
midterm Names 

 االء ابراهيم محمد محمد اسماعيل 7

 احمد ابو علم احمد عوض 8

 احمد اسماعيل ابو الفتوح شطا 8

يدان السأحمد رمض 7  

 أحمد سامي محمد رجب الداودي 6

 احمد عابد سعد الدين البنداري 7

 تحمد عصام عادل احمد البيطار 8

 احمد محمد ابراهيم الدسوقي ابو المجد 5

رياضاحمد محمد ابراهيم  7  

 احمد محمد علي سعد الدين حالوة 7

 أحمد محمد محمود محمود 

السيد ابو مسلم ابو المعاطي  احمد 5  

 أحمد هشام محمد أحمد الشافعي 9

السعيداسامة اشرف  8  

 أسامه محمد أحمد 2

 اسالم احمد ماهر 9

 اسالم علي الشربيني 7

 اميرة متولي 3

 انجي عاطف علي المتولي 9

محمد عبد العزيزانس ابراهيم  9  

 أنس أشرف سعد محمد 7

 أنور محمد فكري 8

 اية خالد العطار 7

 ايمان صالح محمد موسى 7

 حازم حافظ النبوي حافظ 

 حازم محمد طارق احمد 10

 حجازي عبد الخالق محمد السيد ابراهيم 7

 حسن عربي فخري قطب 6

 خالد ايهاب ابو العرب 10

احمد المرشدي خالد حسن 7  

عبده خالد صابر محمد 10  

 خالد عبد العليم سعد 6

 دنيا أحمد محمد 8

عمرو عبدالجليل يناد 10  

 رنا نبيل عبد الباري 8

 رندا ياسر يوسف 10

 ريان خالد عثمان 6



 سارة ياسر محمد 

 سعيد ناصر سعيد ناصر 7

 سلمى امير سالم السيد 9

 شروق احمد محمد عوض 7

 الشيماء أيهاب يونس 7

 عادل نشات المشد 7

 عبد الحميد مجدي عبدالحميد 5

 عبد الرحمن احمد صالح الدين 9

عبد الرحمن مجدي عبد الرحمن محمد  6  

 عبد العزيز احمد محمد شتية 7

 عبد هللا محمد عبدهللا  7

 عبد هللا محمود عبد القادر محمد 7

 عبد المنعم علي عبدالمنعم 6

 عبد الهادي صبحي محمود 6

 عثمان ناصر عثمان علي 5

 عالء عصام محمد عبد العزيز 6

 علي أحمد عبدالرحمن على 

 علي علي احمد غنيم احمد 7

 عليه جمعه يوسف 7

 عمار عادل عبد العزيز محمد 7

عماد خليلعمار  1  

 عمرو عاطف حسن النجار 

 فادي عزت عزمي خليل 

 فاطمة مصطفى الورداني 6

 كريم معتز قدري 7

 لبنى محمد عمر 10

 لميس طارق وحيد جاد 8

 مجدي محمد صبري علي معوض 0

 محمد إبراهيم فرحات 6

 محمد احمد البغدادي 6

 محمد احمد عبد الحميد عساسة 6

 محمد احمد عبد الخالق بدوي 9

 محمد احمد عطوة 6

 محمد السيد عبد الرحمن العشماوي 9

 محمد جمال عبدالناصر 

 محمد حاتم محمد فرج سعد شاهين 9

 محمد رجب مصطفى علي سعيد 6

 محمد عادل عبد الحي علي سنبل 7



 محمد مجاهد مجاهد حسين احمد 9

 محمد مجدي محمد بدراوي 6

 محمد ياسر عبدالرحمن 7

 محمود احمد محود محمود عبد اللطيف 4

 محمود إسماعيل إبراهيم 6

 محمود جمال محمد  9

 محمود عبد الغني 10

 محمود محمد حبيب 

 محمود محمد حسني 6

 محمود محمد عبدالسميع الكموني 

 محمود ياسر محمود عجيز 3

 مروان خالد محمد عبد العال 6

 مروان عادل محمود الداوودي ابراهيم 8

 مريم محمد السيد موسى 9

توفيقالمعتصم باهلل عبد الجليل  7  

 المعتصم باهلل محمد ابراهيم محمد 5

 منة هللا علي عبد الفتاح 6

 ميار أسامه محمد 10

 ميرال حسام محمد 8

 ندى مصطفى السعيد نافع الخولي 8

 نورا اسامة محمد عمر 9

 نورهان محمود السيد محمد 5

 هنا حسن حسين سالمه 

 وجيه أحمد وجيه 

 وليد مبروك محمد احمد 6

ابراهيم محمد محمدياسمين  6  

 يوسف جمال عبد المحسن 9

 


