عباس محمود محمد10671

268عزه عصام عبد الكريم ذكي محمد10672

255فاطمه محمد حرب يوسف10673

254فاطمه محمد محمود محمد ابو طالب10674

239.5مريم ايمن محمد زكريا الزغبي10675

279.5منة هللا هشام عبد النعيم سيد غزالي10676

241هاجر سعد عبد العزيز حربي احمد10677

255.5وعد وليد عبد الحميد علي10678

السالم الرسمية للغات 
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224بيتر هاني عاطف عطيه10679

228جاندرو بهجت محفوظ اسعد حنا10680

254عمر محمد محمود عبد الراضي10681

266مازن مجدي محمود احمد ابو حبيش10682

263.5محمد ايهاب محمد علي عبد الباسط10683

271.5محمد حسين زكي محمد عبد المولى10684

263مؤمن ايمن محمد محمد فرغلي10685

194هالل احمد هالل عبد الظاهر10686

260بسمله جمال احمد صالح10687

186جودي احمد محمد شعبان احمد10688

265.5روان عبد الباسط السيد عبد اللطيف10689

195.5سما احمد السيد محمود10690

217.5سما احمد عبد السالم حسان10691

176 من 145صفحة 



270سما عبد هللا رأفت السيد10692

264.5نورسين محمد حمدي عطيه10693

181نورهان خالد محمد محمد محمد10694

طه حسين الرسمية للغات  ع 
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204احمد اشرف سعيد حامد10695

245.5احمد محمد عبد العزيز محمود10696

208.5حسن امام حسن عبد العال همام10697

269عادل اشرف انور عبد العزيز علي10698

265عبد الرحمن فريد شوقي حسن10699

247.5عبد الرحمن محمد السيد راشد10700

255.5عبد الرحمن محمد قطب عبد الخالق10701

251عبد هللا السيد فوزي السيد10702

266عبد هللا محمد احمد محمد احمد10703

243.5عمر رضا سعيد محمد الشرقاوي10704

240.5عمر عالء محمود عبد الحميد منصور10705

270.5عمر وائل محمد عبد المنعم10706

257.5عمرو محمد محمد محمد علي10707

237فارس وليد يسري محمد محمد10708

275.5محمد احمد طنطاوي علي احمد10709

275محمد احمد عبد الرازق عثمان10710

240محمد محمد طلبه محمد10711

236محمد مصطفى عبد الحميد مصطفى10712

276محمود شريف عبود احمد10713

182مؤمن عيد عبد الفتاح محمد همام10714

226.5مينا عماد حلمي ساويرس10715

253نور الدين كمال محمد عبد المنعم10716

257يوسف عصام محمود عبد الحميد10717

248دينا احمد مصطفى سليم10718

278رحمه اشرف محمد محمد ابراهيم10719

279رنا حاتم حنفي زكي السيد10720

247.5روان سامح صالح الدين عبد10721

249.5روان عمرو احمد محمود10722

273ريناد ياسر عبد الرحيم حسن محمود10723

279سلمى محمد ابو الليل محمدين10724

255.5ماجده محمد جابر شديد10725

مصطفى مشرفة الرسمية للغات ع 
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254احمد ايمن محمود عبد المهدي صالح10726

250احمد محمد خضاري موسى عليان10727

256.5اياد محمد وليد حسن محمد حسن10728

235.5جورج ممدوح شوقي باشا10729

278خالد محمد عبد الستار عبد العزيز10730

276.5خالد وليد محمد عبد العظيم10731

269زيد ابراهيم صالح الدين عبد الحميد10732

278عبد الرحمن احمد محمد احمد فتوح10733

184.5عبد الرحمن اشرف احمد البدري10734

277عبد الرحمن خالد جاد عبد المبدي10735

263عبد الرحمن علي محمد علي عبد10736

279.5عبد الرحمن محمد عبد الرحمن10737

256.5عمار ياسر شحات ابراهيم10738

275عمر خالد رجب عبد الوهاب محمد10739

255.5محمد عبد السالم محمد عبد السالم10740

206.5محمد محمود طه سيد احمد10741

254مصطفى احمد عدلي سيد امين10742

250.5يوسف ناصر احمد فؤاد بدوي علي10743

273.5االء ناصر عبد اللطيف محمود10744

258االء ياسر محمد موسى محمد10745

269.5اميره اسماعيل علي السيد رمضان10746

183بسمله محمد فتحي محمد جوده10747

245بسنت محمد حسن محمود حسن10748

237.5جنى محمد حسن ابو عويشه10749

176 من 146صفحة 



205جودي هشام عبد البديع عبد البديع10750

237.5حبيبه محمود احمد اسامه محمود10751

272.5روان محمود محمد محمود عفيفي10752

268سلمى سامح محمد جميل10753

278سلمى موسى طه موسى محمد10754

267.5سلمى وائل عبد السميع الوشاحي10755

274سما حسام حامد ابو خضير10756

224.5سما سامر عبد الرحمن حسن10757

250سما سيد حسين مصطفى10758

214شهد احمد محمد مصطفى10759

271.5مريم عبد الرحيم ربيع عبد الرحيم10760

279نور احمد محمد احمد فتوح10761

279نور وليد محمد احمد10762

موسى بن نصير الرسمية للغات ع 
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272.5احمد حسام الدين احمد محمد احمد10763

267.5ادهم محمد لبيب محمود حراجي10764

249حازم احمد محمد رجب حسن10765

275.5حسن محمد حسن حسن االسمر10766

202.5عبد الرحمن غريب عبد الوهاب علي10767

264.5عبد هللا اشرف سعيد عطا يوسف10768

243عمر طارق جالل توفيق10769

252فارس ايهاب الصاوي محمد10770

241فارس صابر محمد خلف محمد10771

273.5ماركو فوزي شوقي شهدي ابراهيم10772

274.5محمد احمد فوزي عثمان عبد الجواد10773

242.5محمد شاكر مصطفى شاكر10774

273.5محمد عطا هللا مغربي احمد10775

213.5محمد عمرو محمد العزازي اسماعيل10776

216.5مصطفى رفعت عبد الكريم جاد الرب10777

245معاذ عبد الفتاح سيد محمد10778

245مهند طارق جابر صديق10779

273.5هادي احمد عبد الهادي محمود خليل10780

255.5اروى ابراهيم راشد عساف10781

259امنيه وليد السيد البدوي عباس10782

202ايريني ناصر شحاته عبد المالك10783

279ايه غريب جوده عبد الخالق غنيم10784

254.5جوري هيثم محمد عبد هللا محمد10785

238.5جومانه شهاب احمد صديق جاد هللا10786

231حبيبه تامر احمد عبد الرازق10787

278.5حنين حسين محمود برعي10788

273.5ساندي سامي سليم حبيب10789

269.5سلمى عبد هللا محمد عبد هللا الدخيل10790

277سولينا صليب نجيب حبشي سليمان10791

263شروق هاني محمد مصطفى10792

249شهد محمد احمد علي متولي10793

211.5فاطمه سيد حسن ابراهيم10794

263.5ليلى عصام حسن مبارك10795

236مريم احمد اسماعيل حمزه اسماعيل10796

220مريم علي ابراهيم احمد محمد10797

257.5مريم محمد عبده رضوان10798

278نوران طارق مصطفى مسعد10799

279.5هاله محمد نبيل محمدي مراد10800

257هدايه محمد فؤاد شحاته نوفل10801
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262.5احمد اسامه احمد موسى ادريس10802

