
االســــــــــــمرقم الكودالمستوى

يارا عاطف صادق صديق1528693الثالث

طارق جالل معوض ابو العال1530107الثالث

لينا محمد حمزه اسماعيل1528447الثالث

ندى اشرف محمد محمد1528609الثالث

ماهيتاب المعتز باهلل محمد محمد1528461الثالث

انا سيمون خليل انور خليل1530037الثالث

احمد محمد ابراهيم احمد1530056الثالث

رحاب ربيع اسماعيل حسن1530024الثالث

حبيبة احمد عابدين1528218الثالث

رضوى شكري حسين سيد طه1528262الثالث

نوران محمد قرني ابراهيم1530001الثالث

ضحى محسن فؤاد احمد1528360الثالث

مريم محمد اسعد عبد الحميد1530030الثالث

اروى عبد المؤمن عبد الوهاب1528043الثالث
مي  يوسف مصطفى احمد1528585الثالث
اميرة حسني عوض حسن1530017الثالث
اميرة عبد الرؤوف علي علي1530113الثالث
بسنت محمود محمود عميره1530087الثالث
محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف جاد هللا1528484الثالث
ميرنا زكريا فرج عطية1528592الثالث
حبيبه محمد يوسف عبد الرؤوف1528719الثالث
منه اسامه عبد الرحمن محمد الصيفي1530117الثالث
علي سيد عبد السالم السيد1528396الثالث
رغدة ابراهيم محمد عبد اللطيف1630113الثالث
محمد نادر عنتر محمد السبعاوي1530083الثالث
ابراهيم عبد الغني عبد الحميد1530086الثالث
سهر هاني عبد الغفار احمد140815الثالث
عال مجاهد  علي مجاهد1527146الثالث
ايمان هشام عبده احمد عبده1528176الثالث

 2016/2017مكافأة التفوق عام 



االســــــــــــمرقم الكودالمستوى

عمر اشرف عبد الرحمن مولد1528399الثالث

نوره رمضان محمد محمد حسين140477الثالث

مادونا سعيد ميخائيل ذكي152451الثالث

عبد المنعم حسن مبروك ابو غزالة1528381الثالث

عبد العزيز حسن رجب عبد العزيز1527138الثالث

مصطفى محمد مصطفى محمود1528549الثالث

مصطفى رضا سالمة العيسوي1527234الثالث

صباح جمال يوسف محمد130702الثالث

مصطفى احمد عبد الرحمن بشير1527230الثالث

عمر غريب عبد الرسول عبد الرحيم1528405الثالث

محمد محمود محمد عبد الرؤوف140070الثالث

ناديه احمد جاد المولى عبد العليم141005الثالث

عمرو عصام محمد فريد1527161الثالث

ساره حسام الدين ربيع خليل1528295الثالث
اسراء عويس قرني عويس1528070الثالث
علي ابراهيم علي الجندي1528392الثالث
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حسن1528374الثالث
ابراهيم محمد ابراهيم عبد المجيد1528009الثالث
احمد محمود ابراهيم الغريب1528037الثالث
ميرنا مجدي حكيم ميالد1528596الثالث
محمد حمدي محمود محمد موسى1530120الثالث
امنية اشرف سيد اسماعيل درويش1528119الثالث
محمود شحاته عفيفي احمد1530090الثالث
حسين جمال حسين محمد علي1528225الثالث
محمود حسن حسن عطيه فرج1528505الثالث
محمود احمد محمد محمد1527215الثالث
محمد عامر محمد محمود1527206الثالث
عمرو محمد محمد عيد1530061الثالث
عبد هللا اشرف محمد بدوي1530069الثالث
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علي ماهر محمود محمد علي1528393الثالث

