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38.5281914.514.52917.51321677.58818ؼارب رأساعدادى االساسً للتعلٌم الزعفرانة فصولالسٌد العزٌز عبد الفتاح عبد مسعد أحمد101

7156.551.56.5104512578818ؼارب رأساعدادى االساسً للتعلٌم الزعفرانة فصولفرٌج سالمة فرٌج سالمة102

14.576.551015105313.55.57.58918ؼارب رأساعدادى االساسً للتعلٌم الزعفرانة فصولمحمد الهادي عبد العزٌز عبد محمود محمد103

 21.524.51288.516.515.5901766.58817ؼارب رأساعدادى االساسً للتعلٌم الزعفرانة فصولسلٌم عبدالحمٌد منتصر مصطفى104

3628181212.524.518124.5207.589919ؼارب رأساعدادى االساسً للتعلٌم الزعفرانة فصولحسٌن بكر ابو حسٌن جن105ً

38.52917.514.51327.518.513119779919ؼارب رأساعدادى االساسً للتعلٌم الزعفرانة فصولالخضرى الخٌر ابو محمد الخٌر ابو دنٌا106

3725159142314.5114.5197.589918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامالرحٌم عبد زكى سعٌد ابراهٌم107

272313.511.51425.513.5102.517.57.589917ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمود قاضً اشرؾ احمد108

29.5151011.513.5251089.5178.57.59918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماماحمد على سعد احمد109

34.524.5209142316.5118.519798818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامالبدٌوى عبدالرحمن عبدالفتاح محمد احمد110

3523.51712.51426.51812018789919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعبدالكرٌم احمد محمد أحمد111

352919.51414.528.5171291878.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمود عبدالحمٌد محمد أحمد112

3322.5161414.528.514114187.58.58818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامحسٌن عبدالمطلب حسن بالل113

3527209.514.5241311917798817ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامهجرس عبدالعاطى ابراهٌم ولٌد بهاء114

28.5205.58.511.520074178.57717ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامبرعى محمود محمد حسٌن115

3024.51610.514.52513.5109136.577717ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامبرعى سلٌم سعد زٌاد116

3830201514291913620889919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعبدالحمٌد سعد أٌمن سعد117

26.52810611.517.5159710.55.588818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامسعٌد محمد عامر شرٌؾ118

31.52817.5814221311216.577.58818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماماحمد ابراهٌم خالد الرحمن عبد119

33.5301811.51526.51412220888818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعثمان احمد محمد الرحمن عبد120

35281912142615.5123.518.578.58818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعثمان مبارك جمال عبدهللا121

31.52414.514.51226.515.51121476.57718ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامسعد عٌد ٌاسر عزام122

2621135.51217.51289.5146.57.58818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعلى القاضى ٌوسؾ على123

36.523.51914.513.52817.5124.517.5768818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمد احمد محمد عمرو124

3021.51313.51427.517.5109.516.57.558818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمدٌن محمود احمد فارس125

35.52017.512.514.5271711718.56.578817ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامالصؽٌر بشٌر محمد كرٌم126

30.523.518.513122517114.514.57.57.58817ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامٌس حسن جابر محمد127

35.526191213.525.518.5124.516.589.57717ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعبداللطٌؾ سلٌمان حسٌن محمد128

39.5302015142919.513817.57.59.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمد سعٌد الدٌن سراج محمد129

2018104121615.579.514.5567717ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامهاشم الحدٌد ابو محمد هللا عبد محمد130

36.527.518.514.51428.52013115.57.579919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمد أحمد عالء محمد131

3327.519.512142619.5125.518.56.578817ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعلً سٌد مبارك محمد132

37.52919.514152919.5134.516.578.59918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمود ابوالوفا محمود محمد133

28.5201412.513.52616.510517.5658818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامأحمد عمر مصطفى محمد134

34.527181413.527.519.5126.513.567.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعسٌرى سنوى حلمى محمود135

30.519148.51119.517.5100.514.565.58818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعمر محمود محمد محمود136
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312111.599181899.514.5657717ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماماسماعٌل محمود احمد مهند137

3530201415292013418.58.587717ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامالخولى الجوهرى محمد وائل اسراء138

3027171213.525.520119.518.5887717ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامجابر احمد الباسط عبد االء139

37.5291711.513.52517.5126187.558817ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعٌد ابراهٌم عٌد راضى اٌمان140

2728103.512.51615.596.5148.557717ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممعوض هللا ضٌؾ عاٌد إسراء141

35.528.513.511132416.511816.58.568818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماماحمد حسن علً إٌه142

23.527.56.55.51318.5128815.565.57717ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامسالمان عٌسى أحمد أسماء143

32.525.516.512.512.52516.511616958817ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعلى حسٌن محمود أسماء144

33.529.517.512.511.52417.5122168.568817ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعبدهللا سٌد عبدهللا أمٌرة145

30.52414.59.51221.512.510316.575.58817ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامأحمد سٌد أحمد آٌة146

33291813.514.52816124198.558818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامابراهٌم سٌد اشرؾ بسمله147

37.5301913.51528.518133187.55.59917ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامؼنٌم على المقصود عبد محمد حبٌبه148

373018.515122719131.51978.59918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعٌسى إبراهٌم مسعود خلود149

2928108.511.5201510215.5759918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمد عبدالراضى كمال رضوى150

34.5291714132717.5125157.589918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعسران أحمد عسران مصطفى رقٌه151

33.52916.511.514.526181231985.57717ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامالشرقاوى ابراهٌم عبدالموجود عارؾ رنا152

36.53019.514.51428.518.513317.599.59918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامالعبٌري علً محمد محمد مصطفى رنا153

36.5282014.51226.520131207.599918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمد أحمد محمد رٌم154

32.52915.5512171611017.58.55.59918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمد حمزه كرم زٌنب155

34.5301914.51529.519.5132.518769918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامسالم محمد احمد محمد شدا156

2823.57.51413.527.515.510219559918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامدردٌر محمد عمرو شهد157

21231011.51425.512.59216.55.569917ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامشحات جمعة محمد شهد158

26226.512.51325.5169617558818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامبكر ابو الوهاب عبد بكر ابو ضحى159

312115.511.51223.518.5109.518668818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامحفنى محمد على فاطمة160

3326.51011.510.52217108.51766.58818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامالرحمن عبد محمود احمد فاطمه161

32241311.51324.517.5111206.588817ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامحسٌن حسن محمود ملك162

34.52711.513.513.52719.5119.519767717ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمد أحمد وائل ملك163

30251011.51223.517105.520687717ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمد ناصر ٌحٌى ملك164

3828.52014142819133.5195.55.59918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمد أحمد محمد منة165

36.524.52014152916126206.5109918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعرٌان عرٌان محمود منة166

3526.51412.51426.516.5118.5206.578817ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامأحمد على أحمد مودة167

29.523.5181411.525.518114.52079.58817ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االماممحمد ٌوسؾ محمد ندي168

29231813.51326.515111.5197.598818ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامحسن فاروق وائل نور169

35.5261713.514.52817123.52066.58817ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامعلى احمد رمضان نٌره170

37.52914.51313261812517.566.58817ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة عبده محمد االمامالدٌن نور محمد ٌاسر هنا171

34.5301911.513.52515.5124205.51010919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعاشور محمد اسامة ابراهٌم172
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29.519.5153.5811.511.58713.55109919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعبدالحمٌد محمد شرٌؾ احمد173

22.5191485.513.51079115.58.591019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد الحلٌم عبد المنعم عبد احمد174

201510.563.59.56.561.5857.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد حسن عالء احمد175

4030201515302014017.5510101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاحمد محمد مبارك احمد176

39302015153020139205.58.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالراضى عبد سعٌد محمد احمد177

3930201515302013918.55.5810918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعلً سٌد محمد احمد178

393019.515153019137.519610101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالراوي الحمٌد عبد محمد احمد179

38.5292012.513.52619132.51455.510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعباس محمود محمد احمد180

32212010.513.5241711417.556101015ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتقاسم مراد محمد احمد181

33.51518510151596.51956.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالكرٌم جاد محمد محمد اسالم182

35.528191514.529.52013219.55.58.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعارؾ سٌد دٌاب ناصر اسالم183

321612.512.513.52611.598145510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتابوالفضل عبدالحلٌم ناصر اسالم184

231515.54.56.511670.596691019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالدٌن صالح فوزى عمرو اٌمن185

1515144610106493.55.591019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحفنى محمود حمدى حسن186

311618.59101912.59710.556.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتجودى محمود محمد حسٌن187

35.52617.511.51324.514.511816510101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسٌن علً احمد خالد188

34.526.516.513.51124.514116165.57.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد سعد محمد سعد189

34.5221711.5718.516.5108.5165.57.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتهاشم سٌد اسالم سٌد190

2824.51178151088.51457.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتتحٌؾ فاٌز اٌمن الدٌن سٌؾ191

38.527.51610.51020.510.51131867.591019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمنصور محمود محمد سٌؾ192

2716.5126.511.5181083.516.55910919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمود احمد اشرؾ شرٌؾ193

39.53019.515153019138186.58.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد حمدي عماد الرحمن عبد194

363016.515122719128.5166.599919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسن فتحى محمد الرحمن عبد195

3223.51114132714107.5146.589918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد على هانى الرحمن عبد196

3626.51213.5619.510.5104.5105.5891019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسن جابر احمد هللا عبد197

3829.51414.512.52718126.51958.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعلى محمود اشرؾ هللا عبد198

35.53019.5131225171271157101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعلى سٌد محمد هللا عبد199

3419147101713.597.514.55.579919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعلٌان محمد هللا عبد محمد هللا عبد200

31.52416.512122416112145710919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتسٌد القادر عبد فرج الحسن ابو على201

331516.54.537.56.578.516.55791019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالسٌد فتحى عاطؾ على202

37221711.511.52314113156.57.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعلى احمد عبدالمنعم ناصر على203

39.53019.514.514.52919.5137.51457.510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد احمد ٌاسر عمار204

36.53019.514.51428.516130.5176.57.59918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد حسن اسامه عمر205

34241812.512.52517.5118.519.567.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعصمان احمد اشرؾ عمر206

322016.57.57.51511.595196891019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتخلٌفه محمد خالد عمر207

3827.5198.57.51617117.5135.5510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتسعٌد كامل سعٌد عمر208



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

362919.515132818.5131185710919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتهللا عبد الصؽٌر الناصر عبد عمر209

34.524.518.514.51529.51612314.55.58.510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسن احمد محمد عمر210

35291915153018.5131.515.56910919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتسالم احمد محمد عمر211

3429201414.528.518129.519.5510101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعباس سعٌد محمد عمر212

3728.5191514.529.517.5131.514.55.510101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد عبدالعزٌز محمد خالد عمرو213

36.521161312.525.515114155.57101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمود محمد محمود رمضان عمرو214

3723.519.58.51119.516115.516.566.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاحمد نصر اشرؾ كرٌم215

3420.514.59.51019.514102.51655.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاحمد دسوقى محمد شعبان كرٌم216

373018.51513.528.519.5133.518.55.55.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتفؤاد احمد شهاب مازن217

34.52916.510.513.52413117185.56.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتسٌد محمد الدٌن ضٌاء مازن218

3121131113.524.513.510318.55.5710919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد عبودي احمد محمد219

209.51037106.5561451.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد احمد اشرؾ محمد220

3529.516.51413.527.516124.5185.58.591019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعرابً عفٌفً اشرؾ محمد221

25.51512.545.59.513.5761757.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد احمد جمال محمد222

24.519.514538107614.55.57.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسٌن محمد جمال محمد223

3429.5171414.528.51612516.579101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسن محمود حسنى محمد224

272115.58.5816.512.592.5166.57101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعباس محمد خالد محمد225

261613.541.55.5107114.562.591019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاحمد ابوضٌؾ سامى محمد226

33.522.51510.54.515139915.55891019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاحمد حسٌن سٌد محمد227

3930201515302013919.589.510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالصاوى فوزى صالح محمد228

3729.51914.51529.51913417639919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعطٌه سعٌد طه محمد229

362516.512.511.52417.5119186610919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتسلٌم محمد الخالق عبد محمد230

28.52116.59.5312.511.59013.56.55.510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد الحلٌم عبد المنعم عبد محمد231

3123.518.5891711101176.55.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعلى حسن على محمد232

28.52413.56.5612.512.59114699919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد عٌسى على محمد233

332115.51010.520.512.5102.5156.55.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاحمد فتحى ٌاسر محمد234

37.5302014.51529.518.5135.51879.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالدٌن نصر محمود ٌاسر محمد235

2418.514.54.54.5977315.56.5610919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعبدالمجٌد موسى احمد محمود236

3225.516.513.511.5251311214.556.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمصطفى احمد محمد حجاجى محمود237

322715.56.51117.513.5105.512.56.55.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتتقً محمود منتصر محمود238

262014.583.511.5108214.57591018ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد عبدالمرٌد عبدالرؤؾ مروان239

33.52919.515122718.5127.51975.510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاحمد على محمد مروان240

38302015153018.5136.5176.58101018ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتسٌد القادر عبد فرج الحسن ابو مصطفى241

333016.51213.525.51712218.566101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتخلٌفة مصطفً طارق مصطفى242

21.520.56.53.51.551063.5125310918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداترشٌدي مصطفى عارؾ مصطفى243

2318.5124.57.5121075.516.57.54101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمود نصر على مصطفى244
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3025157111812.5100.517.57.53.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعلى مصطفى فوزى مصطفى245

382419.51212.524.51211818.573.591019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسٌن مصطفى محمد مصطفى246

35.521166.58.51511.59917.57710919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاحمد فكرى محمود مصطفى247

34.5271712.51325.51612018.576101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمنوفى مصطفى محمود مصطفى248

342919.514.51327.518128196.56101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاحمد مصطفى هانى مصطفى249

39302015153019.5138.51861091019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتكامل احمد محمود معتز250

16.5154.56.58.5157.558.514.57.54101018ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسن طه ناصر معتز251

22.515123.5710.510.570.510.55491019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمود محمد احمد مهند252

30181110.51323.51496.510.55.57.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالؽٌط ابو السٌد رامى مهند253

21157.533.56.55.555.514.552101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمصطفى احمد فوزى ٌحٌى254

3326153.536.51595.517659918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد محمود احمد ٌس255

2416.5104151065.512.57.5510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد عبدالعزٌز الراوى ٌوسؾ256

38.5302015142920137.52089.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمؽٌربى محمود سمٌر ٌوسؾ257

32.52912.51311.524.519117.5187791019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتبكر ابو احمد محمد ٌوسؾ258

31.522.510.510.56.51719100.51377.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعلى حسٌن محمد ٌوسؾ259

33.5241613122516114.5195.57.5101018ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالجٌد عبد عباس محمد ٌوسؾ260

34.529.517.510.510.52117.51201475101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاحمد مبارك محمد ٌوسؾ261

33.524.514141327171161867101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمكً حسن محمد احمد اروى262

39302015153020139177.5910919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتبهجورى على محمد اسراء263

34301511.51324.514117.5188591019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعلً فهمً احمد اسماء264

3623.5108.53.51218.510011.57.58.510918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالودود عبد المقصود عبد احمد امنٌة265

20.5154.55.527.51562.595891019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالمولى عبد على رمضان على امنٌة266

291510105.515.515.585135.5791019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاحمد عامر ابو العربً عامر ابو انجى267

2418.5611.5819.515.583.510.56.59.510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد كمال محمد اٌمان268

3023.5141111.522.516.5106.5166.58.591019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعباس عابدٌن عبدالرازق بسملة269

3428.51613.51225.5171211979.59918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعبدالحمٌد محمد احمد تسنٌم270

393020151530201391689101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمود مصطفى هشام تقى271

35.53014.513.51427.518125.5187.599918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعلى عبدالعاطى عالء جنه272

29.5201010.51222.516.598.5177810918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعمر ابوالقاسم احمد جنى273

25.521.5159.58.51812.592.55.56991019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعبدالمسٌح ناجح جرجس جورسٌنا274

38302014.51529.518.5136187.59.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالصؽٌر ٌوسؾ ابراهٌم حبٌبة275

201977.5411.51067.5176.55.510918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالباب فتح محمد سٌد حبٌبة276

33.51917.513.512.52616.5112.5187.57101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد جالل محمد حبٌبة277

3828.52013.51528.519.5134.5196.579918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد فارس وائل حبٌبة278

35.525.515.51171811.510614.565.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعترٌس الدٌن على حسن حنٌن279

36.52817.51214.526.517.51261767101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد ماهر سمٌر حنٌن280
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29.519105.527.5107615.55.5710918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعباس سٌد عباس حنٌن281

30.51915.53.52.5611.582.5165.5410919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعمر القاسم ابو محمد حنٌن282

2821.510.587.515.512.58812.55.58.59918ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتابراهٌم محمد اٌمن رقٌة283

32.526.51413112413110145.57.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعلى محمد على عماد رقٌة284

3127.51196151296.51455101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد ٌوسؾ عرفه روان285

4030181512.527.519.5135196.57.591019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد الحمٌد عبد عصام روان286

30.525.515.514.51428.51811817.55.57.591018ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعبدالعظٌم ابراهٌم ولٌد روان287

38302014.51428.518134.51468.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسٌن محمد مجدى رؤٌة288

40302014.51529.519.5139196.59.591019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتكامل احمد محمود رٌم289

392818.513.510.52416.512615.56.59.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعلى حجاجى نصر رٌم290

31241412.510.52313.5105.515.56.55101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتفؤاد احمد وائل رٌم291

2924.516105.515.515.5100.5166691019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد السالم عبد صالح زٌنب292

38.529.5201515302013819.57.58.510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمود احمد محمد زٌنة293

28.510.577.58.51610721355101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسن الستار عبد سٌد سارة294

32.526.513.5119.520.51510815.5759919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاسماعٌل خلٌفة صابر سارة295

37.5281814.514.52919131.519.568.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد عبادى محمد سارة296

20.520.534.559.51063.514.55.55.5101018ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد عبادى ابراهٌم سلمى297

35.529.51613.51427.517.51261555.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمصطفى احمد ابوالحسن سلمى298

25.516148.5715.513.584.515.565101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد محمود محمد سلمى299

38291914.514.52918.5133.5187591019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتدمرانى محمود مجدى سما300

393019.514.51428.518.5135.5206.5991019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعبدالرحٌم سٌد وحٌد سما301

393018.514.51327.518.5133.517.56.5510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتسالم عفٌفى وائل سناء302

2518.56.56.52.591069105391019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد على اٌمن سندس303

393019.515153018136.5187510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسٌن محمد جمال سندس304

363017.512132517.512619.55810919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمود سلٌمان الحسن ابو شهد305

2015103.52.5611621562101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعباس محمد اشرؾ شهد306

27.517.5104.559.51074.58.554101018ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد فتحى جمال شهد307

372815.515142917126.517.56.55101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمود احمد محمد ضحى308

32.5241311.511.52316108.515.55.55101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاسماعٌل ابراهٌم محمد ضى309

312817.57.5815.513.5105.513.56591019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسن محمد على فاطمة310

28.518109.59.5191085.512.55591019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد حسن مبارك فاطمة311

40301915153019.5138.51455.510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد احمد محمد فاطمة312

3228.513.59.51019.518.5112137691019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسن جاد ٌوسؾ فاطمة313

32211511132417.5109.513.55.55.510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد فوزى محمد فرحة314

372316.513.51427.517.5121.5185.57101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد عبدالعال احمد لجٌن315

35.52910.512.51224.515.5115156.5310919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتذكى ابراهٌم محمد مرٌم316
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403020151530201401889.510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعلً حسن محمد مرٌم317

3026.515.59.55.51515.5102.5135.5510919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد سٌد مؤمن مرٌم318

3018.53.538111578752.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتطه فهمى جمال ملك319

333015.514.51327.518.5124.518.55.59.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد عبدالوهاب عمادالدٌن ملك320

36.5301414.51428.518.5127.518.569101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد على ولٌد ملك321

30.526.513.511.51223.518.5112.51468101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد عالم ٌاسر ملك322

3830201515301913716.577.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتتوفٌق محمود ٌاسر ملك323

31.524.513.512.51224.513.5107.5155.5691019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد مصطفى احمد هللا منة324

26.51575.51116.513781265.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتعبدالمرٌد محمد تامر هللا منة325

4030201514.529.518.513817.57.58.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد شحات حسنى هللا منة326

26182010.513.524201081696.5101015ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاحمد عبدالحمٌد محمد هللا منة327

403019.514.51529.518.5137.5167.58.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد احمد طارق منة328

29.519101414281298.56.56.59101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتملٌك فاٌق جرجس مهرائٌل329

28.527.510511.516.51092.5106791019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد فٌصل احمد ندى330

26.52010512.517.511851166.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد فتحى خالد ندى331

39.5301915153018.51371679101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتسٌد زكى محمود ندى332

2715712.512.52510841164.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتاحمد محمد مصطفى ندى333

3620.51313.51326.513.5109.514.565101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحسن الحسن ابو شاذلً نؽم334

21.5217.5413.517.56.5747.56.52.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالصؽٌر محمد محمود مبارك الهدى نور335

34.529.515.51313.526.51512118.569101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحسن محمود ناصر نور336

37.5301812.51527.515.5128.517.567101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتالرحٌم عبد مصطفى علً هاجر337

31.527.5156.5915.512.510217.565101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتحمدهللا علً جراد محمد هاجر338

382919.514152918.51341366.5101019ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة الساداتمحمد سٌد محمد ٌارا339

23154.55.54.510658.58.55.53.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدواناحمد زكً حمدى اسراء340

37.526.51712132518124176.57.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمؽربً احمد محمد فرج اسراء341

24.517.510.56.51.581070.512579919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانجبران حمزة ٌوسؾ اسراء342

29164.56410766.516.556.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانعبدالعظٌم احمد عبدالمقصود محمد امٌره343

35.52317.51111221511316.576.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانجبران حمزة الفضل ابو اٌمان344

3928.516.51514.529.519.5133187.51091019ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدواناحمد محمد ابراهٌم اٌه345

34.5202011.51223.516.5114.51635.591019ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانالجابرى عبدالعزٌز محمد فتحى آٌة346

32.5241112.512.52516108.5175.57.591019ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانابراهٌم الرازق عبد محمد بسملة347

2510762.58.51060.51255.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمد حسٌن محمد اسامه بسمله348

362819.514.513.52819130.515.577.591019ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمد حسٌن طه بسمله349

31.52418.513.51023.516113.514.556.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمد على الدٌن عالء بسمه350

24155106.516.51272.54.5359919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدواناحمد علً حمدي جمٌله351

31.5221012.51022.5139914.55691019ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانالنبً عبد شحاتة الحسن ابو حبٌبة352
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29.51914.511.51021.516100.5105791019ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمد كمال محمد حبٌبة353

22.58.55.53.547.510541256.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانعبدالعاطً محمود حمدى حبٌبه354

3021.51096.515.5128915.5659919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمد سٌد احمد حال355

34.52418.514.51327.517.5122208.589919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانسٌد محمد احمد حنٌن356

301512.57.57.5151587.520759919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانعلً احمد رمضان حنٌن357

2516.55.54.559.51268.5196.55.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمد فرٌد اشرؾ خلود358

29.520.516.5910.519.515.5101.5196.5891019ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمد محمود احمد دنٌا359

24194.558131171.5197.559919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانعلى احمد ناصر رباب360

21.510610.51.510.549.517859919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانبرٌقع ٌسن خالد رحاب361

34.521.51911.51526.518.512020859919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانحامد محمد ضٌاء رقٌة362

26.518.56.54.54.591070.518.56.549919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانعلً حسٌن بربري ناصر رنده363

26.515.56.52.57.5101270.520759919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانحامد سعد هشام رهؾ364

3126.5101081819104.5197.579919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمد علً هانً رٌم365

32.515.51438.511.51689.5206.55.591019ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانالجابرى عبدالعزٌز محمد فتحى زٌنب366

33.5211714.51428.517117206.56.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانخضرى محمود رضا سلمى367

272211811191190186.559919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانرشوان محمد ٌاسر سلم368ً

3319.51011.510.52211.596207791019ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمد ابراهٌم اسماعٌل سمر369

3120161314.527.516110.518789919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانعلً احمد علً شفاء370

28.5151313.512.52613.59618.55.559919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانٌوسؾ محمد عصام شهد371

22.516.513.57183.564135.589919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمد ؼرٌب محمد شهد372

34261911.59.52114.5114.52068.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدواناحمد الصؽٌر محمود شهد373

3218.518.513.511.52513.5107.5175.599919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانحماد محمد فهمى ناصر ضحى374

32.525.517111122161131768.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمد المجٌد عبد رمضان عائشة375

24.519.51063.59.53.56711.5689919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانعلى احمد على علٌاء376

32.521.51915142915.5117.51859.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانسلٌمان النجاه ابو وائل فاطمة377

3320.518.510.51121.515108.516.5689919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانحسن فراج سعدي فاطمه378

3116.516.514.513.52813.5105.517.569.591019ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدواندمرانى فاروق اسالم فاطٌمه379

20.510.515.584.512.55.564.511.55.589919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمد الحارس عبد عالء فاٌزة380

3526.519.515153015126117.559919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانالعزٌز عبد العال عبد العزٌز عبد مرٌم381

36.528.52014.51529.518132.51889.591019ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانؼربال سلٌمان محمد مرٌم382

2717.51278157.5796.56.57.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانتاوضروس دكتور معروؾ مرٌم383

37302015153018.5135.518.579.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانالداٌم عبد ضاحً منتصر مرٌم384

30.5227.514102416.5100.51478.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدواناحمد على اٌمن ملك385

31.519.57.574111079.51778.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمد عبدالمنعم صبري ملك386

38.5261814.51428.515.5126.5206.58.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمحمود ابراهٌم العزٌز عبد ملك387

36.529101181916110.5157.58.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانموسى طه محمد ملك388
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3427.515.51012221811718.577.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانحسٌن سعٌد مصطفً ملك389

36271011.51324.513110.5166.599919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانبدوي محمد جابر منة390

392919.515153019136.5198.599919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانٌوسؾ أحمد محمد خالد منة391

36275.553811.588135.58.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانمسلم مسعود احمد هللا منه392

38.52918.514.514.52918.5133.5197.599919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانحسٌن احمد بدرى مى393

38.528.518.51514.529.518133178109919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانعلً احمد محمد مٌرنا394

32.5241414.51428.513112188.5109919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدواناحمد ابراهٌم احمد ندا395

34.519.512.57.5916.513.596.515.55.57.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانالداٌم عبد رمضان صالح ندي396

30915.51210221490.516899919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانحسن احمد محمد عبدالراضً نورا397

3726.513.511.513.52513115167.59.591019ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانهاشم علً محمود هدي398

3523610515786166.59.59919ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانفنجري الفتاح عبد رفاعً هنا399

362816.51111.522.513.5116.5168991019ؼارب رأسبنات االعدادٌة شدوانهللا عبد حسٌن اٌمن ٌاسمٌن400

38.5302015153019137.5206.569918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمصطفى احمد فوزى ابراهٌم401

29.526121314.527.516.5111.5126.56.59916ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماندانٌال صدقى كٌرلس ابوسفٌن402

33291713.514.5281612316.55.599918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناسماعٌل خضرى اشرؾ احمد403

26.52613.51113.524.515105.5166.569918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمحمد احمد عبدالراضى احمد404

23.520.55881613781854.59916ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانابوسته محمد عبدالرحمن احمد405

32.53019.513132617125146.59.59917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانسعده السٌدعبدالسالم عبدالسالم احمد406

31.526.51713.514.52816.5119.516699917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعثمان قدري عثمان احمد407

2926151112.523.515.510911559917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانرفٌع علٌان محمد احمد408

29.5261614142817116.510.56.56.59918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناٌوب سالم ممدوح احمد409

292919.514.514.52917123.518.588.59917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانحمدان امبارك طارق ادم410

25.5221211.58.5201695.512779917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعبدهللا سعدالدٌن محمد انس411

282617.511.51425.51411116.5769916ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانالعنانً محمد احمد محمد احمد جاسر412

32.52717.51414.528.517122.5175.589918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانٌسى باشا مٌخائٌل جورج413

25.52018.512142616.5106.5146.589916ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانحماد محمود حافظ ٌوسؾ حسام414

20241711.51425.516.510317.56109916ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمحمد على ٌونس مصطفى زٌاد415

29.5281714142816118.5185.59.59917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمحمد سٌد مصطفى سٌد416

32.52819.51415291712610.56.59.59917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمصطفى عطاهلل إسالم عبدالرحمن417

31.522.512.5108.518.514.599.510.5659917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعبدالجابر عبدالفتاح رزق عبدالرحمن418

281918.5117.518.5139712.5669917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعرابى على صالح عبدالرحمن419

27.517.5181312.525.513101.510.56.56.59918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانٌوسؾ احمد عبده عبدالرحمن420

34.53019.515112619129166.57.59918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانأحمد سٌد أحمد عبدهللا421

2519.514931213.58417779917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناحمد ابراهٌم سعٌد عبدهللا422

30.517201010.520.516104126.579917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعلى حسن ؼرٌب عبدهللا423

231513.513.510.52412.58814.57.579917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانموسى محمد حسٌن عالء424
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20.51516.512.52.51515.582.546.579917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانحسن على عبدالوهاب محمد على425

22.515.517.513.5417.51689145.569916ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمحمود على محمود عمار426

3124.51812.512.52518.511715789918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمحمد سعٌد محمد عمر427

279.51511.51021.516891876.59917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناسماعٌل صابر محمد عمر428

27.525.51613.59.5231811010779918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناحمد امبارك احمد محمد429

35.53019.51514.529.519133.514.56.57.59918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناحمد سالم احمد محمد430

33.53019.515142919.5131.5186.589917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانحفنى محمد محمد احمد محمد431

313017.515122719124.51977.59916ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعبداللهى محمد حسٌن محمد432

29.51617.514.51024.517.51051676.59918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناحمد نورالدٌن ٌاسر محمد433

3020.518.515722171081877.59916ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعباس محمد ٌاسر مصطفى434

29.526.517.513.512.52615.511519869917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمدنى عبدالعظٌم رجب معتز435

2424.512.53.54.581079165.559917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانكامل محارب اٌمن مكارٌوس436

3530191514.529.520133.5185.56.59918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمسعود النحاس صالح مؤمن437

3627.519.515153017.5130.5187.56.59918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانتوس فرنسٌس نشات نوفٌر438

32.523.518.51110.521.516.5112.510769917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعبدالباري عبدالهادي احمد ٌوسؾ439

2615.514.511.51021.512.5901569.59917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناحمد ابوالمجد اشرؾ ٌوسؾ440

3117.517.51010201510111.55.569918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمصطفى حسٌن اٌمن ٌوسؾ441

2815129.55.515118117.5779916ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناحمد محمود احمد سعٌد ٌوسؾ442

2015109.57.517107216659916ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانرمضان منصور عبدالعاطى ٌوسؾ443

31151511122311.595.5176.53.59916ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانالحمٌد عبد ابراهٌم محمد ٌوسؾ444

23.520.51613.59.5231396185.579917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناحمد اشرؾ محمد ٌوسؾ445

30.5251815142916118.519659918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعلى عاشور محمد ٌوسؾ446

2610.57.5871512.571.512799918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانقابٌل حسٌن خالد اسماء447

27.516.51011.51324.514.59316.5679917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانحسن سٌد محمود االء448

11426.512.56.555510غ114.56ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمحمد محمد عادل امٌره449

2716.511.58.59.51811.584.51667.59918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانخلٌل عبدالعلٌم حسن بسنت450

281516.514.51226.514.5100.51878.59919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمبارك فرج طارق بسنت451

29.51515.513102314.597.514.55.57.59918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعباس محمد احمد محمد تسبٌح452

3830201513.528.516.513315.5799919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعبده صدٌق شنوده جسٌكا453

38292015142917133187109918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانرفٌع سعٌد محمد جنه454

281718.513.58.522792.515578917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانزٌد ابو مصطفى عادل جنى455

3529201514.529.517130.517.56.58.58917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمحارب نادر اٌلٌا جٌسٌكا456

36.526.518.515132817.5127196.56.59918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانحسن سٌد رفاعى حنٌن457

3524.5181510.525.513.5116.5196.55.59919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانسالم أحمد محمد حنٌن458

362618.51513.528.518.5127.519.56.568919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانالؽنى عبد هللا عطا رجب رحمه459

24.525.518.512.52.515689.51174.58919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانرمضان منصور العاطى عبد رحمه460
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34.52819.5151126141221975.59919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمحمد حسان جمال حمدى روان461

38.5292015153020137.5207109919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانراشد سعد عمر روان462

3228191512.527.513119.51968.59918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعلى ٌونس محمد روان463

33.52717149236.510717.566.59917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناحمد عبده محمد زٌنب464

32.515.517.511.53.5157.58816678918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمحمود محمد صالح سلمى465

36.52919.515132816.5129.5196.579919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمحمد احمد على سلمى466

3828191514.529.516130.520879917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانإسماعٌل خضرى عمرو شهد467

34.528191513.528.514.5124.520789917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناحمد محمود محمد شهد468

38291915142914129187109917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناسماعٌل محمود خالد عائشه469

3428191512.527.515.512417.55.58.59917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعبدهللا عدلً عبدهللا مارتٌنا470

32.528141010.520.51310819779918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناحمد محمد الحسٌن مرٌم471

32.52718.510.510.52117.5116.517.579.59919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانحسن شوقً حسن مرٌم472

30.52919.511.513.52517.5121.5196.559916ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانحسٌن احمد عادل مرٌم473

292819119.520.517113.5205.55.59919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانالرب جاد محمد محمود مرٌم474

28.5281411.51122.512105195.559917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانحسٌن محمود اٌمن ملك475

28.5251278.515.512.593.5196.53.59919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعباس محمد إسالم ملك476

35.527.514.513.51427.519124206.569917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانأحمد فكري جهالن ملك477

29.526.510.51312.525.517.5109.518759918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمبارك فرج مبارك ملك478

32271613132617.5118.5206.599918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانالسٌد محمد أحمد هللا منه479

3328181212.524.518.5122196.579918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانحفنى احمد شاذلى هللا منه480

35.52919.515122719130197.56.59919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانحسٌن مرزوقى محمد هللا منه481

33.5291913.51326.51912718768919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانلوز اروس سٌد فاروق جرجس مهرائٌل482

31.527141412.526.517.5116.516.5759917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانزكري فتحً سمٌر مٌرٌل483

352817.512.513.52618124.5186.588918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانرفٌع علٌان طارق نرٌن484

29.52714.542.56.51693.5206.578917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانمحسن مصطفى طارق هدى485

37.52919.515153019.5135.5198.56.59919ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثماناحمد احمد محمد هٌا486

33.52715.512.511.52418.5118.516.5658917ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانلبٌب شاكر هانى ٌوأنا487

31.528149.5716.516.5106.516.56.55.58918ؼارب رأساالعدادٌة عفان بن عثمانعبدهللا عدلً عبدهللا ٌوستٌنا488

34231615132818.5119.5186.559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعلً عفٌفً سٌد احمد489

2518.5155.5510.512811567.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسٌن اسماعٌل شاذلى احمد490

28.52817.5107.517.513.510515.56.57.59917ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعباس عمر كرم احمد491

3527.51714.513.52814.5122206.579917ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد رضا محمد احمد492

2416167.57.51510811062.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعطا صالح محمد احمد493

33.528.519.512132519125.517.56.58.59917ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبدالمجٌد احمد ٌاسر احمد494

31.526.5201114.525.519122.516.56.569918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىٌوسؾ عبدالمنعم ٌوسؾ ادم495

282117.510.51020.515102145.559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىصالح احمد خالد اسالم496
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36282015153019.5133.52078.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسن طلبة عبداللطٌؾ أٌمن إسالم497

202514.543.57.514.581.51267.59919ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمصطفى مبارك العاطى عبد أحمد498

24.520108.5816.5148510.5659917ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمود محمد وائل أحمد499

3529181514.529.516.512819.5689917ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد احمد ؼرٌب أنس500

33.528181513.528.516124195.58.59917ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالسٌد بكر السٌد بكر501

242315.596151491.510.55.589917ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعلى عمر جالل خالد جالل502

202311.510.57.5181183.510658818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسن شوقً محمد حسن503

212215.51111221494.513.55.57.58818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسانً محمد بدوي حمزة504

23.525.5148.5715.515.59416.5579916ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحمزه مبارك محمد حمزه505

282515.511.57.51915102.514.567.59919ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالحمد ابو محمود الدٌن حسام خالد506

39302015153019.5138.5196.589918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالحمٌد عبد ابراهٌم ولٌد خالد507

27.56.516.57.57.5156.5721863.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىأحمد محمود أبوالحسن زٌاد508

26.515154.55.5105.57216.553.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسن احمد صالح زٌاد509

2716.518.537.510.51082.5175.569918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالسٌد عبدالبدٌع عالء زٌاد510

3525.52014122617.5124187.599917ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد محمد على زٌاد511

312419.56121811103.518669918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعالم عبدالقادر مصطفً زٌاد512

3323.51310122212103.520669918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالمجٌد عبد حسن وائل زٌاد513

36.53015.514.51428.519.513017.5769918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىفكرى عاطؾ وائل ستٌفن514

17.5197.55271.552.510.5558818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد سعٌد وائل سعٌد515

30.5151511.51324.57922064.58818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعمر الوهاب عبد عمر سٌؾ516

352719.514.51529.517.5128.51966.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىهللا خلؾ مأمون عادل شرٌؾ517

35.530201513.528.518.5132.5207.56.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىٌوسؾ على عبده ضٌاء518

24.515.5164.54.596.571.51853.58819ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبدالكرٌم محمد محمود طه519

3117141181910.591.514.55.569919ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىجوده عادل احمد عادل520

321517.569.515.510.590.5205.56.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىهللا فتح محمد السٌد محمد الرحمن عبد521

362819.51513.528.518.5130.5206.58.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسٌن مرزوقى احمد هللا عبد522

332617914.523.55104.51995.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد على طلعت هللا عبد523

321916.51011.521.51310219569918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد انور سراج عبدالرحمن524

31.523.519.515153014.5119196.57.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىدردٌر عبدالعزٌز حمزه عبدالعزٌز525

2917.51811.51425.513103206.569918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسن عباس حمدى عبدهللا526

3221.5161311.524.511.5105.52052.59919ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاسماعٌل عبدالقادر محمد عبدهللا527

28.5281914.512.52715.5118205.55.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالصؽٌر فكرى محمد عبدهللا528

32.5201812.511.52415109.517559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعسران عبدالوهاب محمود عبدهللا529

33.519.51715142917.5116.5166.559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسٌن عربى عمر عالء530

37302015153019.5136.52077.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعلى العزٌز عبد محمد على531

28.5181914142816109.517.566.59919ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد على محمد على532
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28.51819.510112113.5100.5186.559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىموسى عٌسى موسى على533

2016155.59.51547012649918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد علً احمد عل534ً

36.527.518.51514.529.517129197109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد سٌد عزت عمار535

29.526.51814.51428.516.5119196109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىتقى محمد على عمار536

26241512.51325.514.5105176.559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالحسن ابو عبده اشرؾ عمر537

251817911.520.51090.517.56.559919ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمصطفى مصطفى محمد عمر538

33.5262015153018127.517.55.559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد محمد مصطفى عمر539

2423.51815132811.510517.5559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعسران شرقاوي احمد عمرو540

26.521181412.526.511103205.568818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمنسى شعبان محمد عمرو541

2923.51814122613109.519569918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىهللا عبد صالح جمال كرٌم542

30.523.5181312251010716.55.56.58818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعباس سٌد محمد كرٌم543

2819.516119.520.5109416.556.59919ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسن عارؾ محمد كرٌم544

30.51915.5139.522.511.599195.579918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمود علً ولٌد مازن545

35201361016109417679918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىرشٌدى محمد الفضل ابو محمد546

322016.57.51219.514.5102.5195.589919ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد حسن احمد محمد547

33.52718.514.512.5271512120699918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعلى حسٌن احمد محمد548

31.52319.511.51223.512.5110195109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعلى السٌد حسٌن محمد549

29.527191011.521.515112206109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد محمود خالد محمد550

3123187.5916.514.510317.55.5108818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاالمام عبد محمد رمضان محمد551

33.526.51914.5923.515.511818.56.5108818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعلى احمد سمٌر محمد552

33.529.52014.514.52916.5128.5207109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد ابوالحسن طارق محمد553

24.524186.51016.510.593.512.559.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىهللا عبد الصؽٌر هللا عبد محمد554

32.5272011112215116.5185.5109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىأحمد مصطفى عالء محمد555

2919.516.510.54.5151090175.59.58819ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد محمود على محمد556

35.5272012.510.52314.5120195.5109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىسلٌم محمد علً محمد557

33.5272015142918127.52069.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمبارك محمد عٌد محمد558

2617161171810871769.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىابراهٌم محمود عٌسى محمد559

342819.515132818.51281969.58818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمود محمد محمود محمد560

35.52819.51514.529.519131.5205.59.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعلً محمد مصطفً محمد561

312217.513.511.52515110.5205.599918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعلى رمضان منٌر محمد562

26.517169.5211.51081186109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىرمضان سٌد وائل محمد563

31.52719.515132817123187109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىابراهٌم محمد ٌوسؾ محمد564

29.515.5105.5510.511.57712.5569918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىجعفر عبدالحمٌد احمد محمود565

24.5151298171482.5165.559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبدهللا محمود طارق محمود566

3524179.51120.515.511211.5699919ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالضوى سٌد اشرؾ مروان567

20181010919148110559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىجادالرب سالم محمد مروان568
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3730201513.528.517.5133195108818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمبارك عاشور محمد مروان569

30.5261114.51024.515.5107.518.57109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسٌن الرازق عبد محمد مروان570

29.5231114.58.52316.5103175.5109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد هاشم محمد مروان571

33.53018.51514292013116578818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسن محمد اسماعٌل مسلم572

36.51715.515142918116145.559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسٌن مصطفى حسٌن مصطفى573

32.52814139.522.516.5113.514.56.52.58818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد سٌد حماده مصطف574ً

25.518.5108.5917.516.58812.5658818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمنٌر عادل مٌخائٌل مٌنا575

24.51712.599.518.513.586125.559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىسعدالدٌن شوقى سعدالدٌن ٌاسٌن576

20.517.56129.521.516.582965.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىفهمى أحمد سٌدى اٌمن ٌحٌى577

36.529171414.528.52013113.566.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىٌوسؾ عبدالوهاب احمد ٌوسؾ578

363018.515132819.513219658819ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالرب جاد ابوالوفا انس ٌوسؾ579

302317.514.51428.51511412.555.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعباس سٌد رفعت ٌوسؾ580

21.516.510108.518.51480.5156.558818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد خلٌفة صالح ٌوسؾ581

3222.518.513132615114197.57.58818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمعوض أحمد محمد ٌوسؾ582

28211998.517.513.59917.5629918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىابراهٌم نصار محمد ٌوسؾ583

3424.5191392217116.51967.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد مصطفى محمود اٌّات584

35.5282011132417.512517.56.57.5101018ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبدالحلٌم بالل علً اروه585

332911.514.511.52615114.51889.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعسران الوهاب عبد محمود اسراء586

40302015153020140196.59101019ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالضوى احمد الحمٌد عبد افنان587

25.519.514.574.511.512.583.516.558.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد على عبدالناصر االء588

201913.56.528.51172186.59.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمبروك محمد خالد اٌمان589

1218.5118.5311.51164156.589918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد عطٌتو ٌاسر اٌمان590

2715145.53.5914.579.515.567101018ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد محمد ناصر أمنٌه591

2821.51413132616.5106186.59.58818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد حسن محمد آٌات592

3830201414.528.520136.5198.59.5101019ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبدالعال خالؾ صالح بسمله593

35.52919.514.513.528181301979.5101019ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىجابر محمد صالح بشرى594

322117791617103197.59.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبٌد عبدربه اسامه تسبٌح595

3528201513.528.517128.518789918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالمنسً احمد صبري تسنٌم596

1615.511.5819106219589918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسن علً احمد تق597ً

33.525.519.513.51124.518.5121.51979.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعرابى محمد خالد جنا598

34.5252010122218.51201979.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحسن مصطفى محسن جنا599

372319.51312.525.5181231969.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد مصطفى محمد جنا600

40302014.51529.520139.5196.59.5101019ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىابراهٌم الدٌن صالح محمد جنه601

36.5302015153019.51361989.5101019ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمصطفى شحات أنور جنى602

82051.512.512.54810556618ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد محمد اٌمن جومانه603

33.527171413.527.517.5122.52076.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىفنجري عبدالفتاح سعٌد حبٌبة604



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

2925141412.526.518112.519.56.579918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبدالحمٌد سٌد مبارك حبٌبة605

35.523.51514.51327.516.511819.5759918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبٌد علً محمد حبٌبة606

30.525.51510.51323.516.511117.57.589919ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسٌن عبٌد هللا فرج حبٌبه607

30.525.51488.516.515.5102186.57.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبداللطٌؾ محمد حمدى حنٌن608

3627.51811132417122.519899918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبدالسالم احمد صالح حنٌن609

32.5261811122319118.5197.57.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمود سالم محمد حنٌن610

3522.51613.51326.518.5118.5187.57.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالكرٌم عبد محمد ٌاسر حنٌن611

382916.514.513.52819.513119.56.58.58818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحمٌد محمود رجب دعاء612

372715.513142719125.5206.58.5101018ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد محمود عبدالراضى دعاء613

34.524.51610.511.5221711417.58.55.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىتوفٌق سمٌر محمد دنٌا614

272416.543.57.5169117.565.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىجابر احمد محمد رحمة615

36.529.517.515132819130.520769919ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسبو سٌد محمد رحمة616

272213.5511161694.515.5569918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبدهللا محمد احمد رقٌه617

36301812.512.52518.5127.517.577.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىابراهٌم محمد على روان618

35301914.513.52818.5130.5195.559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد عباس محمد روان619

3727.516.51414.528.516125.51975.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد عبدالباسط ولٌد روان620

332416.511.51223.5191162098.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد ٌوسؾ شاذلى روتاج621

36.53017.5151530191332098.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبده صادق محمد اٌمن روضة622

292514105151810120989918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسن ابراهٌم بلٌػ رؤى623

3323.515.510.56.51718.5107.520888818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد مصطفى طارق رؤى624

36.530181514.529.51913320999918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبدهللا محمد طارق رٌم625

27.519.5108.56.515178915.5969918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد صبحى عٌد زٌنب626

312414.51411.525.516111197.589918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد أحمد نبٌل زٌنب627

3728.51711.510.52218122.5207.57.5101019ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعثمان عبدالمجٌد ٌاسر سارة628

332716.5961515106.518858818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالباسط عبد حلمً شافعً أحمد سلمى629

36.5301915153019134.5208.559918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمود هاشم أحمد سما630

32.530191512.527.518.5127.52088.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعلى عبده حسن سندس631

363019.51514.529.51913417.59.599918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعلى منصور عالء سندس632

3415.5121292116.599198.58.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىقناوى احمد محمد شمس633

3429.51814122618125.52088.59919ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد محمود احمد شهد634

36281613102318.5121.520789918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحفنى نجار رشاد شهد635

37.529191514.529.519.5134.5207.58.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمؽربى عبدالرجال محمد شهد636

3126.514.5910.519.517.5109198.599918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىهللا خلؾ على اٌمن شٌماء637

2320.58.563916.577.519759918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبدالرحٌم أحمد شاذلى ؼدٌر638

36.52919.514.51529.519.513419810101019ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالصؽٌر ٌوسؾ محمد فاطمه639

27.59108.512.5211683.514.56.5109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمود التاٌه ٌاسر فاطمه640
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38302015153020138179.5109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىٌونان مٌالد ثروت مارٌا641

3525181514.529.519.512717.58109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىنبٌه كبارى عٌسى مارٌا642

38302015153019.5137.518.59109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد مصطفى أحمد مرٌم643

383018.51514.529.519.5135.5188109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمود على شاذلى مرٌم644

35.523.5161514.529.519.512417810101018ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحفنى احمد محمد مرٌم645

38301814.514.52918.5133.5168.510101018ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىأحمد حزٌن محمد مرٌم646

3124.514.511.51425.519114.516.57.59.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالسٌد عبدالبدٌع محمد مرٌم647

363019.514.514.52919133.51998.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىهللا عبد عطٌتو محمد مرٌم648

342817.514.51428.519.5127.516.59.5109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىسعٌد عطٌه هانً مرٌم649

36.53019.514.51529.519.5135199109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمبارك عاشور الدٌن بهاء ملك650

3423.51813.514.52819122.5199109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىعبدالراضى احمد سٌد ملك651

3218128101815.595.511.58109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمود عبدالفتاح عصام ملك652

3528191514.529.520131.516.5910101018ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمصطفً احمد محمد ملك653

383019.515153019.5137199.510101019ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسن كامل مصطفى ملك654

271612.51212.524.5149412.57109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد مصطفى محمد منار655

32.5281713.513.52716.512115.58.510101019ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمود المعطً عبد محمد هللا منة656

269.5141010.520.512.582.510.5568818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىأحمد عبدالرؤوؾ أٌمن منةهللا657

201265.5510.51159.5127.598818ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد عبدالراضً احمد هللا منه658

3028.5121512.527.51911716.58.579918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىحسن عبود حسن منه659

32.5302015132819129.519810101019ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاسماعٌل أحمد وائل مى660

36.529.515.514.513.52818.51281589.5101019ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمصطفً عبدالرحٌم مبارك مٌرنا661

32.52410.53.547.57.58213.55.59.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد محمود على نور662

353017.512.513.52617.512614.589.59918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمرسً سٌد عالء نورا663

28.523838.511.5778126.589918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىهللا عبد صالح ربٌع نورهان664

3222108.5816.516.597137109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد المعٌن عبد الطاهر ابو وائل نورهان665

3830191313.526.518131.5157.5109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىسٌد سلٌم محمد هنا666

37302013.513.52719.5133.517.57109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىاحمد محمود محمد هنا667

2525.5141292116101.5106.5109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمعوض أحمد محمود هنا668

34271714152917.5124.5176.510101018ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىالصؽٌر محمد مصطفى هنا669

35.52418.514.51529.518125.517.57109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمبارك عاشور اٌهاب ٌارا670

33261314.514.52917118177.5109918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمد على ٌاسر ٌارا671

3627.51814.51529.516.5127.516679918ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمحمود احمد بسام ٌاسمٌن672

20.51069.51221.56648.566101018ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىمصطفً عبدالصادق جالل ٌاسمٌن673

30.5221511.51324.516.5108.513.579.59919ؼارب رأساالعدادٌة طالب ابى بن علىابراهٌم محمود حسٌن ٌمنى674

29.52513910.519.514.5101.51876.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولٌونس امٌن محمد ابوالحسن675

32716.511.511.5231896.519.5939919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولالدٌن صالح فوزى رمضان احمد676
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2924.5166.510.51714.510115.5659919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمود محمد سعٌد احمد677

31151414102414.598.5175.569919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمود سلٌمان شاذلً احمد678

29.5811.50.56.5713.569.5166.539919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولحسن سعد عادل احمد679

221511.52.579.512.570.515.56.5410919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولنور ابراهٌم عبدالمولى احمد680

34281413.51528.518122.51768.591019ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمد حسن محمود احمد681

35.525.5161413.527.518122.515.5759919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولحسٌن سٌد ٌوسؾ احمد682

351913.51312.525.513.5106.51966.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولانور أحمد عبدالرحٌم أحمد683

27.51012.561016107615.56.54.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاحمد صبرى ؼرٌب حسام684

208.51023.55.56.550.5135.52.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولابراهٌم على الحجاج ابو حسن685

2110.5102.58.5111062.51161.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولعبدهللا محمد حمادة حسن686

177102.55.586.548.5126.53.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولابراهٌم على الحجاج ابو حسٌن687

271510.51213.525.51088135.51.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمد جبالى مصطفى حسٌن688

28.516109.55.5151079.51253.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولالوفا ابو عبده محمد حمزة689

332819.51413.527.51812619669919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمود محمد سعد زٌاد690

28.527.51710.511.5221711217659919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولعبٌد مصطفً ولٌد زٌاد691

211513.5510151175.515559919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولخضاري عبدالموجود محمود طه692

321815.58101814.5981976.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمد محمود احمد الرحمن عبد693

34.524.51711102117.5114.5186.58.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمود احمد سٌد الرحمن عبد694

32.523.515.59.510.52012.510417.573.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولسٌد محمد صالح الرحمن عبد695

35201812.59.52212.5107.5185.57.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمود حامد محمد الرحمن عبد696

27.52114.5781513.591.518.5559919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولهللا عبد محمود محمد الرحمن عبد697

331614.53.51.5512.581165.54.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاحمد الدٌن نور احمد هللا عبد698

36.52718.514.514.52919130175.56101019ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاحمد السالم عبد الناصر عبد هللا عبد699

3515166.51016.51092.516.5559919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاحمد عبدهللا محمد هللا عبد700

312517781512100195.579919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمد عبدالحافظ محمد عبدالرحمن701

33.523.515.5781513100.517.55.559919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولجعفر محمود محمد عبدهللا702

3230171010201111017.5679919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاحمد ابراهٌم اشرؾ على703

373020151530201371969.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمد مصطفى محمد عل704ً

29510127.519.5669.514.5739919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولسالم أبو سالم الفتاح عبد ابراهٌم عمر705

35.52817.58.511.52012.5113.5206.56.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولعسكر محمد عبدالمجٌد صبرى عمر706

32.51913.53.56.510108515.5669919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولعبدهللا عبدالرحٌم عالءالدٌن عمر707

3621.514.513.510.5241210816.576.5101019ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولامٌن سٌد محمد عمر708

352113.510.51020.5141042067.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاحمد العزٌز عبد محمد كرٌم709

3426.515.51313.526.517.512010.5559919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولكساب محمد محمد ابراهٌم محمد710

351813.51213.525.51610817.5689919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمد حمادة احمد محمد711

33512.5911.520.537419929919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاحمد ٌاسٌن اٌمن محمد712
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29.523.512.510.51323.511.5100.5135.589919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمد العال عبد الناصر عبد محمد713

21.51016.5891711.576.512.55710919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولعبٌد عبدالمالك عبٌد محمد714

32.524188142215111.51267.591019ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولحامد عبدالعال علً محمد715

34.522.517.514122617.511813.55710919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولحجاجً محمود مصطفى محمد716

2527.515.511122315.5106.5175.57.5101019ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولعبدالرحٌم عاشور ٌاسر محمد717

3220101210.522.51498.518.577.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاحمد محمود العال عبد محمود718

352516.51414.528.51812316.5679919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولالواحد عبد محمود الواحد عبد محمود719

3417161012.522.518107.516689919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاسماعٌل عبدالراضً فوزي مصطفى720

341513.51313.526.516.5105.517579919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولالمطلب عبد مصطفى مجدى مصطفى721

34.515105.512.51811.58915.567.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولسلمان جبر محمد مصطفى722

37.519.511.54.510.5151194.5125.579919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولشرقاوي احمد اسالم مصطف723ً

2510.51041115767.512.56.569919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمد كامل محمد مصطف724ً

382916.513132618127.51667.591019ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاسماعٌل السٌد احمد مهند725

22.5155.52.58.51110641168.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولانور محمد احمد مهند726

3227.52015142918.5127207.58.510919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولحفنى على محمود الدٌن نور727

33.520.512.56.511.51814.599165.57.59919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاحمد مجدى احمد هشام728

5519غغغ0غ0غغغغغؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمد حفنى سٌد ٌوسؾ729

32.518.51612.512.52514.5106.51463.55519ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولالعلٌم عبد محمد البدٌع عبد ٌوسؾ730

36.52517.513.513.52716.5122.5187.55101019ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولخلؾ عبدالوهاب السٌد محمد ٌوسؾ731

221811.583111072.514.5649919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولجٌالنى احمد محمود ٌوسؾ732

28.52318.51513.528.514.511319.5759919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاحمد مصطفى ناصر ٌوسؾ733

291915.5981712.593156.559919ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولنور حسٌن نور ٌوسؾ734

20151033665797.52.59918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولالسٌد فؤاد السادات اسراء735

292918.514.51529.51912517.58.589918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمود عٌد شاذلً حبٌبة736

333019.514.51529.518.5130.516.577.5101018ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولحسن محمود حسٌن رحمة737

3024.519.514132716.5117.5187.569918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاحمد سٌد محمد رضوى738

29301712.51224.514114.5118.559918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولعلٌوة الدٌن صالح خالد روان739

33.522.518.513142718119.5176.5610918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولعرابً عفٌفً محمد روان740

3726.51912.51527.51912918.567101018ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولانور احمد محمود زٌنب741

271993.54.58107316.56.54.59918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولعسران ابراهٌم محمود سلمى742

35.5291914.51529.519132197.58101018ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولحسٌن سٌد احمد سلم743ً

21191348121075166.55.59918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولحسٌن سٌد الحسن ابو سندس744

30.525171212.524.51611317.577.5101018ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولالبطالن شوقى فرٌد شروق745

32281413.51326.510110.518929918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولجادالمولى حسن محمد ضحى746

3528.51812.51527.518.5127.519.57.589918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمد سعد سٌد فاطمة747

232512.58.51321.519.5101.516.56.56.510918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمد مصطفى محمد فاطمة748
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392918.515142918.5134196.57101018ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمد زهران محمد احمد الزهراء فاطمه749

17.57.51051015136311.555101018ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولهلباوي احمد علً مرٌم750

372819.515142920133.518.5889918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولعباس كمال احمد ملك751

3025.5117.511.5191398.518.5759918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولطه عبدالرحٌم السٌد ملك752

342919.51414.528.5191301879101018ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولعباس فهمً حمدي ملك753

2420.515.5612.518.517.59616.57.559918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاحمد مصطفى زمقان على ملك754

30.525.513.510.513.52418.511212.57.55.510918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاسماعٌل الرب جاد عماد ملك755

34.527.51915153019130187.59.59918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولاحمد حسٌن عارؾ مى756

2826.516.514.51428.518.5118188.56.59918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمود حسن حمدي هاجر757

27.523.51412.51426.517.510916859918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمبارك محمد احمد هدٌر758

32231413.51326.510105.519959918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولالرحمن عبد محمد اشرؾ هنا759

34.5281915142918128.5186.57.59918ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولمحمد محمود محمد هنا760

34.52919.515153019132166.58101018ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولعاصم محمد سالم ٌاسمٌن761

37291815153018.5132.51875.5101018ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولفهمى صالح محمد ٌاسمٌن762

2823158.51220.51298.518579919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمحمد احمد الشاذلى احمد763

2924174.510.51512.597.516.5579919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمحمد محمد عبدالناصر احمد764

282512.51112.523.51710615.5789919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورابراهٌم ٌونس محمد احمد765

32.526.5161213251711715.578.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورعلى محمود احمد اٌاد766

26.5241311.51324.51610418.55.579919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمحمد شعبان محمد باسل767

302410.57.512.52014.59917.556.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورالبدرى محمد حمادة حمدى768

30.526125.51318.51410114.567.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورٌوسؾ محمود رمضان حمدى769

302411.59122117103.517.5679919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمدبولى سعٌد عبدالناصر زٌاد770

30.51916.579.516.516.59915.5679919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورحسن سلٌمان احمد سلٌمان771

2523.575101514.58516.5679919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمحمد الؽرٌب اسالم الدٌن سٌؾ772

2719105101512.583.5146.56.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورهاشم جمٌلى ربٌع عبدالرحمن773

261611.5510151179.510.5569919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورحسن عبدالهادى عامر عبدهللا774

26.523.510.5411151287.516579919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورالمجٌد عبد موسى عفٌفى عبدهللا775

28.524.512.51311.524.516.5106.512.56.57.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورفلسطٌن لكسان عماد كٌرلس776

3018.510612.518.5169317.557.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورعلى حسن احمد محمد777

37291913.51528.517.513116.55.53.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورحامد محمد صالح محمد778

27.52311.596.515.514.592136.559919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خوربخٌت محمود مبارك محمد779

30.515.511.512.51224.511.593.511559919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورسالم  فرٌد محمد مصطقى محمد780

20.521.51181.59.513.57619559919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورحسن ابراهٌم سعد محمود781

26.5167.51141512.577.514.55.53.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورسعد خضرى محمد محمود782

16.521.5104.52.57106511.56.549919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمخمد حسن عٌسى مروان783

302919.51312.525.51812218669919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خوراحمد عبدالرحٌم محمد مصطفى784
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26.51915.512.59.52216.599.515559915ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورحسٌن المجٌد عبد حسٌن محمد مصطف785ً

2116781.59.512.56612539919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خوراحمد محمود ٌاسر ٌاسٌن786

28241013102316101165.52.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورعجاٌبً محروس شنودة ٌوسؾ787

302710.51051514.59714569919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمحمد محمد عبدهللا ٌوسؾ788

2522.57112131481.517.553.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورعبده صدٌق مرقص ٌوسؾ789

3124.511.513.51427.517.5112186.569919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمصطفى على عبدالمعطى بسمه790

25.5247.54610138017.56.569919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خوراحمد سلٌمان احمد حبٌبه791

37.52918.51413.527.518.51312077.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خوركامل احمد عمر حبٌبه792

3325.51614122617.511818.57.55.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمصطفى حسٌن احمد رضوى793

24.5106.510919107018.56.549919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورعٌد محمد الطٌب ساره794

241513.54371069.5196.55.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمحمد الوفا ابو عنتر سلمى795

36.52919.514.51529.518.5133197.57.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمحمد عبداللطٌؾ عاصم سما796

29.519181312.525.51510718659919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمصطفى على سٌد شهد797

219.512.56.528.51061.517.5539919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورجمٌل ناصر عٌد فرحه798

28.5151512.51123.5139518.58.53.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورابراهٌم حسن احمد مرٌم799

29.51514106.516.512.587.520869919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورعبدهللا فؤاد رضا مطٌعه800

34.52317.510.51020.517.511318.5879919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورسٌد محمود احمد ملك801

29.519.5159.58.5181395186.569919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خوراحمد كمال سامى هللا منه802

30.52215.5109.519.513100.5206.56.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمحمد سالمه حامد هاجر803

3828.518.514.51529.517131.517.58.55.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورنصار محمد منصور شرٌؾ هاٌدى804

2010.5142.52.551059.514.533.59919ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورعلى محمود عادل هنا805

39.5302015153020139.519891010192317.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولاحمد ابراهٌم محمود ابراهٌم806

38.52916.513.513.52712.5123.516.57.591010192316.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولقاسم احمد سامى احمد807

40302015153019.5139.515.579.51010192519.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولدخٌل سلٌمان عمر احمد808

3829201514.529.519.5136188.59.51010192519ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولبسادة صالح مٌنا ارسانٌوس809

36.526198.51422.51011416591010191414ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولمكرم بشرى بٌتر الجو810

32.52517.51314271211413.55.591010192016.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولحمدان امبارك محمد جمال811

332514.54.51317.5797115910101912.511ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولمتولى حسن محمد حسن812

38.526171414.528.515.5125.5125.58.5101019138.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولمحمد شحاتة حسن زٌاد813

3322145.513.519694113.591010192517ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولحسن عبدالحمٌد حسن زٌاد814

2725.51913.51326.51311120881010192016ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولحلبى احمد حسن عصام سٌؾ815

40302015153016.5136.5206.591010192418.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولعلى محمد احمد عبدالرحمن816

4028201414.528.514.51311778.51010192318.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولمحمود عبدالرحمن محمود عبدالرحمن817

31.52312.58.511.520592106510101912.510.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولدسوقى فوزى احمد عبدهللا818

2815107.5916.54.5748.568.51010196.58ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولعلى منصور احمد على819

403019.51414.528.5101281669.51010192418ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولعبدالعزٌز على محمد على820
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38301914.514.529161321077.510101924.517.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولاحمد مبارك احمد عمر821

403019.515153020139.518.57910101924.520ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولمهران اسماعٌل شحات اسماعٌل عمر822

3930201515302013918108.51010192517ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولعلى محمد خالد عمرو823

393019.51513.528.520137198910101924.519.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولحسٌن احمد بدر فهد824

363017.514.51529.51813117.578.510101924.519.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولتحٌؾ فاٌز محمد كرٌم825

4030201515302014017.5891010192520ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولطه فوزى احمد محمد826

37.5301614.513.52818.5130197.58.51010192116.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولعبداالمام حلمى عصام محمد827

40302014.51529.520139.5187.58.510101924.518.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولعلى مصطفى الدٌن عماد محمد828

38301710132318.5126.518691010192517.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولسٌد محمود هشام محمود829

363014.51212.524.515.5120.515.58910101921.514.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولمحمد مصطفى محمد مصطفى830

353018.513.513.52717127.5145.5910101924.517ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولطرم نور ٌاسر نورالدٌن831

38.53019.514132716131166910101924.518ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولحمدان ٌوسؾ على ٌوسؾ832

383019.513.51427.518.5133.515.5691010192419.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولعبدالرحٌم عباس خالد اسماء833

363015.51012.522.516.5120.51888.510101923.519ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولمحمد مبارك احمد بتول834

403020151530201401910101010192520ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولمنتصر ابراهٌم عبدالمنصؾ بسمله835

403019.515153020139.51999.51010192520ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولاحمد عبدالوهاب احمد جنى836

40301213132615.5123.51881010101923.519ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولكٌرلس وهٌب ولٌد جومانا837

37291814152919.5132.5177.59.51010192419.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولعبدالرحٌم عباس خالد جوٌرٌة838

373012.58.513.52213.511512.56910101915.518.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولشامخ سٌد شاذلى كرم حبٌبة839

4028181012.522.518.512713.559.510101924.520ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولعاشور سعد اٌهاب حور840

403019.515153019138.518.57.591010192520ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولعبدالمقصود مراد حسن ردٌنه841

35.529.519.514112518127.5156.57.51010192520ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولطاهر بدرى خالد رودٌنا842

393019.515153018.513714.578.51010192520ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولاالمٌن محمد ولٌد رٌنادا843

39.52919.515142916.5133.517.58.5710101923.519ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولهللا عطٌط احمد سالم سالمٌن844

32.52918.51313261211810.5681010191917ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولمحمود احمد محمد سعاد845

40301912.513.52616.5131.515681010192319ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولمحمد مصطفى محمد سندس846

40301914.513.5281613317.577.51010192519ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولالرحمن عبد عبدهللا ٌحٌى شٌار847

34.5301914152917.513014.577.51010192517.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولالدسوقى صالح محمد فرحه848

393019.513.513.52717132.517.57.581010192520ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولحسن محمود عالء فرٌده849

39.53019.514.513.52816.5133.516.5681010192519ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولحسٌن محمد خالد كنزى850

27.530105.59.5157.59010.55.5410101922.57.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولاللطٌؾ عبد محمد عاطؾ كنزى851

3930201515302013917971010192518.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولعبدالرحٌم الدٌن جمال محمد كنزى852

32301914.512.5271812612.5761010191518ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولاحمد على حمدى لوجٌن853

36301814.513.5281612817771010192419ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولحسٌن بدوى عالء مرٌم854

3130191413.527.513120.514.57.56.510101924.518ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولٌوسؾ محمود شرٌؾ ملك855

39302015153020139198.58.51010192520ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولسلٌم محمد عبدالرحمن ملك856
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21.528157.51118.51093135.5510101918.517.5ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولدسوقى فوزى احمد هللا منه857

29.53017.511.512.52416.5117.5136.561010192219ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولعبدالرحٌم محمد على مصطفى هللا منه858

37.5302013.51528.5191351988.51010192519ؼارب رأسلؽات الرسمٌة االعدادٌة ٌاسٌن صالح فصولعبداللطٌؾ عبادى محمد ٌاسمٌن859

4030181513.528.519.5136155.58.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن على احمد سامح احمد860

2922144.5610.51085.5135.558818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن ابراهٌم احمد ابراهٌم محمد احمد861

32.528.51512.514.527141171568.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد حسٌن محمد احمد862

332216.512132519115.517.596.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن عبدالحافظ سٌد حسٌن عصام ادهم863

231010.512921670.512528818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن هللا عطا فهٌم محارب استٌفن864

26151110.51020.51082.515758818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن ٌوسؾ احمد احمد اسالم865

31.519.513.510.59.5201498.518.5689918الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن رمسٌس سعد نصرى انطونٌوس866

25.5161378151079.510.55.589918الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن سالمه هللا جاد فؤاد أحمد867

373019.514.51529.519.5135.516.5699920الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد الراضى عبد محمد بالل868

35.52716.512.51426.513.5119186.58.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن شفٌق نادي اسحق توماس869

31221512.51426.513.510812.55.588818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن سلٌمان حسن احمد حسن870

29.519.511.58.511.5201090.5125.57.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن على سلٌمان ابراهٌم حمد871

25.5711.52.513.53.5511056.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن ضٌؾ ابو مهدى محمد حمٌد872

22.51510.57.5916.57.572145.578818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن سلٌم محمد احمد رٌاض873

26.51514.5411.515.57.579126.55.58820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن حسن جعفر احمد سعد874

27121010.5919.5068.514818818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن شعبان خلؾ بدوى صابر875

311511.59.51221.513.592.514.5738818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن على الجلٌل عبد المعز عبد هشام عادل876

3015124111567810.5558818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن سعٌد على النوبى الرحمن عبد877

8818غغغ0غ0غغغغغالؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمود فؤاد حاتم الرحمن عبد878

31251410.513.52417.5111.512.55.55.59918الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن الراوى عابدٌن ٌاسر الرحمن عبد879

40302014.51529.519.5139186.57.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن عبدالصادق احمد حسٌن على880

33.52110.513152813.5106.514.5678818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد حسٌن محمد على881

32271613122515115165.558820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن المعطى عبد عسران شبل عمر882

38.52518.51012221511914.5668820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد عابدٌن محمد عمرو883

3215.5148.510.51911.59210.55.568818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمود محمد اٌمن كرٌم884

3524.517.514142817.5122.5165.568818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد علً النوبً بصري كرٌم885

343019.515153019.5133186.588818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد محمد محمد ٌاسر كرٌم886

3027171312252011919.5968820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن السٌد محمد السٌد محمد887

37291714.51529.518130.513.56.588818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن سالمه حسنى سالمه محمد888

3215.55.5413.517.5575.51264.59918الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن عبدالوهاب احمد محمد عبدالوهاب محمد889

28710910196701654.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن العزٌز عبد محمد عالء محمد890

28.51510.58.512.5211287106.538818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن هٌبه حافظ محمود محمد891

20157.536.59.57.559.510558818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن العزٌز عبد سلٌم محمود محمد892
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37292015153019.5135.517.557.58820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن مجٌد محمد هالل محمد893