228احمد ايهاب عبد ربه مبارك محمد10803

254.5احمد ايهاب لبيب محمود حراجي10804

273.5ادهم عبد الغفار جمال مراد داود10805

263الياس محمد يحيى محمود زيد10806

269حسن احمد حسن محمد10807

176 من 147صفحة 



269عبد الرحمن محمود طلعت محمود10808

262عبد الرحمن وائل عبد الرحمن محمد10809

277عبد هللا ابو بكر السيد ابراهيم10810

271عبد هللا ممدوح مكاوي عطيه10811

277عمار ناصر محمد محمد جبر10812

275عمر اسالم احمد عبده عبد الباقي10813

237لؤي ايهاب خليفه محمد عطيه10814

239.5لؤي معتز جوده محمد حسنين10815

267.5مازن كرم عبد السالم محمود علي10816

250محمد محمود سالمه احمد ابراهيم10817

238ياسين احمد طلعت علي10818

271ياسين محمد عبد المنعم عبد العال10819

208يوسف محمد السيد احمد10820

241.5يوسف نبيل صابر عبد المجيد10821

277يوسف وائل يحيى عبد الحليم عفيفي10822

246.5اسماء عبد الفتاح حسن محمد10823

276ايه عبد الغفار جمال مراد داود10824

272جاسمين حسن محمد عوض محمود10825

239جومانا محمد حسن محمد عبد الرازق10826

275روان احمد عبد الاله صادق10827

215.5شهد محمد فاروق فهيم احمد10828

262.5عائشه محمد علي حامد10829

228كنزي محمد السيد عبده محمد10830

250ملك عبد الرحمن محمد عبد العزيز10831

251.5منة هللا اشرف ابراهيم القاضي10832

264منة هللا مجدي مصطفى رجب احمد10833

244مي محمد عبد الرحيم محمود10834

264ندا محمد عباس محمود10835

215.5هاجر اسامه فوزي ابو سليم10836

241.5ياسمين محمد رضا ابراهيم السيد10837

 ع Eاللغات الرسمية 

81

المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

205احمد حازم جمال عبد الناصر محمد10838

271احمد طارق فاروق امين عبد الرحمن10839

265احمد محمد احمد علي عوض هللا10840

246.5اياد محمود محمد محمد جمال الدين10841

182بدر تامر عشماوي محمد علي10842

168بوال زكي حلمي زكي مرقص10843

278جورج عاطف فؤاد يوسف عوض10844

149زياد متولي عزمي متولي10845

271.5زياد محمد صبحي مرزوق علي10846

172زياد وليد محمد عبد هللا الحريري10847

195عادل محمود سعد عبد اللطيف محمود10848

209.5عبد الرحمن محمد جالل عبد المجيد10849

178عبد الرحمن محمد سيد محمد جمعه10850

269عبد الرحمن هشام محمد السيد احمد10851

249.5عبد هللا عادل ابو الحسن عطيتو10852

277علي ايمن علي احمد محمد10853

241علي ايمن علي حنفي محمود غزال10854

271عمار وليد عبد الستار جوده10855

279عمر هشام فوزي امين احمد علي10856

276.5فارس منتصر مرسي محمد حماد10857

229.5فؤاد احمد مصطفى احمد بيومي10858

265.5كريم مدحت محمد حسين عبد المجيد10859

277مازن محمد عبود سعد المطيري10860

276محمد احمد محمد حسين فرغلي10861

268.5محمد احمد محمد عبد الرحيم10862

279محمد اسامه علي سند محمد غنيم10863

191محمد السيد علي احمد علي10864

265محمد شاذلي سعد الدين احمد محمد10865

201محمد عصام محمد عوض عفيفي10866

176 من 148صفحة 



186محمود احمد عطية هللا مرسي محمد10867

205محمود فيومي علي عبد الجواد10868

239.5مصطفى حسان عبد السالم حسان10869

238مصطفى عزت السيد غريب علي10870

264.5مصطفى محمد عباس احمد السيد10871

232معاذ حسام محمد عبد الفتاح احمد10872

277مؤمن مجدي الصاوي طه10873

253.5مؤمن مصطفى درويش محمد درويش10874

197.5نور الدين احمد فرج عبد العزيز10875

235ياسين عماد السيد ياسين10876

274يوسف ابراهيم عبد الهادي ابراهيم10877

276يوسف عماد غريب السيد بيومي10878

262اروى محمد مصطفى دردير10879

269.5امنيه مصطفى محمد مصطفى10880

260.5بسمله احمد السيد محمود عبد10881

243.5بسنت سيد محمد شعبان ضوي10882

274جاسمين جرجس ملك ثابت10883

251.5جنى احمد محمد عبد الرحيم10884

242.5جنى جمال يونس حسن احمد10885

249.5جنى محمد فهمي محمد حجازي10886

189.5جنى محمود سيد محمد10887

268حبيبه جمال ابو الحسن احمد محمد10888

248.5حنين احمد محمد عبد الفتاح عبد10889

262رزان محمد عثمان عبد الرحيم علي10890

265رنيم محمد عثمان عبد الرحيم علي10891

189رنيم محمود السيد محمد محمد10892

198روان غريب عبد المقصود محمد10893

257روان محمد طلعت عطوه10894

187ريم محمد طه محمود علي10895

168.5ريهام احمد السيد احمد مصطفى عرام10896

264.5سلمى حسني محمد علي محمد10897

207.5سلمى رائد محمد فكري السمان10898

237.5سلمى سعيد السمان عبد هللا سليمان10899

277سلمى سيد ناجي ابراهيم سليمان10900

276.5سما محمود السيد محمد الشيخه10901

280شهد ايهاب محمدي علي الشهاوي10902

221.5شهد مجدي احمد عشماوي10903

264عهد عصام حسن حفني حسن10904

220فاطمه اشرف خليفه السيد محمد10905

166.5فرح سالمه عطيه محمد سالمه10906

180فيروز محمد جمال حسن مصطفى10907

248.5لوجين محمد فهمي محمد حجازي10908

236مريم رائد محمد فكري السمان10909

245.5مريم سيد حسين علي حامد10910

194ملك احمد عبد الفتاح احمد يوسف10911

210ملك احمد فايز احمد حسين10912

185.5ملك احمد محمد نور الدين احمد احمد10913

277.5ملك اشرف معروف محمد10914

257.5ملك محمد علي محمد حسن الغفير10915

202ملك مصطفى شعبان محمود10916

247.5ملك يحيى احمد محمد احمد10917

241.5منال حسين سيد مصطفى محمد عبده10918

251.5مهرائيل هاني شاكر لبيب10919

262نادين خالد محمد محمود سعد10920

226نادين وليد رأفت ابراهيم10921

278.5ندى امين فتحي محمد طه10922

197ندى تامر محمد السيد احمد10923

188نور سلمان موهنداس بيرومال10924

242نور وليد فتحي حسن علي سند10925

219نوران محمود ادم حسين علي10926

187هاجر احمد صبري محمد10927

268هايدي كمال عبد الحميد مفتاح10928

176همسه وليد علي فواز10929

227.5هنا محمد عبد الغني الصاوي الشناوي10930

176 من 149صفحة 



199.5هند بالل محمود احمد10931

273هند صبري حسين نمر عباس10932

274.5يمنى احمد حسني فتوح كشكه10933

 ع Fاللغات الرسمية 
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228.5ادم محمد عبد الهادي احمد بيبرس10934

257عمر محمد فاروق علي عبد العال10935

222.5محمد عصام مصطفى كمال متولي10936

223مروان احمد محمد احمد10937

192براء السيد ابراهيم حسن حسن10938

186.5بسنت احمد عبد الرحيم محمود جاد10939

240.5حبيبه علي احمد محمود محمد10940

232.5رقيه محمود محمود محمد10941

212رؤيه محمد عبد هللا محمد عمر10942

220سندس وجدي رمضان احمد مصطفى10943

233مروه احمد محمد محمود10944

205مريم عالء الدين سمير علي حسن10945

168.5ميار غريب مرسي حسن عبد الرحمن10946

245نورهان محسن محمد ابراهيم دودار10947

234ياسمين عبد العزيز جمعه السيد10948

حسين مؤنس المتميزة الرسمية للغات ع 
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263ابانوب هني جرجس ناشد10949

205اسالم جمال حسن رفاعي10950

224.5بالل سيد غريب زين العابدين10951

184حسن المرسي حسن المرسي10952

241.5زكريا يحيى زكريا ابو سريوه10953

259عبد الرحمن شريف عبد المحسن10954

230.5عبد الرحمن محمد مرسي علي10955

277علي محمد احمد عبد الرحيم علي10956

247عمر خالد عوض محمد نظيم10957

210عمر ماجد سيد درويش10958

257عمر محمد عبد المنعم علي محمد10959

277.5كيرلس هاني مالك عزيز بساده10960

229.5محمد عرفه محمد الغريب عبد العظيم10961

274.5محمد عمرو عياد فراج عوده10962

274محمد هاني حسن محمد محمد10963

204.5محمود جمال بكر بكر عبد الفتاح10964

242.5محمود حسام محمود محمد عثمان10965

268.5محمود رفعت عبد العاطي صالح10966

272.5مروان محمد مجدي احمد الزيات10967

228معاذ جمال عبد اللطيف مرسي بعيله10968

227نور هللا وائل عبد الرازق عبد العال10969

256.5يوسف احمد العناني محمد10970

171.5يوسف احمد رزق عبد المالك رسالن10971

272يوسف خالد السيد محمود10972

236يوسف محمد سيد عثمان10973

258.5اماني محمود حسن الصابر قنديل10974

248.5جنا مراد امين مراد10975

245جنى هشام فتحي ذكي احمد10976

223حبيبه هشام محمود سعيد مرسي10977

254.5خديجه احمد حسن احمد عبد اللطيف10978

276رنيم عيد محمد عيد محمد شحاته10979

278روان بكري طه عواد10980

279سلمى محمد عبد الغفار معوض10981

235.5سندس محمد سيد طايع بشاري10982

279.5فيرينا راجي سامي يوسف جرجس10983

230.5كنزي احمد سعيد احمد حسن10984

276الفانيا وجيه وليم مكرم هللا10985

247مايا ماجد رزق حاجب جرجس10986

275.5مريم اسامه عثمان احمد10987

176 من 150صفحة 



268مريم مصطفى حسن مصطفى10988

235ملك عادل محمد احمد10989

209.5مي محسن يونس حسين10990

272نرمين عصام الدين متولي احمد10991

266نور علي محمد علي حسن سليمان10992

268نورهان خالد عبد هللا ابراهيم طلبه10993

256.5نورين سامر محمد حسني احمد10994

276.5ياسمين عصام الدين متولي احمد10995

(عربي  )ابن الهيثم الخاصة 
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228احمد اسامه احمد حافظ عطيه10996

229.5احمد حاتم عبد الغني دردير10997

225احمد حسين السيد حسين محمد10998

209احمد عبد الفتاح خليل الهادي10999

251.5احمد مجدي بكري علي خليل11000

256.5احمد وليد احمد عثمان11001

165.5احمد ياسر عبد العظيم محمد علي11002

221.5ادهم ابراهيم السيد السيد مرزوق11003

224اسالم عبد القادر كرم فرج11004

216امين احمد ماهر امين احمد11005

213اياد محمود ابراهيم رمضان ابراهيم11006

219.5بدر محمد ابراهيم عبد الهادي11007

214تقي ابراهيم محمد السيد مرزوق11008

217.5حسام وليد شكري احمد حسن11009

198ذياد امام محمد ابو سريع11010

247.5زياد احمد محمد عباس11011

241.5زياد جمال كمال الدين محمد الراوي11012

260زياد رضا سالمه حافظ عسكر11013

256زياد عبد الناصر علي محمد حسين11014

238زياد محمود محمد ابو الحمد11015

191سمير رفقي عبد السالم السيد11016

264سيف محجوب محمد محجوب احمد11017

234عبد الرحمن احمد سعيد غريب11018

240عبد الرحمن احمد عبد الرحمن احمد11019

239عبد الرحمن جمال شحاته حسانين11020

219عبد الرحمن رمضان مصطفى احمد11021

256عبد الرحمن علي صابر علي احمد11022

249عبد الرحمن محمد بدري عبد العظيم11023

185عبد هللا احمد رمضان محمود عبد11024

279عبد هللا باهر عبد هللا العربي عزب11025

235عبد هللا محمد السيد احمد11026

216.5عبد هللا وائل محمد محمد رضوان11027

261.5علي احمد عبد الحميد حسن11028

177.5علي ناصر علي جالل سعيد11029

259.5عمر خالد محمود عبد هللا محمد11030

188.5عمر سامح العربي علي ستاتي11031

255.5عمر محمد فوزي احمد11032

207.5عمر يوسف علي يوسف11033

187.5عمرو سامي صابر محمد عبد الحليم11034

257كريم احمد عبد الوهاب محمود11035

269كريم محمد فؤاد عباس11036

213مازن احمد محمد محمد عبد الحليم11037

227مازن شريف السيد زكي11038

216مازن هاني مصطفى محمود11039

265.5محمد احمد علي حسين محمد11040

255محمد ايمن سامي محمد مصطفى11041

221محمد سمير مسعد احمد11042

246.5محمد عبد هللا كرم عبد هللا11043

278محمد عطيه محمد عطيه11044

157محمد عماد الدين احمد بطيخ عثمان11045

273محمد عماد حسين فتوح عبد هللا11046

257محمد فوزي حنفي ابو المجد11047

251.5محمد ماهر حسن ابراهيم ابوراس11048

176 من 151صفحة 



250.5محمد مجدي محمد محمود11049

258محمود حسن دسوقي حامد11050

220محمود محمد عبد الحميد جاد الكريم11051

246.5محمود محمد محمود ابراهيم عبد11052

250محمود ياسر محمود عبد المهدي11053

271مصطفى عمرو السيد عبد السالم11054

264مهند محمد سيد محمد علي11055

259.5مؤمن جالل محمد جالل احمد11056

196.5مؤمن غريب بكر عبد المحسن11057

252يوسف احمد محمد محمد عيد11058

189.5يوسف السيد يوسف سليمان11059

262.5يوسف عادل الطيب علي احمد11060

214يوسف محمد احمد حسين11061

264.5يوسف محمد عبد الحكم عبد المجيد11062

228.5يوسف محمد عبد الحميد محمد11063

241.5االء عاطف عبد الحميد بيومي11064

239.5امل محمود حامد محمود عبد الرسول11065

229امنيه اشرف علي علي11066

272اهله تامر محمد حنفي عبد المجيد11067

279اهله محمد عبد الروف عثمان مهران11068

187ايات طارق احمد محمد عويضه11069

270بسمله شريف محمود احمد مسلم11070

279بسمله عمرو احمد عبد الرازق محمد11071

279بسنت محمد يوسف محمد11072

279جنا سمير محمد احمد عبد النبي11073

247.5جنه ياسر مغاوري السيد11074

276.5جودي عصام الدين محمد ابو الوفا11075

254حبيبه عمرو خيري صابر11076

259.5حبيبه عمرو زهير عبده11077

278حبيبه غريب مصطفى محمد11078

245.5حال اشرف سيد عبد هللا محمد11079

276حنين تامر محمد غريب11080

274خلود محمد ابراهيم احمد ابراهيم11081

270.5دنيا محمد علي محمد علي11082

265رحمه صادق محمود علي11083

234.5رحمه عالء الدين سيد خليل11084

232رحمه محمد احمد مهران11085

238روان حسام شعبان محمد محمد11086

215.5روان حمدي مصطفى محمد عبد11087

269روان محمود محمد السيد محمد11088

267.5روميساء محمد عبد هللا محمد عبد هللا11089

259رؤى ابراهيم حلمي محمد11090

180ريتاج محمد سمير عبد العزيز11091

275ريم احمد ابراهيم السيد11092

251.5زينب محمد السيد عبد العظيم11093

233ساره اشرف عبد الحكيم علي عمران11094

270ساره خالد ابراهيم محمد ابراهيم11095

247.5ساره صالح رمضان عبد المجيد11096

279ساره محمد محمود محمد احمد11097

266ساره هاني عبد الرحمن محمد11098

272.5سلسبيل احمد زاهر احمد خلوي حسن11099

265سلمى محمد فاروق امين11100

270.5سما محمد كمال عبد النبي محمد11101

278سما محمد مصطفى عبد اللطيف عالم11102

247.5سندس خالد محمود احمد محمد11103

279سندس سيد مصطفى الصغير محمد11104

279سندس محمد علي حسين11105

272سندس ياسر محمود مصطفى سليمان11106

272شيماء يحي محمد فراج عطا11107

273عائشه ايمن محمد صبري محمد11108

257فاطمه احمد محمد رياض ابراهيم11109

209.5فاطمه محمد عبد العزيز علي محمد11110

266فرح رضا عبد المنعم محمد دياب11111

228فرح هاني سيد ابراهيم عبد المجيد11112

176 من 152صفحة 



251كنزي مجدي عباس محمد رمضان11113

190كنوز محمد علي محمد نجدي11114

274لجين اسامه السيد احمد مره11115

265مرام احمد السيد احمد محمد11116

273مرام محمد ياسين محمد ياسين11117

258مريم احمد عبد الحميد قابيل11118

242.5مريم اشرف محمد موسى عبد الجواد11119

279مريم زاهر صبره حامد محمود11120

213مريم محمد احمد عبد الواحد11121

273مريم محمود محمد احمد سيد11122

266.5مريم هاني الضوي غنيم غنيم11123

266ملك اسامه رجب السمان محمد11124

251ملك عبد المنعم حامد عبد المنعم11125

246منه احمد علي ابراهيم11126

277منه طارق محمد ابراهيم11127

224منه عادل عبد الغني سيد11128

244منه نوبي حساني نوبي11129

257نادين احمد فوزي محمد محارب11130

253ناديه احمد حمدي جميل11131

258.5ناهد ايمن محمود بنداري11132

278ندا احمد محمد جاد الرب11133

259.5ندى حسام فتحي محمد عطيه11134

269نعمه محمد غريب عبد هللا عبد هللا11135

199.5نوال سيد عنان محمد حسن11136

269نور حسين شاذلي حسين اسماعيل11137

253.5نور محمود محمد محمود الشناوي11138

277نورهان محمد ابراهيم محمد11139

275هاجر صبري السباعي محمد سبع11140

254هنذاده محمد سعيد مصطفى درويش11141

249ياسمين طارق احمد محمد عويضه11142

249ياسمين محمد حسن فارس11143

(لغات    )ابن الهيثم الخاصة 
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278احمد اسالم احمد الشحات عبد الحليم11144

