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 شعثح  انرياضياخ  - انراتعح  انفرقح  - ذٌزيع طالب انرتتيح انعًهيح 

  و2023 / 2022نهعاو انذراسي 

         (1      ):            رقى اجملًٌعح 
 انثانٌيح انعسكريح تسٌىاج: اسى املذرسـح 
 جمذي سايي صهية  / أ : اسى املشـرف 
 كثري يعهًني تاملذرسح: انٌظيفــــــح 

       (2        ):            رقى اجملًٌعح 
 انثانٌيح انعسكريح تسٌىاج: اسى املذرسـح 
 أسايو إتراىيى يعقٌب / أ : اسى املشـرف 
 كثري يعهًني تاملذرسح: انٌظيفــــــح 

 عبد الرحمن دمحم دمحم 1 عبد الرحمن راجح 1
 علً دمحم احمد 2 عبد الرحٌم خلٌفة 2

 منصور دمحم السٌد 3 عبد هللا احمد عبده 3
 محمود علً احمد 4 عماد شحات ابو المجد 4

احمد دمحم امٌن عمٌل  5 دمحم خالد محمود 5

احمد دمحم سعد دمحم  6 دمحم ناجح دمحم 6

 دمحم حلمى حسٌن حمدياسامه  7 بعبد الوهااسالم دمحم مختار دمحم  7

 مٌنا جرجس شفٌك 8 بٌشوي عبد الرؤوف معوض 8

 ابانوب ادٌب فرج  9 كٌرلس نبٌه بشارة  9

 كٌرلس عاطف جوده 10ماٌكل عاطف عازر غالى  10
دمحم خالد ثابت دمحم  11دمحم احمد عزٌزالدٌن احمد  11

  12 المهند رشاد دمحم عبدا لوهاب 12

13  13  

        (3       ):            رقى اجملًٌعح 
 انثانٌيح انعسكريح تسٌىاج: اسى املذرسـح 
 جٌزيف يعقٌب ًسيهي/ أ : اسى املشـرف 
 يعهى خثري تاملذرسح: انٌظيفــــــح 

       (4        ):            رقى اجملًٌعح 
 انثانٌيح انعسكريح تسٌىاج: اسى املذرسـح 
 حسني سعذ حسني / أ : اسى املشـرف 
 يعهى خثري تاملذرسح: انٌظيفــــــح 

 احمد عادل مصطفً 1 أبانوب جودت رومانً 1
احمد عالء رشاد جاد  2 كٌرلس اسحاق سلٌم  2

جورج ناصر فهمً بخٌت  3 كٌرلس عطٌة تكال 3

المالن ابراهٌم كتانه  مٌنا عبد 4 ماجد صالح محبوب  4

 ىعبد البار دمحم احمد ٌحً 5 ماٌكل شنودة عبد الشهٌد 5

 دمحم محمود حسن السنوسً 6 دمحم كامل عثمان 6

 ابانوب نصري سٌفٌن 7 عطٌة فهمًجرجس اسحك  7
 ابراهٌم دمحم علً دمحم 8حسام احمد السٌد احمد  8

دمحم عبدهللا دمحم احمد  9 دمحم مهران صبريحسن  9

 دمحم محمود أحمد حصاوى 10 خلٌفه دمحم ىعبدا لعاطحسن  10
 نظٌرمكرمنظٌر 11دردٌر أحمد دردٌر أحمد  11

بشاي مٌخائٌل مجديابرام  12السٌد عماد الدٌن احمد على  12  
13  13  
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        (5       ):            رقى اجملًٌعح 
 انثانٌيح انعسكريح تسٌىاج: اسى املذرسـح 
 يذحد عثذ اناله ىاشى/ أ : اسى املشـرف 
  أمخيى-يٌجو ثانٌي : انٌظيفــــــح 

        (6       ):            رقى اجملًٌعح 
 انثانٌيح انعسكريح تسٌىاج: اسى املذرسـح 
 حمًٌد انسيذ حمًذ / أ : اسى املشـرف 
 يعهى خثري تاملذرسح: انٌظيفــــــح 