34.521.516.5871513100.5135.56.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن رجب صالح شاذلى محمود894

38.5291914.51529.51813415568818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن احمد محمد اشرؾ مصطفى895

35251814152914.5121.514.57.58.58820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن ابراهٌم الحمد ابو حازم مصطفى896

34.526.5191515301812813.568.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد احمد الرحٌم عبد مصطفى897

341717.512122412104.511788818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن عٌسى احمد محمد مصطفى898

973.53.54.584.532105.568818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن احمد عابد محمد مصطفى899

39301915142918.5135.510.56.568820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد سعد منصور مصطفى900

403020151530201401268.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد مصطفى ٌاسر مصطفى901

4030191515302013919.559.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمود حامد احمد ٌوسؾ902

31.52717.514152917.5122.519.56.5108820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد مندى لطفى احمد ٌوسؾ903

222013651113.579.5136.578818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن الوهاب عبد مهدى احمد ٌوسؾ904

1385571274510.5748818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن شنودة نظٌر اشرؾ ٌوسؾ905

31.51515.51413271110012.5658818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن مسعود السٌد اٌمن ٌوسؾ906

31.519.512.514.51529.514.5107.51263.59918الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد خالؾ اٌمن ٌوسؾ907

32.5231814.51529.51511818.566.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن الحمٌد عبد السٌد محمد ٌوسؾ908

2727191312252011817878818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن عبداللطٌؾ على اللطٌؾ عبد محمود ٌوسؾ909

352710.51312.525.51611416.56.55.5101020الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن ابراهٌم محمد اشرؾ االء910

30.515159.55.51514.590186.558818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن نصر المجٌد عبد عبدالحمٌد محمد االء911

3122.513.51110.521.512100.51663.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن الصؽٌر على محمد الشٌماء912

38.5261913.511.52513.512217.577.58820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن عبدالنبى شحاته على امٌرة913

38.52819.514142816.5130.518.577101020الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن البنا رجب الدٌن صالح طاهر اٌمان914

32.5151011.511.52311.592156.55.5101020الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن مٌرؼنى سعد مبارك اٌه915

3525.515.515153017123176.55.58820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن مصطفى عطاهلل مصطفى أروى916

30156.511.511.52310.58515.56.58101020الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن عمر سعٌد احمد آٌه917

3825.514.513.51427.513118.517.57.568820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمود كمال شاذلى آٌه918

302017131528151101876.5101020الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن على موسى ٌاسر بتول919

403020151530201401878.58819الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد حسن احمد وائل بسنت920

353018.514.512.52719129.5187.56.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن حسٌن ابراهٌم حسٌن تقى921

35.5302015132819.5133207.56.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن ٌوسؾ فاٌق جون جولٌا922

311516.512.51426.51810712.5558818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمود عباس رمضان حبٌبة923

2821.5138.5917.5149414.57.56101020الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن رمضان محمد احمد حبٌبه924

40302015153020140208.58101020الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن العزٌز عبد امٌن ضٌاء حبٌبه925

3023.5161311.524.518.5112.5137.559920الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد عٌد صبحى حنان926

29.528.510.512.5921.510.5100.513.57.559918الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن عثمان عثمان السنوسى دعاء927

342315.513.511.52514.5112136.52.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن الظاهر عبد على محمد دعاء928
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34.5191513142716111.51555.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن على احمد دٌاب رحاب929

33.516.51010.51020.513.5941172.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن عكاشه احمد رمضان رحاب930

38.53019.51513.528.519.513612.59.56101020الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن الصادق عبد سعٌد جمال رؼدان931

2921129.51221.519102.512.553.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمود بهٌج خالد رقٌه932

37.5281514.513.52815.5124157.55.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن احمد حمدان احمد روان933

22151087.515.51173.512.56.53.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن طلٌب مسعود نصر روان934

3110.510108.518.5118112.572.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمود فؤاد حاتم زٌنب935

311910.5810181593.51353.59920الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن الطٌرى سعٌد رمضان زٌنب936

8818غغغ0غ0غغغغغالؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن سلٌم محمود شاذلى زٌنب937

3217.576.58.5157.57911548820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد احمد جمال سارة938

31.520.56.511.51223.510925.55.53.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن حكٌم المالك عبد حنا سالى939

3629201414281913216698818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن عبدهللا احمد على سلسبٌل940

3415114812168813.553.59920الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد عوض محمد سلمى941

4030181515301913713858818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن عطٌه سٌد هانى سلمى942

382919.514.51529.52013619.576.59920الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن عبدالناصر احمد عبدالناصر شهد943

34.519.518.57.51219.51110313758818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن ابراهٌم على محمد شهد944

3818.513.58.512.52117.5108.5105.538818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن عبدالاله هالل عبدالاله هالل شهد945

37176.513132614.5101156.55.59920الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن اسماعٌل المقصود عبد احمد شٌماء946

3930191515302013814.565.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن تمام ٌونس ناصر عال947

34.51512.513112413.599.512.58.52.58820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن العنٌن ابو احمد على علٌاء948

35.5151048121082.511.55.578818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن طنطاوى محمد منصور فاطمه949

3829.5159.58.51811.5112105.558820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن احمد ممدوح محمد فرح950

40302014.51529.520139.5168.55.5101018الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن طه عثمان محمد فرحه951

362710.510.513.52414111.518.5658820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن حنا عزمى ثروت فٌفٌان952

3226.515.511.51425.516115.5157.558918الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن مجلع عطٌه اسحق جرجس كٌرمٌنا953

4028171415291813219.57.5581020الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن اسطفانوس بدروس رومانى جرجس مارى954

3329171313261912419.5988918الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد السٌد بهاء مرٌم955

2923.51613.511.52511104.514.57.558818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن سركٌس اسحق حسنى مرٌم956

27.515.514911.520.51087.513758818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن ٌوسؾ رٌاض حمدى مرٌم957

37.53019.51514.529.517133.517.57.589920الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن العدوى محمد احمد سامح مرٌم958

39302015153019.5138.51976.58820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن ٌسن جمعه محمد مرٌم959

403019.514.51529.518.5137.5187.57.58820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن شومان محمد مصباح مرٌم960

35251613.51427.514117.519.5758820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد ابوالحمد ربٌع ملك961

352915.51514.529.51412318.5768820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن العزٌز عبد محمد محمود ملك962

3018.512.511.512.52411.596.5135.559920الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن حسن جعفر احمد منار963

36.5161512102216.510614758818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن رٌاض كمال فتحى مها964
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36.520.513.589.517.51510311.56.52.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن على احمد شرٌؾ نور965

312013.514.513.52813105.51878.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن شحاته محمدٌن سٌد نوران966

37291715153017.5130.518.587.58820الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن فهٌم فهٌم سامح هاجر967

34.53014.514.513.52812.5119.51468.58818الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد احمد خالد ٌاسمٌن968

4030201515302014017.587.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم  كامل حسن محمد العاطى عبد سٌد ٌاسمٌن969

201515.56.510.51711.57915.58.5591020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد صابر عمرو اروى970

37.528.51814.51226.518128.5158891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمود محمد عادل اسراء971

3529171213.525.518124.5147.5891020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسلٌمان الفتاح عبد محمد اسراء972

38.527.519.511.59.52116.512317.575.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالمٌت حسن احمد محمد السٌد اسماء973

3829.52014.513.52819.5135187.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد السٌد كارم اسماء974

272610127.519.51294.5117591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسانٌن عبدهللا محمد اسماء975

322818.51013.523.51511715.56.52.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسٌن احمد مصطفى اسماء976

2616154.526.55.56913.57491015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسلٌمان هاشم احمد االء977

38.525191013.523.51712316.57.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورلبٌب احمد عادل االء978

39.5302015153019.5139199.59.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعارؾ حسن سٌد محمد االء979

37.529.5201514.529.520136.5169.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسعٌد حسن احمد الشٌماء980

2618.5821.53.53.559.512.56.54.591020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعثمان محمد على امال981

24.520.5197.52.5106.580.516.57.5391020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورخلٌل اباصٌرى مدحت امال982

25.51513713.520.51185177591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد محمد اشرؾ امان983ً

غغغغغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسن  الرحٌم عبد حسٌن امل984

38.52919.51514.529.518134.5158691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورهللا عبد حامد هللا عبد امٌرة985

3326.51011.510.52218109.516.59591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورجاد عارؾ شعبان امٌره986

37.53018.515142918.5133.519.587.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحامد محمد عبٌد امٌره987

39.5302015153019.51391897.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورشحاته شوقى ناجح هانى انجلٌنا988

373018.514.51428.519133208791015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد سعٌد احمد اٌة989

352514.51012.522.516.5113.5207.5791015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعلى محمد مصطفى اٌة990

32.5291614132719.5124186591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورشفٌق اسحاق ماجد اٌرٌنى991

35.527151314.527.51812315.57.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورخلٌل فرج مسعود نادى اٌرٌنى992

33.525121161718105.5146.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورأرمانٌوس هندي فكري مختار اٌرٌن993ً

36.52310.513.511.52518113197.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد محمود اشرؾ اٌمان994

332310.59.51221.516104198.57.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمبارك صالح سٌد اٌمان995

352816.512.51426.515121189591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد حسنى العلٌم عبد بهاء اٌه996

32.52515.513132618.5117.518.58691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمصطفى محمد تاج اٌه997

38.53019.514.514.5291813516.58691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعبدالهادى عبده حماده اٌه998

3625131314271211316.586.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورخلٌل محمد عادل اٌه999

29.51814991811.591166.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورهاشم الظاهر عبد الستار عبد اٌه1000
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342012.51413.527.51110516.58691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسٌد احمد على اٌه1001

29.5161410.54.5157.582197.55.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعبادى محمد كامل اٌه1002

39.5271914.51529.51913417.58.5891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالمطلب عبد محمد ناصر اٌه1003

3526.5131113.524.512111146.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمود محمد ٌاسر اٌه1004

27.526.51513.512.5261811315.56.55.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمود حسٌن ٌاسر إٌمان1005

261514.54.53.581174.51677.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورفؤاد عونى باسم أمٌرة1006

322215.511.513.52514.51091078.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورداود محمد السٌد بسملة1007

2410.513.54.53.581066107.54.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوربشٌر مرتضى ابراهٌم بسمله1008

21201471856810.56.53.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعطا عوض احمد بسمله1009

2115.5123.525.51064116.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورٌوسؾ ابو احمد الؽٌط ابو محمد احمد بسمله1010

30.519.51713.514.528151101563.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالدٌن على الفتوح ابو هللا خلؾ بسنت1011

37.527.51811.51122.515120.5157.5691020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد سٌد علوانى بسنت1012

38292015153020137177.5891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورهللا فتح مصطفى مصطفى بسنت1013

34.525.51713.512.52616.5119.5137.55.591020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورجادهللا حسن منصور بسنت1014

23.515102356.5605.58.5391020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورهللا عبد جاد فخري جمٌل ترٌزه1015

353019.510.51323.520128208691020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوربرداس اٌوب بولس تسبٌح1016

2327.51813112416.510917.56.5891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعلً حمد عادل تسنٌم1017

27.51917.513.512.52617.5107.516.56.58.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالحجاج ابو محمد احمد تؽرٌد1018

39.5291915153019.51371978.591014الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعطٌه شاٌب حسنى جاسٌكا1019

373018.512142616.512819.57891013الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوردكسٌس فاٌز منقرٌوس جاسٌكا1020

3323.5139101913.5102165.5991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورزكى لطفى وائل جاكلٌن1021

34.525.5115.538.56.58613.55991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمصطفى محمد احمد محمد جنا1022

2924.516.54610129211.578.591020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد احمد احمد جنات1023

29.59.5163.558.512.57615.56.58.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورصالح القادر عبد طارق جنه1024

342718.512.51426.519.5125.519.58991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعلى سعٌد فتحى جنه1025

33.51719.51211.523.515.5109136.5991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمصطفى على منصور جنه1026

37181711122312.5107.516.56.5991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورخلٌل محمد عبدالمحسن احمد جنى1027

3422.51810.51121.515.5111.514.57991010الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعلى محمد احمد جنى1028

3523.518.510112118116157991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالوهاب عبد الوهاب عبد اسماعٌل جنى1029

3623191414281912516.59991013الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوركامل زكرى عبدالفتاح جنى1030

4029.52013.514.52817.5135146.58.591010الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعلى محمد على جنى1031

36.525.518.511.51223.518122166.5791015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورهجرسى احمد محمود هانى جنى1032

35816.57.57.51518.59317.578.591013الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحبٌب وهٌب اٌلٌا جوس1033ً

33.526.519.51414.528.518.5126.5168.58.591014الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورصادق عزٌز رزق جولٌا1034

34201914.514.529181201688.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوربشرى عادل صموئٌل جولٌا1035

38.53019.515153019.5137.516.576.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد على ٌسرى مصطفى جومانا1036



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

28.546.56.58.5156.560.5145.5991020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوررمضان محمود احمد حبٌبه1037

291814.5613.519.51091188591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد هللا عبد عبادى اٌمن حبٌبه1038

342612111021111046.55591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالراوى عابدٌن عصام حبٌبه1039

23.51511.543.57.51269.51473.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوربخٌت سعدى محمد حبٌبه1040

20.515.54.5336551.59.57391010الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسن الفتاح عبد محمد حبٌبه1041

2417.51178.515.51684166591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسلٌم فهمى محمد حبٌبه1042

3527.519.51212241912515.57291015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالرٌقى محمود محمد حبٌبه1043

28.517.51311132413.596.518.563.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالقادر عبد احمد القادر عبد على حسناء1044

3628191413.527.519.513017.57.5791015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمود جمال عٌد حفصه1045

3529.519.51514.529.520133.5178.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمود ابراهٌم محمد حفصه1046

3722.514.51482218.5114.517.58.56.591020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالفتاح عبد محمود السٌد حنٌن1047

34261711.512.52412.5113.5138591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوربكرى رزق جامع حنٌن1048

21.5151221.53.510621255.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالحمٌد عبد الدٌن صالح المنعم عبد حنٌن1049

3528.519128.520.516.5119.5146.5691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد احمد محمد حنٌن1050

32.527.516.58.51220.510107185.55.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسلٌم السعٌدمحمد محمد حنٌن1051

37.527.518.513.51124.518126155.55.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد محمود محمد حنٌن1052

36.530191414.528.518132145.5591010الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمود محمد وائل خدٌجه1053

373019.513.51528.518133166.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالجلٌل عبد طاٌع محمد دالٌا1054

3023.5151510.525.511.5105.5199591010الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعبدهللا بسطاوى مصطفى دالٌا1055

31.52016.51192013.5101.518.59.55.591020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوركٌالنى رمضان ناصر دالٌا1056

31.515.516.511.51021.513.598.5167.5591010الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعبدربه محمد عبدربه ٌحى دالٌا1057

332615.512142618118.514.58.52.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد صابر احمد دنٌا1058

3215.5169.51221.5139817.56.5191015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعبدالرسول محمد خالد دنٌا1059

2615.517.5921110.580.515.57.52.591020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورهللا فرج نصاري محمد دنٌا1060

28151635.58.510.57815.55691010الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد ابراهٌم عصام رانٌا1061

2818156287761275.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسلٌم الرسول عبد الفتاح عبد رحمة1062

21.5101512.51426.5158814.56591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورٌوسؾ شحات محمد رحمة1063

251018.564106.570197891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورصادق محمد خالد رحمه1064

201016.58.5816.5167918.55.58.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورشبٌب عبدهللا خلؾ رحمه1065

36.521.518.57121914.511015.55.5791020الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد احمد عارؾ رحمه1066

37.523.519.513.51528.517126157.55.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالدٌب السالم عبد هللا عبد محمود رشا1067

3015.5133.53.5712.578137.55.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورزكى كمال خالد رضوى1068

31.5281714112519.51211968.591013الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالدٌن نور حشمت احمد رقٌه1069

383020151530201381987.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورتونى على طه رقٌه1070

37302015153018.5135.5198.57.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالحمٌد عبد رمضان احمد رنا1071

37302014152919.5135.5206.58.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسن عبدالسالم عز رنا1072
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40302015153020140206.5891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد ابراهٌم رمضان روان1073

403020151530201402078.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسن محمود سراج روان1074

372819.515153017.5132157.5891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعبدالوهاب سٌد ناصر روان1075

40302014.51529.519.5139177.5891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمنصور احمد منشاوى احمد روتاج1076

2927.5126.5915.515.599.5168691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورراشد محمد مصطفً رودٌنا1077

37.526.5199.514.52418125166.55.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعرفات سعٌد احمد روفٌدا1078

32.51983.547.510.577.5106691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوربالل ابراهٌم محمد محمد رؤٌه1079

31.527.516.51011.521.514.5111.51067.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمقار عٌاد موسى رٌم1080

37.5302015153019.5137196.5991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد محمود محمد رٌناد1081

38.5302015153019.5138207.5991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمتولى محمد الطٌب رٌهام1082

3220.51711.512.52413106.5166.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالجمل الصاوى السعٌد ابراهٌم السٌد سارة1083

29.52010812.520.56.586.5165.5691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسن ؼزالى شاذلى طارق سارة1084

3623.51812.51325.515.5118.51866.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمصطفى على امبارك ساره1085

36.520.51813.51225.512112.51966.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعباس توفٌق عباس ساره1086

36.518.516.5510.515.51198157.5691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالشحات ابراهٌم مالك ساره1087

353019.515153019.5134199991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسان محمد هانى ساره1088

2821.5183.51.556.579188.5491015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد احمد احمد سامٌه1089

36.529208.513.52215.5123157.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسلٌمان هللا عبد عٌاد اسحق ساندرا1090

38.52919.512.59.52213122159891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعجاٌبى فرٌد ٌونان ساندى1091

38.527201312.525.516.5127.5197.5891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحاكمى ابراهٌم محمود سدره1092

39301915153018.5136.5126991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورتوفٌق بخٌت فتحى سلفٌا1093

4030201515302014018.58991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمود سٌد احمد سلمى1094

40302015153020140209.5991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالبرقى محمود فاروق اكرم سلمى1095

3329187.51118.517.5116195.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد وزٌرى عبدالجواد خالد سلمى1096

297.515.5213257102.52.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعبدالمنعم احمد محمود سلمى1097

2622193.547.51185.518.55.57.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورامٌن راؼب محمد سلوى1098

39.5302014152919137.519.577.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورجمعه مصطفى أحمد سما1099

3115191.523.5472.51356.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورطلب حامد  سعٌد رضا سما1100

37.52618.51192010112145.57.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورابراهٌم محمود سٌد سما1101

34.522.52011.511.52312.5112.5196791015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورٌوسؾ ابوالحسن محمد سما1102

35271912132516.5122.5189891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسٌن السٌد محمد سما1103

37.5282012112315.51241867.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد سعٌد محمود سمر1104

40302015153019.5139.5197.59.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعبدهللا بسطاوى الهادى عبد سندس1105

31.5221710.58.51915.5105166591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورجادالكرٌم ٌحى احمد سهام1106

31.519.517.54.5812.512.593.5155391015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسن مصطفً خالد شاهندا1107

38302015153019.5137.515.566.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوركامل جالل اسماعٌل شروق1108
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3728.51814132720130.51662.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورطه محمد الدٌن حسام شروق1109

36.5302014.51529.52013619.58.57.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمجاهد احمد خالد شروق1110

2010.56.531410.551.5155291015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالمحالوى محمد عبدالسالم سعد شروق1111

332215.57.51219.512102178591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورصابر محمود عالء شروق1112

31.5231710.512.52316.5111186.53.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعاٌد احمد محمد شمس1113

13151042.56.51054.5105.52.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحامد عبدالصمد حامد شهد1114

29211712.51325.513105.5166591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورصادق بكرى سٌد شهد1115

2715.510.52.50.5311.567.514.573.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسٌد محمد شاذلى شهد1116

3829201514.529.519.5136208991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالموشى الفتوح ابو عبدالوهاب عبدالوهاب شهد1117

2820178917179916.562.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسٌد محمد على شهد1118

24165.52.524.51060145.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد كمال مصطفى شهد1119

3616.51813152819.511810.577.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورشفٌق عزب مصطفً شٌماء1120

91015غغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسن الفتاح عبد جمعة ضحى1121

40302015153019.5139.52097.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمصطفى الحمٌد عبد حمدى ضحى1122

3626.5201514.529.519.5131.512.58591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمود العلٌم عبد محمد عائشه1123

36272012.513.52619128118.5291015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد اسماعٌل عونى عبٌده1124

3081091322373125591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورامام محمود طاٌع علٌاء1125

2011.53.52245.544.57.56491015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورضرار عبدالسمٌع رجب ؼاده1126

3626.51714122618123.5186.5391015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد فتحً حمدي فاطمة1127

34.527.516.513.51427.51912514.575.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالؽفار عبد حسن الحلٌم عبد فاطمة1128

3417.5145.538.51791136491015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعبدالرؤوؾ خلٌل عبدالرؤوؾ فاطمه1129

372115.51112.523.518.5115.5148.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسلٌم فهمى كرم فاطمه1130

321619.51413.527.517.5112.511.56.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسانٌن عبدهللا محمد فاطمه1131

382918.51513.528.518132146.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد مصطفى محمد فاطمه1132

3122.514.510.5616.520104.514.57.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمرسى ٌونس محمد فاطمه1133

38.521.515.51211.523.519118147.53.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمصطفى رشٌدى محمود فاطمه1134

362218.514.51226.51912215.577.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورشحاته فؤاد هشام فبرونٌا1135

39301813.51427.519.513418.56.5891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسٌد ضاحً عبدالستار فرحة1136

34.5301414.513.52816.51231482.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد صقر الدٌن بهاء محمد فٌروز1137

3120.51510.512.52318107.5176.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوررزق المالك عبد هانى فٌرونٌا1138

30.527166111717.5108156.55.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعزٌز مرٌد عماد كاترٌن1139

352315.513.513.52718118.519.59591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعزٌز اسحق اشرؾ كارمٌنا1140

3929201515301913719.58691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالسٌد عبد باسلٌوس السٌد عبد كارن1141

2619.516.569.515.5784.5197.5491015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورطانٌوس فهمى هانى كارن1142

37301914.51529.519134.519.59791015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورطانٌوس قرٌاقص جبرائٌل هانى كارٌن1143

34.5281814.51428.516.5125.5177691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوركامل رزق رزٌقى كرستٌن1144
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33.5271915153018.512819.587.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمكسٌموس وهٌب ابراهٌم كرمٌنا1145

23.51716224666.5106591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورفتحً احمد محمد كنزي1146

34.5271814.51428.516.5124.5187.5691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوركامل مورٌس اٌهاب كٌرمٌنا1147

3725.52014.51529.518.5130.5207.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعدلى عزت رزٌقى كٌرمٌنا1148

39272015153019.5135.518.586.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالشحات فتوح عماد المٌس1149

382718.515132819130.516.575.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسلٌمان مهدى أنور مهدى لجٌن1150

2815134.548.510.57512.56.54.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعلى محمد على لمٌاء1151

26.51512.52.502.51066.585.54.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورابرهٌم احمد السٌد زكى احمد لٌلى1152

33.529.519.51414.528.52013118.57591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراسكندر نجٌب مٌنا مادونا1153

1215.511.502.52.5647.5166.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورنصٌؾ قلٌنى خلٌل مارتٌنا1154

2822.51812.510.52315.51071765.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورخلٌل ماهر جوزٌؾ مارسٌل1155

3730201514.529.519.5136207.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورهللا رزق عزمى عادل مارفل1156

20156991811.570.516.55391015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورصبحى جمٌل عادل مارفى1157

24.51610.5119.520.5677.516.56.5291015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورزخارى أنور وجدى مارٌا1158

36.5281613.51427.51912719.58591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورنصٌؾ سمٌر اشرؾ مارٌنا1159

257107.5815.56.56412.55.54.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورزكى صدٌق الراهب مارٌنا1160

29161010.5717.51284.517.563.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراسكندر نبٌل هانً مارٌنا1161

21.5157.59.57.51710.571.512.55.53.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد ابراهٌم سامح ماٌا1162

33.519.516.51413.527.517114177.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورتاوضروس الملك عبد مرٌم عبد مرثا1163

28.522.51510132316105116391015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسٌد بركات شعبان مروه1164

402518.514152918.5131166.5691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد بكر ابو احمد محمد مروه1165

35.52218.514.514.5291912415.576.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسلٌمان حمدان ابراهٌم مرٌم1166

4030151515301913415.56.59.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحازم محمد مصطفى ابراهٌم مرٌم1167

34.5282014.513.52820130.5147.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعواد محمدى اٌمن مرٌم1168

29.521117.57.5157.584127.54.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد ربٌع أحمد مرٌم1169

27.523.512.58.51119.51910213.576.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورجمعة عٌد سٌد مرٌم1170

37.52919.51513.528.519133.5167891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراسماعٌل الوهاب عبد الكرٌم عبد مرٌم1171

3828201515302013616.581091015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورابراهٌم محمد عبده مرٌم1172

32.5161589171696.515.55.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورؼنٌمة حسن على مرٌم1173

209.58.52.56.5965310.564.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمود زٌان على مرٌم1174

272413.5610161090.51562.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورتمساح ابوالفضل محمد مرٌم1175

32.5221613.51326.517.5114.516.56391015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد عبدالقادر محمد مرٌم1176

33.52914.59.51019.515.511215.56.55.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالشٌخ محمد اللطٌؾ عبد مرسً مرٌم1177

29.52715.58.59.5181010015.56.53.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالكومى محمد مصطفى مرٌم1178

3111107.51320.51082.510.593.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراسطانٌوس حلٌم مٌخائٌل مرٌم1179

34.524.519.51514.529.519.5127.515.58991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد محمود احمد ملك1180
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3328137.51421.515.511115.57.55.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالحمٌد عبد شحات أحمد ملك1181

2924101.55.57108014.564.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحامد الدٌن محى حامد ملك1182

25.52710.557.512.51085.51863.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعصمان حمدان حمدى ملك1183

38.5282014.513.52820134.5187991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد الفتاح عبد خالد ملك1184

1715103.569.57.55985.54.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورابراهٌم احمد رضا ملك1185

28.52013810.518.51292116.5391015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالعزٌز عبد رمضان شحاته ملك1186

33.52611.513.51427.515113.5146591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحتاته محمد حسن احمد السٌد شرٌؾ ملك1187

372819.514142819131.5146.53.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراللطٌؾ عبد فواز شعبان ملك1188

3724.510.51113.524.512.510915.56.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد سودانً صابر ملك1189

34.523.511.51414.528.519.5117.5126.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد الرحٌم عبد عادل ملك1190

291714.59.51120.5149514.57691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورٌوسؾ احمد على ملك1191

34.5271713122517.5121166.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورموسى حسٌن محمد ملك1192

26151543.57.510.57414.581.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعباس رمضان محمد ملك1193

36282014152918.5131.517.58591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد محمد محمد ملك1194

302012691514.591.514.55.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمصطفى حسانى مصطفى ملك1195

35.519.51713.51225.517114.5165591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورقطب فاروق مصطفى ملك1196

2810.510.532.55.57.56214.563.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالفولى مهران احمد مهران ملك1197

403020151530201402091091015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعبدالحمٌد حنفى ٌاسر ملك1198

3730201515302013718.57.5991015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمدٌن الفتاح عبد احمد منة1199

17159.544.58.54.554.5553.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد خلؾ محمد هللا منة1200

35211512.51224.514109.517.556.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحمدان محمد صالح منة1201

3830191515302013717.568.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد همام محمد منة1202

غغغغغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراالمام عبد احمد احمد منه1203

40302015153019.5139.5167.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورزاهر الملقب احمد اشرؾ منه1204

36.516.51714.513.5281711518.55.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسن كمال اشرؾ منه1205

3928.51914.514.52920135.5196.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالنجا ابو الوهاب عبد احمد هللا منه1206

38.52919.514.514.5292013618.56.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد عبدالقادر مبارك منه1207

38.52714.514152919.5128.513.552.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد السٌد سعٌد خالد منى1208

38.5302015153020138.5176591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورٌوأنس خٌر ظرٌؾ امٌل مهرائٌل1209

24.5835275.54815.55.5391015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسن الرحٌم عبد حسٌن مى1210

3429.52014.51529.518.5131.5146.5691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد سعد خالد مى1211

21.510.5610.54.5157.560.5105.53.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمود عبدالناصر شعبان مى1212

351513.514.513.52817108.516.56591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالعظٌم عبد محمد الدٌن عماد مى1213

37.529.513.515153020130.516.57791015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعبدالفتاح السٌد اشرؾ م1214ً

341811.514132716.5107156.53.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحنان سٌد عاطؾ مٌرا1215

35.528.519.515142919.51321872.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوركامل حنا تٌموثاوس مٌرنا1216
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3727.5191514.529.519.5132.518.565.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورفلٌدوس تاوضروس كٌرلس مٌرنا1217

35.521.5161513281311416.56791015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورجندى فارس داود مٌروال1218

26.516410.54.5157.56910.55.51.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعلى ابراهٌم جابر محمود مٌسون1219

3424.51814.512.52717.5121167891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد الفتاح عبد معتز نادٌن1220

3630201515302013617.566.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورزهنى عزٌز عزت ناردٌن1221

342416.514132712113.5127391015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعلى صالح ابراهٌم نانسى1222

36.529191414.528.519.5132.514.56691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد محمد عبدالحلٌم نانسى1223

403019.515153020139.5207.51091015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورطه محمد فؤاد خالد نجله1224

38302015153019.5137.517.57.58.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالرحٌم عبد محمد مصطفى ندا1225

34.526.514.512.51325.518.5119.512.587.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد فوزى احمد ندى1226

31.52411.58715789155.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسن احمد حسنى ندى1227

373019.514152919.5135168.55.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعوض سٌد عوض ندى1228

35.523161112.523.511.5109.515.58.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورراشد دندراوى محمد ندى1229

3726.514.511.512.52414116167.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد كامل نجاح ندى1230

3624.51312.510.52311.51081553.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمود محمد هانى ندى1231

1022.50112.51863291015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورجاد محمد حمدي ندي1232

35.5191213102313102.5155291015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالٌاس حنا شوقى عادل نرمٌن1233

35.526.51312.511.5241611514.563.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورشبٌب هللا عبد خلؾ نسمه1234

36.518107.5916.511921672.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالوهاب عبد معروؾ محمد نؽم1235

35153.54.52.57767.5962.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورٌونس عبدالواحد ٌونس نهله1236

33.521.5161412261611315.573.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسن عبدالسمٌع عبدالسالم نور1237

37.53017.514132714.5126.5157691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسن على محمد نور1238

36.53018.515153018133197.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورشحاته فرؼلى محمد نورا1239

36.529.51815153018.5132.5138.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمصطفى فارس محمد الدٌن نصر نورا1240

37.529.51398.517.513.5111125.5291015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورابوالمجد صالح ابمن نوران1241

3930201515302013916.58891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحامد محمد الشادلى نورهان1242

37.5302015153019136.5178.59.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعبدالموجود شعبان تامر نورهان1243

29.5201012102214.596125.5891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد رضوان صابر نورهان1244

33.523.51011.5617.51094.5136591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورٌوسؾ زكى هشام نورهان1245

373017.51211.523.51712515.575.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعامر احمد اللطٌؾ عبد محى نٌجار1246

35.520.516.58.510.51915106.5147591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسلٌمان جورجى سلٌمان نٌرفانا1247

34.5151512.57.52014.59914.57791015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعٌاد ممدوح عالء نٌفٌن1248

30.58.515.51210.522.514.591.511.56.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوردٌاب محمود مجدى نٌفٌن1249

22.51771.545.54.556.5155691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسٌن بكرى حازم هاجر1250

281512.53.536.5147614.56691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعصمان حمدان عبدالعاطى هاجر1251

3930201515302013916.58691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمود الحافظ عبد محمود هاجر1252
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32291913.51528.516124.513.58.5891015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد محمد حسن عزت هانٌا1253

30201413.512.52612102136.58.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعطٌه مسعد سامى هاٌدى1254

39302015153019.5138.519.57.5791015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمنصور صلٌب نصرى هاٌدى1255

36221410.51222.515.5110187591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوراحمد ٌوسؾ هللا عبد اسامه هدٌر1256

34.51718.510.51020.514104.517.57591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورخلٌفه نور عبٌد هدٌر1257

3420.5157.57.5151094.516.56.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحسن محمد ٌاسر هدٌر1258

30.51711.5611.517.51894.5105.5291015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمصطفى عبدالمنطلب امبارك هنا1259

29.518647111175.513.576.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورعاشور محمد مصطفى شاذلى هنا1260

3430111010.520.515.51111676.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوربشارى عباس محمد هنا1261

31.527.516912.521.517.5114136.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد كامل نجاح هنا1262

34.52317.59.55.515191091365.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورحامد المجد ابو حمزه هند1263

35.524.518.51514.529.518.5126.5167591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوروهٌب اٌوب عماد هٌالنه1264

36.52918.59.513.52318.5125.517.57691015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوركٌالنى ربٌع محمد وفاء1265

31.51913.51011.521.517.51031452.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورمحمد فتحى حسن والء1266

331814.57.5815.516.597.5115.5591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورامٌن اسماعٌل احمد ٌارا1267

3215.5104.5610.55.573.5126.536715الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالعاطى عبد محمد الرحٌم عبد ٌارا1268

3218128.59.51810.590.51563.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورالعظٌم عبد على رفاعى ٌمنى1269

3418.51014.511.52618106.51763.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتوربباوى خلٌل شاكر عماد ٌوستٌنا1270

27.520105.59.5151183.515.55.53.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورفاخورى حكٌم مجدى ٌوستٌنا1271

352719.513122518.512517.57591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورسلٌم ٌسرى ناجح ٌوستٌنا1272

331916.511.512.52415107.5197.56.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورادٌب شفٌق ماجد ٌوسندا1273

38301914.51529.520136.52076.591015الؽردقةبنات االعدادٌة جوهر حامد الدكتورابراهٌم صهٌون ٌوسؾ ٌؤنا1274

152310.59.51120.514.583.5146.58.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد احمد اٌمن احمد1275

40302014.514.52919.5138.5207.59101015الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمذكى عطا هللا حسب احمد1276

38.53019.515153019.5137.51888.5101015الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالمطلب عبد راؼب راؼب احمد1277

32251911.510.5221611419.589101015الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمحامد حمدى رشاد احمد1278

23.5181188.516.512.581.512588815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد المنعم عبد رمضان احمد1279

2015109.5716.51980.53.5588815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمحماد حامد شاذلى احمد1280

392718.514152919132.520888815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمفواز برعى شعبان احمد1281

202013.58.5816.513.583.510.5598815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممعداوى جابر عارؾ احمد1282

30151012132548410.5958815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد حناوي عاطؾ احمد1283

2428128917159612688815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمروٌشد حامد عطٌه احمد1284

201813.56.510.51716.5851567.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمربٌعى السٌد محمد احمد1285

15.52315.59122117.592.51357.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد ٌسرى محمد احمد1286

22251611122316102175.598815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالمقصود عبد احمد ممدوح احمد1287

35.52719.511.51425.516123.5175.598815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد مطاوع ٌسرى احمد1288
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36261914.51327.517125.518588815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمعلى محمد هللا عبد ادهم1289

1421107.57.51515.575.5155.598815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمفهٌم سعد حسنى ارسانٌوس1290

2920.513.59.510.520169915398815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالسٌد صبرى ٌاسر اسامه1291

3323.519.514.51428.518.51231758.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد عودة احمد اسالم1292

20201679.516.51587.512.5398815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد السٌد بهاء السٌد1293

3424.519.511112217.5117.519.579.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمونٌس مٌالد عماد امٌر1294

33.524.519.511.51122.51811817.55.598815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمتامر ثابت جرجس انطونٌوس1295

29.524.5179.51221.518110.519.5598815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممصرى وصفى شنودة انطونٌوس1296

34.52719.512.513.52618.5125.519.55.59101015الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمرزق عبده عماد انطونٌوس1297

34.5291911.51223.518124205.59.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالماحمد سعٌد محمد اٌمن1298

2222.51611102117.5991759.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمجوٌد ولٌم مالك اٌمن1299

29.529.517.512.51224.51711812.569.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمزكى امٌن شعبان باسم1300

31241910.5919.518111.51569.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمهللا جاد صابر خالد بدر1301

12201210.52.51311.568.5035.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد الحى عبد خالد بدر1302

33.5302015153020133.52069.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمذكى عزت هانى توماس1303

30.53019.513.513.52719.5126.518.559.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمواصؾ شوقى ممدوح جورج1304

31.53019.51313.526.519.512714.55.5108815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمتوفٌق فهمى صفوت جوزٌؾ1305

232212910.519.515.59215588815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمود شحاتة حافظ الحلٌم عبد حافظ1306

32211610.51222.513.510513568815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالسٌد عشرى احمد خالد1307

34.52917.511.511.52315.5119.516.5678815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالصؽٌر جمعة السمٌع عبد خالد1308

3223.517.5111223151111056.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمبطرس لبٌب نصر رامى1309

17.515897.516.56636538815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمعبٌد وهٌب حلٌم رائؾ1310

2220116.51016.512.58215.5558815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد فاٌز عاٌد الرحمن عبد1311

232110.57.51017.5148616.5568815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد خالوى محمد الرحمن عبد1312

342514810.518.513.5105135.58.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالرازق عبد شوقى اٌمن هللا عبد1313

232446.59.516117813.55.55.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمعلى عثمان سعٌد عثمان1314

292417.5910.519.510.5100.51157.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد ابوسته الفضٌل عبد على1315

3224171010.520.513106.515528815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد الرحمن عبد شربؾ عمر1316

25.5734.537.56.549.513.5538815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمٌوسؾ على كرم فارس1317

22.5195891710.57410.564.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمعبدالرحٌم عبدالودود محمد كرم1318

2317563.59.510.565132.538815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالماحمد شوقً رمضان كرٌم1319

32812.57.514.5221185.518.5928815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالسمٌع عبد الوفا ابو السمٌع عبد كرٌم1320

3081212122410841183.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمعٌاد ثابت نبٌل كٌرلس1321

1684.566121050.58.573.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمعواد محمد احمد محمد1322

29.526198.58.51710101.512.55.55.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمعلى حسٌن سعودى اشرؾ محمد1323

32292012.511.52413.5118.515888815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمابراهٌم محمد الشاذلى محمد1324
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22.527178.56.5151091.512.56.568815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالحسٌب عبد سعٌد اٌمن محمد1325

22.52513.589171088126.588815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمعاٌد عٌد حسن محمد1326

25.52911.58.58.5171093117.598815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالموجود عبد محمود حسٌن محمد1327

20.52512.513.58.522109012788815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمعبدالحمٌد سلمى صبحى محمد1328

29.52517.5811191010113.5598815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمود محمد صالح محمد1329

8815غغغغ0غغغغغالؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالعزٌز عبد محمد طارق محمد1330

14.517.5127.5815.5261.510268815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالالهى عبد احمد الحق عبد محمد1331

20.524.515.56.58.5151085.512578815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمحمادة حسن القادر عبد محمد1332

3028209.5918.511.5108137.598815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد دٌاب عبده محمد1333

29.525199.58.51811.510315788815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد على عصام محمد1334

303019107.517.510.510713.565.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد حجاج محمود محمد1335

15.52514510151180.511.53.568815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالماللطٌؾ عبد محمد ٌاسر محمد1336

28.52314.510102010.596.51277.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمسحٌك العباس ابو اشرؾ محمود1337

28.52216.58.51018.511.59713578815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمعلى محمد احمد مصطفى1338

27.5261711.512.52416110.51378.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمسالم جمعه محمود مصطفى1339

22.518.5111091911.582.513.56.57.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمد على محمود مصطفى1340

21271211.59.5211899146.58.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمعٌد على جمعة معتز1341

2025.516.51110.521.517.510115.558.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمعبدالعزٌز محروص جابر مكارٌوس1342

282718.514.51327.51611718588815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمموسى رشدى مٌالد مكارٌوس1343

22.52115.5121224149711.55.588815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالحكٌم عبد محمد ناصر مهند1344

2824.514.511.511.52315.5105.516.5688815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمبولس ناشد عادل مٌنا1345

20.521141011.521.510871458.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمقمصان زاهر قمصان مٌنا1346

22.522161111.522.516.599.51669.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمفلتس هللا شكر هانى نادر1347

20.52413.599181187126.59.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمربٌعى سٌد رمضان هاشم1348

22.521181313.526.516.5104.515.579.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالموهبه ابراهٌم ٌوسؾ هانى1349

34.5281914132718.5127206.59101015الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمفاوى مؽربى المعٌن عبد ٌحٌى1350

38281914142819.5132.518.578.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالماللطٌؾ عبد موسى الكرٌم عبد ٌوسؾ1351

37.5281913.51427.5181301678.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالمالك عبد وهٌب لطفً ٌوسؾ1352

232717.51412.526.5171111278.58815الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمشعبان رفعت محمد ٌوسؾ1353

252615.5713.520.510971258.5101015الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالممحمود احمد هشام ٌوسؾ1354

3930201414.528.519136.519.587.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسٌفو جبرائٌل رزٌقى ابانوب1355

2919.519.512.511.5241010211.58.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمراد الوهاب عبد حسٌن ابراهٌم1356

26.522.5201413.527.57103.511.568.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد احمد خالد احمد1357

3623201413.527.514120.516.577.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد الرحمن عبد خالد احمد1358

30.524.52014152910.5114.5207.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدموسى ابوسته رمضان احمد1359

32211913.51528.512.511317.56.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود الطٌب محمد احمد1360
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382617.513.514.52818127.51989101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالسمٌع عبد عباس هانى احمد1361

3422.52015153013.5120157.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدقاسم احمد حجاب اسالم1362

31.528.52015142918.5127.512.56.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعثمان ابراهٌم محمد بالل1363

32.5221814.513.52814.511515.56.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعبدالمالك ودٌع عٌاد بوال1364

33.5182013.513.52710108.512.57.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدشوقى رشاد اشرؾ بٌمن1365

3421.52013.51427.51211515.57.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدجبره فاكوم مجدى جورج1366

3730201515302013715.585.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد اسماعٌل طارق حازم1367

27.517.5206.510.517486126.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالنجار على محمد احمد حسام1368

29.5242014.513.52815116.515.577.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالعزٌز عبد توفٌق حسٌن خالد1369

24192011.510.5225901367.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمٌخائٌل شحاته عٌد اٌمن روفائٌل1370

38.5302015153019.51382067.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحسن فتحى حسن زٌاد1371

271613.59.510.520783.511.554.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود سعٌد احمد سعٌد1372

20251087156.576.51454101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد فواز احمد سٌؾ1373

36.52918.51414.528.515127.513.56.53.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدطلعت محمد خالد طلعت1374

402915.514.514.52918.51321776.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد حامد احمد الرحمن عبد1375

34.521.515.510.51222.514.5108.517.577101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدجامع محمد احمد الرحمن عبد1376

33.5251314132714.51131766101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدرجب محمود حسن الرحمن عبد1377

34.527.513.513.51528.517.5121.513.576101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعلى حسن جعفر شوره الرحمن عبد1378

36.529.51611132415121116.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحجوب محمد اٌمن هللا عبد1379

2416.510138.521.55.577.5135.53101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمتولى محمد الفضل أبو محمد طلعت هللا عبد1380

312811.511.510.52217109.515.566.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد مبارك المحسن عبد هللا عبد1381

32.519.51512.513.52610103155.53101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالسٌد السٌد هانى هللا عبد1382

31.52516.513.51528.515.511717.56.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعطٌه العال عبد محمد الناصر عبد1383

2615.56.59.59.51910771633101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعلى احمد محمد عبدالرحمن1384

2616134.55.51010.575.5151.52101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد عبدالستار محمد عبدالرحمن1385

36.53016.51414.528.518129.515.55.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدطاٌع كامل محمد عبدالرحمن1386

37.5291715153016.5130196.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد احمد اسامه على1387

36.53019.515142918.5133.5197.58.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد محمد صالح على1388

38302015142918.5135.51978101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعثمان ابراهٌم محمد عمار1389

3427.5198142217119.515.56.55.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدفراج احمد ابراهٌم عمر1390

3122.519871514.510212.565101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدابوالحمد عبدالسمٌع ابوالحمد عمر1391

4029.52015153019.5139176.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالسمان جعفر فتحى احمد عمر1392

3627.5201010.520.519123195.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدرمضان محمد احمد عمر1393

36.52919.59.511.52117.5123.511.555101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدإبراهٌم فاروق إبراهٌم عمر1394

373019.51514.529.51613217.59.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد جابر حاتم عمر1395

342719.5911.520.51411517.556101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدوهبى محمد حربى عمر1396
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3926.51915153017.513217.58.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالجلٌل عبد ابراهٌم رجب عمر1397

38302014.514.5292013716.57.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدثابت عبدالعزٌز رضا عمر1398

40261813.514.528191311798101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالعزٌز عبد صابر العزٌز عبد عمر1399

2727.510.58.51220.513.599187.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعلى سٌد قدرى عمر1400

21218.51.523.56.560.5157.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود احمد مصطفى عمر1401

20.51515.52.535.51268.517.576.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدفهمى فؤاد جابر عمرو1402

3123.5191313.526.5131131987101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحسٌن محمد خالد عمرو1403

33.528197.5512.517.5110.515.555.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدصالح عٌسى محمد عٌسى1404

3629198.513.5221712310.56.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد فاٌز اشرؾ فاٌز1405

3619.5189.51221.514109135.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد السٌد أبو نجدي فهد1406

25.51515.55.54.51011.577.57.57.55.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد سعد السالم عبد كرٌم1407

38.527175101516113.516.57.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالصافً الناصر عبد محمد كرٌم1408

37.522.515.51113.524.516.5116.51165101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد معوض محمود كرٌم1409

34.524.51512.51123.515112.51373101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسمعان اندراوس بٌتر مارك1410

28.5171913.510.52417105.514.58.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدبباوى عبده جمٌل ماركو1411

36.529.51915153018.5133.5168.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالسٌد فتحى السٌد مازن1412

321814714.521.515.510113.575101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌددروٌش الدٌن شمس ابوالعال محمد1413

29.52012.58.51422.513.5981865101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد محمد ابوالفضل محمد1414

28.51517.51441813.592.512.57.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالشعار الفتاح عبد اسامه محمد1415

3127171110.521.514.511114.57.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعثمان عبدالسالم اسامه محمد1416

3724.5188132111.5112156.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد مبارك اسامه محمد1417

29.516.51787151088107.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود سلطان اٌمن محمد1418

33.52718.57.512.5201211110.575101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحمدان حسن حاتم محمد1419

3219.51911132415109.51775.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد سعٌد رجب محمد1420

38302014152919136185.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسلٌمان محمود سلٌمان محمد1421

29261779.516.518.510718.56.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحسن عباس سٌد محمد1422

2222.5114.57.5121784.518.56.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد الرحٌم عبد سٌد محمد1423

393016111324181271976.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمصلحى صبحى شرٌؾ محمد1424

32.526.515.512.51224.516.5115.51977.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعامر السمٌع عبد صالح محمد1425

2324.512.54610138314.56.54.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد محمود طارق محمد1426

35.53017.515153018.5131.51777.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعلى محمد على محمد1427

25.521.513.57.57.5151590.510.567101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدوهبه احمد قدرى محمد1428

2623.51513.513.52716107.513.55.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداالسعد محمد محمود محمد1429

2023.57.535.58.51776.5156.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدفراج حسن كامل مصطفى محمد1430

30.526.5191414.528.518.5123185.58.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد محمود ٌاسر محمد1431

28.52713.511.5819.517.510617.558101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحموده محمود حموده محمود1432
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21.521.510.53.53.571777.5165.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدفؤاد عبدالؽرٌب رمضان محمود1433

38241813.513.527151221979.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمبارك محمد رمضان محمود1434

351515.510.51222.54921565.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد حسٌن سٌد محمود1435

28.523135121717.599156.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدااللفى حامد شرٌؾ محمود1436

34.527.51914.51125.518124.51777101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد ضاحى محمد محمود1437

34.522.5197.513.52116.5113.5196.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد عبدالرازق محمد محمود1438

37.528.5201412.526.518.51312065101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدقناوى محمود ٌاسر محمود1439

3420201110.521.518.51141866101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحامد جوده صالح مروان1440

3524.5201412.526.5171231866.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد محمد وائل مروان1441

362919.514.513.52820132.5186.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد فكرى الحسن ابو مصطفى1442

35.529199.513.52318.512517.56.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعبدالرحمن عبدالرؤوؾ رافت مصطفى1443

3426.52011.5819.51911917.56.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدامٌن احمد كمال مصطفى1444

38.529201514.529.519.5136.5186.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد اللطٌؾ عبد محمود مصطفى1445

35.52418.5109.519.516.5114186.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدموسً فخري اٌهاب مهند1446

38.528201313.526.519132207.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعلى عثمان محمد مهند1447

30.5231754915.5952075.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد عبدالمؤمن مجاهد مؤمن1448

29151932.55.513.5821675101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد حسٌن خالد هاشم1449

30.52517.53.558.513.59513.57.55.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمالك سٌد سعد ٌوساب1450

38.53019.515132819.5135.5207.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد عوض ابوبكر ٌوسؾ1451

36.523.518101222151151555.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمرسى احمد اشرؾ ٌوسؾ1452

3326.515.510142418.5117.5185.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعبدالعظٌم ناجى اشرؾ ٌوسؾ1453

3629.520146.520.514120167.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسالمه احمد سامح ٌوسؾ1454

30.52216.5146201099145.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالعزٌز عبد الحكٌم عبد سامح ٌوسؾ1455

2920.518.513821109911.56.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد احمد سامى ٌوسؾ1456

36301913142717.5129.51988.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود فتحى سمٌر ٌوسؾ1457

34261911.53.5155.599.5177.58.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمدٌن سعد عٌسى شاذلى ٌوسؾ1458

37.53019.515153017.5134.5198.59101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد ابراهٌم صالح ٌوسؾ1459

3328.5201514.529.5111222088.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعبدالمبدى احمد عبدالمبدى ٌوسؾ1460

31261915102512.5113.5187.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدابراهٌم قدرى عرفات ٌوسؾ1461

332418.512.51123.513.5112.5167.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالمهدى محمد عصام ٌوسؾ1462

35292015142917.5130.51687.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدشفٌق وهٌب مجدى ٌوسؾ1463

403019.515153019.51391587.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحسٌن سٌد مصطفى ٌوسؾ1464

392919.51514.529.515132167.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسٌد على ولٌد ٌوسؾ1465

38.5302015153020138.5209.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد طاٌع ابراهٌم اروى1466

28.522.51511.57.51910951386.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد جعفر الدٌن سراج اروى1467

28.524.51714.5822.513.51061597.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد محمد الطٌب استبرق1468
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37302014.51529.519.5136208.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسلٌمان مؽربى سٌد اسراء1469

36.522.51312.513.52616.5114.512.56.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدؼالى اسعد بولس اؼابى1470

37.52918.514152919.5133.517.579101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود االمٌن محمد الدٌن ضٌاء االء1471

362618.514152918.512817.56.59.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعلى محمد محمود امل1472

40302015153018138209.58.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحسن محمد سامح امنٌه1473

281910.53.5811.513821869.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحسٌن عبدالهادى طارق امنٌه1474

36.5271013.51528.518120177.59.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداسماعٌل احمد عاطؾ امنٌه1475

35.523.5133.511.51518.5105.516.58.59.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسلٌمان السٌد ؼرٌب امٌره1476

40301914152919.5137.5169.59.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدرضوان الحكٌم عبد فرٌد امٌره1477

38301410.51525.518125.51769.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدابازٌد مرسى عٌد اٌمان1478

38.527.511.511.511.52317.511818.58.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعبدربه ابوالحجاج باهى اٌه1479

39302014.51327.519135.517.56.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسالم أبوالفضل صالح آالء1480

383019.515153019136.51969.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدابراهٌم احمد محمود احمد بسمة1481

30.522.5136.5915.51798.517.579.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد الحسن ابو رمضان بسمله1482

40302015153020140187.59.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدصقر عٌسى لملوم بسمله1483

35271614152918.5125.5198.59.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدفرؼلى ابراهٌم محمد تسنٌم1484

3127.516.511.51223.518116.515.57.59.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالمجٌد عبد احمد محمد تسنٌم1485

35.52819.514.51529.519131.514.58.59101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحامد الحمٌد عبد ولٌد تسنٌم1486

352319.598.517.5141091478101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمرزوق فهمى رأفت جاسٌكا1487

38.526.518.515153018.51321877.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد سالم سعٌد جنا1488

39.530191513.528.518.5135.518.56.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعلى ابراهٌم محمد عادل جنه1489

352718.514142817125.517.56.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود محمد حمدى جنى1490

37.51918.515153017.5122.518.57.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعٌسى الحمٌد عبد سعٌد جنى1491

351515.5610.516.512941778.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدرفاعى فارس أبوبكر جومانا1492

33281610.51323.514114.519.588101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمٌخائٌل نجٌب كرم وائل جٌسٌكا1493

3517131012.522.513.510116.57.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد حسٌن احمد حبٌبة1494

3420.514.511.512.524101031889101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحزٌن مصطفى عبده حبٌبه1495

36.521191412.526.517.5120.517.57.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمصطفى فوزى مصطفى حبٌبه1496

34.517.518.51011.521.51110317.57.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحسٌن محمد الدسوقى حال1497

38.5292015153020137.5208.510101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود اسماعٌل محمد حنان1498

35.5241614142810113.516.589101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود جادالكرٌم حربى حنٌن1499

37.52919.514152918133189.59101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداللطٌؾ عبد العظٌم عبد عادل حنٌن1500

37.5302013.51528.519.5135.516.588.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد محمد عبدهللا دٌنا1501
27.523.51713122512.5105.5128.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد عبدالسمٌع اٌمن رحاب1502

3629.51915153019133.513.58.55.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد دٌاب محمد رحاب1503

352418.513.513.52719.512415.56.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد عبدالعاطى احمد رحمة1504
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38.5302015153020138.5188.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالهادى عبد احمد احمد رحمه1505

35.53018.51515301412814.58.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداسماعٌل حمٌد الدٌن سعد مجدى رضوى1506

31221887154.590.512.56.54101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالمنطلب عبد فؤاد اشرؾ رنا1507

312819.51213.525.5151191775101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحسٌن حسن زكى بدر رنا1508

332819.514.51529.51712716.58.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدقاسم محمد حسن رنا1509

40302015153019.5139.5178.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسالمه مؽربى محمد حسن رنا1510

36302015153019.5135.516.586101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعبدالمنعم سعٌد باسم روان1511

20.515.513.511.51324.51084126.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداسماعٌل ٌوسؾ الفتاح عبد روان1512

4030201515302014018108.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد احمد عطٌه روان1513

201512.5712.519.5471115.52.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد عبدالستار محمد روان1514

38.530201513.528.52013716.57.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد على مصطفى روان1515

37.52718.513142717.5127.513.575101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدشحاته على محمد روشدان1516

402919.515153020138.516.57.55.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود محمد رامى رٌتاج1517

38.527.519.515153019134.519.595.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد الراضى عبد شاذلى رٌتاج1518

3929.52015153020138.516.59.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالنصر سٌؾ حسن طارق رٌم1519

3429.519.514142818.5129.518.585101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدزكى رافت اٌمن رٌموندا1520

342718151328181251988.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعلى محمود على محمود رٌناد1521

3219.51912.514.52718.511610.596.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد على حازم رٌهام1522

393019.515153020138.52088101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدابراهٌم متولى حماده زهراء1523

39.5302015153020139.5208.59.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدأٌوب ابوالوفا على زهوه1524

3529201312.525.520129.51986.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد سٌد محمد زٌنب1525

36.53019.51514.529.518.51341895101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسلٌمان احمد محمد احمد سارة1526

373019.514.513.52819.51341897.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداسكندر هللا رزق سامح ساره1527

393019151530201381897101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالسٌد محمد عصام ساره1528

34.5301913.51528.519.5131.5198.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد عبدهللا عبدالفتاح سالى1529

24.53012.51.567.51084.56.578101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد صدٌق محمد سجدة1530

3328.518.514.51529.518127.516.58.59101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود كمال جمال سلمى1531

2927.51211142512.5106137.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد الحلٌم عبد خالد سلمى1532

393019.515153017135.51659101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعبداللـه عادل محمد سلمى1533

34.523.5171415291612016.55.58.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحسن محمد وحٌد سلمى1534

36.519.514.513.59.52317110.5185.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالحمٌد عبد محمد اكرامى سما1535

33.5251313.511.52514.511117.56.58.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد خلٌل ابراهٌم سالمه سما1536

34.52515.514.511.52615.5116.5166.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد الصاوى محمد سنابل1537

402820151530201382098.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد السٌد ٌحى سندس1538

33.5221211.57.51913.51001567.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالسٌد حافظ محمد احمد شهد1539

36.528181311.524.517124186.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسرور مصطفى احمد شهد1540
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38.5302015153020138.517.55.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسلٌم ابراهٌم قدرى شهد1541

36.52517118.519.51611415.557101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدشحاته محمد احمد شٌماء1542

302010.588.516.514911758101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمصطفى احمد عمر شٌماء1543

39.5301915153019137.51767101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداسماعٌل حمٌد فرج حمدى علٌاء1544

352513.51210.522.516112175.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدابراهٌم محمد جمال عهود1545

34.5241312.51325.515.5112.5155.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌددروٌش اسماعٌل حسن عماد ؼادة1546

372717121325171231867.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدجاد محمد حمدى فاطمه1547

29261613.51124.517112.517.55.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود زكى خالد فاطمه1548

32.527.51412.51224.514112.517.56.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌددهب على خالد فاطمه1549

322317.514.513.52815115.51887101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالعابدٌن زٌن محمد العال عبد فاطمه1550

393019.515153019.5138205.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمؽربى ابراهٌم الوهاب عبد فاطمه1551

37.52819.5151530201351886.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمصطفى محمد مصطفى فاطمه1552

2515.511.5551010721356.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعطٌه اللـه عبد عبٌد فرح1553

383019.515153019.51371066101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداسرائٌل تفال اٌمن فٌبرونٌا1554

29.52612.510.59.52010981056101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدٌوحنا ساوٌرس ٌوحنا فٌرٌنا1555

39302014.51529.520138.51575.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعزٌز ؼبلاير اشرؾ كرستبن1556

2819.51013.511.5251092.51055.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود جادالكرٌم عمرو مروة1557

39.53019.514.51529.518.5137188.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد عبدالباسط ابراهٌم مروه1558

36.524.513.5109.519.51811214.56.55.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالباز السٌد سامح مروه1559

3730191515301913513.579101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدهللا خلؾ احمد انور مرٌم1560

37.52919.514.51529.519.51351878.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالدٌن نور احمد اللـه عبد مرٌم1561

3828.519.514.51529.517.513314.599101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدتمام ٌونس مصطفى مرٌم1562

36.53017.514.51529.519132.512.58.59101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحنٌن نصٌؾ نادى مرٌم1563

36301515142918128136.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدٌوسؾ راشد ابوالحسن ملك1564

35.5302014.51529.517.5132.5156.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد محمد الكرٌم جاد احمد ملك1565

2924.5149.51019.514.5101.512.58.53101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحسن شوقى احمد ملك1566

332912.59.51019.514.5108.5137.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالعارؾ الخالق عبد حسنً ملك1567

36.525151192016112.514.578101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدراوى سلٌم فخرى رمضان ملك1568

3930201515302013917.58.59101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالدٌن شمس حسن محمد ملك1569

2826.51054911.5851484101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالدمرانى رمضان مدحت ملك1570

3115.5103.51.55667.51363.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالشامى محمود موسى ملك1571

30.519.51412.51123.51198.5137.51.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد فهمى مصطفى منار1572

4030201515302014018.59.59101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسنوسى احمد منتصر منار1573

32.51913.511.5920.51398.5148.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدسالمه سالمان سالمه احمد منه1574

3029.51514132718.512014.595101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد مبارك المنعم عبد هللا منه1575

38.5302015153020138.5207.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالعلٌم عبد بسٌونى العلٌم عبد منه1576
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29.52011.57.58.51610871465.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعوده محمد اشرؾ منى1577

342416.511.5920.514109145.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدطه المنعم عبد جمعه منى1578

31.51612.51412.526.512.59912.565.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد راضى عٌد مى1579

36.52915.515153016.5127.514.575.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدخلٌفة طاهر محمد مى1580

35.53018.51514.529.516.513017.57.56.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌددسوقى قاسم موسى مٌرام1581

2124.54691510.575117.53101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمد محمود عماد ندا1582

33.52919.513152818.5128.51997.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود سٌد محمود ندا1583

24211014122615961678101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعبدالعظٌم ابراهٌم احمد ندى1584

4030201515302014013.589101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدبدرى مصطفى اسامه ندى1585

353017151227171261988101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدمحمود بهٌج ناصر ندى1586

3627.5129.51221.51311019.58.59.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدرشٌد سٌد ٌاسر ندى1587

3420.51313.512.52610.51041679.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌداحمد محمد طارق نهله1588

38.5301915153020137.516.599.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدحسانٌن محمد اشرؾ نوارن1589

3930201515302013918.58.59.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعبدالحمٌد شحاته احمد نور1590

383020151530201381799.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعبدالعزٌز عبٌد محمد نور1591

331917.514.51226.51411016.579.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدالطاهر سٌد منصور نور1592

25176.51112231081.5166.58.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدرمضان سعٌد احمد نوران1593

23.52712.513.510.52410971988101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعبدالحمٌد عباس محمد نورسٌن1594

3827.52015142919133.518.58.59.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدابراهٌم حسٌن ابراهٌم هاجر1595

39.5292015142917134.518.599.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعمر حمدى ممدوح هاجر1596

4029171514.529.518133.51987.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعبدالؽنى حامد هٌثم هاجر1597

39302015153018.5137.518.589101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدٌوسؾ جابر ابراهٌم هبه1598

352917.51512.527.517126209.58.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدعلى جبر كمال ٌاسمٌن1599

34291613.51528.518.51261699.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الجعفرى ولٌد الشهٌدفاضل سٌد احمد ٌسرا1600

31.52718.514152919125137.58.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةبشاى فوزى اسحاق ابانوب1601

35.53018.515153018.5132.518.588.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةبانوب فضٌل ٌعقوب ٌوسؾ ابانوب1602

2317.562241262.5775101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةطه احمد ناصر ابراهٌم1603

3930201514.529.519.5138158.57.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةشعبان احمد السٌد محمد السٌد احمد1604

37.52514.51113.524.519.512110.58.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمود ربٌع جمال احمد1605

38.525.5181413.527.518127.513.595.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمرسى مصطفى جمعه احمد1606

38.53016.513.51427.519.5132107.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةماجد محمد رامى احمد1607

38271913.514.52819.5131.5168.59.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد الرب جاد طارق احمد1608

383017.51514.529.519.5134.515.579.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالعظٌم عبد السٌد العظٌم عبد احمد1609

342615109.519.517111.510.57.57.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالوهاب عبد محمود الوهاب عبد احمد1610

39302014.51529.519.5138188.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمود امبارك عالء احمد1611

37.5272012142618.51291897101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالدٌن نصر محمد عالء احمد1612
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29.524.51032.55.51079.51463.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمصطفى العال عبد سٌد محمد احمد1613

24.526.510871517.593.55.575.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةابراهٌم الفتاح عبد محمد احمد1614

3729.518.512.51527.517.51301255.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالعزازى محمود محمد احمد1615

33.5171112.59.52215.59913.56.53.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحامد ثابت مصطفى احمد1616

37292011.514.526201321576.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةفهمى عبدالرحمن مصطفى احمد1617

37.5282014.51529.52013512.57.58101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمتولى السٌد موسى احمد1618

3629.5161212.524.5191251465101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعطٌه احمد رأفت ادم1619

26.516.515.55.5510.512.581.5552.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمود عبدالداٌم محمد اسالم1620

28.52811.541.55.55.5799.55.52.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد عبدالوهاب احمد الحسن1621

25.519137815476.565.54101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةكمال مصطفى سعٌد الحسن1622

35.527.515.513152815.512214.575101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعطٌه وحٌد ٌاسر اندرو1623

35.526.51811.512.52413.5117.51673.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعطٌه سمٌر ٌعقوب انطونٌوس1624

20.51611.591019774852.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد أحمد مظهر أحمد1625

16.51610.51110217.571.512.552.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالمالك عبد سلٌم ٌسرى بوال1626

37.525.518.510.512.52319.51241973.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةسناده عدلى اٌمن بولس1627

2625126.5915.57.58610.53.53.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمساك رؤؾ حنا بٌتر1628

3126.5131091912101.51252.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةفؤاد نادر عماد بٌمن1629

33.5291711.51324.5101141663.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةشفٌق سداروس عاٌد توماس1630

30.53019.51314.527.517.512518.55.53.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمهنى عرٌان شنوده جرجس1631

2929.51710.512.52314.511318.553101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالعبد نور جرجس مٌالد جرجس1632

26.515143.53.5711.5741853.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةجرس تامر ناصر جورج1633

2110.512.58.5210.5761.54.563101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةنجٌب مٌخائٌل جرجس جوزٌؾ1634

30.52618.510.51323.512.5111157.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمترى اسحق اٌمن جون1635

372318.513.51427.513.5119.512.58.53101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاسكندر شنودة رضا جون1636

261517.58.5917.513.589.512.575101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى حامد على حامد1637

241517.59112013.59013.595101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد حربى حسانى حسن1638

3318.518.5111324131071065.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد سواح محمد حسن1639

38292015153019.5136.5166.57101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعثمان حمدى عماد حمدى1640

371617512.517.515.5103106.56101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةرمسٌس سعد صالح دٌفٌد1641

39.5291810.514.52515126.514.56.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعٌاد ابوالفضل محروس دٌفٌد1642

3827.513.511.513.52511.5115.5178.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةشبٌب عبده عصفور رافائٌل1643

3627.515.514.513.52815.5122.518.595101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالعال عبد المسلمى محمد احمد رٌان1644

39.5282015153019.513717.586.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمود محمد حماده زٌاد1645

33.519.513961510.591.510.56.52.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد الرفاعى شرٌؾ زٌاد1646

36.52717.513.513.5271512313.587101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةقناوى الحق عبد شمس زٌاد1647

241515.510.510.52112.58810.57.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعبدهللا سلٌمان محمد سلٌمان1648
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361514.52.52.554.575145.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالاله عبد سٌد عصام سٌد1649

35.51916.512112315109107.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالسٌد عزب سٌد سٌؾ1650

36.5291914152918.5132197.56101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةثابت السٌد احمد شرٌؾ1651

35.51818.513.51427.516.511614.578101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد الحمٌد عبد الناصر عبد الحمٌد عبد1652

382218.513.51528.516.5123.5137.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعواد مصطفى احمد الرحمن عبد1653

3524.516.51414.528.514.51191478101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةهللا عطا نظٌر احمد الرحمن عبد1654

25.515.510.5107.517.510791355101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى محمد حازم الرحمن عبد1655

3319.513.5119.520.51298.511.57.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحسن على سٌد الرحمن عبد1656

291575.54.5106.567.51065.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالبدٌع عبد محمد طه الرحمن عبد1657

321178.57.51611771764101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعوض احمد عرفة الرحمن عبد1658

3424.51611112213.51101585101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةشعٌشع ابراهٌم محمد الرحمن عبد1659

36.525.5108.58.517109914.575101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحمادى ابراهٌم هاشم الرحمن عبد1660

39.528.519.515153019136.51275101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى الرحمن عبد ولٌد الرحمن عبد1661

3527.519.51414.528.518.512917.57.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةبهجورى على احمد هللا عبد1662

29.51510.51382110861375101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعباس ابوشامه عالء هللا عبد1663

35292014.51529.518131.512.56.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحبٌب سعٌد حسنى عزرا1664

30.52811.510.5616.51096.51265101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد على ابراهٌم على1665

3828171412.526.514.512414.56.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعبدالعال فوزى اٌهاب على1666

32.515148.56.51511.58816.56.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمود الفتاح عبد محمود على1667

371515109.519.51298.5186.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةنصٌر احمد محمد عمر1668

31.526.51510.5919.57.510014.56.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالرحمن عبد محمد محمد عمر1669

3315113.514.53.56714.566.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةٌوسؾ المجٌد عبد محمود عمر1670

2726.511.511.511.5231310110.565101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةثابت السٌد احمد عمرو1671

23.58.51072.59.5657.5106.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةزكى هللا شكر نبٌل فادى1672

2918149112014.595.512.573.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحافظ سٌد ربٌع فارس1673

29.52915.515153019.5123.5207.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقة هللا رزق عطاهللا فوزى امجد فٌلوباتٌر1674

22207.56.5410.5117114.563.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةبطرس سلٌم سامى تامر كرٌم1675

33.52416.513.514.52818.5120.512.56.56101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالمولى جاد محمود رافت كرٌم1676

289.5133.51.551368.51273.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالصادق زكى محمد كرٌم1677

392618131528151262079101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالصؽٌر عربى محمد كرٌم1678

31.5191592111591.513.56.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةابوسالم مصطفى هٌثم كرٌم1679

25.515621.53.575772.53.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمورٌس فرنسٌس اشرؾ كٌرلس1680

302012913221397157.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةارمانٌوس عزمى زهنى كٌرلس1681

24.521.57.59.5211.51277106.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةسعٌد هللا عبد ؼطاس كٌرلس1682

33.523.513.512.51224.515.5110.511.565101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةقرٌاقص جبرائٌل قرٌاقص كٌرلس1683

25.522.5104.5711.51685.512.55.58101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةلمعى رفعت هانى كٌرلس1684
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31271610.59.52016110115.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةنجٌب نبٌل نادر كٌفن1685

32.525.518.512.514.52718.51221678101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاسحاق فاروق عجاٌبى مارك1686

26.523.51189.517.51290.515.56.56101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةسوٌحه متواضع مرزوق مارك1687

3529.519.513152818.5130.518.578101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد العاطى عبد احمد محمد1688

261612961512.581.516.575101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى محمود خالد محمد1689

2615.57.56915137713.55.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمود محمد سٌد محمد1690