245.5احمد محمد عبد المولى محمد ربيع11145

258بالل محمد عبد المولى اسماعيل11146

155حسانين احمد حسانين عوض11147

269.5عمار محمود عمار فرغلي11148

270.5محمد احمد لطفي عبد السالم11149

269.5محمد علي محمد علي11150

219محمود فوزي حسن محمد11151

274جنى سيد عبد الستار جوده السيد11152

262جنى طه محمد طه اسماعيل11153

274دالين هانئ وجدي يوسف الكراني11154

275.5فرح وسيم عبد الرازق عفيفي عبد11155

209كنزي حامد عباس محمد حسن11156

265.5ملك محمد علي البدري حسين احمد11157

241.5ميرنا ممدوح ابراهيم احمد الشاذلي11158

254.5هنا محمد اسماعيل السيد11159

278يمنى محمد عبد الرحمن التميمي عبد11160

الجهاد الخاصة
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197ابراهيم احمد ابراهيم مبارك11161

233.5ابراهيم عادل ابراهيم حسن حافظ11162

252ابراهيم عمرو ابراهيم رفاعي11163

231.5ابو بكر ابراهيم سعد ابراهيم الدسوقي11164

146احمد حسام محمد السيد11165

270احمد حسني حسن عبد الفتاح11166

209.5احمد خالد احمد عرفه احمد11167

204احمد عبد الرازق ابو عامر محمد11168

176 من 153صفحة 



169.5احمد عالء محمود احمد عبد الغني11169

227.5احمد محمد عبد الفتاح خضاري11170

278احمد محمد عبد الوهاب عبد هللا11171

258احمد محمد محمد السيد عدس11172

236احمد محمود حسين سيد احمد سليمان11173

198.5احمد محمود محمود ابراهيم حشيش11174

263.5احمد مدحت السيد احمد11175

263ادم طارق مجدي عبد العزيز عثمان11176

177ادهم سيد محمد عبد اللطيف11177

241.5اسالم احمد محمود حسان11178

259.5الحسن سامي محمد عبد اللطيف11179

257الحسين سامي محمد عبد اللطيف11180

262.5انس احمد عبد الباري محمود حسن11181

209انس عالء الدين السيد علي محمد11182

261باسم احمد مخيمر محمد مخيمر11183

229بسام ثروت الغريب فرحات11184

228حازم ياسر علي احمد محمد11185

248حسام الدين صالح محمد حسانين11186

230.5حسام مجدي فتحي حسين احمد11187

233.5حسين حمدي حسين ابراهيم11188

161حسين محمد حسين ابراهيم متولي11189

247.5حمزه احمد يوسف رشوان السيد11190

229.5حمزه سعيد ابو العباس عبد الرحيم11191

188حمزه عبد الفتاح متولي صالح11192

214.5خالد سامح بكر مجاهد11193

237خيري غريب خيري محمد احمد11194

254رامز احمد سليم عباس11195

253.5زياد احمد سمير عبده11196

266زياد محمد رمضان محمد احمد11197

164.5زياد وائل حسن علي حسن11198

207.5زياد ياسر فرج مصطفى عز الدين11199

154.5سند عبد الهادي علي علي مصطفى11200

235سيد هاني سيد شحاته11201

263سيف الدين شريف ابراهيم كمال11202

257صالح محمد صالح علي عبد العزيز11203

265عبد الرحمن احمد يحيى احمد موسى11204

190.5عبد الرحمن صبحي عوض محمد11205

251عبد الرحمن علي محمد علي محمد11206

182عبد الرحمن محمد محمود مصطفى11207

264عبد الرحمن محمود سيد محمد محمد11208

231عبد الرحيم احمد عبد الرحيم عكاشه11209

278عبد العزيز محمد عبد العزيز سعد11210

265عبد هللا ايهاب ابراهيم احمد علي11211

177عبد هللا غريب حامد علي11212

225.5عبد هللا محمد عبيد عبد الرحيم محمد11213

264.5عبد هللا محمود احمد عبد الرحيم11214

246عبد الهادي محمد احمد نعمان علوان11215

220عبد الوهاب حمدي احمد محمد11216

215علي احمد عبد الحميد عبد الحميد11217

244علي احمد غريب احمد11218

205علي حسن علي مصطفى حسن11219

218علي عصام احمد محمود11220

273علي محمد عبد الرازق محمد11221

247عمار احمد سمير احمد عبد النبي11222

249عمر احمد شحاته محمد11223

253عمر السيد محمد نافع11224

185عمر عبد العزيز السيد عبد العزيز11225

235.5عمر ماهر محمد ابو العطا بدوي11226

275عمر هاني حامد علي حسن11227

246عمر ياسر محمد زكريا محمد11228

259.5عمر ياسر يوسف مصطفى عبد الاله11229

215عيد وائل عيد عبادي11230

232.5فارس محمد عبد الحميد محمد11231

161فارس محمد مصطفى النحاس امين11232
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231.5كريم خلف عبد التواب محمد ابو زيد11233

259.5كريم محمود فؤاد يونس همام11235

272كريم مصطفى سيد بشاري11236

263مازن احمد محمود احمد عثمان11237

264محمد احمد جمال بشندي المصري11238

222محمد احمد سعيد خليل11239

237محمد احمد شوقي احمد11240

265.5محمد احمد محمد صالح عبد الحليم11241

270محمد احمد مطاوع عبد هللا حسن11242

249محمد السيد محمد احمد احمد11243

264محمد ايمن محمد سعد محمد احمد11244

218محمد تامر رفاعي عبد الباسط11245

254.5محمد حازم محمد عدلي عبد هللا11246

259محمد حسام غريب عبد اللطيف يونس11247

238محمد رأفت حمدان محمد11249

176محمد عباس محمد عباس حسين11250

166محمد عبد الرحيم احمد برعي محمد11251

219محمد عز الدين النجار برديسي11252

225محمد علي محمد علي11253

257.5محمد مصطفى محمد البدري حسين11254

261.5محمد هشام عبد السالم قاسم11255

203محمد ياسر عبد المجيد علي11256

203.5محمد يوسف سعيد عبد الرحمن11257

254محمود ايمن عبد البديع عبد الغفار11258

222محمود مجدي محمود محمود محمد11259

219.5محمود يوسف محمود سيد11260

264مروان عمرو محمد صديق جاد هللا11261

241مروان محمد رمضان محمد احمد11262

231مروان ياسر محمد عاشور11263

223مصطفى سيد محمد حسن11264

238.5مصطفى عبد هللا سليمان عبد هللا11265

224مصطفى منتصر احمد محمد الخالوي11266

255معاذ احمد محمد جمعه حسانين11267

210معاذ صابر عبد الغني محمد علي11268

258معاذ محسن حشمت علي11269

230.5معاذ يوسف علي محمود11270

272.5ياسر محمد علي اسماعيل محمد11271

222يسن عباس يسن محمد االمين11272

258يوسف احمد فوقي محمود11273

257.5يوسف اسامه محمد حسانين11274

267.5يوسف السيد محمود امين عزب11275

247يوسف حمدي الطاهر عبد الظاهر11276

229يوسف عماد احمد يوسف عبد هللا11277

253يوسف عمرو حنيدق عبد العزيز11278

260يوسف محمد احمد عبد الحميد ابراهيم11279

195يوسف محمد سامح فتحي محمد11280

243يوسف محمد صابر محمد احمد11281

213يوسف محمد نبيل ابراهيم11282

250.5يوسف محمود فؤاد عبد المجيد11283

252.5اروى محمد حمدي احمد محمد متولي11284

265.5اسماء حافظ حافظ امين11285

245.5اشرقت مصطفى بكري علي11286

269.5االء جمعه عبده ابراهيم11287

269االء عبد هللا محمد محمد احمد11288

260اماني عادل فاروق احمد عبد هللا11289

236امنيه محمد احمد فؤاد عبد العزيز11290

270.5ايسل وليد سمير محمد نعيم حسين11291

270ايه محمد جوده السيد11292

239.5ايه محمد سيد محمود عثمان11293

232.5ايه محمد عبد الجليل علي الخولي11294

244بسمله رضا لطفي يوسف متولي11295

275بسمله صالح عبد هللا محمد11296

253.5بسمله عادل محمود عطيه السيد11297

171بسنت اكرم فؤاد محمد حفني11298
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264جميله عمرو رضوان اسماعيل11299

240جنه احمد سيد محمد11300

259جنى اشرف عبد العظيم حسين سالم11301

248.5جنى حسانين بيومي حسانين يوسف11302

250.5جنى محمد علي غريب11303

247.5جنى محمد محمود محمد محمد11304

261جنى وحيد كمال علي11305

226حبيبه ابراهيم ابو الوفا محمود11306

270حبيبه ابراهيم عبد العزيز عبد الوهاب11307

275حبيبه جمال ابو المجد عبد الجواد11308

199.5حبيبه فوزي مصطفى علي11309

230.5حبيبه محمد جبريل سالمه احمد11310

211.5حبيبه ناصر محمد سيد احمد11311

261حبيبه ياسر محمد احمد موسى11312

254.5حنين احمد السيد احمد محمد11313

279حنين ايمن محمود رضوان11314

204.5حنين شاذلي ابو الحسن عبادي11315

268حنين هاني فكري عليوه11316

269حنين وائل رضا محمد علي11317

227خلود جمال عباس محمود ابراهيم11318

201دعاء محمد فريد سيد ابراهيم11319

241رغد قاسم محمد محمد يوسف11320

230رنا محمد فكري ابراهيم11321

270رنا محمود محمود سالمه11322

263روان ابراهيم فكري ابراهيم الشنيكي11323

269روان انور انور مختار محمود11324

239روان حسن ابراهيم ابراهيم بركات11325

242روان حسين ابراهيم محمد احمد11326

213رودينا خليل حسن علي سالم11327

279رودينا محمد رمضان عشماوي11328

279ريتاج احمد صالح الدين احمد عبد11329

245.5ريتاج طارق سيد محمد محمد لولي11330

275ريم حسام الدين محمود عبد المنعم11331

270ريم عوض هللا شحات حامد11332

277.5ريهام مصطفى محمد مصطفى11333

206.5ريهام هشام عبد هللا السيد احمد شداد11334

269زينب محمد البديني احمد علي11335

260.5ساره كمال عبد العزيز احمد عبد هللا11336

279ساره محمد سعيد محمد محمد11337

247ساره هشام محمود عثمان11338

237سلمى جعفر محمد حسن11339

279سلمى صفوت علي عبد الاله علي11340

278.5سلمى ياسر جمعه حامد كامل11341

260.5سلوى محمد خميس احمد11342

247.5سما احمد محمد كامل احمد11343

278سما حسام السيد محمد11344

242سما محمد عبده عيد السحرواي11345

273سميه رشاد احمد رشاد11346

239سندس محمد ابراهيم فهيم11347

243سندس محمد سليم اسماعيل محمود11348

235.5شهد احمد السيد طوسون حسن11349

205شهد عادل محمد علي11350

194شهد عصام سيد محمود علي11351

179شهد علي محمد حسن11352

258شهد محمد احمد حسين11353

262.5شهد محمد غريب محمد علي11354

272.5شهد محمود عفيفي محمود11355

205.5شهد نصر سمير نصر ابراهيم11356

258شهد يحي سامي علي اسماعيل11357

215علياء حسين حسن حسين عبد المجيد11358

265فاطمةالزهراء محمد ابو عامر السيد11359

190.5فاطمه جمال محمد احمد خريبه11360

263.5فرح احمد سمير عز الدين محمد11361

233فرح محمد فاروق عبد الرحمن احمد11362
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239.5فيروز هيثم عبد السالم صابر رفاعي11363