 احمد علً عبد العال  1 ابانوب نعٌم هارون 1
 اسامة دمحم حسن  2 إبراهٌم حسن دمحم خضٌري   2
 اسالم خالد احمد  3 بٌشو ىسامً شفٌك 3
حاتم دمحم رشدي  4 حسام حسن خضري 4

 سٌدهانً سٌد  5 دمحم محمود طه 5

 عبد الرحمن عصام  6 محمود احمد عبد الحلٌم 6
  شعبان عبد الفتاح كاظم 7 محمود رمضان محمود على 7
 دمحم جمال نور الدٌن  8 محمود دمحم رفاعً 8
 محمود احمد عبد الحافظ  9 .مصطفً سمٌر مرسً  9

 عصام دمحم محمود 10محمود ابو بكر عبد العال دٌاب  10
 سٌدمحمود فواز  11زٌد أبو محمود دمحم محمود  11
مصطفً عبد الاله   12  12

13  13  

         (7      ):            رقى اجملًٌعح 
 انشييذ عثذ املنعى رياض انثانٌيح تنني: اسى املذرسـح 
 حساو انذين عثذ اننثي حمًٌد/ أ : اسى املشـرف 
 كثري يعهًني تاملذرسح: انٌظيفــــــح 

         (8      ):            رقى اجملًٌعح 
 انشييذ عثذ املنعى رياض انثانٌيح تنني: اسى املذرسـح 
 ثرًخ نثية / أ : اسى املشـرف 
 كثري يعهًني تاملذرسح: انٌظيفــــــح 

 حسٌن مساوي حسن 1 اندرو اسامة جوزٌف  1

 زٌاد محً سالم 2 بطرس انور شكري 2

 السٌد حمادة السٌد 3 بٌشوي عصمت  3

 علً خالد خلف 4 فادي لدٌس عبد المرٌد  4

 دمحم محمود مرسً 5 كٌرلس جمٌل صالح  5

 هشام صابر برلً 6 كٌرلسفاٌزشنودة 6

 دمحم عبد الرحٌم دمحم طه دمحم 7 مارن مٌالد وصفى  7
 بٌومًالعال  مصطفى حسنى عبد 8 دمحم خٌري علً احمد 8

مصطفً دمحم مصطفً اسماعٌل  9 دمحم هانً شاكر دمحم 9

 دمحم عامر عبد العزٌز 10 علً عنترعلً لاسم 10

احمد على سامً احمد  11  11

12  12  

13  13  
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         (9      ):            رقى اجملًٌعح 
 انشييذ عثذ املنعى رياض انثانٌيح تنني: اسى املذرسـح 
 أجمذ مسري ييخائيم/ أ : اسى املشـرف 
 يٌجو رياضياخ ثانٌي: انٌظيفــــــح 

         (10      ):            رقى اجملًٌعح 
 انشييذ عثذ املنعى رياض انثانٌيح تنني: اسى املذرسـح 
 محاد صادق عثذ انٌاحذ/ أ : اسى املشـرف 
 يٌجو ثانٌي رياضياخ: انٌظيفــــــح 

 احمد إبراهٌم عبد العزٌز 1احمد السٌد علً  1

 جمال عبد الناصر حامد 2حمد جمال احمد ا 2
 د عبد الموجوثحسام احمد عبد الوار 3احمد خٌري صدلً  3
 كٌرلس عبده شاكر 4احمد رفٌع سعد  4
دمحم رفعت شاكر على  5احمد شعبان عبد العزٌز  5

صدٌك أشرف دمحم  6احمد عادل موسً  6

 احمد المذافً احمد 7عبد الرحمن دمحم ابو زٌد  7

 كرٌم كارم محمود 8 عنتر دمحمعمرو  8

 مٌنا حسام فاٌز 9 بولس صفوت عبدهللا 9

 مٌنا منٌر عجٌب  10 فادي محب لمعً 10
 دمحم جمال دمحم لبٌصً 11  11

 مصطفى دمحم ٌوسف  12  12

13  13  

         (11      ):            رقى اجملًٌعح 
 انشيًاء انثانٌيح تناخ تسٌىاج: اسى املذرسـح 
 حمًذ فارًق / أ : اسى املشـرف 
 كثري يعهًني تاملذرسح : انٌظيفــــــح 