3317.5109.5716.51592136.57.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى سعٌد على محمد1691

3521.515912.521.51410713.57.53.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمدٌن الوهاب عبد عٌد محمد1692

3225.51714122618.511913.565101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةهاشم نصر قدرى محمد1693

302111.552.57.510801255101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةبشارى محمد محمود محمد1694

31.516.516.57.5916.514.595.5145.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد سٌد منتصر محمد1695

37291915153019.5134.51588.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد ابراهٌم هاشم محمد1696

3628191414281913011.56.53101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةطه احمد وجٌه محمد1697

2015.5102.524.55.555.51054.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالتهامى احمد ٌحٌى محمد1698

34.526.516.512.51325.514.5117.51055101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد فؤاد اسعد محمود1699

35.5301614142817126.5127.56101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد محمود حسن محمود1700

2815106.58.51510.578.5106.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالرحمن عبد عثمان حمدى محمود1701

40302015153020140209.510101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةشروٌد فوزى عاطؾ محمود1702

30271514.511.52614.5112.5136.53.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد عبدالمنعم فهمى محمود1703

2615.57.54.52.574.560.58.564.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةهللا وهب هوارى محمد محمود1704

2715.5139101911.58611.57.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةدكرونى محمود مصطفى محمود1705

34.530181514.529.517129206.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد فؤاد خالد مختار1706

31.525139.58.51810.5981455101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد بدوى عالء مروان1707

2923.5136.510.5177.590964101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعبدالحلٌم عبدالقادر دٌاب مصطفى1708

2016.5107.5613.510.570.514.573.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةصدٌق الصبور عبد عمرو مصطفى1709

37302014.51529.518.513514.56.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد محمد مصطفى محمود مصطفى1710

3426115.511.51714.5102.51278101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالحسن ابو محمد عالء معاذ1711

35.528.518.510112117120.5166.57.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةسعد بضابا فرٌد مكارٌوس1712

38301912.51224.514125.516.563.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةخلٌل وقٌم مكرم مكارٌوس1713

3624.5161012.522.51711615.56.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمود محمد عمر مؤمن1714

373019.515153017133.51655101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةزكى نسٌم اشرؾ مٌنا1715

34.52817.51112.523.520123.5196.58101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةسرجٌوس رٌاض زكرٌا مٌنا1716

371911.513132613106.51975101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعجٌب مٌشٌل ماجد مٌنا1717

3022.517.51112231110417.56.58101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمهنى عونى مٌالد مٌنا1718

34.523.518811.519.510105.5157.59.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةطلبه عبدالرحٌم محمد ٌاسٌن1719

3121.514.5912.521.511.51001573101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةبخٌت سمٌر اٌهاب ٌسى1720
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342215.5811.519.51310414.56.57101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالرحمن عبد عثمان احمد ٌوسؾ1721

3525165.512.51814.5108.514.56.58.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةبندارى جمٌل ادهم ٌوسؾ1722

2896.510.57.5181071.51953.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةزكرى طلعت اسامه ٌوسؾ1723

2422.5121212241092.5106.59101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةجرجس بشٌر رفعت ٌوسؾ1724

31.523.5128122011.598.51459.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد عبدالمنعم سعٌد ٌوسؾ1725

4030201515302014019910101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةصبرة جمعة سٌد ٌوسؾ1726

272614.514.511.52613.5107136.57101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاللطٌؾ عبد فاروق طارق ٌوسؾ1727

3327.518.515153015.5124.515.576.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحسن موسى طارق ٌوسؾ1728

2223.510115.516.51082115.53.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد محمد عباس ٌوسؾ1729

33.52918.511.51425.518124.5127.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعبدالرحٌم ابوالحسن عثمان ٌوسؾ1730

26.5251013.5922.5109411.55.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمختار اسماعٌل محسن ٌوسؾ1731

25171082.510.5769.51652101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةفرؼلى احمد محمد ٌوسؾ1732

31.520.51612.511.524131051365.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمدنً احمد محمود محمد ٌوسؾ1733

36.528.5191413.527.514.512613.56.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعبدهللا سلٌمان هاشم ٌوسؾ1734

14.55.522.513.5429.52.553.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحسٌن ابو علً السٌد علً وائل ٌوسؾ1735

2423161411.525.513.510217.585.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحفنى عامر مصطفى اروى1736

36272014152918.5130.5198.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد احمد محمود ازهار1737

392919.51314.527.51913417.598101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعبدهللا نجاح رضا اسماء1738

28.51515.59.5918.51289.516.563101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد عبٌد محمد اسماء1739

21.5851.51.53542.510.57.52.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد هللا دخٌل محمود اسماء1740

3927.52015153020136.520910101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد احمد حامد االء1741

3826.519.51414.528.518130.5198.57101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمسلم متولى سٌد الشٌماء1742

38.52918.515153018.5134.5198.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمساك ملك وصفً انج1743ً

241510.588161075.5137.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعبدالفضٌل عزالدٌن محمد انصاؾ1744

37.528.519.514152918.5133209.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمود محمد سامى اٌة1745

32.523.516.513.514.52816116.514.59.57.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحنا بشرى سعٌد اٌالرٌا1746

23.5154.514.51226.51079.51386.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد بدرى احمد اٌمان1747

292211.57.57.5151087.515.576.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعمر عباس سٌد اٌمان1748

40302015153019.5139.51899101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالعاطى عبد محمد صالح اٌمان1749

281614.511132414.59715.588.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمود هاشم مصطفى اٌمان1750

35301814.51529.519.51321689.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةامٌن الراوى اشرؾ هللا اٌه1751

322819.513152817.512517.586.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحسن العظٌم عبد رمضان اٌه1752

16.510.53.522.54.54399.55.57101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعبده فتحى كرم اٌه1753

3324.518.51113241511516.597101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمود منصور صابر أروى1754

29.527.51212.514.52717.5113.518.585.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحسٌن محمد صالح أمنٌة1755

37.5291915142919133.516.587101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمصطفى حامد هاشم بسملة1756
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38.5292015153019.513718.59.56101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةكامل صالح احمد بسمله1757

37.528.518.513152816128.518.58.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحسن العابدٌن زٌن خلؾ بسنت1758

3627.516.514.51529.519.512917.58.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالحمٌد عبد عبدالعظٌم محمد بسنت1759

38.5302015153019.51381699101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحنا لوٌس مٌالد ترٌفٌنا1760

33.52918.51514.529.519.513017.599101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد سلٌم صالح جاسمٌن1761

29.523151091910.5971585101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمجلع نشأت جٌمى جاسٌكا1762

32201813.514.52814.5112.517.596101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةقدٌس انور رزٌقى جسٌكا1763

3320.51511.513.52510103.5126.58101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالحلٌم عبد فنجرى اشرؾ جنى1764

33281310.511.52216.5112.51079101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد نصر امجد جنى1765

292111.510.51020.513.595.513.576101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةصالح عزت امجد جولٌا1766

353015.51414.528.519.5128.51187101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمود سعٌد اشرؾ جومانا1767

269.55.58.511.520117297.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى عٌد محمد اٌمن حبٌبة1768

27101013922128117.552.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةجنٌدى حسن مصطفى حبٌبة1769

38.5302015153020138.5197.59.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةواصؾ نسٌم ٌونان عماد حنان1770

3530141415291812614.58.59101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى احمد اشرؾ حنٌن1771

241713641013.577.5137.53.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةٌوسؾ حسن شعبان خدٌجة1772

22.517107.57.5151276.512.583.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى سٌد رمضان دعاء1773

352518.513132617121.5166.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعبدالجٌد فتحى العمده دٌنا1774

37301915153018134198.57.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةصداق كمال ٌاسر دٌنا1775

20226.542.56.5116612.55.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالحسن ابو نصر سعٌد رحاب1776

278.5732.55.5105811.57.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالمقصود عبد محمد احمد رحمه1777

36301915153019134198.57101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالمالك عبد سٌد اٌمن رحمه1778

3718.519.51414.528.515118.5208.510101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمراد على محمد عطٌه رقٌه1779

32.525.519.514142813118.519.58.510101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةسٌد طه عفت رقٌه1780

40302014.51529.517.513716.57.59.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد خضرى احمد روان1781

38.53019.515153020138188.59.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمهره ابو حسن محمد حسن روان1782

33.527.51214.51327.57.5108167.57101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمرسى مصطفى سعد روان1783

37.5302014.51529.5191361787101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةفلتاؤوس سمٌر محب رومٌنا1784

3026118.58.517139715.56.59101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى محمد رمضان رؤٌه1785

362215.513132616115.51768.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد علً ابراهٌم رٌهام1786

22.5161161.57.556219.578101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعباس شامه ابو خالد زٌنب1787

36.5301713.514.52811122.518.578101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعبدالراضى هاشم نزٌه سارة1788

37.53019.5141529151311889.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمود الوفا ابو احمد ساره1789

2220.517.513.513.52710971979.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد سٌد محمد ساره1790

38291915153019.5135.5207.59.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةابوسالم محمد مصطفى محمد ساره1791

39.529.5191515301913720710101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحكٌم سلٌمان سامى ساندى1792



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

372618.51213.525.5181251987.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةسلٌمان حسن حمدى سحر1793

33.52011.512.51325.518.51091475101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد مبروك حسن سلمى1794

37.5302015153020137.5177.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد فوزى حسٌن سلمى1795

1715102.5810.5759.5143.54101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةكبٌر احمد عادل سندس1796

35.523.515.512122416114.513.56.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحسن جوده صالح شروق1797

34.529.51713.51427.516.5125157.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعطاهللا نظٌر محمد شروق1798

35301713.51326.514122.51779.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةجمال الوهاب عبد جمال شهد1799

33.5301713.51528.518.5127.51685101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد رشوان حسٌن شهد1800

3426175.51116.510103.5156.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةسلٌمان على شحات شهد1801

363016.51313.526.51812717.585101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمرسى محمد عباس شٌماء1802

36.523.5127.511.51914.5105.515.57.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد فؤاد عاطؾ صافٌناز1803

3228147.51421.511.510717.56.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةصالح مصطفى رمضان عال1804

33.517.51413122512.5102.51886.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةسلٌمان مسلم عٌد عهد1805

31.515.512.51210.522.511.593.5146.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى حسٌن على فاطمة1806

4030191514.529.515.513416.58.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةسالم محمد محمود فاطمة1807

3529.51915142918.5131188.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى ابراهٌم على فاطمه1808

252711.51212.524.51510316.576101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى حسن محمد فاطمه1809

31.53013.513122513.5113.51776101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةشعبان محمود طارق فرٌده1810

32.527.51113.514.5281411318.58.56101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةٌعقوب منصور ممدوح فٌرٌنا1811

372919.515142919133.519107101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةٌوسؾ لوٌز اٌلٌا كٌرمٌنا1812

36.52916.514142819.5129.51186101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةبدٌوى خلٌل حسن ٌحٌى لمٌس1813

34.52915.515142917125168.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعطٌه سمٌر مٌالد لٌدٌا1814

25165.578155.56712.556101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةنجٌب جرجس رزٌقى مادونا1815

28241099.518.51090.51768101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةهللا جاب عطا بطرس مارتٌنا1816

2010564.510.5651.515.567101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةسعٌد عبدهللا عٌاد مارى1817

2516106.58.515107618.588101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةفرج السٌد عبد ٌوسؾ مارٌان1818

36.527.52014.514.52919.5132.51788101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةبولس فاٌز انس مارٌانا1819

35.524.517.512.512.52519121.518.56.58101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعطٌة زاهر فرنسٌس مارٌنا1820

35.52313.510.510.521141071888101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاسكندر رومانى نبٌل مارٌنا1821

37.52612.510.513.52414.5114.51057.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةلطفى محمد هشام ماٌا1822

37161111.513.5251110012.566.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةرٌاض الحمٌد عبد محمد مروه1823

3115.5109.57.5171083.5126.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد مصطفى محمد مروه1824

40301915153020139199.58101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحسن السٌد اسامه مرٌم1825

11.53.53.53.5710.53.532.55.56.55.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعزٌز سمٌر اشرؾ مرٌم1826

20194.5108.518.5107213.57.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد الدٌن صالح اٌهاب مرٌم1827

33.52610.514132714.5111.51277101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد حربى حسٌن مرٌم1828



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

3318.5106.5915.510871367101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعبدهللا عوض عبدالحق مرٌم1829

35.518.51611.511.5231410718.597101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى ابراهٌم مامور مرٌم1830

2510.51010.5616.5107212.567.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةبعٌونى بشار محمد مرٌم1831

3327.517.514142814120195.58101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد الرحمن عبد محمد مرٌم1832

2925.51413112412.510515.58.58.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةسلٌمان مسلم محمد مرٌم1833

3116141211231397198.58101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةشحات خٌر منعم مرٌم1834

38.530201413.527.519.5135.518.595101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةٌوسؾ بشرى مورٌس مرٌم1835

21.510.5106396.557.51375101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلى نجم زٌد ابا ٌاسر مرٌم1836

2917.51010.511.5221290.515.567101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحسن مصطفى اٌمن ملك1837

248.5149.55.5157.56916.56.58.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعمر جعفر عابدٌن ملك1838

3116.514.5131124119715.57.58.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد عطا محمد ملك1839

3224.516.511.514.52615.5114.514.58.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةسلٌمان فرج محمد ملك1840

352816.514.512.52715.512217.56.56.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد ثابت مصطفى ملك1841

3222.516.513112416111189.56101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةحسٌن محمد راضى هللا منة1842

3628.52014.51428.513126209.55101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاسماعٌل سٌد سعٌد منة1843

39302015153020139209.510101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالعال عبد الحسٌنى محمد منه1844

37.525.516.515142917.5126168.58101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالهادى عبد مصباح محمد منه1845

34.517.512.512.57.5201094.5188.58101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالمالك عبد فتحى ممدوح منه1846

3426.518.514.51327.517123.516.589.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالحناوى ندا عبده  ندا هانى منى1847

3523.516.59.513.52313.5111.51569.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعلً سامً معتز من1848ً

3427171414.528.517.51241888.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةامٌن سعد امٌن مهرائٌل1849

36.52318.51314.527.518.512416.57.57101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةقرٌاقص جبرائٌل فرٌد مهرائٌل1850

36271812.51325.515.5122178.56101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةصابر احمد عامر ندا1851

3427151013.523.516115.5188.58101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمد سمٌر رضا ندى1852

29.524.512.59.510.5201096.518.591.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعبدالؽنى رسالن منصور ندى1853

28.520.511.52.55.581078.51287101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةٌوسؾ اسرافٌل قدٌس نرفانا1854

40302015153019.5139.518910101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةفام انٌس هانى نرمٌن1855

2521.51264.510.511.580.512.58.57101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةتوفٌق عبده بدري نهى1856

28.52515.5711.518.512.510013.569.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالاله عبد القادر عبد سعٌد الهدى نور1857

38.5301815142919.5135178.59.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةالصؽٌر محمد محمود نور1858

2824.511.5891715961059101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةخلٌؾ حسن سعد محمد نٌفٌن1859

32.5282013142717.512515.578101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةاحمد حسنى محمد هنا1860

372818.51414.528.519.5131.51999.5101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةمحمود عبداللطٌؾ العالمٌن ابو ٌارا1861

24.52879.51221.512931658101019الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةعثمان النبى عبد محمد ٌمنى1862

21.525.518.5991816.510016.559.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءٌسن ابراهٌم الناصر عبد ابراهٌم1863

37.5291914.51428.517131186.58.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاحمد محمود اشرؾ احمد1864



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

2420.514.54.559.51280.514.56.599918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاحمد سٌد احمد حاتم احمد1865

27.524.517.54.57.5121495.515.559.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءسٌد خلٌفة رضا احمد1866

2726186915151011679.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد احمد الحمٌد عبد احمد1867

12.52615.55712148015.568.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءعالم احمد فتحى احمد1868

24.52815.589.517.518103.51678.58818الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءحسن شحات محمد احمد1869

29.52815.511.51122.517.5113156.59.57718الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمود محمد ٌاسر احمد1870

1422.5150.57.581271.515.559.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءعبده خضرى صالح اسالم1871

262717.55.51217.515103136.587718الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمصطفى محمد ٌوسؾ اسالم1872

2519.514.54111512.586.5145.59.58818الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالكرٌم عبد الرحٌم عبد محمد حسن1873

2818.517.56.58.51513.592.517589918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمصلح حسٌن مصلح حسٌن1874

3419.515.51215271511116.569.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءحامد معداوى عٌسى حمدى1875

208.55.54.537.51051.514.558.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءسلٌمان عٌد عمرو خالد1876

352918151530191311978.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالباز المعطى عبد محمد زٌاد1877

323017.5119.520.519119146.58.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءحسٌن الظاهر عبد محمود زٌاد1878

3319.516.513.513.527121081865101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد عبده مصطفى زٌاد1879

26.523.5141211.523.514.510210.5639918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد عبدالراضً اسالم ساجد1880

27.520.515.510.51222.514.5100.510.56.539918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءجندى اسحق سامى سامح1881

33.52416.512142615.5115.5116.53.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءجبرٌل سعٌد مصطفى سعٌد1882

35281514.51529.516123.5135.559918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالسٌد رشاد هانى سمٌر1883

31.5271413.51225.51511313.56.55.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد فاروق محمد عادل1884

2122.57.554.59.51070.575.56.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءبدوى عبده محمد الرحمن عبد1885

2515.512.57.58.5161079135.559918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالمالك عبد محمود وائل الرحمن عبد1886

27.5171612.512.52515100.5115.53.57718الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءعبدالرحمن محمد عبدالرحمن ولٌد عبدالرحمن1887

28.52014741111.585106.549918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد على فوزى على1888

29.525.510.51011.521.5119811.56.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد هللا عطٌت محمد عمار1889

31.52110.58.51119.51092.510.55.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءسٌد حسٌن سٌد عمر1890

26.522.51110.510.5211495105.579918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءأحمد الحسن أبو أحمد فارس1891

2015.53.51.534.55.5498.5737718الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالصبور عبد فاروق احمد فاروق1892

383019.515153019.51371979.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاسعد عزٌز شنوده كٌرلس1893

262015571214.587.510.56.54.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالرحمن عبد عبده احمد محمد1894

248.57.52.50.5310539557718الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد على احمد محمد1895

303019.513.511.52516120.51466.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءسعٌد محمد احمد محمد1896

323018.51212.524.51612112.56.589918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاحمد محمود احمد محمد1897

393020151530201391978101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءحسٌن رمضان السٌد محمد1898

29.52812.5712.519.514103.5106.589918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاحمد محمد اٌمن محمد1899

31.52711.5118.519.513.510315.5669918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءابراهٌم مصطفى اٌمن محمد1900
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25.52262.52.5515.574955.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءسٌد احمد رمضان محمد1901

393018.515142919135.514.57.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمود محمد سامر محمد1902

33.52711.513.51427.516.51161356.58818الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاللٌل ابو محمد سعٌد محمد1903

3025151011211310415669918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءهللا عبد الفضل ابو سٌد محمد1904

3830201514292013716.56.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالملك عبد رمضان سٌد محمد1905

2415.56.52.513.51059.5956.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءوهٌب النمر محمد عبدهللا محمد1906

261853.525.51064.596.53.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمود رمضان على محمد1907

27.52472131071.5566.58818الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد الستار عبد محمود محمد1908

292115.514132713.510612.5669918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالحسن ابو احمد مصطفى محمد1909

2723.5103.51.5511.57715549918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءشحتو دكتور وحٌد محمد1910

28.524.5165.55.511109045.569918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد فتحى ولٌد محمد1911

312112.513.57.5211196.51966.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاحمد محمود احمد محمود1912

22.5181474.511.510761056.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد فتحى أحمد محمود1913

21212.520.52.57452537718الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمصطفى احمد حسن محمود1914

2023.5125277.57010.555101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءعالم ثابت رجب محمود1915

28.525.51899181010012.58.55.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاحمد على الرحمن عبد مروان1916

25.5271579.516.5139713.565.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمعوض موسى احمد مصطفى1917

3325.518.589.517.511.510610.55.559918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءحجاج فرحات الرازق عبد مصطفى1918

20211773.510.55.574574.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءهارون احمد محمد مصطفى1919

211011.53.54.581060.510.5549918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءشمروخ حداد محمود مصطفى1920

2020.5124371069.58569918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاحمد محمد ٌاسر مصطفى1921

3022.516.56.5915.51195.51057.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاالمام محمد نزٌه الدٌن نور1922

33292012.51325.515122.5167.57101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءؼالى مٌخائٌل عطاهللا عماد هانى1923

2522.510.544.58.51076.56679918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد فتحى ولٌد ٌاسٌن1924

26.51914.513.51225.517102.515.56.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءابوالوفا ربٌعً ابراهٌم ٌوسؾ1925

3027151414281511512.55.57.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءفكرى عباس احمد ٌوسؾ1926

25.5156.53255578.55.539918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءبخٌت محمد حجاج ٌوسؾ1927

201544.548.57.55513.5659918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد محمود الرازق عبد ٌوسؾ1928

16.517.511.53.52.561061.517759918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءعلى احمد محمد ٌوسؾ1929

24.52512.5810.518.512.59316559918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءندى ابو حسن هاشم صبحى محمد ٌوسؾ1930

2115105.59.51510711067101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءهللا عبد محمد ؼرٌب اسراء1931

33.525.5141513.528.517.51191067.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمرسى ربٌع اشرؾ امٌره1932

38292013.51427.519.513418.58.59.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمٌنا بشرى عماد اٌمى1933

36.52919.513152819.5132.515.58.599918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد عٌسى جمال بسمله1934

30.527.513.56.58.51519105.51778.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءطه احمد عادل جاسمٌن1935

33.52719.514142818.5126.5178.58101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد خلٌل محمد جنى1936
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353017.514.51529.518.5130.5188.579918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءعبدالمقصود عبدالفتاح رمضان هانى جنى1937

3023.518.51113241310917.56.56.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءصبحى مالك امٌل جومانا1938

21.5154.55.59.515126816769918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد حسن الحمٌد عبد جوٌرٌه1939

26.5176.58.56.5151378136.54.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالرب جاد شاذلى الحسن ابو حبٌبه1940

2915.57.52.513.51368.51365.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءحمزه شعبان محمود حبٌبه1941

3224.514.55.5611.514.59716.5589918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالكرٌم عبد الرحٌم عبد عرفه حال1942

3425.515.51514.529.516120.519879918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءهللا عبد عارؾ فتحى حال1943

1515512112366417.566.510718الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاحمد ؼرٌب فرج حنٌن1944

3730191515301913516.588.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمود متولى محمد حنٌن1945

2621111510.525.51396.519.578.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالكرٌم جاد محمود خالد دنٌا1946

9.57.57.54.56.511439.51476.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءأحمد محمود عبدهللا دٌنا1947

28.51511118.519.5138717689918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد محمد عوٌس رحمة1948

35.529.519.515153019.513418.57.58.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءعلى الشافى عبد خالد رحمه1949

38302015153019.5137.51978.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد احمد عادل رؼده1950

372619.515153019131.52078101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاحمد رجب النبى عبد روان1951

28.519.516.51414.528.519.5112.520789918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءابوالوفا ربٌعً ابراهٌم زٌنب1952

33.527.515.515142914.5120196.57.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءزٌد ابو عٌد رجب زٌنب1953

29.524.516.514142814.511319.567101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالفرٌح احمد سٌد محمد الهادى عبد عماد زٌنب1954

36.5291414.513.52816.5124206.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءسعٌد نوح حمدى سلمى1955

3729191513.528.518131.520879918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمود ناصؾ عصام سلمى1956

30.52418.513122516.5114.51888101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد عطٌه محمد سلمى1957

342614.514.51529.5201242077.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءأحمد نصارى محمد سلمى1958

31.5271413.513.52715.51151689.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد صدقى محمد سما1959

352815.514152917124.51779.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءحسن صالح محمود سما1960

252710814.522.51498.516.579.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاحمد شاذلى الدٌن عز شروق1961

3627101115261411319.5699918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاحمد شاذلى الدٌن عز شهد1962

341910413.517.51595.5176.57.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمهدى عوٌضه رمضان فاطمه1963

28.522105.51419.51292158.59.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالعال ابو الرحمن عبد سٌد فاطمه1964

2422117.513.521108811.569.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد العزٌز عبد كمال قمر1965

25.5151115153014.59616.579.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءعدلى كمال جرجس كارٌن1966

152064.51216.5562.56.579.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءسلٌمان محمد ابراهٌم لوجٌن1967

3420111314271410611.578.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءعلى مصطفى خالد لوجٌنا1968

342912.513.514.52814117.51779.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءسعٌد حسٌن محمد مرٌم1969

4030201515302014017.588.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءرضوان الؽفار عبد المطلب عبد ٌونس مرٌم1970

241573.57.511106711.569.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءعلً محمد بكر أبو الموجود عبد ملك1971

322916121325151171679.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمود الدٌن جمال محمد ملك1972
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39.5301815153018135.514.5799918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءعلى فوزى اشرؾ هللا منة1973

24.5155.54.51216.51071.51268.5101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمقلد الجواد عبد هشام هللا منة1974

3618.5101112231097.513.57.579918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءاحمد ابوالفضل فوزى منه1975

3215.54.512315107712.56.56.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد العزٌز عبد كمال منه1976

37.53019.51515302013718.5779918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءعبدالمعبود السٌد الدٌن عالء مودة1977

267611.59.521107013.565101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمحمد احمد ٌاسر ندى1978

32.526.5101110211410412.56.579918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءمرزوق على محمد محمود نور1979

30.5186.511.512.524149313.567101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءسلٌمان جمعه ناصر نور1980

37.53018.514132718131187.55.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالجواد عبد شحات حمدى نورهان1981

38261714.513.52816.5125.5167.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالشاذلً عبداللطٌؾ مصطفى الدٌن عالء نورهان1982

23.5157.510313106975.559918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءسالم حسن ٌحى هاجر1983

3017.55.512.5921.513.588167.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءموسً محمد احمد محمد هللا هبة1984

35.52911.51514.529.513.511916.5779918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءسعد على سعد هبه1985

3728171515301813014.57.56101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءالحمٌد عبد عبدالمنعم حمدى هدٌر1986

34.5231913.514.52814118.518.586101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءابوزٌدجبر احمد فرٌد همس1987

30151012.59.52212.589.5157.55101018الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءفضل حسٌن ابراهٌم هنا1988

37.526.5191514291913114.585.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءبدرى احمد حسن هنا1989

36.52918.51514.529.518131.518.586.59918الؽردقةالمشتركة االعدادٌة المٌناءحمزه بدرى شاذلى هنا1990

29.51510.575121380582.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدطه محمد ابراهٌم منٌر ابراهٌم1991

4030201515302014017.56.57.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالسٌد شحاته السٌد احمد1992

302917910191911413679919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدصدٌق محمدٌن جمٌل احمد1993

2520151211.523.518.510213.56.53.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسٌن محمد حسٌن احمد1994

28.52815.51312.525.516.51141178.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعاشور كمال خالد احمد1995

392816.515153020133.519679919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالسٌد مصطفً سعد احمد1996

53816.578.5146.56.59919غ2628الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدفرحات محمد صالح احمد1997

3521179.51019.517.511015.57.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد عثمان الباسط عبد احمد1998

322018.59.5918.51810715.5659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد حسٌن عبدالستار احمد1999

39.529201414.528.519.5136.51676.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالؽرباوى محمد حماده عالء احمد2000

38.5291915153020136.51887.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى عبدالشفٌع عالء احمد2001

372619.513.511.52518.512615.56.57.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدابراهٌم سٌد على احمد2002

36.5271913.51427.519129195.57.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدالعزٌز محمد عمر احمد2003

37.5271812.513.52619.51281687.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدابراهٌم احمد عٌد احمد2004

402919.514.51529.5201381576.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد ابوالصفا محمد احمد2005

27.518177.5916.5169510.55.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى رٌاض احمد محمد احمد2006

2618.51865.511.516.590.514.55.539919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد احمد محمد احمد2007

3530191413.527.517.512912.563.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدتوفٌق رمضان محمد احمد2008
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3326.512.58.58.51715.5104.513.5559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالعنٌن ابو الجلٌل عبد صالح محمد احمد2009

261511891710.579.513.5559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدرفاعى انور محمود احمد2010

28.515107.57.515775.5145.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحجاج احمد مصطفً احمد2011

372518.513102317.512112.566.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدصادق احمد ولٌد احمد2012

26.51716107171490.512779919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحلمى احمد فتحى ٌحٌى احمد2013

3519.515.511.51223.518111.51396.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد العدب ابو رشاد ادهم2014

4028201515301913715.57.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى محمد محمد ادهم2015

322617.51413.527.517.5120.514.566.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدفارس رمضان الباسط عبد اسامه2016

38.5291914.51428.519.5134.51567.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحافظ النظٌر عبد حافظ اسالم2017

30.57.51910.511.522179613749919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد حموده جعفر إبراهٌم2018

36282014152918.5131.514.5759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدأحمد محمد شاذلى أحمد2019

34242012132516.5119.515759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد مصطفى عادل أحمد2020

352616.51311.524.516.5118.5166.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود النجار محمد أحمد2021

37.522.517.512.59.52219118.514659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالمزٌن عبدالشافى محمد أحمد2022

4029201514292013815.5679919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدقدٌس نعٌم ٌعقوب باسم2023

21.515.510912.521.51684.514.556.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمٌخائٌل راجى اسحاق بافلى2024

28201610.511.52214.5100.513.557.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسلٌم على محمد بدر2025

35291910.513.5241812520679919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمندور محمد احمد اٌهاب براء2026

392719.515153020135.515.57.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدالسمٌع عبدالحمٌد رفاعى بالل2027

39.5302015142919137.518.56.58.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالسٌد عبد فرج عٌاد بٌتر2028

37.522.5201413.527.518125.51975.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعزمى رومانى اٌهاب بٌجول2029

3624.52014132716.5124169.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدابراهٌم جرس ابراهٌم بٌشوى2030

3827.52014.51529.518.5133.515.596.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدفكرى سمٌر اشرؾ بٌشوى2031

36.5292015142919.5134197.57.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدٌوسؾ محروص امٌر بٌشوى2032

4026.52015142919134.518869919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعزٌز جرجس ناصر توماس2033

341513.54.51216.5108912.5659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدٌنى فوزى هانى تونى2034

331814.57.51118.511.595.5146.53.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدشحاته اٌلٌا وجدى جون2035

34.5161710.510.52110.599146.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدكمال محمد احمد حازم2036

22.52717.5148.522.512.510214.55.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدزكً حسنً وائل حازم2037

3425.517.566.512.511.510117.5559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدابراهٌم رفاعى السٌد حسن2038

207.51451.56.54.552.512.5539919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد حسٌن أحمد حسٌن2039

26.519.515.58.58.5171492.5136.53.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسعٌد محمود محمد حسٌن2040

31.51617.51312.525.514104.5136.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدابوالخٌر محمد عالء حمزة2041

2917.515.5111324109615.563.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد مبارك محمد حمزه2042

32.51515.511.511.5231096146.51.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسان ذكى حاتم خالد2043

331517.511.51324.515.5105.514759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدرسالن محمد كمال خالد2044
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34.528147142118.511611.57.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدهللا رزق سعٌد جان دٌفٌد2045

2915.51033.56.51071964.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسعد سلٌمان احمد رامى2046

27.571178155.5668769919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى احمد ابراهٌم زٌاد2047

32.517.512.513132612100.510.56.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالقادر عبد السٌد احمد زٌاد2048

27.51513.5581310799.56.54.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى عبده جمال زٌاد2049

3316.514.511.511.5231410112.57.53.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدأحمد الواحد عبد ربٌع زٌاد2050

3120147.58.516139416.555.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدموسى عبدالبارى الدٌن صالح زٌاد2051

31.52214.5810.518.51096.510.5559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدطانٌوس فهمً شنودة ستٌفن2052

392716312151911617109.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدابراهٌم سعد احمد سعد2053

4029201514.529.520138.513.56.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد سعد حماده سعد2054

371910.587.515.510.592.511.5889919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد احمد اسالم سٌؾ2055

37.527.52014122615126157.589919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعٌد عبداللطٌؾ اٌمن الدٌن سٌؾ2056

383019.514.513.52819.513517.58.59.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمصٌلحً علً محمد الدٌن سٌؾ2057

27.51615.52.53.5610.575.511.55.59.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد شاذلً حسن سٌؾ2058

4030181414.528.517.513418.5879919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى حسن محمد سامح سٌؾ2059

38.528.519.514122618130.51676.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعزب علٌوة عزب علٌوة سٌؾ2060

3418181112.523.515.51091575.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدصادق عدلى ماهر عادل2061

28.51512.5448117576.54.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدخالؾ السٌد مصطفى محمد عاهد2062

33.524.516712.519.512.510614659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد حمزة ابراهٌم الرحمن عبد2063

24.52518.52141616100125.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالمرسى محمد ثروت الرحمن عبد2064

31711.5613.519.547310559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد الرحمن عبد حسٌن الرحمن عبد2065

29.521.51961218161041077.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى سٌد طارق الرحمن عبد2066

3019.51911132416108.510.55.589919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدهمام محمد احمد محمد الرحمن عبد2067

36.52319.514.514.52919.5127.51655.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد حزٌن محمد الرحمن عبد2068

3425189.51423.514.51151157.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالمصرى القادر عبد خالد القادر عبد2069

3628.517.51214.526.515.512411.577.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد هللا عبد االمٌر هللا عبد2070

36.522.51810.51525.512.511514769919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدابراهٌم محمد ٌاسر هللا عبد2071

3223125.51318.510.59613.5689919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسالم محمود اٌمن على2072

352415.59.51221.51310911679919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسٌن ممدوح حسٌن على2073

31.523.51313.5821.511100.512.5669919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسعٌد على خالد على2074

3019124.51317.51088.510669919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبداللطٌؾ احمد صبرى على2075

38.527.516.512132516.512416.57.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود المجلى محمد عمار2076

2927.513.52.51315.512.59810.56.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمرعى عبده احمد عمر2077

24.518.513.55131814.58910.566.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود ٌوسؾ صبرى عمر2078

38.528.5191314.527.516.5130147.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعثمان الوهاب عبد الدٌن عالء عمر2079

38.53018.515153018.5135.515.566.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسن الؽنى عبد محمد عمر2080
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34.518.5109.56.51613.592.5115.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدأحمد العرب عز محمود عمر2081

3727.51512.51224.51812214.565.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد حسٌن مختار عمر2082

36302014.514.52920135188.58.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداسماعٌل محمد اسماعٌل عمرو2083

85.511.57.549919غ28.519.517119.520.5الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدرشٌد مورٌس سامى فلوباتٌر2084

33311.56915567.510.5659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود محمد أجمد فهد2085

2419.54.54.54.59106710549919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدفخرى لمعى رضا فٌلوباتٌر2086

3223.512.51412.526.514.510910.563.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسن الضوى عبدالشافى كارم2087

343017.512.51123.516.5121.510.55.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدأحمد محمد السٌد كرٌم2088

40302014.51428.519.513820789919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعباس العباس أبو محمد كرٌم2089

25206.562810.57013739919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدتمساح عباس محمد كرٌم2090

38.5302014.514.52920137.519759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدابوالعال حسانى محمود كرٌم2091

352014.5913.522.51310517.573.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدؼانم محمد مصطفى كرٌم2092

35231510.512.5231711313.5559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسٌن العزٌز عبد وائل كرٌم2093

35.526.512.5712.519.516110166.53.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدتاوضروس حنٌن فهمى اٌمن كٌرلس2094

362313.5913.522.51611114.5859919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدابراهٌم شفٌق بشرى كٌرلس2095

3126.513.55.549.515.5961465.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحلمى بشرى جوزٌؾ كٌرلس2096

29.52914.55.5712.513.599136.54.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدٌونان سعد سمٌر كٌرلس2097

322915.510102015111.512.5659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسربانه عزت عماد كٌرلس2098

20.515103.536.515671263.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدفهٌم نصحى مالك كٌرلس2099

36.527161413.527.517.5124.516.5659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدبسطا فرح رزٌقى ٌوحنا كٌرلس2100

38.51514.510.58.51919106126.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدلمعى فخرى ٌوحنا كٌرلس2101

392516.514.51529.519.5129.51667.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمنسى جمال هانى كٌفٌن2102

39.5241712112317120.5146.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد سٌد محمد لؤى2103

3925.51711112217.512117759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدصادق فاٌز أشرؾ مارٌو2104

32.57.5105.51015.51984.58779919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد فتحى محمود ماهر2105

39.521.51913.51427.519126.5196.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسٌد عبدالعال عالء محسن2106

36.524.52013.514.52819128165.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعباس محمد ابوالحسن محمد2107

37.520.516.599.518.517.5110.511659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود البدري احمد محمد2108

3719.51078151697.51075.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدفهمً فتحً احمد محمد2109

33.518.511.578.515.5159414.5759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمصطفى محمد احمد محمد2110

35.517.5127121915.599.511559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدالسالم محمد اشرؾ محمد2111

3515.5116.58.51515.5921375.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدخٌر أحمد بؽدادى محمد2112

3925.519.514152918.5131.516.56.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسانٌن محمد حربى محمد2113

37.528.51410.58.51915.5114.51285.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدهللا عطا أحمد سٌد محمد2114

3825.515109.519.515.5113.5125.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالرحمن عبد محمد شاذلى محمد2115

36.51016.5581317.593.59.56.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمقبل عبده شحته محمد2116
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2226126.58.515138812569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبٌدهللا حلمى صالح محمد2117

22.525149.58.5181493.515.56.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحمٌد عبدالوهاب طارق محمد2118

20181245.59.515.57514559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدطاهر عٌد طاهر محمد2119

29.523171110.521.51810917.55.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد مبارك الخالق عبد محمد2120

352215.51061616104.515.56.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد محمد العال عبد محمد2121

4029.52014.51529.518.5137.516.567.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدقاسم احمد عبدالرحٌم محمد2122

2916.51312.51123.5169814.555.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد عبدالؽنى عبدالناصر محمد2123

3428.517.511.513.52517.5122.519869919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبده حسن عبده محمد2124

4029.52014.514.52919.513819.587.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد سعٌد عٌد محمد2125

29.521.5169.511.52115.5103.516.56.53.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد عبدالرازق فراج محمد2126

36.524.51711122315116147.529919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالعزٌز عبد محمد كرم محمد2127

31.519.514.59.59.51916100.51275.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد المجد ابو الدٌن كمال محمد2128

322416.51213.525.517.5115.5166.589919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبٌد هللا فرج مبارك محمد2129

35.53019.514.51529.519133.51586.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد اسماعٌل محمد محمد2130

3022.515.514142819.5115.515.577.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود العزٌز عبد محمود محمد2131

36.52315.511.51425.517.511818.586.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداسماعٌل على محمود محمد2132

21101046.510.51667.5155.57.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالرحٌم عبد رمضان مصطفى محمد2133

24271010.5515.512.58914639919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدالحسٌب رمضان مصطفى محمد2134

2927.5169.5918.51410514659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسلٌمان عباس مظهر منتصر محمد2135

312611.58.51119.5109812.55.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالطاهر محمد هشام محمد2136

38.53019.5151530201381865.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمصطفى محمد اٌمن محمود2137

34.530198101816117.515.5559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدإسماعٌل محمد إبراهٌم محمود2138

29.516.5139.59.51911.589.517.55.53.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد بكرى سٌد محمود2139

29.522.5171413.527.511.510817.563.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد سٌد هللا عطا محمود2140

3323.517.513.514.52814.5116.511.55.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسٌد مصطفى نصر محمود2141

2219151.52.5410.570.51353.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود عطٌة محمد مروان2142

34.527.517.513142718.512517659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد فواز محمد مروان2143

31.523.51512.51325.514.511016759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى رجب ابراهٌم مصطفى2144

35.526179.512.52214114.515659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدبؽدادى محمد محمد خالد مصطفى2145

33.521.51512.512.52513.5108.516559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى محمد محمود مصطفى2146

2926.5179132212106.516.56.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد نصر اشرؾ معاذ2147

29.525.5108.51018.51093.5176.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالقادر عبد محمود مدحت معتز2148

39.5292014142818.513518.5759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدابراهٌم عٌاد ابراهٌم مفدي2149

32.52917.587.515.515109.51475.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمرشد شحاته نادى مقار2150

332717.51011.521.512.5111.51365.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدداود زؼلول قٌصر مكارٌوس2151

38302014.51529.518.51362056.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدهللا أحمد أحمد محمد مهاب2152
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34.52918.51414.528.519129.518.565.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد الجلٌل عبد محمدٌن محمد مؤمن2153

332417.58.57.51616106.517.55.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدراشد عٌاد راشد مٌنا2154

3427.51814.513.52819.512717.57.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحنا سلٌمان هللا رزق مٌنا2155

36.5292015153019.5135196.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدشحات مرجان رومانى مٌنا2156

38302015153020122.519.57.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدكامل سمٌر صالح مٌنا2157

22.516.51483.511.51086.51053.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدجورجى صادق عبدمرٌم مٌنا2158

34.528.519.514.514.52917.513017.55.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدامٌن جمٌل كرم مٌنا2159

35.526.5181410.524.519126.5185.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدبشرى فرج مجدى مٌنا2160

38.5292014.513.52819.5131.517.56.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدٌعقوب ؼبلاير وائل مٌنا2161

352316.51313.526.51512016.5559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدالرجال نور محمد نور2162

3929.517.514.513.5281812117.56.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدهللا سباق محمد اكرامى ولٌد2163

2818139.5615.51597.517.572.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالسٌد حمدى تامر ٌاسٌن2164

3626.518.514.51327.517.5120.513.55.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالحسن ابو اللطٌؾ عبد محمد ٌاسٌن2165

30.52417.514.51327.517.511518.56.57.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد نصر محمد ٌاسٌن2166

28.52612.56.51.587.588.510.56.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدٌس حجاج سمٌر ٌس2167

34.523.5191413.527.517.5107.511559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدالشهٌد عطٌه صفوت ٌوانس2168

2097.5114.515.55.558.51453.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد مبارك احمد ٌوسؾ2169

2110.5118.51.5103.556.510559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدالنبى نصر احمد ٌوسؾ2170

21.510.579.52.51210697.553.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمهدي محمد أشرؾ ٌوسؾ2171

29.5161210.54.51512.58513.5559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمدٌن حمادى حسانٌن ٌوسؾ2172

35.52519.514142817.5125.514.555.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمبروك الحكٌم عبد خالد ٌوسؾ2173

37291712.511.52417.5124.51555.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسن عربى سٌد ٌوسؾ2174

34.52618812.520.517.5116.512.555.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمصطفى محمد صالح ٌوسؾ2175

38.5292015153017.513516569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدبسطاوى شوقى صبرى ٌوسؾ2176

37.52813.51213.525.516.512112.555.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسان سٌد الرسول عبد ٌوسؾ2177

2617.5141310231393.512.57.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدشاكر مكرم عماد ٌوسؾ2178

2010.510.551612.559.512.5759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدوهبه فتحى ماهر ٌوسؾ2179

35.52111116171498.513.5559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداإلمام عبد ٌوسؾ ماهر ٌوسؾ2180

402214.51412.526.516.5119.516.565.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد امام محمد ٌوسؾ2181

27.516.51510.51.51213.584.58.56.52.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحافظ عبدالرحمن محمد ٌوسؾ2182

28.5231311102117102.5115.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدٌوسؾ عبدالعزٌز محمد ٌوسؾ2183

3122.512.59122114.5101.5155.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد محمد محمود ٌوسؾ2184

33.528.516.514.514.52917.512513.55.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدصادق ٌوسؾ مٌخائٌل ٌوسؾ2185

3428.518.514.51529.517127.5115.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعدلى فرتوفار ناصر ٌوسؾ2186

33.525.51614.513.52816119125.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدموسى عبدالرحمن ولٌد ٌوسؾ2187

30.5271614.514.52917.5120105.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد احمد محمد حماده ٌونس2188
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3323155.55.511159718.56.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد نابى اسماعٌل ابتسام2189

36.528.5201511.526.517.512914759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسلٌمان النوبى فوزى محمود اروى2190

3727.51814.51226.512.5121.516.55.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد حسن نصر اروى2191

36.530201514.529.51913514.5669919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالفاروق عمر احمد اروي2192

30.5252046.510.5109615.5559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود مصطفً محمود اروي2193

4027.519.5151530171341386.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدفؤاد سمٌر عماد ارٌنى2194

231812.55.538.5107213.57.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدهاشم محمد سٌد استبرق2195

25.517.512.59.58.5181184.5146.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعباس المنطلب عبد صابر اشرقت2196

3427.51712122414.511718.56.58.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدفوزى راشد مجدى اؼابى2197

35.528.5171212.524.516.512215.5559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمصطفى بدٌر السٌد االء2198

3830171514291913318.5769919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدادم احمد جاد االء2199

30.521.5158816139617.5659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدذكً ابراهٌم حاتم االء2200

31.52417.56.51016.514.510417.5759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالقادر عبد محمود اسامه الشٌماء2201

30.521105.55.5116.579147.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالمنعم عبد سعد محمد امان2202ً

291010.5613.519.557417.5739919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحمٌد سعد حلمى امنه2203

372912.514112511.511513759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداسماعٌل احمد على امنٌه2204

31.523.512.55.56.5121089.5125.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمختار حمزه طارق انجى2205

3223.515.51112231611017779919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدارمانٌوس عزمى نبٌل انجى2206

22.516.511.587151075.51775.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد الجابر عبد خالد اٌة2207

20156.53254.5510559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدزكى سمٌر عادل اٌرٌنى2208

37.526201513.528.517.5129.511759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحنا شوقى عماد اٌرٌنى2209

38.5292014.512.52719133.515.56.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالملك عبد وهٌب عماد اٌرٌن2210ً

36.52919.51513.528.519132.518.57.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدطوبٌا شاكر وجٌه اٌرٌن2211ً

2216107.51017.5671.512759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدابراهٌم سعد هشام اٌمان2212

3129105.5611.51394.510.565.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد الفتاح عبد عثمان اٌه2213

36713.57.513.5211087.516.5939919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدخلٌل إبراهٌم شعبان إسراء2214

342818.512.513.52618.512515.5759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدإبراهٌم مٌالد اٌمن إٌرٌن2215ً

352114.51213.525.518.5114.514659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسٌن قاسم الكرٌم عبد إٌمان2216

2918.512.57.5916.51086.513559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدشعبان الحمٌد عبد ناجى أسماء2217

28211310.51020.51294.512.5559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدهللا نصر عاٌد سٌد أمٌنه2218

3523.516.51113.524.517116.512759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد شعبان سٌد آٌة2219

36.528.52012.514.52717.5129.515.577.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحافظ إسماعٌل محمود آٌة2220

34.521.519.55121717109.513.5859919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد ٌوسؾ اٌمن بتول2221

31.52314.5108.518.510.59812.565.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدأحمد محمد زاهر بدور2222

20.515103.547.5116410.5659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدٌوسؾ فتحى عالء بدور2223

39.529.51914.514.5291913618.576.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعوض شكري رفعت برباره2224
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36.529.519.515142919.513414.586.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدبركات حسن أحمد بسمة2225

33.5251511.511.52316.511316.56.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد السٌد عثمان بسملة2226

33.5211611102113.51051556.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى امبارك على بسملة2227

372719.515132819130.515.5879919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد محمد احمد بسمله2228

37281814.512.52717.5127.515779919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسٌن موسً حسٌن بسمله2229

3930201515302013917.58.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدقدٌس نعٌم ٌعقوب بسنت2230

403019.515153019138.518.58.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمؤنس عطاالكرٌم رضا ترٌفٌنا2231

201066284.548.5105.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسالم مبارك أحمد تسنٌم2232

393016.515153019.513513.5759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدبدوى على الهادى عبد فتحً محمد تقى2233

3219.51110.57.5181494.51575.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحبٌب حفظى جوزٌؾ جاسٌكا2234

38302014.51529.519136.5185.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدشاكر نسٌم حنا جاسٌكا2235

37.52919.51514.529.519.513510.56.57.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالدسوقً ابراهٌم محمد جراندٌن2236

37.53016.51313.526.517.5128188.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدأحمد محمود مصطفى جنات2237

352812.512142611112.513.5759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالظاهر عبد الهادى عبد عصام جنه2238

26231112.58.5216.587.516879919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدوزٌري محمد عواد جن2239ً

239543.57.5549.51076.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدتوفٌق فتحً جرجس جومانا2240

30713.51.510.512365.51263.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود مصطفى حسٌن حبٌبة2241

33.52113.5149.523.510101.51576.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدأحمد محمد شاذلً حبٌبة2242

31.5261412.51123.51310817.575.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالسٌد اسماعٌل محمد حبٌبة2243

28.524.518.511.51122.51010416.5689919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمصطفى على مصطفى حبٌبة2244

35.528.518.5910.519.512.5114.5187.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدالفتاح السٌد محمد حبٌبه2245

33.526.518.513.51326.5171222078.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدقلٌل احمد مسعود حبٌبه2246

38292014.51529.519.51361879.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد الفتاح عبد هانى حبٌبه2247

352919.515142920132.52079.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد على احمد حسناء2248

36.525.519.514.513.52817.5127187.599919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد محمود صالح حكمت2249

29.519128.512.5211091.514.588.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد حسن حازم حنٌن2250

34.526.51814132715121176.599919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالكرٌم جاد زكرٌا حسام حنٌن2251

35.526.519.514132718126.520799919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعوٌس الشافعى محمود حنٌن2252

402920151530201392099.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدفٌصل محمد محمود حنٌن2253

352316.510.51323.51411217.568.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالمنعم عبد حجاج مصطفً حنٌن2254

3321.51613.513.52715.51131999.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمرسى عبدالعظٌم عبداللطٌؾ خدٌجة2255

3326161513.528.516119.5187.58.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد محمود حسن دالٌا2256

342416.514.51226.51511615.56.599919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد محمد ابراهٌم دنٌا2257

2316.572.51.54757.515699919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدفرٌد ربٌع بهاء دنٌا2258

29.517.513.57.51118.511901378.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدصابر عاشور سعٌد دنٌا2259

31.515.510.55.59.5151385.515.55.589919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد السٌد السٌد رانٌا2260



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

32.521.514.578151295.515689919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد محمد سامى رانٌا2261

32.51914.514.51529.514109.517679919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى حسن محمد رحاب2262

34.52013.512.513.5261611016.5789919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدابراهٌم سٌد نوبى رحمه2263

36.526.517.514.51529.516.5126.51759.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد على عبدالرحمن رضوه2264

2925146713139415.57.58.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدزٌد أبو مصطفى ٌاسر رقٌة2265

38.5292015153019.51372099.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود فوزى احمد رنا2266

36.52819.51313.526.517.5128189.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسلٌمان بخٌت صالح رنٌم2267

40302015153019.5139.51989.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسٌن محمد احمد روان2268

34.5281915132819128.5176.589919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدصادق صالح عبده روان2269

22.5156.5459457166.58.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدصالح احمد محمد روان2270

31.525159101914104.5148.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد الحمٌد عبد مصطفً روان2271

35291815142915.5126.515.597.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد قرنى احمد رودى2272

403020151530201401798.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبداللهى خلؾ خالد روضة2273

38292015153019.5136.52099.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدراشد فراج محمد روفٌدة2274

3623.52012132515119.516.5899919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسٌن محمد الحمٌد عبد روٌدا2275

35.52218912.521.516113146.589919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى منصور ناصر رٌتاج2276

9919غغغ0غ0غغغغغالؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالسٌد عبدهللا احمد رٌم2277

402819.514.51529.519.5136.5207.59.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعباس محمد عباس رٌم2278

3222.5121282011.59814689919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالمكاوى موسى عطٌه احمد رٌماس2279

271515128.520.513.59117.5789919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدرشٌدى سلٌمان سعٌد زٌنب2280

383019.515153019.51371899.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمسلم احمد سعد محمود زٌنة2281

36.52718.5131225161232087.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالعٌسوي عطٌة فرحات محمد سارة2282

37.52819.514152918132176.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدكمال محمد ٌحٌى سارة2283

35291513.51528.518.5126138.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلً الوهاب عبد حامد ساره2284

3824.51914.513.52818.51282077.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدتوس حنٌن سمٌر ساره2285

3627201514.529.518.513115.565.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدهللا عبد صالح عالء ساره2286

35302014.514.52919133198.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدلبٌب صبحى عبدالمسٌح سالى2287

21.524.55.526.58.510.570.513.56.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدبرتوس مكرم اسامه ساندرا2288

3729.51412.51325.517123138.57.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسٌن امام محمد سلسبٌل2289

3929201515302013817.577.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداسماعٌل احمد نبوى السٌد سلمى2290

30.52612.54.56.5111090137.58.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود عبدهللا عباس سلمى2291

36.5276.514.51529.517.51171988.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدهللا محمد عالء سلمى2292

393020151530191382097.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعمر خلٌل عمر سلمى2293

27.51610.55.51116.511.58218.565.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود ٌوسؾ صبري سلم2294ً

36.524.51697.516.510103.5147.57.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد شعبان وائل سلم2295ً

22.515.56.52.52.55655.5126.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد عبدالشافى على سما2296
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352414.512122412.511013.565.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمخٌمر ابوالوفا ٌاسر سما2297

34302014.514.52918.5131.51776.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدٌوسؾ عبٌد ؼالب احمد سندس2298

342517.514.51529.52012616.5669919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدهللا عبد جمعة حسن سندس2299

372517.5812.520.514114198.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمصطفى احمد عرفة سندس2300

3729171413.527.514.51251966.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد شاذلى محمد سهٌله2301

362715.510.51323.5141162086.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدٌوحنا فوزى عاصم سوسنا2302

37292015142920135198.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلً جابر حسن شهد2303

323014.51311.524.518.5119.512.56.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدبخواجى قبٌصى الرحٌم عبد شهد2304

31.52617.512.51224.518.511812.56.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلً الدٌن نور محمد شهد2305

35.518.5181413.527.518117.517.55.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبادي الرب جاد محمود شهد2306

20106224105010.5659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدأحمد محمد مدحت شهد2307

331717.51011.521.517.5106.517.566.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالجواد عبد طلعت مجدي شٌماء2308

31.5282014122617122.5187.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسٌدهم سكوت ناصر صوفٌا2309

29191097.516.51488.511659919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى محمود صفوت سٌد ضحى2310

312717.511.514.52620121.5126.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبداللطٌؾ احمد محمد عائشه2311

25191169151888167.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحمود علً صالح عزه2312

26.5251484.512.51795187.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد حسن محمد عفاؾ2313

332515.598.517.51010118.565.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدابراهٌم رفاعى السٌد عال2314

35.526.517.51212.524.518.5122.516.57.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد عامر احمد فاطمة2315

33.5302012142619.512915759919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد على جمال فاطمة2316

36302013.51427.519.51331678.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدبحر عبدالفتاح سعٌد فاطمة2317

37292013.514.52819.5133.51778.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدجابر محمد ٌاسر فاطمة2318

35.526.51712.51224.518121.515.56.589919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعباس محمد الحسن ابو فاطمه2319

2015126.55.51217.576.510.57.52.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالفتاح عبد الرحمن عبد احمد فاطٌما2320

34.53018.51514.529.518.5131208.58.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد ٌونس محمد فرح2321

3521138.512.5211610617769919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالرجال عبد نور أشرؾ فرحة2322

3430141513281812418.59.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد عبده عبٌد فرحة2323

35.5291913152819130.518.57109919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدبشاره شحاته اٌلٌا حنا فرٌدة2324

28.524.516.51413.527.518.5115.5177.59.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدؼالى منٌوس فرٌد كاترٌن2325

3319.516.512132516.5110.515.58109919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالٌاس جاد ناجً كاترٌن2326

3325161313261511513.57.59.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدفرٌد فتحً ؼطاس كارولٌن2327

26.515138.56.5151079.514.57.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد ابراهٌم السٌد كرٌمه2328

32.5242015153019125.516.57.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد محمود احمد كنزى2329

32.524.5165.511.51713103127.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحبٌب تمرى مدحت كٌرمٌنا2330

3929181515301913513.57.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدرزٌقى ثروت اٌلٌا للٌان2331

35.528.515911.520.515114.518869919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدرمسٌس عزمى نشأت لٌدٌا2332
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25.515158.56.51512.58313.57.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحلٌم اٌوب جورج لٌئه2333

2210127.51118.511.574106.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحبٌب شوقى حبٌب مادونا2334

33.517.51410.510.52113.599.510779919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدأمٌن هللا فتح عاطؾ ماروال2335

37.5302014.51529.520137197.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدجرجس المالك عبد حماٌه مارٌا2336

362416.514.51529.51812418.57.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى حسن احمد مرٌم2337

38302014.514.5291913617.566.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد حمدهللا اشرؾ مرٌم2338

3025.51913122517116.510.577.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدٌوسؾ هللا عبٌد الشاذلى مرٌم2339

36.530181414.528.515.5128.5107.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدنصر الحسٌنى الدٌن شهاب مرٌم2340

362817.51012.522.51411816.5899919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد عوض عرفة مرٌم2341

24.5264381111.577105.58.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدصلٌب صفوت ماهر مرٌم2342

252610.59817785.5155.58.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد ٌوسؾ ماهر مرٌم2343

39302014.51529.518.513717.57.589919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالسنوسً عزت محفوظ مرٌم2344

22.5271714.51327.511105156.58.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدالرحٌم احمد محمد مرٌم2345

39302014.514.5291613418.58.59.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمختار مسعد مختار مرٌم2346

38302014.514.52919.5136.512.59.59.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسنوسى احمد مصطفى مرٌم2347

32.528.5141313261411513.5689919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد مبارك مصطفى مرٌم2348

35.5301913.51427.51512713.55.599919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسعٌد محمود وائل مرٌم2349

33241813.51427.515.511812779919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدرشوان عبدالفتاح ٌاسر مرٌم2350

33.52612.59.512.52215109156.589919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلٌان عالم احمد ملك2351

292811.51012.522.5131041379.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدالعال محمد احمد ملك2352

393018.515153019136.517.57.59.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد ماهر اسامه ملك2353

38301714.514.52918.5132.5157.599919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد حسٌن أشرؾ ملك2354

3430181313261712514.589.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى محمد عادل ملك2355

29.52410.56.58.5151089175.52.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدأحمد إبراهٌم الرحٌم عبد ملك2356

3324181312.525.514.51151466.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد عبدالستار محمد ملك2357

342714101222161131556.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعرابى محمد منتصر ملك2358

37.530191414.528.516.5131.516.586.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسان احمد حمدي منار2359

29.520.511.511.5920.5129417.5679919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسن عبدالعال صالح منار2360

272512117.518.51092.517.576.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد محمد السٌد هللا منة2361

30.523.51412.5820.51098.516.557.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحسن فؤاد طارق هللا منة2362

3322.51413.58.52213.510517.567.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالدٌن نور محمد عادل منة2363

3215.51513.5518.51293156.57.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالنعٌم عبد سعٌد ناصر منة2364

39.530191514.529.519.5137.516.586.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعبدالمطلب احمد عبدالمطلب هللا منه2365

25.5191413.51124.5159818779919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود محمد الدٌن حسام منه2366

33251511.512.52412.5109.514.56.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد الوهاب عبد الراضً عبد منه2367

372319.513.513.52713.5120186.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدبشارى عبدهللا عبدالرحٌم منه2368
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3826.5159.5918.515.5113.516.57.559919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالحافظ عبد الصادق عٌد منه2369

35.530191314.527.51612816.56.589919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدنجار مصطفى الدٌن حسام منى2370

35251511.5819.510104.51677.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدأحمد محمد أشرؾ مها2371

34261612.5921.517114.519.576.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدصادق فوزي اشعٌا مهرائٌل2372

3328.51511.54.51611103.517.576.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدكامل امٌل جرجس مهرائٌل2373

32.526.5171282013.5109.519.57.56.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدٌونان سعد صلٌب مٌرنا2374

3326.510.512.512.5251210719859919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمسعد عزوز اشرؾ مٌرى2375

302411.512.51224.51010017779919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدجورجٌوس صدقى نعٌم ناردٌن2376

37291814.51428.514.512717.577.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدفهمً حسن تامر نبٌلة2377

27.52718.51412.526.516.5116166.55.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدشعبان محمد صابر ندى2378

22.5211066.512.5107612.578.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدخرٌش محمود الناصر عبد ندى2379

383019.514.514.52916.51331888.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدطه احمد فتحى ندى2380

38.5301915153016.513416.57.5109919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود ثابت محمد ندى2381

373014.513.510.52413.511917799919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالوهاب عبد سٌد الحسٌن ندي2382

38.53019.513.51326.517.513217.5799919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدحمود محمد ناٌؾ ندي2383

32.52817.59.511.52117116187.58.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمد أبوالعال إبراهٌم نرمٌن2384

40302015153019.5139.517.5899919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدإبراهٌم حامد مسعود مسلم نهال2385

19.57.552.513.5338.5107.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمطٌر صالح عٌد نوجا2386

211510.53.536.5760135.579919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدخٌر محمد سعٌد احمد نور2387

3428181314.527.517.5125208.569919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالداحمد محمد الحق ضٌاء نورهان2388

363013.515142913.51222088.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدالرحمن عبد السٌد الرحمن عبد هاجر2389

38271612.5719.512112.52068.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدزكى محمد محمد هاجر2390

40302015153019.5139.5207.59.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسوٌسى وفدى محمد هاجر2391

3728.519.514.51226.514125.517.56.599919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدسٌد السمٌع عبد حزٌن هنا2392

3728.5201514.529.51913416.5799919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدصادق الصبور عبد أحمد هند2393

31.5281710.5717.510.5104.517.5689919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدمحمود محمد خالد والء2394

33.52412.513.51326.515.511214.567.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدعلى الكرٌم جاد سٌد ٌاسمٌن2395

3326.5171510.525.516.5118.517789919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدجاد عزمى سمٌر ٌوستٌنا2396

32.529.51813.51427.518125.515.56.58.59919الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الولٌد بن خالدبباوى لمعى فكتور ٌوستٌنا2397

27.524.510.51061610.589165.538818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدربٌع عبدالؽنً احمد اروى2398

2415.51069151074.51453.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمود عبدالوهاب صابر اسماء2399

29.519141313.526.512.5101.5185.558818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدخلٌل عطا طه اسماء2400

24.5910310131066.5167.548818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمتولى عبدالهادى عبدالعال اسماء2401

29.517.51012.51426.510.59412658818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدبكٌر رزق محمد اسماء2402

غغغ20840.51.524.538.51061.5الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمود الؽنى عبد مرؼنى اسماء2403

112402.52.51.5211252.59818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد الصبور عبد عزت االء2404
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27.512.57.59.59.5196.57310.57.538818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدهللا خلؾ محمود كرم امل2405

11131.50.523201053.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدالجٌالنى الفتاح عبد جابر امنٌة2406

1512.5011221.58.551.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدالجٌالنى الفتاح عبد جابر امٌرة2407

26155.56612563.511.55.538818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعبدالسالم محمد سٌد امٌرة2408

22.56547111.5461362.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعواد حامد شاذلى امٌرة2409

27156.5910191178.510.552.5101018الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدشحاته حافظ عبدالحلٌم امٌرة2410

201010.522.54.53810548818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد حسٌن سالم اٌة2411

3426.517.514.51428.517.512417758818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعداالسباعى محمود محسن اٌة2412

20114.54.5610.5652562.59818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدكٌرلس مسعود مشٌل اٌرٌن2413

27.51611.54.5812.5572.51162.58918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدرزق عبده عماد اٌالرٌا2414

201151.51.5364556.55.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعداحمد عاطؾ احمد اٌمان2415

84.53.50.50.511.518.56368818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدرشدى احمد اشرؾ اٌمان2416

28.5151610132313.59614558818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدربه حسب خدٌوى هللا حسب اٌمان2417

3329.519.515153017.5129.519.56.57.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدصادق محمد محمود بدر2418

28.51810610.516.5118410.55.57.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدشحاته محمد حافظ بسملة2419

36.518.51610.513.52414.5109.5186.58101018الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعبدالرحمن جمال عمرو بسملة2420

2912104.537.5664.5155.58.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعداحمد عبدالمؤمن رحٌم بسنت2421

33161213.511.5251399115.57.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعددوس حلمى طنٌوس جاسٌكا2422

25.51711.56.5612.511.57810.56.588818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد حسٌن محمد جمٌلة2423

2912.515.54.5610.51077.51567.5101018الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدحسٌن الحافظ عبد هانى جنا2424

3420.51012.510.52313100.5148.578818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدفاضل صبرى الفى جولٌانا2425

362818131427131221865.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدالمجٌد عبد ابراهٌم احمد حبٌبة2426

145.5311.52.542910.5648818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد منصور سٌد حبٌبة2427

1023.50221.519113.54101018الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدخلؾ عبده الطٌب محمد حبٌبة2428

2416.5108.56.5157.573136.5391018الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدرٌاض فتحى محمود حبٌبة2429

112.54.50.511.52.52210.565.59918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدصابر محمود حسٌن حسناء2430

231554.57.5124591277.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد عبدالمقصود شحاته حنٌن2431

32271312.51527.513112.51475.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدصالح سلٌمان صالح حنٌن2432

2210.564.526.54498.57.53.59918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدشاهٌن الخالق عبد الواحد عبد حنٌن2433

35251715153018125187.58.58918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدسلٌمان موسى محمد حنٌن2434

34.525.56.58111911.597188.53.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعداحمد  عبدالنعٌم ؼرٌب خلود2435

3420.51012.51325.517107156.558818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدخٌر جمال محمد دارٌن2436

1681.521.53.52.531.510.55.528818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعبدالعال بخٌت رجب دعاء2437

33.518.51012.51325.513100.512.5858818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد رجب محمد دعاء2438

23151022.54.51062.583.53.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدنخلة اسحق رضا دمٌانه2439

145.520.511.51.524.510358918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمصرى شوقى فاٌز دمٌانه2440
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102.520.522.53.520.5574.58918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد هللا عبد شعبان دنٌا2441

غغغغغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدسالمة مهنى العزٌز عبد دنٌا2442

24153.592.511.53.557.51253.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدؼزالى ابوالمجد ؼزالى دنٌا2443

17157115.516.5661.5106.558818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدركابى نبٌل ماركو دوالجى2444

2721.510.553.58.51077.516.57.52.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد طه سٌد رحاب2445

33.52915.51415291712416.57.55.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمصطفى محمد عبٌد رحاب2446

312017.59132214.510514738818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعبدالجلٌل محمد رمضان رحمه2447

201511.50.522405.53.548818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدزٌان حمدى مصطفى رضوى2448

2110.55.57.57.5156.558.5115.538818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدهللا عبد خلؾ هللا عبد رفقه2449

3020.514.5971610.591.5136.559818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدسلٌم برعى سعٌد رقٌة2450

3227.516.511.51324.513.511415.57.538818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعبدالرشٌد محمد اسالم روان2451

29.51512.598.517.51084.51063.58918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعبدالحكٌم كامل محمد روشان2452

28.517138.51018.512.589.512658918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدالسٌد الشٌن احمد روضه2453

33.529.518.514132715.512416.57.558818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعداحمد جبرٌل راشد رٌم2454

372814.514.51529.51812713.5868918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدفؤاد محمد اشرؾ رٌناد2455

29.525712.511.5241297.510768818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدخلٌل توفٌق منصور رٌناد2456

23.5108.53257.554.512728818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدخلٌفه احمد النمٌرى زٌنب2457

177.5421.53.53.535.56739818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدابراهٌم محمد سلٌمان زٌنب2458

غغغغغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدرمضان قناوى فتحى زٌنب2459

غغغ134.52.52132.525.5653.5الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدسلٌمان سالم سلٌمان سارة2460

30.5191687151292.5107.53.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدرمزى نصحى صالح سارة2461

26.5181011.511.5231087.515739818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدهللا نعمة رمضان طلعت سارة2462

39.5302014.51529.518.5137.517.56.559818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعبدالسمٌع اابوالوفا عبدالسمٌع سامٌه2463

26.5167.55386.564.513.563.59818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدامٌن سمٌر نشات ساندى2464

282412.514.51327.51010213.5759818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد عبدالحفٌظ رضا سلمى2465

32.515.56.579.516.55.576.512759818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدصوفً مهدي محمود سما2466

28.5161111.51122.57.585.51475.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدسدراك نصٌؾ جرجس سٌمون2467

16.515.55.52.513.50.541.58658818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدالؽفار عبد حمدان البدرى شادٌة2468

221554.54.5975810.56.558918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدفؤاد الؽرٌب عبد بركات شاهندا2469

11640113.525.556.53.58918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدالعال عبد بخٌت رجب شاهندة2470

21.51046.54.511450.56.55.558918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعداحمد ابوالحسن احمد شروق2471

2410.554.548.575586.558918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد صابر كرم شمس2472

28.59146.53.510768.511758918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدابوضٌؾ سعد احمد شهد2473

8340.511.5218.5353.58918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعداحمد محمد احمد شهد2474

31.525.51246.510.510.5909758918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد سلٌمان اسد شهد2475

82311.52.52.5184528918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدسعٌد صدٌق سٌد شهد2476
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30.516.513.579.516.5108711.57.538918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدحسن الحفٌظ عبد عامر شهد2477

3017.51378151085.513.57.51.58918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد شهد2478

2042.50.511.55.533.5763.58918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمود محمد ناجح شهد2479

9.55.51.50.511.52.520.54558818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدرشدى احمد اشرؾ شهنده2480

342618.514122617121.516.59.558818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد اسماعٌل عبدالموجود ضحى2481

2023.57.5512.554317.53.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمود احمد اٌمن فاطمة2482

39302014.51529.519.513818.5878818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدسلٌمان موسى فتحى فاطمة2483

35.52919.51413.527.519.513115758818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعٌد احمد محمد فاطمة2484

22166.511.52.56.553.512.565.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدسٌد على محمد فاطمة2485

2016540.54.55.5511365.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدحسٌن محمود شاذلى فرحة2486

20.595.50.51.522.539.556.538818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمسلم جمعة محمود فرحة2487

3215.513.51312.525.515101.5106.589818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدحسن احمد بدران قمر2488

372917.51010.520.517.5121.517.56.53.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدزكى ٌعقوب شوقى كاترٌن2489

