
المحافظةاالسمم

إإلسكندريةإسماء مندوه عبدإلعزيز إبو خزيمة1

إإلسكندريةأسماء حسن دمحم إحمد عبد إلرحمن2

ن إلسيد3 إإلسكندريةصباح عبد إلرحمن حسي 

إإلسكندريةفاطمة إلسيد عبدهللا أحمد4

إإلسكندريةمروه مرتضن عبد إلرسول سالم5

إإلسكندريةمريم طاهر عبدإلمعطي إلرفاعي كامل6

إإلسكندريةمريم دمحم عبدهللا دمحم7

إإلسكندريةمنن محمود دمحم إحمد إلشيخ8

إإلسكندريةنادية مصطفن عثمان حسن9

إإلسكندريةوديدة إبرإهيم عبد إلرحمن10

إإلسماعيليةآيات رفاعي عبدإلعزيز إبرإهيم11

إإلسماعيليةرإنيا حسن دمحم إسماعيل12

ن موىس13 إإلسماعيليةغادة أحمد حسي 

إإلسماعيليةنورإ عيد حفظ هللا صديق14

إألقرصإسماء محسوب عبد إلظاهر مصطفن15

إألقرصإسماءعبدإلكريم عبدإلمجيد عبدإلجليل16

إألقرصأسماء حمادة دمحم إلنوبى17

إألقرصأمل أحمد توفيق دمحم18

إألقرصجيهان محمود إحمد يونس19

إألقرصسمر صابر عبده عيد20

إألقرصفاطمة حمزة سيد إلشايب21

إألقرصفايزة سيد إحمد دمحم22

إألقرصفايزه إحمدشحات دمحم23

إألقرصنعمة عبدإلسالم إلنوبى عبدإلرحيم24

إألقرصوفاء عبدإلكريم إحمدمهدي25

إألقرصوفاء دمحم عبد إلرحمن محموو26

إألقرصوالء حباىسى أحمد بغدإدى27

إألقرصوالء دمحم أحمد ؤبرإهيم28

إألقرصوئام دمحم إلفرشوىط إلطاهر عبد إلرحيم29

إلبحر إألحمر11إسماء عبد هللا عرسإن إحمد30

 بغدإدي31
ى
إلبحر إألحمرأسماء أحمد إلدسوق

إلبحر إألحمرحنان عبد إلحميد إبرإهيم إحمد32



المحافظةاالسمم

ةإسماء عبيد طه إلسيد33 إلبحي 

ة إبو طالب إحمد عبد إلحميد34 ةإمي  إلبحي 

ةإيناس مصطفن عىل عالم35 إلبحي 

ي عوض36
ةؤرسإء مسعد جمال عبدإلغنن إلبحي 

ةؤيمان ؤبرإهيم عبد إلرحمن دمحم37 إلبحي 

ن38 ةؤيمان عىلي عىلي حسي  إلبحي 

ي عىلي طه إلناقة39
ةأسماء لطفن إلبحي 

ة دمحم أبو إلنجا دمحم عبد إلخالق40 ةأمي  إلبحي 

ةريهام رمضان فضل هللا أحمد41 إلبحي 

ةسهام عىل عوض عمارة42 إلبحي 

دإن43 ةعزه عىلي عوض إليى إلبحي 

ي عيسي44
ةنادية حامد علوإبن إلبحي 

ةهدى رجب عبد هللا إلشيخ45 إلبحي 

ةهناء دمحم مختار فرج46 إلبحي 

ةإمل ذىك عبد إلظاهر إحمد47 ن إلجي 

ةإمينة دمحم إبو إلمعاىطي48 ن إلجي 

ةإيمان إحمد إلسيد إلسيد49 ن إلجي 