         (12      ):            رقى اجملًٌعح 
 انشيًاء انثانٌيح تناخ تسٌىاج: اسى املذرسـح 
 عاطف حمًذ خهيم/ أ : اسى املشـرف 
 يعهى خثري تاملذرسح: انٌظيفــــــح 

 سلمى أسامة  انور  1 االء دمحم عبد العلٌم 1

شٌري امٌل مٌشٌل  2 اٌه عمر دمحم 2

 هعبد الالمنار السٌد دمحم  3رحمه على عبد العزٌز  3

نورهان اٌمن دمحم  4 حمدي السٌد فاطمة 4

مى دمحم صالح الدٌن صابر محمود  5  دمحم ٌاسمٌن على 5

مرٌم احمد دمحم عبد الموجود  6 إبراهٌمنورهان لاسم ابو الحمد  6

 دمٌانة اٌهاب منٌر 7منار جمال عبد الناصر دمحم  7

  أنورساره دمحم دمحم 8ٌسرا ممدوح ابو الحسن  8
 احمد إبراهٌماالء محمود  9 كرمٌنا أمجد أدولف 9

االء مصطفى مصطفى احمد  10مادونا ولٌم تماوي  10

 فهمًاٌه عاطف ثابت  11مارٌهام كرم عبدة  11

دٌنا رجب زهرى عبدالعال  12  12

13  13  
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         (13      ):            رقى اجملًٌعح 
 انشيًاء انثانٌيح تناخ تسٌىاج: اسى املذرسـح 
 أشرف فٌزي كايم / أ : اسى املشـرف 
 يعهى خثري تاملذرسح: انٌظيفــــــح  

       (14        ):            رقى اجملًٌعح 
 أمساء تند أتي تكر انثانٌيح تناخ: اسى املذرسـح 
 أمحذ حمًٌد عثذ اهلل: اسى املشـرف 
 يعهى خثري تاملذرسح: انٌظيفــــــح 

امٌره احمد علً  1 فخريمارٌنا رزق هللا غبلاير  1

حنان أحمد عبد الجواد  2 جرجس بشاي شاكر نانسً 2

خلود عادل عبد الحمٌد  3ندى وائل السٌد علً  3

منار محروص ناصر  4 منصور عدلًنرمٌن عاٌد  4

منار دمحم احمد  5منار نور عبد الظاهر دمحم  5

منار مسعد دمحم  6خلود عبدالعال عبدالصادق محمود  6

منً دمحم إسماعٌل  7 عز الدٌن امٌن حمدياٌه  7

 شٌماء محمود سٌد 8 نخنوخ شكريكارمٌن وصفى  8

 شٌماء محمود سٌد احمد 9لٌلى فوزى صادق عبدالواحد  9

 مرٌم دمحم عبد الرحمن 10مرٌم اٌمن جادالسٌد خله  10

 رٌهام مفٌد فؤاد شاذلً 11 منً دمحم محمود 11
مصطفى شاكر عمار تهانً  12دعاء حسٌن علً حسن  12

13  13  

       (15        ):            رقى اجملًٌعح 
 أمساء تند أتي تكر انثانٌيح تناخ: اسى املذرسـح 
 ياجذ شكري نٌيس: اسى املشـرف 
 يعهى خثري تاملذرسح: انٌظيفــــــح 

         (16      ):            رقى اجملًٌعح 
 سٌىاج انثانٌيح تناخ: اسى املذرسـح 
 أسايو عثذ اجلهيم / أ : اسى املشـرف 
  سٌىاج-يٌجو عاو انرياضياخ : انٌظيفــــــح 

