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 يناير 11122013209525ندا دمحم عراقي رشاد دمحم1

 يناير 15122013169525شمس دمحم السيد متولى2

 يناير 2312201389525نور ياسر عادل جوده3

 يناير 11201409525أحمد مصطفى ابراهيم عامر 4

 يناير 11201409525راما حمدى عبدالرحمن أحمد طريح5

 يناير 11201409525مازن أحمد هندى جودة6

 يناير 1712014148525جمال سعد زكريا دمحم7

 يناير 271201448525اروي عبد هللا عبدالرازق نور 8

 يناير 422014277525دمحم هيثم احمد عادل رمضان الصادق9

 يناير 422014277525منه هللا هيثم احمد عادل رمضان الصادق10

 يناير 1422014177525كمال دمحم كمال دمحم امين نوار11

 يناير 332014286525سما اسالم عبد السالم سالم12

 يناير 532014266525عبدهللا عبدالبارى عبدهللا عبدالبارى13

 يناير 932014226525حبيبة دمحم جمال سيد احمد دمحم بدر 14

 يناير 303201416525حبيبه طارق دمحمالسيدحسان15

 يناير 254201465525دمحم أيمن كمال عبد الواحد16

 يناير 752014244525سلمي احمد دمحم رضا عبد المجيد17

 يناير 1652014154525على دمحم السيد فرج اسماعيل18

 يناير 362014283525آدم جودة كرم جودة19

 يناير 1082014211525رودينا مصطفى هنداوى ابراهيم خاطر20

 يناير 1582014161525أيسل محمود أحمد جودة عثمان21

 يناير 2082014111525سميه دمحم احمد حسانين عبدااله22

 يناير 19201401525فريده دمحم منير عبدالوهاب23

 يناير 1892014130525عبدهللا دمحم مصطفى عبدالعزيز دمحم24

 يناير 2092014110525سما عمرو صابر دمحم علي 25

 يناير 110201400525مالك ممدوح عبدالحميد عبداللطيف26

 يناير 110201400525عبدالناصر حموده زكى الصادق27

 يناير 110201400525فارس حموده زكى الصادق دمحم28

 يناير 121020141911425مازن محمود مصطفي عبد الفتاح29

 يناير 1112014011425ريتال محمود دمحم صبره30

 يناير 51120142610425مالك دمحم سعيد عبدالمعطي31

 يناير 71120142410425ملك دمحم خالد بندارى السيد32

 يناير 29112014210425أروى حازم علي طه جادهللا 33

 يناير 29112014210425اياد دمحم السيد أحمد جاب هللا34

 يناير 12122014199425رغد إبراهيم فؤاد إبراهيم دمحم على35

 يناير 612015258425جاسمن عمرو دمحم ابراهيم36

 يناير 1512015168425ريماس دمحم عبدالفتاح جودة ابراهيم37

 يناير 221201598425نورا هيثم احمد عادل رمضان الصادق38

 يناير 922015227425عثمان دمحم عبدالقوي دمحم39

المدرسة
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االسم م
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 يناير 1922015127425دمحم أحمد عبد الباقي دمحم40

 يناير 223201596425دمحم وسام محمود مصطفى41

 يناير 253201566425دمحم احمد دمحم عزب42

 يناير 16201504425طارق ابراهيم دمحم طارق ابراهيم43

 يناير 1762015143425ياسين وليد سمير عباس44

 يناير 1472015172425احمد دمحم السيد السيد45

 يناير 237201582425مدحت دمحم مدحت دمحم شحاتة 46

 يناير 277201542425فريدة احمد السيد اسماعيل47

 يناير 287201532425مالك دمحم ابراهيم حسن48

 يناير 18201502425غالب محمود على السيد متولى49

 يناير 299201520425اياد دمحم جاد عبدهللا جاد السمرى50

 يناير 309201510425معتز احمد شحاته احمد51
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كفر شكر1311201318105دمحم ناصر محروس عيد1