ةإيمان إلتميىم دمحم عبد إلكريم50 ن إلجي 

ةإيه عبد إلحكيم ظريف عبد إلرحمن51 ن إلجي 

ةأمينة قطب أحمد عيد52 ن إلجي 

ةدعاء عبد إلمغنن سيد عزوز53 ن إلجي 

ةرقية قطب عبد إلموجود قطب54 ن إلجي 

ةزينب عبدإلقادر عبدإلمطلب دمحم حجاج55 ن إلجي 

ي دمحم56
ةزينب دمحم إلسيد لطفن ن إلجي 

ة٢٧1سناء فايق فتح إلباب محمود57 ن إلجي 

ةشيماء أحمد عبود دمحم58 ن إلجي 

ةشيماء جمعه عىلي دمحم59 ن إلجي 

ةعائشة زينهم عبدإلحكيم جاد60 ن إلجي 

ةفاطمة أحمد محمود دمحم61 ن إلجي 

ةفاطمة زينهم عبد إلحكيم جاد62 ن إلجي 

ةفاطمة سعيد يوسف63 ن إلجي 

ةفاطمة سيد رإغب شعبان64 ن إلجي 
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ةكاريمان دمحم عبدإلمنعم دمحم قاسم65 ن إلجي 

 عىل إسماعيل66
ن
ةلمياء عبدإلشاق ن إلجي 

ةمروه رأفت إلغريب حاتم67 ن إلجي 

ةمنار سعيد سيد دإود منصور68 ن إلجي 

ةمنن عاشور ؤبرإهيم عبد إلوهاب69 ن إلجي 

ةهمت مصطفن عبد إلصبور دمحم70 ن إلجي 

ةهيام سالمة عبدإلمقصود سيد71 ن إلجي 

إلدقهليةإسماء إحمد إسماعيل إسماعيل72

إلدقهليةإلشيماءإلشحات دمحمبدوى73

إلدقهليةإمابن دمحم عىل ماضن74

إلدقهليةإميمة هالل عىلي دمحم75

إلدقهليةإيمان بكر إلسيد حافظ76

إلدقهليةؤيمان عبد هللا نرص إلهوإرى77

إلدقهليةباسمه عزت عبده إبو إلفتوح78

إلدقهليةحسناء أحمد فرحات نافع79

إلدقهليةحنان بديع عىلي إلسيد80

ن عيد إلعيسوي81 إلدقهليةحياة حسي 

إلدقهليةخديجة صبىح عبدإلغنن دمحم عبدإلعال82

إلدقهليةدعاء أنور عبد إلقادر دمحم83

إلدقهليةدعاء عىل حسن يوسف84

إلدقهليةدعاء دمحم عىل إبرإهيم85

إلدقهليةرإنيا جهاد دمحم أحمد86

إلدقهليةرباب دمحم ؤبرإهيم ؤبرإهيم87

إلدقهليةرشا عبدإلباسط عباس عبده88

ن89
إلدقهليةريحاب دمحم إلمتوىل إلموإق

إلدقهليةزيزي دمحم طلبة صقر90

إلدقهليةزينب عبدإللطيف عبدإلفتاح ناصف91

إلدقهليةسعاد دمحم دمحم عيد حجازى92

إلدقهليةسماح ساىم شاكر عبدإللطيف93

ف إلدين94 ين عبد إلباسط عبد إلحميد أحمد رسى إلدقهليةشي 

إلدقهليةشيماء أحمد عبد إلرحمن موىسي95

إلدقهليةشيماء عبدإلمجيد عىل إحمد96
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إلدقهليةصفاء عبدإلجليل محمود إلدموىه97