32.52114.513.51326.517111.51876.58918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدبولس فكرى نادى كرستٌن2490

29.517.5134.53.58117914.585.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدفهمى ماهر عادل كٌرمٌنا2491

20.51510.52245557.565.58918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدقط رزٌقى هانى كٌرمٌنا2492

33.527.5191413.527.518.5126198.56.58918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعداحمد فؤاد عاطؾ لٌال2493ً

29.5161110.57.5181286.515.5758818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدنااشد عٌاد تامر مادونا2494

2718.54.553.58.51068.511.5738818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدكامل رشدى منٌر مادونا2495

2917.511.57.57.515118417.5758818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدٌوحنا مملوك عازر مارتٌنا2496

3117.51512.51123.512.599.51775.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدموسى رشدى مٌالد مارلٌن2497

2715.510.58.51018.51283.51475.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدنخنوخ شاكر نادر مارلٌن2498

39.5292014.51529.518.5136.5188.568918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعداسكندر شكرهللا جرجس مارى2499

2515108.51018.51078.51363.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدبسطوروس نسٌم نعمان مارى2500

20831.51.533.537.5106.548818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدصبحى ٌعقوب مخلص مارٌا2501

11.56.530.51.52326105.538918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمرقس هللا عبد صدٌق مارٌنا2502

2916.57712191081.511.566.59918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدبشرى هللا فرج ماهر مارٌنا2503

209.5521.53.56.544.513639918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدراؼب نادى مجدى مرنا2504

34.522.519.513142716.5120147.56.59918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدجادالرب فتحى اشرؾ مروة2505

3629201515301813319.5859918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد احمد الحسٌنى مرٌم2506

271112.510.51121.5148613.56.54.59918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدشاكر اسكندر اٌمن مرٌم2507

21.56.560.511.54.5408.553.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدحسٌن مصطفى حمادة مرٌم2508

352917.513.51326.519127187.56.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدبح فلتس سامى مرٌم2509

29171312132513.597.512.58.56.59918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدونٌس مٌالد شحاته مرٌم2510

3121.5103.547.513.583.517.57.569918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدصادق احمد صادق مرٌم2511

غغغ1678.502.52.5539125.55الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدسالم حسنى طارق مرٌم2512
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35.527.52012152718.5128.5188.56.59918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدابوهرٌره دٌاب عبده مرٌم2513

278.5107815666.510.5729918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد منصور محمد مرٌم2514

2274.54.5610.57.551.512.565.59918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمختار سالم موسى مرٌم2515

35.5251714.51327.518.5123.51875.59918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدبركة جابر ٌسرى ملك2516

6330.51.52216253.59918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدالحسن ابو حسن ابراهٌم منار2517

غغغغغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد سالم محمد هللا منة2518

34.527.515.511.514.52614117.5157.5591018الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد محمد حسنى هللا منه2519

3324181412261811916888818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعداحمد عبدالسمٌع عادل منه2520

3627181415292013013778818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدٌسن بركات محمد منه2521

24.5166.512.514.5271084136.528818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدبٌومى شاهٌن محسن منى2522

2461.50.511.54.537.515758818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد علً عبدالاله مها2523

8.55.51.52.50.53422.5113.53.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد احمد هللا عطا مها2524

17106.53257.546105.54.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعجٌب راضى عادل مهرائٌل2525

2919.513.51514.529.512103.5167.55101018الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدؼبلاير موسى وصفى مهرائٌل2526

74.53.51.51.532.520.59.53.548918الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدخطاب احمد خطاب مى2527

25.518.5115101511811453.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد المنعم عبد رمضان مٌاده2528

32.515104591076.512.56.538818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدجرجس عازر حمدى مٌرنا2529

17.597.55.538.54.54710.5538818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمٌخائٌل لحظى ناجح مٌرنا2530

38292015142919.5135.5198.588818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعبدالطٌؾ موسى ٌوسؾ مٌرهان2531

29.51514910191491.513.571.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمجلع منتٌاس مجلع مٌلسٌا2532

غغغغغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد الدٌب البدرى ندى2533

20167.56.511.5181071.5157.51.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعبٌد علً سعودى ندى2534

362919.514.51529.52013417.578.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد عبدالوهاب محمد نسمه2535

17.5155.59.5817.51065.547.548818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدجرس عبدالمسٌح رفعت نفٌن2536

2915127.59.51710831775.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد خلؾ محمد احمد نور2537

31.526.516811.519.514.510811.585.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدحسان عبدالحمٌد محمد نور2538

30.51510.5813.521.51289.512868818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد احمد هللا عبد نورا2539

281610.54.5711.511.577.512.5668818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدابراهٌم عبدهللا حسن هاٌدى2540

237.55.54.52.57750147.52.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدتهامى صابر اشرؾ هدى2541

27.59.511.511.512.5241082.5147.53.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدحسن احمد رمضان هدى2542

34.5261311.512.52413.511115.58.579818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدتقى مصطفى عبدالحمٌد هدٌر2543

15.59.52.5268338.57.574.59818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعداللطٌؾ عبد مصطفى محمد هٌام2544

غغغغغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعلٌان احمد منصور وفاء2545

207314.55.51045.513.552.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدحسن رشاد عادل والء2546

غغغغغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدسلٌمان سالم سلٌمان ٌارا2547

26175129.521.510.58010.57.548818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدمحمد عبدالسمٌع على ٌاسمٌن2548
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138202222786.53.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدحامد ابراهٌم محروس ٌاسمٌن2549

4.50111.52.5193.531.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدعبدالمالك رزٌقى مرقص ٌوستٌنا2550

34.529.51915142918130197.55.58818الؽردقةبنات االعدادٌة زؼلول سعدحبٌب ناشد نادر ٌوستٌنا2551

17177.511.512.5241176.512.555.591018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرزكرى فتحى زكرى ابانوب2552

2019.554.511.5161070.512.535.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمروٌصا رؤوؾ مٌنا ابانوب2553

38292015153020137207791018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمؽرس لمعى عاطؾ ابرام2554

202713391216.588.58.556101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرسلٌمان بباوي هانى ابرام2555

28.52918.58.58.5171811111559918الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد بالل بسام ابراهٌم2556

1328103.558.51372.51155101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرابراهٌم سٌد جمال ابراهٌم2557

29.528157.51017.516.5106.512.56591018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد عبدالعزٌز خالد ابراهٌم2558

32.527189.511.52118116.5103591018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالحمٌد عبد ٌوسؾ عبده ابراهٌم2559

2024101.510.51211.577.512.55.5691018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعوض ابراهٌم محمد ابراهٌم2560

25.52512.55121713.593.5106691018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالعظٌم عبد عماره محمد ابراهٌم2561

24.52612661211.5861556.591018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد ٌوسؾ محمد ابراهٌم2562

3025158.51220.513103.5175.57101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعثمان الدٌن نجم اٌهاب احمد2563

322517.58111918111.518.57891018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحسن محمد حامد احمد2564

322718.512122417118.518.575101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراسماعٌل عبدالفتاح حمدي احمد2565

332817.510.51424.515.5118.51556.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالدٌن بدر احمد زٌاد احمد2566

302714.59.51120.51911113.55.57.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد على عادل احمد2567

36.5271514152919.51271277.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمجاهد عثمان عوضٌن الحمٌد عبد احمد2568

33301614152918126146.56101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحسن محروس الاله عبد احمد2569

201515391217.579.51463.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمردندرواى ابراهٌم الناصر عبد احمد2570

31.518176.512.51918103.513.565.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد الفضل ابو النبى عبد احمد2571

2351338.511.511.564115.53.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرطاٌع شوقى فتحى احمد2572

32.52419.514142819.5123.5115.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحسن السبع كمال احمد2573

32.524.51814.51529.518122.512.55.53101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعٌسى احمد احمد محمد احمد2574

2511.514.53.514.51819.588.51464.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحجاج احمد محمد احمد2575

7.521.511291117681153.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمود احمد محمد احمد2576

2224.510.5691516.588.51865.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعبده جابر محمد احمد2577

372519.513142717.51261465.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحسن خلٌل محمد احمد2578

31.520.518.513142719116.516.55.55.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعماره سلٌمان محمد احمد2579

27.51918.510.51020.517.5103105.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد معروؾ محمد احمد2580

2822.518.510.51222.517.510913.563.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعلى فرؼلى محمود احمد2581

25.521.5132911178813.554101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعصملً محمد منصور احمد2582

209.5173.51316.51881964101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراحمد حمزه ناصر احمد2583

239.5183141717.585136.53.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراحمد عبدالمعطى حاتم ادهم2584
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3326.52012.51527.51812516.565101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالكاشؾ احمد رمضان محمود ادهم2585

25.510.514.5781517.58317.554.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعبده جابر جبران اسامة2586

2515.514.51071713.585.51255101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرابراهٌم الدٌن زٌن ابراهٌم اسالم2587

36.527.518.514.514.52919.513117.56.58101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالؽنى عبد الحجاج ابو اسماعٌل اسالم2588

3022134121618.599.516.577101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالكرٌم عبد السٌد الكرٌم عبد اسالم2589

36.5301914.51529.5201351885101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعاشور حزٌن على اسالم2590

32.522128.512.52116103.514.565101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعلى محمد على اسالم2591

382919.514.51529.518.5134.51855101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالحمٌد عبد منصور الحمٌد عبد امٌر2592

37302014.51529.519.5136155.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعٌاد عاطؾ انور اندراوس2593

34.52717.51314.527.518.512513.565101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرهللا فرج حلمى ٌوحنا اندراوس2594

2522.510.510.513.5241092135.53.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراسحق ٌعقوب راوبٌن انطونٌو2595

272211.55.514.52019.51001575.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرداود محمد السٌد باسم2596

341914.59152419.5111156.57101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالصادق حسٌن احمد بدر2597

35.5301714.51529.518.5130.5176.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعقوب ناجى بطرس جاستن2598

3122.512.512.51123.517.510716.55.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرشحات عوض محمد جاسر2599

2516.511.54.58.51317.583.5105.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراسعد صدقى ولٌد جرجس2600

37.527.519.515153019.51341487101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمترى توفٌق مرقص جورج2601

32.52918.513142719.5126.5165.57101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرفرج سمعان حبشى هانى جٌوفانى2602

2222103.511.51516851657101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرهللا عبد ابراهٌم خالد حسام2603

27.523113121515.5921765.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد احمد حسٌن حسن2604

382817.513.51528.519.5131.518.557.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراحمد على كمال خالد2605

2110.5127.510.5181374.511.553101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد احمد محمد خالد2606

201.55.5691554710.563.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرقدٌس عازر صابر دانٌال2607

29.524181013.523.516.5111.5119.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالوندى نبٌه سالمة دٌفٌد2608

2215147.51118.51079.5105.53.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرجرجس فؤاد عٌاد دٌفٌد2609

32.52416510.515.5109817.585101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد العزٌز عبد المطلب عبد رشوان2610

29.51615.56.59.51612.589.517.55.55.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالطوخى هللا عبد رضا ناجى رضا2611

32.528.5189122116.5116.5107.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرسنتاؤس بولس رزق رومانى رٌبٌنٌو2612

14.52.511.549.513.5155711.575101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعباس علً عالء زكرٌا2613

25.518.510610165.575.51776101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرإبراهٌم محمد حمدى زٌاد2614

211511.5811191076.5116.53.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعبدالرحٌم محمود رمضان زٌاد2615

281614.51013.523.511.593.515.583.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرؼرٌب عبدالنبً مسعد زٌاد2616

221514.5815231690.5167.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعبداللطٌؾ محمود ولٌد زٌاد2617

7983.5811.54.5401164101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحبٌب ثابت جرجس سمٌر2618

37.520.5191312.525.517119.515.55.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرانٌس سمٌر مرقس سمٌر2619

101018غغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرهٌكل عٌسى خالد الدٌن سٌؾ2620
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24.526.516.51312.525.5131061383.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرفلسطٌن اخنوخ ثروت شوكت شادى2621

221511.511.51223.5678117.53.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرإبراهٌم مصطفى احمد طارق2622

23.515106.51117.514801475101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرابراهٌم عبدالهادى وحٌد طارق2623

33.52618.5128.520.518116.516.55.56101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرٌوسؾ ابوالفضل وافى عباس2624

37.518.515.566121598.5176.57101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالالهى عبد خٌرى احمد الرحمن عبد2625

32.5241187.515.5149715.585101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالعال عبد جمال طارق احمد الرحمن عبد2626

37.52215.513.5720.518113.5136.57.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمربكرى بدوى اسعد الرحمن عبد2627

36.52117.5149.523.517.51161568.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرقاسم هالل امٌن الرحمن عبد2628

4029191412.526.518132.5186.57.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد الدٌن صالح اٌمن الرحمن عبد2629

101018غغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالرحٌم عبد خلٌل بلبل الرحمن عبد2630

3826147.57.51519.5112.514.567101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراحمد اسماعٌل حسن الرحمن عبد2631

3626.5159.56.51611.51051673101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراحمد الرحٌم عبد خٌرى الرحمن عبد2632

39.527.518.515153019.513517.576101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمود عسٌرى حسن سٌد الرحمن عبد2633

38.528.518.514.51024.5181281977.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحسن محمد محسن الرحمن عبد2634

34.520.518.5871517.510616.55.57.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعٌد رمضان محمد الرحمن عبد2635

39.528.519.514132719.51341977.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمود العلٌم عبد مسعود العلٌم عبد2636

3221176.56.51315981868.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالجابرى محمد حسٌن اشرؾ هللا عبد2637

38241787151611016.557101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعبدالصالحٌن رمضان اٌمن هللا عبد2638

38.526.518.51511.526.5191291878101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالصمد عبد صبره خضر هللا عبد2639

36.519.5177.57.515121001677.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالبنا احمد حسن سعد هللا عبد2640

26.524114711577.513.56.53.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرؼراب سعد سعد هللا عبد2641

29.523136.58.5151090.5156.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالصادق عبد فوزى محمد هللا عبد2642

101018غغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحسن عمر الهادى عبد محمد الهادى عبد2643

37.5292015153019135.5196.56101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرقرنً ادم محمد عبدالرحمن2644

312410.511.51324.569612.555.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد حسن محمد عبدالرحمن2645

28.524.513.514.51529.51611216.566101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرابوالعدب مبارك امٌر عبدهللا2646

261510.5224661.514.556101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحلبى عباس صابر عبدهللا2647

303017.51110.521.515.5114.51976.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعبدالظاهر على عمرو عبدهللا2648

23.51010.56.5511.5560.5176.54101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمررفعت محمد عٌد عبدالمنعم2649

36.52816.512.51224.516121.5146.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعلى عطٌه محمد عطٌه2650

101018غغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحراجى رفعى محروس عالء2651

32.5301715153020129.516.576101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالسٌد محمود احمد على2652

35.52819.51414.528.512.51241875.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرهللا عطا على خالد على2653

36.52616.513.51528.514121.51755101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعبدالوهاب عبدالفتاح محمد على2654

332216.514152911.511216.56.55.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمردٌاب على محمد على2655

37.5302014.51529.51913617.577101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرابراهٌم المحمدى المنجى محمد عمار2656
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282718.51212.524.512.5110.51766101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمررفاعى مصطفى محمود عمار2657

36.523.513791614.5103.51679101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراحمد صالح هانى عمار2658

35301812.51325.520128.515.579.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالعوضى وهبه الفتاح عبد الوفا ابو عمر2659

382717.515142920131.516.55.59101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرقناوى المصرى السٌد عمر2660

33.5261315132816.511718.56.59.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرشبل عبدهللا فتح عمر2661

362818.51413.527.5171271967101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرسلٌمان حسن محمود عمر2662

282615.549131799.516.55.56101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراسماعٌل محمد سٌد محمود عمر2663

342310810.518.518103.517.556101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمصطفى حنفى مصطفى عمر2664

282010513.518.516.59315.576.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالجوهرى حامد محمد محمد عمرو2665

2.56.5101018غ535.5235725.5الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمصطفى محمد محمد عمرو2666

353019.514.51428.518131166.58.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرفرج العبد ماهر فادي2667

33.52133.55.5913.58014.55.59.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرسلٌمان سعد اشرؾ فارس2668

2620.55.542613711158.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالدٌهى اللطٌؾ عبد محمد صالح طارق فارس2669

3722.5126131918.51091659.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد عبدالفتاح هللا نعمت فارس2670

402919.515142919136.51558.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحرب المحسن عبد السٌد وجدى فهد2671

40302015153019.5139.517.569.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعبدالمالك عبدالقس زكرٌا فٌلوباتٌر2672

2025106.55.512138015.579.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمود على عماد كرٌم2673

23.5157.520265414.55.56101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرجالل حسن عمار كرٌم2674

20.515100.511.52.549.51062.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد القاسم ابو محمد كرٌم2675

2421.512.54.51216.511.5861565101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد محمود محمد كرٌم2676

3829201515302013717.575101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعثمان على ناجى محمد كرٌم2677

2615185.54.5101483106.53.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحنا مٌخائٌل ٌوسؾ عاطؾ كٌرلس2678

24.51515510151887.5105.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرتٌدس فلى كرٌم كٌرلس2679

2318.5157.51118.516.591.512.565101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرفؤاد فهمى ممدوح كٌرلس2680

22.519.5145.5712.512.5811275101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمهنى ثابت موسى كٌرلس2681

32.526.51811132419.5120.516.566101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعلى احمد بدوى حسن مازن2682

262116.5610161695.510.56.56.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالدٌن عز بدوى سٌد مازن2683

2520.514.571017169312.55.56.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرسٌد هللا عطا ابراهٌم محمد2684

363016.515153018.5131175.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمود الكرٌم عبد احمد محمد2685

221512.5134659.511.562.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرزهٌر هللا عبد احمد محمد2686

34.527.516.513.51427.51812412.56.52101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد قبٌصى احمد محمد2687

3722.518.514.51226.520124.514.55.53.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالصادق عبد محمد اسماعٌل محمد2688

3021.515.538.511.514.59310.564.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمربشارى طاهر اٌمن محمد2689

27.51614.55.549.517.585145.53.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعلى محمود بدرى محمد2690

23.51516.511112215.592.51573.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعلى مصطفى حجاج محمد2691

32.52717.51212.524.515.511716.563.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد العظٌم عبد حسام محمد2692



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

2925.5117121916.51011465101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعلى حسٌن على حسٌن محمد2693

37.528.519.515153018133.5167.56101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعباس محمد خالد محمد2694

28.517.51021113168595.53101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد فرج خمٌس سعٌد محمد2695

3124.516.51114.525.517114.516.55.53.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمود محمد سعٌد محمد2696

227.51.52.568.510.55026.52.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمرسى النبى عبد سٌد محمد2697

3328.519911.520.517118157.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعلى احمد طاهر ضاحى محمد2698

34.526103.51417.5161041063101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالسباعى محمد عادل محمد2699

37.523127132017.51101163.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرشلبى محمد احمد الحمٌد عبد محمد2700

31.519.5104.537.517.586116.54101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحسن محمود الحمٌد عبد محمد2701

30.5198.54.537.51883.510.56.53101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحفنى بكرى عبدالرازق محمد2702

37.5302015153020137.5155.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحسٌن عبدالجلٌل عبدالرحٌم محمد2703

372913.514.513.52817.5125146.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد ابراهٌم عالء محمد2704

37.526.5111013.523.519117.5116.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرقناوى كمال على محمد2705

362811.5713.520.517.5113.51165.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالعابدٌن زٌن محمد على محمد2706

38.530201414.528.519.5136.51636.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعلى محمد على محمد2707

136.541123.529633.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراحمد محمود سالمه محمد محمد2708

26201434719861251.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراحمد الوصٌفى محمود محمد2709

35.51919.514.514.529201231465101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالشلقامى محمد حمدى محمود محمد2710

36.519.5181212.524.520118.51466.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمود على الوهاب عبد محمود محمد2711

22.55.5500.50.51144.56.556.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعبدالرحٌم محمد محمود محمد2712

3930191515302013819.56.58101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمجدى محمد محمود محمد2713

321110.55.53.591678.511.567101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد محمود موسى محمد2714

27.53.55.50.50.511047.56.555.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالمصرى جابر عبدالحلٌم ٌاسر محمد2715

2410.5105.516.514.565.51052.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراحمد محمود خالد محمود2716

28.519.5117.57.51516.590.5155.55.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرشلبى محمدٌن شلبى محمود2717

2810.51453.58.512.573.576.56.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعبدهللا محمود عزت محمود2718

3624.5191312.525.52012515.55.57101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالراضى عبد جبرٌل فراج محمود2719

37271913.513.527201301667.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحسن عثمان محمود مروان2720

36.520188.5816.519.5110.51368.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراحمد مصطفى احمد مصطفى2721

39.52919.515153020138105.57101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعبدالوهاب صالح حسٌن مصطف2722ً

39.5292014152919136.51367101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمودأبوالعزم صبحى محمود معاذ2723

38.5292014.514.52919.513615.58.57101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرشنودة سلٌمان عازر زكرٌا مكارٌوس2724

21.59.512.521.53.514.561.5957.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمدبولى رفعت محمد امبابى مهند2725

37.5221813.514.52813118.513.566101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرحسٌن بكر ابو رشاد ٌاسر مهند2726

3519.5186.58.51513.510112.56.53.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرهللا عبد ولٌم اسعد مٌنا2727

37282013.514.52820133116.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعٌسى ابوالؽٌط شحاته اٌمن مٌنا2728
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353018.511102115119.5105.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرسلٌم ظرٌؾ اٌمن مٌنا2729

35.52615.511.51324.519120.516.56.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرجندى تكال شكرى تكال مٌنا2730

39.529.519.515153019.51381877101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراسكاروس فخرى جرجس مٌنا2731

39.526.519.51313.526.52013215.577.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرجورجى مٌخائٌل عٌد جورجى مٌنا2732

3617197.53.511159812.556101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعطاهلل عطا عادل مٌنا2733

37.525.519.511132417.51241657.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمود سعٌد السٌد عبد هٌثم2734

34.522115101513.59610.563.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرشعالن بكرى الشحات مجدى هٌثم2735

26.5101614.54.51911.5831073.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرسمعان وصفى عماد ونس2736

31.5161813.51225.515.5106.5105.52.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعبدالرحٌم محمد عصام ٌاسٌن2737

38291915153019.5135.510.56.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمود ٌحى محمد ٌحى2738

33.520.51710.57.51814.5103.51155101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرقندٌل هاللى زٌد ابو ٌوسؾ2739

39.52719.513.512.5261913115.55.53101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد راشد احمد ٌوسؾ2740

39.529199.51524.517.5129.513.55.55101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمربرسى مالونى ٌوسؾ جورج ٌوسؾ2741

101018غغغ0غ0غغغغغالؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد البسطوٌسى حافظ ٌوسؾ2742

231017.59.50.51016.5771456.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالمنعم عبد على سٌد حمدى ٌوسؾ2743

33.521.5197.5310.518102.51566101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمود محمد خالد ٌوسؾ2744

322517.513102318.51161966.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرفرج اسكندر نظٌر رومانى ٌوسؾ2745

30231813.51427.520118.514.556101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمراحمد مصطفى سعٌد ٌوسؾ2746

17519.58.519.5166714.55.56.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرسالم عبدالعاطى شرٌؾ ٌوسؾ2747

22151910.54.51516.587.51655.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعلى خلٌل شعبان ٌوسؾ2748

29.51719.51112.523.519.510917.567101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرعبٌد الرحمن عبد صالح ٌوسؾ2749

2015175.50.5615.573.513.556.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالمسٌح عبد ٌوسؾ عاصم ٌوسؾ2750

3830201514.529.520137.5166.55.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرسعٌد محمد الؽنً عبد ٌوسؾ2751

271520871519961456101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالفتاح عبد ابراهٌم الفتاح عبد ٌوسؾ2752

40302015153020140177.57.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرالهجرسً عٌد محمد اللطٌؾ عبد ٌوسؾ2753

33.519.5201492317.5113.513.568101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد لبٌب هللا عبد ٌوسؾ2754

26120527156917.558101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمرقس عبدالنور كرم ٌوسؾ2755

281.51964101876.51556.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمد شاوٌش كمال ٌوسؾ2756

36.52919.5151530201351779.5101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمود احمد مبارك ٌوسؾ2757

35.5281915102520127.5186.59101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمتولى عثمان صابر محمد ٌوسؾ2758

37.528.519.51512.527.52013316.56.59101018الؽردقةبنون االعدادٌة الخطاب بن عمرمحمود العلٌم عبد محمود ٌوسؾ2759

36.529201513.528.51913317.568.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد السٌد محمد السٌد احمد2760

20412.54.55.5101056.5113.55.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد الرحٌم عبد حسن احمد2761

34.515.51814.513.52817.5113.5155.56.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولحسن صالح الدٌن عز احمد2762

3527.516.514.514.5291712518.567.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولؼرٌب محمد عالء احمد2763

391517.514132717115.5165.55.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالسٌد ابوشعٌشع عماد احمد2764



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

38.5302015153020138.519.57.569919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعرفات المطلب عبد عبدهللا محمد احمد2765

1204.521.53.5103012.55.569919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولشاهٌن مصطفى بدٌر عبده السٌد2766

36.525.5181312.525.519.5125176.569919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولصالح ثروت حسام اندرو2767

33.525.516.51071719.51121576.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولٌونان ٌوسؾ سمٌر اندرو2768

36.527.517.514.51327.517.5126.517.577.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالاله عبد محمود مأمون اٌمن2769

23151111.56.51816.583.513.576.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالسٌد ابوشعٌشع عماد بالل2770

3117.511.51312.525.516.5102165.579919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحارب فوزى رومانى جوزٌؾ2771

36.526.51713.51326.518124.5177.589919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالدٌن نصر الحسن ابو محمد حسنى2772

35271711.512.52416.5119.518.578.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولجهالن الحفٌظ عبد سٌد حسٌن2773

28749.5615.516.571166.56.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولخلٌل ماهر اشرؾ رٌمون2774

352818.515153019130.5195.579919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالعال عبد توفٌق زكى زٌاد2775

25.515128.58.5171382.517569919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالمهدى محمد على زٌاد2776

11.505.53.503.514.535155.569919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولرسالن مدنً فراج زٌاد2777

33231373.510.510.59015.575.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولموسى عالم مصطفى دكتور شادى2778

32.52711910.519.51210214659919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعلى سٌد عبدالرحمن شادى2779

14153.582101052.58.554.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولسالمه محمد مجدى طارق2780

2671011.5920.51073.512.5939919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالدٌن نصر طاٌع مبارك طاٌع2781

32.5241112.510.52311.510213.56.53.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولرجب الحمٌد عبد عٌسى الحمٌد عبد2782

25.52012.5119201088146.539919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولهللا عبد مؽربى حسٌن الرحمن عبد2783

2224139.51120.56.58614.55.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعلى شاكر عاطؾ الرحمن عبد2784

26191611.5920.514.59616.56.55.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولهللا عبد محمد عالء الرحمن عبد2785

38.5292015153019.5137176.569919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولبٌومى القادر عبد محمود القادر عبد2786

2817.5151311241296.516.56.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولحسٌن محمود احمد هللا عبد2787

34.523.51413.51124.515.511218759919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمؽٌربى احمد حسن هللا عبد2788

32.522.510.510.54.5151090.513.5759919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعلى محمد ٌوسؾ عمار2789

38.5291714142818130.516.5669919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد عبدالمنعم ادهم عمر2790

34.52413114.515.51097146.56.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولحسن عثمان الحمٌد عبد عمر2791

2410.51612.510.52311.58511.55.53.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالحكٌم ابراهٌم ابراهٌم محمد عمر2792

22241093.512.5674.51055.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعلى حماده خالد عمرو2793

1722.51042.56.55.561.58.566.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولسلٌمان قدٌس لبٌب فادى2794

142.542.51.545.530954.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد العظٌم عبد الرحٌم عبد كرٌم2795

35.5281914.51529.519.5131.5136.56.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمقار الفى اشرؾ كٌرلس2796

36.52819.51514.529.514.51281366.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاسحق وحٌد رضا كٌرلس2797

31251411.51324.512106.510.556.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولفرٌد عزٌز فرٌد كٌرلس2798

15110.5246537.5123.579919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالشامى محمد جابر محمد لؤى2799

301715.5513181090.5125.56.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد المنعم عبد الناصر عبد ماجد2800
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35.52418.5101323141151376.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولموسى صموئٌل موسى ماٌكل2801

302316.57.510.5181097.51375.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمود مبارك عالء مبارك2802

3424181114.525.516.511815.555.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاحمد محمد ابراهٌم محمد2803

352519.515142918.512718669919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعشٌبه هللا فتح رمضان السٌد محمد2804

228.551.56.58649.56.556.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعبدالعزٌز عبدالفتاح عوض بركات محمد2805

34.524.515.51414.528.513.5116.5165.56.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد احمد حاتم محمد2806

2523.512.5910.519.51090.51166.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمود محمد خالد محمد2807

33.52317.513.513.52715.5116.517679919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالسٌدمصطفى عبدالؽنً سعد محمد2808

2921.5161112.523.513.5103.517.555.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد صبرى شرٌؾ محمد2809

2088.529.511.545214.555.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولجبر الحمٌد عبد الحمٌد عبد محمد2810

332018.514.513.52815114.516669919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعلى مصطفى على محمد2811

3424.51714.513.52815.5119166.55.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد علً رفعت محمد علً محمد2812

28.521.51178.515.51086.510.5559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعبدالحمٌد فتحى محمد عادل احمد فتحى محمد2813

31.5817.59.511.52113.591.51465.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاحمد الصؽٌر احمد محمود2814

3323.51814132716.5118185.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد هللا عوض العزٌز عبد محمود2815

37.53019.513.514.52817.5132.516.56.55.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاحمد فتحى محمد محمود2816

268.51710.51323.5108513559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولناصؾ عبدالجلٌل سعٌد مطٌع مروان2817

277.513.510142410.582.513.56.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد حسن زكى مصطفى2818

3627.5188.51523.518.5123.5197.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولسلمى سلٌمان محمد مصطفى2819

27.5610.57.57.5157.566.5113.529919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد داود ٌاسر معاذ2820

219.57.59.5716.55.5608559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعلى منعم السٌد مؤمن2821

37.527.5201414.528.515.512917.5559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولكمال حامد سعد هٌثم2822

21.5611.54.51216.56.56211569919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمود الظابط خالد وائل2823

34.52819.513.514.52818.5128.515.566.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاحمد الحمٌد عبد على ٌحٌى2824

31.5201584.512.5139214659919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالشرٌؾ احمد ٌسرى بدر ٌسرى2825

132.55.538.511.56.5398.5569919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعلً مصطفً علً ٌوسؾ2826

259.517.58.51220.513.5863.563.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولٌونس الحمٌد عبد عونى ٌوسؾ2827

3325.51914152918124.518.5559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولزٌد ابو الؽفور عبد محمد ٌوسؾ2828

3422.519.51414.528.514.511918.575.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولحامد احمد على هللا على اسماء2829

3417.515.512102210.599.51273.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالكومى محمد الكومى امنٌه2830

3621.515.51312.525.514112.5126.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولسعد كامل انور انج2831ً

35.528.518.515142919130.5166.56.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولكامل فرٌد عادل اٌتن2832

35.52917.514.514.5291812915.56.56.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالعطا ابو محمد كمال اٌه2833

30.5171011.512.5241192.512.56.52.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولابراهٌم عبدالعال محمد آٌه2834

3419.513781513.59516759919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولسرحان الهادى عبد اسامه بسمله2835

31.521.51614152917115146.569919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمصطفى بدوى مصطفى بسنت2836
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291713.56.51117.5149116.566.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولزكى امٌل عماد جاسٌكا2837

24.51510.59101912.581.51166.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد طه فاروق سعٌد جنى2838

31899.51221.51180.5116.549919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولحسٌن حسن ابراهٌم حبٌبه2839

3219.574.5610.54.573.516.53.54.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد الرب جاد احمد حبٌبه2840

40292014.51529.519.51381888.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد الموجود عبد احمد حبٌبه2841

3724.515.51213251611814659919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعبدهللا احمد شحاته رضا حبٌبه2842

328.510.565.511.51274.515829919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولامٌن فاروق مٌمى حنان2843

3528.51913.51528.516.5127.516.57.579919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعلى الوهاب عبد رجب حنٌن2844

34.528.51712.51527.517.5125147.56.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولصالح لطفى محمد حنٌن2845

2620.512.51114251710112.573.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعلى سلٌمان ناصر دالٌا2846

26.511.514813.521.514.588177.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد على اشرؾ دعاء2847

25.57.5135.59.51510.571.513.57.53.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولحسٌن على الرازق عبد رشدى دعاء2848

33.526.5171514.529.517.512417.57.579919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولابراهٌم الحمٌد عبد وائل دعاء2849

29.518.519.51213.525.517.5110.516.55.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاحمد فولً سالمة محمود رحمة2850

30251489.517.512.59915.572.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولهللا عبد راشد توفٌق رحمه2851

3928.518.514.51529.519134.517.5759919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعبدالباقً سٌد مختار رحمه2852

31.521.512.578.515.5109117769919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاحمد فؤاد عادل رضوه2853

382919.515153019135.518.56.579919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالدرملى عامر على رؼده2854

36291810.51222.515120.516.577.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولفضل حسٌن خالد روان2855

342219.59101913.51081676.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحروس رشاد رائؾ روال2856

4028201514.529.517.513519779919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولحسٌن العزب خٌرى زٌنب2857

2087.53.51.55646.5136.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعباس صالح محمد سلمى2858

27.51510.58917108012639919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولهاشم محمود اشرؾ سما2859

3127.5151414.528.512.5114.512729919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمود الحمد ابو محمد سما2860

3523.519.514122616.5120.5117.529919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمهنى محمد مهنى سهره2861

3423.513.514.51226.515112.513.572.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمهلل امٌن عبدالحمٌد سهٌله2862

24.51510.555.510.57.568118.53.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعلى اسماعٌل محمد شروق2863

2815.5135.549.510.576.5167.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولحسانٌن محمد احمد اشرؾ شهد2864

2716.517.57.58.51610.587.5147.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولخدٌوى محمد شرٌؾ شهد2865

209.5105277.554135.549919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعلى سٌد الرحمن عبد شهد2866

3826201412261812815.57.589919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاحمد ٌاقوت عماد شهد2867

38.5292015153019.5137196.58.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاحمد ٌوسؾ محمد شهد2868

3427.511.54.537.51797.5175.54.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمعروؾ عبده الحسن ابو موسى شهد2869

37.5291814.51529.52013417.5869919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالحداد مصطفى فتحى الزهراء فاطمه2870

30.51514.53.536.510.577186.53.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولفخرى رومانى جرجس فلورندا2871

29.51512.55491076186.549919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولزقٌم نصٌؾ قدٌس لٌلى2872
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372616.513112417.512113.565.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالجلٌل عبد حسن مرسى حسن مرٌم2873

33231411.51223.518111.514659919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولحسٌن حسن العظٌم عبد حسٌن مرٌم2874

20.58.552.51.5410489549919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاللطٌؾ عبد القاسم ابو عرفات مرٌم2875

36282013.51326.520130.515.56.57.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاحمد السٌد محمد مرٌم2876

28.510.510.569.515.513.578.5176.52.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولعلى الدٌن نصر محمد مرٌم2877

352014.59.51322.51510716.56.55.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاسماعٌل عطٌة اسماعٌل ملك2878

26.5156.545911687.554.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالؽٌط ابو السٌد خلٌفه ملك2879

2919.5103.53.5710.57612.566.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولٌوسؾ فرحات عمرو ملك2880

39.5292015153020138.5188109919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولامٌن محمد أمٌن منار2881

3827201514291913316.57.55.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالهادى عبد الحمٌد عبد خلٌفة منار2882

37.5282013.51528.518.5132.514.566.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمصطفى عرفات ٌاسر هللا منه2883

38272015153018.5133.518.57.569919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولؼبلاير فوزى عبده مهرائٌل2884

3421.51311.51223.51310514.56.57.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاحمد محمد فراج مٌاده2885

3018.511.5108.518.510.589146.579919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولرزق نسٌم جمال تامر مٌرنا2886

28.519139.58.5181088.514759919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاندراوس جندى سامى مٌرٌم2887

36.52719.51113.524.515.51231686.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولاحمد عبده اٌمن ندى2888

37302015153019.5136.520799919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولشعبان محمد فتحى بسٌونى ندى2889

39.5302015153019138.516.577.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالهادى عبد الحمٌد عبد خلٌفة ندى2890

322619.51012.522.518.5118.514799919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولبخٌت اللطٌؾ عبد موسى شرٌؾ نرمٌن2891

32.57.519.510.51525.5149916.57.56.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمود فاٌز عالء نورهان2892

37.5282015153019.513517.577.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولموسى مالح محمد نورهان2893

3121.515.58111912.599.5186.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولربٌع محمد ربٌع هاجر2894

3118.517711181397.5166.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمدنى احمد الناصر عبد هنا2895

32.525.517.59142315113.51565.59919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمود الحكم عبد محمود والء2896

352816.59.514.52416.512018759919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولمحمد سعد عادل وئام2897

3729159.51322.515.511918.58.559919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولالنور عبد العلٌم عبد اشرؾ ٌاسمٌن2898

35.52615.515142916.5122.518.5779919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولتوفٌق زكى ٌاسٌن حاتم ٌاسمٌن2899

35.525.5191313261812419769919الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم الجعفرى ابراهٌم فصولموسى محمدى محمد ٌاسمٌن2900

2928.519.51513.528.519124.51775.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولبخٌت بشرى انطون ابانوب2901

3722.518.51112231511616.55.55.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمسعود هللا رزق نسٌم ابانوب2902

382719.5812.520.5151201355.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولدروٌش محمد السعود ابو احمد2903

3628.52011132417125.513.5659918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحسن عبدالمجٌد عبداللطٌؾ حسام احمد2904

36292014.512.5271913114759918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولخلٌفة على طه احمد2905

262314.511.51223.510.597.512659918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاحمد عامر محمد احمد2906

34281610.5818.514.511113.55.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالشهاوى ٌوسؾ  محمد ٌوسؾ احمد2907

35.52415.51110211110712559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحسن حمدى اٌهاب ادم2908
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322617.514.5620.511.5107.515559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاحمد على احمد ادهم2909

372617.513.51326.511.5118.516.56.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعزٌز مرقس اٌهاب استٌفن2910

39242013.511.5251712513559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعلى محمد احمد امٌر2911

362118.573.510.511.597.514.5639918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولشفٌق فاٌز صموئٌل امٌر2912

3725.51913.51326.514.5122.518.5659918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعزٌز ؼبلاير كمال انطونٌوس2913

221713.53.52.5610.56913559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولشاكر جمٌل أشرؾ اٌهاب2914

36.5302014.51529.51913514.553.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعبدالحق محمد عبدالحق أنس2915

3828201412.526.517.5130165.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد هللا سعد خالد بدر2916

382919.515132818.513318659918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولقدٌس ذكى شهٌد بالمون2917

382220139.522.518120.518559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولدٌمترى جبره انسى اسامه بوال2918

2521.516.57.57.515159312559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولجرجس ثابت اشرؾ بٌشوى2919

2019.511.510.5818.51281.511579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولقٌصر عدلى ناجى بٌشوى2920

262514.510.51020.51710314679918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولبشرى اسحق سمٌر جرجس2921

282717.510132317.5113146.57.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولصلٌب هارون لوكاس جرجس2922

3026201413.527.518121.510.56.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاحمد هللا عوض الحسن جالل2923

363019.514.513.52819.513319.55.59.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولماركو جورج ماٌكل جورج2924

38302014.51529.519136.518.56.5109918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمود محمد ممدوح حازم2925

3930201514.529.519137.5176109918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالحلٌم عبد حلمى احمد حسن2926

2423.514.59.58.51818985559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحسن حسنٌن حسن عمار حسن2927

24.525159.51120.51610114.5569918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولأحمد السٌد مجدى حمزة2928

35.5301914.512.52717.512910.556.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولؼنٌم العزٌز عبد حامد محمد حمزة2929

27281211.5920.516.5104105.579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد عطاهللا محمد حمزة2930

273011.513.57.52119.510911.5639918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد جمعه محمد شاذلى خالد2931

162710871513.581.510.557.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاسحق مٌالد بباوى دٌفٌد2932

27211310.54.515169215379918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد ذكى محمود ذكى2933

31564481547103.579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمسعود هللا رزق انٌس رامز2934

202411.511.51021.5149111.557.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولواصؾ جرجس معوض ناصر رامز2935

142410781513.576.511.5579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولجرجس ثابت اشرؾ رٌمون2936

23271511.511.52316.5104.514.5589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولنظٌم عطاهللا البدرى رٌمون2937

272416.51211.523.51710810579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولابوالنور امٌن احمد زٌاد2938

2722181011.521.515.51041367.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد حامد على احمد زٌاد2939

262315.59.513.52313.51011567.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولسعٌد ابو على امام اسالم زٌاد2940

2022164.51216.51488.516589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد فتحى سراج زٌاد2941

16.520.511.55.511.5171378.5143.589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعبدالوهاب موسى عبدالكرٌم زٌاد2942

2525.514811.519.515.599.51657.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولخبٌرى محمد السٌد سعٌد سعٌد2943

2625.516.5111324151071267.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولابراهٌم ناشد فوده طارق سمٌر2944
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23.523.5138.51220.51494.511.567.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاسماعٌل صبرى سعٌد صبرى2945

352819.51312.525.51712515.55.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولهللا عبد حسٌن العزٌز عبد طارق2946

31301912132516.5121.5146.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاسماعٌل عبدالعاطى محمد طارق2947

322817.51013.523.516.5117.51357.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحسن سلٌمان حسن الرحمن عبد2948

33.525181113.524.51811918.5589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمسلوب حسٌن سالمة الرحمن عبد2949

32282012.513.5261612216.557.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولسلٌم سٌد عمرو الرحمن عبد2950

24261712122415.5106.513.5689918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالداٌم عبد مبارك نبٌل الرحمن عبد2951

26.5281511122315.5108136.57.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولامٌن عدلى محمد هللا عبد2952

202812.58.510.51914.594115.589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولسعٌد هللا وهب ناجح المسٌح عبد2953

24.525.51612.511.52414.5104.51568.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاحمد محمد الناصر عبد جمال الهادى عبد2954

32301915142919129196.59.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمهنى فاروق عالء عبدالرحمن2955

343019.515142920132.5186.5109918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاحمد الصؽٌر عبده الطٌب عبده2956

3727.519.51113.524.518126.517.55.58.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولخلٌفة على طه على2957

29171410.54.51514.589.510.56.57.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولصادق ٌوسؾ محمد على2958

352414.513102315.51121176.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد السٌد امٌن حماده عمر2959

292613117.518.514.510110.5659918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعلى سالم الحفٌظ عبد عمر2960

39302015153019.5138.518.57.57.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالنجا ابو محمد محسن عمر2961

3626201514.529.519.5131146.57.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعطا عمران محمد عمر2962

37292015153019.5135.515.5779918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولبدٌوى جمال خالد عمرو2963

372917.51512.527.519.5130.51286.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالخٌر محمد عبدالسالم فهد2964

36292015153019.5134.518.58.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمجلى رشدى نسٌم كاراس2965

40292015153019.5138.51389.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولبندق العٌسوى حسن انور احمد كرٌم2966

332919151328181271796.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولدسوقى عبدالفتاح عماد كرٌم2967

34.52818.5135.518.516115.51266.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحافظ المنعم عبد محمد كرٌم2968

37.5292014.513.52820134.5195.579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولبولس خلؾ عٌسى اسحق كٌرلس2969

332616.512.5719.51511016.56.569918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولابراهٌم عدلى امٌر كٌرلس2970

37.5302015153019.513718.57.59.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعرٌان سمٌر اٌهاب كٌرلس2971

30241212.5315.514.59611.5289918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاسكاروس رٌاض جورجى كٌرلس2972

26.5191214102413.59511.56.57.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولشفٌق سمٌر رامى كٌرلس2973

34.52918.51513.528.520130.5198.57.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولهللا جاد ودٌع هللا عطٌت كٌرلس2974

302719.514.51327.519.5123.5197.56.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولسوٌحة عزٌز رمزى هانى كٌرلس2975

322919.514.513.52819.51281976.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمٌنا وهٌب عماد ماركو2976

36.5291214.51226.51912318.58.5109918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولرشدى سمٌر مٌالد ماٌكل2977

3222.5121292116.5104186.55.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولفهٌم موسى هانى ماٌكل2978

31261513.510.5242011619559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد رجب احمد محمد2979

2423812.510.523189611589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد رضا اسالم محمد2980
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36.52716.514.512.5271912614.55.58.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد الكرٌم عبد سٌد محمد2981

32.52316.514112514.5111.51258.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولسالم محمد شرٌؾ محمد2982

37292014.59.52419.5129.515.57.59.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولفوده المنسوب ابراهٌم الهادى عبد محمد2983

37302014.51529.520136.513699918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولسلٌمان حسن كمال محمد2984

302315.514.510.52519.511313.55.59.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاحمد السٌد ابراهٌم محمود محمد2985

35261814.514.5291912715.55.5109918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالمجٌد عبد على ناصح محمد2986

302215.51411.525.51711010.558.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاحمد محمود احمد محمود2987

3828.518.515153019.5134.514.56.5109918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولقزامل عبدالفتاح حسٌن محمود2988

3626.51915153019.51311569.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمبارك جعفر شعبان محمود2989

3521.51615153016.511914.55.5109918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمود كامل على محمود2990

34.5271915132819127.515.56109918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولسعد السٌد محمود محمد محمود2991

3524.5171512.527.519123145109918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولخلٌفة محمود خلٌفة معاذ2992

35241614.512.5271912115.5589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعبدالعال الصاٌم ابوالفضل كمال ممدوح2993

3928.5191514.529.519.5135.5177.58.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولنان بركات أٌمن مٌخائٌل2994

372919.515142919.513415.57.5109918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالباقى عبد احمد بهاء وسام2995

33.52617.51181910.5106.510.5589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاحمد عبدالموجود اشرؾ ٌاسٌن2996

31.52817.51211.523.513.511415.566.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالسٌد عبدالمنجى شعبان ٌاسٌن2997

36.52819.51213.525.517.512718679918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحسٌن محمود الناصر عبد ٌاسٌن2998

302814.514.51327.518.5118.517.5579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولفخرى وجٌه فونس ٌسى2999

3829201513.528.519134.517.55.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحرز فنٌار سامح ٌوساب3000

30.527.515.5911.520.513.5107.513.576.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولسٌد محمد الحمد ابو ٌوسؾ3001

332718.514.513.52813.5120166.589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد احمد حمدان احمد ٌوسؾ3002

3427.5206.51319.516.5117.513579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالحمٌد عبد هللا عبد السٌد ٌوسؾ3003

32.5261714.51428.51411810.56.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعلى هللا عوض رفعت ٌوسؾ3004

382815.515153016127.51176.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولشعبان حسن دسوقى رمضان ٌوسؾ3005

3428.5191313.526.51812613.55.579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعبدالعلٌم مسعد سامح ٌوسؾ3006

322619.510.512.52315115.511.57.56.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاللة نعمة النادى متولى محمد ٌوسؾ3007

36.52817.514.51327.515124.513.55.569918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولرفاعى انور مصطفى ٌوسؾ3008

3929.519.515153020138169.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولشباره عوض مصطفً محمد محمد اسماء3009

38.526.514141529161241058.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولطاٌع الحكٌم عبد مصطفى اسماء3010

36.53019.515132819.5133.51368.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالؽزالى الحمٌد عبد سالم السٌد االء3011

2315104.54.597.564.512.578.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد عنتر احمد الشٌماء3012

38.5301714.513.52817130.51178.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاللطٌؾ عبد احمدبدر محمود اٌمن امٌرة3013

393019.515153019.513816.58.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحماد محمد مختار حسن امٌرة3014

36292015153019134158.569918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد احمد عبداللة عالء امٌرة3015

24.523181413.527.516.5109.515789918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصوللبٌب جرجس تادرس اٌرٌن3016
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322519.51514.529.519.5125.518.578.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالٌاس شجٌع شرٌن اٌرٌنى3017

37.5272015153020134.518.568.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولفهٌم صبرى عماد اٌرٌنى3018

37.5292015153019.513618.59.589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولبدروس مٌالد عٌد اٌرٌنى3019

36.5292015153019.5135188.57.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولبولس نجٌب فكرى اٌرٌنى3020

3116.51815142919113.517.577.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولهللا عطا صبحً عماد اٌالرٌا3021

32.517.517.51414.528.517.5113.510.5689918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحسٌن مالح الوهاب عبد صالح بسمة3022

33.52118.5151429171191178.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالسٌد عطٌة السٌد محمد بسملة3023

17.57311.52.533311.576.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعلً سٌد كمال خالد بسنت3024

3017.517.515122717.5109.516.588.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعوض فارس خلؾ فاٌق بسنت3025

312319.515132818119.5176.58.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعطٌة بٌباوى نبٌل ماجد بسنت3026

33.5252014.514.52918.51261778.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولراشد محمد محمود بسنت3027

35292015153016.5130.518.5799918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولوهبه صموائٌل نادر ترنٌم3028

3530201515302013515.5699918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولدسوقى مرشد محمد تسنٌم3029

34.52418.514122616119166.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالٌاس شجٌع شرٌن ثٌؤدورا3030

261819.512.51123.51310016.5689918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحسانى محمد هانى جنه3031

27.52718.514.512.5271711714.5799918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولتوفٌق جالس رأفت جولٌا3032

29.522.51714122614.5109.5146.57.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولصالح محمد صالح تامر جومانا3033

32291614.51125.517119.516.5589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولٌعقوب اسكندر اٌمن جوى3034

30.520171511.526.516.5110.51168.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعلى حسٌن سعٌد هللا جاب حبٌبة3035

3930191514.529.519136.51979.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاحمد النعٌم عبد عماد حبٌبة3036

341511.510.5919.515.595.512.55.579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحسن بسٌونى ابوالمكارم هشام حبٌبة3037

352618.515142919127.519.5789918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاسماعٌل شعٌب طارق حنٌن3038

39302015153020139207.58.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد بسٌونى محمد حنٌن3039

301511.55.59.5151081.5117.539918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمنصور احمد محمد دالٌا3040

36.53016.514.51428.516127.513769918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد احمد حمدان احمد دعاء3041

3827.51713152818.5129167.56.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعزٌز ماهر عزٌز دمٌانة3042

3717168.5715.515.5101167.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالنجار ٌوسؾ فؤاد مصطفى دنٌا3043

33.515129.5615.5169211.5899918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولسلمان محمد صالح ربٌه3044

362018.513.511.52517.511711.56.58.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالسٌد صابر نور رحاب3045

3421.519.515153019.5124.51478.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد عبدالفتاح محمد ردٌنة3046

32.52618.514132717.5121.5155.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد احمد ٌاسر رقٌة3047

37261814.513.52818127105.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعلً محمد سعد عصام رنٌم3048

34282015142919130175.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعلى محمد خالد روان3049

3323.51715153018.5122155.589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولسعٌد كارم محمد روان3050

37.525.5201512.527.518.51291667.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاسماعٌل ؼرٌب اشرؾ زٌنب3051

3427181513.528.518.512616569918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد عباس هاشم سارة3052
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2918171512.527.517.5109196.579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولزاخر عادل عبدالمسٌح ساندى3053

24.52013.512.512.525129510.577.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولسلٌمان على محمد سكر3054

16151114.511.52612.580.5186.56.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولكمال سمٌر هانى سلفانا3055

322417.51411.525.515.5114.516.56.579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالباقى عبد احمد بهاء سلمى3056

38.5272015153019.513515.5999918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد ابراهٌم االنور محمد سلمى3057

27.5221213132612.510011.56.56.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد سالم سلٌمان شذا3058

232213.5813211897.51575.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاحمد ٌس احمد سٌدى سعٌد شروق3059

3729201515301913517.5969918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولإمبارك األمٌر صبحى شهد3060

35272014.514.5291812918969918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالفضٌل عبد احمد على شهد3061

3929201514.529.520137.51696.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاحمد حامد فرج محمد شهنده3062

3720.5191513.528.517.5122.5197.56.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعلى طه هللا جاد شٌماء3063

2718.511.5131225139510.56.57.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاحمد راشد سلٌمان شٌماء3064

32.521171514.529.51711712.57.57.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعسقالنى محمد عبدالرحٌم محمد شٌماء3065

322517.51514.529.51712112.5779918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالعزٌز عبد الفتاح عبد محمد فاطمة3066

302318.515142918118.5177.579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعبدالعزٌز سعد ناصر فاطمة3067

36291914.514.5292013316.5979918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالخٌر ابو محمد وائل فاطمة3068

34291815153019.5130.512.5879918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاسماعٌل محمد ربه عبد حافظ فاطمه3069

3023.51714152918.5118197.579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولبخٌت منصور جرجس فٌرٌنا3070

29.522.518.51314.527.51711518.5779918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولشحاتة نجٌب سرحان اٌمن فٌفٌان3071

35261811.51526.518123.515889918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولفهمى نصرى جاد فٌوال3072

3623.5148111917.511012789918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالسٌد عبد فتحى امٌر كرستٌنا3073

3728191515302013416.589.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولانور حلٌم صفوت كٌرمٌنا3074

332215.513.514.52820118.512.589.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحنا سٌؾ مٌالد عٌاد كٌرمٌنا3075

362819.514142819.513118.589.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولزكى عجاٌبى فوزى كٌرمٌنا3076

38.52919.51515302013717.589.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولناروز لوٌز سدراك لوجٌن3077

261918.510152516.51051679.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولنجٌب وهٌب بشٌر مادونا3078

38.52918.51515302013613.57.59.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولنجٌب فؤاد مالك مارتٌنا3079

38.52919.514.51529.520136.517899918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعزٌز شاكر امجد مارٌا3080

37261912.51527.520129.519799918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولفرنسٌس عدلى اشرؾ مارٌز3081

37.52719.514.51529.520133.5207.59.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعبدالشهٌد نجٌب حنا مارٌؾ3082

36231612152719.5121.519799918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولسعٌد ابراهٌم اشرؾ مارٌنا3083

36.5291414152919.5128157.579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمنصور موسى صبحى مارٌنا3084

35.52716.51314.527.519125.5176.58.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولثابت سعداللة مجدى مارٌنا3085

3323.514.51414.528.515114.518.56.58.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعطٌه صادق مٌالد مارٌنا3086

40282015153018.5136.516.5899918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحسانٌن عبدالستار ناصر مروج3087

3825.51814152918128.516.58.58.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمود فكرى صابر مرٌم3088
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40292015153020139178.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولاحمد محمد صابر مرٌم3089

352817.514.514.52919128.51788.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولجرجس اسحاق فوزى ظرٌؾ مرٌم3090

312818.59.510.52012109.517.55.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد عبدالفتاح الحمٌد عبد مرٌم3091

1426138.59.51814.585.518.5899918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولٌوسؾ فاضل عٌد مرٌم3092

38.5302015153019.513817.57.58.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولشرقاوى نبٌل هانى مرٌم3093

3123181013.523.513.510915599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولادرٌس طالل احمد ملك3094

24.527185381188.515.568.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحٌسن السٌد زكى خالد ملك3095

3828201515302013616.56.58.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولناصؾ طة عبدالباسط خٌرى ملك3096

36.5281915153019.513316.56.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولهوٌدى على محمد المتولى ماجد ملك3097

4029201515302013918.5799918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعبدالسمٌع السٌد حسن محمود ملك3098

35.53019.514.51529.519.513417.5899918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد السٌد هشام ملك3099

2423.515.513.512.5261510419799918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد شحاته معروؾ هللا منة3100

272518.512102214.510714.56.58.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولزكرٌا محمد ماجد هللا منه3101

40302015153020140187.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولبباوى عٌاد اشرؾ مهرائٌل3102

33.52919.514.514.52918.5129.5187.589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولابوالجراد جابر عماد مهرائٌل3103

40302015153019.5139.51579.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد ٌوسؾ احمد مى3104

202814.512132511.59913.56.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولفهمى رابح سامح نانسى3105

28301813142716119197.59.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعبدالباسط جمال وجٌة نجاة3106

35.52819.514142818.5129.519.5889918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولرضوان مهنى فاروق حمادة ندى3107

30271511.51425.515112.5198.599918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعباس رمضان على ندى3108

35291914152918.5130.5207.59.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالوهاب عبد ابراهٌم حسن محمد ندى3109

36.530191514.529.52013514789918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعلى عبدالرحمن محمد محمد ندى3110

20198.52131767.5113.56.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولجرجس مرٌنى عبٌد شنودة نرمٌن3111

342817.514.51529.52012911.5689918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولجمعه محمد احمد نسمة3112

3928201515302013713.587.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولالزمزمى المنعم عبد احمد نؽم3113

1510416.57.51753.59569918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولشحاته النصر سٌؾ كمال اشرؾ نورهان3114

28.515.514.512.51527.517.5103.512.5579918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد جمعه احمد هاجر3115

34.55.510.578151681.510.566.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولمحمد رجب احمد هبه3116

37252014142819129187.569918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحموده مخلوؾ محمد أحمد هبه3117

35.521.516.55.510.51619108.5125.589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولعوٌضة صابر فؤاد ٌاسر هنا3118

36.5282011.511.52320127.515.57.589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولحنا فرج عزمى فرٌج ٌوأنا3119

393020151530201391887.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم األحٌاء فصولداود بخٌت فوزي مالك ٌوستٌنا3120

3417.52014122618115.517.5559919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولسٌد عباس حماده احمد3121

21.515.510.587151072.5115.56.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولمحمد احمد طارق احمد3122

281818.513.5821.51197206.579919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولاحمد حسٌن طه احمد3123

3930201515302013919.55.59.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولابراهٌم رشٌدى محمد ولٌد احمد3124
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37.5242014.51428.517127205.589919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولخلٌل العال ابو جمٌل ادهم3125

17.5151282.510.53.558.514.55.579919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولمٌخائٌل دمٌان بوال بولس3126

35.518.51912112317113165.569919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولجودة شاكر شنودة بٌتر3127

126.510.563.59.53.54215.554.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولعطٌة شاٌب جورج بٌشوى3128

28.520.51713.59.523131021676.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولملقى منصور رأفت جون3129

11.5151166125.55514.565.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولعطٌه حبٌب سمٌر دٌفٌد3130

7.515.510.57.5411.56.551.51465.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولمصطفى سعٌد محمود سعٌد3131

26.57.514.512.55.5181278.517.5669919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولعلى البر عبد حنفى الرحمن عبد3132

23.5151573.510.513.577.5165.559919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولمبارك محمد الدٌن تاج هللا عبد3133

3015161311.524.516101.515759919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولحمدان عزت حمدان عزت3134

114.57.54.51.562311056.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولابوزٌد احمد محمد عمرو3135

2115104374.557.512.56.56.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولحفنى ربٌع محمد كرٌم3136

25.515.5135.55.5111176106.56.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولالعظٌم عبد حسن هانى كرٌم3137

9.531.52.513.56.524934.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولاللطٌؾ عبد الوفا ابو شٌبوب محمد3138

22156.57.59.51711.5721353.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولمحمد احمد طارق محمد3139

13.5334481037.510.5549919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولحسن احمد عادل محمد3140

955.54.51.567.5339.5559919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولخلٌل بلبل ٌاسر محمد3141

281512.564101075.57649919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولبسٌونى محمد خلؾ محمود3142

3420.52013.51225.51711710.5559919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولاحمد على احمد مروان3143

36261914.51529.515.512615659919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولمحمد كمال كامل مصطفى3144

281616.57.51017.5108813.5569919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولالحمٌد عبد منازع محمود مهند3145

154.513.54.5711.51054.5116.53.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولزٌد ابو احمد محمود مومن3146

27.58.51713.5922.514.59010749919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولبندرى عدلى جمال مٌالد3147

28.515.5161181914.593.512.5659919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولعطٌة سٌد سعٌد هانى3148

2510.51613.59.52315.5901164.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولحبٌب وجٌة عادل وجٌة3149

3517.516.51113.524.517110.5166.559919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولطاٌع عباس محمود اسماء3150

33.523.5191514.529.519124.5137.559919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولمحمد امبارك احمد االء3151

27.51510.51512.527.514.595146.559919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولالداٌم عبد شوقى تامر اٌة3152

34.5272014.512.52717.5126136.569919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولاللطٌؾ عبد السٌد محمد اٌة3153

254.516.511718107414549919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولحسن مصطفى صابر اٌمان3154

2591812.59.52214.588.51354.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولاحمد السٌد اسعد بسملة3155

341816.58101814.5101186.55.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولالرب جاد صابر عٌاد جومانا3156

36.5221914142816.512216.5789919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولسعٌد محمد ولٌد خلود3157

25.5151410.512.52314.59216.57.589919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولبربري محمد سعد دٌنا3158

39292014.51529.520137.5197.59.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولمحمد محمد مصطفى سندس3159

402920151530201391979.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولاحمد محمد سعٌد شٌماء3160
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38.5171814.51529.519122197109919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولمحمود محمد حسن فاطمة3161

392817.513.514.52817.5130198.5109919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولمسلوب الدٌن نصر محمد فاطمة3162

33231714.514.52918.5120.5198.59.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولاخنوخ ادٌب شنودة فٌبى3163

382816.515153019131.5198.59.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولوردخان فتاح هللا عطا كٌرمٌنا3164

39.52919.515153019.5137.5198.59.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولنسٌم فضلً رامً لوسندا3165

35.518.5169.51120.516.510715.576.59919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولقلته بخٌت جمٌل طلعت مارسٌل3166

38261813.51528.518.512916789919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولبقطر رٌاض حنا ماروال3167

32.5181310.51121.518.5103.5158.559919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولرٌاض ألفى بهجت مارٌنا3168

301613.5810.518.511.589.510.5569919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولاحمد سٌدى اسامة منة3169

362817.51414.528.518.5128.516.5699919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولمحمد مصطفى عاطؾ منى3170

28.51514.510.51323.514.59616.56.559919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولاستانٌس خلؾ سامى ٌوأنا3171

26615.5411151375.516.57.559919الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم التضامن فصولجرجس اسحاق رشدى اٌمن ٌوستٌنا3172

36.5261614.51529.520128157.58101020الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمد رمضان ربٌع احمد3173

36.525171413.527.520126197.57.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولابراهٌم محمد الرحٌم عبد احمد3174

38.530191514.529.52013717.578.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولشرٌؾ السٌد محمد احمد3175

36.53017.514.51125.518.5128177.58.58819الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولاحمد الوهاب عبد محمد احمد3176

10158.511.53.5151266.510688819الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمود عبده محمد احمد3177

20214.5115.516.5168514.557.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولالحمٌد عبد النحاس محمود اسالم3178

362819.513152819.5132176.57.58919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولحسن احمد محمد احمد امجد3179

33.52918.5157.522.518.5114.5197.589819الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولعربى بدر محمد بالل3180

2321.51914.55.52019.597.515.57.57.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمد محمود حسن محمود حسن3181

201613135181387.512.5799919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمد صبحى منصور حسٌنى3182

2623.513147.521.517.5104.515.5689919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولسعٌد عبدالحمٌد سعٌد سٌؾ3183

3326.5161482219115.516.56.589919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولالحدٌد ابو الحدٌد ابو محمد الرحمن عبد3184

33.525.51915142919.5124167.589919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمد مصطفى ابوالحسن عمر3185

25.5231214.57.52216.598.512.57.589919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولابازٌد على عامر عمر3186

28.522.518.514.513.5281811414.56.58.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولالعال ابو محمد محمود فخرالدٌن3187

32.521131510.525.51710413.56.589919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولالحكٌم عبد الرحمن عبد محمد كرٌم3188

25.5161214.5923.517.5103.511.5689919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمد عبدالحمٌد ابراهٌم محمد3189

35.52516.51513.528.518.511817789919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولحسٌن محمد ابراهٌم محمد3190

13.51965.59.51514.5791179.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولالصؽٌر محمد ابوالحسن محمد3191

35301810.51323.516.5117186.599919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولموسى عبدهللا اشرؾ محمد3192

36241613.51427.520118.514.57.59.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمد على حسن محمد3193

28.519148.5715.51593.513.5699919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولحسن مبارك حماده محمد3194

32.520.514.512.51325.517.510518.589.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولالداٌم عبد محمد محمود محمد3195

29151311122317.510917.579.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولعلى السٌد مصطفى محمد3196
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3326.518.511.511.52318101.51879.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولحسٌن احمد حسٌن محمود3197

2491312.510.52314.5104.5137.59.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمود نفادي الرحمن عبد محمود3198

403019.515153020139.5197.510101020الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولعبدالنعٌم نبٌل عمرو محمود3199

403019.515153020126.5209109919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولسلٌمان محمود محمد محمود3200

26.51714.51112.523.516.597189.5109919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمشالى محمد ابراهٌم احمد مروان3201

17166.5510151379.513.57.599919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولاحمد عبدالحمٌد عبدالنبى هالل3202

3228141410.524.518118.517.58.599919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولعلٌان محمد عبدالظاهر اسماء3203

36.53019.515153019.5135.5206.5109919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمكارى رفعت رامى اٌمى3204

31.5271011.51324.518.5111.513.57109919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولعلى أمٌن محمد آالء3205

32.521.51112112316.5104.51568.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولعلى محمد على بسمله3206

2016.55.57.510.51817771168.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولحسانٌن حجاج محمد بسمله3207

27.5181011.511.52316.59514.578.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمصطفى محمود مبارك دنٌا3208

32.5181513.51225.513.5104.514.56.55.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمد ابوالسعود عبده رقٌه3209

27.52312.55.59.51513.591.5146.559919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولحسن محمد حمدى رنا3210

37.52817.51313.526.517126.516.565.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولحسن منصور احمد روان3211

3226.517.511132417.5117.517.5769919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولنوار عطٌه عماد ساندى3212

33.52815.51012.522.513112.51465.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولالعطا ابو عطٌه اشرؾ سراء3213

3227171112.523.514.511412.5559919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولعبدالحمٌد عطٌه احمد شهد3214

3328.517.51112.523.518120.514.576.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولهللا عبد بخٌت الفتاح عبد شهد3215

31.524.512.57.57.51513.5971275.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولالضٌفى على محمود شٌماء3216

35.528.5173.5811.514106.5186.55.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولهللا رزق جابر شنوده فانسا3217

38302014.51529.519136.516.575.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمد على احمد لمٌس3218

2920.515.588.516.51495.51565.5101020الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمد عبدالحمٌد احمد مرٌم3219

3729.519.513152818.5132.51666.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولاحمد الاله عبد ممدوح مرٌم3220

3428.51913.51326.516.5124.51565.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولفوزى محمد هشام مرٌم3221

2026.517911201598.51365.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولالرجال عبد محمود حسن ملك3222

332819.511112216.5119125.55.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولرزق جابر محمد ملك3223

39.52819.51314271813211.55.599919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمد سعٌد وحٌد ملك3224

3120.516.55.59.5151699125510920الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمد على اشرؾ منه3225

1115.5111451052.57.5659919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولحسانى محمد على هللا منه3226

29.524.5107.5411.51792.517679919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمحمد االمٌر محمد منه3227

363012.51111.522.517118146.589919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولسلٌمان ابو على نسٌم رضا نادٌه3228

3528171112231712018889919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولعلى خمٌس حسان نورهان3229

3325.51011122318109.514.587.59919الؽردقة	اعدادى األساسى للتعلٌم الحرٌة فصولمتولى هللا عبد محمد هاجر3230

2816.51611.5718.5129115.565.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعٌسى بخٌت عادل ابانوب3231

29.524.5181413.527.517116.515.5759918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولشحاته فرح القط نصحى ابانوب3232
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38.53019.51313.526.519.5134207.579918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسلٌمان  فهمى سلٌمان مٌنا ابرام3233

257.512.521.53.5654.54.5559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد سٌد احمد ابراهٌم3234

8.5165.522.54.51044.52.557.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمٌهوب  احمد حمدى ابراهٌم3235

29.527153.558.514948.565.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد محمد حازم احمد3236

3528.517.59.5918.515.5115137.579918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعطٌة احمد حسن احمد3237

126.57910.519.575297.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالعال عبد محمود حسٌن احمد3238

231510.53.547.566211.57.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد خطاب سامى احمد3239

37.53019.514.51529.518.513518789918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعلى محمد صبرى احمد3240

35301714.51327.518.51281176.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالحمٌد عبد السٌد طارق احمد3241

2926.517.57.5512.514.510014.577.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاحمد امٌن ابوزٌد عادل احمد3242

33.53019.514152917.5129.5137.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالؽنى عبد فراج الؽنى عبد احمد3243

16.523.5832510.563.576.58.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاحمد عبدالوهاب محمد احمد3244

1120.5621.53.510.551.5976.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالحمد ابو محمد محمد احمد3245

2026.57.52.51.54116977.57.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالسٌد ابراهٌم اسامه ادم3246

1521.56.50.51.52115677.589918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاحمد حسن احمد ادهم3247

2728133.52.561387466.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالمولى عبد العظٌم عبد محمد ادهم3248

23.52414.52.513.51479.59369918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسالمان الباسط عبد سالمان اسامة3249

36.5301913.514.52818.5132167.569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالرحمن عبد محمد سعٌد اسامة3250

332915812.520.518115.5117.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولحسن مشحت احمد اسالم3251

31.5291710.51222.517.5117.5147.569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد هللا عبد وائل اسالم3252

37301915153018.5134.5177.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعلى ابراهٌم على ولٌد اسالم3253

1315101.501.512.55273.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعلى احمد تونى ٌاسر اسالم3254

25.52820810.518.5181101267.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولروفائٌل سعد فرج اندرو3255

32302013.51326.519.51281267.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد ابراهٌم محمد اٌهاب3256

2424117.57.515189211.558.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولداود وردى جودة اٌوب3257

2425.5151.556.517.588.555.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمنٌب محمد ولٌد أحمد3258

31.528167.51017.5181111066.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعمار على محمد بالل3259

2323.5175.511.5171898.5126.579918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالسالم عبد صالح وائل بالل3260

2623157.57.51514936.553.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعازر عٌاد لطفى بٌتر3261