كفر شكر1811201313105مالك أحمد فتحي عبد العظيم 2

كفر شكر241120137105مالك عطيه الشحات عطيه3

كفر شكر281120133105عبدالرؤف أحمد عبدالرؤف عبدهللا دمحم4

كفر شكر51220132695لوجين احمد سعيد عبد الرحمن 5

كفر شكر121220131995على احمد على احمد6

كفر شكر151220131695لي لي أحمد ذكي عبد الرحمن7

كفر شكر23122013895أماني ابراهيم ابراهيم الشحات ابراهيم 8

كفر شكر26122013595سليمان دمحم سليمان سالمه9

كفر شكر2120142985هند عمرو حجازي حجازي 10

كفر شكر15120141685دمحمتامرلطفي الغلبان11

كفر شكر19120141285كنزى حمادة دمحم محمود المنسي12

كفر شكر3220142875أروى على دمحم على 13

كفر شكر2522014675دمحم حسن عنتر دسوقي14

كفر شكر16320141565دمحم أحمد ناصر دمحم الشحات15

كفر شكر18320141365جودى الصادق متولى الصادق16

كفر شكر2232014965ياسين عماد الدين عبدالرؤف حسن دمحم 17

كفر شكر4420142755عمر هانى عادل السيد حسين18

كفر شكر4420142755جودى درويش عبدالقادر على عماره19

كفر شكر20420141155عبدهللا سامح عبدهللا دمحم حسين عبدالهادي 20

كفر شكر3042014155نيروز أحمد فكري عبد العاطي السيد21

كفر شكر152014055ادم دمحم مأمون دمحم22

كفر شكر12520141945زياد دمحم عاطف طلبة فروح23

كفر شكر15520141645عمر أحمد جوده بيومي24

كفر شكر16520141545جنى منير ابراهيم عبدالعزيز الشعراوى25

كفر شكر2552014645دمحم محمود فؤاد فرج فؤاد26

كفر شكر2852014345لوجينا يحيى زكريا دمحم يونس زغارى27

كفر شكر3152014045ملك علي جمال علي عبدالمجيد28

كفر شكر162014045يوسف احمد نبيل عيسى 29

كفر شكر3620142835عمر دمحم ايمن صابر الهزب30

كفر شكر6620142535قدرية عاطف دمحم عبد العزيز31

كفر شكر9620142235يوسف كمال السيد حسن عتيق32

كفر شكر9620142235زياد دمحم السيد الشحات أحمد أبوالسعود 33

كفر شكر14620141735رقية دمحم على على34

كفر شكر21620141035حمزه محمود حافظ احمدمحمود مصطفى35

كفر شكر2562014635يحيي دمحم حسن بيومي36

كفر شكر2762014435سيف اسالم عيسي عبده عبدالخالق37

كفر شكر2762014435إياد بدر ممدوح أحمد شاكر على38

كفر شكر3062014135كارما احمد دمحم السيد دمحم39
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كفر شكر172014035عمر رمضان شوقي السيد40