إلدقهليةعزه عبد إلمحسن إبرإهيم دمحم عبدإلرحمن98

ن عثمان99 إلدقهليةعزيزة مىح حساني 

إلدقهليةفاطمة إلزهرإء حامد عبد إلعاىط عبد إلعاىط100

ن حسن طه101 إلدقهليةفاطمه حسي 

إلدقهليةفاطمه حمدإن إبوإلمعاىطي فوده102

 متوىل103
ى
إلدقهليةفايزة متوىل إلدسوق

ي104
إلدقهليةفتحية محمود دمحم إلحنفن

ي105 إلدقهليةماجده دمحم عبد إلحميد إلعرإبى

إلدقهليةمرفت دمحم حلىمي سيد أحمد106

إلدقهليةمنال حمدى إحمد عالم107

إلدقهليةمنن عبدإلعاىطي فتىحي إحمد108

إلدقهليةل عبدربهالمام يوسف هإلمنن 109

ي عاطف إحمد عبد إلسالم بشار110
إلدقهليةمنن

إلدقهليةمها إبرإهيم إحمد حسن111

يف112 إلدقهليةمها سمي  دمحم محمود رسى

إلدقهليةىم دمحم إبوبكر إنور113

إلدقهليةىم مني  عبدة إبو إلنجا114

فت فتىح إحمد عبدإلمجيد115 إلدقهليةمي 

إلدقهليةنبويه عطيه عبدإلمجيدخطاب116

إلدقهليةنجالء إلمتوىل إلشحات إلمرساوي117

إلدقهليةنجالء محمود صديق دمحم إلباز118

إلدقهليةوفاء حسن إحمد ليله119

إلدقهليةوالء إحمد عىل موىس120

إلدقهليةيارإ دمحم عىل عوض121

إلدقهليةيرسإ دمحم عىل عوض122

إلسويسأرسإء جمال عبدإلرحمن عبده رإضن123

إلسويسدعاء طلعت عبد إلظاهر دمحم124

إلسويسكريمه محمود غرباوى125

قيةصباح محمود مجاهد إلعكلس126 إلرسى

قيةإسماء زغلول نجابى دمحم127 إلرسى

قيةإلهام دمحم عبد إلعزيز عبد إلرحمن128 إلرسى
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قيةإمنية دمحم سعد دمحم نصار129 إلرسى

 إحمد عىل130
ى
ة شوق قيةإمي  إلرسى

 إحمد عىل131
ى
ه شوق قيةإمي  إلرسى

قيةإيات يرسى جاد إلكريم عبدإلغنن دمحم132 إلرسى

 عبدإلىح عطية133
ن
قيةإيمان دمحم إلمرإع إلرسى

ي إلشمىلي134
قيةإيمان دمحمي حمدي مصطفن إلرسى

قيةؤيمان عبدإلفتاح دمحم سالمة عىلي135 إلرسى

قيةآيات ثابت ؤبرإهيم ؤبرإهيم طلحة136 إلرسى

قيةآية ثروت عبدإلعظيم أحمد137 إلرسى

قيةبثينة دمحم إحمد يوسف138 إلرسى

قيةبدور فوزى دمحم إسماعيل139 إلرسى

بينن140 ى دمحم إبرإهيم إلرسى قيةبرسى إلرسى

قيةحنان عبد إلمنعم دمحم إلسيد141 إلرسى

قيةخديجة نبيل عبد إلحليم سليمان142 إلرسى

قيةدعاء دمحم عىل إلعايدى143 إلرسى

قيةدالل إبوساىطي إبرإهيم دمحم144 إلرسى

قيةرضا عبدإلكريم عباس إلسيد145 إلرسى

ن دمحم146 قيةزينب صبىح حسي  إلرسى

قيةزينب دمحم عبدإلمنعم عىل147 إلرسى

قيةزينب دمحم دمحم إسماعيل قابيل148 إلرسى

قيةسماح سليمان دمحم سليمان149 إلرسى

قيةشيماء دمحم إحمد سعفان150 إلرسى

قيةلبنن دمحم عبدإلعظيم عبدهللا151 إلرسى

قيةمروة طاهر عبدإللطيف سليم152 إلرسى

قيةمروة دمحم عىل ؤبرإهيم153 إلرسى

قيةمروة دمحم عىل ؤبرإهيم154 إلرسى

ن دمحم سليمان155 قيةمروه صبىحي حسي  إلرسى

قيةمنن أحمد دمحم سليم156 إلرسى

قيةمنن فتىحي دمحم عىل157 إلرسى

قيةمها إحمد عطية سليمان158 إلرسى

قيةمها خالد دمحم عبد إلىح159 إلرسى

قيةمها دمحم غريب ؤبرإهيم160 إلرسى
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قيةنجالء أحمد دمحم عىل دمحم161 إلرسى