238.5كنزي محمد محمود خيري11364

177.5ليلى هاني فاروق محمد حسن11365

255مرح محمود حمدان علي ثابت11366

256.5مريم احمد شفيق منجود11367

267.5مريم احمد عاشور حسين11368

275.5مريم احمد عبد السميع عبد المجيد11369

260مريم احمد عيد مبارك11370

248.5مريم سامح شحات الطوخي محمد11371

274مريم شادي محمد عبد المنعم احمد11372

188.5مريم صابر احمد غانم11373

262.5مريم عبد الناصر محمد عوض11374

266مريم محمد سيد احمد الرواي11375

232.5مريم محمد طلعت احمد11376

255مريم محمد عبد النعيم محمد11377

203مريم محمود عبد الباقي ابراهيم11378

228.5مريم مرسي محمود محمد يسري11379

216.5مريم وليد حلمي زكي ابراهيم11380

208.5مغفره اشرف احمد يوسف احمد11381

271ملك احمد شعبان بخيت11382

251ملك محمد احمد عبد العزيز مصطفى11383

241.5ملك محمد سيد جوده دسوقي الجمال11384

274ملك محمد عبد الوهاب محمود11385

190.5منال فؤاد محمود احمد11386

247منة هللا احمد محمد احمد احمد عطا11387

263منة هللا السيد صالح السيد11388

214منة هللا عماد احمد علي11389

255منة هللا محمود محمود محمد11390

276.5منه احمد محمد احمد حامد11391

210.5منه جمال محمد علي11392

220.5منه محمود ابو الحمد حسين11393

265منه مصطفى محمد مصطفى عبد11394

246ميار محمد احمد مرزوق حسنين11395

254.5ميرام محمد شحاته عبد الحميد11396

268ميرنا وائل شعبان محمد شعبان11397

224ناديه تامر محمد عرفه11398

236ندا محمود محمد حساني11399

271.5ندى محمد مصطفى ابراهيم مصطفى11400

279.5نرمين علي سعد الدين علي11401

243نور ايمن مصطفى محمد خليل11402

255.5نور مروان فتحي العدروسي11403

274نوران احمد مطاوع عبد هللا حسن11404

265هبه محمد الشحات السيد11405

267هنا وائل محمود برديسي11406

264.5وعد هشام فاروق محمود11407

264ياسمين شريف صالح يوسف11408
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228.5ابانوب اشرف الضبع ابادير ميساك11409

276ابانوب ثروت يوسف عزمي يوسف11410

258احمد ابراهيم عبد الجواد ابراهيم11411

250.5احمد طارق جاد الكريم عبد هللا11412

185احمد كامل احمد عبد الحميد محمد11413

222.5احمد محمد سيد عبد الباسط11415

213ادهم ايمن شافعي محمد احمد11416

193.5اندرو اسحاق حكيم حرز11417

197.5بسام ناصر كمال بدوي مصطفى11418

238.5بوال رؤوف ابراهيم خليل سمعان11419

268بيتر صفوت مجدي بشرى جورجي11420

247بيشوي سامح بدوي حنا11421

226جورج اشرف ابراهيم يوسف عجايبي11422

239.5جوزيف البير نبيل فخري11423

198جوزيف جورج زكريا عزمي11424
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251حازم عادل السيد متولي خليل11425

279حسام احمد شحات محمد11426

231.5حسن محمد السيد محمد11427

245.5رامي غريب السيد مغاوري11428

217رويس متى جندي يوسف11429

276سامي سمير رسلي شنوده عبد هللا11430

228سيف احمد عبد الراضي حسن11431

269.5صابر اسامه صابر محمد اسماعيل11432

276عادل اكرم عادل فارس11433

272عاطف عادل سالمه رزق11434

211عبد الرحمن عواد محمد عواد11435

232.5عبد الرحمن عيد احمد سيد سليمان11436

265عبد الرحمن محمد درويش ابو العال11437

267عبد الرحمن محمد سامي محمد رشاد11438

246.5عبد الرحيم احمد عبد الرحيم محمود11439

236عبد هللا حاتم احمد محمد11440

191عبد هللا خالد سيد حامد حسن11441

201علي ابراهيم عبد الستار محمد عالم11442

272.5علي عصام علي محمد باطه11443

244علي محمود مصطفى احمد علي11444

176.5علي مصطفى عز الدين محمد منسي11445

225عمر رشاد عبد الحميد ابراهيم شريف11446

233فابيو شحاته بديع جيد بخيت11447

272فلوباتير ايمن كامل عبد المسيح11448

265كريم محمود طه عبد الوهاب11449

273.5لؤي عبد النعيم عبد النبي حسنين11450

203محمد ابو العال حسين ابو العال محمد11451

234.5محمد اسالم عبد الاله عبد المطلب11452

236محمد اشرف محمد عوض حسانين11453

238.5محمد ايمن محمود عبد الفتاح محمد11454

212محمد جمال عبد الاله غريب زكي11455

146محمد حازم محمد حسن11456

213محمد حسن اسماعيل حسن عثمان11457

193محمد حسن امين محمد سعيد11458

265محمد عادل محمود محمد العربي11459

199.5محمد عبد العال محمد عبد العال11460

214محمد عبد هللا حسن عبد هللا11461

231.5محمد محمود نصر القماش11462

218محمد محمود همام احمد11463

241محمد ممدوح سيد يوسف11464

145محمد هاني مسعود رجب11465

181محمود رضا عبد هللا محمد دمرداش11466

276محمود عادل محمود محمد العربي11467

198.5معاذ سعيد عبد هللا محمد ابراهيم11468

258منذر احمد محمد محمود11469

272مينا جورج عدلي لوقا شنوده11470

271مينا روف ابراهيم بشاره ابراهيم11471

260مينا ميشيل سمير حبيب عوض11472

272.5ياسين شريف عبد الحميد عبد العظيم11473

257ياسين محمد محمد عبد العزيز11474

215.5يحيى احمد محمود احمد محمود11475

215.5يحيى عبد السالم سعد عبد السالم ابو11476

193يوسف احمد محمد احمد عبد الصادق11477

199يوسف احمد محمد احمد علي القدري11478

240.5يوسف ادريس محمد يسين11479

203.5يوسف رمضان عبد الحميد السيد11480

188.5يوسف شوقي فؤاد ايوب11481

266يوسف عمرو محمد عبد الغني11482

195يوسف ماجد كرم مهنى11483

212.5يوسف محمد السيد محمد سالم عطا11484

199.5يوسف هيثم يوسف عثمان مهران11485

179اروى وليد محمد محمد السيد11486

246االء اسامه حسنين احمد حسنين11487

265.5االء فايز علي محمود شحاته11488
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213.5اميمه سلمان عواد عايد11489

274.5ايسل اشرف عبد العظيم ابراهيم عبد11490

262.5جنا وائل نبيل احمد محمود11491

272جوسيانا عماد عبده نمر جرجس11492

239حبيبه رضا محمد محمود11493

255.5حنين حسن محمد يوسف دياب11494

183.5حنين عالء يوسف احمد11495

277حنين محمد محمد عبد المجيد محمد11496

256.5رانا عمرو سيد ابو اليزيد11497

194رحمه اسامه عبد العليم جاد الكريم11498

259رقيه حسن محمود محمد محمود11499

268.5روان احمد انور عبد الحميد حامد11500

272روان خليفه حسن خليفه11501

272.5روان محمد فؤاد محفوظ السيد11502

260.5روميساء وائل عبد التواب محمد عبد11503

193زينب علي عزت محمد11504

270ساره عبد هللا حسن عبد هللا11505

273.5سلمى حاتم سيد محمد عبد العال11506

243.5سلمى عبد القادر عادل عبد القادر11507

152.5سلمى عبد الناصر فاروق محمود11508

252سهيله محمود محمد محمود خميس11509

261.5شاهيناز عبد الحليم محمد ابراهيم11510

269شدا حسن احمد محمود مصطفى11511

256.5شهد طارق رشاد راشد درويش11512

246فرح تامر محمد يوسف11513

211كيرمينا اسامه فتحي تادرس عبد11514

277.5مارينا بشرى خير سعيد11515

235مارينا روماني جرجس مكسيموس11516

198مروه ابراهيم السيد كيالني ابراهيم11517

255مريم جون توفيق تاوضروس جرجس11518

276.5مريم عادل جيد بشاره11519

228مريم كامل فوزي كامل11520

219.5ملك اشرف عبد العزيز احمد11521

232ملك مصطفى محمد احمد موسى11522

199مها سمير محمد خليل حجازي11523

241.5مهرائيل مالك ابراهيم عبد السيد11524

265.5ميرنا هاني سعد يواقيم11525

199.5ناردين انطونيوس خيري كامل11526

260.5نانسي مجدي عبد الغفار حسن11527

271نوران اسامه فهيم احمد وهب هللا11528

223.5ياسمين فوزي حسن عثمان خليل11529

الراعي الصالح الخاصة 
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279.5ابرام نادر عبده يعقوب11530

232احمد هاني السيد كامل محمد الجميعي11531

258احمد ياسر نصر علي عيسى11532

168بوال جوزيف زكريا زكي وهبه11533

274بوال عادل ملقي اندراوس بشاره11534

268بوال ممدوح اخنوخ بشيتا بشاي11535

214بيشوي نادي قاصد ميخائيل11537

224جاد وصفي جاد ابراهيم بشوت11538

279.5فادي عماد مليك عزيز بساده11540

273.5كريم احمد رجب السمان11541

275ماثيو عماد معين هرني ابسخرون11542

262.5مارك جوزيف لمعي توفيق شحاته11543

257.5مازن محمد رمضان موسى11544

219مهند عبد هللا محمد عبد هللا محمد11545

174مينا ايمن زكريا زكي وهبه11546

190يوساب هاني انسي جبره بستاوروس11547

216.5يوسف عماد فكري بطرس قرياقص11548

208ايه مصطفى سعيد مصطفى11549

175جمانه هشام جابر عبد الوهاب احمد11550

274.5جنا تامر غريب نصر فرج ابراهيم11551

176 من 159صفحة 



277جولي ايمن توفيق جاد هللا11552

252شمس اشرف صابر نافع11553

222.5شمس محمد عباس احمد11554

271شيري اسامه زرعي محروس11555

276.5كنزي السيد مسعد ابو الرجال11556

213.5كيرمينا عادل مجدي رزق بخيت11557

276.5مارتينا هاني فايز صادق11558

228ماريا زارع بنيامين بشاي عيسى11559

277.5ماريا كرم عدلي مسعود11560

188مجدولين بطرس غرزي سليمان11561

261.5مريم بليغ منير نبيه11562

185.5ميرنا مجدي نعيم بولس كراس11563

266ميروال اميل جورجي حبيب خليل11564

243نورا محمد عبد الرحمن السيد السيد11565

244هدير محمد عبد النبي عبد العزيز11566

الشبان المسلمين الخاصة
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246ابراهيم جمال عبيد محمد احمد11567