االء دمحم طه  1 رعبد الجاب السٌد أشرفاسماء  1

إسراء شعبان ابو زٌد  2  ابو زٌد رحاب جعفر 2

إٌمان نمر عبد النعٌم  3 رحمه احمد حافظ 3

تسبٌح السٌد فتح هللا  4 إبراهٌملوجٌن سمٌر عبد هللا  4

رانٌا جمال دمحم  5 مرٌم فهٌم خٌري 5

رحاب دمحم رأفت  6العظٌم  دنٌا هالل عبد 6

شٌماء عادل حافظ  7 مرٌم دمحم عبد الرحمن 7

ندا ناصر عبد الراضً  8 رٌهام مفٌد فؤاد شاذلً 8

 شاكر زكى فهمًمارٌنا  9 هبة هللا أحمد مهنً  9

 عبد هللااحالم جمال حسٌن  10 عطٌةاٌرٌنى وجٌه ادٌب  10

امٌره اسامه وفمً حزلٌال  11 حسٌن معبد السالاٌمان ماهر  11

ساره جمال دمحم مرسً  12تمى شمس الدٌن حسن عبدالمجٌد  12

ٌاسمٌن خالد السٌد احمد  13  13
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         (17      ):            رقى اجملًٌعح 
 سٌىاج انثانٌيح تناخ: اسى املذرسـح 
 احلسيني حمًذ انسيذ  / أ : اسى املشـرف 
 يٌجو رياضياخ ثانٌي : انٌظيفــــــح 

         (18      ):            رقى اجملًٌعح 
 سٌىاج انثانٌيح تناخ: اسى املذرسـح 
 كرو يعقٌب  / أ : اسى املشـرف 
 .كثري يعهًني تاملذرسح : انٌظيفــــــح 

شٌماء علً عبدهللا اسماعٌل  1إسراء خالد دمحم  1

عبٌر دمحم مصطفى دمحم  2 احمد دمحم محمود أمانً 2

مٌالنٌا حربى رضا محروس  3 سعد بكر عبد العال أمانً 3

هٌام عبد الستار عبد الرحٌم دمحم  4انجى عادل التمى عطا هللا  4

فلتس ساندي رأفت صبحً  5حسناء مجاهد أحمد  5

دٌنا رومانً بخٌت سلٌمان  6 رحمه احمد مظهر السٌد دردٌر 6

 جادالرب شهديمادونا جرجس  7 الحمٌد اسماعالزهراء جمال الدٌن عبد  7

 نجالء سامً سالمة 8مرنا حشمت داود جوده  8

 بطرس زكريمارتٌنا وصفى  9مٌرنا ممدوح عوض هللا دراوس  9

هدى عبدالعال عبدالفتاح مهران  10 جاكلٌن ناجً فخري 10

 اٌمان ماهر عبد السالم 11جٌنا عاطف فهٌم ناشد  11

اسماء اسعد حامد دمحم  12 م صابر احالبسٌونً الزهراء فاطمة 12

بسمه محمود السٌد محمود  13ٌاسمٌن محمود عبد اللطٌف دمحم  13

        (19       ):            رقى اجملًٌعح 
 املراغح انثانٌيح اجلذيذج املشرتكح: اسى املذرسـح 
 سيذ عطيو أمحذ/ أ : اسى املشـرف 
 كثري يعهًني تاملذرسح : انٌظيفــــــح 

         (20         ):            رقى اجملًٌعح 
 املراغح انثانٌيح اجلذيذج املشرتكح: اسى املذرسـح 
 حمًٌد عهي حايذ / أ : اسى املشـرف 
 يعهى خثري تاملذرسح : انٌظيفــــــح 

 احمد دمحم محمود مطاوع 1 ابراهٌم جمال ابراهٌم 1

 انجً طلعت خٌر بسالٌوس 2 ابراهٌم دمحم ابراهٌم 2

 خلود السٌد دمحم بدوي 3 احمد السٌدم حمد 3

 عبد هللا إسماعٌل دمحم 4 احمد سمٌر السٌد 4

 عبٌر سعد دمحم هرٌدي 5 حسام السٌد دمحم 5

 دمحم خالد دمحم علً 6 صالح رجب محمود 6

 منار احمد دسولً عمرو 7 دمحم عطٌة دمحم 7

 مؤمن محسن عبد الطٌف 8 دمحم عنتر عشري 8

 هاله عصام دمحم احمد 9 محمود دمحم محمود 9

هند عبد الهادي احمد  10 مصطفً حمدي عباس 10

 ٌوسف خالد ٌوسف 11  11

12  12  

13  13  
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         (-      ):            رقى اجملًٌعح 
 قذري املشنة انثانٌيح تناخ تأمخيى: اسى املذرسـح 
 عهي عثذ اجلاتر انسيذ / أ : اسى املشـرف 
 .يعهى أًل تاملذرسح : انٌظيفــــــح 