قيةنجوى إبرإهيم دمحم مرىسي162 إلرسى

قيةنعمة هللا فتىح إلسيد عبد إلعال163 إلرسى

قيةهبة عطية دمحم محمود عيس قنديل164 إلرسى

قيةهناء دمحم عبد إلسالم خليل165 إلرسى

قيةهناء مرىسي دمحم مرىسي166 إلرسى

ن167 قيةوالء أحمد دمحم أحمد إبوإلعني  إلرسى

إلغربيةإسماء دمحم إبوإلمعاىط إلبنا168

إلغربيةإلسيدة غازى أحمد إلزياته169

إلغربيةإيمان إلسيد محمود خطاب170

إلغربيةإيمان جاد إلحق إلسيد إلحلنى171

إلغربيةإيمان دمحم إبوإلمعاىط إلبنا172

إلغربيةإيمان دمحم عبد إلعظيم إلبدري173

إلغربيةؤبرإهيم دمحم محمود قنديل174

يف175 إلغربيةرضا عبدإلمؤمن عبده رسى

إلغربيةرضا دمحم بيوىم إلسباخن176

إلغربيةرقية دمحم نجيب عبد إلحليم عطية177

إلغربيةزينب إحمد ؤسماعيل دمحم إلطويل178

إلغربيةزينب أبو بكر دمحم ؤبرإهيم179

ى180
إلغربيةسمر فتىح إبرإهيم إلدسوق

إلغربيةسناء عيد عبد إلرحيم أبو إلغيط181

إلغربيةصفاء مأمون عىلي مأمون إلشافعي182

إلغربيةعبي  بسيوبن دمحم خطاب183

إلغربيةعرب عفيفن عفيفن منصور184

ي185 إلغربيةفتحيه إبرإهيم دمحم بلتاخى

إلغربيةمنن إبرإهيم عبدإلفتاح إلحلنى186

إلفيومعفاف دمحم حامد دمحم187

إلفيومعال سمي  أحمد دمحم188

إلفيوممهجه مىحي إلدين أحمد أحمد دمحم عبد هللا189

إلفيومهاجر عمرو عبد هللا حتيته190

إلفيومهمس مىحي إلدين أحمد أحمد دمحم عبد هللا191

إلقاهرةإزهار حسن دمحم حسن192
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إلقاهرةإمال عبدإلننى كامل193

إلقاهرةإيمان محمود إحمد عىلي مرعي194

إلقاهرةؤيمان عبدإلرحيم عبدإلعال حميدة195

إلقاهرةأسماء عبدإلرحمن خميس عالم196

ة حماده دمحم محمود197 إلقاهرةأمي 

إلقاهرةحنان عبد إلمنعم عىل عىل198

إلقاهرةرضا صالح أحمد صالح199

إلقاهرةزينب دمحم دمحم حسن200

إلقاهرةسارة صالح سعدي عبد إللطيف201

إلقاهرةسعديه يونس عبده عبد إلحليم202

إلقاهرةشيماء إلسعيد عبدإلعزيز دمحم203

إلقاهرةعال طارق عىلي دمحم204

إلقاهرةفايده كامل سالم عبد هللا205

إلقاهرةكريمة عودة سالم عىلي206

إلقاهرةمنال ؤبرإهيم شبيب عامر207

إلقاهرةنادية يس دمحم إبو إلعيس208

إلقاهرةنهله عبدإلمنعم عبدإلوإحد بشي 209

ن دمحم عمرإن210 إلقاهرةهدي عوض أمي 

إلقاهرةوسيلة فاروق دمحم إلسعدإوي211

إلقاهرةوالء زغلول سعد فتح إلباب212

إلقليوبيةؤيمان ؤبرإهيم دمحم إلسيد عماره213

إلقليوبيةأسماء عبد إلرحمن كمال إبرإهيم214

إلقليوبيةأمل يحن  دمحم نجم215

إلقليوبيةحنان إبو مسلم مصطفن عليوة216

ن217 إلقليوبيةدعاء أحمد غنيم حسي 

إلقليوبيةفاطمة دمحم عبد إلخالق نوإر218

ن219 إلقليوبيةنهال جمال إلسيد شاهي 

إلقليوبيةهبة عبد هللا منظور دمحم عبد إلرإزق220

ي عبد إلحميد عىلي قابل221
إلمنوفيةإمابن

إلمنوفيةأسماء فريد دمحم إلوإعر222

إلمنوفيةأسماء فوزى دمحم خليفه223

ة أيمن أحمد عبد إلرحيم سمك224 إلمنوفيةأمي 
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ي عبدإلفتاح قاسم225
ن
إلمنوفيةآمال عبدإلشاق