269احمد حاتم احمد ابراهيم الزيات11568

277احمد طارق السيد عبد هللا محمد11569

267.5احمد طارق محمود حسن محمدين11570

278.5احمد عادل عبد الراضي محمد11571

267احمد عادل غريب شاهين غريب11572

221.5احمد هاني احمد طايع11573

254.5ادم ايهاب سيد عبد هللا محمد11574

277.5انس وسام نادر السيد محمد سالمه11575

183باسم خالد محمد ابراهيم عبد الستار11576

269بالل ايمن الصياد امين11577

243.5بالل سعد حسن زبير علي11578

269.5حسن محمد صالح حسن عبد الباقي11579

263حمزه غريب عبد المريد محمود11580

233سفيان جالل السيد احمد مره11581

240.5سيف هاني السيد غريب همام11582

264.5طارق هيثم عبد الرازق محمد عباس11583

249.5عبد العزيز وليد عبد العزيز محمد11584

273عبد هللا احمد جمعه بيومي عويس11585

273.5عبد هللا احمد مرغني احمد نجار11586

269عبد هللا محمد علي احمد محمد11587

270.5عمر اشرف عبد المنعم محمد احمد11588

265عمر محمد عبد العزيز السيد رضوان11589

268.5عمر محمود احمد محمود احمد محمد11590

248كريم بهاء محمد حسين منصور الديب11591

158مازن هاني السيد حامد ابراهيم11592

265مالك محمد محمد احمد بكري11593

261محمد حسين علي حسين11594

259محمد سالمه محمد سالمه مصطفى11595

240.5محمد طارق صالح علي ابراهيم11596

240.5محمد محمد امام محمد عبد الرازق11597

275.5محمد محمود محمد ابراهيم احمد11598

196.5محمد محمود محمد عبد العال محمد11599

248.5محمد هاني احمد علي محمد عجم11600

263محمد وليد محسن احمد عطيه11601

194محمود سنوسي محمود سنوسي11602

260محمود عبد الرحيم محمود عبد الرحيم11603

260محمود محمد سعد محمد محمد عبد11604

224مروان عبد السالم محمد ياقوت محمد11605

254مصطفى اسامه مصطفى محمد11606

276مصطفى ايمن عبد الغفار محمد رجب11607

278.5معاذ ياسر مغربي محمد احمد11608

274مهند احمد عبد العليم عبد المقصود11609

273مؤمن محمد محسن امين صالح11610

254.5نور الدين احمد نظمي سيد شحاته11611

275هشام ايمن محمد علي نصر الدين11612

176 من 160صفحة 



266يوسف احمد رضا عواد11613

276يوسف احمد يحي سعد عبد القوي11614

255يوسف حسام مصطفى احمد عبد11615

208يوسف عصام عبد العزيز حسانين11616

238.5يوسف عالء عطا محمد محمد11617

272.5يوسف محمود حسن حسن11618

229.5اسراء ايمن ابراهيم محمد محمد بكر11619

266اسراء طارق حسين عبد المطلب خالد11620

277.5بسمله كمال محمد عبد المجيد11621

188بسمه اشرف عبد السالم محمد احمد11622

271جنه محمد سعد محمد الطيب11623

247جنى خالد صالح عبده مهران11624

276جنى منير عبد هللا حسين عبد هللا11625

234جودي احمد فوزي محمد النبراوي11626

264حبيبه احمد رضا زكي محمود ابو11627

273.5حبيبه نادر سعيد عبد العزيز احمد11628

186حبيبه ناصر محمد علي محمود11629

271حبيبه وليد سيد محمد عبد الكريم11630

269حنين عماد عبد العزيز عبده11631

264حنين هاني محمد لطفي السيد غنام11632

225خديجه وليد رضا علي سالمه11633

279.5رنا خالد عبد القادر مصطفى محمد11634

262رنيم احمد علي احمد11635

268رودينا محمد سامي احمد محمد11636

158روميساء عطا هللا حنفي عبد العال11637

173.5رؤيه وائل توفيق محمد11638

261.5زينب احمد عبد المنعم محمد مرسي11639

278.5ساره عبد الاله عامر محمد ابراهيم11640

279.5سلمى محمد حبشي حسن علي11641

270سلمى هاني فؤاد محمد احمد يوسف11642

261سما حاتم علي حسن غريب11643

227.5سما عمرو جالل احمد عبده خرشوم11644

255شهد طلعت عبد الوهاب سيد محمد11645

270عهد احمد عبد الواحد عبد الاله11646

246غصون ابراهيم محمد محمد عوض11647

279.5فاطمه اسامه عبد العليم عبد11648

277فيروز السيد رمضان عبد المولى11649

260لجين كريم محمود عشري11650

276لجين هاني احمد سيد محمد11651

227ليلى مصطفى محمد علي علي النجدي11652

276.5لينا محمد السيد عطيه محمد علي11653

260.5مريم سيد ابراهيم مصطفى محمد11654

275مريم عيد مصطفى عطيه11655

240مريم محمد محمود احمد حسن11656

230مريم مصطفى عبد الواحد عبد الاله11657

248مريم وليد جاد الكريم طه محمد11658

277.5ميار وائل محمد عبد هللا المصري11659

279نور طارق عادل احمد امين11660

277نور مصطفى محمود مصطفى احمد11661

244.5نوران شريف حسين محمود شلبي11662

264.5نوران محمد عوض حسين11663

267هدايه هشام احمد سليم احمد11664

230.5هدى محمود فوزي الطيب تمام11665

آمون بورتوفيق الخاصة
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186ابراهيم احمد ابراهيم احمد علي نوح11666

160.5ابراهيم حسن بدري اسماعيل11667

146احمد حامد دردير حامد11668

266احمد حسين عيد محمد حسين11669

266احمد حمدي احمد محمد نور11670

146.5احمد محمد احمد حسانين محسب11671

175احمد محمد احمد محمود بيومي11672

272احمد محمد عبد الغني السيد احمد11673

176 من 161صفحة 



179احمد محمود سيد توفيق عطيه11674

216.5احمد مصطفى السيد محمد السيد11675

247احمد منصور ابو الحسن ابراهيم11676

174ادم محمود عطا محمود حامد11677

242اسالم احمد عبد هللا علي احمد11679

253اسالم وائل محمد يونس11680

186باسم محمد يوسف محمد11681

257بالل محمد مرجان محمد مرجان11682

159.5حسن ابراهيم هنيدي عبد الرازق11683

194حسن عثمان حسن عثمان11685

193زياد الغريب محمد محمد احمد جضوع11687

255زياد خالد احمد عزب شاهين11688

178زياد هاني محمد محمد11689

163عبد الحميد عمرو سيد جميل11691

171عبد الرحمن رزق امير عباس عطيه11692

170عبد الرحمن عابر حسنين علي محمد11693

271عبد هللا خالد محمد عبد الموجود11694

140عبد هللا سعود رشيدان رشيد المطيري11695

169عبد هللا عيد عبد العال محمدين السيد11696

192عبد هللا محمود مخلوف احمد عليان11697

177عبد المجيد احمد عبد المجيد علي11698

262.5علي ايمن محمد السيد ابراهيم عماره11700

168.5علي محمد علي حمادي علي11701

221عمار عادل انور احمد11702

174عمر اشرف محمد حسن سليمان11703

264عمر حسن احمد عبد الحافظ مصطفى11704

214عمر عبد الرحيم كامل محمد احمد11705

189عمر عطيه عبد هللا يوسف قوره11706

224عمر محمد محمد رضا احمد11707

177عمر يحيى السيد احمد بدير11709

153عمرو خالد مصطفى محمد مصطفى11710

242.5فارس اسامه مدحت عبد هللا خليفه11711

205فارس عبد الرحمن احمد عبد الرحمن11712

251فارس عمرو رضا محمد درويش11713

207.5كريم عصام محمود حسن11714

203كريم محمد عبد الرحمن حسن عبد هللا11715

272مازن مصطفى محمد محمود محمد11716

250مالك احمد محمد عبد الحميد رشوان11717

189.5محمد احمد جالل محمد محمود الحداد11718

237محمد احمد سمير عثمان مرسي11719

255محمد احمد غريب السيد بيومي11720

265محمد السيد محمد عباس مخلوف11721

212محمد انور محمد احمد محمد ابراهيم11722

170محمد حنفي علي حنفي محمود11723

265محمد طه خميس طه احمد طرابيه11725

147.5محمد عادل عبد هللا العربي عزب11726

151محمد عالء فوزي حسن11727

163محمد علي محمد علي احمد عمران11728

224محمود علي حمدي احمد مبروك11730

250محمود مصطفى محمود حنفي محمود11731

243مروان ابراهيم عبد العال السيد11732

150مروان اسامه صالح رمضان مجاهد11733

178.5معاذ احمد مصطفى محمود احمد11734

207.5معاذ وحيد محمد عادل احمد محمود11735

215مهند احمد عبد المجيد حسانين11736

235.5مؤمن علي حسن مرزوق عبد الرحيم11737

213نور الدين سمير السيد عبد الحميد11738

221هارون ايهاب هارون يوسف11739

250.5يوساب بيتر محب جميل متياس11740

246يوسف احمد صالح الدين محمد عبد11741

174يوسف احمد محمود احمد عبد11742

229.5يوسف احمد مختار محمد محمد11743

239يوسف اسامه السيد مسعد الغراز11744

211يوسف عمرو حسن محمد حسن11746
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177.5يوسف غريب عثمان احمد11747

247يوسف محمد حسن علي خميس11748

251يوسف محمد محمد عبد العزيز نصار11750

231يوسف منصور ابو الحسن ابراهيم11751

243يوسف ياسر سيد حمزه محمد11752

240اروى طارق محمد احمد11753

226اسراء اسامه رمضان ابو الحسن11754

225.5االء عبد الناصر فتحي محمد11755

214.5االء محمد ابراهيم رمضان محمود11756

153االء محمد سيد احمد محمد11757

238بسمله عالء الدين محمد سبع مجيد11758

221بسمله غريب ابو المجد السمان عبد11759

218.5بسمله مجدي امين عبد الرحمن11760

221بسمله محمد سيد علي11761

244جنا عاصم مرسي علي عبد المنعم11762

164جنا معتز شحاته محمد العناني11763

206.5جنا وليد علي متولي11764

165جنى شريف احمد جعفر درويش11766

145جويريه اسامه المهدي عبده حسن11767

147حبيبه ابراهيم جاد ابراهيم11768

199حبيبه جميل شوقي جميل ابو النجا11769

226.5حبيبه محمد جاد الرب المالح11770

267.5حبيبه مرسي ابو المجد عبد القادر11771

270دارين محمد شوقي علي علي11772

220.5دينا عمرو هارون عبد اللطيف11773

189رانا محمد محمود محمود11774

209رحمه محمد عبد المتعال حارس11775

177.5رضوى احمد احمد محمد11776

حجبرنا السيد محمود محمد11777

219.5رنا خالد علي حسن عبد الرحمن11778

193رنا مدحت محمد حجاج11779

276روان حسين فتحي احمد11780

150.5روان عوض راضي فراج النمر11781

188رودينا نبيل علي محمود علي شحاته11782

212روضه سامح حسن عطا هللا11783

264رينادا عماد محمود قبيصي محمد11784

274.5ساندرا عماد نعيم حافظ ابراهيم11785

210سلمى حماده دردير حسين11786

187سلمى صالح محمد صالح عبد هللا ابو11787

212سما اسامه خليل حسن خليل11788

154سما سراج الدين سيد حفني محمد11789

156.5سماح اسامه السيد مجلي11790

169سندس علي احمد محمد عثمان11791

160سندس محمد احمد خليل يحيى11792

211شهد خالد همداني محمد11793

245شهد محمد احمد علي احمد11794

173شهد محمد عطيه محمد11795

240.5شهد مسعد سالمه السيد11796

224عنان هيثم فتحي علي حسن11797

247فاطمه احمد محمد االحمدي الشيخ11798

257فاطمه محمد صالح محمد عبد العال11799

194.5فيروز ياسر سعيد كامل زهران11800

208لجين عبد الحميد عبد هللا محمد11801

277.5لجينا فرج محمد فرج ابراهيم11802

248لؤه احمد ابراهيم السهولي11803

176مريم السيد فرج عبد الرحمن11804

255.5مريم محمد سعد رمان سعيد11805

278.5مريم محمد عادل احمد نوح11806

224مريم وليد عبد المنعم سيد سليمان11807

270ملك بسام حسن سيد حسن الحلو11809

172ملك تامر سيد جوده مرسي11810

209.5ملك عاطف رمضان عبد النظير11811

165منة هللا شريف فتحي احمد سليمان11812

196منة هللا محمد عبده خضاري سيد11813

176 من 163صفحة 



182.5منة هللا محمود ربيع سليم11814

198منه ايمن شحاته محمد احمد11815

191.5منه محمد محمود ابو النور عبد11816

224.5مي احمد محمد حسين الشريف11817

240.5مي اشرف عبد الفتاح محمد حسين11818

254ميرنا عبد اللطيف حسن منصور11819

230.5ندى محمد كامل خليفه السيد11820

266.5نوران ايهاب فكري ابراهيم الشنيكي11821

172هبة هللا محمد ابراهيم حسن عرابي11822

227هدى ياسر محمد احمد محمود الرباني11823

207هنا مدحت محمد حجاج11824

241هيفن ماجد لمعي زكي11825

فتية اإلسالم الخاصة
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182.5ابراهيم ايمن ابراهيم خضاري11826