       (21        ):            رقى اجملًٌعح 
 قذري أتٌ حسني انثانٌيح انعسكريح تأمخيى: اسى املذرسـح 
 مسري أمحذ حمًذ ساليو/ أ : اسى املشـرف 
  أمخيى-يٌجو رياضياخ ثانٌي :انٌظيفــــــح 

 عبد الرحمن احمد حافظ 1  1

 عبد الرحمن رجب 2  2

 عالء اٌمن على 3  3

 كرٌم جمٌل إبراهٌم  4  4

 دمحم أشرف صالح 5  5

 دمحم عادل عبد العال 6 تم إلغاء التوزٌع للمدرسة بسبب لرار اإلزالة 6

 دمحم علً ابو زٌد 7  7

 محمود علً صادق 8  8
دمحم ابراهٌم محمود مصطفى  9  9

الحفٌظ دمحمٌن  دمحم احمد عبد 10  10

دمحم جمال دمحم احمد  11  11

12  12  

13  13  

      (22         ):            رقى اجملًٌعح 
 ساقهرو انثانٌيح تناخ: اسى املذرسـح 
 عادل أمحذ عثذ انسالو / أ : اسى املشـرف 
 كثري يعهًني تاملذرسح : انٌظيفــــــح 

          (23     ):            رقى اجملًٌعح 
 ساقهرو انثانٌيح تنني: اسى املذرسـح 
 أمحذ رشاد عثذ انرمحن / أ : اسى املشـرف 
 يٌجو رياضياخ ثانٌي : انٌظيفــــــح 

 عبد الغنً دمحم عبد الغنً 1 ضٌاء علً السٌد  1

 عالء عبد الناصر 2دمحم ٌاسر الدٌب   2

 فادي ٌونان أمٌن 3عالء علً عثمان  3

 ماجد عاطف شنودة 4 سالم عادل حسنً أ 4

 محمود احمد الدٌب 5 تمامغادة رجب  5

 مٌنا راتب تعلب 6 هً احمد أحمد ون 6

دمحم وحٌد حسٌن  7  احمدوفاء دمحم ٌحً 7

 محمود األمٌر زكى على 8 أمٌرة أٌمن دمحم 8

إبراهٌم حسٌن دمحم  9نورهان صابر محمود  9

احمد خلٌفه حسن  10 حفظً دمحم آٌة 10

خالد عالء السٌد  11محمود هاشم عائشة  11

رأفت احمد ضاحً  12  12

13  13  
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        (24       ):            رقى اجملًٌعح 
 املنشاج انثانٌيح تناخ: اسى املذرسـح 
 عاصى عثذ احلًيذ / أ : اسى املشـرف 
 كثري يعهًني تاملذرسح :انٌظيفــــــح 

       (25        ):            رقى اجملًٌعح 
 املنشاج انثانٌيح املشرتكح  : اسى املذرسـح 
 يفيذ عٌض / أ : اسى املشـرف 
 كثري يعهًني تاملذرسح :انٌظيفــــــح 

 احمد اسعد محمود  1 احمد أبو الٌزٌد دمحم دمحم 1
 احمد صالح دمحم  2 احمد عبد العزٌز حسن 2
حازم حسٌن ابو المعارف  3 حسن حامد احمد محمود 3

 حسام مصطفً احمد  4 احمد محسن كمال دمحم 4
 دمحم سلٌمان حماد  5  راغبود طارق محم 5
 دمحم منصور صدٌك  6 عبد الوهاب دمحم عبد الوهاب 6
 محمودناصردمحم 7 دعاء رمضان دمحم عبد العال 7

 إسماعٌلمصطفً خلف  8 رانٌا محمود 8

 ماهر أشرفمٌنا  9  السٌدالشٌماء باسم 9

شهاب الدٌن حسنً دمحم سالمه  10 منار السٌد على دمحم 10

  محمودفسعودي عبد اللطًاسامه  11  11
12  12  

13  13  

      (26         ):            رقى اجملًٌعح 
  طيطا- خانذ تن انٌنيذ : اسى املذرسـح 
 أمحذ قهيذ عثذ احلهيى/ أ : اسى املشـرف 
 يٌجو رياضياخ ثانٌي : انٌظيفــــــح 