242616710.517.516.510013.55.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولشمروخ رؤؾ رفعت بٌشوى3262

20257.51671574.5125.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولؼالى ٌوحنا محروس بٌشوى3263

23.521.5144.512.5171591155.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسٌداروس ناشد نشأت بٌشوى3264

2626.519.56.51319.519110.5126.579918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولرضوان حسن السٌد سعد ؼرٌب تامر3265

34.528.519.510.514.52519.512712.5679918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولثابت فتحى مٌالد توماس3266

2928.519.511132419.5120.512.5779918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعبدالملك نجٌب صموٌل جوساب3267

15.5221444.58.511.571.5756.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاحمد حسنى على حسنى3268
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03103.54.5810.531.5254.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد مصطفى محمود حمدى3269

3326.52014.514.52918.512716.56.579918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاحمد رمضان محمد رمضان3270

28.51514.510.56.51712.587.55569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولٌعقوب جمٌل صفوت رون3271ً

3.505000513.530.529918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد هللا خلؾ خالد زٌاد3272

1715124.559.51366.5122.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالعزٌز عبد رمضان زٌن زٌاد3273

3528.518.514.51529.519130.517.5579918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولفتٌانى أحمد جمعة ضٌاء زٌاد3274

26.5261242.56.512.583.51254.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاحمد عبٌد الرؤوؾ عبد زٌاد3275

28.52119.5121022131046559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد ثابت محمد زٌاد3276

11440.51.525.526.5454.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمود احمد محمود احمد سٌؾ3277

96.552461036.5654.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعلى محمود حمدى شهاب3278

24.52912.59122111.598.510.5559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولحامد احمد حسن الرحمن عبد3279

261911.5811.519.513.589.510.5569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالكرٌم عبد القوى عبد الصبور عبد الرحمن عبد3280

30.520.512.512.51022.512.598.5115.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولحسٌن سٌد هانى الرحمن عبد3281

3011561319168113.5539918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالحمٌد عبد المقصود عبد الحمٌد عبد المقصود عبد3282

20.51510.5381112.569.57559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولحامد على عبدالاله عبدالرحمن3283

23.520147101713.5881035.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاسماعٌل صالح احمد عطٌه3284

30.52614611.517.515103105.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمود على احمد على3285

29.51916.5731012.587.59549918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد صالح حسن على3286

9918غغغ0غ0غغغغغالؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالحمورى عمر برهان عمار3287

20.51518.51211.523.51289.5126.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالعاطى عبد محمد شوقى عمار3288

30.516.513581313861254.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولهللا فرج عطا محمد عمار3289

25.59.51422.54.5659.59.554.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولحامد حباشً احمد عمر3290

349918غ37.5123518.5غالؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولأمٌن مصطفً محمود عمر3291

2922.5144.548.515891465.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولابراهٌم معوض وائل عمرو3292

881032.55.51041.510.55.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولفؤاد سمٌر منتصر فٌلوباتٌر3293

113.55.52.53.5610366.5659918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعبدالحمٌد كامل احمد كامل3294

34.52817.515153018.5128.514.56.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالسٌد محمد ثروت كرٌم3295

101514.53.536.55515549918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالسٌد شاكر هشام كرٌم3296

2826.51814.513.52819119.512.56.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولحنا اسحق مدحت كٌرلس3297

2525.517891718.510312.56.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولكامل عزت رومانى كٌرٌاكوس3298

209.511.558.513.515.5701065.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاسعد جرجس ماهر كٌفٌن3299

32.528.51413.51326.517.511916.55.569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسلطان نبٌل رامى لوكاس3300

2327.513971615.59514.55.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاسكاروس سلٌم رمسٌس مارك3301

30.527.515.5991815.5107116.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولجوده راضى روبرت مازن3302

3227.515109.519.515.5109.5186.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعٌاد صلٌب اٌهاب ماٌكل3303

212013.551.56.5107110559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولهللا جاد ابراهٌم الحسن ابو محمد3304
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2122.51543.57.512.578.511559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاسماعٌل نصارى احمد محمد3305

25.520.5154.5711.51183.5156.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد ابوالمجد اسامه محمد3306

291516.57.59.5171188.513.565.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعمر محمد الحسن محمد3307

37.5291912.51325.51512615.56.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمود احمد المدثر محمد3308

331816.51212.524.51510715.576.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالخطٌب بسام باسل بسام محمد3309

26151488161182145.569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولبعٌرى سته ابو بهاء محمد3310

36.523.51912.513.52615.5120.513.56.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمود احمد حربً محمد3311

3529.5187.58.51614112.513.566.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالدٌن نور حسٌن حماده محمد3312

3327198.59.5181511213.566.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمسلم عبدهللا دكتور محمد3313

342518.51213.525.517120116.589918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالكرٌم عبد محمد السٌد رجب محمد3314

22.523.5147.53.5111384857.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسالم عٌد شحاته رشاد محمد3315

22.515.51354.59.512.5737.557.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولابوالمجد سنارى رمضان محمد3316

26.525175.5712.510.591.51757.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولطلحة السٌد صدٌق سعٌد محمد3317

4030201514.529.520139.517579918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالوهاب عبد القادر عبد سعٌد محمد3318

3329.519.512.51022.515119.516.5569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولنوبى صالح سٌد محمد3319

33.529.516.57.59.51715111.510.556.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولجمال فتحى عادل محمد3320

2725.516.598.517.513.510011.55.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولرشٌدى صبرى كرم محمد3321

95573101.530.55559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولفؤاد محمد مصطفى محمد3322

1716.55.583.511.5656.51055.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسٌد حسٌن هانى محمد3323

22.515.514941377212.55.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسعد العابدٌن زٌن الحسن ابو محمود3324

2818.5141310.523.51094126.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالمجٌد عبد محمد السٌد محمود3325

33.521.51812132517115136.569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولشلقامى ابوالفضل الجواد عبد محمود3326

201012.52.53.56755.585.529918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعبدالباسط النوبى عالءالدٌن محمود3327

201515.584.512.54.567.510.55.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسالم رنان الؽنى عبد محمد محمود3328

302517.513132613.511211.55.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسلٌم ٌسٌن على ٌاسٌن محمود3329

2220.51587151082.512.5559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولرزق محمد احمد السٌد احمد مصطفى3330

22.515.5157.5613.51076.5655.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالسواح احمد محمد احمد مصطفى3331

312816.58.510.51915.511012659918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولجمعه حسن مصطفى اشرؾ مصطفى3332

30.516.517.58.5917.510.592.515.565.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمصطفى سلمان محمد مصطفى3333

3527.516.51311.524.512.511616.563.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولبالمٌالد اؼاثون القمص مكارٌوس3334

201.58.56.52.597464.552.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمطاوع محمد محمد احمد مهند3335

2824.51812.51224.512107115.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعبده ماهر اٌمن مٌنا3336

3022.51512122410101.5105.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولبولس عرموس سامح مٌنا3337

25.522.51511.51324.514.510215.555.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولبنٌامٌن حلمى ؼطاس مٌنا3338

3626171012.522.513.511515559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولؼالى فاٌز كمال مٌنا3339

3026.5161213.525.513.5111.511.5569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالمعطى عبد محمد محمد الدٌن نور3340
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201014.57.57.5151574.514.555.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولبطرس ولٌم شنودة هدرا3341

202115.55.51419.515.591.515.5559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولٌعقوب جمٌل سمٌر ٌسى3342

22.524176142016.51001255.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمصطفى الؽنى عٌد احمد ٌوسؾ3343

29.520179.51524.514.5105.51155.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولحسٌن عطٌتو حجازى ٌوسؾ3344

94.552.535.55294.51.539918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولخضرى اللطٌؾ عبد حسام ٌوسؾ3345

241511.543.57.510688559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد شمروخ خالد ٌوسؾ3346

302114.511132416105.516.55.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولتادرس رٌاض سامى ٌوسؾ3347

30.525136.51.5811.58810.55.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولابراهٌم حسن الدٌن صالح شرٌؾ ٌوسؾ3348

32.525.51713.51528.515118.510.55.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد سلٌم ضٌفى ٌوسؾ3349

292619.512152717118.518.56.569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولؼالب عقاب عماد ٌوسؾ3350

36.53018.513.51427.518130.513.56.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاحمد عبدالحمٌد محمد ٌوسؾ3351

33.53018.513.512.52618.5126.513.576.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاحمد فتحى مصطفى ٌوسؾ3352

3629.51914.51428.517.5130.516.55.569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولبسكالس اسكاروس مقار ٌوسؾ3353

27.52816.511.513.5251611311.55.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعبدهللا احمد هانً ٌوسؾ3354

3221.5188122014.510611.5559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولشما هللا عبد صالح هٌثم ٌوسؾ3355

2110.513411151372.58559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولرجب النبى عبد وائل ٌوسؾ3356

25.51814.55.510.516148810.565.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد حامد بدر ولٌد ٌوسؾ3357

28.510.5136.5915.517.58512679918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسالم سٌد سمٌر هانى احالم3358

32.524.51614142817118145.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالنجدى صبح رأفت اروى3359

205.55.555.510.5647.5115.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولنوار ماهر محمد اسراء3360

3015128.511.5201390116.53.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعلى بدرى على اسماء3361

29.517.51513.5922.516100.516.56.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولهللا حمد منصور فرج االء3362

25.515106.58.51514.5801266.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمود الصؽٌر محمد االء3363

2821.51246101182.515659918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسالم العزٌز عبد اشرؾ امانى3364

241510.54.548.511.569.586.529918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولهللا عبد كامل على امٌرة3365

3126189.510.52015.5110.51388.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد احمد عبدهللا احمد امٌره3366

4030201515302014019.589.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولفرج رمزى عاطؾ انجى3367

26913.5841219.58018.56.58.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعوض مرجان ٌوسؾ انجى3368

38301915153020137197.58.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد المجد ابو محمد اٌة3369

362619.513142720128.5197.58.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولرسالن اسماعٌل محمد هانى اٌة3370

3228151414281712016899918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولجوده صدٌق عبدهللا رائد اٌرٌن3371

25.5157.54.56.51111701575.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولزخاري صدقً انور بارثٌنا3372

2771481321158416.585.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالؽنى عبد محمد عربى بسمله3373

28.59.5101013.523.51687.5106.57.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسعد محمد عمرو بسمله3374

2515105381169116.519918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسلٌم امٌن احمد بسمه3375

2817.513.56.52.5914.582.5975.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالدٌن عصام محمد حاتم بسنت3376
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2210.513235656.512.5559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاللٌثى ٌوسؾ سمٌر حسام بسنت3377

35.5302013.51528.519.5133.516.5759918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولناصؾ رفعت ماٌكل بٌتى3378

38302013.51528.518134.5177.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد الوهاب عبد حامد على جاسمٌن3379

29.526.516.512.51224.51411118659918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالشهٌد عبد ٌسى جرجس جاسٌكا3380

34.53016.514152919.5129.516759918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاسكاروس ٌونان نعٌم جاسٌكا3381

32.5161256.511.5158711.5559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولابراهٌم رٌاض بدٌع هانى جاسٌكا3382

36.5302014.51529.52013616.575.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولفوزى محمد اشرؾ جنى3383

201513.546105.56414.56.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولابراهٌم بشٌر عمر جنى3384

37.5281615153017.5129166.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولبندرى لوكاس شنوده جولٌا3385

36.524.516.513.514.52817122.5176.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولجاد عزت رزٌقى جولٌانا3386

24.515104.56.51111.5721465.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولملك ابراهٌم عاطؾ جومانا3387

231013.53.547.514.568.597.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالستار عبد المنصؾ عبد تامر جومانه3388

2115.5123.558.51673176.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولتكٌل ؼالً نعٌم بهاء جونٌر3389

33.529.518.513142717.512617869918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولجادهللا كرومل سامح مٌري جٌسى3390

382920151530201372079.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولحسٌن على احمد حبٌبة3391

38302014.51529.519.513718.58.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولفرؼلى محمد اشرؾ حبٌبة3392

312818.5731017104.516.57.569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد سٌد حمدى حبٌبة3393

26.51914.58101812.590.517.56.559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولهالل محمد منتصر حبٌبة3394

2915102.51.54106812759918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالسٌد الفتاح عبد منصور حبٌبة3395

2615.510224762.510.5769918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاحمد خلؾ السٌد حربى حنٌن3396

15321.50.524268559918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولابوالمجد المدثر محمد حنٌن3397

24.59.57.52244.550146.569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعبدالحكٌم جوده محمد حنٌن3398

38281711.51122.517122.5187.579918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالدٌن نور الحمٌد عبد محمد حنٌن3399

34.52317.512.51325.56.510715769918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولحسٌن محمد هانى حٌاة3400

125264.510.53.5333.5619918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصوللوز صبرى ممدوح دوالجى3401

3421159.52.51258714.58.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولابوزٌد عباده على رحمه3402

311612.56.5612.51183977.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد حمدى محمد رحمه3403

40292014.51529.520138.5188.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولخضر عبدالعزٌز منصور محمد رحمه3404

37.521.5201515301912816.5789918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولفؤاد محمود هانً رحمه3405

31181312921129515.576.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولشعبان على الكرٌم عبد رقٌه3406

209.561.512.54.542.56.563.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولحسن احمد رمضان رنا3407

3629201513.528.520133.517.58.589918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولفهٌم مرٌد رومانى رولٌن3408

20153.51.523.544610.553.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمود الرؤوؾ عبد رافت روٌدا3409

29.519147181080.514759918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالفتاح عبد زكى جمال رضا رٌتاج3410

382718.512.513.52619128.516.57.589918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاحمد رفعت اسعد ساره3411

16.518104.526.53544.557.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحارب صبحى منصور ساره3412
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32201465.511.57.5851676.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاحمد سعد احمد سجده3413

3429191010.520.516.5119197.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعبداللطٌؾ محمود عبداللطٌؾ سلسبٌل3414

201616.56.54.51110.57418799918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعثمان محمود الشافً عبد اٌمن سلمى3415

343019.515153018131.5207.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولفرحات على محمد عماد سلمى3416

31.5301915142916125.516.57.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالدراجٌنى حامد السٌد حامد سلوى3417

36.52919.51414281913218.57.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصوللطٌؾ عبدالحلٌم احمد سما3418

282618.512.51325.51811617899918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولجادو احمد السٌد سما3419

31.5262014142819.512518.56.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاحمد محمد سٌد محمد سما3420

332718.513.51528.51912618.57.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالعزٌز عبد الحسٌنى سامى سندس3421

343019.515153019132.519.58.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد ابراهٌم المنعم عبد سندس3422

29.52617.511.5819.517109.51888.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمعوض همام محمود سهام3423

29.523.519.51312.525.517.5115.516799918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسولاير ودٌع ٌنى سوسنا3424

27181810.54.515149213.56.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعلى حادى سٌد شكران3425

2593.5347751.520699918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولابوزٌد السٌد قرنى وجٌه شهد3426

332815.511.57.51916111.517.5999918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالنعٌم عبد محمد ساعى هوارى شٌماء3427

28201911.51021.514.510317799918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعنٌزات مصطفى محمود فادٌه3428

3225.519.51514.529.517.512415899918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاحمد عبدالحمٌد امٌن فرح3429

33181912.5719.516105.516899918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولفلتاؤس شحاته مملوك شحاته فٌونا3430

3025.518128.520.516.5110.514799918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولفارس نعٌم فارس كاتى3431

3327.516.511.512.5241811915.5899918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصوللبٌب عزت عصام كارن3432

21.519.510.57.511.5191181.5178.58.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحارب فتحً عماد كرمٌنا3433

34.523.515.511.512.52414.511212799918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعبدالراضى محمد سهرى كرٌمه3434

33815.5612181084.5199.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولهللا عطا فؤاد نبٌل كٌرمٌنا3435

34.527.51815153019.5129.519899918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعطٌه اٌوب رضا مادونا3436

3630191515302013519.599.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولشحاتة شهدى قدٌس مادونا3437

2416.514.58.51119.51084.51678.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعوض مراد اسامه مارتٌنا3438

26.51514.58.511.520108614.56.589918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولواصؾ باسخرون فادى مارتٌنا3439

26.518117916677.513.568.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعوض مراد اسامه مارٌنا3440

2926.511.510.51020.512.510010.567.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمرزوق رفعت نسٌم مارٌنا3441

10.521.5110.5616.57.557758.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولقدٌس طنٌوس ناجى مارٌهام3442

38291815153017.5132.518.59.58.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولهنرى عطاهللا اسامه ماٌا3443

12163.51.512.54386569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولٌوسؾ امٌن اٌمن مرٌم3444

3527.513.51414.528.512.511718.57.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولجادهللا قزمان بشرى مرٌم3445

3829.51715153017131.517.58.58.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولؼالى فاٌز شوقى مرٌم3446

36.527.56512.517.51097.514.589.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمبارك عثمان على مرٌم3447

3928.519.51515302013710.578.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولحسن محمد ابراهٌم محمد مرٌم3448
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3627.52015153017.5131198.589918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولهللا عبٌد حلمى محمد مرٌم3449

33.529.5171514.529.517.512716.56.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعبدالحمٌد سلٌمان محمد مرٌم3450

33.5291412.512.52518119.517.56.57.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالخولً شلبً علً ممدوح مرٌم3451

2919.517.56915109113.55.57.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولاللطٌؾ عبد ابوالوفا رمضان ملك3452

212019.569151085.5155.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعلى الرب جاد الرحٌم عبد ملك3453

21.51618.50.588.53.5688769918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولبكر ابو على مصطفى ملك3454

39302015153019.5138.518899918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولزاهر حسنً محمد هللا منة3455

23.52416.55.59.51511.590.511.56.579918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولسعد رضا محمد هللا منة3456

3830201515302013819899918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعلى عطٌتو عادل منة3457

383020151530201382099.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولخلٌفه عباس مصطفى منة3458

22.511.51337.510.51067.511.57.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولبعرورة على ؼرٌب على منه3459

39.5302015153020139.516.57.5109918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالمالك عبد محروس عٌد مهرائٌل3460

3924187.51017.515.511416.57.5109918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولٌس ابراهٌم عٌد مى3461

40302015153020140198109918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمود معوض محمد مى3462

222216109.519.510.59013.55.58.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمود سعد محمود مى3463

24161099.518.51078.513.5669918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد صبرى محمد وائل مى3464

26301713.510.52412.5109.517.5889918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولابوالعزاٌم ماضى عمرالفاروق مؤمن مٌاده3465

30261811.51122.519115.51689.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالطاهر محمد محسن مٌار3466

1766.51.5910.56461067.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالعلٌم عبد احمد هانى مٌار3467

26.51815.59.51019.513.593127.589918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولذكى عزمى عادل مٌرنا3468

3823.518.512.51325.515.512112799918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولحامد حسن جامع ندا3469

33.53019.513.51326.518.512816.588.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولصالح مصلح حسٌن محمد ندا3470

25.530104.57.5121087.5875.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحسن فوزي حسام نداء3471

23156.5448658.597.55.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعبدالرحمن الدسوقى ابراهٌم محمود نعٌمه3472

2626.5147.54.512785.5167.569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعامر محمد ابراهٌم هاشم نور3473

33.52819.513.51225.519.512618.5999918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد العراقى محمد نورا3474

27.526.5125.55.51112.589.51477.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولهللا عبد محمد ولٌد نورا3475

1724.56.563910.567.5157.56.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمد حمد صابر نوران3476

37.5301813.51528.519.5133.518.58.58.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالنوبى عبدالؽنى عبدالتواب نوران3477

382917.514.51529.519.5133.5187.58.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولابوزٌد احمد ابوزٌد نورهان3478

36.52919.512.513.5261812916.57.59.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولدسوقى مجدى عالء نٌجار3479

11.5194.541.55.56.54711.577.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمحمود محمد محمود هاجر3480

26.52916.514.513.52816.5116.516.579.59918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولهللا عبد حلمى رمضان هنا3481

2526.513.511.512.5241810717.57.569918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولابراهٌم فكري سامً وفاء3482

3324.514128.520.51310516789918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعطٌه فاروق حسام ٌارا3483

3329208.512.5211712016.5989918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولخلٌل بكرى محمود ٌارا3484
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2220.512.562.58.51275.5176.579918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولالحمد ابو سعد محمد ٌاسمٌن3485

333016791613.5108.5207.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولعامر محمد ابراهٌم هاشم ٌاسمٌن3486

36.5301914.51529.519.5134.5199.599918الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم كامل مصطفى الزعٌم فصولمكسٌموس منقرٌوس عادل ٌوانا3487

3121101141514.591.5186.55101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولموسى محمد عاصم احمد3488

352015.515122714111.520105101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمحمد على محمد عالء احمد3489

37.526.513.510112114112.5185.55101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولجاد عبدالشكور عمرو احمد3490

36.516128.59.5181496.51265.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمحمد علٌان خضارى كمال احمد3491

37.52617.512.51426.518.51261666.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولنعمانى السٌد محمد احمد3492

34.522.5121110.521.514104.513.567101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمحمد على احمد اسالم3493

28.5261810.51121.51110511.56.55101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولعبدالرحمن احمد فضل الحسن3494

33191473.510.51389.51162.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمحمود محمد محمود اٌاد3495

2912.566.55.5121069.51573101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولاحمد محمد الشاذلى زٌاد3496

37.526.517.511.51324.516.5122.5176.56101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولاحمد عبدالحافظ عبدالوارث طارق زٌاد3497

3325.5147.5916.512.5101.511.56.55.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمحمد عبده كمال عماد عبدالرحمن3498

2923.51173.510.51185155.54101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولابراهٌم فاوى احمد محمد عبدالرحمن3499

3528.52014142817.512914.56.55101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولسلٌم محمد على عمار3500

38.5302014.51529.518.5136.516.56.56.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولاسحق مسعود عٌاد منٌر فادى3501

10122.52.535.53.533.5105.53101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولبرعى محمود عبدالراضى فارس3502

281711.58.5816.510831565101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولدكرورى مرسى فتحى محمد فتحى3503

31.527.5201414281312010.56.57.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمحمد سٌد محمد كرٌم3504

2416.52011.53.5151287.512.56.57.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولعلى رمضان على مازن3505

38.530201514.529.517.5135.512.567.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولالشٌن ابراهٌم السٌد ابراهٌم محمد3506

38.5302015153019137.517.58.58101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولحسٌن محمد رجب محمد3507

36252013.511.5251612216.55.57101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولموسى محمد عاصم محمد3508

131718117.518.54.57112.556.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولعبدالرازق محمد عبدالرازق محمد3509

35262012.511.5247.5112.513.558101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولابراهٌم داكر جمعه عمرو محمد3510

302819.51311.524.51311512.557101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولعبدالمجٌد عبدالرحٌم ماجد محمد3511

12201714.59.5243.576.51666.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولاحمد مجاهد احمد مصطفى3512

363020151530151312087.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولاحمد فؤاد محمد معاذ3513

27.526201412.526.51011012.557.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمنصور رزق منصور رزق مٌنا3514

29.5231913.512.52614111.517.559101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمنصور عزٌز نروز ماجد مٌنا3515

15.51617.51181911.579.51057.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولالسٌد صوفى محمد سٌد نور3516

2915174.559.51282.51256.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولعبداللطٌؾ عبدالراضى وائل ولٌد3517

3628.51911.514.52615.512515.56.57.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولقطنى ماهر على ٌوسؾ3518

29.52519.51413271411515.567.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولالقزاز شعبان جامع مصطفى ٌوسؾ3519

27.510.5165.5712.51177.51364101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولالعبد عبادى سعٌد احمد اسراء3520
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271513.554911.5761363.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولعبدهللا خلؾ كمال اٌرٌن3521

23.5612781511.568763101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولحسٌن احمد رجب حبٌبه3522

38.5302014.51529.51913718.565.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولالسطوحى عبدالنبى محمد حنٌن3523

37.52319.510.51323.519122.516.56.53.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولعبدهللا على محمد ٌاسر حنٌن3524

201515.544810.56912.565101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمحمد مدبولى عبدالفتاح دالٌا3525

27.516136.58.5151081.51075101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولعبدالعظٌم مأمون سٌد رقٌه3526

35.52119.56131918.5113.51073.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولصدقى حربى رومانى رونا3527

21.5156.52.524.57.5551253101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمحمد عباس محمد زهراء3528

26.521.511.573.510.511.581.514.565101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولعبدالعظٌم مأمون ماجد زٌنب3529

37.5302015153019.513718.56.56101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولعٌسى محمود رمضان ساره3530

32.528.516.510.51222.514.5114.51665101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولعبداللطٌؾ عبدالراضى وائل سلمى3531

25.515131.545.576610.552.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمزٌد حسن سلمى سٌنا3532

39.5302015153020139.518.576.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمحمد عبدالشكور حماده شهد3533

37.530201513.528.519.5135.518.555101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولعلى ابراهٌم فنجرى عبٌر3534

271516.57.5815.510.584.5176.57.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولخلٌل عبدالهادى عبدالاله فاطمه3535

39.5302015153020139.518.56.57.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمحمود سمان محمود فاطمه3536

37.5231712.51527.511.5116.51487101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولابراهٌم ٌونان هنى فٌفٌان3537

382819.515153015130.51987.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولالبرماوى السٌد محمد محمد كنزى3538

33.5271913.514.52810.51181088101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولاندراوس مشرؾ عزٌز عادل لمٌس3539

33.527201413.527.513.5121.5138.57.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولاحمد محمد ابراهٌم مرٌم3540

383019.515153019.5137147.57101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولرستم ابوالمجد اشرؾ مرٌم3541

251916712.519.53.5838.575101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولخٌر نادر جرجس مرٌم3542

28.523.5178.59.51811.598.51688101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولمحمد على محمد مرٌم3543

29.51715.5710.517.51089.511.585101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولابراهٌم ابوالمجد عطٌتو ناصر مرٌم3544

242216.512122412.59910.58.57.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولعزام على محمد فاروق عثمان هللا منه3545

383019.51514.529.519.5136.5207.56.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولشلبى ضحا محمود خٌرى نادٌه3546

403020151530201402099.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولقاسم صابر محسن ندى3547

2415.56.54.510.5155.566.575.56101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولشفٌق ارمانٌوس بولس نسمه3548

403019.515153020139.517.58.56101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولرمضان احمد عبدالنبى نورهان3549

38.5281914142816.513016.58.57.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولاحمد سعٌد عنتر نورهان3550

372919.514152920134.518.588.5101019الؽردقةاألساسى للتعلٌم االعدادٌة الشباب فصولحسانٌن عسر بشٌر حسانى وفاء3551

3120.5135.51116.5139414.5539918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولالسالم عبد الموجود عبد حسن احمد3552

24.52812.53.51.5577713759918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولحسن محمود رمضان احمد3553

202812.55.538.547310559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولشلبى فراج شلبى احمد3554

14175.55.52.58549.596.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولهللا عوض صابر عازم عاطؾ احمد3555

31.52613.511415109612.5759918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولابراهٌم احمد الرازق عبد الرحمن عبد احمد3556
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37.523.517.514.514.52911.511914.55.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولعبدالحمٌد الحسٌنى احمد محمد احمد3557

39301714.51529.518.513412.555.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولخضر السٌد السٌد محمد احمد3558

3525201514.529.520129.518.58109918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولمحمد رافت محمد احمد3559

3930201514.529.519.513813.57.55.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولعٌسى شاكر اٌهاب جورج3560

262113.565.511.510.582.596.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولالدٌب سعٌد عطٌه همام حازم3561

28.5271156.511.51088105.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولحسن على الحمٌد عبد الناصر عبد خالد3562

22231073.510.5570.58.5739918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولاحمد حسٌن احمد محمود طارق3563

21.523.51073.510.56.572136.53.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولحسن محمد شاذلى على3564

32.528.514.51482211108.5146.539918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولمحمد احمد ناصر على3565

34.524.51811.58.52017114156.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولاسماعٌل ٌحًٌ ٌاسر عمار3566

23.524.515.510.58.5191092.514.5759918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولعبدالفضٌل عالم قناوى عمر3567

75.53.51.51.533226.53.53.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولالشهٌد عبد ادٌب ٌوسؾ فادى3568

252010.52.535.510711252.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولسعٌد رزق كمال كٌرلس3569

27.59.55.51.52.54652.510.552.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولعنانى رجب السٌد محمد3570

2915.516.51314.527.516.510514.55.52.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولعبدالرازق محمد اٌمن محمد3571

3116.516.51213251510414.5739918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولماجد الوهاب عبد حمدى محمد3572

26.5157.53.536.510.56610649918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولابوالمجد سٌد خالد محمد3573

11185.53.52.561050.512.56.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولفاضل احمد الحمٌد عبد محمد3574

2017.562.546.510.560.510749918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولهللا حمد هللا عبد على محمد3575

2523.513.58.511.5201193146.529918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولالراضى عبد سلٌم ٌوسؾ محمد3576

24151164.510.510.57115.57.52.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولالكرٌم جاد احمد محمد رجب محمود3577

2015.552243.54886.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولصبرة حسٌن عبدالباسط مروان3578

291610127.519.51589.516.5959918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولعصر حسن احمد مصطفى3579

282410.53251077.513.5549918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولاالمٌر السٌد حسن عصام ٌوسؾ3580

26194.53.53.571167.515.5739918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولجاد عٌاد اشرؾ استٌر3581

21.518.55.546.510.5126811759918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولقاسم عٌد السٌد اسماء3582

30.525.510.56.510.51711.59517.5759918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولاٌوب فلٌم رسمى اصاله3583

35302015153018.5133.515.5789918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولزٌد ابو محمد عبٌد اٌه3584

37301915153018.5134.516.5759918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولإبراهٌم إبراهٌم حمدان محمد آالء3585

3220.51712142613.510916.5779918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولأحمد ناصر السٌد بسمله3586

3730201314.527.519.513418.58.56.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولتوفٌق فتحى ولٌد جمانه3587

30.517.511.5312.515.5108517.57.57.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولاحمد مبارك سعد عبٌد حبٌبة3588

35.52919.515153018132207.59.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولمحمد عادل محمد حبٌبه3589

28.51510412161180.5166.55.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولاحمد حمٌد صالح دعاء3590

3525.517.51514.529.517124.516.55.589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولزخارى كرلس رزٌقى رانٌا3591

20.510108.58.5175.563136.569918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولعطٌة عبده عبدالرحٌم رحمه3592
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23.515106.511.518773.5145.569918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولؼرٌب قرنى رمضان سارة3593

33.5281814.513.52817124.515.5789918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولاٌوب نٌروز نشات سلفانا3594

37292015153019.5135.516.577.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولابراهٌم محمود ربٌع سلمى3595

31.5271310.51323.51410916.55.589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولعلى سلٌمان على سلمى3596

37.52715.510.51323.515.511916.5589918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولمحمد هالب محمد سندس3597

3429.517.514152916.5126.51577.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولٌسى فخرى فوزى مجدى سهٌر3598

342716.5712.519.51511216.5869918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولعلى فكرى على شمس3599

403020151530201402076.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولمحمد محمد الضبع خالد شهد3600

2518.5132.51.5414.5751173.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولمحمد عادل سعٌد شٌماء3601

3122.517.513122516.5112.5166.53.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولالجلٌل عبد محمد موسى صابرٌن3602

34.522.51914122618.5120.514.5859918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولمحمد النجار عبدالعزٌز عبٌر3603

9612.51125.535865.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولمحمد الفضٌل عبد حمدى عال3604

341517.514152916111.514.56.52.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولالحمٌد عبد الحمد ابو الدٌن عماد قوارٌر3605

31.51515.59.58.518159515.56.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولابراهٌم بالمون خٌر كرمٌنا3606

45.56.511.52.5523.57559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولالخطٌب جعفر جمعه كرٌمان3607

3522.518.51414.528.519123.51976.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولجودة زخارى نظٌم هالل مارٌنا3608

36281814.514.5291812911769918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولالشافعى ابوالقاسم احمد مرٌم3609

3417157101714.597.514659918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولصادق مورٌس اسحق مرٌم3610

31.52517991817108.514.565.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولمحمد الرازق عبد محمود اشرؾ مرٌم3611

2918.5164.548.51587125.559918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولاحمد محمد منتصر مٌادة3612

3725.518.51214.526.518125.5156.569918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولزناتى تؽٌان المجد ابو ٌاسر ندى3613

35.5291414132719124.5196.57.59918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولاحمد على محمد الستار عبد ٌاسمٌن3614

39291913.51427.518.513318989918الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم فؤاد محمود الطٌار فصولتوفٌق فتحى ولٌد ٌاسمٌنا3615

37.5302015153020137.51878.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحسٌن ابراهٌم احمد ابراهٌم3616

38.5291914.514.52920135.51859101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولسعٌد محمد احمد اشرؾ احمد3617

36301814.51327.519.5131185.59.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعبدالوهاب بصرى بدرى احمد3618

33.529171512.527.5181251769101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولأحمد  جرٌو رشٌدى حجاجى احمد3619

1315149.510.52017.579.5768101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد احمد حمدهللا احمد3620

25.53010.510.51020.517103.51068.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولؼنٌم محمد شبل رجب احمد3621

2728101392218.5105.510.557.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولفالح محمد بدٌر صابر احمد3622

14.526.54811.519.515.5801057101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولضمرانً حسٌن عبدالؽنى صالح احمد3623

342915.514142819.512613.558101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحسٌن محمد عبدالجواد عبدالمنعم احمد3624

393020151530201391878.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعبدالباري عبدالعاطى عبدهللا عزالدٌن احمد3625

2128.55.512132517971168.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولابراهٌم خلٌفة احمد عمرو احمد3626

20157.59.51.5111568.512.558.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد سلٌمان جمعه محمود احمد3627

30410137.520.51680.51272101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعبدالعزٌز محمد هانى احمد3628
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33301815153019.5130.517.56.58.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولسالم عبدالرشٌد احمد ادم3629

6192.583111654.5556101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد على بدوى ادهم3630

28.530141311.524.519.5116.51158101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمترى سامى فاٌز مجدى استٌؾ3631

36.53018.515132819.5132.514.578.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولقلدس نعٌم خلٌل امٌر3632

6.522.54.541.55.54.543.51267101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصوللوندى جرس هالل امٌر3633

272617.57.57.5151499.56.568101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولقاعود محمد عزالدٌن اٌهاب3634

312816119.520.517112.5165.57101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولسامى فاٌز صبحى تونى3635

23.521.5129.5918.512.58811.555.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولسدراك ناشد فكرى جمال3636

27.51915812201596.51456.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمتري سامً ثابت سمٌر جورج3637

332718.5812.520.51711613.56.57101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعوض هللا فتح محب احمد حازم3638

34.5292014.514.52918.5131185.57101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحسٌن ابراهٌم احمد حمزه3639

3428201514.529.518.513017.55.57101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاحمد محمد محمود احمد الولٌد بن خالد3640

372819.514.51529.519133196.57101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد حسٌن حماده خالد3641

3127.5191213.525.51611918.56.58.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولإسماعٌل محمد اسماعٌل مصطفى خالد3642

38.53019.515153020138196.58101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحسن محمد علً محمد رمضان3643

28.5271610.51020.512.5104.516.578101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولبدري  محمد حسن عرفة زٌاد3644

3325.517.512.512.52516.5117.513.57.56101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمود مقبول صابر سامح3645

31.52818.5139221711710.577.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعزٌز رسمى عبده ستٌفن3646

37.5302015153019136.51868101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولجودة محمد منشاوى على سفٌان3647

10.52615.5810.518.51383.512.556.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولأحمد مصطفً سمٌر مصطفً سمٌر3648

34.528.51812142618.5125.5185.57101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولنصر احمد نصر عاطؾ3649

23.5301010.51121.51095137.55101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد محمود صالح محمد الرحمن عبد3650

15.528.5778151177146.56.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولربه عبد محمد الحسن هللا عبد محمد هللا عبد3651

22.517.5781.59.51369.5136.56.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحسن محمد عبدهللا محمد هللا عبد3652

31.525.515.513.57.52117.511115.576.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحسٌن محمد سمان عبدالرحمن3653

37.5302014.51529.51913616.56.58.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولأحمد عبدالباسط سعد عادل عبدالرحمن3654

39.530201513.528.518.5136.5156.59101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد بشٌر فهٌم فاروق عبدالرحمن3655

262911.51211313.59311.578101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولطة احمد عطا ممدوح عبدالرحمن3656

1625.51072.59.513.574.51057.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاحمد على شرٌؾ عبدهللا3657

2129.51392.511.517.592.510.577.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعبدالحكٌم ابوبكر عبدالحكٌم عبدهللا3658

343017.514.512.52718.512716.577.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمود حسٌن محمد عطٌتو عبدهللا3659

30.5301811.58.52016.5115166.58101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحموده كامل ماهر كامل عبدهللا3660

31.53015.51282018.5115.515.569101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمصطفً احمد عبدالصبور محمد عبدهللا3661

27.52915.512.510.52318113125.58.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد على احمد على3662

34.53019.51413.527.519130.515.578.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولجالل فرؼلى جالل رافت على3663

6271210.54.515157535.57.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعلى ابراهٌم ناصر على3664
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34.529191514.529.518.5130.51277101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولبرعى محمود رجب عمار3665

14261012.5416.514.581865.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعبدالكامل على اٌمن فهد3666

312616.51414.528.517.5119.51355101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولسلٌم عبدالسالم فوزي محمد فوزى3667

11.57.577.510.518115510.555.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولدعبس السٌد رمضان كرٌم3668

251513.55.57.5131076.510.556101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولالبنى السالم عبد محى البارى عبد كرٌم3669

11251.534.5628.51257.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولالشرٌؾ ادم الماضى مجدى كرٌم3670

201515.56.59.5161278.513.578101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولكامل ممدوح نصرالدٌن كرٌم3671

24.51516.589.517.51588.515.57.57.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولأحمد ماهر محمد هشام كرٌم3672

312312.514.51327.517.5111.517.56.57.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعبده جوٌد اشرؾ كٌرلس3673

3622.518.514.51529.519.51261477.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولدواد اسحاق عاطؾ وائل كٌرلس3674

382920151530201371878101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولموسى عوض احمد لؤى3675

3629181514.529.519131.51568101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولبخٌت مفٌد عماد مارتن3676

25.5211212132514.59814.578.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولقدٌس ظرٌؾ اشعٌاء مارٌو3677

3523.52014.512.52719124.5157.57.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولسعدان سمعان كرٌم مارٌو3678

38.52719.5151328181311678.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد عبدهللا صابر هللا عبد احمد محمد3679

111511.54.54.5915.562133.58101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولابراهٌم محمد احمد محمد3680

281912.579.516.514.590.515.55.57.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولجالل حفنى رمضان محمد3681

3018.51810122216.510516.577.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاللبان محمد مصطفى سعد محمد3682

4.51514.54.54.59145712.53.56101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعطٌة هللا عطٌت شاذلى محمد3683

33.522.514.510.513.52415109.518.577101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولرى محمد شرقاوى محمد3684

3321.51510.51323.515.5108.514.567101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد السٌد محمد صالح محمد3685

3525.514.51314.527.516.51191767.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولراوى محمد صالح محمد3686

25.51912812201389.51166.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعلى عبدالمقصود على محمد3687

2822.511.5781510.587.513.56.56101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولهللا وهب احمد عٌسى محمد3688

918.51018.59.51158102.56.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولالسٌد محمد محمود محمد3689

2920.513781510.58816.566.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاحمد سٌد محمود محمد محمود محمد3690

272015.59.5918.5159611.555.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولإبراهٌم حسن سعدالدٌن محً محمد3691

202215.56.51117.514.589.514.556.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولسٌد نبٌل ممدوح محمد3692

33.52619.513.51427.516122.51357.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولسالم النجا أبو ابراهٌم وجٌه محمد3693

34.522209.514.52417117.51357.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولقشطه المطلب عبد الٌمانً العماٌم ابو اشرؾ محمود3694

29.522.5188.514.523161091258101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولسعد السٌد محمود السٌد محمود3695

8.56.5104.52.575.537.5554101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحسن محمود حسن عمر محمود3696

2319.515910.519.512.589.51366101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمرعى سلٌمان عوٌض محمود3697

341815811.519.514.510113.565.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد هللا عوض أنور مرتضى3698

37.522.5189132216.5116.51566.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمود حمدان حسن محمد مروان3699

201713.56.58.5151580.514.56.56101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولهللا حسب على موسى علً مسعد3700
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16.5221679.516.513.584.515.566101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولؼوٌل صابر شعبان مصطفى3701

372819.515142919.5133167.55101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعلى طه محمد مصطفى3702

3928201414.528.519.5135155.55101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد امٌن كمال محمد مصطفى3703

212315.511.53.5151690.510.565101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولشهاب شحاته رفعت كمٌل مفٌد3704

35.5272015102518.512617.576.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد على ٌوسؾ حماده منتصر3705

38292015153019.5136.517.566.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمرزة محمد صالح احمد مهاد3706

36.5282011.510.52219125.51966.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولأحمد محمد فاٌز فراج هانى3707

24.527.51831415.589.51657101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعلى حسٌن ابوسٌفان ولٌد3708

35282014142817.5128.518.577101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد حمدهللا عبدالمطلب عبدالواحد ٌاسٌن3709

27.5191710.5515.517.596.51555.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولطاٌع محمد ابوالحجاج ٌوسؾ3710

9.51811.57.5310.512.56211.55.55.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد ابراهٌم اشرؾ ٌوسؾ3711

5.517127.510.51814.567954.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمود ربه عبد امٌن ٌوسؾ3712

342820141327191281153.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولبكري حمادة مصطفى جمال ٌوسؾ3713

122016.533616.57111.564101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولسٌد خلؾ سنوسى رمضان ٌوسؾ3714

35292012.513.526191291455101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولالتهامى صبرى طارق ٌوسؾ3715

35262010132315.5119.516.566.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعلى أحمد على ٌوسؾ3716

121816.52.579.514.570.58.53.56101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمود محمد على ٌوسؾ3717

20.521.5172.55.5813.580.5135.57101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمود على محمود ٌوسؾ3718

14.516523.55.512534.55.57101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحنا سعٌد مٌخائٌل ٌوسؾ3719

2725.511.510.57.51814.596.512.556101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولفؤاد احمد فوزى ثابت اسراء3720

101020غغغ0غ0غغغغغالؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد جمال محمود اسراء3721

23.571031.54.55.550.58.573.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولبسٌونى جمعة صبرى اسماء3722

403015.511.51223.5181271988101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاحمد تامر محمود اسماء3723

36302014132719.5132.51465.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولراضى عبدالمقصود صبحى ممدوح االء3724

32.52817.512.51426.519.5124156.57101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحسن احمد منصور الزهراء3725

24.523.511.5123.515.519.594.513.55.56.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعلً عمر محمود شرقاوى امل3726

3428201513282013014.565.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعبدالعظٌم على شرٌؾ امٌره3727

24.5271098171492.51076.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولإبراهٌم اسحاق مجدى اٌمن انجى3728

332918.514.514.52919128.5186.56101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعلً  احمد محمود جمعه اٌمان3729

34.5301814.513.52819129.51866101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمصطفً محمود محمد محمود اٌه3730

36.53016.514.51529.518.513118.56.57101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولالسٌد محمد مدحت إسراء3731

6040112.513.57.53.51101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولالخالق عبد صادق فاروق احمد بسمله3732

32.53019.514.51428.519129.51966.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولشحاته رزق السٌد اسامه بسمله3733

202111.59.51120.515.588.51466101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولبربري حامد عبدالقادر احمد بسمه3734

3327.512.51112.523.518114.5106.56.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمجلع عشم رومانى جسٌكا3735

23.51710.53.52.5610676.555.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولنجم احمد عبدالسالم مسعد جنات3736



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

34.5291814.51529.51913019.595.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولادٌب الضبع رومانى جومانا3737

36.5292014.51529.519.5134.516.586.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولالضلع المجٌد عبد محمد عمرو حبٌبة3738

31.5221410.5919.514101145.55101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعبدالرحمن عبدالمحسن احمد حبٌبه3739

16843.50.543357.552.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولرمضان محمد أٌمن حبٌبه3740

12.555.5213329633101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولبندارى محمد بندارى حبٌبه3741

101020غغغ0غ0غغغغغالؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحسن محمد جمال محمود حبٌبه3742

343019.514.51529.5191321765101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولشحاته رزق السٌد اسامه حنٌن3743

32281815142915.5122.513.555101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولالسٌد مصطفى عبدالحمٌد اشرؾ حنٌن3744

1245.52794.5358.51.52.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاحمد مبارك سٌد حنٌن3745

2020.511.51492311.586.512.56.55101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد الحمٌد عبد محمد حنٌن3746

22.521.57.510.5717.5107914.56.52101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولخلٌل الوفا ابو على دنٌا3747

15.515.51042611.558.517.55.51.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولالسٌد العابدٌن زٌن رجب رحاب3748

32.5281814.51428.516.5123.51875101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولسٌد احمد فتحى اسامه رحمه3749

312215.5139.522.5161071973.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمهران بدوى محمود انور رحمه3750

28302015153020128167.56101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد سلٌمان ؼالب سامح رحمه3751

27.527.51712.51325.513.5111126.56101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولرجب مصطفى بدٌر مصطفى رحمه3752

2119107.53.51110711155101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد على حسن رضوى3753

38292012122419130167.55.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمصطفً محمود محمد سمٌر رقٌه3754

3828201314.527.519132.516.57.55.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحسان سعد الفتاح عبد تامر رندا3755

33.517165.5712.512.591.515.584101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولسلٌمان محمد عبدالحمٌد روان3756

28.519.513.53146.57210.57.54101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولٌونس حمٌد عرفه روان3757

34.528.518.55.5914.518.5114.517.57.53101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعبدالسالم محمود احمد أشرؾ روضه3758

40302014.51428.519137.5197.55101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمود زٌد ابو عمرو رٌم3759

37.5251910.514.52518124.51675101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولابراهٌم محمد محمد السٌد سارة3760

34.51512.564.510.51082.5115.54101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحسن عبدهللا خالد سارة3761

29562.52.557527.56.53.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحسن محمود عبدالسالم ساره3762

3526.519.514.514.5291912914.575.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولابراهٌم ٌونس منصور عاطؾ سلمى3763

37.529.519.51414.528.51913417.576101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعلً محمد جمال محمد سلمى3764

36.525171111.522.517.5118.51765101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعبدالرحمن ابراهٌم محمد اٌمن سما3765

383020151530201381876.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولابوبكر سعد رجب سندس3766

3419.5116.58.5151594.5146.55101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولجاد عباس محمد سلٌم سها3767

4026.519.51314.527.520133.5157.55101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعلى محمد على سها3768

402118.511.511.52319.51221386101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولالبسٌونً عبدالرحمن الدسوقى ابراهٌم مختار سهٌله3769

23.572.53.547.514.55513.571.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولأحمد سٌد السعٌد شحات شروق3770

3520.5187.51118.5151071275.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولخلٌفه حسٌن كرم شهد3771

16175.510.51.51151754101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمود حسن ناصر شهد3772
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2825103.50.5410.577.51364.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولطاٌع الدٌن صالح ولٌد شهد3773

2621.51030.53.514.575.5106.55.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمصطفى جودة احمد شٌماء3774

352716.511.51122.5171181566.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولابراهٌم محمد احمد محمد شٌماء3775

66.52.50.51.52724653101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولأحمد هللا عبد عارؾ محمد ضحى3776

2721.57.51.50.5214.572.516.55.54101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمصطفى جودة احمد عاٌدة3777

2819.512.511.52.515.578155.55101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولخٌري محمد عمر اٌمن علٌاء3778

17.516.51.50111147.5452101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاحمد عٌد عبدالقوى عهد3779

20.5194.510.51.512.55810.554.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعبدالرازق عٌد حسٌن اشرؾ عواطؾ3780

322313.58101818104.512.555101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد رشدى ٌاسر ؼادة3781

2823124.54.5915871363.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولسالمه محمد هللا ضٌؾ ؼاده3782

25.52313.52.535.51582.51363.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمصطفً احمد عبده كمال ؼاده3783

262111.52.52.551578.5125.54101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاحمد محمد حمام فاطمه3784

31.522.510.51414.528.51911216.558.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاحمد الحسن ابو محمد فاطمه3785

25.519.514.52.502.510721354.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولإسماعٌل محمود عبٌد فرحة3786

2817138.57.5166801363101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعبدالسالم محروس وائل فرحة3787

2824.511.511.512.52415.5103.517.56.53101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعزٌز بهٌج ظرٌؾ مرزوق فٌرٌنا3788

351710.56.512.51914.596156.55101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولشحات ابراهٌم عبده خالد فٌنان3789

31.521.5147.51118.51196.511.572101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولٌوسؾ كرٌم اٌمن كاترٌن3790

28.5151078.515.514.583.513.575.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولشحات محمد الظاهر عبد عبدهللا لوجٌن3791

35.5302014.51529.51913419.57.56.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولجبرة زكرى فوزى لٌشع مارٌا3792

32301914142818.5127.518.575101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولجورجى فاضل جورجى مارٌنا3793

27.5155812.520.51078138.53101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعلى عبدالمقصود محمود مروه3794

37.5301712.51325.51912919.57.56.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاسكندر عزت جوزٌؾ مرٌم3795

3621.515.512.513.5261911817.596.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولقلدس نعٌم خلٌل مرٌم3796

3022.572.59.512778.515.57.54101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحسٌن الداٌم عبد حسٌن العابدٌن زٌن مرٌم3797

1610.531.523.54.537.51055.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولأحمد سٌد السعٌد شحات مرٌم3798

348171091914.592.5106.53.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحموده كامل ماهر كامل مرٌم3799

229.560.59.5104.5521072.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحجوب حامد رشاد محمد مرٌم3800

352015.513.51225.5141101965101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمود نصر مسعود مرٌم3801

35.521.515.51114.525.512110176.55.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولأحمد محمد حسن احمد ملك3802

2815148132114921895101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد المهدى العربى السٌد السٌد ملك3803

33.52817.51414.528.518125.51775101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولإبراهٌم محمد محمد السٌد ملك3804

28.5157.57.57.5156.572.56.55.57101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولابراهٌم الدٌن صالح اٌمن ملك3805

24166.536.59.55.561.514.57.57.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعطاهلل حمدى عماد ملك3806

3318.513.511112216.5103.5176.55101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولالعاطً عبد محمد النبً حسب محمد ملك3807

1310.5122.535.5546106.56.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاحمد حسن نصر ملك3808
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38.529.51715153019.5134.5136.56.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاحمد جابر هانى ملك3809

28.517.5143.547.51279.511.56.56101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولأحمد حسن خمٌس وافى ملك3810

2010111.51.5310.554.511.575101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولٌونس ضاحى الضبع محمد منار3811

24.55.55.50.533.5443975101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاحمد ابراهٌم احمد هانً منار3812

38.52817.515153019.5133.515.586101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاحمد محمد خالد هللا منة3813

27.519.5121212.524.51295.512.576.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعبدالرحمن محمد مصطفى هللا منه3814

28.522.5109.51221.51496.5117.55101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعلى محمد عصام منه3815

299.56.523555576.54101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد السٌد محمد منى3816

23742.54.5754611.57.54101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولحبٌب شهدي فكتر مونٌكا3817

3315107.57.5153761292101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولجٌد رسمى ماٌكل مٌرنا3818

0310.500.504.51.51.52101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولصابر كرم هانى نانسى3819

38.5302015153020138.518.57.56.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولالساٌس محمود العال عبد أبوبكر نان3820ً

2210.553.54.581055.5107.55.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولابوزكٌبه محمد ٌاسر نبٌله3821

101020غغغ0غ0غغغغغالؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد الحجاج ابو رجب نجاه3822

3226.567.512.52013.598166.54101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولفرج زكى طلعت عصام نجالء3823

3830191414.528.520135.51967.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد السٌد ماهر نجالء3824

3526101210.522.5598.51483.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد احمد حسن ابوالحسن ندى3825

32.524.510.51111.522.516.5106.5165.55101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمحمد خلٌل جاد رمضان ندى3826

15.5331.501.51.524.56.522.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصوللٌثى امٌن عالء ندى3827

23.5171069151075.511.553101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمجلى خلؾ مٌالد نردٌن3828

30.5271411122317.511217.57.59101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولموسى حسن احمد جمال نورهان3829

295108.51220.5771.513.563101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعلى احمد الحمٌد عبد هاجر3830

246.51.516.57.5443.51063.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعلً ٌس فارس موسى هاجر3831

11231342.522.511.531.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولمرسى ٌوسؾ محمد هاله3832

403020151530191391598.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولآدم محمد صابر محمد هدى3833

32281014.51428.510.510912.587.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعنبره حسن محمد حسن محمد هنا3834

23.515.557.57.5155.564.511.57.57.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولشحاته راوى رومانى والء3835

10.5710.522.53.524.56.554101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولعارؾ سعٌد محمد ٌاسمٌن3836

29413.50991570.51253.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولاحمد محمد منتصر ٌاسمٌن3837

2923.513.51313.526.513105.51277.5101020الؽردقةاعدادى األساسى للتعلٌم عفٌفى ٌوسؾ الفرٌق فصولفاخورى دمٌان اشرؾ ٌوستٌنا3838

30.52613.512.510.5231610912.556101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولنسٌم رومان سمٌر ابانوب3839

372511.5911.520.51611018.568101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمحمد الدسوقى محمد ابراهٌم3840

39.5281915153020136.518.56.57.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولقندٌل احمد اٌهاب احمد3841

2919411.5718.51585.514.557101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمحمد صبحى الدٌن حسام احمد3842

39291614.513.528201321967.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمحمد محمد ابراهٌم الدٌن عصام احمد3843

36.5291614122620127.517.569101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولالمعطى عبد مكى محمد احمد3844
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3626.51413.51326.519.5122.516.588.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولحسن ٌوسؾ محمد احمد3845

38281814.513.52818.5130.5125.56101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولهللا عبد الحمٌد عبد محمود احمد3846

3628.519.513.51326.519129.5157.57101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولحسن محمد حسن اسالم3847

36.528.51814.513.52819.5130.516.576.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولعبدالعاطى أحمد كامل باهلل المعتصم3848

12.524.51.592.511.51060353101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولخلٌل شكرى جرجس جورج3849

13.516891.510.510.558.5335.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولعبدالسٌد نادى باسم جون3850

25277.511.5819.5129113.55.58101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولسعد رٌاض احمد رٌاض3851

38301714.514.52918.5132.51488101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولنصٌؾ عبده هانى رٌمون3852

25.526.510126182010014.56.56101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولأبوالقاسم عباس فاروق محمود عادل3853

32.5291214112519.5118135.55101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولسلٌمان حسانٌن احمد سعٌد الرحمن عبد3854

37.5302015142919.51361676101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولخلفا محمد محمد الرحمن عبد3855

26.524.5411.5617.51789.51053101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولعلى باشا الصبور عبد عمرو هللا عبد3856

101019غغ30.58غ0غغ5غ25.5الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولالرازق عبد حلمى هشام هللا عبد3857

24.5224114151681.57.553.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولعبدالعظٌم حماده عمر على3858

32.52911.51412.526.519118.510.52.55101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمحمود عبٌد عٌد حمدى عٌد3859

342513.512.59.52218.511315.55.55101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولحمودة محمد حمودة محمود فارس3860

36.526.512.5139.522.519.5117.5137.55101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولعلى الباسط عبد خلٌل كرٌم3861

35.52919.514142815.5127.52058101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولطه بٌومى حسام مازن3862

3627.517.514.512.52718.5126.514.56.59.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولالرفاعى الرازق عبد محمد اكرم محمد3863

34.5284.514.512.527201141158101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولرٌاض موسى محمد رفٌق محمد3864

24.527.56.51562115.595106.55.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمحمد محمود العزٌز عبد محمد3865

33.52915.51514.529.520127.51553.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولسعد محمد عالء محمد3866

33.52913.512.51123.517116.512.55.57.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمؽربً محمد وائل محمد3867

383015.514142817.5129157.57.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولالمعبود عبد الؽفار عبد ربٌع مختار3868

36271913.51528.518128.51568101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولكامل مالك ناجح مٌنا3869

39291914.513.5281913413.535101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولعلى احمد على باسم ٌاسٌن3870

30.52619.513.514.52816.5120.5176.53101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولعوض محمد احمد ٌوسؾ3871

2629191513.528.518120.515.56.55.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمحمود توفٌق محمد ٌوسؾ3872

332819.514.513.52815.51241275101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمحمود فتحى هانى ٌوسؾ3873

40302014.514.529201391797.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولعبده الحفٌظ عبد رمضان استبرق3874

3129179101911.5107.51887.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولأحمد أحمد شرٌؾ بتول3875

171510.51.512.53.548.51683101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولاحمد السٌد هالل بسمه3876

302517.51210.522.510.5105.517.586101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولالحمٌد عبد المعز عبد عصام بسنت3877

37292013.51427.519132.51777.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولالرفاعى الرازق عبد محمد اكرم ترتٌل3878

29.5291711.51223.5131121975101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولابوالحسن حسان احمد جاسمٌن3879

22261713.51124.51099.51063101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولداود هللا فتح فتحى باسم جاسمٌن3880
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3327.519.514.513.52813121197.53.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولالبرٌمً احمد ابراهٌم محمد جنى3881

38.52919.515153018.5135.51875101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمحمود سمٌر اشرؾ حبٌبة3882

35.52919.51413.527.517.51292086.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولالحسٌنى عبدالحمٌد محمود حبٌبه3883

34.52919.515153010.5123.51875101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمحمد خلؾ ولٌد حبٌبه3884

26.527.518.511122310105.5188.53.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولعبدالعزٌز عبدالعزٌز عمرو حنٌن3885

26.515.51414132710.593.51755101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولحسن العادلى فتحى رانٌا3886

3126181013.523.518.51171485101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمحمد طاهر احمد روان3887

332615.511.512.52411109.518.565101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولحسن محمد حسن روفٌدا3888

34.5291714.51529.51912915.585101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمحمود صالح خالد رؤى3889

29.5291714.51529.519124177.56101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولسلٌمان مشعال صالح رٌتاج3890

202013.512.512.52514.5934.565.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولتوفٌق رمزى صبحى رٌموندا3891

20236.510.510.5211585.5855.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولاحمد اسماعٌل شمروخ ساره3892

36.528.517.513142718127.5165.55.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولفام فهمى وصفى ساندى3893

33.52917.515153018128206.55101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصوللطٌؾ الحلٌم عبد محمد سلم3894ً

312818.513.51528.516.5122.51985101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمحمد كامل مؤمن سما3895

23.53018.512.513.52619.5117.514.585101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولعلى اسماعٌل عبدالعزٌز السٌد سهٌله3896

36.5301913.514.52819.5133177.55101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولعبدالنور فرج رزق سٌمون3897

313017.513.51427.518.5124.517.586101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولحسن محمد الدٌن صالح احمد الدٌن نصر شرٌن3898

2526.511.511142515.5103.5125.56101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمترى لبٌب نشأت شٌرى3899

101019غغغ0غ0غغغغغالؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولحسٌن العزٌز عبد محمود فاطمة3900

28.52917.51413.527.518120.512.585.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولشعبان محمد نصر فاطمة3901

29.52815.51112.523.519.511613.576101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولالشاٌب نبٌه جورج فوندا3902

302915.51310.523.517.5115.513.56.56101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولعٌاد بانوب عاطؾ بٌتر كارٌن3903

22.5291412.51123.517.5106.51376101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولقالده ٌوسؾ رومٌل مارلٌن3904

28.527.512.512.51123.516108126.56101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولجرجس ارنست جرجس انطونٌوس ماروال3905

28301711.512.5241811712.575101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولمحمد محمد اسالم ماسة3906

31.516.51291019179614.57.57.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولخلٌل سٌد احمد مرٌم3907

30.5241712.514.52718.5117137.56101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولابراهٌم مصطفى اسالم مرٌم3908

31.522.51813.51427.519118.516.57.56.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولاحمد الحمٌد عبد حسٌن مرٌم3909

2918.516.510122216.5102.51665101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولسلٌم عبدالمجٌد محمد مرٌم3910

3126.51915142916.51221766101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولاحمد السٌد حمدى هانى مرٌم3911

37.5281815142918130.51598101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولعمر على احمد ملك3912

32211711.513.52518113187.57101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولحمدان محمد عماد ملك3913

3219.515.514132717111106.56.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولسلوم مصطفى مجدى ملك3914

392818.513.51427.519.5132.5167.57.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولاحمد صالح محمد ملك3915

32.529191514.529.519129177.57.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولإبراهٌم كمال محمد ملك3916
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34.5261915142918.5127176.57101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولالسٌد الوهاب عبد محمد هللا منة3917

2323.516.51512.527.518.5109107.57101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولنجٌب فرحات اشرؾ مهرائٌل3918

22.522.512.511.512.52418.5100107.55.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولقالده ٌوسؾ اٌمن مٌرنا3919

21153.54111516.5717.567101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولتادرس نعٌم مٌالد مٌرنا3920

2215145.512.51816.585.510.597.5101019الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم الكوثر فصولتوفٌق عبده أحمد ٌاسمٌنا3921

32.53019911.520.51912115.575.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولابراهٌم ٌوسؾ حربى احمد3922

20.51715.52.546.51372.510.5669817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولحسن الٌزل سٌؾ حسن احمد3923

2729.5188.59.51817109.515659817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولامبابً نصاري سٌد احمد3924

2318.516.51161714.589.5145.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولاصٌل احمد عبدالعزٌز شكرى احمد3925

131563146.544.510.55.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالرسول عبد احمد صالح احمد3926

1018.58235647.5105.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالزٌن فكرى عادل احمد3927

20151224.56.510.56412.56.55.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولحسٌن محمد حمادة اسالم3928

24.52014.57.57.515138715.55.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولزعٌه رضوان اسماعٌل محمد اسماعٌل3929

2021.516.52.54.5715.580.513.5659817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعطا بدٌر سمٌر اٌلٌا3930

342919.514122618.512715659817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعبداللطٌؾ حموده حامد محمد حمودة اٌمن3931

34301811.51223.518123.5166.55.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمد فوزي العلٌم عبد أدم3932

202215235167810.5559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولاسطفانوس ابراهٌم الفادى عبد بٌمن3933

887.511.52.57.533.510.55.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمد القط بكر حلمى3934

87120.511.5735.5123.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعٌاد سٌد روؤؾ رامى3935

9817غ112.55.510.51.5424.5133.5الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالرجال عبد ضاحى جمعة زٌاد3936

34.529181414.528.518.5128.516659817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولاحمد شعبان محمد زٌاد3937

34.5301910.51222.51812417669817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولشمٌس محمد ابوالوفا على سامح3938

26.52010448771.512659817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولحسن احمد الحكٌم عبد شهاب3939

59817غ2542.512غ207.582الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمد فتحً الدٌن عالء طارق3940

21.515101121058.512.55.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمد عطا عبدالناصر طه3941

38.53019.512.51426.518132.5155.55.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولحسٌنً السٌد احمد عبدالرحمن3942

40292015153020139197.569817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعابدٌن على احمد عبدالرحمن3943

3021.518571218.510018.5679817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولحسانٌن الصبور عبد بسٌونى عبدالرحمن3944

312017.510.511.52220110.519859817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمد مصطفى محمد عبدالرحمن3945

35101610.511.5222010319839817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعبدالناصر حمدان مصطفً عبدالرحمن3946

35211810.511.5222011619879817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمفرج محمد محمد احمد عبدهللا3947

289145101512.578.518559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولاحمد باشا عمر عبدهللا3948

3830201414.528.520136.518.565.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمكى دٌاب مكى عبدهللا3949

403019.514152919.513818.575.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعطٌة عنتر وجٌة عبدهللا3950

24.57.513.569.515.5107116359817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالظاهر عبد على شاذلى على3951

34292013.51528.519130.519.56.569817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولؼازى على محمد محمد على3952
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3826.518.514.51428.519.513114.566.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعلى الناجى عبد مدٌن عمر3953

36.523.52014.51529.520129.517.5569817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمود محمد احمد كرٌم3954

31.521.518.51213.525.517.5114.516.5569817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالرب جاد شاذلى اسامة كرٌم3955

3220.516.5138.521.514.510513559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولكامل لطٌؾ عاطؾ لطٌؾ3956

2415157.5916.51282.510559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالنور عبد تاوضروس سٌؾ جمال بالمٌالد روفائٌل القس مارسٌلٌنو3957

231515.58.51018.511.583.510569817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمخلؾ عادل ماهر ماٌكل3958

3420.52014.51327.5191211965.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمدٌن فاروق احمد محمد3959

241518111223159515.55.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولؼازى على محمد احمد محمد3960

2515181111.522.51696.517.55.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمد صالح بركات محمد3961

201515.5910191584.516.5559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعلً محمود جمال محمد3962

3228191514.529.519.512819659817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالدٌن شرؾ على علً حسام محمد3963

3425.519.51011.521.519119.519659817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولسلٌمان على سلٌمان محمد3964

36.523.5201414.528.518.5127186.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولفهٌم الجواد عبد فتحى سمٌر محمد3965

3428.51914.51226.517125196.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالعلٌم عبد رمضان سٌد محمد3966

75102.535.5532.515.5559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولطه مأمون ماهر محمد3967

47.56.52.55.585.531.5143.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالملٌجً عوٌس محمد نادي محمد3968

31281814.51529.518.5125195.55.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولرمضان محمد احمد محمود3969

23.516.516512.517.513.58718669817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمد احمد اٌمن محمود3970

35231811.512.52419.5119.5196.55.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمود مبارك اٌمن محمود3971

15.517.513.58132114.582175.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولأحمد سٌد أحمد محمود3972

362817.513112416121.516659817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولحسٌن اللطٌؾ عبد الرحمن عبد مروان3973

352618.514.51428.51812619.568.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولهاشم مطاوع ناصر مروان3974

37.5292014.51529.519.5135.517.55.579817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولطلبة حسنى السٌد مصطفى3975

13.59793.512.57.549.516.557.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالحسن ابو محمد حسانى مصطفى3976

3016107.51017.515.589167.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمٌخائٌل راجى مرقص مكارٌوس3977

20.54879166.55514659817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالمسٌح عبد نصٌؾ نشأت مكارٌوس3978

6734151031125.559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمسعود نصحى عزت مٌنا3979

3021.56.5661214.584.515559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولثابت مالك وائل مٌنا3980

31158.56.5612.5107714.55.56.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولخلٌل احمد نجاح شحات ٌاسٌن3981

21.5104.57613105917.567.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعطٌتو سعٌد أحمد ٌوسؾ3982

34.53018.51213251812616.567.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولجرجس راؼب زكرٌا جوزٌؾ ٌوسؾ3983

22764.51115.513.56415.566.59817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولٌوسؾ المجد ابو صٌام ٌوسؾ3984

8.5131013.51710.5559817الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالناصر عبد حمدان مصطفً ٌوسؾ3985

32.5181012.512.52513.599165.579816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولشاكر عبدالعلٌم حسن افنان3986

16.51510.511102177014.575.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالحجاج ابو الناصر عبد جمال االء3987

34.5171810112119109.516.56.559816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولٌوسؾ حسن ٌوسؾ االء3988
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43.563.536.54.524.516859816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولسربانة عزت باسم امٌرة3989

31.526.51214.51529.516.511615.56.599816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولجعفر اللطٌؾ عبد عٌد امٌرة3990

382919.514.51428.5201352078.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولاسماعٌل محمد احمد اٌة3991

35.518.512.57111817.51022077.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولهالل احمد عثمان هانى اٌة3992

36.525.516.511.51223.520122186.57.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولٌوسؾ حسن ٌوسؾ اٌة3993

20.58.56.54.56.5111056.511.5679816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولتعٌم مورٌس رضا أناسٌمون3994

249.5104484.556137.559816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعطا قرشى حسن بسملة3995

3120108.57.51615.592.515.56.579816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمود محمد مصطفى بسملة3996

10.5233.525.53.524.51076.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولجاد سعد الواحد عبد بسند3997

34.52418.510.51222.517.511716979816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالبشبٌشى محمد ابراهٌم حبٌبة3998

251568.56.5155661676.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولهللا عبد ربٌع هللا حمد حبٌبة3999

34.52717.510142417.5120.51978.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولامام ابراهٌم الدسوقى خالد حبٌبة4000

322517.513.51528.517.5120.518.589.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولحسانٌن الحمٌد عبد حسانٌن حنٌن4001

27.515114.510.5151179.514789816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولٌوسؾ احمد ٌاسر خدٌجه4002

30.516.515.5912.521.514.598.518.5799816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالعظٌم عبد المؤمن عبد محمد خلود4003

26.51514611171284.512.565.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمد فؤاد محمد دنٌا4004

35.52114.513.51326.515.511319.58.58.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولتوفٌق ابرهٌم وحٌد رحمة4005

383019.515153019136.51888.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولموسى ابراهٌم احمد هللا عوض رضوى4006

332019.51413.527.518.5118.519.5869816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالسالم عبد العظٌم عبد عالء رنا4007

15.510.5716.57.54.54512.5369816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعلى الجلٌل عبد صابر سمٌر روان4008

40302015153020140198.5109816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولضٌؾ محمد عبدالسالم محمد روان4009

353017.51412.526.519.5128.518.58.58.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولسٌد فندى الرب جاد محمود روان4010

21.51510.56.51319.51076.513.576.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعواد عطٌة خالد رٌم4011

36.52719.514.514.5292013217.5799816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولاحمد كمال سامى ساجدة4012

39302015153020139177.599816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولقناوى على جمال سارة4013

35.524.51814122615.5119.514.56.55.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعواد محمد احمد سلمى4014

36.527.519.514.51428.519131207.58.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولٌوسؾ احمد على سندس4015

32.5221913.51326.517.5117.519869816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولابراهٌم احمد محمود اشرؾ شهد4016