إلمنوفيةبسمه عىل شبل إلديىه226

إلمنوفيةرحاب مصلىحي دمحمي درويش227

إلمنوفيةسالمه مسعود عباس فرج228

إلمنوفيةسالمه مسعود عباس فرج229

إلمنوفيةسهام عبدإلفتاح عيس نجم230

إلمنوفيةشيماء سعد عبد إللطيف مسعد231

إلمنوفيةصفا شاكر دمحم حلوة232

إلمنوفيةعليه دمحم عىل مصطفن233

إلمنوفيةفاطمه محمود يوسف عبد إللطيف234

إلمنوفيةفتحيه دمحم بيوىمي إلصعيدي235

إلمنوفيةوفاء عىل عبدإلرإزق حبلص236

إلمنيازينب عىل عبد إلعزيز عىل237

ى محمود ؤبرإهيم238 إلمنياشيماء صيى

إلمنياشيماء صالح عبد إلحميد دمحم239

ي240
ي صديق مصطفن

إلمنياصباح مصطفن

إلمنيافايزه ربيع عويس إلسيد241

إلمنياناديه إحمد إبرإهيم دمحم242

إلمنياهدى عبدإلمهيمن عباس محمود243

إلوإدي إلجديدأمل كامل سنوىسي ؤبرإهيم244

إلوإدي إلجديدزينب دمحم مصطفن عبد إلدإيم245

أسوإنسارة عىل محمود دمحم246

أسوإنشيماء دمحم إلمهدي دمحم صالح247

ي محمود إحمد248
أسوإنفهيمه مصطفن

أسيوطإنوإر عبدإلكريم محمود موىس249

أسيوطدعاء عبد إلفتاح حسن يوسف250

ن251 أسيوطزينب إبوإلحسن دمحم حسي 

أسيوطزينب أحمد دمحم حسن252

أسيوطزينب سيد حسن دمحم253

أسيوطعزة دمحم إلسيد حسن254

ن255 أسيوطفاطمة سعد حسن حساني 

أسيوطليىلي دمحم عىلي خليل256



المحافظةاالسمم

أسيوطمروى عبد إلرءوف دمحم عىلي257

ى258 أسيوطهويدإ حسن دمحم إلمي 

أسيوطوفاء حامد محمود عبدهللا259

ي سويفإسماء إحمد عبد إلحفيظ دمحم260
بنن

ي سويفإسماء دمحم عبد إلفتاح فايد261
بنن

ي سويفإلزهرإء فرحات عويس سيد262
بنن

ي263 ي سويفإم إلزين سيد عبدإلوهاب روبى
بنن

ي سويفإيمان عىلي إحمد إسماعيل264
بنن

ي سويفأسماء دمحم أحمد بخيت265
بنن

ي عوض266
ي سويفدعاء إحمد رإضن

بنن

ي سويفرضا ربيع مصطفن خليل267
بنن

ن فايد268 ي سويفسهام محمود حسي 
بنن

ي269 ي سويفصفاء عمر عبدإلتوإب روبى
بنن

ن270 ي سويفعائشة دمحم عبد إلعاىطي حسي 
بنن

ن قرطام271 ن دمحم وفيق حسي  ي سويفنفي 
بنن

ي سويفهند مؤمن دمحم مؤمن272
بنن

دمياطإلهام عىل محمود إلحدإد273

ي عبد إلعزيز حسن274
ى
دمياطجميلة ؤبرإهيم إلدسوق

دمياطجيهان دمحم عبده إلشناوى275

ي276 دمياطحورية فكري ؤبرإهيم إلخرصن

دمياطهاجر دمحم جمال سليم277

ي278
ديوإن عام إلوزإرةإيات عبدإلقوي دمحمإلنوبى

ي279
ي سليمان مصطفن

ديوإن عام إلوزإرةأسماء مصطفن

ديوإن عام إلوزإرةسمر حلىم بدوى بدوى280

ي281
ة أحمد محمود مصطفن ديوإن عام إلوزإرةشهي 

ديوإن عام إلوزإرةصالحة إحمد سالم إحمد282

ديوإن عام إلوزإرةصباح شحاته إحمد دمحم283

