
Name Q1 Q2 MID

أحمد عبدالعزيز عبدالمقصود حسن 9 17

أحمد عماد الدين محمد اسماعيل خضر 10 17

أحمد محمد السيد الديسطى رزق 7 16

أحمد محمود طاھر محمود الدسوقى 10 20

أشرف السعدى إبراھيم العزب 10 17

أمال عماد محمد الغرباوى 10 20

أميره محمود محمد ابراھيم 10 18

إيمان رضوان رضوان عبده 8 15

السيد مختار محمد حجازى  18

حسام السيد العربى محمد الماكن 10 18

دنيا رمضان محمد خالد على 9 20

سارة نبيل محمد عبدالرحيم 5 13

ساره عاطف مصطفى ابراھيم العاملى 9 16

سلمى أشرف حسن حسن زيدان 10 19

سلمى السيد عبدالحى رخا 10 20

سمر عوض عوض رفاعى 7 20

طارق محمد سليمان حبش 10 20

عبدالحليم محمد عبد الحليم االشرم 8 20

عبدالرحمن محمد محمد مصطفى موسى 10 16

عبدهلل صبح عيد محمد عيد 10 19

عمر عادل محمد حمدى محمود أبوعوف 10 19

غادة عبد الناصر الحسينى موسى الشيوى 9 14

كريم مصطفى صيام محمد احمد  9 17

محمد إبراھيم صديق محمد البيار 10 20

محمد السيد احمد السيد 10 19

محمد صبحى الوردانى حسين 18

محمد عاطف عبدالعزيز عبدالغفار 9 19

محمد مدحت صالح إبراھيم السيد 9 18

محمود أحمد السيد محمود بسيونى 9 19

محمود السيد محمدين أبوشامة 10 20

محمود محمد عبدالمنعم حسن 8 19

منة هلل أسامة السيد دويدار 8 19

منة هلل مجدى فريد إبراھيم ابو المجد 10 19

منة هلل ھالل فريد عبدالعاطى 10 20

مھاب محمود وھبھ غانم خميس  9 16

ميرنا على محمود بدوى شطا 9 18

مينا ماجد الشحات نجيب 10 18

ندى أحمد محمود السيد البدراوى 8 15

ندى محمود عبدالكريم زايد 8 19

نھى السعيد أحمد المرسى 8 16

نوران عصام سعد عبدالحميد العرابى 8 16

ھند رضا عبدالحميد عبدالحميد الباز

يمنى ممدوح صالح إبراھيم إبراھيم جمعھ 10 13



NAME Quiz _1 Quiz_ 2 Mid

الء السعيد السيد الشبراوى ضالم 10 18

يھ حسنى جابر حامد محمد صق 10 20

حمد احمد السيد عبد الحميد عبد العال 9 16

حمد الھادى عبد القادر حامد 10 12

أحمد رضا حسن أحمد  8 17

حمد سمير السيد فتوح 9 18

احمد سمير محمود الخميسى 8 15

أحمد صبحى عبد الشافى على الجندى 19

أحمد صبرى عطا هلل العيارى 10 18

أحمد طارق محمود طلعت 9 17

حمد عادل فؤاد على 9 19

حمد على عبدالعال إسماعيل 9 19

أحمد محمد محمد حسين شعالن 9 18

حمد ممدوح إبراھيم ليلة 9 17

أميرة محمد السيد حسن محمد 20

نس محمود محمد محمود 8 15

أنس يسرى محمد محمد عيد العرابى 8 17

أيمن إيمان محمد الحصى 8 16

سراء عبدالفتاح عبدالفتاح إبراھيم الجميعى 10 19

نجى عاطف صالح الدين 10 19

إيمان أيمن ابوالمعاطى البردويل 8 19

يمان إبراھيم مجاھد على الصياد  10 19

لسيد على الشھاوى محمد خالد 9 17

بسمة ممدوح لطفى حجازى السيد 10 20

تسنيم اشرف يوسف النحراوى 10 20

تسنيم سمير محمد شحاتھ السيد 10 19

حاتم السيد مسعود خليفھ 9 19

حنين ھشام محمد شحاتھ 10 17

خالد عصام عبده البغدادى شرف 8 18

رامى أحمد محمد يوسف 10 17

روان محمد السعيد عبدهلل 10 19

روان محمد عبدالمعطى عبدالمعطى 8 19

سلمى أحمد حسن الجميلى 10

شادى حسين محمد حسين 10 17

شروق محمد فوزى محمود محمد عثمان 8 18

عبدالرحمن إبراھيم رزق إبراھيم أحمد 

عبدالرحمن يوسف إبراھيم عبد القادر 9 19

عبدهلل جمال عبد الحميد العراقى 8 19

عبدهلل فكرى طھ ابراھيم البسيونى 9 17

عصام الدين إبراھيم محمد عثمان 10 17

عفاف أحمد لطفى السيد مرعى 10 19

على ماجد على على العفيفى 9 19

عمر خالد صبرى عرفة إبراھيم الكومى 7 18

عمرو حسن على على بطة 10 18

غدير ماھر السعيد محمد 8 15

فؤاد عادل فؤاد العتبانى 9 18

فاطمة محمد عرفھ مصطفى 9 19

فردوس على فھمى فرج الشكماك 10 20

فيروز محب عبد العزيز المكاوى 7 19

كريم سامى سليمان محمد 10 20

كريم عالء عبدالعزيزعبدالرحمن بدران 10 19

كريم محمد عبد هلل متولى 9 17



مجدى ايمن عبد العاطى عبد الحافظ 9 15

مجدى محمد اسماعيل محمد شعير 10 19

محمد أحمد السعيد احمد مجاھد 9

محمد إبراھيم جادالرب عواض  9 19

محمد سالم أحمد علي 8 15

محمد عادل ابو الفتوح السواح  7 19

محمد على محمد الشربينى محمود السيد  8 19

محمد عماد محمد إبراھيم صيام 9

محمد مراد محمد فوزى الحسينى 9 18

محمد مصطفى محمد سيد أحمد سالم 8 17

محمد وجيھ محمد حسن المنزالوى 8 17

محمود جمعھ عبد الرحيم فرحات 9 18

محمود كمال أحمد أحمد الفقى 8 18

محمود محمد على على 9 18

محمود محمد محمد عثمان رضوان 8 18

محمود محمد مصطفى رجب حسن 9 17

مصطفى عاطف عبد العاطى شالطة  9 19

مصطفى محمد مصطفى عبد العزيز 8 19

مصطفى محمد مصطفى عيسى رزق هلل 8 19

معتز مصطفى عبد الصمد حافظ مزروع 8 19

مھا فاروق فتحى فؤاد بركات 7 18

مھند عبدالرازق السيد متولى الزكى 9 17

ميار محمد محمود عبدالعزيز 10 18

ناريمان حمدى حسن إبراھيم محمد أغا 9 17

ندى وائل على على بانوب 9 18

نورھان ابراھيم السعيد محمد االمشاطي 10 19

ھايدى نبيل محمد السيد خليل 10 18

ھشام السيد السيد النحاس 9 19

يسري محسن طھ حسنين أحمد 9 17

محمود فتحى السعيد الطباخ  19