253.5ابراهيم عاطف ابراهيم ابو الفتوح11827

254.5احمد اسامه محمد عبد اللطيف علي11828

160احمد اشرف محمد عبد الرحيم محمد11829

235احمد حمدي سيد ابراهيم علي11830

169.5احمد سعيد ابو المجد علي جاد هللا11831

223احمد صالح مصطفى احمد11832

198.5احمد علي محمد علي محمد11833

186احمد علي يوسف عبد الظاهر عبد11834

223.5احمد محمد محمد السيد احمد محمد11835

258احمد مصطفى محمود علي مسعد11836

243اسامه حربي محمود معبد محمود11837

270.5اسالم احمد محمد محمد11838

264.5الفاروق سيد فاروق حسين11840

246.5شهاب محمد محمود محمد11841

264طارق عبد اللطيف السيد عبد اللطيف11842

275عبد الرحمن احمد سيد سويلم11843

248.5عبد الرحمن امين احمد امين حفني11844

243عبد الرحمن تامر محمد عوض عفيفي11845

225.5عبد الرحمن خالد بدوي خير11846

161.5عبد الرحمن رمضان كامل عبد المجيد11847

254عبد الرحمن طارق محمد ابو العطا11848

186.5عبد الرحمن علي عبد الهادي علي11849

179عبد الرحمن علي محمود حسن11850

221.5عبد الرحمن محمد عبد الرازق عثمان11851

275عبد الرحمن نصر محمد السيد محمد11852

271عبد الفتاح طاهر عبد الفتاح عبد11853

254.5عبد هللا خالد احمد منصور عيد11854

275عبد هللا طارق احمد عبد الجليل11855

266.5عبد هللا عبد النبي عبد هللا عبد11856

244.5عبد هللا عمرو حسن احمد محمد11857

237.5عبد هللا فيصل مصطفى محمود11858

227.5عبد هللا مصطفى احمد علي عثمان11859

185.5علي ايمن علي احمد كمالي11860

191علي محمد ابو الحمد طايع محمد11861

263.5علي وائل علي محمد عطيتو11862

178عمار عبد الفتاح السيد محمد11863

228.5عمار ناصر ابراهيم عوض علي11864

263.5عمر امبارك فرج احمد دردير11865

265.5عمر سليم عبد العظيم محمد االمين11866

234عمر محمد طه محمد عبد الغني11867

211.5كريم تامر احمد محمد فراج11868

194ماذن السيد محمد احمد11869

268.5محمد ابراهيم ابراهيم طه11870

230محمد احمد صالح امين حامد11871

203.5محمد احمد صديق علي11872

272محمد احمد عبد الرحمن عبد الحليم11873

279محمد احمد محمد احمد مرسي11874

164محمد اشرف عبده عبد المقصود11875

176 من 164صفحة 



232.5محمد خالد محمد علي موسى11876

261محمد رأفت رمضان توفيق11877

215محمد طارق محمد عبد الرحيم11878

274محمد عادل صابر احمد11879

277محمد علي عيسى علي11880

177.5محمد عماد فتحي عبد العزيز قنبر11881

254محمد عماد محمد محمد حسن11882

263.5محمد غريب احمد علي عبد العال11883

159.5محمد مجدي محمد جوده11884

259.5محمد محمود كمال محمود خلف11885

275محمود مجدي عبد الغفار محمد رجب11886

205.5محمود هاني محمد مسعود فرج11887

165.5مروان رمضان محمد محمد محمود11888

254.5مصطفى محمد مصطفى طه عليان11889

236.5معاذ محمود سعد محمد خليفه11890

234.5ياسين حسين صالح حسين صالح11891

253يوسف الغريب ثابت محمد الغريب11892

271يوسف خالد خليفه ابراهيم صيام11893

272.5يوسف سامح ابو المعاطي محمد ابو11894

221يوسف شوقي مرسي عبد الرحمن11895

241.5يوسف محمد عبد الحميد عبد النعيم11896

265يوسف ناصر ابراهيم عوض علي11897

254.5يونس غريب عطا محمد11898

272.5اروى محمد سيد رمضان11899

275استبرق عالء رشدي امين عثمان11900

267.5اسراء سمير عبد الجيد بليله11901

266اشرقت سمير السيد ابراهيم11902

254االء احمد عبد الشكور احمد11903

255.5االء محمد مصطفى احمد11904

251.5انجي اشرف حسن محمد محمدين11905

244ايه جبريل مصطفى علي11906

237بسمه سعيد علي سعيد11907

251تسبيح محمود احمد محمود محمد11908

271تسنيم ايمن مهران راشد11909

250جنات محمد سليمان علي سليمان11910

239.5جنه فرج محمد عبد هللا11911

245.5جنى احمد السيد المهدي11912

242جنى مدحت محمود علي عمر11913

216.5حبيبه ابو النجا محمد احمد11914

248.5حبيبه خالد عبد الفتاح دردير11915

250حبيبه عبد السالم ابراهيم مرسي11916

269حبيبه عبد الاله بدري كامل11917

276.5حبيبه غريب سيد احمد حساني11918

259حبيبه وليد احمد سعيد11919

266.5حنين عبد الغني مصطفى ابو زيد11920

276.5خديجه عبد هللا كامل سيد11921

274خديجه محمد اسماعيل محمد محمد11922

232خديجه محمد السيد عبد الباسط11923

213رحمه احمد حلمي احمد عبد الرحمن11924

190رحمه جمال اسماعيل عبد الظاهر11925

235رحمه حسين صالح محمد حسن11926

266رحمه عبد السالم عبد الحميد عوض11927

278.5رحمه محمد ابراهيم محمد ابراهيم11928

271.5رحمه محمد علي عبد هللا شاهين11929

268.5رقيه حامد غريب عبد هللا11930

241رهف عياد سالم دخيل11931

194.5روان احمد جميل عبده محمد11932

276.5روان حسن عبد العال جالل11933

259.5روفيده محمد السيد رفاعي محمود11934

262روميساء عبد العزيز لبيب حسين بطل11935

278.5ريتاج احمد ابو الحسن بركات11936

251.5ساره احمد عبد الفتاح احمد مصطفى11937

241.5ساره السيد عبد الحميد احمد البرلسي11938

247ساره محمد عبد الرحمن باشا11939

176 من 165صفحة 



235.5سلسبيل احمد محمد عبد هللا احمد11940

278.5سلمى حمدي علي علي مهيا11941

276.5سلمى عبد الرحمن صالح محمود11942

276.5سما احمد سمير ابو الوفا11943

261سميه رأفت محمد عبد النظير عبد11944

241سميه مصطفى عبد الحميد محمد11945

218سندس سمير حسين باشا شحات11946

266.5سندس عيد محمد محمد11947

266سندس محمد حسن محمد اسماعيل11948

234.5سندس وليد حسين ابراهيم معوض11949

262.5سهيله عالء محمد عبد المجيد11950

266شهد ابراهيم فكري عباس11951

273شهد امل يوسف حسن11952

252شهد عبد الرحمن اسماعيل محمد11953

278.5شهد محمد احمد حسن11954

262شهد محمد حسن احمد محمد البصيلي11955

267ضحى محمود محمد علي موسى11956

253.5عائشه جمال عارف محمدين11957

275عال غريب علي محمد11958

205.5غيداء محمد ناصر محمد عشري11959

233.5فاطمه ابراهيم السيد محمد خليل11960

279.5فاطمه اشرف محمود محمد11961

265.5فاطمه عادل عاطف احمد11962

254.5فاطمه محمد جمعه السيد ابراهيم11963

264.5مروج محمد مصطفى علي منصور11964

274.5مريم ابو بكر حسين علي احمد11965

278.5مريم حسني الدردير موسى محسب11966

272مريم خالد زكريا محمد11967

255.5مريم عبد العظيم محمود عبد العظيم11968

264مريم قدري عبد هللا عبد الغني محمد11969

229.5مريم ياسر عبد الجواد احمد عبد11970

254ملك احمد عبد السالم محمد محمود11971

270.5ملك اسامه محفوظ احمد عبد العظيم11972

275.5ملك ناصر سليم احمد11973

196منة هللا اسامه جابر قاسم احمد11974

229منة هللا عالء الدين اسماعيل محمد11975

252منه اشرف محمد بكري محمد11976

260.5منه ايمن احمد عبد المطلب الشاذلي11977

239منه فتحي عبد الغفار زيد فرج11978

165.5موده مصطفى يوسف رشوان السيد11979

267مي احمد احمد محمد علي11980

275.5ندى ابراهيم سيد ابراهيم11981

228ندى محمد كمال محمد علي محجوب11982

271نهى محمد عطيه الشحات ابراهيم11983

212نور محمد غريب درويش مصطفى11984

163.5نورهان احمد ابراهيم شعبان11985

278.5هاجر تامر محمد عبد الحميد محمد11986

274.5هاجر محمد محمد سيد احمد11987

272.5هنا عبد الحليم ادم حسين11988

274وعد محمد صابر محمد11989

256ياسمين فكري سعد فكري سنوسي11990

274.5ياسمين هيثم صالح طه محمد11991

264.5يسر محمدي غريب عباس شاذلي11992

229يمنى احمد محمد احمد حسن11993

266يمنى صابر رضوان محمد11994

275يمنى محمد عبد المنعم عبد الرحمن11995

253.5يمنى محمد يوسف حسن11996

هيئة قناة السويس الخاصة
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269.5ابراهيم حسن عبد هللا حسن محمود11997