كفر شكر16720141525ياسين ياسر سعيد دمحم41

كفر شكر16720141525يارا ياسر السيد أحمد السيد ابراهيم42

كفر شكر182014025معاذ دمحم مصطفي كامل زيد علي نوار43

كفر شكر2820142915 أسماء دمحم سامي عبد الحميد 44

كفر شكر5820142615اسر عماد الدين دمحم عبدهللا45

كفر شكر7820142415تاليا تامر سعيد عبد المنعم46

كفر شكر7820142415يوسف عبدالعزيز كامل صديق47

كفر شكر2682014515أيمي حسام علي عبده إبراهيم سعد48

كفر شكر3082014115حمزه دمحم جمال جابر علي 49

كفر شكر6920142505حمزة رامي سعد الصادق دمحم 50

كفر شكر9920142205سوهندا عمرو علي ابراهيم51

كفر شكر10920142105مالك دمحم أحمد سعيد52

كفر شكر13920141805مالك احمد طلبه زكى طلبه53

كفر شكر2292014905حسام ابراهيم حمدي ابراهيم عبدالهادي 54

كفر شكر2492014705ابراهيم رضا ابراهيم عبدالخالق سالم55

كفر شكر2892014305سيف دمحم عبدالعزيز عباس 56

كفر شكر1102014005ادم جاد مأمون جاد عطية عتمان 57

كفر شكر1010201421114ندى أحمد عبدالمنعم موسى دمحم دياب 58

كفر شكر1810201413114يوسف حسن احمد حسن ابوالعطا59

كفر شكر241020147114مروان دمحم ابراهيم ابو الخير60

كفر شكر271020144114هناء محجوب سيد احمد دمحم سيد احمد بدر 61

كفر شكر11120140114علي عبد المقصود عبد القوي عبد المقصود 62

كفر شكر411201427104ياسين زكريا جادهللا طه63

كفر شكر411201427104ياسين زكريا جادهللا64

كفر شكر1111201420104دوماديوس شنوده عبد المسيح غبلاير65

كفر شكر1511201416104ميسون مصطفي دمحم مصطفي مصطفي66

كفر شكر1711201414104ندي دمحم سمير إبراهيم 67

كفر شكر2111201410104أحمد علي صالح علي عبدالمجيد68

كفر شكر2111201410104مصطفى علي صالح علي عبدالمجيد69

كفر شكر301120141104همسات محمود دمحم عطيه احمد ابراهيم70

كفر شكر111220142094جمال دمحم جمال عيسى دمحم 71

كفر شكر111220142094ايناس دمحمبهى الدين الصياد الصياد72

كفر شكر121220141994حال أحمد دمحم دمحم 73

كفر شكر161220141594االء حسن شفيق حسن دمحم74

كفر شكر191220141294ليان مختار السيد عبد العظيم75

كفر شكر22122014994احمد دمحم سيد سالم76

كفر شكر25122014694دارين ياسر احمد شاكر احمد سالمه77

كفر شكر112015094ماريز هانى وديع وهبة 78
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كفر شكر112015094جودى قاسم دمحم السيد الطنطاوى79

كفر شكر4120152784حبيبة أحمد شحاته محمود رزق80

كفر شكر6120152584هنا دمحم عاطف دمحم 81

كفر شكر11120152084مالك دمحم عيد جمعة عيد اسماعيل 82

كفر شكر12120151984حسن احمد حسن احمد عبيد83

كفر شكر14120151784دمحم عبدالمجيد دمحم نجيب نوار84

كفر شكر20120151184نادين حازم السيد عبدالمجيد85

كفر شكر3112015084احمد دمحم مدين مدين دمحم86

كفر شكر2220152974رضا سعد رضا سعد87

كفر شكر3220152874الرا أحمد عماد الدين مشرف ابو والى88

كفر شكر5220152674سيف أحمد دمحم عبدالجواد دمحم89

كفر شكر9220152274كريم أحمد سيد سعد احمد عبيد90

كفر شكر11220152074مازن محمود عبدالرؤف دمحم91

كفر شكر2622015574مالك سامى احمد رضا ابوزيد92

كفر شكر12320151964دارين السيد ابراهيم حسين 93

كفر شكر12320151964أحمد وليد دمحم شحات دمحم94

كفر شكر13320151864جودي دمحم الصادق دمحم مصطفي 95

كفر شكر5420152654أالء محمود عبدالقوي حسن صقر96

كفر شكر13420151854جنا شحاته سعيد عبدالمعطى ابراهيم 97

كفر شكر14420151754كارما محمود دمحم محمود على98

كفر شكر2242015954السيد على دمحم خالد عبدالمولى 99

كفر شكر15520151644كنزي هادي اشرف علي عبدالجواد100

كفر شكر2752015444سيف احمد عبد العليم عبدهللا علي101

كفر شكر2620152934يزيد دمحم عبدالناصر دمحم سعيد102

كفر شكر10620152134مروان حسام الدين الباهي عيسي 103

كفر شكر14620151734كنده عالء محسن ابراهيم ابو العال104

كفر شكر16620151534دمحم حسن رمضان شعبان 105

كفر شكر2362015834أيسل أحمد دمحم ابراهيم عمران106

كفر شكر4720152724جمال ابراهيم جمال عبد الناصر  زيدان107

كفر شكر12720151924رقية محمود صالح الدين مصلحى 108

كفر شكر12720151924أدم مصطفي عبدالرؤف حسن دمحم109

كفر شكر12720151924أسيل مصطفي عبدالرؤف حسن دمحم 110

كفر شكر2372015824دمحم أحمد دمحم محمود حسين عبدالهادي 111

كفر شكر2472015724لمار احمد دمحم زكى 112

كفر شكر12820151914ندى رضا مصطفى على 113

كفر شكر18820151314إياد وليد شديد طوسون خاطر114

كفر شكر2882015314أحمد خالد حجاج فهمى حجاج115

كفر شكر2882015314حمزه أحمد دمحم عبد الرشيد116

كفر شكر2982015214أسيل شريف عبدالحميد السيد الضامن117
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كفر شكر6920152504امينه خالد احمد مصطفى غنيم 118

كفر شكر7920152404فريده مصطفى دمحم عبدالفتاح119

كفر شكر9920152204يوسف ابراهيم دمحم احمد عزب120

كفر شكر2592015604اشرف عادل اشرف دمحم دمحم سيد احمد 121

كفر شكر3092015104سلمى شريف دمحم السعيد قاسم122

كفر شكر1102015004مختار دمحم مختار دمحم123