محمد حسن حسين جوده1527198الثالث

احمد خالد نور الدين احمد محمد1527013الثالث

عبد هللا مصطفى محمد عبد السميع140432الثالث

محمد ابراهيم محمد حافظ1530119الثالث

ربى حسين اسماعيل مرسي1527195الثالث

بافلي هاني نزيه ناشد1531052الثالث

زينب هشام لطفى عبد الغني1528285الثالث

مريم طارق محمد عبد العزيز1528530الثالث

مريم محمد السيد حسن خير الدين1527229الثالث

يارا محمد صبحي توفيق1528694الثالث

شروق سيد عبد الصادق عبد الشافي1528336الثالث

تسنيم اسامه مصطفى محمد السقا1528203الثالث

عبد الرحمن ياسر عبد الرحمن حامد1527143الثالث
احمد السيد شهوان1628658الثالث
حسام عبد العزيز ابراهيم بكري1528222الثالث
دينا احمد ابراهيم احمد1528242الثالث
اسراء حسن محمد عيد1528056الثالث
رضوي علي عبد العليم علي1528263الثالث
شيماء علي حسانين علي1528351الثالث
ايمان عطا هللا احمد عبدهللا1528170الثالث
اميره سامي عبد الفتاح عبد الناصر1528137الثالث
دينا عبد الجواد عبد الموجود1528244الثالث
سهيله صبري عوض الكريم محمد1528326الثالث
ساره طارق محمد العفيفي1528299الثالث
اميره ابراهيم محمد صالح1528128الثالث
شيماء محمد عيد منصور1528353الثالث
ضحي عصام فكري محمد1528359الثالث
ياسمين  محمود عبد هللا مصيلحي1528707الثالث
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زينب محمد امين عبد الحميد1528284الثالث

ساره عالء الدين محمود زايد1528521الثالث

مروه احمد عبد الفتاح محمد1528520الثالث

اميره محمد ابراهيم مرسي1528141الثالث

تقي مصطفي عبد السالم علي1528205الثالث

ندي جمعه مفضل عبد المجيد1528610الثالث

ساره محمد ممحمود عبد العزيز1528305الثالث

مصطفي محمد عبد الحكم حافظ الطويل1528548الثالث

ايمان هاشم علي احمد1528175الثالث

ساره بدوي نصر الدين عبد السميع1528294الثالث

سندس طارق عبد العظيم امين1630114الثالث

اريج يوسف وهبي محمد داوود1528045الثالث

منه هللا محمد عدلي رياض1528562الثالث

اسراء عاطف فرج مجاهد سعاده1528065الثالث
ساره سعيد احمد عبد العزيز1528289الثالث
اميره محمد بدير الغريب1528142الثالث
شروق عبد الوهاب محمد عبد الحميد1528338الثالث
هاجر رجب عبد الحميد محمد محمد1528650الثالث
عيد حسين عبج الغني محمد1528412الثالث
محمد عبد هللا حامد محمد1528486الثالث
منه هللا صالح الدين حسن دمرداش1528566الثالث
هدير خالد حسن محمد1528673الثالث
منار عاطف رمضان عويس1528554الثالث
سياده هاني حمدي حسن1528327الثالث
ايه عبد السالم عبد هللا قاسم رمضان1528184الثالث
غاليه فتحي محمود ابراهيم1528414الثالث
نهي عمرو علي مصطفي1528624الثالث
ندى عاطف محمد سيد1528612الثالث
ابراهيم احمد ابراهيم عبد المجيد1528006الثالث
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اسراء محمد سعيد عبد الغني حسانين1528074الثالث

اسالم احمد عبد الموجود قاسم1528078الثالث

هدير عادل احمد خليل1528674الثالث

محمد عالء الدين محمد قطب140026الثالث

والء عادل حسين حسن140126الثالث

نور عالء محمد محمود ابراهيم1528627الثالث

نسمه عادل عبد النبي محمد1531016الثالث

هدي كامل احمد عبد الرحمن1528668الثالث

هناء حسانين بيومي1628659الثالث

زينب سعيد علي طلبه1528282الثالث

ياسمين عباس فوزي عباس تليمه1528073الثالث

االء محمد السيد حسن1528106الثالث

محمد حمدي محمد علي1528477الثالث

االء عالء الدين سعيد ابو العال1528102الثالث
شريهان يسري علي السيد1528344الثالث
عبد الرحمن زكريا زكي عبد العليم1527133الثالث
سمر سيد يسري سيد محمود1528321الثالث
محمد جمال محمد محروس1527197الثالث
يوسف حماده سليم ابراهيم1527281الثالث
اسامه عوني احمد طه1528046الثالث
اسماء كامل محمد زياده1528090الثالث