276.5احمد اسالم احمد عبد هللا ابراهيم11998

276.5احمد سيد عويس السيد فراج11999

264.5احمد شريف عبد الوهاب محمد12000

176 من 166صفحة 



241.5احمد عصام محمد عبد العزيز محمود12001

251.5احمد عالء محمد حسين رشوان12002

247.5احمد وائل محمد سليمان سليمان12003

247.5ادهم ايمن اسامه خليل12004

189.5ايمن امين امين احمد12005

271.5باسم محمد احمد اسماعيل محمد12006

271.5بوال جاد جندي رميس12007

270جاسر عمرو عوض البسيوني12008

272حازم محمد سيد مختار توفيق12009

223حسام محمود حسن محمد محمدين12010

250.5حسن احمد حسن محمود عوض12011

261زياد عبد الحميد ضوي محمد12012

235زياد عمرو عبد الحميد خلف12013

218.5زياد هاني عوض البسيوني اسماعيل12014

221سيف الدين محمود جمال الدين محمد12015

196سيف ايمن سيد عبد العزيز12016

276.5شريف ايمن يوسف حسن علي12017

249عبد الرحمن توفيق سمير توفيق12018

195عبد الرحمن حسام فؤاد السيد12019

253عبد الرحمن محمد محمود احمد سعيد12020

272عبد هللا غريب جوده مصطفى خليل12021

275علي احمد ابراهيم الدسوقي عبد12022

273علي حامد علي سيد صيام12023

269علي عاطف ابو الفتوح اسماعيل عبد12024

264.5عمر اشرف حسن محمد عطيوه12025

229.5عمر السيد السيد هندي12026

261عمر عاطف حلمي السيد ابو المجد12027

248عمر عبد السالم محمود عبد السالم12028

230عمر عوض فتحي معوض12029

235.5عمر محمد حسن سليمان سليمان12030

240عمر محمد وجدي محمد غزالي12031

271عمر مصطفى محمد السيد عبد الناصر12032

273.5عمرو عبده محمود يوسف محمد12033

271كريم محمد سعيد عبد الخالق عبد12034

250لؤي احمد سعيد محمود البططي12035

277مازن المدثر نور الدين احمد محمد12036

273مازن عبد الحميد مصطفى ابراهيم12037

276مازن غريب محمود حسين حسن12038

272.5مازن محمد عباس محمد12039

266مازن ياسر حسين محمد12040

266محمد اشرف علي السيد احمد12041

261.5محمد اشرف همام احمد12042

240.5محمد جهاد احمد عبده امام12043

248محمد رامي صالح كمال احمد12044

273.5محمد شريف السيد محمد الغريب12045

238.5محمد عبد العزيز علي عبد الحق12046

258محمد فطيم فاروق محمد ابو بكر12047

223محمد محمود السيد محمود كريم12048

176محمود احمد خير اسماعيل12049

250محمود احمد محمود محمد علي12050

235.5محمود حسن حسين محمد احمد12051

278محمود طارق عبد الحميد متولي12052

224.5محمود عصام محمد حسانين12053

275.5مروان احمد جمعه علي12054

219مصطفى محمد نجيب حامد احمد توما12055

218مهند احمد عبده احمد12056

189.5مهند تامر عبد العزيز علي12057

271وهيب اسحق بركات اسحق طنيوس12058

176يوسف محمد صالح الدين محمد12059

241يوسف محمد محمود حسانين عوض12060

265يوسف محمد مصطفى عبد المنعم12061

216.5الينا ايوب يعقوب اندراوس ابراهيم12062

274اميره رمضان مصطفى رمضان12063

261بسمله احمد محمد محمد حسن12064

176 من 167صفحة 



255بسمله محمد ضياء الدين محمد عبد12066

273بسنت حمدي مصطفى رمضان مرسي12067

273جنا احمد عبد العظيم محمد محمد12068

190.5جنا محمد احمد علي12069

246جنه سامح محسن علي محمد رشيد12070

235.5جنى خالد احمد محمد عصران12071

276جنى محمود بكر علي قلقيله12072

245.5جودي احمد حمدي احمد محمد متولي12073

247.5حبيبه حسن عبد الفتاح محمد12074

205حبيبه غريب محمد سعدون حسن12075

235.5حنين حامد محمد علي12076

240دعاء محمد عز الدين عبد هللا احمد12077

277.5رندا بدر حسين ابراهيم سلطان12078

261.5روان سعد محمد عبد الهادي محمد12079

263روان محمد يحي سعد12080

145روان مصطفى حسن السادات احمد12081

154روان مصطفى محمد عيد عطيه12082

242رودينا احمد دردير ابراهيم علي12083

274رودينا اسالم محمد محمد12084

175رودينا جمال خليل اسماعيل خليل12085

275رودينا حسام الدين ابراهيم عبد السيد12086

267رودينا مجدي محمد محمد محمد12087

217رودينا وليد محمد عبد الفتاح12088

243ريموندا روماني فتحي شهدي جابر12089

267ساره احمد محمد عبد المقصود12090

267.5ساره حسام الدين محمود محمد12091

232ساره عادل جالل محمد محمد نصر12092

237سالي محمود سامي محمود12093

249سلمى احمد محمود محمد خليل12094

221سندس سيد عبد الرحيم علي صالح12095

257شهد السيد علي احمد عمر12096

277.5عهد وحيد خلف عبد العال حسنين12097

272فاطمه محمد خير اسماعيل12098

216.5الرا محمد صفوت محمد12099

268المار محمد السيد العربي محمد12100

270لؤه علي احمد احمد حسن12101

260ليلى امام جالل السيد غريب12102

247مروه عبده محمد غريب عبد القادر12103

267مريم السيد الدسوقي محمد ابراهيم12104

244مريم زكي محمد زكي محمد الحناوي12105

228ملك عبد السالم محمود عبد السالم12106

242ملك عبده محمد غريب عبد القادر12107

202.5ملك محمد احمد عبد اللطيف احمد12108

272ملك مرزوق سيد عبادي احمد12109

234.5ميرنا عادل حسن محمد الهندي12110

267نور محمد ابو الحسن محمد حسن12111

276نورهان وليد احمد مصطفى حسين12112

265ياسمين احمد حسن عبد هللا السيد12113

257ياسمين عربي حزين حمدون12114

204.5ياسمين محمود محمد احمد12115

156ياسمين هشام حنفي محمود هاشم12116

اللغات اإلسالمية الخاصة الجديدة 
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233.5ادهم محمد ابراهيم فرج عبد الرحيم12117

236.5حازم محمود عبد الغني جاد الرب12118

232عبد الرحمن خالد بيومي حسانين12119

274عمرو امين احمد امين مصطفى12120

256عمرو وائل فاروق عبد اللطيف مهدي12121

232كريم سامي سيد احمد محمد رشوان12122

257محمد احمد محمد احمد سيد احمد12123

264.5معاذ محمد غريب مرسي بدير12124

239معاذ وائل محمد عبد الراضي احمد12125

250يوسف محمد سعد يوسف12126

176 من 168صفحة 



277.5ايسن محمد علي عبد الرحمن عبد12127

219.5بسمله هيثم خليل الهادي اسماعيل12128

270جومانه حاتم عبد النبي محمد عبد12129

257حبيبه طه يوسف يونس محمود12130

186.5حبيبه علي عمر محمد12131

208حبيبه وائل عوض ابراهيم الريدي12132

232ريم ياسر عبد الهادي محمد حسن12133

224عائشه احمد حماده عبد السالم جاد12134

213كنزي غريب محمد محمد عبد المنعم12135

223.5ملك احمد محمد حسن احمد عسكر12136

208ملك محمد تاج الدين محمود نور12137

265.5مها سيد محمد خطاب عيسى12138

262هنا خالد احمد علي حسن12139

(عربي  )سويس هيلز الخاصة 
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

211احمد عمرو محمد عبد السالم جاد12140

212عمرو خالد محمد علي12141

218محمد عبد العظيم احمد طه12142

154مهند محمد غريب احمد محمد12143

239.5رحمه ياسر رمضان عبد العزيز12144

268سلمى خالد سليمان محمد12145

266سمر حسين عياد جمعه نصار12146

251سهيله هاني حمدي عثمان عبد الجواد12147

236نور هاني عطا هللا محمد12148

(لغات  )سويس هيلز الخاصة 
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

275احمد عصام محمد عبد هللا علي12149

230اياد وليد رمزي عثمان مرسي12150

218عبد الرحمن علي حامد علي حامد12151

269علي محمد علي السيد12152

198عمر محمد حسن السيد حنفي12153

262مازن احمد غريب مرسي السيد بدير12154

267محمد علي جوده علي عيسوي12155

274ياسين محمد مهدي موسى مهدي12156

166.5يحيى احمد فكري حسن ابراهيم12157

219.5يوسف احمد زمقان مرعي12158

272.5بشرى شريف عادل محمود محمد12159

270.5حال محمد محمد عبد المنعم ابراهيم12160

241.5رجاء محمد سامي حامد12161

253شادن كريم غريب محمود عبد هللا12162

212علياء وائل علي حسن شعبان12163

267فريده عماد محمد السيد يوسف12164

270.5لمي محمد لطفي حسين عبد الخالق12165

269مريم محمد محمد عبد الستار ابراهيم12166

262.5هنا محمد احمد حامد احمد12167

274يوستينا امير باسيلي جندي سمعان12168

(عربي  )اللغات اإلسالمية الخاصة 
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

255احمد بهاء حسين حمزاوي محمد12169

243.5احمد وليد سعيد علي حسن12170

265اسر اسامه سيد احمد مصطفى خاطر12171

194جالل ابراهيم شحات ابراهيم علي12172

221حمزه احمد محمد الهادي محمد ربيع12173

251زياد اسامه ابو زيد عبد السالم محمد12174

175سالم محمد سالم محمد شاهين12175

262سيف اشرف ابو زيد عبد السالم12176

270سيف الدين ماجد علي عبد الاله12177

268عمر محمد امين عبد الخالق12178

224عمر ياسين محمد ياسين12179

188.5مازن حسين رجب سعد12180

176 من 169صفحة 



192محمد اسامه عبد الحميد علي نوار12181

260محمد ايمن محمد امين12182

258محمد علي احمد محمد احمد محرم12183

245محمود حسين محمود حسين حسن12184

183مهاب السيد محمد عبد الرازق غنام12185

187يوسف احمد غريب احمد محمد12186

236يوسف السيد صالح محمد محمود12187

189يوسف محمد السيد احمد السيد12188

206العلياء احمد بن بيال احمد محمد12189

269اميره محمد محمد السيد ابراهيم12190

271جومانا ياسر محمد عبد الرؤوف12191

238.5حبيبه هاني محمود صبره12192

198حنين غريب محمد عزب فرحات12193

268رزان ايهاب امين محمد احمد ونس12194

216غاده عالء سيد علي12195

256فاطمه وائل علي محمد الديدي12196

252فريده معتز محمد شطا محمد سليمان12197

273كنزي اسامه ابو زيد عبد السالم محمد12198

260كنزي غريب محمود محمد12199

262لجين امجد ابو بكر علي محمد12200

211مريم عمرو محمد السيد محمد علي12201

155مريم محمد مبارك محمد محارب12202

276ملك خالد نجار محمد مصطفى12203

255هيدي اسماعيل محمد اسماعيل عبد12204

(لغات  )اللغات اإلسالمية الخاصة 
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

256.5ابراهيم ايمن ابراهيم محمد احمد ابو12205

250.5ابراهيم ايهاب ابراهيم السيد12206

208احمد حمدي زكريا عبد الاله عارف12207

248.5احمد خالد علي النجدي12208

270احمد سامي السيد عبد الحافظ12209

237.5احمد عادل مختار فهيم محمد12210

278احمد مجدي محمود صقر صقر12211

276.5احمد محمد عبد القادر محمد موسى12212

258.5احمد مصطفى احمد مصطفى محمد12213

271ادم اسالم احمد عبد العزيز احمد12214

273انس محمد عبد الرازق علي مصطفى12215

184.5بشار صبري عثمان علي عثمان12216

249.5جالل محمد جالل ابو زيد احمد12217

245.5حسام الدين محمد رشاد احمد علوش12218

212.5حسن رجب فاوي محمد علي12219

152سعد محمد سعد محمود12220

265عبد الرحمن احمد عبد الحي احمد12221

206.5عبد الرحمن هشام احمد عبد هللا12222

272.5عبد هللا احمد السيد احمد السيد12223

219.5عمر اشرف كمال محمد نصار12224

250.5عمر امين فوزي امين علي ربيع12225

222فهد محمد سمير حسان معوض12226

269مازن اسامه عبد هللا السيد قنديل12227

218محمد ايهاب محمد السيد محمد خضر12228

276محمد سعيد فتحي زكي محمد12229

225محمد صالح الدين محمود محمد فرج12230

208.5محمد قناوي ابراهيم محمد احمد12231

226محمد وائل صالح يوسف طنطاوي12232

262.5محمود محمد محمود شرقاوي احمد12233

259.5محمود وسام محمود عبد النبي12234

234.5محمود يوسف محمود يوسف رشوان12235

260.5مروان جابر محمد محمد عبيد12236

271مروان حازم سيد محمد سيد سليمان12237

268.5مروان خالد مسعود عبد الحميد12238

277مروان مجدي محمد حسنين الشبراوي12239

257.5مصطفى ابو زيد مصطفى ابو زيد12240

231.5مصطفى احمد مصطفى امين12241

176 من 170صفحة 



238مصطفى خالد مصطفى حامد الكيكي12242

269مؤمن احمد السيد عبد المنعم فايد12243

206.5ياسين محمد عبد المنعم محمد12244

261يحيى سعيد يحيى سعيد مصطفى12245

234يوسف ابراهيم محمد ابراهيم12246

266يوسف احمد جالل احمد12247

255يوسف تامر سعيد احمد محمود12248

208يوسف محمد عبد الحكيم توفيق عبد12249

251جانا محمد انور عبد الحميد ابراهيم12250

236جانا محمد محمود محمد محمود12251

275جمانه اسامه احمد محمدين محمد12252

194.5جنا احمد عبد العزيز محمود12253

259جنا محمد جابر محمد حسين12254

272جنى ابراهيم شعبان عبد المنعم احمد12255

256جنى مصطفى احمد محمد منصور12256

254.5جودي محمد عباس عبد الهادي عزام12257

244.5جودي محمد مسعد السيد رواش12258

266.5حبيبه احمد علي محمد12259

277حبيبه عمرو صالح عبد هللا حماده12260

271حبيبه محمد مصطفى كمال حسن12261

256.5حنين محمد عاشور عبد العزيز12262

239رحيل وليد فوزي غريب جمعه12263

220.5روان جمعه سمير عبادي عبد العاطي12264

238.5روان عماد محمد عطا حسين عبد12265

256رودينا مصطفى عبد المنعم علي12266

216ريتاج تامر امين صالح امين12267

259ريتاج خالد نصر الدين محمود علي12268

238ساره احمد حسن موسى عبد الحميد12269

270سجى احمد سليمان محمد سليمان12270

171.5سلمى احمد محمد حسين عبد المجيد12271

210سما هاني سري حسين محمد12272

276شهد عماد الدين محمود عكاشه12273

246شيرين محمد عبد الرحمن محمد12274

244.5عاليه اشرف ابو السعود مصيلحي12275

238.5عايده اسامه يحيى الكيال12276

263فاطمه محمد احمد علي12277

223.5فيروز محمد حسن حسن12278

227لي لي محمد احمد عبد العاطي بهنسي12279

272.5مايا ابراهيم ابو السعود ابراهيم السيد12280

262مريم محمد عادل علي السيد ربيع12281

219.5مريم محمد محمود احمد غراب12282

259ملك احمد كامل محمد السيد12283

261ملك سامح بدر الدين خليل ابراهيم12284

246ملك محمد احمد عبد العزيز محمود12285

262ملكه رامي محمد علي يوسف12286

270.5ميار سعيد عبد الغني جاد الرب12287

248.5نادين هاني محمود محمد مختار12288

254.5ناديه صالح الدين عبد المنعم حسن12289

229.5نانسي ياسر سالمه محمد داود12290

272.5نور احمد مصطفى حامد الكيكي12291

264نور اسامه عزت السيد محمد الشاعر12292

242.5نور شريف علي محمد علي ابو العال12293

234.5نور صبري عباس علي12294

246نيروز محمد احمد عبد المنعم عبد12295

257هدى سمير حمزه حسن شلبايه12296

235هنا فرج ابراهيم فرج عبد الرحيم12297

257.5هنا ناصر عارف محمد عبد هللا12298

طالئع المستقبل الخاصة 
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264احمد عادل السيد محمد علي البسيوني12299