        (27       ):            رقى اجملًٌعح 
  طيطا-رفاعو انثاًيح انعسكريح  : اسى املذرسـح 
 مجال سيذ عثذ انعال / أ : اسى املشـرف 
 يٌجو رياضياخ ثانٌي: انٌظيفــــــح 

 احمد دمحم خلٌفة 1 احمد السٌد احمد 1

 زٌاد عبد المنعم علً 2 احمد رمضان مرسً 2

 شهاب الدٌن احمد 3 دمحم محمود معتوق 3

 علً صابر محمود 4دمحم خالد فراج على  4

 علً عبد الحمٌد السٌد 5  دمحممروه ناصر 5

 كٌرلس جاد جرجس 6 الفتاح منً محمود عبد 6

 دمحم السٌد علً 7 مً علً شراط 7

 محمود عاطف المرنً 8  دمحم نسمه ممدوح 8

 مصطفً محمود سٌد 9 نهال أحمد عبد الرحمن 9

 معتز دمحم فراج 10  عبد العال هبه هللا عادل 10

 أرمنٌوس نبٌل صادق 11 هٌكل زهراء مصطفى دمحم احمد 11
12  12  

13  13  
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        (28       ):            رقى اجملًٌعح 
 طًا انثانٌيح تناخ : اسى املذرسـح 
 عاطف عثذ انعال حمًذ / أ : اسى املشـرف 
 كثري يعهًني تاملذرسح : انٌظيفــــــح 

       (29     ):            رقى اجملًٌعح 
 طًا انثانٌيح تنني: اسى املذرسـح 
 أسايو حمًٌد حمًذ / أ : اسى املشـرف 
 يٌجو رياضياخ ثانٌي : انٌظيفــــــح 

 بشار فتحً دمحم 1 احمد دمحم احمد 1
 توماس ظرٌف وهٌب  2 اسالم دمحم احمد  2

 عٌاد عبده عٌاد  3ى دمحم دٌاب ؤل 3

 كٌرلس جابر شنودة 4 دمحم احمد خلف  4

 كٌرلس هانً سمعان  5 دمحم خلٌفة محروس  5

 دمحم حسن احمد 6 محمود مرسً حسن  6

 مدحت عصمت رسمً 7مغربً احمد دمحمٌن   7

 ٌسً عزت مسعد لرلار 8 دمٌانه جمال فتحً 8

 ٌوسف مورٌس زكري ٌوسف 9 اسراء عاطف 9
 احمد عالء رشوان عبد اللطٌف 10  10

11  11  

12  12  

13  13  

        (30       ):            رقى اجملًٌعح 
 عقثح انثانٌيح تنني جبرجا: اسى املذرسـح 
 أسايو أمحذ عثذ اهلل/ أ : اسى املشـرف 
 كثري يعهًني تاملذرسح : انٌظيفــــــح 

       (31      ):            رقى اجملًٌعح 
 جرجا انثانٌيح تناخ : اسى املذرسـح 
 أشرف عثذ اناله يرٌيل /  أ : اسى املشـرف 
 يٌجو رياضياخ ثانٌي : انٌظيفــــــح 

اسماء دمحم األشرف  1 احمد البدري ابراهٌم 1

دنٌا عبد الرحمن ذكً  2 احمد رٌان رزق 2

 صموئٌل مٌخائٌل ساندي 3 بوال مٌشٌل عٌاد  3

 أهمس طانٌوس  أنسًطرٌزه 4 جرجس جمال نغٌم 4

مروة محمود عابدٌن سباق  5 السٌد صالح السٌد 5

نجاح صالح الدٌن جبرٌل ناصر  6 علً احمد علً 6

 ذكًندى محمود  7 مصطفً خالد احمد 7

 رشدي أسامة على نوهٌر 8 مالن ناجح نغٌم 8

 دمحم دمحم  مجديسارة 9 علً امٌن صادق 9

 سلفانا صبري هرون 10 السٌد ممدوح السٌد 10
مارٌنا اسعد جاد  11 كرٌم بكري المغربً 11

مرٌم جمال رضانً  12 ماركو عٌسى عزٌز 12

 منار أٌمن عبد الملن اسحك 13  13
 

 