36.5292015153019.5135176.589816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالبحٌرى حسنى عمرو شهد4017

33.5231912.51527.514.5117.517889816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالمجد ابو محمد مصطفى شهد4018

282217.54.513.5181499.514.5779816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولزعٌه رضوان اسماعٌل محمد عاٌدة4019

302118.59.511.52116.510715.56.56.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعبدالشافى عبدالنعٌم عرفات فاطمة4020

30.52816.5138.521.515.511215759816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعطٌة اٌوب سمٌر كرستٌن4021

2830129.5817.51097.512.57.539816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعبدالكرٌم محمود وائل لى لى4022

352918.514142817127.5207109816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمهنى رمسٌس مدحت مادونا4023

28.526.517.514.5923.516.5112.518699816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمٌخائٌل راجى جرجس مارى4024
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2926.5161051513.510019689816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعٌاد وهبة مورٌس سامح مارٌنا4025

23.524.515.51071714.59546.569816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالنور عبد تادرس سٌؾ جمال بالمٌالد روفائٌل القس مرٌم4026

3930201513.528.519.51372089.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمد محمد طه ملك4027

24.519.5181051512.589.5145.57.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمد على عمر ملك4028

353018.51414.528.519.5131.519799816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالحمٌد عبد احمد الرحمن عبد محمد ملك4029

372718151530201322069.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمد كمال ابراهٌم منة4030

35291915153019.5132.52089.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالعزٌز عبد محمد شعبان مى4031

36292015142918.5132.520799816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولعامر احمد عسكر صابر جمال ندى4032

332918.515142918127.5206.59.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولطه الحمٌد عبد اٌمن هللا هبة4033

34.52817.513142715.5122.517.57.589816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولالطاهر احمد المنعم عبد ممدوح هبة4034

30.52417.59.57.5171710617.579.59816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمد مصطفى العابدٌن زٌن هدى4035

33.5271711122315.5116136.589816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولسلٌم خلٌل عبدالنور أحمد هنا4036

36.522.519.515142920127.520689816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولمحمود احمد على ٌاسمٌن4037

36.5292014.51428.519133186109816الؽردقةاعدادى االساسى للتعلٌم برهان آل فصولجرجس راؼب زكرٌا جوزٌؾ ٌوستٌنا4038

24.521.515.58.56.51516.59310.556.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسٌن عبدالحارث حسٌن ابراهٌم4039

13.5210.53.514.51242.57549919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعلى عرقان الراجى احمد4040

37.53019.514.51327.519.513414579919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالعال عبد ٌوسؾ احمد هانى احمد4041

15.59.51232511.553.53.5579919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولزكى تدرى الضبع اسطفانوس4042

36281914.514.5291813015.55.569919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولخلٌل اسحاق خلٌل الراهب اٌلٌا4043

1015152.535.513.55911579919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعبادى نجٌب مبروك بسادة4044

23.517154.53.581376.511669919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسرجٌوس عدلى كرم بوال4045

5001013901.539919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولجندى فكرى ادٌب توماس4046

3830201515302013815.56.55.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسٌحة سمٌر أٌمن توماس4047

3325181211.523.517116.513.5559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحلبى حسنى اشرؾ حسن4048

7.54.5731.54.5629.56549919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسن إبراهٌم محمد حسٌن4049

24.520162.52.5510.57666.569919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد على محمد خالد دردٌر4050

36.53019.514.51529.519.5135157.559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعبده ابو حسنى محمد رضا4051

32.52818912.521.51711712759919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاحمد كامل كرٌم الدٌن سٌؾ4052

32.522168111916.510610759919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد حمدان احمد الرحمن عبد4053

23.58.510.50.522.512575539919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولطه بدوى الفقار ذو الرحمن عبد4054

28191543.57.51584.57.55.54.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعطاهلل احمد الفتاح عبد شاذلى الرحمن عبد4055

3226.514.54.53.5815.596.58.55.549919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمود حسان محمود عبدالرحمن4056

333019.514.51428.51913015.5669919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولٌوسؾ سعٌد محمد على4057

37.5302013.51528.5201361665.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالزعفرانى على محمد على4058

363019.51213.525.51913018769919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعاشور نصارى محمد عمار4059

272419.51011.521.5181101165.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالحسن ابو خضرى محمد عمر4060
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35.5302014.51529.52013517.56.579919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد ٌوسؾ سعٌد محمد عمر4061

3730201515302013716.5879919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد محمود بسطاوى رفاعى كرٌم4062

32.5261813.51427.519.5123.514.5859919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولابراهٌم حسٌن محمود كرٌم4063

3430191313.526.518.512816.56.569919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولبكٌر حامد محمد احمد محمد4064

24.52518.58.5917.514.5100126.559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاسماعٌل عطٌه خالد محمد4065

28201699.518.514.5971372.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسن كامل محمد خالد محمد4066

30.53019.51414281812612.56.55.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسن السٌد طه سمسم محمد4067

312319.59.55.51512100.5126.559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعلى محمود الدٌن صفاء محمد4068

24.52819.510112116.5109.513.5659919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد صالح عواد محمد4069

2527201211.523.517112.5146.559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمؽنم حسن ؼرٌب محمد4070

31302014142818.5127.51565.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسن محمد ٌحٌى محمد4071

28.52819.512.51426.518120.51366.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعفٌفى الواحد عبد السعٌد محمود4072

30.5292013.51225.516.5121.51456.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعلى محمد اٌمن محمود4073

31.5302012.51325.518.5125.5205.56.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسلٌم الطٌب احمد سعودى محمود4074

2423.513.56.51218.513.59315.52.559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعثمان محمد سعٌد محمود4075

2525.516.5811.519.514.510115.556.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد عبدالرحمن احمد مصطفى4076

3029.516.51012.522.515.5114185.57.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمؽربى محمد عبده مصطفى4077

212713.57.51118.513.593.513.555.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسٌن محمد عثمان مصطفى4078

202411.57.51320.51389175.559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاحمد سٌد نصر مجدى مصطفى4079

34.53017.511142518.5125.517.5559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاحمد حسن محمد مصطفى4080

3529.516.51514.529.519129.5196.58.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولفرج انٌس سمٌر مجدى مٌنا4081

7.5161217.58.512.556.513.50.559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسن السٌد محمد الدٌن نور4082

382915.511.513.52517124.518.567.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد عبدالقادر حسٌن نور4083

34.52615812.520.515.5111.517.55.55.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمود رمضان هللا فٌظا جمال ٌوسؾ4084

30.517135101511.58715559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسن نوبى سلطان زكرٌا ٌوسؾ4085

2418.5157.57.5151284.513.566.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاحمد ٌوسؾ شرٌؾ ٌوسؾ4086

26.521.514.588161391.514579919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعطٌتو سعٌد محمد ٌوسؾ4087

2324.5144.57.51211.5851555.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسٌد اسماعٌل اشرؾ اسراء4088

32281611102111.5108.5156.589919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولابراهٌم محمود رمضان اسماء4089

29.522.5138.5715.51292.515.55.55.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد على جمال اٌه4090

30.52414.514.51428.516.511416.57.559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالسٌد احمد عماد اٌه4091

26.527.5151010.520.515104.515559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد الهادى عبد محمد بسمله4092

3526.51610132310110.51575.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولابراهٌم احمد ٌاسر بسمله4093

362513510.515.51099.51073.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولرٌاض فتحى منتصر جوسٌا4094

17.521.510.511.5819.57.576.57.563.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمترى بخٌت رٌمون جولٌا4095

38.528.5116.512.51913.5110.517779919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد محمد ابراهٌم حبٌبه4096
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36.51913.55.510.51612971165.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالرحٌم عبد جابر اٌمن حبٌبه4097

34.518135111612.59410.5659919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسٌد حلمى محمد حبٌبه4098

3220102.58.51111841156.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمعتوق جابر احمد حنٌن4099

38.52712412.516.510.5104.515.56.56.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعوض محمد شادلى حنٌن4100

33.526102.51113.5487136.569919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاللٌسً امٌن عرفه حنٌن4101

34.52412.54.51216.5592.510669919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعبٌد حسن محمد حنٌن4102

36.52515.55.512.5181010511.5769919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالرحٌم عبد سباق محمد حنٌن4103

36.526.5164.512.5171010613769919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعلً محمد عبدالحمٌد احمد حور4104

32.524.5111.51112.50.5811266.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولابراهٌم على فرحات دعاء4105

38251710.5919.513112.518659919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمصطفى سعٌد عصام دٌانا4106

39.526.517.514.51529.518.5131.5156.599919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد محمود عزات هللا عبد دٌنا4107

353015.5391210102.513.5739919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعمر موسى الدسوقى رحاب4108

38.524.5151.514.516101041673.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاحمد محمد هللا خلؾ رضوى4109

38.524.515514.519.510107.51773.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاحمد محمد هللا خلؾ رقٌه4110

3618201414.528.513.511615.578.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعلى محمد ٌحٌى رٌم4111

32.526.51914.51428.515121.5147.589919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالؽنى عبد كمال عادل زهراء4112

251514.5961511.58113.5769919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالرحٌم عبد رفاعى عجمى مبارك ساره4113

2210142.524.55.55612.565.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولجرجس جاد سامى شنوده ساندى4114

31.52315.56.58.515109514.556.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسن سعٌد خالد سلمى4115

3519.514.55.59.515109415.55.56.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالرحٌم عبد احمد الرحٌم عبد الواحد عبد سما4116

33.51817.51110.521.514104.515779919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد العظٌم عبد محمد سما4117

29.51013.557125.570.516559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولجالل احمد الشرٌؾ الدٌن عماد شهد4118

31161639.512.511.587155.56.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسن هللا عطٌت احمد شٌماء4119

20.59.510.51.534.565111559919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولابراهٌم احمد االمام عبد محمد علٌاء4120

3315.51913142711105.516689919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولرفاعى عجمى بركات فاطمة4121

38272012.51527.519.513213.5789919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولفرج مرزوق على احمد فاطمه4122

36.528.5201514291913315.567.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولصالح احمد السٌد اشرؾ فردوس4123

36.5282015153019133.517799919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولقدٌس جاد ادور هانً فٌوال4124

32.51515.55101515936.5599919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسٌد عباس على كنوز4125

3118.516.5910191510014.5689919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحنا عوض صبحى مارتٌنا4126

281514.51.556.51074135.55.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولفهمً ناشد سعد حشمت مارى4127

237.515.51.545.56.5581065.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسن على حسن االمٌر مروة4128

372716151530171271910109919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد عبٌد احمد مروه4129

39.53019.514.51529.520138.5186.599919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد ابراهبم اٌمن مرٌم4130

36.524.5161412261812119679919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولشحات هدٌر مأمون مرٌم4131

39.52918.51515302013719.56.599919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولدروٌش فؤاد محمود مرٌم4132
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3620.515.51415291811919.56.57.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد عبده ٌحٌى مرٌم4133

35281314.51529.517.512318.56.599919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحامد اسماعٌل عبدالفتاح على منار4134

28.52010.581220108911.5689919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاحمد حمٌد محمد هللا منة4135

3719.5131414.528.517.5115.519.55.58.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولشحات هدٌر مأمون منى4136

25.5212.5471110.570.57569919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولخلٌفه الحسن ابو الصدٌق شعبان نجٌه4137

201554.5812.51163.58.56.599919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولذكً هللا رزق عاطؾ نرمٌن4138

9919غغغ0غ0غغغغغالؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولجمعة مصطفى الدٌن عالء نرمٌن4139

2222.5669151176.513589919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولقناوى رشاد سعٌد نسمة4140

2817.51010.55.51611.585.51256.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاحمد محمد الموجود عبد رأفت نهى4141

322110610161494.512.55.58.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسعدات احمد محمد هاجر4142

3629.512.512.51123.515.5112.515789919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد احمد السالم عبد هالة4143

252044.5913.51178.5105.589919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولامٌن نصحى جرجس هٌالنه4144

32.526106.510.51716104.5146.58.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالسٌد محمد زؼلول مصطفى ورده4145

38.5301814152919125.5166.599919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسٌن على احمد ٌاسمٌن4146

22.581.516.57.51058.51356.59919الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسٌن محمد السالم عبد ٌاسمٌن4147

34.524171514.529.51912410.56.56101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولموسى محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم4148

37291915142919133.5166.55101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولهللا عبد محمد فراج الطٌب احمد4149

38301915153019.51371767.5101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولالبٌومى السٌد البٌومى حسن احمد4150

39302015153020134.516.577.5101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولالرحمن عبد على احمد موسى احمد4151

35251613.51427.515.5118166.58101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولاحمد محمد هانى احمد4152

37.527151413.527.514.5125.5145.58101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولاحمد تامر محمود تامر4153

3426.518.51414.528.518.5123.518.578.5101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولعلى محمد عوض محمد حسن4154

3825.52015153016129176.59101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولعلى محمد عوض محمد حسٌن4155

352816.51414.528.515.5119.510.568101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولالراوى على ابراهٌم احمد زٌاد4156

291510811.519.511.588115.58101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولالهادى محمد سعٌد محمد زٌاد4157

33.5271413.513.52714.511810.568101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولسالمه سعٌد موسى سعٌد4158

32.52512.51210.522.516.5111.511.568101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولهللا جاد احمد على المعز عبد عمرو سٌؾ4159

3730201513.528.519132167.58101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولٌوسؾ احمد مصطفى طارق4160

353017.513142716.5125.5136.58101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولٌوسؾ هللا عطا اسامه فٌلوباتٌر4161

302213.512142616103.5105.59101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولبسكالس شاكر نصر ماٌكل4162

272810.55.51015.512100.5106.57.5101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولاحمد الفضل ابو الموجود عبد بركات محمد4163

37261813142719.5127.5176.57.5101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولحسن سعٌد محمد شاذلى محمد4164

363019.515153019.513414.56.58.5101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولعلى حسن عماد محمد4165

32241910142418.511415.57.59101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولسلٌمان عٌد البارى عبد محسن محمد4166

61615510.515.51565.514.559101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولعبدالمقصود محمد احمد هانى محمد4167

22.51514.581119138310.558101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولحامد شبٌب حسن ٌحٌى محمد4168
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36916.54.510.5151288.51785101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولخلٌل السالم عبد محمد الناصر عبد محمود4169

32.527191414.528.517.5124.5136.57.5101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولحسن كرم مجدى مصطفى4170

242718.57.51421.5171081666101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولشاكر وهبه بٌشوى مٌنا4171

20.52116.56.512.51916.593.512.56.58101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولزكى فهٌم نادى مٌنا4172

35.5281915153019131.513.57.58.5101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولنسوم سٌد احمد ٌوسؾ4173

29.526.5181113.524.515113.5187.57.5101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولمراد انور رأفت اٌرٌنى4174

28.527191514.529.519.5123.514.588101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولاحمد سٌد على الدمرداش مصطفى حنٌن4175

2622.518.59.51322.518107.516.58.57.5101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصوللمعى جمٌل عادل سٌمون4176

28.523.518.510.514.52515110.515.565101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولحبشى سامى سعد مارٌنا4177

212215.56.51117.515.591.51876.5101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولالمسٌح عبد وٌصا دسوقى مٌالد مرفت4178

20.5271914.51428.51811317.56.57.5101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولبمكالس كامل كمال اسامة مرٌم4179

34.52718.51414281912717.568101018الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عوض زٌنب فصولالحدٌدى ابراهٌم الدسوقى ابراهٌم اشرؾ هند4180

31.522159.510.52015.51041035.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولخلٌل موسى ابراهٌم طلعت ابراهٌم4181

262211.58.57.5161489.513.566.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولرجب جمال خالد احمد4182

2716.59.55.5151270.51568.510919غالؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولسٌد محروس سٌد احمد4183

29.515.511.5671313.58313.55610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد محمد صفوت احمد4184

2210109.57.517137212.55.54.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولهرٌدى احمد على احمد4185

21251312.513.5261710212.553.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد معروؾ عمر احمد4186

29.518.51712132516106165510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمصطفى احمد مصطفى احمد4187

219.510.575.512.514.568125410919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولهللا جاد على عصام ادهم4188

291715.513.512.52619106.516.55.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد الماجد عبد الدٌن عماد ادهم4189

215.55.562810.550.511.56510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالمصرى حامد مصبح اسالم4190

31.528171310.523.51611614.56.5610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالعزٌز عبد صادق على الحبٌب4191

30.520157.51017.51710015.562.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعزمى المسٌح عبد ابراهٌم اندرو4192

2315.515.512.51426.516.597135310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالبسطوٌسى ابراهٌم ابراهٌم حمادة اٌمن4193

35301814.51529.519131.516.579.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعلٌوة محمد المهٌمن عبد حسام آدم4194

10919غغغ0غ0غغغغغالؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولنعمان موسى شوقى ٌوسؾ جورج4195

2011.57.50.588.51461.51451.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولدسوقى محمد حسن حسام4196

30151499.518.514.592152.51.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد محمد سارى حسام4197

27.5178.566.512.512.5781553.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد حسن احمد حسن4198

27.59.513.5426258.51353.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولكمال المنصور احمد اسالم حمادة4199

31.5611.54374.560.5105310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد عدلى الشافى عبد خالد4200

2012.511116.517.5768115.53.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد مرسى محمد رامى4201

29.524133.55.597.58313.553.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعلى العادلى محمد احمد زٌاد4202

27.520.5147.57.5157.584.513.561.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد على محمد عبدهللا زٌاد4203

26111175125.565.5136210919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالسنوسى محمود سٌد محمد زٌاد4204
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27.518125.5611.56.575.511.55510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد احمد محمود سعد4205

3117.515710.517.510.591.5125310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولجاد ٌوسؾ عادل سمعان4206

261511.561117776.512.553.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولهللا عوض محمد اشرؾ سٌؾ4207

27.51516710.517.510.586.512.55.53.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد ناصر محمود سٌؾ4208

31.526.51611.51324.513111.514.55.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالدٌن جمال عبدالرحٌم احمد الفاتح محمد شادى4209

22.5611.54111511661553.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالرحمن عبد حجازى الرحمن عبد صبرى4210

382719.515153020134.515.55310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعوٌس العظٌم عبد صالح عصام صالح4211

26.51817910191393.5125310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالمحمود سالم السالم عبد صهٌب4212

29.52017.56.51016.5790.51053.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعلى جادالرب محمد طه4213

28.51512.59132210.588.5125.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولخلٌل الفتاح عبد احمد الرحمن عبد4214

3121.514.57.51118.51095.5125310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد العظٌم عبد الدٌن عصام الرحمن عبد4215

27.57.5127815107215.554.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولأحمد لطفى محمد الرحمن عبد4216

34.526.518.514.51529.517126175610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولشافعى سٌد محمود الرحمن عبد4217

35.527.52013.51528.518129.51768.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولبدر هللا عطٌت محمود الرحمن عبد4218

32.520.514.59.510.52014.510217.566.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد العزٌز عبد عزت محمد العزٌز عبد4219

39.5302015153019138.510.55610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد موسى عبدهللا عبدالرحمن4220

32.5281711.51223.517118125710919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالعٌد عابدٌن رمضان عبدهللا4221

35.52918.514.51327.516.512712.57710919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد سعدى احمد على4222

37.5292015153018.513511.56510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعرول الخالق عبد محمد على4223

281113.54.51216.56751362.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعلى احمد الحمٌد عبد عمر4224

39302013.51528.518135.51465.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد محمد عماد عمر4225

322717.510.514.52516117.5136510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالفتاح عبد ناجى محمد عمرو4226

26.52815.5812201610613.57.55.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمرجان محمود احمد كرٌم4227

262410.58.5917.5139113.55310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالزمر محمد الدٌن والء احمد كرٌم4228

2028.5104.5812.51485135.53.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد نورالدٌن الهانى كرٌم4229

1628.511.54.56.51114819.555.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد جادالكرٌم رمضان كرٌم4230

3528161213.525.516.5121125.5310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد قاسم محمد كرٌم4231

353019.514.51529.518.5132.5146.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالحمٌد عبد فهمى هانى كرٌم4232

27.5211569.515.5139212.55510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولصموئٌل هارون بولس مارك4233

30.526.51489.517.513101.515.56.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولجٌد جاد فتحى مارك4234

3320.51922.54.5128912.565.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد احمد الحسن ابو محمد4235

26.5251910142415.5110166510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحروس محمد احمد محمد4236

262217.57.510.51814.598156.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولحسٌن مصطفى احمد محمد4237

312218712191410415.55.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد محمد سعد بركات محمد4238

332419.57101715.510912.55.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالطٌب الملقب جبرٌل محمد4239

2824.514641014.59116.55410919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالوكٌل عبد طه حسام محمد4240
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322418.510.51121.516112156.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد ابراهٌم حسن محمد4241

352517.58.58.51713107.5155510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد سٌد حماده محمد4242

25.519.514471111.581.593.52.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد توفٌق شعبان خالد محمد4243

22222013.51326.514.51051465.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد مصطفى السٌد رمضان محمد4244

38.529.52010.51525.518131.51475.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولحسن عبدالخالق سعد محمد4245

23.525.516891714.596.5156.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمود محمد سعٌد محمد4246

3222.51614122616112.5156510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالحمٌد عبد ماهر طه محمد4247

30.52415.5711.518.516104.5156310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولابراهٌم محمد زكى الحمٌد عبد محمد4248

34.5222014.514.52917122.5166.53.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولحسٌن محمد ٌاسٌن كرم محمد4249

30.522.52014.51327.515.5116166510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعلى الحى عبد بكر ابو محمود محمد4250

202315.5118.519.51290135.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولبخٌت عبده محمود محمد4251

302214.5961513.595135.56.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد عبدهللا جمال مصطفى محمد4252

38.528.5201414.528.517.513319.58910919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد الحافظ عبد الموجود عبد احمد محمود4253

37282013.514.52816.5129.518.56.5910919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد محمود رجب محمود4254

36302011.51425.514.512619.55910919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولحامد محمد قبٌل محمود4255

27.527198.510.51910.5103185910919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولخلٌل احمد كمال محمود4256

34.5302015153019.513419.57910919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعٌد محمود محمد محمود4257

3829201514.529.518134.519.56.5910919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولابرهٌم عطا ابراهٌم مصطفى4258

3730201514.529.517133.517.56.58.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولهاشم محمود عامر مصطفى4259

35.5302015153018.513419.588.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولفهمى ثابت عماد مصطفى4260

29.529181014.524.516.5117.519.567.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد مساعد محمد مصطفى4261

36302012.514.5271612919.56.5910919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعلى محمود احمد محمود مصطفى4262

38.530201514.529.517.5135.519.55.5910919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحجوب الفتاح عبد الدٌن حسام معاذ4263

393019.514.514.52917134.5166.59.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولٌوسؾ سعد رفعت مٌنا4264

2226188.51220.511.59817.55.5810919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولبربري ضاحً عبدالحمٌد هشام4265

2529206.513.52015109175.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولحمٌده شعبان مجدى وجٌه4266

39.5302015153020139.519.58510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد شعبان حامد وحٌد4267

3626.52015153019.5132167810919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولسٌداروس بخٌت سامح ٌوانس4268

202318.5711.518.51292145810919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالشربٌنى السٌد حلمً احمد ٌوسؾ4269

39302015153019.5138.51986.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولسٌد حمدى رشاد احمد ٌوسؾ4270

3426.5209.5817.5171151578.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالعزٌز عبد فتحى اشرؾ ٌوسؾ4271

34.528.519.51111.522.519.5124.5177910919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمصطفى محمد بدوى ٌوسؾ4272

342819118191711715.568.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمود ساقى النصر جمال ٌوسؾ4273

221514.5118191585.516.56.56.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالوفا ابو احمد حسن ٌوسؾ4274

2210.5179.5817.514816.56.52.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولجرجس مقبل شنوده ٌوسؾ4275

3016.516.59.5716.51392.5166.55.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعلى العزٌز عبد عربى ٌوسؾ4276
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33.518.51814132714.5111.5177510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولموسى عطٌة الرحٌم عبد اسراء4277

2716.514.57.58.5161286157310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولدراز العزٌز عبد حلمى محمد اسراء4278

382516.513.51427.520127177510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولابوحلقة شعبان محمد اسراء4279

3930201515302013916.58.58.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولبركات عبدالهادى طلعت اسماء4280

403020151530201401798.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعبداللطٌؾ محمد هانى اسماء4281

31.52016.510152518.5111.5177810919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالواحد عبد محمد ٌحٌى اسماء4282

34.53018.59.51423.517123.5177.5610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد حسٌن سعد احمد امنٌة4283

37.5302013152820135.51787.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالعال عبد امٌن عثمان امنٌة4284

39302015153020139178.58.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد سٌد محسن امنٌة4285

3491510.51222.51696.514.555.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد على احمد محمد امنٌة4286

2981037.510.515.573187310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد محمد عمر امٌمة4287

31.5614.5710171685106.5310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولجاد ٌوسؾ عادل اٌرٌن4288

3024156.511.5181410115.575.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولجبرة سامى بخٌت اٌرٌنى4289

30.519.511.54.51.561279.51875.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولسالم محمد حلٌم آٌة4290

352817.5911.520.515116186.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالعزٌز عبد محمود محمد بسمه4291

28.526.516.57.51017.51510414.56.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولهللا حسب تادرس حلمى باسم بسنت4292

28.521114.548.510.579.5168510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد على النجار تؽرٌد4293

30.524.516.58101815104.5185.53.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولسالم حمدان محمد جنى4294

34261915153016.5125.5178510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولطه بكرى ؼرٌب جومانا4295

34292014.51529.520132.518.581010919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالعال عبد محمود طاهر احمد حبٌبة4296

22157.54.55.5101064.518.55.55.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولحسانٌن على حسن حبٌبة4297

3029.517961510101.517.56610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولسلٌمان محمد جمعه حال4298

29.526111081814.599175.5610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولابراهٌم على محمود على حلٌمة4299

22.52071081811.57917.55.54.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمود ابراهٌم بكر حنٌن4300

3929201514.529.518.5136205.57.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعلى ٌوسؾ رضا حنٌن4301

25.515.562241061175.55.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد كامل حلمى محمد حنٌن4302

32710.512.5921.517213.554.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد الرب جاد محمود حنٌن4303

33.5261613142718.5121185510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولحسن احمد محمد احمد خدٌجة4304

35.5261714.51428.5171241996.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد حسن محمود خلود4305

33.52818.512.51325.516121.5168.5610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولحبٌب شحاتة هانى دوالجى4306

38.5292013.514.52818.51341977.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولهاشم محمود اشرؾ دٌنا4307

291014.55.56.51211.57714.57810919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاسماعٌل الرٌدى محمد عصام رحمة4308

393019.51514.529.520138209910919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولحسٌن ابوزٌد عطٌتو رحمه4309

251513.56.539.556817.58.5610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعواد عطٌه ولٌد رضا4310

36.529.518151530191331986.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولكامل احمد محمد رضوى4311

3830201515301913717.576.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولنصرهللا عٌد سٌد رنا4312
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31.528.517.510132316116.5167710919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد حسٌن طه رنا4313

27.51516.553.58.51077.5197.5610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد مختار اشرؾ روان4314

31.519169.5918.513.598.5178510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعبده عبدهللا ابراهٌم رٌم4315

3125.51713152819120.514.56.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالمنعم عبد صادق الرحٌم عبد شرٌؾ رٌم4316

36.52217.512.51426.515.511814.57610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد قبٌصى محمد رٌم4317

277101091977010.56410919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولجودة احمد جالل محمود زٌنب4318

38.528.51914.513.52819.5133.51987.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاللطٌؾ عبد حمدى المقصود عبد احمد سارة4319

2020.512.56.5612.511.5771075.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولفهمً شحات انور سارة4320

32.5251413.51225.514111187.56.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالرحٌم عبد محمد ولٌد سارة4321

38302015153020138187610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعبداللطٌؾ محمد عبداللطٌؾ ساره4322

2019131.51.534.559.5135410919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولابراهٌم ممدوح عالء ساره4323

31.52919.515142917.5126.515.56.5310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولفارس سمعان الدٌب ساندى4324

39.530191414.528.52013716.57510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولٌوسؾ المجد ابو سٌد بدوى سعاد4325

25.528159.5312.514.595.519.56.54.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولامٌن راؼب السٌد سلمى4326

34.52718.51210.522.517119.5187510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالطٌب المجٌد عبد احمد حسن سلمى4327

39.53019.515153020139196.55.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالصادق محمود جهاد سلم4328ً

3527.52015153019131.5196.53.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعبده عوض خالد سما4329

3830201513.528.519.5136187610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد هللا عطٌت شاذلى سما4330

3930201515302013918.55.55.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالمجٌد عبد محمد اسالم سندس4331

28.523167.54.5121291.5185510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمؽربى على ابراهٌم سومٌه4332

28.52516.574.511.51192.51855.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمرزٌق عبدهللا مرزوق سٌده4333

2524.516.541.55.51081.5196.52.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولقطب فرج حامد شروق4334

2220.511.5761310771565.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالحلٌم عبد على حسٌن شهد4335

28.524.516.54.548.5108816.555.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالخضٌرى الرحمن عبد العظٌم عبد عماد شهد4336

1517.5102351259.515.55.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولابراهٌم شفٌق ٌوسؾ سالمة شٌماء4337

25.525101212.524.51499166.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمصطفى مصطفى عبدالرازق صابرٌن4338

228.55.54.53.58105410.564.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالعظٌم عبد حسٌن محمد صفاء4339

34272012.513.52616123166910919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولإمام عبدهللا ولٌد عبٌر4340

20.520.57.5711181076.5146.5410919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد عبده محمد عزٌزة4341

28.51711.578.515.514.587126310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعٌسى على رجب اشرؾ فاطمة4342

33.528.51613.51427.518.512414.57.55.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمدسٌد كامل مجدى فاطمة4343

36.530201513.528.518.5133.513.56.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولحسٌن سعٌد محمد فاطمة4344

3729.52015153019.513615.56.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد راشد مبارك فاطمه4345

3719.513.51313261611214.56.53.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعلى السٌد سعد محمد فاطمه4346

33.521.5149.510.52016105145.53.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعثمان احمد اسامه فرح4347

9.517.510.50.51212.5116112.55310919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعبدالمقصود عبدالسمٌع محمد لٌال4348ً
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31301511132413.5113.5146210919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولابراهٌم على ابراهٌم مرٌم4349

3120.5121012.522.515.5101.516.57.5610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعبده مسعد حسن مرٌم4350

4030201515302014016.58910919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد محمد هللا عبد خالد مرٌم4351

34.526.513.510112113.510911.57.5810919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالفتاح عبد مجدى شرٌؾ مرٌم4352

22.51563367.55710.55.53.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمٌخائٌل وٌصا صالح مرٌم4353

32.521.510.512132512.5102136.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعامر جبرٌل الوفا ابو محمد مرٌم4354

15195.513.54.56.550.5115410919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولفهمى مندى مصطفى مرٌم4355

393019.515142919136.5168.59.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمود ربٌع احمد ملك4356

34.517.5171211.523.513105.5107.5510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولهللا حمد منصور عمر ملك4357

3223.5161513.528.514.5114.5139.53.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعلى الباسط عبد محمد ملك4358

3528.519.513.51427.517127.513.59.57.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد عبدالعاطى محمد ملك4359

35.527.51815142916.5126.5138710919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعبداللطٌؾ عطٌه وائل ملك4360

3224.516.5119.520.512.5106157.5610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعلى حالوة ابو السٌد هللا منة4361

22.51513.56.53.5104.565.5107.55.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد محمود على هللا منة4362

32.5281612142615.511813.59610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد الاله عبد قناوى هللا منة4363

383019.514.51529.519.5136.513.57.56.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعطٌة الدٌن جمال ولٌد هللا منة4364

31.52416.511142512.5109.51176.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعبدهللا محمد حمدى منة4365

39301915153019137168.55.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولحسن محمد حسٌن المنعم عبد منة4366

2015133.53.576617.553.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولابادٌر شحاته دمٌان منى4367

40302015153020140148.58.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولحسن محمد حسٌن المنعم عبد مى4368

37.52917.51515301713114.58510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولخلٌفة حسن اٌمن مٌار4369

33.527.516.512122414115.511.57.53.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولرمضان الدٌن سعد علً مٌار4370

31111111.51021.51084.5106610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعباس صالح احمد ندى4371

3226.51813142718.512212.57.5710919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولزرقه السٌد محمد السٌد عبدالحق ندى4372

23.517.514108.518.51083.5137.5610919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولنجدى محمد عبدالراضى ندى4373

31.521.51515142916.5113.5167.58.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد العزٌز عبد عالء ندى4374

3628.516.51514291812815.588.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد عبدهللا حمد نرمٌن4375

30.5281613.510.52416.511515.59810919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعماره مرسى محمد نور4376

3422.515.514.513.52819.5119.515.57.5810919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد حربى محمود نور4377

14.511.50.522.52.522653.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد المجد ابو بهاء نوران4378

34292014.51529.519131.518.581010919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولحامد حسٌن االمٌر احمد نورهان4379

37.5241914.514.52919.512914.57.5810919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولسٌد رضا محمد فتحى هاجر4380

3827.52014.51529.51913417.57810919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالهادى عبد الهادى عبد محمد هاٌدى4381

353016.515153018.5130187.58.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمؽربى على ابراهٌم هدى4382

332110124.516.514.595157810919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد مخٌمر احمد نجدى هدٌر4383

29.5201313.51326.518107156.5810919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد حسن عمرو هنا4384
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30.5151311.5516.517.592.5158.5810919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولابراهٌم تهامى بدرى وردة4385

31.520.510127.519.51697.51567.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولمحمد شاطر محمد والء4386

35231413122516.5113.5157.57.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولاحمد سٌد السٌد اشرؾ ٌاسمٌن4387

352916.514122618124.515.587.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولعبٌد محمد جالل الدٌن بهاء ٌاسمٌن4388

32.524.5131051517.5102.5167710919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولالسٌس جمعة الحمٌد عبد ٌاسمٌن4389

2919.51411.54.5161896.51577.510919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم شدوان فصولسرور ابو على محمد على ٌسر4390

49919غغ0.51020.5غ640.5غالؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد سعٌد محمد ابراهٌم4391

21760.544.51241.582.539919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالنبى عبد سٌد جمال احمد4392

31.52014.52111315.594.5205.53.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالمجٌد عبد فهمى الرحٌم عبد احمد4393

1326.512312151682.5146.53.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولشرقاوى احمد عبدالرحٌم احمد4394

34.5301814.51529.519131176.559919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد رشدى مجاهد احمد4395

11.526.573131616.577.515.5549919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولموسى احمد محمد احمد4396

38.5302014.51529.519.5137.518.56.57.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولحجازى جمال محمد احمد4397

3226169.514.524181161473.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد البارى عبد محمد احمد4398

2424171213.525.518.5109146.53.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد احمد هانى ادم4399

30.52718.510.513.52418.5118.516.56.559919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد محروس سٌد ادهم4400

161712.528101065.51162.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاسماعٌل صالح سٌد اشرؾ4401

22.52717213.515.517.599.514.573.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولعبدالجواد عبدالسالم السٌد علً السٌد4402

30.52916.52.512.515181091863.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولشاروبٌم صهٌون ثابت طلعت بٌشوى4403

31.526.518.511.51425.515.5117.517.573.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولسامى تامر خٌرى توماس4404

2527.516.51113.524.517.5111157.53.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد السمٌع عبد السٌد حسام4405

2725.518.52.51416.516103.514.573.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولصبره عدلى احمد حمدى4406

33.53019.57.51421.518122.517.56.539919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولرشٌدى محمد حامد أحمد حمزة4407

34301513142718.5124.52077.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولشلوؾ الحفناوي بهجت خالد خٌري4408

25.51513.546104.568.57.52.559919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد رافت محمد رافت4409

34.5281912.513.52617.512514.55.56.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالمجد عبد رمضان محمد رمضان4410

341815.512102215104.513.568.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد سعد طارق سعد4411

38.52919.515153018.5135.51968.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولشحاته حسن خالد سٌؾ4412

351717611.517.51096.511.55.559919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولعبدالرحٌم عبدالرحٌم مجدي سٌؾ4413

3728.519.513.514.52816.5129.5185.589919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمود احمد امٌر شادى4414

36.52919.51515301913418.57.58.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالطاهر سٌد احمد شاذلى4415

281918.513.511.52513.5104135.57.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولامٌن عمر حسن شمس4416

2515162.53.5610721155.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولزكى كمال مجمد شٌرزاد4417

373019.511142515126.51967.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولحنسٌن حسن احمد الرحمن عبد4418

272418.511.59.52110100.5162.55.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولعلى محمد احمد الرحمن عبد4419

3422.517.5910191010314569919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولسمره ابو الرحمن عبد السٌد محمد الرحمن عبد4420
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201514.5549765.512659919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد كامل مصطفى هللا عبد4421

32.515165495.57812579919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولبطران على بطران كرم عبدالرحمن4422

37.53019.513.51427.515129.519679919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد صبحى محمد على4423

3729201414.528.519.513419779919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولرشٌدى محمد حامد أحمد عمر4424

3724.518.51414.528.517125.517.5559919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولرمضان سعٌد حمدى عمر4425

16.519.5135.51015.5670.510.5659919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد محمد عالء عمر4426

26.52813.54.559.513.59115.5589919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد حسن محمد عمر4427

1616.56.533665112.53.579919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالسٌد عاطؾ السٌد فارس4428

31.519.515.579161395.511.558.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد كامل حمام رمضان كرٌم4429

3015.514.578.515.51489.513.558.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد الاله عبد مصطفى كرٌم4430

272317148.522.512.510210589919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولامٌن زؼلول ممدوح كرٌم4431

32.52418.514.51226.510.51121559.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولامٌن الحكٌم عبد ممدوح كرٌم4432

27.523161210.522.5109911.5589919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصوللبٌب سندس عبود كٌرلس4433

252312.513.513.52714101.51063.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد فاروق مصطفى مازن4434

30.51816.54.58.513129010.558.5101019الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد مٌاسه نزٌر مجد4435

332717.51091912.5109145.58.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالعامر احمد احمد محمد4436

3119.5167.59.5171396.514.55.599919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولحفنى صبرى احمد محمد4437

79919غ1.534010غ1315.571.5الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد محمد حسن محمد4438

3429191513281712716.5589919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولهللا عبد حسان محمد رفٌق محمد4439

3016.5189.51019.512.596.513579919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولحمد منصور محمد فتحى محمد4440

24.5315710171069.510.537.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد فخري فوزي محمد4441

14.51614.53.57.5116627.5269919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد صالح مجدى محمد4442

232414391215885.5389919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد احمد مدحت محمد4443

302717.511.511.52313110.5175.57.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولحسن المالك عبد مصطفى محمد4444

31.52919711.518.51911714.56.56.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالدٌن نور فوزى هشام محمد4445

33.529197.511.51919119.5155.55.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد رمضان احمد محمود4446

32.529197101718115.51376.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالوكٌل عبدالمنعم شوقً أحمد محمود4447

35.52819.513152818.5129.515769919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولربه عبد كامل بدر محمود4448

332919.512142618125.5146.56.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالسٌد ٌوسؾ حسن محمود4449

2027154121614.592.51056.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد محمد صالح محمود4450

2328.516.539.512.51595.5105.55.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد الحمٌد عبد جالل مروان4451

25.52717.53121515.5100.512.5669919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولسعٌد محمد احمد مصطفى4452

202518.54.514.5191496.5135.56.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولحسن عبدالنعٌم محمد مصطفى4453

26.5291810.51525.515.5114.515569919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد مصطفى محمد مصطفى4454

27291813.514.528191211066.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاسكندر مورٌد رومانى مكارٌوس4455

30.529.518.513.514.52819.512615.57.55.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولجٌد عجٌب نبٌل مٌنا4456
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24.524.5176.512.51918.5103.51076.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمٌخائٌل ابسخرون محارب سامح هانى4457

2815181312251910510759919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمصرى نصحى هانى هدرا4458

3029201214.526.518.512413.56.55.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالحمٌد عبد فولى الحمٌد عبد هشام4459

17.5271439.512.5158611.55.569919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالشهٌد مٌاسه نذٌر وسٌم4460

718.51021.53.512.551.51055.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد اسماعٌل احمد ٌوسؾ4461

202713.5291115.5871157.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد جمعه اٌهاب ٌوسؾ4462

31.5241099.518.5119515.57.559919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد الصاوى الدٌن تاج ٌوسؾ4463

25.5211110.52.51313.58414.56.55.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد سالم على ٌوسؾ4464

33.5281614.51428.517.5123.51665.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولعبدالاله احمد محمد ٌوسؾ4465

26.526.5101531810914.55.55.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولدهب الختم سر محمود ٌوسؾ4466

97.515.52.584.530103.56.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمرسى عبدالمحسن مرسى ٌوسؾ4467

21.5226.55.538.51068.5153.569919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد ٌوسؾ اسماعٌل اسراء4468

402919.515153018136.51886.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولعبدالخالق عبدالعزٌز ابراهٌم اسماء4469

32281214.513.528141142076.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمعوض محمد حسن اسماء4470

34.52514.510.54.51513.5102.5147.56.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولعواد شحات محمد االء4471

38.5291813152816.513019.57.56.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالهوارى فتحى محمد االء4472

36.52916.515153017129187.56.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولخضٌرى مهدى مصطفى امنٌة4473

2521.51096151384.51676.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد الحلٌم عبد احمد امٌره4474

3028.518.514.513.52818.5123.517.576.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالعبد مٌخائٌل اسحق اٌالرٌا4475

2622.511102.512.557714.56.56.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد هاشم سعدى أمٌرة4476

32.527.516.59.57.51713106.516.58.56.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد على ٌوسؾ أمٌرة4477

27.5201092.511.5107918.57.55.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولسرور قطب رمضان بسملة4478

35261713.510.52414.5116.518.575.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولعبدالجلٌل محمود سٌد بسمله4479

25.515.56.574.511.5106913.52.55.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد احمد محمد بسمله4480

36.526161492317118.511889919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولسالم ؼضبان سالم جمانة4481

34251813.51124.514.511611889919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالسٌد رفاعى ؼرٌب جنه4482

31.52114.51414.528.516111.512.57.589919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولامام احمد محمد جنى4483

39301914.51529.517.5135146.58.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولابراهٌم محمد هانى جنى4484

35.520.5139.53.51314.596.5126.589919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد احمد عمرو جومانه4485

2015106.50.574.556.510789919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولجمال عوض عادل حبٌبة4486

383019.514.51529.51913614.57.58.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولحماد حسن حماده حبٌبه4487

37.526.51211.59.52116113147.589919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولهللا عبد بشٌر احمد هللا عبد حبٌبه4488

352714.51482215.5114128.58.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاسماعٌل الفتاح عبد اشرؾ حنٌن4489

202011.59.55.5151379.511.56.57.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالتواب عبد صوفى ابراهٌم دعاء4490

37211512.58.52115.5109.5107.589919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالعال عبد محمد عنتر دعاء4491

363019.514.513.52819.513315.588.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولصابر محمود حنفى رحاب4492
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2021.5106391171.511.5889919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولابراهٌم سمٌر خالد رحمه4493

34.52819.514.59.52417.5123.51088.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد سٌد محمد رنا4494

39302015142918.5136.52088.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولبالمون صبري بطرس رٌتا4495

3627181411.525.517123.513.56.589919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد رجب سعد رٌماس4496

23191084121074776.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولؼبلاير القس بطرس رومانى رٌمواندا4497

16175.57295.55310779919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاللطٌؾ عبد حناوى صبحى رٌهام4498

34.528.516.513.51528.5181262067.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولالصؽٌر احمد عالء سعاد4499

33.529.51814142818.5127.519.56.589919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد محمود جامع سلمى4500

262817.51314.527.518.5117.516789919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولٌس الستار عبد محمد سهٌر4501

35.529.5191414.528.519131.5178.58.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد صابر محمود شهد4502

343016.513.514.52819127.51698.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمصٌلحى عبدالفتاح عماد عبٌر4503

13.5215.51.545.5449.51358.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولجالل محمد خالد ؼاده4504

232113.59.51423.514.595.514.588.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولعزٌز فتحى عزٌز كارولٌن4505

3529.518.510.514.5251912717.56.599919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولسبع عدلى جوزٌؾ كٌرمٌنا4506

38.53019.514.51529.519.513719.56.59.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولحبٌب رفعت حبٌب كٌرمٌنا4507

201540.577.5450.51357.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولنعمان الدٌب عادل مرٌانه4508

2925.515.56101616.5102.516689919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولٌوسؾ مصطفى الحجاج ابو مرٌم4509

2718132.514.51714.589.515.55.57.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد شرقاوى لعباس ابوا مرٌم4510

3124.5146152117.510813.55.589919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولجودة عٌاد شوقى عٌاد مرٌم4511

2517.56.51.513.515107413.5689919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولساوٌرس حلٌم وحٌد مرٌم4512

36.53016.514.514.52919.5131.514.5689919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد سلٌم احمد ملك4513

36.53017.513142718.5129.516689919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولسعد حسن رمضان ملك4514

1718.55.571017137110.5379919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولعلى محمد على ملك4515

35.525.5191212241812215799919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد معروؾ طلعت منار4516

311516.59.51221.516.5100.51287.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولامٌن محمد عصام هللا منه4517

33.51516.510.51222.515102.514.55.58.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولشوشه ابو الرازق عبد محمد هللا منه4518

341516.5119.520.51910517.575.59919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمد الاله عبد مصطفى هللا منه4519

36.52617.514.51428.519127.519.56.559919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولمحمود محمد خالد منه4520

35.524.517.5713.520.51911716679919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولعبدهللا ابراهٌم ناصر مٌاده4521

34.523.51814.51529.518123.5177.589919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولابراهٌم احمد محمد ندى4522

38.52717.51513281913017.5799919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولاحمد على محمود ندى4523

36.515171312.525.51811217.5679919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولعباس رشدى عزت ٌاسمٌن4524

22.58.5178.5412.516.57711.56.579919الؽردقةاالعدادٌة االساسى للتعلٌم عفان بن عثمان فصولابراهٌم شحاته ٌوسؾ ٌوستٌنا4525

30.51577.511.5191081.5105.58.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعبدالمعبود ابراهٌم محمد ابراهٌم4526

35.519.51812142617.5116.516.55.58.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمصطفى فؤاد الحسن ابو احمد4527

34.53013.51414.528.513.51201466.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدحامد الهادى عبد تامر احمد4528
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13156.57.57.51511.5611054101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداحمد الحلٌم عبد احمد الرحٌم عبد احمد4529

372915912.521.515117.5166.57.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداحمد جابر على احمد4530

292713912.521.515.51061467101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمود جالل عالء ادهم4531

32.53015.51514.529.517.512516.569.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدقلدس فلى وجدى انطونٌوس4532

30.527.51113.51225.513.510811.566101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدناٌل سمٌر محمد اٌاد4533

36.528.514.512.51527.513.5120.513.557101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدبكر سعد محمد أحمد4534

2916.510.5814.522.510.589105.56101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدفرج الرب جاد عصام بضابا4535

32.52513.55.51116.51299.51257.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمصطفى حسن احمد بالل4536

3116.51014.51428.51710311.568101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعطٌه حزٌن صفوت بنٌامٌن4537

33.516.51115153015106105.58101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالعبد شوقى هانى بوال4538

362916.513142717.5126125.58.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدزخارى ثابت رمزى بٌشوى4539

2515107.51421.57.5797.55.57.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدبدوى احمد حامد احمد حازم4540

38.53018.514.51529.519135.51667.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدحسٌن عبدالرؤؾ حسٌن اسامه حسن4541

37.52412.510.511.5221611216.557101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدبٌصار حسن مسعد حسن4542

35.52916.514.51428.515124.515.576.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد نجار محمد مجاهد حمزه4543

28.522.5178.51119.512.510014.555101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدحسن سلٌم سٌد رامى4544

20.51517611171382.512.556101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعبدالال حسن رضا أشرؾ رٌاض4545

22.518.512.54.510.51511.58010.555.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد الزٌنى حازم زٌاد4546

2221.516791613.58911.565101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدواصؾ كامل زؼلول وائل ستٌفن4547

16151058.513.512.5671455.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمود سعد احمد سعٌد4548

غغغ16.51960.50.516.549854الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدزٌان محمد الدٌن صالح محمود خالد سلمان4549

30.5261510102010101.5135.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدصالح محمد احمد صالح4550

26.51915.58.51018.51493.51657.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمرسى ٌوسؾ ابراهٌم الرحمن عبد4551

غغغ034336518413الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمود الرجال عبد محمود الرحمن عبد4552

37301913.514.52818.5132.517.567101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد مصطفى هشام الرحمن عبد4553

2729199.51322.515.511315.55.56.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداحمد رشدى احمد هللا عبد4554

322817.510.511.52213.51131566.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداحمد حسٌن محمد هللا عبد4555

272615.597.516.5151001555.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدنونى على مصطفى على4556

31.52917781515.51081556101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدفؤاد فوزى محمد عمار4557

353018.5813.521.515.5120.5205.56.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدطه حسٌن احمد عمر4558

30.53018.514142816.5123.518.557.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالعشرى أحمد حسن عماد عمر4559

383019.515153019.51372099101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد احمد محمد عمر4560

352918.510112117120.51857.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعبدالرحمن السٌد محمد عمر4561

3028.51511.51223.513.5110.51063.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالسالم عبد ابوالحسن محمد عمرو4562

34.5301613142714121.51866.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدبشٌر نظٌم زكرٌا فادى4563

3629181514.529.516128.51565.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداحمد عبدالرؤؾ احمد فارس4564
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2520.514.51413.527.516.51041065101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدابراهٌم فوزى سامى فوزى4565

3629151314.527.518125.5115.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد العزٌز عبد عالء كرٌم4566

383012.512.51426.518125106.56.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدصادق رفعت مجدى كرٌم4567

38.5292015153020137.519.585101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدابراهٌم المالك عبد اسامة كٌرلس4568

39301715142919.5134.515.56.56101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمٌخائٌل جرٌس شاكر بطرس كٌرلس4569

34.53016.51512.527.519127.518.56.52101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدفلتاؤس رزق اٌوب هانى مارك4570

26.52513.51313.526.513.510511.56.52.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدسلٌمان ابوالفتوح فتحى محمد مازن4571

3125.5171413.527.515.5116.5136.52101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدطه محمد ابراهٌم محمد4572

302514.51212.524.51611010.562.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالطٌب مهنى أحمد محمد4573

16.515.54.57.53.5111057.56.553101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدحسن محمد بهنس محمد4574

غغغ3130.500.5310.5201.5الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالدٌن صالح محمود خالد محمد4575

27.5211511142513.51021255101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدحسن سٌد ربٌع محمد4576

272414.59.51120.513991053.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعلى عطٌتو سعٌد محمد4577

271210.5139221081.51152.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد عنتر سعٌد محمد4578

29.521.51088.516.51188.510.55.53101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعلى الباسط عبد النبى عبد محمد4579

27.523.514.59.5918.515.599.5145.55.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعلى هللا حسب عبدهللا محمد4580

37.5302014.51428.5171331878.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمتولى خلٌل محمود محمد4581

36302013122517128205.56.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدحافظ الستار عبد منصور محمد4582

27.524.51637.510.51189.5145.53.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدحسن محمد احمد محمود4583

25.52318.510.58.51915101135.53.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداحمد محمد ٌوسؾ مصطفى4584

1510.5155.549.510.560.57.554101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمجلع مكارى طلعت نوفٌر4585

26.522153.514.510781254101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالبالط حسٌن احمد حمدي الدٌن وسام4586

252117941314.590.5105.54.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعبدالقادر احمد محمد تامر ٌاسر4587

23.515.517.5114151586.51355101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدسرور الصافى محمد ٌس4588

2010.51311.52.51056765.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدخمٌس احمد جهاد احمد ٌوسؾ4589

33.528.515.512.51426.5191231155101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعلى الؽنى عبد احمد ٌوسؾ4590

3527.5201313.526.518.5127.51763.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدسٌد محمد احمد ٌوسؾ4591

32281913.513.52715.5121.51465101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدٌونس الشافعى حسٌن ٌوسؾ4592

31.522.5191412.526.515.51151656101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدابراهٌم نجٌب محمد حسٌن ٌوسؾ4593

221017.57.54.5121172.511.554.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدابراهٌم محمد طارق ٌوسؾ4594

143.511.50.51.5263753.53101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدطه عبدالنبى طه ٌوسؾ4595

28.520.517.588.516.51497135.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدٌسن حسن محمود ٌوسؾ4596

3723201192015.5115.5135.55.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدحنا نعٌم هانى ٌوسؾ4597

37.5232014152919.51291766101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداحمد عبدهللا ٌاسر ٌوسؾ4598

30.526.516.512.51426.51411414.565.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداحمد خلٌل فتحى اروى4599

34.52616.51314.527.514.51191575.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالخٌر أبو الجواد عبد فتحى ولٌد اسماء4600
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36.527.516.514142813.5122116.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالجابر عبد عبدالفتاح سٌد افنان4601

342511.59101913.510316.56.55.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداحمد حسن محمد انجى4602

25.515125.51015.512.580.51266101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداللطٌؾ عبد محمد ابراهٌم اٌه4603

32.521.517.513112413.510916.575.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعلى همام فهد اٌه4604

24.52014.51210.522.512.59416.566.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدخلٌل مؽارٌوس نشات بسنت4605

37.524.517.51314.527.51812516.56.55.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالنجاء ابو طه طاهر جنى4606

34.523.5171214.526.517118.51665.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدحسٌن محمد ادرٌس جودى4607

32.521139.513.52316.510617.57.55.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعزٌز الشهٌد عبد سعٌد جوٌس4608

34.520.5138.51321.515.510518.575101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمصرى مورٌس كٌرلس جٌستانا4609

3224.51512.51123.51511011.565101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالعظٌم عبد صالح ٌحٌى جٌهان4610

37.5281914.51529.517131157.55.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداحمد عاشور احمد حبٌبه4611

322115.513132615109.513.575.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدقندٌل المتولى محمد محمود محمد حبٌبه4612

3522.514.57101713.5102.5105.55.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداحمد حمدى ولٌد حبٌبه4613

29.5261267.513.510911465101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمود على اشرؾ حنٌن4614

38.5301614.51428.518.5131.5168.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداحمد الوهاب عبد احمد دعاء4615

3429.5181513.528.51912917.589.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدناثان مكرم حبٌب دوالجى4616

342416.51414.528.515.5118.5146.55.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدسلٌم اسماعٌل المجد ابو روان4617

3729.51813.51326.519.5130.5156.56101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد سعٌد مجدى روان4618

403019.515153019.51391566101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدٌوسؾ ببارى محمود رٌم4619

3627.5191414.528.5161271568.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدصلٌب شفٌق انور اسحق رٌموندا4620

36.528.519.515153019133.51566.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالعال عبد احمد عطٌه رٌهام4621

38.52917.515142918.5132.5168.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالرحٌم عبد ذكى مصطفى ساره4622

393018.515153019.513716.57.56.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالصمد عبد رجب اسامه سما4623

33.527.51413.5720.513108.51875101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعبدهللا سٌد سعٌد سما4624

غغغغغغ0غ0غغغغغالؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدأحمد ٌونس محمد سما4625

26.51111148.522.577813.56.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدامام محمد عصام سندس4626

362817.514.51428.512.5122.51675101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداسماعٌل دٌاب اسماعٌل شروق4627

27.517111112231189.512.555101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدهللا عبد الدٌن نصر عادل شموخ4628

3826191514291612814.573.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالسعٌد عزت انور شهد4629

36.52917.5151530171301755101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالمالك عبد محمد صفوت خالد شهد4630

25155.511415666.513.573.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالسٌد  محمود العزٌز  عبد عمر شهد4631

2010.573.525.54.547.5106.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد محمد هانى شهد4632

312311.59.5817.57.590.51373.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمددٌاب محمود اٌمن فٌروز4633

31.527.51791120171131263.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدارمانٌوس ؼطاس نبٌل كٌرمٌنا4634

2628.5126.51117.51397146.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدسٌد شعٌب عماد لٌلى4635

272311.511.5920.515.597.51075.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدؼبلاير موسى مجدى مارلٌن4636
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3025.51199.518.51499165.53.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعبٌد نجٌب لمعى مجدى مارٌا4637

9.552.53473.527.5453.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمهنا جرجس رضانى مارٌنا4638

30.52815.51113.524.515.511412.56.57101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدرفله ؼالى نصحى مارٌنا4639

35.52419.514.514.529191271767101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالراوى محمد على مرام4640

30.518.5136.510.51710.589.515.557.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدقناوى عوض ؼرٌب مرٌم4641

34.527.51412142617.5119.516.57.56.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدسالمة شطبى امٌن كرم مرٌم4642

38.529.5191513.528.518.513416.56.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدسعد محمد محمود مرٌم4643

25.5191012.51224.513924.56.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد اللطٌؾ عبد ابراهٌم ملك4644

3028711.51021.513.51008.55.53.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالوفا ابو ابوالنجا الوفا ابو ملك4645

33.52911.512122417.5115.51572.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداالدٌب حسن احمد ملك4646

3419121310.523.518106.514.56.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد اللطٌؾ عبد احمد ملك4647

22.520.569.5918.51683.5106.56101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالوفا ابو جابر خالد ملك4648

343017.514.51428.5201301966.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد رضوان رضا ملك4649

26.51711.57.57.51515.585.565.53.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعاشور كمال سامح ملك4650

38.529.519.51414.528.5191351996101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعلى اسماعٌل فٌض ملك4651

3327.51813.513.52716.512216.575101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعلى ابراهٌم السٌد هشام ملك4652

32.521.51714.51327.513.511216.58.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعلى احمد محمود منار4653

38.53019.515153019.5137.51877.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدعلى سعد شرٌؾ هللا منة4654

362818.58.59.51814114.515.567.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد الظاهر عبد محمد هللا منه4655

36.527.519.513.51225.513.5122.518.557.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالنبى حسب هللا عبد جمال منه4656

4029.5201514.529.518.5137.5187.59.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدحسٌن محمود سعٌد منى4657

29.52215.54.548.51085.51075101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدحسن حسٌن تامر مى4658

2623.5132.52.554.572106.55101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد محمود خالد ندى4659

25.52210.53.53.5710.575.517.55.56101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمود محمد عالء ندى4660

37.5301912.51325.517.5129.51776.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدفهمى زكرٌا منصور ندى4661

312314.510.57.5181399.51253101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمداحمد الستار عبد ولٌد ندى4662

291610.513.511.5251797.51763101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدسالمه محمد نهاد نرمٌن4663

22.51913.56.5612.57.57511.555101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدالعال عبد الؽرٌب رجب نعمة4664

3321133.57.5117.585.51356101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدسالمه ابراهٌم عامر ابو نؽم4665

34.528.520841210105055101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدبشاى شفٌق عدلى نوراى4666

3724.517.512.51325.514.511916.563.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدرضوان عاطؾ ممدوح هاجر4667

34191776.513.51093.513.552.5101020الؽردقةالمشتركة االعدادٌة فرٌد محمدمحمد محمود اٌمن هنا4668

332516.5713.520.5181131769.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولسٌد على محمد خالد ابوبكر4669

161516.511132415.5871869.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولعبدالمقصود احمد محمد احمد4670

32.515.5181414.528.518112.518610101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولالزهرى فتوح مصطفى احمد4671

39302014.51529.520138.5206.510101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولمحمد اسماعٌل احمد اسماعٌل4672
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39292014.513.52817.5133.51869.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولبكرى محمد سٌد عصام اسماعٌل4673

37.52919.514152916.5131.518610101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولعبدهللا سعد عزالعرب اٌهاب باهلل المعتصم4674

382619.514.51529.52013320710101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولٌونس السٌد خٌرى بكر4675

37.529.519.514.51529.51813419.579.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولرمٌس عازر فتحى ثاؤفٌلوس4676

28.5151911.512.5241399.51869101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولعبدالمالك رومانى ؼطاس جورج4677

38.5271913.514.52817129.518.56.510101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولحنٌن فاٌز محروس جورج4678

39302015153019.5138.520710101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولابوكثٌر ابراهٌم منتصر عبدالرحمن4679

39302015153019.5138.5206.59.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولرزق ابراهٌم ممدوح عبدهللا4680

35251913.514.5282012718.575101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولمحمد عطٌه نبٌل عبدهللا4681

38302014.51529.519.513717.579.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولٌسٌن محمد ٌحى عبدهللا4682

31201611102114.5102.514.579.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولعلى حسٌن سٌد على4683

39302014.51529.519.513817.579.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولحفنى احمد محمد عمر4684

1019156.511.518147646.58.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولمحمد فهٌم طارق احمد عمرو4685

393019.514.51529.519.5137.514.56.59.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولالمراكبى صادق احمد حسن عمرو4686

25.52616312151799.546.58.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصوللوٌاندكو قٌثى الٌكسندر كرٌم4687

201514.5510151579.5656.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولنظٌر ثروت وائل كٌرلس4688

383019.514.51529.5191361378101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولشحاتٌة الشربٌنى ابراهٌم ابراهٌم محمد4689

311716.5129211196.51387101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولخلٌفه مفتاح جمال محمد4690

34.52219.57.512.52018.5114.51157.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولعلى كمال صفوت محمد4691

3828.5181414.528.518.5131.5156.58.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولاحمد السٌد ضاحى محمود4692

252819511.516.516104.51069101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولعبدالمالك رومانى جمٌل مٌخائٌل4693

22.51115.5512.517.515.582558.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولعوٌس حسن السٌد ٌوسؾ4694

403019.514.51529.519.5138.516.55.59101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولعلى السٌد محمود السٌد ٌوسؾ4695

403019.515153019.51391968.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولٌوسؾ احمد ٌوسؾ حمدى ٌوسؾ4696

312111.51311.524.5161041187.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولجرٌس شحات عطٌتو ٌوسؾ4697

362919.513142719.51311179101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولحسنٌن حجاج مصطفى ٌوسؾ4698

16.510.516.587.515.516.575.51167.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولمحمد سعٌد شعبان اسراء4699

82.514.5134154410.56.57101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولمحمود عبدالفتاح سٌد أروى4700

3222201113241811615.558.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولابوباشا رزق مصطفى حسن آالء4701

39.5272015153020136.51479101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولقابٌل فاوى اكرامى آٌه4702

39302014.51529.520138.51599101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولمحمد عبدالسالم صالح عبدالستار بسمه4703

39.5302014.51529.519.5138.5148.510101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولخلٌل احمد محمود احمد جنه4704

38.5302014152919.513717.578101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولهرٌدى على اسماعٌل محمد جنى4705

332419.513.514.52819.512414.57.58101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولمحمد عاشور محمد جومانا4706

34151212102214971372.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولعبدالعزٌز محمد عمر رانٌا4707

3627201513.528.519.513117.56.57.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولطانٌوس فهمى مٌنا ساره4708
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33.5252015153020128.519.587101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولمسعود رزق مكرم ساندرا4709

3829201515302013718.586.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولموسى سمٌر نشأت ساندرا4710

231516.51.52.5415.574116.59101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولعبدالكامل على محمد سماح4711

21.56125.55.5111767.566.57.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولالخولى عبدالفتاح حسن عبدالفتاح شهد4712

16.57.5187.510.51814.574.5778101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولمبروك احمد صادق عادل ؼنى4713

38252014.51428.519130.5177.59.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولعبدهللا روحى مٌخائٌل فبرونٌا4714

152619.513.51427.515.5103.5116.59.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولرسالن احمد هالل احمد فرحه4715

40302014.51529.520139.51479.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولبرسموس ٌوسؾ زاهر عز كارمٌنا4716

353019.515153019.513414.578.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولمساعد زكى صبحى حشمت كارولٌن4717

31.5271913.51427.518.5123.51588101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولنعمان فتحى انطون كارٌن4718

17101072.59.515.5621379101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولالخولى عبدالفتاح حسن عبدالفتاح كنزى4719

39302014.51529.519.51381878101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولسامى ناجح بشرى كٌرمٌنا4720

3730181515301913416.579.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولالحسنى سنبله جواد محمد على لٌنا4721

36.52818.51314.527.519.51301678101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولدمٌان ثابت مجدى مارٌز4722

30.5301913132619.51251478101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولالشاعر محمود احمد محمد ملك4723

393019.515153019.51381889101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولمحمد عبدالسالم محمد محمد ملك4724

262015.511.51223.51910414.569101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولاحمد على محمد سٌد هللا منة4725

24.5301811112218112.51678101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولاحمد محمد على منه4726

35.5301712.51224.519.5126.51878101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولعبادى عدلى ماٌكل مونٌكا4727

22.529.514119201810415.578.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولوهبه نجٌب ٌسرى نجٌب ناردٌن4728

3424.517.59.51221.519116.515.575.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل فصولساوٌرس سوارس لوقا مٌشٌل ٌوأنا4729

3225.5151411.525.517.5115.513.55.55.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولؼالى ناثان رضا ابرام4730

2416.51093121072.51055101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولحسن سٌد حسن احمد4731

25.526.512910.519.51194.51255101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولخٌرى احمد وائل احمد4732

231710.5510151479.51055.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولاحمد خلٌل محمد عادل ادم4733

29.52714.513.514.52816.5115.51157101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولعلى على سامى ادهم4734

28281210.51424.513.51061258.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولعادل محمد احمد باسم4735

3223.51614.51428.51811815.55.57101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولؼرباوي اسحق ناجً مٌنا بٌتر4736

3930201515301913817.56.56.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولحجازى جعفر عبدالعزٌز جعفر4737

20151146101369123.55101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولذكى حامد محمد حسام4738

33.527.515.513142714117.51465101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولمحمد حسن حسنً حسن4739

251965276636.525101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولحسٌن حسن شاذلى حسن4740

34.5261914152916124.513.555101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولحسن الؽنى عبد عادلى حسن4741

30.518.5121382114.596.5155101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولمحمد حسٌن محمد حسٌن4742

31.524151314.527.514.5112.515.555101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولالدٌن سٌؾ عبدالستار سامح حمزه4743

33.5301912.51426.518.5127.5175.56101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولرٌاض محمود محسن خالد4744
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37.53019.514.51529.519135.51576.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولحسٌن حسٌن هانً زٌاد4745

3123179.56.51613.5100.51152.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولسٌفٌن عادل سٌفٌن ستٌفن4746

208.5104.526.555011.52.52101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولرمضان سعٌد اشرؾ سعٌد4747

29.510.51211.51324.51086.510.533101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولعلى سمٌر احمد سمٌر4748

33271712.51325.510.5113105.53.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولهللا عبد سٌد هللا عبد سٌد4749

31.5281113.514.52812.5111126.55101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولمراد سلٌم محمد بشار الدٌن صالح4750

31.51913.5129217.592.51655101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولرمضان محمد صابر طالل4751

292614.512.512.52513107.517.565101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولعلً زؼبً ٌسري الرحمن عبد4752

35.530201413.527.52013315.56.56.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولسالم خلٌل ابراهٌم المنعم عبد ابراهٌم عل4753ً

32271612.51426.516.5118186.53.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولعلى رمضان ٌاسر عمار4754

2015101.523.51058.515.553101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولعزوز محمد ابراهٌم احمد عمر4755

24.510.5128715117310.561.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولسلٌم رٌان سالم عمر4756

30.518.5121413.527.513101.512.552.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولعلى سٌد على عمر4757

2516.513612.518.514871362.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولاحمد عمر خلؾ عمرو4758

34.5281313.514.52816.51201465101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولمحمد الدٌب صالح عمرو4759

2110.591.52.541054.515.564101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولعطاهللا بدرى السٌد فهد4760

27.527131110.521.51610512.57.55101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولمحمود مصطفى محمد كرٌم4761

241511.59.51019.510801168.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولفكرى صموئٌل رومانى كٌرلس4762

40.5200.50.5411854101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولالعلً قاعود جهاد محمد4763

34301914142816.5127.517.577.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولاحمد صالح محمد مروان4764

33.5301914.51529.517129207.56.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولالمالك عبد شنوده بالمون مٌخائٌل4765

31271912.512.5251711918.57.56.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولمسعود مٌخائٌل ٌوسؾ مٌنا4766

292416.512.511.52415108.5127.55.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولالصادق الشاذلى عطا ٌاسٌن4767

261914141529119913.58.57.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولحمادة سلٌمان عثمان محمود ٌوسؾ4768

283015.511.51324.51511313.556101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولوهبه اسحق نادي ٌوسؾ4769

33.5271914122617.51231376101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولجاد عبٌد عثمان ارٌج4770

36.5291914142819.513218.576.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولمحمود كمال اسعد امٌره4771

33.52917.512.51527.519.5127189.59.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولابراهٌم احمد عماد أهله4772

32301714.51529.518.51271798.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولالسٌد رفعت احمد بسمله4773

292715.54.559.513.594.51497101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصول الحبال أمٌن مهند جودى4774

26.52516.512142616110146.56.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولاحمد سمٌر كمال حبٌبة4775

31.5301914.51529.51712716.57.56.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولالفتاح عبد مرسى هانى حبٌبة4776

34.52619851313105.512.585101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولمحمود حجاج حمدي حبٌبه4777

39302015153019138207.58.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولعلى جابر احمد حنٌن4778

3417.511.51413.527.514.510513.57.57.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولالسٌد رفعت احمد سلمى4779

3430191514.529.519131.518.586101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولشحات احمد عادل سما4780
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3826.519.514.514.529181311877.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولالمهدى محمد محمود شهد4781

37.5302014.51529.518.5135.51886.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولمحمود الفتاح عبد الاله عبد شٌماء4782

28.517.5151081812.591.514.56.55101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولحسن السعٌد حسن فاطمه4783

3628.517.51514.529.518129.5208.58.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولعزٌز الزمقان نور ماٌفن4784

403019.515153019.51391979101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولكامل سٌد شرؾ مرٌم4785

33.527.5111515301812013.56.57101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولعلً عبدالرحٌم عالء مرٌم4786

393020151530201392098.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولالسٌد عبدهللا ولٌد مرٌم4787