ة دمحم إحمد كبي 284 ديوإن عام إلوزإرةمشي 

سوهاجإسماء عبدإلحليم إحمد دمحم285

سوهاجإلشيماءخميس عبد إلحليم أحمد286

ي عبد إلرحيم إحمد287 سوهاجإمال حربى

سوهاجإيمان عىل يوسف إبوإلليل288



المحافظةاالسمم

سوهاجدعاء أحمد إلسيد أحمد289

سوهاجسهام دمحم هاشم مزيد290

سوهاجشادية محمح عبدإلرحيم عمرإم291

ين محمود عىلي مهرإن292
سوهاجرسى

سوهاجشيماء لطفن حسن درويش293

سوهاجشيماء محمود دمحم دمحم294

سوهاجصفاء مناع حافظ أحمد295

سوهاجعالية إبرإهيم دمحم إحمد296

سوهاجعفاف عبد إلحميد إحمد سلىمي297

سوهاجفاطمة مناع حافظ أحمد298

ن299 سوهاجليىل فوإز عىل حسي 

سوهاجنجاح صديق عالم عثمان300

ي301
سوهاجنجالء إلبدرى إسما عيل مدبن

سوهاجنوإل دمحم عىلي إحمد302

سوهاجهبة إلسيد سعد عبد إلعزيز303

سوهاجهبه دمحم محمود رمضان304

ن305 ن محمود حسي  سوهاجهدى حسي 

سوهاجهدير صفوت فاضل دمحم306

سوهاجوالء جالل شعبان دمحم307

يد عبدإللطيف إلنجار308 ن شمال سيناءمروه أبوإلي 

 عىلي309
ن قناؤرسإء عىلي حسي 

قناأسماء عبدهللا محمود عىل310

قناأسماء عبدإلمقصود محمود أحمد311

ن إبرإهيم312 ية عبد إلمطلب حسي  قناخي 

قنافاطمة إلزهرإء محمود يس أحمد313

كفر إلشيخإسماء دمحم رإشد إحمد إالجرود314

كفر إلشيخإم إلسعد دمحم حسن315

كفر إلشيخإنتصار حمدي محمود عبد إلخالق316

كفر إلشيخإنتصار عىلي عىلي يوسف إلمحيص317

كفر إلشيخإيمان فتح هللا إبرإهيم شجر318

كفر إلشيخؤلهام محمود دمحم أبو إلريش سليم319

كفر إلشيخأسماء إلسعيد دمحم أبو إلجالجل320



المحافظةاالسمم

كفر إلشيخأسماء شعبان محمود حامد321

كفر إلشيخحسناء فرإج إبرإهيم إحمد322

ة إلسيد بيوىم إلقصاص323 كفر إلشيخخرصن

ي زيدإن324
كفر إلشيخريم رضا بسيوبن

كفر إلشيخزينب عبدهللا حسن ؤسماعيل325

كفر إلشيخساىلي جمال عبد إلحفيظ فتح هللا326

كفر إلشيخسعاد إلسيد موىس دمحم حرفوش327

كفر إلشيخشيماء دمحم محمود دمحم328

ي عبدإلرؤوف عبدإلكريم329 كفر إلشيخصفاء عبدإلننى

كفر إلشيخصفية عبدإللطيف مصطفن عطيان330

كفر إلشيخعائشة إبرإهيم إحمد دمحم نجم331

كفر إلشيخعزه جمال دمحم عالم332

كفر إلشيخغادة دمحم إبرإهيم دمحم إبرإهيم سكر333

كفر إلشيخمنن إلسيد دمحم إلعشماوي334

كفر إلشيخهبة هللا دمحم عبد إللطيف شعالن335

كفر إلشيخهناء أحمد دمحم ندإ336

ى إلسعيد إلعبسي337 كفر إلشيخهناء صيى

كفر إلشيخهيبة هللا دمحم إحمد دمحم حجازى338

كفر إلشيخوفاء إحمد سيد إحمد339

كفر إلشيخوفاء عبدإلقادر إلسيد دمحم340

كفر إلشيخوفاء مصباح إسماعيل نصار341