269احمد عادل محمد محمد فرج12300

268احمد محمد عبد العظيم محمد العباسي12301

224احمد مصطفى عادل مصطفى عبد12302

176 من 171صفحة 



257احمد ورداني عبده ورداني12303

271ادهم سمير اسماعيل محمد حسين12304

239ادهم عاصم محمد عصمت حبيب12305

194.5ادهم محمد فتحي محمود علي12306

276.5انس غريب علي محمود علي احمد12307

274.5انطون جورج وديع حسيب12308

264.5بيتر ايهاب ايوب يوسف غالي12309

278حسين احمد حسين احمد حسين12310

263.5خالد ياسر احمد دسوقي12311

252.5زياد احمد حلمي سيد راشد12312

259زياد احمد رضا محمد الرخاوي12313

236.5زياد احمد محمد عبد الرحيم محمدين12314

258زياد محمد رضا عبد الحميد ادريس12315

271.5سيف محمد بكري علي خليل12316

257عبد هللا بدوي محمد بدوي12317

232عبد هللا عماد الدين محمد حسن عبد12318

276.5علي الدين رامي محمد محمود محمد12319

254علي محمد عبد الكريم محمد بريك12320

214عمر محمود سعيد محمود عبد المنعم12321

279كيرلس روماني راشد نادر بطرس12322

253محمد رفاعي حسن رفاعي12323

260محمد محمود عباس محمد12324

253.5محمود احمد معوض محمد هيبه12325

221مصطفى محمد ياسر منير انور عبد12326

241.5مصطفى وائل يسري بيومي علي12327

246.5مهند محمد احمد علي حسن12328

279يوسف ايمن محمد عبد الصبور12329

186.5يوسف محمد هشام احمد ابراهيم12330

277اروى محمد احمد محمد حماد12331

244.5االء احمد محمود عبد الرحيم12332

257.5بسمله احمد علي يسري محمد ابو12333

273جنى شريف محمد كمال الدين محمد12334

192.5جودي مصطفى محمود السعدني12335

241حبيبه حسام الدين ابراهيم السيد12336

176رانيا احمد السيد حسين عبد الرحمن12337

279رنا اشرف محمد قرني12338

275رنا سعيد فكري عبد المنعم حمدان12339

225ريتاج رأفت محمود عوض عفيفي12340

272سجود هشام ابو الحسن علي عبيد12341

254سلمى اسامه رشاد عبد العظيم محمد12342

271سلمى محمد رمضان حسني احمد12343

259.5سما مجدي محمد احمد علي فرج12344

273سندس محمد السيد ذكي الحناوي12345

241شهد ايمن فتحي محمد عبد الهادي12346

275.5شهد سعيد محمد علي حرفوش12347

258فريده عصام الدين رشدي علي12348

279فيروز احمد فؤاد محمد محمد عيسوي12349

254كنزي عبده ابراهيم عبد الرحمن12350

277لي لي هاني سامي كامل باسيلي12351

180ماجده محمد محمود عبد النبي محمود12352

279ماريا جورج وديع حسيب اسطفانوس12353

266.5مريم علي حسن علي احمد12354

278مريم مصطفى التميمي عبد العال12355

241مريم وائل حمدي عثمان عبد الرحيم12356

276ميرام هيثم كامل محمد شلبي12357

221.5ميرنا ايهاب حسن السيد فراج12358

185هدى احمد عبد القادر صابر رفاعي12359

278.5هنا خالد رأفت عبد الرشيد12360

249.5ياسمين سيد رفعت السيد12361

منازل التعاونيات بنون
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170ابراهيم عبد الراضي عبد الاله حسين12388

164ابراهيم عبد الفتاح السيد احمد12389

176 من 172صفحة 



151بولس عفت سليمان فلتس12390

153حسن سيد حسن احمد12391

162دسوقي محمد صالح ابراهيم12393

154سامي محسن عبد اللطيف عبد النعيم12395

156مجدي احمد عبده سليم12399

170.5محمد عبد النعيم عبد المجيد عبد12401

منازل طارق بن زياد بنون
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183احمد محمد جعفر مصطفى12402

153اشرف مصطفى غريب محمد12403

177سيد حسن علي احمد12404

163.5عبد الرحمن احمد محمد علي محمود12405

169عبد الرحمن السيد غريب محمود12406

160.5عبد الرحمن سيد علي حسانين12407

158عبد العزيز عماد الدين جمعه فرج12408

173.5عبد هللا مجدي راشد السيد حسين12409

175عبد هللا محمد عبد السالم محمد عبد12410

189.5عالء طنطاوي السيد محمد12411

178عمر عماد محمد عبده جادو12412

180محمد رضا السيد ابراهيم محمد12413

154محمد مسعد محمد عبد الحميد12415

منازل محمد فريد المشتركة
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163.5احمد عبد العظيم احمد محمد12418

197.5ايمن سعيد خليل حامد12419

193.5بدر عبد الرحيم سويلم سالمه12420

169حافظ حسن محمود محمد حسين12421

177.5طارق ابراهيم محمد الشاذلي12422

165محمود غريب عبد النبي غريب12431

159محمود محمد ابراهيم محمد12432

159محمود ناصر محمود محمد12433

173محمود هاني احمد محمد12434

160.5ياسر ابراهيم فرج سعيد12435

213ايه احمد محمد عبيد12436

170فاطمه سليمان عبد الرحيم محمد12439

166فاطمه عبد الرءوف عبد العزيز محمد12440

187ناديه احمد مرسي محمد12441

186.5هدى حمدي رمضان محمود محمد12442

منازل منشية الرجولة المشتركة
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171.5ابراهيم محمود ابراهيم محمد12443

164.5احمد اسماعيل امبارك اسماعيل12444

170.5اسماعيل شعبان اسماعيل محمود12445

170.5زياد حمدي محمد علي12447

165عبد الرحمن رجب محمد اسماعيل12448

166عالء ابراهيم سيد محمد السيد12449

174.5محمد فرج سيد قناوي12450

162محمود غريب محمود محمد12451

148هشام عادل هاشم صابر12454

164ياسر اسامه احمد نصر هللا12455

162يوسف خالد احمد محمد12456

منازل السيدة عائشة بنات
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

140ايه اشرف عبد المحسن سيد احمد12459

141دنيا محمد السيد محمد جراوي12462

141دينا حسين السيد حامد12464

154رقيه ابراهيم ياسين سالم12467

141سحر محمد عباس عوض12468

176 من 173صفحة 



142سهيله محمد منير محمود زيدان12469

145.5شهد محمود زيان محمود12473

159كوثر محمد لطفي عبد العال12475

214مريم مؤمن عبد الاله حسين12476

164مي محمد عبد الصالح سعيد12477

163مياده ناصر حمدان احمد12478

164ناهد عباس محمد حامد12479

160ندا محمد غريب علي12480

160نورهان عبد الناصر ابو الحسن12481

205هبه مصطفى هاشم علي12482

178هدى علي عبد العليم علي12483

منازل احمد زكي بنات
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

153اسراء سيد ثابت محمود محمد12485

145.5ايناس محمد صابر محمد12488

178بسنت محمد عبد الفتاح علي12489

154دنيا ناصر محمد عبد الحليم12490

160رحمه حمدي عبد العزيز حسب12491

169ريهام ابراهيم السيد ابراهيم12492

165ريهام ماهر علي مرزوق رزق12493

165فاطمه يوسف معله احمد12495

155ندا احمد محمد فهمي محمد12497

منازل صفيه زغلول بنات
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

187.5اسماء حسن محمد حسن عوض هللا12499

168اسماء عاصم البكري احمد12500

185ايمان فرج محمد علي12501

164جواهر مصطفى ثابت عبد الحميد12502

165حنان محمد هراس عوض12503

190.5روان عبد المطلب صبحي عبد12504

179ساره شهاب الدين احمد طه12505

169.5ساميه ابراهيم حسن حسن12506

196شيماء سيد عبد اللطيف ابو حامد12507

180صابرين اسماعيل محمد سالمه12508

177قمر نصر ابراهيم عمر12509

197مروه ابو الفضل كمال كمال الدين12510

163هبه محمد علي عبد العزيز12512

منازل بور توفيق المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

151مروان احمد سالم محمد12513

164مهند محمد محفوظ خليفه سعد12514

192.5ياسين مرسي فتحي صالح12516

184ايمان سالم محمد محمد12517

191ايه عبد الهادي رمضان12518

181برديسا محمد بهاء الدين محمد امين12519

143زينب السيد عبد الحكيم احمد عليان12520

153سيده احمد عبد ربه محمد12521

165مريم زكريا محمد علي احمد12523

180ملك احمد سالم محمد12524

204.5نيره طارق جالل محمود12525

191هانم محمود محمد حسن عماره12526

منازل زيد بن حارثه بنات
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

199جيهان علي عبد العزيز علي12527

185.5خضره غريب سالم متولي12528

204رضا رمضان عبد الغني حسين علي12529

223شاديه حمدين عبد الغني الغريب12530

177صفاء بدري مصطفى طه12531

176 من 174صفحة 



162.5عواطف شعبان فهمي عبد الرازق12532

185فاطمه غريب عبد العاطي اسماعيل12533

180فاطمه نصر فتوح بيومي12534

189الميس احمد ابراهيم منصور علي12535

190ملك عربي بكري احمد12536

154منة هللا علي حسن علي12537

166هايدي بدر غريب بركات12538

منازل عمر مكرم بنون
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

155.5احمد احمد السيد تمام12539

161.5احمد رمضان بخيت احمد12540

199جابر شريف ربيع عبد التواب12541

177حسام علي عبد الحميد حسين12542

168.5حمدي فوزي اسماعيل محمد12544

184.5طارق علي عبد اللطيف حسن12545

169عبد الحميد السيد عبد الحميد12546

151.5عبد هللا السيد مصطفى عبد المنعم12550

155.5عبده محمد عبد الرحيم طلب12551

169.5علي عمر محمود عمر علي12553

176عيد عبد المنعم مصطفى جوهر12554

188.5غازي سالم رفيع سالم12555

181محمد ابراهيم احمد موسى12556

190.5محمد طاهر ابراهيم احمد12557

173.5محمد عبد هللا عبد العزيز محمد12558

190.5محمد غريب امين السيد12559

168محمد نظمي احمد يونس12561

172.5محمد وليد خليل ابراهيم12562

172.5مراد كامل فتحي سيد احمد12563

153مصطفى سيد صبري السيد12564

175.5مصطفى محمود احمد حامد12565

276يوسف بشير عبد الحميد محمد عبد12566

منازل احمد رمضان ينون
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

153احمد عواد صديق محمد12569

185احمد محمد احمد عبد الرحمن علي12572

149اسامه وائل سالمه علي12574

160جرجس اشرف غالي مشرقي12577

174حسن سيد عيد احمد12578

148طارق محمد محمود عبد الرازق12579

152عبد هللا عطيه خليل سالم12582

158عمر صالح حسن احمد12583

155عمرو محمد سعيد حسن بشير12584

156فتوح سعد ابو الفتوح احمد صالح12585

184محمد اسامه عبد الهادي احمد12586

159محمد حسين محمود حسين12587

153.5محمد سمير فهمي علي12588

185.5محمد صابر حسن محمد حسنين مكرم12589

151.5محمد ناصر محمد عطا12590

152محمود سيد سيد احمد محمد12591

168.5هشام عبد هللا محمد عبد هللا12592

160.5يحى محمد مصطفى شحاته12594

منازل عبد المنعم رياض المشتركة
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المجموع الجلوس االســــــــــــــــــم 

147ايمان محمد عبد الرحمن محمد رجب12595

141منة هللا خالد محمد محمد12598

141مي احمد عزب عبد هللا12599

176 من 175صفحة 
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