40302015153020140209.59101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولمالك بخٌت ونٌس مرٌم4788

3928.52015142919.5136207.59.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولبٌومى ابراهٌم اسامه ملك4789

39302015153019.5138.5206.59.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الحجاز فصولحماد عبدالعظٌم حسٌن محمد ٌاسمٌن4790

36.5301715142917.5130177.57.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولعلى ابراهٌم النوبى محمود احمد4791

241913.563915.58113.559.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولاحمد مصطفى احمد سٌد4792

30.5301812.51224.516.5119.517.558.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولعزب أحمد محمد الصؽٌر عبدالرحمن محمد عبدالرحمن4793

20281042677110.56.57101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولبكر المبدى عبد الحلٌم عبد مصطفى عمر4794

33.52515.5810.518.513.510612.56.57101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولاسحاق طلعت عماد فٌلوباتٌر4795

2622.5103.558.510778.557101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولحسانى احمد فتحى محمد4796

28.529175.51015.513.5103.513.559101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولمحمود احمد محمود مصطفى4797

302517.57.5916.515.5104.515.559101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولالشربٌنى سلٌمان عبده محمد ٌوسؾ4798

37.5301814.511.52618129.514.598.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصول.. وفنا الٌكساندر الٌنا4799

3027121211.523.515.5108106.58.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولالحناوى السٌد  السٌد احمد جنى4800

4029191414281713318.56.58101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولعٌسى احمد محمود احمد محمود جٌاد4801

3428141414281511917.568101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولخلٌؾ احمد ٌوسؾ عطٌه حبٌبه4802

343018.514142816.5127197.57.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولدٌاب محمود على احمد دعاء4803

3626.52010.51020.516.5119.510.577.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولعبدالمقصود ابوالفتوح حمدي سما4804

37.53018.510.512.52316.5125.51287101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولتوس نعمان اسامة مارٌا4805

24.5211410.58.519785.5145.57101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولالملٌح محمد الفتاح عبد خالد هند4806

30.529.513.5911.520.56.5100.51695.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة المستقبل رواد فصولـ ـ  دوبٌن ٌاسمٌن4807

37.530181514.529.518.5133.5145.510101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمد ابراهٌم محمد ابراهٌم4808

30.527111482218.51091259101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولسٌد طاهر محمد زٌد ابو احمد4809

34.530131292119117.51158101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولؼالى ابراهٌم عدلى ماجد استٌفن4810

3729.51212.51224.516.5119.51058101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولأسعد حبٌب ادٌب اٌهاب انطونٌوس4811

363017.515122719129.5106.59101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولشنوده عبٌد فاٌق دٌفٌد4812

39.53017.515153019136175.510101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالدالى محمد محمد عمرو رائد4813

23.5306149231799.5128.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولحسن احمد كمال محمد زٌاد4814

20.5281012.5719.517.595.5357.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولاحمد حسٌن سعٌد سٌؾ4815

26291213.59.52316.5106.510.558101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولفوزى جمٌل عماد عبدالحكٌم4816
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283015.51492318114.511.558.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمد إسماعٌل عبدالمنعم صابر مازن4817

363017.51513.528.518.5130.513.559101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولعبدالحافظ محمد عبداللطٌؾ ابراهٌم محمد4818

34.52916.51512271812510.559101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالنعٌم عبد سٌد احمد محمد4819

36.52915.514.51226.518.5126126.59.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولحسٌن احمد محمود كرم محمد4820

30.52217148.522.515.5107.5115.58.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمصطفى احمد الباسط عبد هادى4821

353018.513.51528.5191311066.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمد عزت حسام ٌوسؾ4822

323019131528191281566.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولبرٌقع حسٌن الهادي عبد حسٌن ٌوسؾ4823

20201011.59.521158610.555101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولتمراز محمود مختار مصطفى ٌوسؾ4824

3530201415292013417.567101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولؼبلاير بالمون هللا جاب بالمون بسنت4825

9.51712.549.513.51567.5654.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالبحراوى فؤاد سامى أحمد جنى4826

39.5302015153020139.514.58.56.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولباسٌلى ظرٌؾ إٌلٌا جولٌا4827

37.527.520151530201351657101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمود على حادى شاذلى حنٌن4828

40282011.51526.520134.51065101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالحاجرى أحمد عباس احمد وائل رؤي4829

40302014.51529.520139.510.556.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالعمارى عبدالحمٌد محمد رٌم4830

28.527.519911.520.520115.5167.55101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولأحمد محمد منتصر رٌم4831

3229.519.51012.522.518.51221055101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولحسن فؤاد خالد سلمى4832

32.529195131817.51161065101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالقصرى ابراهٌم على محمد سلوان4833

3029.5189.51120.5191176.55.56.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولسٌد طاهر محمد ابوزٌد سما4834

39302014152920138156.56.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمد محمد محمود سندس4835

38.530201513.528.519.5136.5107.59.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولاسماعٌل امٌن عبده شٌرٌن4836

35.5292015153019.513415.56.58101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولسمعان اسعد معوض بولس كرستٌنا4837

3428.5201512.527.520130147.59.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولنسٌم شوقى مكرم مارتٌنا4838

36.52919.514.513.52819.5132.510.578.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولعوض بارح مفٌد جرجس مارى4839

383019.51513.528.5201361478.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولعٌسى على نصر سامح مرٌم4840

2015.510134.517.515.578.565.58101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولٌحًٌ ابراهٌم محمد محمد مرٌم4841

24.52919.51392219.5114.51063101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولأحمد أمٌن خٌرهللا حمدى ملك4842

3830201515302013814.589101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولابراهٌم جوده سٌد ملك4843

27.527.515.51282016.5107136.58.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولعمران سٌد فتحى ملك4844

38302015153019.5137.516.58.59101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولبدر حجاج محمد اسالم منه4845

373019.515153020136.510.588101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولشطبى جبره ولٌم اسامه مهرائٌل4846

2926.516.512820171091068101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولابراهٌم توفٌق سعد توفٌق مهرائٌل4847

312816.513.51023.514.5113.5105.57.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولابراهٌم توفٌق سعد توفٌق مٌرا4848

37.5292015153019.51361688.5101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولابوشادى أحمد ابراهٌم اٌمن نور4849

393020151530201391699101020الؽردقةاالعدادٌة عربى الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولاحمد شٌخون منتصر ٌمنى4850

3929.52014132719.513517.56.59.51010202317الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولمحمد احمد خالد احمد4851

35.529187.512.52018.512117.569.510102015.515الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولسٌد محمد عمرو احمد4852
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38.527.52014.51428.519133.517.57910102015.513.5الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولسٌد احمد سعٌد اسامة4853

39282013.514.52818.5133.5176.58.510102016.512الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولحسن احمد محمود االحمدى4854

39302013.512.5262013518.5791010202018.5الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولعزمى فاروق سامح اندرو4855

352918.56.51319.518.5120.5176.59.51010201715.5الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولسعد لطفى نادى بافلى4856

35.528188.51321.518.5121.516.5781010201811الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولرزق موسى بولس بموا4857

37.524.515.5510.515.51610915581010201311.5الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولامٌن رمزى وجدى رمزى4858

3825.513.57.51219.517113.516.5781010201712.5الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولحمدى محمد أٌمن زٌاد4859

36.525.513.57.510.51818111.51969.510102020.520الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولاحمد محمد احمد الرحمن عبد4860

3027.5149.511.52118110.51758.5101020119.5الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولتفٌد فتحى بولس كٌرلس4861

402915.513132620130.51661010102018.516.5الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولنصٌؾ ٌوسؾ اٌهاب مارسلٌنو4862

33221329.511.51796.513681010206.55الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولسالمة ٌونان مٌخائٌل ماركو4863

393019913.522.519.513017.56.5101010201813الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولصدقى بشاره هانى ماٌكل4864

3418154.511.5161810115.5510101020814الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولالطاهر محمد ابراهٌم محمد4865

3723143691710016.5710101020911.5الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولاحمد محمد اشرؾ محمد4866

3930201413.527.519.513618.56.5101010202417الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولهللا فتح وجدى محمد تامر محمد4867

35.529177.51017.51611518.56.51010102010.59الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولعلى محمد على محمد4868

30.510.5122.5810.513.57718.56.51010102076الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولفاوى محمد مصطفى مروان4869

31291912.514.52718.5124.5175.56.5101020816الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولخلٌل كمال كرم مكارى4870

34.53019.51414.528.518130.51677.510102023.517الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولإبراهٌم ٌوسؾ إبراهٌم شكري مٌشٌل4871

272316.55101514.59615.57.57.5101020914الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولالعزٌز عبد فراج عاطؾ ٌح4872ً

2628.5178.513.52212.5106106.561010201310الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولحسانى رجب الرحٌم عبد ٌوسؾ4873

363019.51414.528.519.5133.518.579.51010202219الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولعٌد حسن محمد ثرٌا4874

3530151410.524.514.511917.598.51010202017الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولصالح محمد اٌمن جنى4875

26.5301012.51426.513106176.57.51010201816الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولمحمد ابراهٌم صالح جنى4876

36301815153018.5132.519.587.51010202420الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولعباس احمد عباس حبٌبه4877

35.52819.51314272013016881010202214.5الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولمحمد احمد الحسن ابو رحمة4878

35.53019.514.514.5292013419.57.59.51010202319الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولالمقصود عبد محمد هانى رومٌساء4879

312817.5914.523.516116176.571010201316الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولهداٌه حامد ٌاسر رٌتاج4880

34.5301711.513.52517.512417.57.58.51010202217الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولالطوٌل ابراهٌم علً احمد ابراهٌم سماح4881

303015.51514.529.51812312.577.51010201916الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولحفنى الحمٌد عبد حسٌن فاطمة4882

36.53019.515153019.5135.519.58.59.51010202520الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولسدراك صالح وائل فٌرونٌا4883

323016.58.513.52216116.514.56.581010201917الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولعبده ابراهٌم البٌر كارول4884

34.53016.51514292013017.57.591010202118الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولعبٌد جرجس شفٌق عٌاد لوسندا4885

32.53018.51314.527.517.512615.57.5810102020.517الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولبطرس نجٌب سعد هانى ماٌفن4886

30.53018.512.513.52617.5122.517881010201216الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولالعادلى عبدهللا اسماعٌل ملك4887

2329186.51218.511.5100127.5610102012.514.5الؽردقةأعدادى لؽات الرسمٌة األستاد فصولمحمد سعٌد محمد ٌمنى4888
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22.5271052.57.51077137.54.510102012.57الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولالنقٌب محمد احمد الدٌن حسام احمد4889

36.53016.51313.526.519128.5157.5510102022.514.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولابراهٌم عبدالمجٌد متولى محمد ادم4890

38302015153019.5137.5188.571010202518.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولرٌاض زكرٌا رضا باترٌك4891

3329171512.527.516122.51976.51010202213الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولٌوسؾ عزٌز ودٌع جورج جون4892

352919.51513.528.517.5129.518.57.551010202113.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولبباوى بولس بشرى صفوت جون4893

282919.511.51425.519.5121.512.555101020169.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولالملك عبد ٌوسؾ نصحى باسم جوٌل4894

373018.514.51327.515.5128.515.58.5710102022.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولاحمد عبدالصمد محمود زٌاد4895

323017.513.514.52817.512518.5851010202316.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولتوفٌق ٌعقوب ابراهٌم ساهر4896

40302015153020140167.561010202519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولمترى فاروق اسحق ستٌفن4897

40302015153019.5139.516.57.5710102022.514.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولمترٌوس عٌاد ودٌع فاٌز صموئٌل4898

3629.5181312.525.513.5122.5146.5510102022.516.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولحسان ابراهٌم سٌد ابراهٌم الرحمن عبد4899

3529171214.526.515122.519761010201916الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولسعد فكرى مالك كٌرلس4900

2928.514.510.51222.511105.513.56.53.510102017.515الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولجرجس منقرٌوس مرزوق نبٌل كٌرلس4901

36301815132819.5131.518.5751010201915الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولعبدالملك كرٌم ماجد مارك4902

4030201513.528.519.513816.55.57.51010202316الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولوهبه ذكرى ناجح خالد مجدى4903

25.53013105151497.512.566.51010201516.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولذكى محمد اشرؾ محمد4904

28.5271213.51326.514108146.57.51010201414.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولاحمد رجب اٌهاب محمد4905

34.5301413.51326.5151201577.510102019.516.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولعثمان احمد احمد الناصر عبد جمال محمد4906

32.53018108.518.518.5117.5187810102019.516.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولدانٌال نصٌؾ محب مٌشٌل4907

37.530181413.527.519132188810102021.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولكامل فهمى خلٌل جمٌل نوفٌر4908

35.5301714.51327.51912917.58610102021.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولملك انور مٌنا ٌسى4909

36.53019.51514292013515.58.5510102022.519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولبخٌت نصرى رائؾ اؼابى4910

3328.51713.513.52717.512316.58.581010202018.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولجرجس حنا عطاهلل حنا اناسٌمون4911

2629132.524.514.5871185.51010201911الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصول محمد ابراهٌم محمد طلعت جنه4912

27.528.514811.519.516.510610.5781010201716.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولنصٌؾ انور المالك عبد جوسٌان4913

333017.513.513.52718.5126167.57.510102020.516.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولخورشٌد خلٌل ممدوح وائل جوٌرٌه4914

32.52913.51313.526.516117.5108.55.510102021.515الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولفوزى كرمى رمانى جٌسٌكا4915

343018.514.513.52818.5129178.581010202218الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولمحمد ابوضٌؾ عصام حبٌبه4916

3021.511139221195.5128.581010201716.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولمهدى الحمٌد عبد كمال حبٌبه4917

35.530171513.528.5191301387.51010202116.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولعبدالوهاب محمد محمد رمٌساء4918

34.530181513.528.519.5130.5197.581010202419الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولالؽنى عبد عاشور الدٌن حسام روناء4919

302911.512.58.52110.5102119.56.510102017.57الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولمحمد محمود محمد خالد زهره4920

38.530201514.529.51913717.57610102023.518.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولرزق حبٌب سمعان ساره4921

37291715132818.5129.514.57.5710102019.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولقناوى عبدالوهاب عبدالمنعم ساره4922

33.53018.515132817.5127.5187.57.51010202219الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولحبشى زاخر مجدى ساره4923

36.53018.51515301713218.57.57.510102022.518.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولزكى كمال رؤوؾ كارمٌنا4924
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35291915142917.5129.518.587.510102022.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولجبره هللا خلؾ زكرٌا كارولٌن4925

282915.511.51324.5141111378.510102014.512.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولالطنبولى محمد محمد   فاروق خالد لٌلى4926

28.53017.57.54.51211.599.5158710102022.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولابراهٌم عطاهللا صابر رافت مارى4927

2219134.526.5666.511.567.510102079.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولالمجد ابو حباش محمد ماسه4928

40302015153020140199.59.51010202419.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولبخٌت نصرى اٌمن مرٌم4929

36.53019.514152918.5133.51895.510102023.519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولعبدالمالك عبدالعاطى عبدالمسٌح بخٌت مرٌم4930

36.53017.51414281813019.5881010202219الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولبخٌت نصرى رائؾ مهرائٌل4931

35.53019.513.514.52818.5131.5208.5810102023.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولنصٌؾ عادل مجدى مٌرا4932

26.529.518891716107137.57.51010202018الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولااللفى محمد فتوح احمد نور4933

352916913.522.517.512014751010201519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولسمعان نادى امٌل نورهان4934

35.5301612.51426.5171251696.510102023.517.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الجونة فصولعطاهللا شنودي بخٌت هٌالنه4935

362919.513152819131.5188.59.510101921.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولحسن محمد احمد ابراهٌم4936

37.5302012.51527.5191341979.510101922.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالجوهرى الكرٌم عبد احمد السٌد احمد4937

35.5281512.51426.515.5120.5176910101921.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولاحمد عاشور حمدى احمد4938

26.523.511.57.57.5151086.5115.561010199.513الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولاحمد اسماعٌل احمد االسالم سٌؾ احمد4939

3028.516.51312.525.519.512013.56.58.510101922.512الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمحمد طلعت المنعم عبد احمد4940

39302015153019.5138.519.599.588192519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمصطفى عبدالحمٌد عمرو احمد4941

242513.5411.515.5118913.56.58881912.516الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمحمد صابر محمد احمد4942

35.53017.514152917.5129.5166.59.588192316الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولابراهٌم الحمٌد عبد محمود احمد4943

30.5301511.511.52316114.5137.59.51010192117الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمورٌس محب توماس ارسٌنى4944

11197.50.52.531252.59.558.588154.510الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولعبدالوهاب احمد على اسالم4945

3130168.59.51816.5111.510.56.5310101912.514الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولعبدالظاهر محمد احمد انس4946

252911.513142716108.5146.581010191419الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولاللة فرج متى نصٌؾ خلؾ انطون4947

3830201515302013818.58988192519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولحمادة اسعد محمد اٌاد4948

3228157.51320.515110.516.569.51010197.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالحلٌم عبد الخالق عبد عمرو إسالم4949

31.52816.57.51219.517112.515.568.510101716.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولٌوسؾ مصطفى حماده بشار4950

3528201513.528.519.51311778.510101921.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولتوفٌق الكسان عماد بوال4951

36.53018.515153019134165.571010192319الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولنظٌر تقاوى رمسٌس بٌشوى4952

323017.51314.527.519126167710101918.516.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالمسٌح عبد بشرى نادر بٌشوى4953

31.5272013.5922.518.5119.513.566881516.58.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولنجٌب كمال مهند جاد4954

33.52419991816110.51757.510101920.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولعبدالرحمن محمد اشرؾ حامد4955

353019.514.514.52918.513219.56.58.51010192318الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولموسى محمد الولٌد خالد4956

293017.58101814108.516781010191816الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمورٌس محب توماس دانٌٌل4957

2727.516.5991812.5101.5176.581010191315الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولؼالى نجٌب جورج رامى4958

2322.51321.53.511.573.514.565.51010191114الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمصطفى صادق سامح زٌاد4959

282514.553.58.51187186.5710101915.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولجابر حسنٌن اسالم ساجد4960
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393020151530201391987.51010192519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولوٌصا جودة راضى ستٌفن4961

3321205.516.518.59916.5671010191020الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولسعد حسن عثمان احمد سمٌر4962

32.52819.510.51222.515117.515761010191617الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمحمد الظاهر عبد هللا عبد الدٌن شهاب4963

302619.51211.523.513.5112.515.55.571010191615الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالرحمن عبد امام عادل عادل4964

38.5302014.51529.519.5137.5198.58.510101924.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولحسٌن محمد بكر ابو الرحمن عبد4965

352817.57.511.51917.511718.5581010192120الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولفهمً اسماعٌل محمد الرحمن عبد4966

311818102.512.51695.519.56810101912.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولعبدالعظٌم ابراهٌم محمد عبدالرحمن4967

3127.5191511.526.52012419.577.510101921.516الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولخرٌشى دسوقى احمد على4968

3629191312.525.520129.519.578.51010192118الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولاحمد محمود حاتم على4969

36282014.51327.519.513112.55.55.51010191816الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولاحمد احمد عمرو على4970

39282015142920136137710101923.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمحمد ٌحٌى احمد عمر4971

33.53019.514.51428.518129.518.56610101923.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولعبدالرشٌد جمال محمد عمر4972

343019.514.51428.519131166.581010192317الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولعٌسى الدٌن حسام محمد عمر4973

312812.514.56.52116.5109105.57.51010191817الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولاسحاق فؤاد عادل فادى4974

35281915142919.5130.515781010192318الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالعلمٌن ابو محمد محمد فارس4975

302816.514.512.52718.5120196.581010191819الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالرحمن عبد ابراهٌم فتحى سمٌر فتحى4976

36.53018.515142917.5131.5156.56.51010192318الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولدوابه حنس سامً فٌلوباتٌر4977

3227.512.51314.527.517.511714.57.53.510101922.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولجرجس القمص ؼاٌس مٌنا فٌلوباتٌر4978

35301612.51426.514.512212.56.56.510101919.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالشوادفى محمود احمد كرٌم4979

292617.512.512.52510107.515.55.57.51010191220الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولجوده نبٌل اسحق كٌرلس4980

272813.512.57.52014.510314.55.57881912.514الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولزكى شحات عماد كٌرلس4981

3330181515302013112.578.510101923.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولادٌب نصٌؾ مراد كٌرلس4982

3429171413.527.515122.51775.510101921.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولحربى هلٌو شاكر هانى كٌرلس4983

37302014.514.52920136155.5810101923.514الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولسعاده ابراهٌم سمٌر احمد محمد4984

35.5301814142816127.514.56810101923.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالسٌد سالم محمد اسالم محمد4985

33.526.511.51413.527.51010916.57710101918.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولاحمد الرحمن عبد المهٌمن عبد الدٌن حسام محمد4986

27.527.5122.52.5577910.53.5588191416الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمحمد احمد مصطفى محمد4987

34.5302087.515.511.5111.516.557881919.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولاحمد حسن هشام محمد4988

2529169.51221.510101.513.557.5881917.515الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولطلبه ابراهٌم محمد محمود4989

3730201513.528.516.513217551010192415الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولرمضان بٌومى هانى مروان4990

33.53016.512.52.5151310811551010191216الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولعلى محمد مجاهد مصطفى4991

28.51516.513.5316.510.587125510101967.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمحمد احمد محمود معاذ4992

31.528.51814.51428.515121.51053.588191512الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولعزت احمد هشام مهند4993

282913.57.5815.51298165.55.510101918.511الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولكٌرلس سالمة عادل مٌنا4994

28.5291914.56.52115.5113165510101920.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولفخرى عادل ماٌكل مٌنا4995

34.528199.511.52114116.51255.51010192115الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولعصفور ابراهٌم مصطفى طه الدٌن نور4996
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37.530191511.526.513.5126.510.5551010192012.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولحسٌن محمود اٌهاب ٌاسٌن4997

39302014.51529.518.5137155.55.510101923.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولجورجى زؼلول جوزٌؾ ٌوسام4998

393019.514.51529.519.5137.516671010192420الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولأبراهٌم محمد مصطفى أحمد ٌوسؾ4999

40302015153020140186.591010192518.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالشرٌؾ محمد محمد جالل ٌوسؾ5000

3830201513.528.517.51341755.588192213.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولؼبلاير بطرس ونس سامح ٌوسؾ5001

30.53011.513.51124.510.510715.55.55.51010192218الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولهللا عوض عزمى عزت عادل ٌوسؾ5002

38.53016.515153019.5134.518.56.57881922.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالؽٌط ابو عٌسوى مصطفى ٌوسؾ5003

38302015153020138206.5810101924.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولعٌسى بدران هشام ٌوسؾ5004

26.53015.510.59.52012104115688192318الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولعبداللطٌؾ فوزي عادل اسٌل5005

3226.516.512.54.5171410610.553.5991911.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولحسنٌن عبدالحمٌد وافى امال5006

32.527.516146201911514.55.5588191417الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمحمد احمد اشرؾ جمانة5007

3128.512.511.5920.511103.510658819107الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولنجٌب كمال مهند جنى5008

20.526.514.54.56.51112.585106.53881916.514.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولاسماعٌل توفٌق عبدالعاطً اشرؾ حنٌن5009

251512.57.5512.510758.55.54.5101019814الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالسمٌع عبد محمد حسن حنٌن5010

252914.5981712.598107.55881916.58الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولحسن جابر ابراهٌم رقٌة5011

202712.57.51.594.5739768819164الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولاحمد ضاحى احمد رقٌه5012

32.53012.57.5815.512.510318.5108.588192419الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمحمود مصطفى مجدى ولٌد روان5013

32.528.51591221131101386881919.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالصعٌدى الخالق عبد محمود وائل سلمى5014

32.528.514.511142518.511910.5961010191217.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمحمد احمد العابدٌن زٌن سما5015

2028.5111.5910.53.573.55.57.54991913.58الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولبٌومى سعٌد محسن عزة5016

37302014.514.52918.5134.5188710101923.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالجزار ابراهٌم الرازق عبد منصور فاطمة5017

28.52713.5961513.597.5138.55881917.515الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولابراهٌم موسى ٌوسؾ سامح كالرا5018

312913661210.595.513.594.5881914.516.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولودٌع ولٌم ودٌع كٌرٌا5019

31.5291413.512.52610110.5128.53.599191914الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمحمد احمد طارق لٌنة5020

2828.514.585.513.51094.5158.5410101916.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولشنوده ٌوحنا جالل مرٌم5021

3530171514291612719.58.53.51010192318الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولاحمد انور الماجد عبد مرٌم5022

323014.5881612.510511.58.52.510101917.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمحمد ماهر علً ملك5023

31.52412.58715109312.583881914.516الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولمحمد شاذلى عادل منه5024

2716.512.51125.563.51183.5101019711الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولابراهٌم اسحق نبٌل مٌرنا5025

373019.515153018.513519.5101010101924.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولبولس عزٌز ثروت مٌروال5026

33.52914.513.51427.517121.51595.5881920.516الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولامٌن الفتاح عبد رفعت نور5027

34.53014.514.51529.517125.5146.5688192320الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الجوهرة فصولالقادرى محمد على محمد ٌاسر هنا5028

33.5301914142812.512312.5651010182010الؽردقةاالعدادٌة للؽات المتكاملة الحكومٌة الؽردقة فصولهللا عبد سٌد محمد ادم5029

35.528.517.514132712.512112.5691010171510الؽردقةاالعدادٌة للؽات المتكاملة الحكومٌة الؽردقة فصولعبدالمالك رومانى مٌنا مكارٌوس5030

35.53019.51415291813210991010172314الؽردقةاالعدادٌة للؽات المتكاملة الحكومٌة الؽردقة فصولالصاوى محمود محمود عصام نورالدٌن5031

25.52718.512.511.52416111105.551010181316الؽردقةاالعدادٌة للؽات المتكاملة الحكومٌة الؽردقة فصولالشرٌؾ ابراهٌم محمد احمد ٌحٌى5032
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36.53016.51514.529.518130.51267.51010182519الؽردقةاالعدادٌة للؽات المتكاملة الحكومٌة الؽردقة فصولحنجل محمد احمد عاصم ٌحٌى5033

363019.51513.528.518.5132.514661010182216الؽردقةاالعدادٌة للؽات المتكاملة الحكومٌة الؽردقة فصولحسن حجازى هانى ارٌج5034

293016.58101815108.5105.52.51010191310.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولتبٌة فتحى شنودة ابانوب5035

38.5302014.514.52919.513716.566.510101923.517.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولٌوسؾ عٌد مالك ابرام5036

37.53019.514.511.52619.5132.5136.55.51010191610.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالمجٌد عبد  محمود احمد حسام احمد5037

283019141226131161165.510101998.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولهجرس احمد عصام احمد5038

37302015153018.5135.5166.58.51010192414.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولجعفر عباس عماد ادم5039

373019.515153014130.513.56.5810101917الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولسعٌد بشاري محمد ادهم5040

35.5301813142710120.5136.571010191813.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالرحٌم عبد صالح احمد اٌاد5041

31.5301715142913120.5165.5610101912.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالشهٌد عبد رٌاض نبٌل اٌلٌا5042

293016151328101131177.51010198.512الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالسعٌد فتحى محمد أدهم5043

2728.514109.519.512101165.571010191410الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولرمزى لوٌس هانى بافل5044ً

22.528115.549.547517651010199.513الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولسٌدهم رمزى شرٌؾ بوال5045

30.52811.511.512.5244981156.510101916.514الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولحكٌم مجلع صدقى كمال بٌشوى5046

312813.514.512.5275.510510.564.5101019105الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولزكى شحات زكى جورج5047

26.52814.51311.524.5497.51066.510101912.58.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولاحمد محمود الناصر عبد حسام5048

35.5301913.512.52611.5122176.57.510101916.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولابراهٌم حسن محمد حسن5049

29.52913.512.514.5271111010.56810101910.511الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولعمر ابوزٌد سامى حمزة5050

32.5301713.514.52814121.5157.57.510101919.515.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالسبد عبد جمٌل سمٌر سبستٌان5051

35301713.513.5271512415.5891010192115.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولحكٌم نظٌم سامح ستٌفن5052

31.52815.5139.522.510107.51468.51010199.515.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولبباوى عطٌة ٌوسؾ ستٌفن5053

31.52815109.519.51010411.568101019158.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولسعد المصٌلحى مسعد سٌؾ5054

35301912.514.527181291661010101923.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالسبكى الحفٌظ عبد احمد الرحمن عبد5055

33301812142615.5122.515.55101010191419الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولمحمد على صفوت الرحمن عبد5056

343018.513.514.52813.512415.56.51010101922.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولعلى محمد على مصطفى الرحمن عبد5057

30.530155.56.5121097.515.56101010194.513الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولمحمد الظاهر عبد ٌاسر الرحمن عبد5058

223015.52.546.568014.568.5101019118الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولمحمد احمد محمد عبدالرحمن5059

40302015153019.5139.51179.51010192415.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولابراهٌم الدٌن جمال محمود عبدالرحمن5060

202915991811.593.514.56.591010195.512.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولحمزه الرحٌم عبد رجب عمر5061

38.5302015153020138.5167910101923.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولعوٌس فضل سٌد عمر5062

30301713.513.5271612013.57910101912.517.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولعباس الفاتح محمد عمر5063

403019.515142919137.516.57.58.510101924.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولابوالعنٌن الفتاح عبد احمد محمد كرٌم5064

2129.515.54.5711.51087.511.551010101913.512.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولتوفٌق ظرٌؾ ثروت كٌرلس5065

35.53016.511.51324.510.511715.57.5101010191914.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولمحمد ابراهٌم احمد محمد5066

373019.515153019.513618.58.51010101924.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالفقى انور احمد محمد5067

38.530201314.527.516.5132.515.58.5101010192017الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالونٌس عبد الوهاب عبد على اٌمن محمد5068
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273017.511.51223.514.5112.5148101010191814.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولمحمد ابراهٌم جعفر محمد5069

34.52917.513.5922.514117.512.58.51010101910.514.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولعلى محمد جمال محمد5070

39.5301814.511.52610.5124136.51010101919.515.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولمصطفى عارؾ عمرو محمد5071

303016.5971610102.51278.510101988الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالعؽار عبد داود محمود محمد5072

303016.513.51326.515.5118.512.57.59.51010191613.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولسٌد محمود حنفى محمود5073

32.529.52014.514.52918.5129.5137.591010192015.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولمبارك محمد ٌاسٌن محمود معتصم5074

393019.514.514.52919136.516.5771010192513.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولمحارب حلمى رأفت مٌنا5075

3929.519.515153019137198910101921.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولابراهٌم عطاهلل عزت مٌنا5076

37.53019.51515301913617.58.59.51010192314.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولاللـه جاب مكرم مفدى مٌنا5077

2727129.58.51810.594.56.575101019109.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولخلٌفة نصحى وائل مٌنا5078

28.5271723511.5891374.51010199.511الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولحسن النبً عبد رجب سامح نورالدٌن5079

39.5302014.51529.519.5138.514.576.51010192017.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولاحمد خلؾ احمد ٌوسؾ5080

37.5301914142817131.513751010191317.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولمحمد شوقى اشرؾ ٌوسؾ5081

3429.513.510.58.51911107147610101916.513الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولعلى شرٌؾ الفتاح عبد شرٌؾ ٌوسؾ5082

3329.51612142614118.5117510101918.514الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصول	هللا عبد ابراهٌم شعبان ٌوسؾ5083

31291410.510.52110.5105.514.57.55.51010191814.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولحنا حكٌم ماهر ٌوسؾ5084

372913.512.511.52414117.5137.561010191716الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولحسن محمود مصطفى ٌوسؾ5085

3130171113.524.515.511813.5861010192215الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالراضى عبد احمد رحمى اروى5086

32.52817.51313.526.514.511916.58.57.5101019118الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولمحمد جودة ابراهٌم االء5087

38.53019.514.51529.519.5137199910101923.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولعبدهللا على عطاهللا عماد االء5088

38.53017.51515301813415.58.58.510101924.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولسالمة صابر محمد االء5089

35.52916.513142715.5123.518.588.510101920.516الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالشال  ابراهٌم تامر انجى5090

40302015153020140199.591010192519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولمحمد االمٌن محمد محمد بٌنه5091

38301611132415.5123.517.57510101919.59.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولبالمون رفعت عٌسى جاسكا5092

353015.51112.523.514.5118.517.586.51010198.510الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولاسعد نبٌل هانى جاسمٌنا5093

403020151530201401898.51010192518.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالسٌد على محمد جودى5094

38301513.513.527191291989.51010192118.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولحسن محمد امٌن حبٌبه5095

31291212.51325.517.51151679101019148الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولاسرائٌل عزمى عماد دوالج5096ً

22.519.57.5913221586.512.56.59101019108الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولمحمد حلمى احمد رؼد5097

37.5301915153018.5135198.5101010192417.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولعٌسى محمود رجب رؤى5098

36.529.5176101616115197.51010101914.513الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولعبده محمد احمد محمد رٌهام5099

3530201515301913418.57.591010192117الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالسٌد عبد اسحق ماهر شرٌؾ ساندرا5100

35.53019.51515301913418.57.591010192418الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالسٌد عبد اسحق ماهر شرٌؾ ساندى5101

403020151530201402099.51010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولجرجس  مرقص ادٌب هانى ساندى5102

35.530151314.527.5151231388.51010191513الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالحكٌم عبد فاروق شرٌؾ سلمى5103

293015.513132616116.5157.59.51010192515الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولخلٌل محمد خلٌل احمد سهٌلة5104
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363018.513.513.52716.5128207.58.510101921.511.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالجلٌل عبد عطٌة بؽدادى شهد5105

36.529.519.51514.529.519.5134.519991010192116.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولخلٌفه نصحى سامح مرٌم5106

3729.519.514.51428.517.5132198.58.51010192215.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولامٌن هللا فتح مخلص مرٌم5107

363017.514142818129.51379.510101912.510.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولعامر سعد احمد ملك5108

373018.512152718.5131199.59.510101924.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولمحمد احمد اسامة ملك5109

24.524.5102111315.587.5117810101998الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولعزب منصور رزق ملك5110

35.5301913.51528.518131187.5810101922.516الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولرموزي محمد محمد نورا5111

36301813.51427.517.5129187910101923.513الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولالسٌد الحداد محمود هبة5112

3226146.51420.516108.515.57.5810101913.58الؽردقةاالعدادٌة لؽات الرسمٌة الؽردقة فصولحسنٌن على ابوزٌد ٌاسمٌن5113

33.5302012112310116.5105.561010191317.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولاحمد ابراهٌم محمد ابراهٌم5114

23.52318257475.5125.57101019813.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمرسى وحٌد محمد احمد احمد5115

32.52919.514132716.5124.5155.581010192119الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالسالم عبد زكرٌا بهاء احمد5116

40302015153020140205.58.51010192219الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولابراهٌم منشاوى حامد احمد5117

372919.515153019134.515.56.56.51010192417الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمد محمد هشام احمد5118

29.527.518.510.5616.5121041567.510101915.511.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالٌمٌن ابو عٌد اشرؾ ادرٌانو5119

36.5302014.514.52918133.5206.57.510101922.518الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولجابر محمد حلمى محمد اسامه5120

34.53018.513.51427.514124.515.57.5810101923.516.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولبطرس فوزى اٌهاب استٌفٌن5121

35302013.51427.518.513114.56.5810101922.516الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولاسكندر تاوضروس اشرؾ اندرو5122

34302013.51427.517.5129166.5810101918.516الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولجندى رمزى مرقص اٌمانوٌل5123

39.530201514.529.518.5137.519.578.51010192219الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولحبٌب نجٌب حربى بافلى5124

39302015153018.5137.5146.5710101919.517الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمنصور صدقى منتصل بوال5125

4029.52015153020139.513.567.51010192017الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصوللبٌب سعد محسن جرجس5126

28.5301611.5819.51010416.56.57.51010191312الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولتوفٌق فهمى امٌل جورجى5127

32.53019.514142811.5121.51367.51010192117الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولسالمان عباس عمر حمزة5128

403019.515153020139.5126.56.51010192519الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمد حلمى احمد خالد5129

40302015153019139146.58.51010192520الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمد عمر محمد زٌاد5130

21.522.515.555106.57615.557101019411الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمسعود ٌوسؾ محمد زٌاد5131

35.530201514.529.52013518.57.5910101924.519الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولكامل سمٌر ناجى ستٌفن5132

213010.56.5511.5158814651010191511الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولابوالنجا صبحى محمد سلٌم5133

37.52918.51513281913214.5771010192019الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمد فتحى محمد الدٌن سٌؾ5134

38.53019.51515302013810.5531010191715.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولموسى عادل شرٌؾ عادل5135

3128.5161051512102.514.56101010191514الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالهادى عبد الجواد عبد جمعه الرحمن عبد5136

39302014.51529.520138.515.56.561010192215الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمد سعد عماد الرحمن عبد5137

27.5291098.517.5139710.56.55.510101920.514.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولعباس اللطٌؾ عبد مصطفى الرحمن عبد5138

39.5292015153020138.5177710101922.519الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولاحمد محروس خالد عمرو5139

38.53019.5813212012911.56.5710101921.512الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحروس بشرى كمٌل فادى5140
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39.5301813142720134.517.56.581010192320الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالدٌن صالح محمد احمد فارس5141

31.527168101819111.514.5661010191116.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولحسن رجب شرٌؾ فارس5142

29.527.516.56.51319.51911214.55.551010191410الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولعٌسى سعد هللا جاب كٌرلس5143

33.52917.511.511.5232012314.56.56.510101915.520الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولسعدهللا رزقاهلل ماجد مارتن5144

31.52715841217.510313.57.5710101923.513.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولسعود محمد خالد مجدى5145

35.5301913.512.52618128.516.575.510101922.518الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالقاسم ابو محمد ابراهٌم محمد5146

35.5302014.513.52819132.514.585.51010191317الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالرحمن عبد العاطى عبد الحكم عبد محمد5147

38.5302014.51428.519136159510101918.518الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولطه محمد عبدالمنعم محمد5148

38.5302013.51427.519.5135.51665101019819الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالضوى محمد ؼرٌب محمد5149

34291813.513.5271812614.56.55.51010192112الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولعلى السعٌد وائل محمد5150

38302015153020138186.55.51010192220الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولعلى محمد احمد محمود5151

27.525.5141313261911213.5751010192416.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولطاٌع الدٌن صالح محمود محمود5152

393020151530201391775.510101922.519الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمد احمد ولٌد معاذ5153

32301815132817125136.551010192213.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولٌوسؾ ناجى ٌوسؾ معاذ5154

302812712.519.511.51011062.510101919.510.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولتوفٌق عبده اسامه مٌنا5155

3026181213.525.518.5118135.55.51010192014الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصوللوندى العبد سمٌر مٌنا5156

3529181414.528.519.513016.5731010191316.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولجبرائٌل خمٌس صفوت مٌنا5157

302715.5811.519.512.5104.5156.53.51010192113.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولزكى شحات عماد مٌنا5158

4030201515302014018.58.59.51010192519الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحفوض سمٌر سامح نوفٌر5159

14.53014.51091914.592.512.574.5101019259الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولاحمد حسن اٌهاب ولٌد5160

3828201413.527.519132.515.56.57101019416.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولسلٌم الحمٌد عبد احمد ٌاسٌن5161

37.5302014152919.5136179.59.510101924.519الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمود السٌد عمرو ٌاسٌن5162

29.53015.51313.526.519.5121167.56.51010191510الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمد جمال موسى ٌاسٌن5163

28271210.51424.510101.517.5551010192014.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولبطرس ناجً عماد ٌوحنا5164

293017.51413.527.516.5120.513.5551010191713.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولاسعد فوزى اسحاق ٌوساب5165

35.52919.512.51426.515.5126176.55.51010191515.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولقلدس زكرٌا مٌالد ٌوساب5166

33.53015.515153012.5121.516.58.55.51010192214الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولهللا نصر فاٌز اٌهاب ٌوسؾ5167

363017.515142918.5131146610101920.516الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولعامر محمد حماده ٌوسؾ5168

37.5301615153019.513310.555.510101922.516الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولفهمى انٌس ماٌكل ٌوسؾ5169

393016.514.51529.518.5133.5176910101921.519الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالزلفى كمال محمد ٌوسؾ5170

27.5266.594.513.517.591125.591010192310.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمد محمد هٌثم ٌوسؾ5171

4030201515302014020109.51010191019الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولنصٌؾ ولسن وصفى اٌفلٌن5172

35.52917.510.513.524151211389.51010191415الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولٌوسؾ سعٌد محمد تبارك5173

37.53017.51514.529.518.51331379.510101922.519الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالشبراوى محمد اٌمن جنا5174

39.5302015153020139.519891010191719الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمود محفوظ محمد جنا5175

36.53018.515153020135176.59.510101919.519الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالمقصود عبد ابوالخٌر الرحٌم عبد جنى5176
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4028108.58.51714.5109.5157910101923.514.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولبضابا قدٌس نبٌل جولٌا5177

39301813.514.528151301589.51010182320الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولوزٌرى عبدهللا حماده حبٌبه5178

37226538108386.591010182114.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولحسن محمد ابراهٌم حنٌن5179

36.5302013152819133.51888.51010191719الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولٌعقوب زكى كمال دورس5180

37291514.514.52918.5128.518991010182219الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمصطفى رمضان ولٌد رؤى5181

37.530161413.527.519.5130.515.569.510102013.514الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولحسٌن عباس محمد رٌناد5182

33.5301710.51121.51912114.56.59.51010202017الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالجواد عبد مصطفى السٌد ساره5183

40302014.51529.519138.5166.59.510101817.518الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولحنا مٌخائٌل رٌمون ساره5184

34.52816.51413.527.516.51231479.510101817.518الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولتادرس فهمى سامح ساره5185

403020151530201402099.510101915.519الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمد احمد ولٌد سلمى5186

35.53019.514.51529.517.5132168.59.510101923.512الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمد قبٌصً احمد سما5187

39302015153020139209.51010101822.518الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولكامل سعد صالح سٌلفٌا5188

33.529181413.527.519127148.5101010201316.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولؼوٌل هللا عبد محمد شانتال5189

34.5281212.510.52310107.5177.59.510101818.510.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولموسى امٌن محمد شمس5190

323016.51214.526.516.5121.514.599.5101019818الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالعربى السٌد هٌثم شهد5191

322918.515153017126.5187.59.51010182114.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمد رضا محمد صفاء5192

37.5302015153018.513617.5791010192217الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالجواد عبد محمود اٌهاب فرح5193

37.53016.51514.529.519132.51589.51010192416.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولالعظٌم عبد رشدى وائل فرح5194

32.5301078151198.5105510101822.519الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمدنى محمود محمد لجٌن5195

38302015153020138199.59.51010192220الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولعبدالصمد عبدالمجٌد احمد لوجٌنا5196

37302015153019.5136.51999.510101819.518الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولشلبً محمد محمد احمد لٌنا5197

36.53018.515153019.5134.51989.51010182014.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولشلبً محمد محمد احمد لٌندا5198

28.53018.51313261812118.57.581010181316الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولبادٌر بولس طلعت مارفى5199

32.53018.513.51427.516124.519.57.59.51010192117الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولعبدالمالك توفٌق أمٌر مرٌم5200

3830201515302013819.58.59.51010192520الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولحناوى موسى شمعون مرٌم5201

33.53016.512.512.52512.5117.5168.59.51010192515الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمفتاح الطاهر ٌوسؾ هللا عبد مرٌم5202

36.5302014152919134.51989101018420الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولجرجس جمٌل ممدوح مٌرنا5203

30302010152514.5119.517.591010101924.517.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولروفائٌل الشهٌد عبد مرزق مٌرى5204

32302013152817.5127.514.58.5101010191520الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولفكرى عٌاد خٌرى ناردٌن5205

35.5302013.51528.517.5131.518.59101010192020الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولبقطر عاطؾ وائل ناردٌن5206

38302015153018.5136.5188101010191718الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولابراهٌم حسٌب حمدى ندى5207

33.5301913152816.512716.58101010191518الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولعواد فتحى عمرو نور5208

25.52519.57.51421.513.510512.56.59.51010192212الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولبربرى محمد احمد نوران5209

29.52819.511.51425.510112.51178.510101920.516الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولعلى احمد عمارى نورهان5210

23.52310.52.55.586.571.5126.59.510101822.512الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولخلٌل عبدالكرٌم خلٌل نٌجار5211

33281714.51428.512.51191671010101821.514.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولاحمد فتحى تامر هنا5212
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3930201515301913818.58101010192318الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولعبدالملك خلؾ صفوت هٌالنا5213

35.5302013152817.5131188.5101010191017الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمرعى عبده مصطفى ٌارا5214

34.5302013.513.52717128.5197.59.51010181418الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولعمران الدٌن سعد احمد ٌاسمٌن5215

39302014.51529.519.5138198.51010101922.518الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولمحمد سامى طارق ٌاسمٌن5216

36302014152919.5134.518.57.58.51010181717.5الؽردقةاعدادى لؽات المتكاملة الرسمٌة المٌناء فصولوارث ابراهٌم عٌسى ٌوستٌنا5217

37.53018.515153020136138510101923.511الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولالوفا ابو ابراهٌم حسنى احمد5218

27.527.51013.54.5675.566.55.5101019106الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولرزق السٌد مصطفى كٌالنى محمد رضا احمد5219

30.523156.5915.51094127.571010197.511الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولالدسوقً المنعم عبد فوزي محمد هٌثم احمد5220

35.5302014.51529.517.5132.51467.51010192216الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولسٌد محمد حماده ادم5221

35.530201514.529.518.5133.5197.57.51010192417الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولنعامه احمد حسن شرٌؾ ادم5222

29.52717.512.51527.516117.5147510101919.517الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولجبرٌل محسب محمد ادم5223

3830201514.529.518.5136167.5710101923.516الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولإبراهٌم الؽفار عبد وائل اٌاد5224

3229186111715.5111.5105.571010191513الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولبخٌت رٌاض سعٌد بوال5225

202314.55.5813.5138413.56.5510101911.55.5الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمسدارى كمال ثروت بٌشوى5226

33.528201414.528.51812810561010191412الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولخلٌل عبده جمعه عبده تومى5227

17168.543.57.57567.55.5610101995الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولصادق هالل هانى جرجس5228

3930191514.529.520137.514.55.551010191816الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولفرحان صاروفٌم نجٌب صاروفٌم جٌروم5229

3225.51911.514.52615117.51276101019198.5الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولزكى شحات زكى دٌفٌد5230

36.5302014.51529.519.5135.510.55510101920.518الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولعوٌس سٌد سمٌر الدٌن سٌؾ5231

3530201515301913412.55.56.510101923.513الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولجورجى سعد رزق لٌشع صموئٌل5232

3730191513.528.519133.510.55.57.510101921.519الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمرابط محمد عبدالرازق عاصم5233

33.5301912.51426.514123105.5710101920.58.5الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولهٌبة أحمد صالح أحمد على5234

4030201514.529.520139.515.556.510101920.516الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولوهبه محمد على السٌد عمر5235

403018.514152920137.514.5671010192219الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولؼطاس مرجان حلٌم هانى فلوباتٌر5236

4030201513.528.520138.5155710101920.518الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولبباوى جرٌس مٌالد كاراس5237

3230201210.522.516.512118.557.510101919.511الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولعوض محمد ابراهٌم كرٌم5238

342914.51513.528.51512113.55.57.510101916.518الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولاسعد فوزى اسعد كٌرلس5239

322915.514.511.52616.5119165.56.510101923.517الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولبطرس العبد مٌخائٌل ماثٌو5240

293014.51512.527.51511614.555.510101922.519الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولاحمد العال عبد اسامة محمد مازن5241

36.53019.514.512.52714.5127.516.565.51010192011الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولكٌالنى عوض شحاته بخٌت محمد5242

25301712.51325.57104.51556.510101917.514الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولطه محمد الرحٌم عبد محمد5243

2629191212.524.512110.515671010191415الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولسٌد على محمد مصطفى محمد5244

283016.513.512.52613.5114125.57101019169الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولحسٌن ٌوسؾ فاروق احمد محمود5245

36302013.51528.512.51271265.510101917.511الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمحمد النبى عبد خلؾ محمود5246

37.530201514.529.5201371677.510101923.519الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولكامل حجازى اوسامة مصطفى5247

40302015153020140168.57.510101922.519الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولعبٌد محمد مسعد محمد مصطفى5248
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21241414.51024.51396.516.57.571010198.56.5الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمسدارى كمال رافت مٌنا5249

362918.513.51427.51312410.588.51010191917الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولابوالسعود الشربٌنى محمد هشام هادى5250

32.52915.513.512.52610113106.58.51010191713الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولالؽر ٌوسؾ صفوت محمد عصام ٌاسٌن5251

35.53019.514.514.52916.5130.515881010192119الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولفراج الحمٌد عبد فراج ٌاسٌن5252

36.5302015153020136.5105.5710101922.519الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولابراهٌم فاٌز شنودة ٌوسؾ5253

36.5302015153020136.516.567.51010192319الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولهالل سلٌمان عادل ٌوسؾ5254

27.52918.59.51524.514113.512.55.5810101924.517الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولسوٌحه واصؾ فوزى مجدى ٌوسؾ5255

36.5302015153017.513410691010192419الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولكامل احمد محمد ٌوسؾ5256

383019.515153019.513714.56.58.51010192418الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولخضر امام محمد امام محمد ٌوسؾ5257

37302012.513.52619.5132.51488.51010192219الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولسلٌمان ثابت قناوى سعد اٌة5258

31.53014.512.512.5251311411961010191918الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولبربرى حامد حسٌن بسمة5259

37.5291914.51529.519134117.57.51010192219الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولحامد السٌد على رجب بسملة5260

373019.511.51526.51412715751010192215الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمحمد مسعود سٌد مسعود بسملة5261

393019.514.51529.5191371688.51010192414الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولرضوان محمد السٌد ربٌع احمد بٌرى5262

38.5302015153018136.513.588.51010192216الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولحمدى امٌن رشاد محمد العزٌز عبد احمد جنة5263

383019.515153019136.5167.59.510101922.516الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمحمد الدٌدامونى صابر جنى5264

37301913.513.52718.5131.515.58710101921.518الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمصطفى اسماعٌل طلعت جنى5265

3428.51912152717125.51378.510101915.514الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولعلى حسٌن مصطفى جنى5266

38.5301914152919135.518861010192317الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولبشارة نجٌب طلعت جولٌانا5267

36.5302014152920135.517.57.5910101920.517الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمشرقى جرجس زكرى اٌمن جوى5268

4030191414.528.520137.513.58.57.51010192019الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولشطٌه خضر الحمٌد عبد هشام جوٌرٌه5269

39.5302015153019.513916871010192518الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولالجٌزاوى ابراهٌم سالمة محمد حبٌبة5270

37.5302015153020137.513.57.5610101924.516الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولالجدع امٌن حسن حنٌن5271

34.530191514.529.519132208.571010192318الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولامٌن سعٌد جرجس دمٌانه5272

30.5261614.51529.518.5120.5207.5710101913.519الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولشفٌق فرنسٌس مٌخائٌل دٌنا5273

38.530191514.529.519.5136.5198710101922.520الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولكنز ماهر محسن راندا5274

32.53014.513.58.522171161710610101924.512الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولسمره السٌد محمد رنا5275

37.530201313.526.519.5133.517.57810101920.513الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولشحاته شاكر مرزق رندا5276

33.53019.514.51327.516.5127147510101918.510الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولحسن سعدالدٌن محمد روان5277

24.53013.51451917.5104.5127.56.51010191712الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصول حسن محمد شعبان رودٌنا5278

3630201515302013619.56.57.510101923.518الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولاٌوب تارح نادى روال5279

362916.51513.528.519.5129.510.575.510101924.514الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولالسٌد ابراهٌم اللطٌؾ عبد عمرو سابٌنا5280

393019.51514.529.51913718.59.58.51010192415الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولعٌاد شنوده جرجس سارة5281

3530191515301512918.599.510101919.517الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمحمد المعز عبد ٌاسر سارة5282

343019.515153016.51301889.51010192315الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولفهٌم نسٌم ظرٌؾ سامح سلفٌا5283

3730201514.529.519.513619891010192416الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمحمد عبدالسالم التٌجانى احمد تامر سلمى5284
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39.5302015153017.5137198.59.51010192518الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمنصور عبدالعظٌم عبدالفتاح هانى سلمى5285

38.5302015153018.513718.58.59.510101923.517الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولالمنصورى السٌد عزت السٌد هانى سما5286

37.5302014.51529.519.5136.5189910101923.518الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولاسماعٌل وفدى محمد شهد5287

3430201414.528.518.5131166.59.510101922.515الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمحمد ابراهٌم اسماعٌل سامح شٌراز5288

373018.51513.528.515.5129.51679.51010192015الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولابراهٌم حسن كرم شٌماء5289

29.530191414.528.510.5117.5137.59.510101923.511الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولالؽول عبدالؽنى سعٌد على عال5290

35.53019.51414.528.518131.5208.59.510101922.516الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولاالهل سٌد شحته احمد علٌا5291

38.53019.514152915.5132.5169101010192418الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولالمنٌر موسى صالح تامر فرح5292

37301814.513.52817.5130.5207.59.51010191714الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمقار بطرس ٌوسؾ سامح فٌرا5293

35.530181514.529.516.5129.518.589.51010192018الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولابراهٌم جرس روحى فٌوال5294

333015.51414.528.51612319.57.59.51010191513الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولالٌاس ادوار بولس كٌرٌا5295

32301714132717.5123.517.5891010192417الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولجاد لبٌب عٌاد مارتٌنا5296

37.5302014.511.52619.513314.57101010191416الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولقلٌنً امٌن رأفت مرٌم5297

38302014.51529.520137.5188.51010101924.520الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولعلى البصٌر عبد محمود مرٌم5298

38302015153019.5137.51591010101923.520الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولعفٌفى محمود ولٌد مرٌم5299

33.53017.510.512.523151191488.51010192017الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولأحمد محمد فرحات طارق ملك5300

37302014.51428.519134.515.579.510101922.519الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولالسدٌمى مصطفى محمد جمال تامر هللا منة5301

383020151530201381791010101923.519الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولاحمد عربى الطٌب مى5302

362919.513.514.52820132.5167.59.510101922.516الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولراؼب وٌصا عماد مٌروال5303

3730201314272013418.58.59.510101922.520الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولماكن فؤاد جاسم نور5304

38302013122518131156.51010101915.517الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولالششتاوى محمد محمد كرٌم نور5305

34.529201412.526.518.5128.517.581010101919.59الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولشوقى محمد صابر نوران5306

383019.515132820135.51879.51010192115الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولعطٌة عبدالعلٌم محمد ٌاسر نورٌن5307

36.52919.51513.528.519.513315.581010101923.515الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولابوعلى منجود بٌومى احمد هاجر5308

37.53019.514132720134198.51010101922.520الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولعبدالظاهر عبدالرحمن محمود ٌوسؾ هاجر5309

36.5302015142920135.51199.510101923.520الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولراؼب حسن محمود هند5310

363019.51514.529.519.5134.51089.51010192316الؽردقةاعدادى لؽات المتمٌزة الرسمٌة جوهر حامد فصولمحمود ابوالحسن احمد ٌاسمٌن5311

302013811.519.515.59812581010205.512الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولمحمد احمد الصافى احمد5312

372815.511.513.52516121.515.57.59.51010201818الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولحسٌن سٌد احمد كرم احمد5313

34.52317.51114.525.518118.514.55.58.510102011.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولسٌد مؤمن الروبى على محمد احمد5314

35.53017.51213.525.518126.513.56910102017.514الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولعثمان عمار ممتاز احمد5315

29.53017.512142616.5119.5148.5101010201918الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولحمٌدة محمد ؼالب ادم5316

3730201515301813516.57101010202519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولعٌد محمود ولٌد ادم5317

27.524.5173.58.5121293176.59.51010201014الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولشحات شوقى شحات اندرو5318

362915.513.51326.519.5126.518.58101010202317.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولصادق انور مالك اندرو5319

37302015153020137178.51010102023.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولعلى وجٌة محمد أدهم5320
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3230201514.529.519130.513.55101010202418.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولروفائٌل عبدالشهٌد تواب باترك5321

282312.513.514.52815.5107155.51010102011.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولحنا ابراهٌم جرجس بوال5322

2526105101512.588.515.5691010201412الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولبرسوم فخرى عازر مٌالد بوال5323

2522.51069151082.510691010208.59الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولتوفٌق محمد محمد الشافى عبد الدٌن جمال5324

312719.512142614117.5165.59.510102015.516الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولحسانٌن الكرٌم عبد رمضان حمزه5325

343017.51310.523.519124166.59.51010202115الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولاسكندر فرٌد عدلى سامح دانٌال5326

29.52912.58.5917.517105.513.597.510102017.514الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولنجٌب الرحمن عبد وائل زٌاد5327

38302015153019.5137.51799.51010202320الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولخلٌل المبدى عبد منتصر عادل5328

37.53019.51513.528.520135.515.5691010202119الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولعلى داود حاتم الرحمن عبد5329

333019.513.513.52719128.513.56.59.510102020.516الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولالمعطى عبد محمد اسماعٌل هللا عبد5330

33.53018.51312.525.518125.513.578.51010202314.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولعلى ٌوسؾ على عدى5331

29.53016.512102216.5114.5126.5710102015.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولامبارك احمد الدٌن عماد على5332

37.5302014152918.5135166.571010202316.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولاحمد على محمود عمار5333

3830191410.524.519.513114.568.51010202215الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولمحمد صبرى محمد عمر5334

38302015153019.5137.517.579.51010202519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولالمعٌن عبد جمعه العلٌم عبد محمد عمر5335

3930201514.529.520138.51779.51010202419.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولسعٌد الحسٌنى العزٌزى محمد كرٌم5336

34302015132819.5131.511.57.59.510102019.519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولمحمد احمد ولٌد كرٌم5337

36.52719.51512271812811.56.56.51010201616.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولنصر جٌد دانٌال اؼاثون كٌرلس5338

272916137.520.517.51101177.510102013.516.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولابراهٌم فخرى شحاتة كٌرلس5339

3330191411.525.519126.515.57.57.510102018.516الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولابراهٌم بشرى مجدى كٌرلس5340

2425.511.510.5515.517.59410781010201313.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولسلٌمان تامر ٌوسؾ كٌرلس5341

35.53019.513152820133127.5810102022.518.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولمسٌحى اسعد زكى زكرٌا امٌر ماثٌو5342

38302015153019.5137.516.5781010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولقاسم ٌوسؾ احمد محمد5343

32.5302015142919130.514.577.51010202117الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولمحمود حسن احمد ٌاسٌن5344

30.53018.514142816.5123.5156.5810102019.515.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولالخالق عبد حافظ سمٌر محمد ٌاسٌن5345

21.5277611171082.510.56.581010206.510الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولمصطفى بدر اشرؾ ٌوسؾ5346

393018.514.51428.513129127.58.510102020.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولعبده السٌد الفتاح عبد ٌوسؾ5347

32.53012.511132413.5112.513681010201111الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولحسن عثمان فاٌز ٌوسؾ5348

40301914.51529.519.5138168.57.51010202320الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولٌوسؾ محمد تامر الشٌماء5349

38.53016.514.51529.518132.5208.57.51010202018الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولمحمد محمد محمد جانا5350

28.53012.57.59.51711.599.513.56910102012.512.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولجبرٌل محجوب محمد جنى5351

34.5301713.512.52614121.512.58.5810102021.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولالمجد ابو الخالق عبد ٌسرى حبٌبة5352

29.5281310.510.52112103.510.57810102016.58.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولعٌد مسعد الرجال قطب محمود حال5353

33.53019.51514.529.519131.51789.510102020.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولاحمد الرسول عبد الدٌن عالء رٌتاج5354

28.529121513.528.510.5108.5117.5810102010.59الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولاسرائٌل سعد نصر ساندى5355

3930201515302013918.597.510102023.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولالسٌد صبحى رجب شروق5356
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34301614.512.52714.5121.511681010201614.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولامٌن طوسون اٌمن شهد5357

3830191513.528.518.513412.56.5810102024.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولحسٌن سٌد مختار فاطمة5358

3529.51314.512.52710.5115178.57.51010201618الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولمصطفى على ابوزٌد محمد فاطمه5359

363017.514152919131.515.57.57.510102023.515الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولبرسوم عزٌز برسوم فٌكتور فٌرٌنا5360

37.53013.51415291612614.5971010202215الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولحجازى سٌد اسامة كنزى5361

38301815153018134157.571010202218الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولالفتاح عبد الدٌن عصام عمرو كنزى5362

35.530201514.529.51913418.597.51010202115الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولسلٌمان جورجى كرم لوسندا5363

27.528.512.58.512.52115.5105168.57101020114الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولحلٌم صبرى ذكرٌا مارٌنا5364

302910912.521.519.511016.5871010202018الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولاسكندر صلٌب مٌخائٌل مارٌنا5365

3529.511.56131919114158.57.51010201211.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولعبدالمعطى محمد اشرؾ مرٌم5366

3529.51413122516.512015.59.571010202016الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولخلٌل محمود خلٌل شرٌؾ ملك5367

36.529157.58.51616112.5167.55.510102019.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولمحمد مصطفى محمد منة5368

3830201514.529.518.513614.586.510102022.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولاحمد الحفٌظ عبد هانى هللا منه5369

34.53018.51513.528.519.513117.596.510102024.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولالسرسى احمد محمد مٌار5370

4030201515302014018.5101010102024.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولالسٌد ابوالحمد السٌد ندي5371

39.53019.51514.529.518.5137197.5810102024.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولالؽفار عبد السٌد دٌاب حسٌن الهدى نور5372

37.530171312.525.518128126.57.510102021.512الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولمحمد خلؾ عبده عالء نوران5373

37.5301614.51226.5181281675.510102019.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولابراهٌم مصطفى محمد هٌثم هاجر5374

36.5302014152917.5133197.5810102023.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات المتمٌزة الرسمٌة الطٌب محمد فصولحسانى ؼرٌب احمد ٌارا5375

37.5302013152820135.5146.56.51010181914الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولمحمد محمود مصطفى خالد أحمد5376

3830201515301813618.56.57.510101821.516.5الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولكامل ودٌع سامح أندرو5377

363018.514.514.52918.513217.56.5810101818.516.5الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولعبٌد مٌخائٌل رشدى عادل باترك5378

4030201515302014018.568.510101817.516الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولمٌخائٌل كامل عطا مجدى باسل5379

3830191515301813517.589.510101822.515.5الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولكامل فوزى مالك ماٌكل جاسون5380

3729201515301913520771010182116الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولابراهٌم سمٌر منصؾ مارتن5381

36.529161512.527.5181271669.51010182014.5الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولبخٌت نظٌر فتحى اٌمن مارفن5382

40302015142919.5138.519.579.51010182317.5الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولعزٌز مطٌع هانى مارٌو5383

36.530178.5715.514113146.57.51010181413الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولحسٌن محمد شرٌؾ محمد5384

383017.514152920134.514.58.591010182216.5الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولعالم الدٌن كمال محمد محمود مهاب5385

4030201515302014019.59.51010101823.519الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولقدٌس رومانى مٌخائٌل انجال5386

3030121313.526.517.51161378.51010182014الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولالضبع عبدالحمٌد حافظ عمر آٌه5387

3830201514.529.519136.516.598.51010182417الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولمخالى شحات عماد دانٌٌال5388

37301914.513.52818132199.5810101821.516الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولاسحق عطٌه الشهٌد عبد رٌمون ساندرا5389

33272013.51326.518.512514.585.51010182413.5الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولكامل محمد اشرؾ شروت5390

3529.52015153020134.515.58910101819.514.5الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولالسٌد مصطفى فتحى مصطفى فرح5391

38.53018.51515301913618.5981010182317.5الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولدحدوح حنا محروس ماجد مارلى5392
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313015.514.513.52818122.515.510910101821.516الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولطلبه ؼالب عثمان هشام مارٌانا5393

393018.515153019.513718.58.5101010182218الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولرزق منٌر مٌشٌل مارك مارٌتا5394

36.528.518.514.51428.518.5130.51886101018169الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولبباوى ظرٌؾ اٌمن مارٌز5395

37.53016.514.514.5291813116.5971010182115الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولشحاته فهمى فاروق عماد مارٌل5396

38.53015.514.514.5291713012.598.510101821.512.5الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولالحمٌد عبد احمد صبحى محمد ملك5397

36.528181313.526.51512412.58.56.510101815.513الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولادم وهٌب مجدى مٌرنا5398

382919.515142919134.519.59910101820.517الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولحنا نمر فهمى نبٌل نمر مٌرٌم5399

35.53019.5151530181332088.51010181917الؽردقة االعدادٌة لؽات الخاصة الجونة فصولخلٌل ٌوسؾ بشاره هانى هٌلٌنا5400

36.52919.51413.527.518130.51466.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة القادة فصولالعال عبد ابراهٌم ابراهٌم احمد5401

34.53019.51514291913218.587.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة القادة فصولأمٌن محمد أمٌن ادم5402

39302013152818.5135.51576.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة القادة فصولمنوفى الراضى عبد اسامه حاتم اٌاد5403

2227831413747.5551010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة القادة فصولمحمد رأفت محمد زٌاد5404

21201030325674.551010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة القادة فصولحسنٌن محمد محمود مازن5405

26.527116.51016.5149511.5651010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة القادة فصولطة فهٌم احمد محمد5406

36292012.51325.517.512817.55.551010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة القادة فصولرفاعى محمد احمد محمد5407

353019.513.514.52819.5132168.561010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة القادة فصولموسً رجاء وائل ٌوسؾ5408

37.5301614.51428.51512718.58.56.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة القادة فصولتوفٌق عادل شٌرٌن شانتل5409

32.529209132212115.5156.551010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة القادة فصولجوٌلى السالم عبد شاكر احمد مرٌم5410

34.5292014132717.5128187.55.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة القادة فصولكمال احمد محمد منه5411

3629181514.529.517129.511.55.56.510102015.518الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولزاكى صبحى عطا االمٌر5412

38301914.514.52919.5135.517779102023.514.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولجرٌس سلٌمان بشرى هانى انطون5413

36.5291915153017.51321778.510102023.516.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولؼبن نصار أحمد عبدهللا أدهم5414

40301915153020139197.59.51010202419.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولحنس زكى نصرهللا اسحق أمٌر5415

32.5291714.513.52818124.5176.5810102019.514.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولالملك عبد سلٌمان فؤاد صموئٌل باترٌك5416

312913.512132510.510916.56.55.51010201415الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولابراهٌم رومانى ثروت بافلى5417

363015.510.51525.517.5124.510.5751010201618الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولؼالى اسكندر توما عصام بافلى5418

36.530189.512.52216122.5126510102016.516.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعباس منٌر وائل بافلى5419

40302015153019.5139.519.577.510102024.516.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولبسطا سلٌم ممدوح بٌشوى5420

21.5265.553.58.51071.513.5541010208.59.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولتوفٌق نصرى اكرم جورج5421

32.518129101910.5921155.51010204.512الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولمرقص شحاته جٌد عادل جوفانى5422

30.525.514.511132411105.51875101020911.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولبولس زاخر فهٌم بولس دٌفٌد5423

3930201515302013916.59810102024.519.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولرٌاض رسمى رائؾ رام5424

2919.510.5871568012.552.51010207.511الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولشاكر جرجس رومانى ستٌفن5425

37.529.515.511142519.51271173.51010202013.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولسٌداروس بشرى ٌوحنا ستٌفن5426

3828.519.514.51529.519.513516.55.591010202415.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولأحمد الدٌن صالح هانى سٌؾ5427

3628.516.512.512.52517123135.5510102015.514الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولمرٌد كرم االمٌر شادى5428
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3730181313.526.517128.512.55.551010202215.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولمحمود محمد محمود الرحمن عبد5429

38.5291915153018134.518.578.51010202317.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعبٌد البدٌع عبد السٌد عبدالرحمن5430

3930201515301913818581010202520الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولباسٌلٌوس عاطؾ بٌشوى فلوباتٌر5431

32.529.5171214.526.518.512412851010201516.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولدرٌاس اسحاق ماٌكل فٌلوباتٌر5432

38292014.51529.519.51361868.510102023.519.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولاٌوب زكى منصور ٌوسؾ كارلوس5433

37.52919.514.51529.519.513515891010202314.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولجورجى فؤاد كٌرلس القس صموئٌل كرٌس5434

37302012.51527.519.513410.56710102017.514الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولفهٌم منصور رٌمون كٌرلس5435

3629.5191414.528.518.5131.5167.5510102021.518الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولاقالدٌوس سعٌد لطفى عماد كٌرلس5436

283014.59.512.52214108.51062.51010201413.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولمحارب عدلى اسعد كٌفٌن5437

3929.518.515153018.5135.515.55710102015.517.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولصادق اسحق صادق مارتن5438

34.53015.512142616.5122.5158.56.510102020.518.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولفخرى رفعت جوزٌؾ مارسلٌنو5439

32.527.5151212241611514.5661010201816الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولوٌصا ٌونان سامح مارك5440

3729.518.512.514.52718130157.5610102021.516.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصوللبٌب ابراهٌم عٌد مارٌو5441

37.5302014.51529.52013716871010202419الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولصٌرى ابو حسٌن احمد الدٌن حسام مازن5442

39302015153020139208101010202519.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولقدٌس عطٌه كرم ماٌكل5443

3630157.510.51813.5112.5106.551010201413.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولاحمد ٌاقوت المبارك مروان5444

35.53017.511132415.5122.512.56.55.51010202014.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولؼالٌه ابو محمد حسٌن عماد مصطفى5445

30281911122313.5113.516851010201511الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولاٌوب ساوٌرس لمعى سامح مكارٌوس5446

3129.51812.513.52616.5121155.561010201413الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولساوٌرس حلمى سمٌر وسٌم مكارٌوس5447

30.530201414.528.517.5126.516681010202117.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولبقطر باخوم فكتور مٌخائٌل5448

39302015153020139208.5101010202520الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولجبرائٌل مرزوق ثروت مٌنا5449

29.5261410112114104.513.5551010208.512.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولمنصور اسحق عادل مٌنا5450

29291214.51327.515112.516.56.5510102013.513الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولاسحق جبرائٌل عدلى هانى مٌنا5451

3530121311.524.518119.512.5851010201716.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولحنا سعد شرٌؾ هان5452ً

3830191413272013415.55.5610102024.520الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولالسمان رمضان محمد محمد الفتاح عبد ٌاسٌن5453

31.52917.51212.524.513.511613.55.5510102017.511الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولصهٌون سلوانس ناصر ٌوأنس5454

33.5301614152918.512712.556.51010201916.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعطٌه كامل نشأت ٌوحنا5455

373017.513.513.52712.512416.55.5710102019.516.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولالمالك عبد سعد اسحق ٌوسؾ5456

35301410.51222.514.511616.5761010202115الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعبدهللا جورجى رفٌق ٌوسؾ5457

36.5301914.514.52917.513215.568.510102023.518.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولجابر مورٌس رومانى ٌوسؾ5458

30.52915.513132617118135.53.51010201712.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولهاشم السٌد محمد عماد ٌوسؾ5459

34.53018.514152918.5130.515.59.581010202320الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولهابٌل ٌوسؾ ماجد ٌوسؾ5460

38302015153018.5136.515.56810102023.517.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولمجلع فاروق مالك ٌوسؾ5461

3730201515302013719.58.57.510102024.519.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصوللوقا سلٌمان هانى اٌالرٌا5462

35.5281411.51324.511.5113.516.57.55.51010201212الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولجوده صبرى دانٌال أمٌره5463

38.5302015153020138.518.586.510102021.519الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولصادق صموئٌل سمٌر جون بارثٌنا5464
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403020151530201402088.51010202519الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولاسكندر مورٌس ماهر برونى5465

32.53014.51111.522.516115.511.58.581010202018.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولقزمان قدٌس شوقى ولٌد ترٌفٌنا5466

38.5302015142919136.5188.5910102022.519.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعزٌز جمال ماجد جاسٌكا5467

40302014.514.52920139198101010202519الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولانور عونى جالل ٌوسؾ جنى5468

38.5301915153018.5136137.55.51010202317.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعزٌز رشدى مٌنا جولى5469

34.528.51412.51527.515.512015.56510102014.515.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولسعد عبده ٌوسؾ جولٌانا5470

292513.512.512.52510102.512.5561010209.517الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولبشري مورٌس اشرؾ جولٌنا5471

40302015153019.5139.5199.59.51010202519الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولفهمى رومانى وحٌد جوٌس5472

3930201515302013917.51091010202520الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولباسٌلى ابراهٌم جرجس جٌسٌكا5473

38301913132617.5130.516.588.51010202517.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولالخولى باشا انٌس محمد مدحت حبٌبه5474

373019.514.51529.5191351776.510102022.518الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولزارع سولاير امجد دمٌانه5475

372918.515153020134.51697.510102024.520الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولجندى عطاهلل مجدى رنا5476

40302015153020140209.5101010202520الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولمحمد جمال احمد رند5477

31.52915.59.513.52311.5110.5169710102022.514الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولصالح عبدهللا محمد وائل روان5478

40302014.514.529201391798.51010202520الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولاحمد فؤاد احمد رٌتال5479

4030201515302014015.58.581010202520الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعطٌه كامل امجد سارا5480

38.5302015153020138.5188.56.510102024.519.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولشكرى ندهى اشرؾ ساره5481

31.53014.56.51016.512.510515.58.5610102017.514.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولاسكندر انور نشأت باسم ساره5482

36.5301613.51225.515.5123.513.58.551010202217الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولفاخورى مكارٌوس رومانى ساره5483

39.5302015153018137.51991010102023.519الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولابراهٌم عطاهلل فكرى شرٌؾ ساره5484

39.53019.514.51529.519.513818.5881010202520الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولاللبودى محمد حسٌن ٌسرى محمد ساره5485

39302014.51529.520138.518.58.581010202520الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولاسكندر توما مٌالد ساره5486

393019.515153020138.519.59.5101010202519الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولجرجس صادق كرمى فادى ساندرا5487

31301612.513.52614.5117.518661010201714الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصوللبٌب بشرى نادر ساندرا5488

39.5301815153018.5136178101010202419.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولالعتٌق الجلٌل عبد محمد سعٌد سما5489

39.5302015142919.513818.5961010202420الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولخلٌل جبرائٌل خمٌس ثروت سوسنا5490

392917.51513.528.518.5132.514.597.510102019.516.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولبقطر ٌوحنا ودٌع فوزى فٌرونٌكا5491

4030201515302014019.5991010202520الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولحنا بشرى ٌوسؾ فٌرٌنا5492

37.530181512.527.518.5131.517.58.591010202119الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعٌاد سمٌر أٌمن كارن5493

3630201515302013618.59101010202518.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولٌوسؾ الٌاس انور سامر كارن5494

34.524.516.514152913.5118197.5910102015.517.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعزٌز سامى مٌالد كارول5495

313016.51412.526.51612016.57.551010201712الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعزٌز طنٌوس مالك نشأت كارٌن5496

28.52817.511.51122.512.5109128610102018.516الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصوللوندى مساك شنوده لبٌب كرٌستٌنا5497

25.529.513.51114.525.57.5101.58.58.561010201111الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولحسٌن على المرٌد عبد احمد كنزى5498

35.53019.514152919.5133.515.5105.51010202515الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولبخٌت جمٌل رأفت كٌرمٌنا5499

33.526.519.59.58.51815.511315.575.51010201718.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولسدراك ٌسً فرٌد رٌمون كٌرٌا5500
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36.5302014.51428.51713215.58.571010202319الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعزٌز زكى امجد الفٌنا5501

313017.51213.525.510.5114.516781010201813الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولودٌع نصر سامً لودج5502ً

39291614.51428.518130.516.58.58.510102024.518الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولوهبه نبٌل ماٌكل مارفٌنا5503

36301814.514.5291813118.586.51010202318.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولمرقص مجدى اٌمن مارٌا5504

21306.55.57.5137.5781010510102013.513.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعطٌه فهٌم ماهر ماٌكل مارٌا5505

35.53017.515153019.5132.518.59.571010202520الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولجرجس عزٌز مجدى مارٌا5506

393019.515153020138.515108.51010202420الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولدمٌان الشهٌد عبد رضا مانوٌال5507

34301711.51324.512117.51685.510102022.517.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولأمٌل هللا فضل أمٌل مرٌم5508

3729.519.514.51529.519134.5159510102019.518.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولؼالى هللا عبٌد رأفت مرٌم5509

2928.5168111911103.5117510102018.512.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولرمضان الهادى عبد سعٌد مرٌم5510

30.53014.57.512.52010105158.5510102016.513الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولاحمد حمزه على مرٌم5511

31.529.519.51413.527.518.5126.516.59.56.510102023.517.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعبدربه المالك عبد ؼبلاير مرٌم5512

36292014.51529.519.5134169.56.51010201919الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولشنوده ماركو فادى مهرائٌل5513

30.529131212.524.511.5108.513.58.551010201416.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولابراهٌم حسنٌن خالد مٌار5514

31.5301811.51425.516121168.591010202318.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعزوز محمد محسن محمد مٌرال5515

303013.51211.523.517.5114.51296.51010202117.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولٌونان نجٌب حنا اكرامى نور5516

37301914.51529.518133.517.587.510102020.517.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولعلى محمد حازم نوراى5517

322719.512.512.52517120.5208.57.51010202015.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولحسانى احمد الدٌن عالء هنا5518

2930179.59.5191611111.57.55.51010202314.5الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولهللا عطا صادق اشرؾ هٌالنه5519

25.524103585.57311751010207.57الؽردقةاالعدادٌة راهبات ٌوسؾ القدٌس فصولصهٌون سلوانس ناصر ٌوستٌنا5520

2317.515.596151788105.571010191511الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولموسى سلٌم العوضى رشدى العوضى احمد5521

35.529201012.522.514.5121.515.55.581010192118الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولالسٌد حافظ رجب سامى احمد5522

393019.51513.528.519136187.591010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولالطنطاوى محمد محمد عمرو احمد5523

373018.51113.524.517.5127.515.57.57.51010192119الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولمحمد نصرالدٌن محمد احمد5524

40302014.51428.519.513815.5681010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولخشٌم ابو الفتاح عبد محمد حسام ادم5525

272913.511122312.510512671010191510الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولمحمد احمد مروان ادهم5526

2030131010.520.510.594146.581010192415الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولعزب محمد عمرو امٌر5527

م35.5302014.51529.51913418.579.510101925الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصول. محمد أسامة جاد5528

383020151530201382079.51010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولجاد الؽفار عبد رشدى اشرؾ جاسم5529

4030201514.529.520139.5196.58.51010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولاحمد الحلٌم عبد الدٌن نصر عمرو حازم5530

25.52915.57.58.516139910.56.581010192016الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولالعظٌم عبد حسنى اٌهاب حسن5531

17.53010.5119.520.51492.57.5781010191711الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولالرازق عبد العظٌم عبد حسنى اٌهاب حسٌن5532

م32271614.514.529191232098.510101918الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولالناؼٌه هللا حبٌب محمد سلٌمان المنعم عبد5533

39302015153019.5138.516.5591010192020الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولرمضان الهادى عبد محمد عمار5534

37.5302013142719133.513781010192514الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولالنجار احمد السٌد عمر5535

3530201511.526.518.5130176.581010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولسالم الرحٌم عبد احمد عمرو5536
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24291587151295107.571010191813الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولعٌد جمٌعى فتحى فارس5537

303018.56.55.51213.5104145.57.51010192414الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولابراهٌم محمود احمد كرٌم5538

م34261312132520118209710101918الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولعمر محمد رٌحان كرٌم5539

353019.514.513.52815127.51178.51010192415الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولالحلوانى سٌد جوده محمد كرٌم5540

1510.5101.52.54645.57.555.5101019211الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولسعٌد عباس سٌد محمد5541

37.5292014.51529.517133197101010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولمحمد عبده ناٌل محمد5542

م322211.51211.523.5171061910710101518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولسالمه الؽنى عبد ٌاسر محمد5543

36.530191213.525.513124207.571010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولابراهٌم احمد محمد محمود5544

30.529.5196.58.51511.5105.513.577.51010192119الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولجامع حسن محمد مروان5545

م282311.51313.526.51910818.58710101518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولحسن زٌد ابو رشدى احمد مصطفى5546

39302014152918.5136.517.578.51010192318الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولحسن هللا عبد ضٌاء اٌه5547

3529.519.51415291913215.5891010192420الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولجمعة على المنعم عبد محمد أمٌنه5548

32.5301514132717.512217.589.51010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولنوفل محمد العزٌز عبد صالح بسملة5549

383017.514.512.52720132.516.56.5101010192420الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولمحمود القادر عبد محمد ٌسرى جنا5550

37.529.519.514.51327.519133179.5101010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولهللا عبد احمد السٌد جٌنا5551

36.53019.51212.524.516126.5156.5101010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولابراهٌم محمود شاذلى حال5552

38.53015911.520.517.5121.514.56.5101010192517الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولحسن محمد حسن المنصؾ عبد حال5553

م302512.510102020107.515.597.510101918الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولنوح حافظ عمر رضا رتاج5554

31.5301096151096.51099.51010192417الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولعلى محمد الحمٌد عبد العاطى عبد روان5555

293011.51212.524.518113126101010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولمحمود الحلٌم عبد محمود خالد سلمى5556

31.5281412112317113.511.588.51010192220الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولحنفى مصطفى محمد شهد5557

32.529201312.525.518.5125.512.59.591010192519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولحسن الرحمن عبد على محمد عائشه5558

3930201515301913816.58101010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولطلبه محمد فتحى عاصم ؼادة5559

3529.518.513.51225.514.5123118101010192319الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولسعفان محمد محمد محمد فرٌده5560

39302014.51529.520138.5199101010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولالجٌزاوى محمد احمد محمد محمود فٌروز5561

2027.554.50.551067.51275.51010191816الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولالثور محمد نشوان لٌان5562

29.53014.512.512.52514.5113.514791010192216الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولراؼب زؼلول اٌهاب مارٌا5563

313016.51311.524.515.5117.515.578.51010192418الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولٌوسؾ حنا عبدهللا وائل مارٌا5564

32.5291012.51123.510105107.561010191713الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولجاد تامر صفوت مرٌم5565

333017.514102419.5124137101010192117الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولالدٌن نصر صالح محمد مرٌم5566

343019151429201321210101010192419الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولعٌد الحمٌد عبد محمد ملك5567

30.53017.513.510.52420122137101010192518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولمنصور محمد محمود محمد ملك5568

403019.513.51225.52013513.59.5101010192218الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولمحمود حسنٌن هشام منه5569

37301915153019.5135.5158.5101010192320الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولمحمد هللا عبد رضوان مى5570

39.5301914.51529.518.5136.51597.51010192520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولالرحٌم عبد صالح محمد مى5571

31.529171413.527.518.5123.514.58.57.51010192415الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولمحمود محمد خالد نور5572
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3528.5131513.528.5151201765.51010191916الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولسالم عٌد شحاته عمرو نور5573

25265.51.53.55566.567.55.51010191613الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة رجاك فصولخلٌفة احمد محمود ٌاسمٌنا5574

36.530191514.529.514.5129.516.57.551010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولحلمى رأفت شادى ادم5575

34.53015.5127.519.510109.513751010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولسلٌمان ٌوسؾ وائل حمزة5576

32.5301713.51326.515.5121.5165.551010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولحنا صدٌق نظمى سامر ستٌفن5577

3830191514.529.516.5133176.57.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولالعزٌز عبد عز محمد عمر5578

342818.515153016126.5177.57.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولرسالن احمد محمود الدٌن ضٌاء كرٌم5579

33.5301413.51124.514.5116.513.57.561010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولجماد احمد على محمد كرٌم5580

343018.515122716125.517.566.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولؼبلاير صموئٌل مٌخائٌل عزت ماثٌو5581

2928.51013.51023.51010113.5651010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولمحمد سٌد احمد اسامه محمود5582

29.53010.51410246100157.56.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولحنٌن ٌوسؾ شنب ابو اٌهاب نوفٌر5583

322911.58.51321.561001685.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولمحمد رمضان بالل ٌوسؾ5584

2122.510.5971667612.5551010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولالفتاح عبد عوض مصطفى ٌوسؾ5585

40302015153020140198.591010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولالؽرباوى حسن نبٌه محمد فكرى آمنة5586

403019.515153020139.519.5891010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولـ بالل انور بتول5587

3281312315158317761010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولالكامل السٌد السٌد محمد جنى5588

372518.515142918127.516.5981010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولٌوسؾ حافظ نجاتى وائل جومانا5589

393018.513.513.52718132.5188.57.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولالسٌد حسن محمود حاتم حبٌبه5590

32.53010510157.595127.561010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولمحمد المقصود عبد احمد رقٌه5591

3128.515.53.5912.511.599155.561010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولعبٌد على ؼرٌب رٌهام5592

34.52913.511.51122.515114.515.57.56.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولاحمد عوٌض مصطفى رٌهام5593

32301510.51323.512.511315.5871010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولحسن ابراهٌم حسن سلمى5594

353018.51414.528.515.5127.5157.571010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولابراهٌم محمد احمد ضى5595

37.5302014.513.52818.513419.58.59.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولالسٌد محمد ابراهٌم مرٌم5596

352761414281010613541010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولٌوسؾ امٌن صالح سامً نانس5597ً

3628.51813.513.52713.512313.555.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولٌوسؾ امام زٌنهم محمد نٌللى5598

4030201515302014016.57.5101010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل رواد فصولصومع رمضان فهمى امٌر هٌا5599

33.528.52015142919.5130.51688.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمد احمد الشوادفى اشرؾ احمد5600

32.53019.511.514.52618.5126.515.559.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمد اللٌثى اٌمن احمد5601

272917.512152719119.513.539.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولاحمد سعٌد كرم احمد5602

20301411.51324.513.510210.55.591010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولاسماعٌل عبدالمنعم صابر ادهم5603

363019.51514.529.517.5132.5187.59.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولجمعه محمد عبدهللا محمد إٌاد5604

35.5302014.514.52918132.51779.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولعبدالعزٌز زكً جمال أحمد5605

293019.514.51428.51912615.55.581010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولأبوالٌمٌن ٌوسؾ سامح باسم5606

34.5302012.51426.518129145.59.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولفهٌم سمٌر مكارٌوس بوال5607

29.52819.5151429151211079.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولطرخان الرحٌم عبد علً الرحٌم عبد جاسر5608
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363019.51513.528.517.5131.516.569.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمود عباس عثمان طارق5609

212916.512112314103.51229.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالٌمنى محمود محمد صالح الرحمن عبد5610

28301811112216114196.59.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمد أحمد هاشم عبدهللا عمرو عبدهللا5611

403020151530191391969.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولحسٌن محمود محمد عبدهللا5612

3830201513.528.518.51351969.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمد السٌد محمد السٌد على5613

38302015153018.5136.51969.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولحسن العظٌم عبد رشدى تامر عمر5614

37302014.51529.519.513618.55101010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولخرٌشى سعد اسامه عمرو5615

9.51010202520مم1515302080م30مالؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالسٌد محمد رامى فارس5616

30302013.51326.517.512417.569.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولسلٌمان ؼرٌب سلٌمان محمد5617

6.51010202520مم11.51021.515.567م30مالؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصول-	- عبدالحكم محمد5618

35.5302015153019.5135175.56.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالجناٌنً محمد مسعد عمرو محمد5619

921131111.522.511.577116.56.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولندٌم مصطفى بدر هشام محمد5620

32292013.51528.517126.511.55.561010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمد اللٌثى أٌمن مروان5621

28301814.51226.519121.51667.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالسالم عبد على انصارى معتز5622

363019.514.514.52919.513418.56.57.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولسمعان سلٌمان أسعد مٌالد مٌنا5623

37301915153019.5135.517771010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالنعٌم عبد الؽنى عبد حسن الدٌن نور5624

38.5302014.513.52820136.51567.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولشفٌق فرج عماد ٌوحنا5625

4030201515301913917.57.5101010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولحسن محمود ٌوسؾ حسام ٌوسؾ5626

26302012112315.5114.516.5761010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمد احمد معاذ ٌوسؾ5627

39302015153018137176.57.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالمصرى حسن حسنً الدٌن ولى ٌوسؾ5628

3730201312.525.514126.517.5771010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالقاضى ابراهٌم حسن جمال االء5629

37302015153017.5134.516.5761010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصول. شحاده فراس إلهام5630

36.5302015153018.513519.586.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالرحمن عبد حسن تامر بسملة5631

23.526.5199.51322.512.51041787.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولواصؾ ٌعقوب منٌر امٌر جاسمن5632

383018.51514.529.51913517.56.57.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولهالل الواحد عبد ابراهٌم جمٌلة5633

36302013.514.5281913317871010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولعجاٌبى المالك عبد نظٌر زكرٌا جولٌا5634

3730201415291913518.587.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولجمٌل عاشور عادل حنٌن5635

393019.515153020138.519.57.591010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولحاكمى خلٌل محمد رقٌه5636

38302015142918.5135.5207.591010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمد السٌد السٌد عطٌه أحمد رنا5637

3729.516.512.51527.518128.518.57.56.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولابوالعٌنٌن طه عطٌه محمد رٌتاج5638

2724.513.513.514.5281911213.56.571010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولحامد عبادى حسانى رٌهام5639

403017.515142919135.512.566.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولموسى فهٌم حسٌن محمد ساره5640

3730201514291913515.568.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالدمرانً عبداألمام خالد سما5641

4030201515302014017.5671010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالحصرى عفٌفى عبدالؽنى محمد ؼادة5642

343019.51514.529.518.5131.516.5881010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولبٌومى على محمد ولٌد فرح5643

323018.514.51529.519.5129.5156.57.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولمحمد السٌد محمد السٌد فرٌده5644
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38302014152918.5135.5207.581010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولزكرى ناجح شٌرٌن كارول5645

38.5302014.51529.519137206.581010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولفؤاد وجٌه جون مارجو5646

383019.515153020137.520891010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولالنور عبد ونس زرعً اٌهاب مارٌانا5647

37302015153018.5135.5208.58.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولهللا عوض عبدالقادر على أحمد ماٌا5648

3930201515302013919.587.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولحنا خلٌل سمٌر اٌمن مرٌم5649

30.52812.512.54.5171310114.5971010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولقابٌل حسن ٌحٌى طاهر مرٌم5650

383019.515153020137.5179.59.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولكمالى محمد السٌد محمد اسالم مٌس5651

28.52619.5151530191231997.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولأحمد محمود أٌمن نور5652

34.5302015142920133.515.587.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الصاعد الجٌل روٌال فصولعبدالرحٌم الدٌن شمس حاتم ٌاسمٌن5653

37.53018.5151530201361367.51010202519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولحسن وردانى نشأت احمد5654

38301815153019.5135.5126.571010202418.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولمحمد المنعم عبد هانئ احمد5655

333012.51312.525.517.5118.51456.51010201718الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولسلٌمان حسن محمد أنس5656

32.53016.511.51021.517.5118115.56.51010202217الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولاحمد فتحً السٌد آدم5657

61010202212مم5161551م30مالؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصول/	/ ؼالٌه ابو راشد5658

31.53015.5981716110166.5610102021.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولأحمد المجٌد عبد توفٌق سامى زٌاد5659

31.5291698.517.5201141453.51010201713الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولبدرى على الحمٌد عبد ولٌد زٌاد5660

38.5302014.51529.52013816.55510102022.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولمحمد محمد احمد الرحمن عبد5661

38.53018.51013.523.520130.517.555.510102022.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولبالل محمد السٌد محمد على5662

40302015153020140157.581010202519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولاسماعٌل زكرٌا احمد عمر5663

39292014.514.5292013715.55.571010202519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولالجاوٌش على محمد على عاطؾ عمر5664

323019.513.512.52617124.513.53.5510102015.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولحسانى احمد محمد عمر5665

36.5302014.51529.5191351766.51010202519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولهللا جاب سلٌمان ممدوح مصطفى عمر5666

29.5302012.51325.51612114.5661010202119.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولحسن جابر حسن كرٌم5667

24.530198101813104.51357.51010201411الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولؼنٌم شعبان عٌد حسام مازن5668

29.529.520108.518.516113.514581010201916.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولسٌد محمد احمد محمد5669

39302014.51428.519.513716.56910102024.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولوالى السٌد خلٌل ماجد خلٌل محمد5670

31.53019.513.51326.517.512517.56.5810102022.515الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصول/ النجار طارق محمدزٌد5671

38302014.51428.518134.515.55810102023.514.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولاحمد عٌد حسٌن رضا مروان5672

35.53019.5141327181301866.510102023.519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولنفادى حسن سٌد محمد مهند5673

3930201515302013916.56.55.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولسلٌمان القادر عبد احمد ٌاسٌن5674

36301913.51225.519129.5146.571010202519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولالكاشؾ حسن اسامه محمد ٌاسٌن5675

31.530181311.524.512.5116.51262.510102019.513.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولالبهى فؤاد محمود اٌهاب ٌوسؾ5676

6.51010202216.5مم961514.559.5م30مالؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصول/	/ فورانى ٌوسؾ5677

37.530201513.528.520136176.59.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولالفضل ابو الستار عبد محفوظ تقى5678

393020151530201391889.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولعكاشه حسن حسن هانى جنا5679

29.5301011.58.52012.5102137.55.510102024.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولهجرس مصطفى حسن حسن أٌمن جنى5680
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34301914.51529.517.513018.57510102023.517.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولسلٌم الفتاح عبد الرحٌم عبد جنى5681

27.52816.55.51217.514103.514.58.58.510102020.514.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولالمزٌن احمد محمد ابراهٌم جودى5682

32.53017.51010.520.514.511519.597.51010202119الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولتوفٌق نبٌل وائل جٌسٌكا5683

322915.510.51424.514115148610102019.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولالبسٌونى عبدالحلٌم ٌونس عمر حبٌبه5684

273016.57121913105.513851010201916.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولهللا عطا الخضرى الشحات صالح حال5685

293019.59.51524.5171201487.510102023.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولسلٌمان رزق مختار احمد زٌنه5686

333019.515153018.5131177.57.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولمحمود محمد محمود لوجٌنا5687

27.5301913152815119.5169.56.510102023.517.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولخالد عبدالمجٌد مصطفى محرم محمد عمرو لٌنة5688

213071213.525.511.59510.57.551010202517.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصوللوقا جرجس جوزٌؾ مرٌم5689

362918.514.51529.518.5131.5136.561010202419الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولحلٌقة ابو محمد طلعت صابر مرٌم5690

33.5302012.51022.518.5124.514.57.551010202320الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولخلٌل العزٌز عبد محمد العزٌز عبد محمد مرٌم5691

34.530181514.529.51913117.578.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولعرمان احمد السعٌد سمٌر محمود مرٌم5692

38302015153020138199910102024.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولاسماعٌل زكرٌا احمد ملك5693

36301914.514.5291813218.58.5810102024.517.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولعلى مرجان محمد منه5694

34301812.51224.518124.5179.56.51010202019الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولشحاته ؼطاس تقوى جمٌل مٌرٌام5695

37.53018.514.51428.520134.518.59.581010202419.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولؼنٌمى حلمى ٌاسر هنا5696

272512.510102016.51011176.5991812.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولسٌد محمود حسام ادم5697

3830201515302013816.57.5899182320الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولمتً ٌعقوب رومانً بافل5698ً

39.529201514.529.519137165.5799181920الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولمكاري نادر ادوار بوال5699

38.5301915153018.51361466.599182019.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولمصطفً الحمٌد عبد محمود تٌام5700

39.530201514.529.519.5138.5126899181820الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولقرنى حسٌن محمود حسٌن5701

34261583.511.519105.513.556.599181419الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولمحمود كارم محمود الرحمن عبد5702

33.5291611.512.52419.51221156.599181315.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولاحمد جبري جابر هللا عبد5703

37.53018.513.51427.520133.51468991818.517.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولمصطفً علً حسانً هللا عبد5704

332815.513.513.52718121.514.55.5699181420الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولاٌوب نعٌم مٌنا فٌلوباتٌر5705

36281915153019.5132.5125.5999182120الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولنصٌر شوقً اكرم كرٌم5706

383018.515153020136.518.56.5910101822.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولمحمد محمود حسنى كرٌم5707

112011.5139.522.512.577.5126.54.5991812.519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولقرٌاقوص جاد رزٌقى رفٌق مارفى5708

26.518.513.54.54.593.5711563.5991813.518.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولحادى مالك محمود مازن5709

28.52917.513.51326.515116.512.565.5991812.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولاحمد الراضً عبد جابر محمد5710

213015.51510.525.5131051565.5991817.517الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولالفقى الفتاح عبد فاروق مجدى مهاب5711

23.5271610112115102.516.575.599182019.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولشفٌق سعد فاروق ناصر مٌالد5712

31.524.5177.58.51615104146.58991813.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولالسٌد ابراهٌم عوض ولٌد5713

272913.587.515.514.599.513.577.599182113الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولمتولً خلؾ محمد عمرو ٌوسؾ5714

252915.515153020119.5156.57991813.519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولمصطفى الهادى محمد حسنً مصطفً جنا5715

2827.5141514.529.5191181377.599181620الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولفام حنا صبحً رافت جٌسٌكا5716
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35.5301914.514.52919.513317.58.57.51010182420الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولداود ٌوسؾ رامً رٌم5717

34.52917.51514.529.519.5130167.5899182219الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولعثمان محمد جمٌل زٌنه5718

333017.513132617.512418.58.57.5991822.519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولالعزٌز عبد حسن اسالم سلمى5719

353016.51312.525.516.5123.512.585.5109182117الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولمصلح علً احمد كنزي5720

35.53019.51514.529.518132.5167.58991821.519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولالشحات صابر وائل لورنا5721

352713.510.58.51913.5108158.5699182320الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولحسٌن الوهاب عبد حسٌن ٌاسمٌن5722

36.52817.514.51529.520131.517.587.5991823.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة راٌز صن فصولبكرى السٌد محمود ٌثرب5723

35.5302014.514.52915.513018891010202318.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولالمجد ابو رمضان رامى احمد5724

352917.557.512.57.5101.51668.51010201815الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعبادى الفتاح عبد على احمد5725

3830201514.529.518135.519.57.5910102020.518.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولحسن عبده مصطفى احمد5726

31.529157.57.51511.510215.578.5101020189.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعرمان احمد السعٌد سمٌر محمد ادم5727

34.528.514.51413.527.51512015.56.551010202017الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولمحمد حامد حمدي ادهم5728

38302015153020138196.58.51010202419الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولناشد ساوٌرس سامح اولٌفر5729

30.53012.51511261711614.56.57.51010202014.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولاٌوب جاد مجدى بوال5730

403019.515153020139.518.59910102023.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولصلٌب كامل حنا هانى بوال5731

38301715153018.5133.519.56.51010102019.517.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولمؽربى عبادى عبدالفتاح شاذلى خالد5732

393019.515153019.5138205.591010202518.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولاسماعٌل حسن زكرٌا حسن زٌاد5733

7.51010201710.5مم8.514.5231567م29مالؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعرفة احمد محمد زٌدان5734

393019.515153018.5137177.59.51010202519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولابراهٌم محمود ابراهٌم محمد الدٌن سٌؾ5735

333018.515153018129.51657.51010202218.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولطاٌع الدٌن صالح محمد الرحمن عبد5736

36.53014.514.514.5291412414.56.591010202414الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعزٌز الحمٌد عبد فهمى محمد الرحمن عبد5737

28291411.51021.512.510514651010202114الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولجاد منصور محمد الرحمن عبد5738

28.52511.5910.519.51296.51752.51010201310الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولالدمٌاطى احمد هللا عطا حاتم على5739

2827.5158.58.51714101.514.55.53.51010201310الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولؼانم محمد الحفنى محمد عمر5740

38.53019.514.513.52815.5131.516.56.5910102024.516.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولحسٌن على حسٌن محمد عمر5741

37302015153019136187.59.51010202518.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولالعدٌسى الحمٌد محمدعبد طارق محمد عمر5742

34.52919.514.511.5261712614.55510102022.517.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعلى محمد محروس محمد عمر5743

37.5302015153019136.51979.510102024.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولفرؼلى عبدالقادر احمد مدحت عمر5744

36.53019.514.51529.517132.5196.58.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولهنداوى عبدالنبى هنداوى خالد عمرو5745

61010202318.5مم1111.522.51870.5م30مالؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولاحمد محمد ٌاسر فارس5746

30.52912.51514291411517.55.5710102022.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولهللا شكر الٌاس سٌمون اٌلى فرٌدى5747

31.5301915132818.5127166.59.510102023.514.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولمحمد مصطفى احمد كرٌم5748

3630201515302013618.56.59.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعزٌز فؤاد عزٌز جرجس مارك5749

373019.514.51529.518.5134.5196.591010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولاسكندر جرجس ادور جٌمى مارك5750

35.53016.512.510.52317.5122.515.56910102018.514الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولشحاته عبدالمسٌح مٌنا ماركو5751

28.528.518.513132610.5112177.59.51010202218.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولؼبلاير ابراهٌم ظرٌؾ مراد مارٌو5752
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3028.5151110.521.510105197101010201616.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولالمتولى على المتولى نور5753

343018.515153019131.5198.59.51010202418الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعبدالظاهر عبدالقادر ولٌد نورالدٌن5754

29301914.51327.518123.51989.5101020179الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولالجهٌنى احمد ٌاسر ٌاسٌن5755

30.53018.59.512.52214.5115.51288.5101020179.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولالسٌد عبد فاروق رٌمون ٌوسؾ5756

38.53019.515153020138208.59.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولمحمد عبدالحمٌد احمد محمد ٌوسؾ5757

353019.515153019133.5198.59.510102024.519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولاحمد على ابراهٌم هٌثم ٌوسؾ5758

26291398.517.51398.5196.59.510102022.515.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولابراهٌم محمد احمد ناصر اسماء5759

373018.51414.528.51913317.57.59.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعبدالمالك جبرائٌل رٌمون اٌتن5760

38.530181312.525.519.5131.5189.59.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولفهمى حسن مصطفى حسن محمد اٌتن5761

38.5301915153020137.516.589.510102022.518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولنصٌؾ ماهر مدحت اٌمى5762

29.530101112235.59815.57.59.51010201913.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولنصارى عامر محمد بسملة5763

39301813.51528.519134.5137.59.51010202320الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولحسنٌن السٌد محمد اشرؾ جمانه5764

392518151530201322099.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولاحمد سعد احمد جنى5765

36.53013.510.51020.517117.5127.5910102020.518.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعبدالبر عبدالعزٌز احمد جنى5766

40302015153019139208101010202519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولبسالٌوس مسادر لطفى مٌنا جولٌانا5767

39.5302015153020139.5198.5101010202519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولؼبلاير ؼطاس صموئٌل  حنا  دمٌانة5768

40302015153019139138101010202519الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعثمان السٌد عثمان محمد رقٌة5769

352914.511132418120.51188.51010202519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعبدالمعطى حافظ ممدوح رٌناد5770

39.5302015153020139.518.58101010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولسالمة حبٌب صبرى عادل ساندرا5771

333014.515142917123.5138.57.51010202218الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعلى حسن شرٌؾ سلمى5772

383019.515142918.5135127.58.51010202015.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولمصطفى صالح محمد مصطفى سلمى5773

403019.515153018.513818.56.591010201610.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولسعٌد محمود ولٌد سما5774

403019.515153018137.516.59101010202419.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولمحمد العمرى المنعم عبد حسن شٌماء5775

31.52912.58.57.51617.5106.51676.5101020189الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولهرجه السٌد محمد امٌر علٌاء5776

39.5302015153020139.5206.59.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولجرجس موسى وجٌة فٌرونٌا5777

36.53019.51514291913415108.510102024.520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولحسٌن احمد حسٌن كامٌال5778

35301915153019.5133.516.51091010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولمحمد اٌوب احمد محمد كرما5779

32.528109.59.51915.510510.568.510102022.516الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولموسى مصطفى محمد مصطفى النا5780

383015.513.51326.518.5128.51989.510102024.519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولاسحق قصدى ولٌد لورٌن5781

3730181514.529.518.51331969.51010202316.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولاثناسٌوس حبٌب محروس ماركو ماٌرن5782

35301714.513.528191291899.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولبولس منٌر رٌمون ماٌفن5783

362812.59122117114.51978.510102020.513الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولامٌن لمعى اٌهاب مرٌم5784

36.5291814.51327.516.5127.5196.58.510102022.518.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولهللا جاب صبحى باسم مرٌم5785

36.530191514.529.518.5133.5197.571010202519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولنسٌم توفٌق رٌمون مرٌم5786

37301914.513.52818.5132.515981010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولأحمد محمد حامد ملك5787

383019.515153020137.5168.58.51010202519.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعلى محمد احمد محمد ملك5788
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40302015153020140189101010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولاحمد بدر محمد ملك5789

25.53013511.516.5139813.57.58.51010202112.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولابراهٌم الحفٌظ عبد عزت الفتاح عبد منة5790

353016.511.513.52516.512317771010202417.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولالشٌمى محمد احمد نادر هللا منه5791

31.5291513.51427.514.5117.517.5851010202518الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولسالمه اٌوب بشرى ماجد مٌركل5792

343013.513142712116.512.57810102018.516.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولاحمد احمد السٌد جمال ندى5793

4029201515302013916.589.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعٌد العزٌز عبد كامل جمال نور5794

39302015153020139177.58.510102024.518.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولاحمد عربى المقصود عبد محمد نور5795

4030201515302014016.57.59.51010202520الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة المستقبل طالئع فصولعطٌة محمود مصطفى ولٌد هاٌسل5796

20مممم35.515.5م0مم12.5م23الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة االلمانٌة فصولالنحال سولاير باشا ابراهٌم امٌر مارسلٌنو5797

20مممم43.515م0مم12.5م31الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة االلمانٌة فصولاحمد فراج حسن اٌمن مروان5798

20مممم31.514م0مم10م21.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة االلمانٌة فصولالفتاح عبد سٌد سمٌر محمد مهاب5799

20مممم2915.5م0مم6.5م22.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة االلمانٌة فصولالفتاح عبد سٌد سمٌر طارق أمٌره5800

20مممم37.515م0مم11.5م26الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة االلمانٌة فصولمهران رجب الدٌن عصام سلٌا5801

20مممم3011.5م0مم10م20الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة االلمانٌة فصولرزق زكى محمد شٌرٌن5802

20مممم35.58.5م0مم11م24.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة االلمانٌة فصولعلى العزٌز عبد محمد صفوت مرٌم5803

16مممم3812.5م0مم14م24الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الجونة فصولالمنعم عبد محمد حٌدر محمد ادم5804

18مممم53.515.5م0مم19م34.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الجونة فصولٌوسؾ محمد محمد احمد جاسر5805

14مممم5317.5م0مم18.5م34.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الجونة فصولابسخرون ساوٌرس ادوارد امٌل دانٌٌل5806

15مممم5414م0مم18.5م35.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الجونة فصولعجاٌبً حارص سامً فادي5807

16مممم4314.5م0مم14م29الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الجونة فصولؼانم ٌوسؾ فؤاد احمد محمد5808

15مممم34.56م0مم14.5م20الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الجونة فصولحمزه حسن محمود علً ٌاسٌن5809

18مممم43.517م0مم18م25.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الجونة فصولمنقرٌوس حنا نجاح جون ٌوئٌل5810

17مممم55.515.5م0مم19.5م36الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الجونة فصولجاد حسن الكرٌم عطا محمد جودى5811

16مممم50.515م0مم18م32.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الجونة فصولحامد حفنى فاروق مصطفى فرٌده5812

19مممم5516م0مم20م35الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الجونة فصولٌونس فاروق طارق لور5813

ممممم34.510م0مم12.5م22الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الفرنسٌة فصولحنا عطٌه سعدهللا فادى اندرو5814

ممممم327.5م0مم11.5م20.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الفرنسٌة فصولالقطان محمد معتز محمد5815

20مممم3511م0مم11م24الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولحمٌده العزم ابو المجٌد عبد العزم ابو احمد5816

20مممم37.514.5م0مم13م24.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولحافظ عادل احمد انس5817

20مممم44.516م0مم18.5م26الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولفهمى عزٌز ارمنٌوس بافلى5818

20مممم4920م0مم18م31الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولالمنعم عبد هللا جاد بٌمن جورج5819

20مممم46.520م0مم18م28.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولصادق نظٌم مٌنا جوناثان5820

20مممم4315.5م0مم18م25الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولالخولى على صالح محمد حمزه5821

20مممم5010.5م0مم18.5م31.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولالطواب محمد الدٌن صالح محمد محمد زٌاد5822

20مممم5017م0مم18.5م31.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولالجبالى عزت عصمت احمد مهند5823

20مممم42.514م0مم16م26.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولنخله سمٌر ٌوسؾ مٌنا5824
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20مممم45.518م0مم17.5م28الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولعبدالمالك ملقى جورج جومانه5825

20مممم42.58م0مم15م27.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولشرٌؾ حافظ عثمان طارق احمد سلمى5826

20مممم4419.5م0مم17م27الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولحبٌب فتحى لوقا كٌرمٌنا5827

20مممم40.512.5م0مم16م24.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولالمسٌح عبد فٌلبس فاٌق فٌلٌب لوجٌنا5828

20مممم5217.5م0مم18م34الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولاٌوب نعٌم جورج مرٌام5829

20مممم50.517.5م0مم17.5م33الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولمتوشلح شوقى مراد مرٌم5830

20مممم36.56م0مم14م22.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولنصر عبدهللا نصر سمٌر ملك5831

20مممم5316.5م0مم17م36الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحدٌثة المصرٌة فصولزكى ٌوسؾ ماركو مٌرٌت5832

20مممم38.510م0مم15.5م23الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولفراج محمد ابراهٌم على حسن ابراهٌم5833

20مممم378.5م0مم12.5م24.5الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولدٌاب ابراهٌم محمد ابراهٌم5834

20مممم4816م0مم16.5م31.5الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولاحمد شٌخون ممدوح شٌخون5835

20مممم39.514م0مم15.5م24الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولعبداللطٌؾ فاٌق مجدى عبدالرحمن5836

20مممم5117م0مم18.5م32.5الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولالشربٌنى على محمد على5837

20مممم3813م0مم14.5م23.5الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولعبدالرحمن محمد عالء محمد5838

20مممم4314.5م0مم14.5م28.5الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولمحمود فوزى محمود محمد5839

20مممم42.515م0مم14.5م28الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولالدٌن نور صابر السٌد محمود5840

20مممم3311.5م0مم13م20الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولمحمد العزٌز عبد احمد ٌوسؾ5841

20مممم5018م0مم16.5م33.5الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولجبران حسٌن احمد هانى امٌره5842

20مممم43.514.5م0مم14.5م29الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولبسٌونى محمد ناجى محمد اٌهاب اٌه5843

20مممم4212.5م0مم14.5م27.5الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولخلٌل السٌد فتحى جنى5844

20مممم50.517م0مم17.5م33الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولناشد رجائى طلعت جولٌانا5845

20مممم5517.5م0مم19م36الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولمحمد الوالى عبد حماده ساره5846

20مممم53.515.5م0مم17.5م36الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولالخضٌرى حموده حموده صالح عمرو سلمى5847

20مممم4011.5م0مم13م27الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولقابٌل حسن الحسٌنى عادل سهر5848

20مممم5016م0مم18م32الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولعطاهللا بشٌر عادل مارلٌن5849

20مممم48.515م0مم18.5م30الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولمحفوظ محمد خالد مرٌم5850

20مممم49.512.5م0مم16.5م33الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولسوٌلم جمعه عوض محمد مرٌم5851

20مممم4110.5م0مم11.5م29.5الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولعفر عبدالعظٌم كمال مصطفى مجدى محمد ولٌد منة5852

20مممم45.513م0مم14م31.5الؽردقةاالعدادٌة امرٌكٌة دبلومة لؽات الخاصة سٌتى سمارت فصولفرج على عزت نور5853

18مممم45.517.5م0مم17.5م28الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولمجلع تمٌر قبٌل جورج5854

18مممم36.515م0مم15م21.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولبطرس داود القس مٌنا جورجٌو5855

18مممم20.58م0مم12م8.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولحواتمٌه على محمد راٌن5856

18مممم47.512.5م0مم18.5م29الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولالشافعى محمد محمد فراس5857

18مممم44.515.5م0مم18م26.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولنجٌب المسٌح عبد نجٌب كارلوس5858

18مممم42.515م0مم18.5م24الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولمجلع تمٌر موهوب كٌرلس5859

18مممم4111.5م0مم13م28الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولفرج سلٌمان جمٌل شرٌؾ كٌفن5860
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18مممم43.514.5م0مم17م26.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولمحمد كمال محمد ولٌد مروان5861

18مممم33.514م0مم16.5م17الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولعلى محمد وائل ملهم5862

18مممم3915م0مم15م24الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولعنتر محفوظ اٌهاب مٌنا5863

18مممم41.513.5م0مم18.5م23الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولمحارم محمد محمد أحمد أسامة ٌاسٌن5864

18مممم4214م0مم19م23الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولمحمد امٌن محمد ٌاسٌن5865

18مممم2412م0مم14م10الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولفؤاد محمود اشرؾ ٌونس5866

18مممم4719.5م0مم19م28الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولمجلع تمٌر هانً اٌالرٌه5867

18مممم45.510م0مم18.5م27الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولجالل محمد مهاب جمانه5868

18مممم5119م0مم18م33الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولمحروص منٌر محب جولى5869

18مممم45.519.5م0مم17.5م28الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولمتري لطٌؾ ماجد جول5870ً

18مممم4317.5م0مم18م25الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولمحسن مؤنس اسالم حبٌبة5871

18ممممغ0م0ممغمغالؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولالشٌن محمد محمد السٌد رنا5872

18مممم4817م0مم19م29الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولهللا عبد سمٌر احمد رٌنادا5873

18مممم41.517.5م0مم12.5م29الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولبالمٌالد شنوده القمص فٌوال5874

18مممم4315م0مم18م25الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولنعوم ابراهٌم اٌهاب كارول5875

18مممم55.519.5م0مم19م36.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولبباوي ولٌم مخلص مارفل5876

18مممم42.513.5م0مم16.5م26الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولفهمى عزٌز اٌلٌا مرٌم5877

18مممم50.520م0مم18م32.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولمجلع تمٌر موهوب مرٌم5878

18مممم4015م0مم17.5م22.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولمحسن مؤنس اسالم ملك5879

18مممم36.514م0مم15م21.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولالحسٌنً محمد ٌاسر ملك5880

18مممم47.519م0مم17م30.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولوهبه استمالك بركات اٌهاب ناتال5881ً

18مممم48.517م0مم18م30.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة راٌز صن فصولحنا منٌر مٌالد ٌوأنا5882

ممممم5516.5م0مم18.5م36.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولالفتاح عبد وجٌه امٌر احمد5883

ممممم4815م0مم16م32الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولمحمود اسماعٌل مصطفى ادم5884

ممممم4514م0مم17م28الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولمقبل الدٌن محً محمد طارق ادهم5885

ممممم5919.5م0مم20م39الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولفهٌم صبحى ساهر بافلى5886

ممممم5620م0مم20م36الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولاسكندر سلٌم اسحق بوال5887

ممممم37.510.5م0مم14م23.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولٌوسؾ بٌرم ولٌد محمد بٌرم5888

ممممم5820م0مم20م38الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولعبٌد مٌخائٌل رشدى نادى جورج5889

ممممم46.512.5م0مم18م28.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولعثمان على ابوبكر عمر حمزه5890

ممممم51.519م0مم17.5م34الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولخلٌل حنا مٌشٌل اٌهاب رٌكاردو5891

ممممم5418م0مم18م36الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولفهمى محمد محمد احمد زٌاد5892

ممممم57.515م0مم17.5م40الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولاسماعٌل احمد السمٌع عبد عمر زٌاد5893

ممممم5410م0مم19م35الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولعٌسى محمد محمود موسى هللا عبد5894

ممممم4413.5م0مم15.5م28.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولعزام محمد محمد محسن عزام5895

ممممم40.514.5م0مم15.5م25الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولصالح محمود عمرو على5896
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ممممم44.517م0مم15.5م29الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولالحدٌدى محمد عبده محمد على5897

ممممم48.516.5م0مم16م32.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولمحمود بدوى احمد رفٌق عمر5898

ممممم4516م0مم13.5م31.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولمحمد السٌد محمد عمر5899

ممممم5516.5م0مم18م37الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولالسعٌد محمد مسعد محمد عمر5900

ممممم54.519م0مم20م34.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولاسطاورو أنور ولٌم بولس كٌرلس5901

ممممم55.519.5م0مم19م36.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولجندى عبٌد مكرم دمٌان كٌرلس5902

ممممم48.518.5م0مم16م32.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولٌوحنا فوزى رومانى كٌرلس5903

ممممم26.514م0مم10.5م16الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولبرسوم سعد ابراهٌم ماهر ماثٌو5904

ممممم45.517م0مم15.5م30الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولقدٌس حكٌم رومانى جرجس مارسلٌنو5905

ممممم48.515م0مم17م31.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولالزٌدى السٌد فهمى جمال محمد5906

ممممم235.5م0مم3م20الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولاسماعٌل محمد حازم محمد ٌاسٌن5907

ممممم45.516م0مم15.5م30الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولاحمد محمد صابر محمد ٌاسٌن5908

ممممم33.513.5م0مم12م21.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولابراهٌم محمد ابراهٌم منصور ٌوسؾ5909

ممممم5718م0مم19.5م37.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولالعال عبد عادل عمرو اوركٌد5910

ممممم4716.5م0مم15.5م31.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولالسعٌد محمد مسعد محمد جنا5911

ممممم5618م0مم18.5م37.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولعباس احسان محمد طارق جنى5912

ممممم59.520م0مم19.5م40الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولسمعان اثناسٌوس صبرى جورج جنٌفٌر5913

ممممم5718م0مم20م37الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولحسانٌن علً زٌنهم كرم جوردلٌا5914

ممممم52.520م0مم16.5م36الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولابراهٌم جورجً ابراهٌم انطونٌوس جول5915ً

ممممم4020م0مم11.5م28.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولهللا رزق عابدٌن كرم جولٌا5916

ممممم53.516.5م0مم18.5م35الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولعرفه بدوى محمد رحمه5917

ممممم5417.5م0مم17.5م36.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولحسن الحق عبد مصطفى احمد سلمى5918

ممممم57.520م0مم20م37.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولشطا السٌد سامح سلمى5919

ممممم47.518.5م0مم16.5م31الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولالحلبى عبده الكرٌم عبد عماد سلمى5920

ممممم4918م0مم16م33الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولالعزٌز عبد اسماعٌل السٌد محمد سلمى5921

ممممم45.518م0مم15.5م30الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولاسماعٌل فاروق امٌر صابرٌنا5922

ممممم5316م0مم18.5م34.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولالبدرى علً المحسن عبد شرٌؾ لجٌن5923

ممممم5417م0مم18.5م35.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولمحمد حسن فرج امام لوجٌن5924

ممممم52.515م0مم18.5م34الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولبدر زكً محمود احمد لٌنا5925

ممممم48.519م0مم17م31.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولملٌك الشاٌب باسم مارٌتسا5926

ممممم4718م0مم13.5م33.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولاحمد على توفٌق مرام5927

ممممم30.518م0مم10م20.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولسعد مٌخائٌل ندا شرٌؾ مرٌم5928

ممممم51.518م0مم17م34.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولابراهٌم محمود اسامه ملك5929

ممممم5418م0مم19.5م34.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولالحمٌد عبد فرج الحمٌد عبد ملك5930

ممممم56.519م0مم19.5م37الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولالعزٌز عبد فوزى محمد ملك5931

ممممم53.518م0مم17.5م36الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولجادهللا محمد ابراهٌم كرٌم محمد ملك5932
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ممممم54.516.5م0مم19م35.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولابراهٌم رفعت محمد وحٌد والء5933

ممممم5519م0مم19.5م35.5الؽردقةاالعدادٌة لؽات الخاصة الدولٌة الحٌاة صناع فصولظرٌؾ اسعد مكٌن ٌوستٌنا5934

18مممم3111م0مم10م21الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولابراهٌم احمد محمد فؤاد محمد هانى احمد5935

18مممم17.57م0مم6.5م11الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولمسعود على عاصم الٌاس5936

18مممم33.515.5م0مم10م23.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولمتري سالمه كمال الٌجاندرو5937

18ممممغ0م0ممغمغالؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولعثمان هللا عبد فاروق عمرو اٌاد5938

18مممم19.55.5م0مم6.5م13الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولسلٌمان السٌد طارق أحمد5939

18مممم4112.5م0مم14م27الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولداود ماهر جون بٌشوى5940

18مممم2713.5م0مم10.5م16.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولسالمه بهٌج رٌمون جون5941

18مممم4410.5م0مم12م32الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولبكرى توفٌق امبابى سامح الرحمن عبد5942

18مممم4411.5م0مم13.5م30.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولاالشوح عبدالبارى ثروت محمد الرحمن عبد5943

18مممم4211م0مم16م26الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولمحمد علً خالد عل5944ً

18مممم48.512م0مم17م31.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولعسكر امام الرحمن عبد عل5945ً

18مممم45.514م0مم16م29.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولالعزٌز عبد محمد شادى عمر5946

18مممم38.510م0مم15م23.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولالجندي عادل ولٌد عمر5947

18مممم38.513م0مم10م28.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولحسن عادل احمد حازم مالك5948

18مممم446.5م0مم11.5م32.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصول-- لٌتاس فالدٌسالؾ محمد5949

18مممم24.59م0مم10م14.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولمحمد سٌد الباسط عبد معاذ5950

18مممم4110م0مم12م29الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولالدٌن كمال زٌدان عصمت مهند5951

18مممم3714.5م0مم13.5م23.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولحواقه على مصطفى محمد امانى5952

18مممم37.511م0مم10م27.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولالصؽٌر  ابراهٌم ادرٌس ٌوسؾ آٌه5953

18مممم19.510م0مم10م9.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولاحمد محمد تامر جاسمٌن5954

18مممم3615.5م0مم14.5م21.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولالشربٌنى احمد سمٌر احمد جنى5955

18مممم5017م0مم19م31الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولاللطٌؾ عبد سٌد مصطفى أحمد جنى5956

18مممم43.515م0مم17.5م26الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولطالب ابو حسنٌن محمد الدٌن جمال محمود تامر جودى5957

18مممم3615.5م0مم16م20الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولثروت االول هٌثم حبٌبة5958

18مممم4517.5م0مم19م26الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولمحمد سمٌر وسام سما5959

18مممم4515م0مم15.5م29.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولابراهٌم جبر سامً شدوه5960

18مممم3713.5م0مم14.5م22.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولبكرى توفٌق ابراهٌم اسامه لمار5961

18مممم3515م0مم15م20الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولبكرى توفٌق ابراهٌم اسامه لوجٌن5962

18مممم5218.5م0مم18م34الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولمحمد علً خالد لٌال5963ً

18مممم54.520م0مم18.5م36الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولمحمد عدلً شرٌؾ ماٌا5964

18مممم30.515م0مم15م15.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولالفتاح عبد ماجد محمد ماٌا5965

18مممم237.5م0مم14م9الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولمحمد عبدالؽفار عبدالحلٌم وائل مرٌم5966

18مممم52.518م0مم18م34.5الؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولحسن العظٌم عبد اٌمن نؽم5967

18ممممغ0م0ممغمغالؽردقةاعدادى الحكومٌة الدولٌة الؽردقة فصولمحمود صبحى ٌاسر هنا5968
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29221465.511.51389.517.55.567718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌن على محمود جمال ابراهٌم5969

3628201514.529.519132.51875.5101019سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنحامد محمد احمد ابراهٌم احمد5970

26.520105.53.591075.512.56.557718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنسعد بسطاوى سعدالدٌن شاذلى احمد5971

201610.53.51.554.55615.565.59919سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمد مصطفى عبدالحمٌد صابر احمد5972

362718.51013.523.512.5117.518.56.57.59919سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمود احمد محمد احمد5973

27.524108.51220.511.593.51376.57719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنحسٌن السٌد محمد احمد5974

26.5151212.5820.5118513.5757718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنرضوان محمود صبرى محمود احمد5975

27.519151411.525.5129915757718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمصطفى هاشم نصر احمد5976

6615غغغ0غ0غغغغغسفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمالك قدٌس بخٌت باسم5977

30.515.5118715118313659919سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنحسٌن حجاجى حسٌن حسام5978

34.53013.512.514.52711.5116.5103.55.59919سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمرٌد منٌر عدلى رامى5979

31.52513.57916109615.565101019سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعبدهللا سعٌد على زٌاد5980

35.5281212.513.52612.5114196.57.59919سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمود احمد محمود زٌاد5981

352817.51413.527.516.5124.51467.5101019سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنامٌن على ٌاسر زٌاد5982

302714.512.51325.51010715.56.559918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنقناوى محمد على احمد سعٌد5983

372917.51113.524.51412213.575.5101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌناحمد حجاجى محمد طه5984

202013.5128201386.51875101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعبدالحافظ عباس محمد عادل5985

30.517.51774.511.511.58820639919سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنطه سعد ابراهٌم عبدالرحمن5986

3228.517.513132616120177.569918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعبدالمجٌد محمد حمدى عبدالرحمن5987

35.5301614.51428.518.5128.519798819سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمد احمد بهاء محمد عبدالرحمن5988

403019.515153020139.51877101019سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنطه محمود سعٌد محمود عبدالرحمن5989

24.52511.55.5712.51386.513727719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمد سلٌمان فوزى احمد عبدهللا5990

27.52914117.518.51510415.5657718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعبدالمحسن عثمان حمدى عبدهللا5991

352819.51514.529.513.5125.51778.5101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنابراهٌم محمد مصطفى محمود عبدهللا5992

25.518.5104.57.512107611.573.58819سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌناحمد فرٌد زكى ماجد عبدالوهاب5993

2619.512.55.527.51075.51663.57718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعلى عبدالوهاب مختار عبدالوهاب5994

30.523111111221399.5146.559918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنحسن على مصطفى عالء عصام5995

20.5101222.54.53.550.5761.59918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنبهٌجى احمد على احمد على5996

3928.52014.51529.517.5134.5146.559918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعثمان محمد احمد حسن على5997

23.516.512.5117181383.512.5757718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنؼزالى على حسٌن على5998

393019.515153019137.5187.59101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمد على حسٌن عمر5999

302217.512102210.5102146.527718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنالراوى على نجاح على عمر6000

37292013.51528.518.5133166.578818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعلى خلٌفه خالد عمرو6001

27.520.513.5910.519.515.596.5146.56.59918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعمران احمد عبدهللا احمد فارس6002

27.517.5144610107916.57.568818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعلى محمد عبدالحمٌد حمدى محمد6003

3118.515.575.512.57.58510658818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنحكٌم محمد رمضان محمد6004
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29.515156.51016.510.586.511.55.558818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمصطفى محمد زكرٌا محمد6005

281513.51211.523.511.591.512558818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌناحمد محمد محمد سٌد محمد6006

20.5166.55611106411.5557718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعلى احمد صابر عبدالحمٌد محمد6007

39.5281714.513.52819131.51476.5101019سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمود حسن احمد مروان6008

322617.515153017122.513.566.59919سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنأحمد حسن على مروان6009

30.52017.5119.520.514.510313.5669918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمورٌس زكرٌا جرجس مكارٌوس6010

36.526.515.51513.528.514.5121.5125.57.58819سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنابراهٌم على ٌوسؾ هشام6011

3525.52015142917.512715.56.57101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌناحمد ٌوسؾ احمد ٌوسؾ6012

3826.519.514.51529.518.513214.566.5101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعبدالقادر ٌس محمد عبدهللا ٌوسؾ6013

3427161210221611517.585.57718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمصطفى محمد مصطفى ٌوسؾ6014

322115.513.59.52313104.514.5758818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنؼزالى على نجاح ٌوسؾ6015

30.52616.514.514.52914.5116.516.56.558819سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنابوالوفا اسماعٌل احمد اروى6016

21.527.510.514.514.52914102.514757719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنفرؼلى على عبده اشرؾ اروى6017

271612.510.51121.5108714.565101019سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعاشور عابدٌن وائل اروى6018

20.512.57.53.53.571057.514.55.557718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌناحمد على احمد اسراء6019

2822.51513.514.52815.510913.55.58.5101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمود احمد عبدالصبور عالء اسماء6020

31.51914.59.59.51910.594.515.555.58818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌناسماعٌل الصؽٌر محمد ٌاسر االء6021

3524.51513132614.511518.56107718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنسالمة احمد حسن امنٌة6022

40292015153019.5138.519.56.510101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنٌسٌن عبٌد عصام امنٌه6023

31.5221513.51528.512.5109.5187.59.57718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمود على اسماعٌل ٌوسؾ امٌره6024

36.52619.51414.528.518.512915.55.55.57719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنحسن كمال عادل اٌمان6025

3117.511.5781511.586.515.5557719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعبدالعال على احمد عبده اٌمان6026

32511991877317737719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمود ناجى حارس اٌه6027

36292015153019134197.56.5101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعبادى احمد على بسمله6028

35.5282014152918130.5177.58101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعلى عبده مصطفى بسنت6029

392918.515153019.513616.57.58.5101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمدنى عبدالصادق سٌد تسنٌم6030

35.523.515.512.51426.514115166.58.59918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنحسن على عبدهللا على حبٌبه6031

4028201515302013817.589101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنطربوش احمد محمد صالح حنٌن6032

38.5282015153019.513615.589.5101019سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌناحمد سالم ٌوسؾ رانٌا6033

38272015153016.5131.5186.55.59918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعبدالرحٌم عبدالوهاب حمدى رحمه6034

32.52314.51414281711516.5797718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنالقاسم ابو نبٌل رمضان رحمه6035

27.515445.59.55.561.515657719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌندسوقى ابراهٌم دسوقى رضا6036

35291814152917.5128.51658101019سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنحسٌن احمد فهمى محمود رنا6037

2817.517.51214.526.516.510613.5577718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمد مبارك احمد روان6038

36.526.51713.51326.516122.514.5768818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمبارك احمد محمد رمضان روان6039

3624.51510.513.52412.511215.5768818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنرفاعى جابر عبدالحمٌد روان6040
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32.52614.51011.521.514108.51676101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنابراهٌم محمد عبدالقادر روان6041

3320.5101312251098.51576101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعبدالرحٌم عبدالؽنى محمد روان6042

28.5151311.510.52214.593147.557718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنحسن محمد سٌد محمود روان6043

38.528181514.529.51913310.5657719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنخلٌل احمد مصطفى هاشم روان6044

231574111576710.5667718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنرٌان خلؾ محمود جمال روال6045

3515.5209122117.510918657719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمد عبدالحمٌد الحسٌنى زٌنب6046

342411.510.51424.511.5105.512757718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنشحات احمد عبود سارة6047

38.5271814.51529.51813114.57.599918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌناحمد سٌد عبٌد سعد سما6048

3022.515.511.51122.513.510414.56.559919سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنقناوى محمد على احمد سمٌره6049

28.517.5101051510.581.5105.557719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعاشور عابدٌن احمد شاهندا6050

33.526.517.514132714.511918.58.598818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعباس مبارك حسنى شهد6051

3928181513.528.513.5127116.558818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمصطفى احمد محمد عمر صفٌه6052

3115.512.565117.577.515.56.537718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنسٌد فاوى الحسن ؼاده6053

25151010.510.5211081117.55101019سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمد عباس على احمد فاتن6054

3323.516.512142617116137.559919سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌناسماعٌل احمد اٌمن فاطمه6055

3627.51815153018.51301377.59918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌناحمد على شاذلى فاطمه6056

3721.519.514152919126136.55101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعاشور عابدٌن مجدى فاطمه6057

35.52919.51515302013415.57.55.5101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعلى محمد محمود محمد فاطمه6058

35.52818.515153018.5130.5117.56101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنالصؽٌر محمد ٌسرى فاطمه6059

321516.58.51119.5159816.56.53.57718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنٌوسؾ احمد ٌوسؾ فرح6060

23.51512.59.59.519108010767719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمد مبارك سٌد كرٌمه6061

3521.518.514.51327.518120.514679918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنملك قدٌس حنا مارى6062

208.5572.59.56.549.5761.57718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعجاٌبى ذكرى خلؾ مارٌنا6063

35.5301814142817128.5166.57.58819سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمد حسن على احمد مرٌم6064

34.5302015142918131.517.578.59918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمود احمد اٌمن مرٌم6065

34.53016.51515301812917.56.55101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعلى ابراهٌم على مرٌم6066

26.519766.512.567111.55.558818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمود محمد على مرٌم6067

332414.51313.526.51611412.55.55.57719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنشحات احمد محمود مرٌم6068

3729.51712.512.52516.5125125.539918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمتولى احمد مصطفى مرٌم6069

36.527.519.514152919.513217.578.58818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنبهٌجى احمد ابراهٌم ملك6070

2725.513.5101020129814568819سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌناحمد  الصؽٌر اسماعٌل احمد ملك6071

28156.511.51021.567712557718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌناحمد محمد محمود شعبان ملك6072

383020151530201382078101019سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنالراوى محمود عاطؾ ملك6073

25.517.510.512.51123.5159215857718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعبدالمحسن عثمان قطب ملك6074

37.5302015153018.513614.57.57.5101019سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنرفاعى حسٌن عبدالناصر هللا منه6075

38.53017.514.51428.516130.513.55.599918سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنهالل شحاته ابوالوفا عبدهللا منه6076
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2425.511.57.57.515128810558818سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنامٌن محمد حسن مى6077

32.52815.513142716.5119.5155.59101018سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمد شاطر عٌد مصطفى مى6078

35.52714.513.51326.511.511516.556.57718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمد صابر احمد محمود ندا6079

31.52310.51012.522.511.5991257.57718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمد ابوالمجد عبدالرحمن ندى6080

29.520.5111010201394185.567718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنالمولى عبد احمد اشرؾ نهى6081

31.511.515.56.5814.513.586.512738819سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنالرحٌم عبد على محمد سعد نور6082

30.52113.51111.522.514101.511537719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنعبدالهادى مطرود دسوقى هاجر6083

27161035810.571.513537719سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنمحمد احمد متولى فارس هٌا6084

29.5181010.5919.512.589.5125.53.57718سفاجااالعدادٌة على بن الحسٌنتوفٌق ولٌم جٌد ٌوستٌنا6085

31151612102269016689919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمود احمد الجابر عبد ابراهٌم6086

35.52619.514.514.52918.5128.516679919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعصملى محمد ٌاسر ابراهٌم6087

301911.5121224387.512.552.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعبدالكرٌم محمد ابراهٌم احمد6088

30.5251913.51326.5151161757.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورشلقامى عٌد رمضان احمد6089

25.518.517.56.512.5191191.513.557.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعٌسى محمد سعٌد احمد6090

26.5241710132312102.513579919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورصالح محمود شاذلى احمد6091

38.5292015153020137.517.567.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعبدهللا عبدالوهاب الدٌن صالح احمد6092

28.58.5187.518.514.57817.53.55.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد عارؾ الهادى عبد احمد6093

34.52717.59.513.52314.5116.5165.579919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد الهادى عبد عوٌضه احمد6094

34.52919.515142916.5128.51857.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد احمد كامل احمد6095

33.5302014.514.52916128.517589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد حامد محمد احمد6096

228.5112.52.551258.513579919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسانٌن الجلٌل عبد محمد احمد6097

32.51817.510.5919.516.510417.5589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد سٌد مدثر احمد6098

21.518134.53.5812.57317.557.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورابراهٌم على نصر احمد6099

34.52619.51413.527.515.512318.55.579919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورطاٌع احمد ولٌد احمد6100

35.530201412.526.51813018.55.579919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد الرازق عبد على ادهم6101

372718.513132616.512517.556.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد سٌد محمود اسالم6102

322416.58.51119.51710916.556.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراسماعٌل محمد نابى كارم اسماعٌل6103

3125.516.51411.525.519.51181577.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورلبٌب صدقى رومانى امجد6104

33.5302014.513.52819130.511.56.599919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوركامل حبٌشى اسامه اندرو6105

33.5302014.51125.517.5126.515799919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالدٌن على عادل أحمد6106

36.5302014.51428.518.5133.5147.589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورخلٌفة محمد عرفات الدٌن بدر6107

2823.519.59.55.5151197155.589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد حسن محمد بالل6108

3330191313.526.515123.514.568.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحلٌم جرجس مسعد بٌشوى6109

27.53019961511.510314.5589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوربخٌت رأفت اٌهاب جون6110

32.52517.51314.527.515117.513.57.569919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورشامخ محمد احمد عاطؾ حازم6111

3430171513.528.517126.5197.57.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعلى محمد عارؾ حسن6112
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2915124.510.51557613.566.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعلى مصطفى المعطى عبد حمدى6113

3426.51912122415118.5205.589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورسٌد الرملى عاطؾ سالم6114

302117913.522.516106.514.55.569919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورأٌمن سعٌد أٌمن سعٌد6115

403019.515153019.5139197.58.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد محمود محمد سٌؾ6116

24.520156.51117.5118810689919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالعال عبد شعبان محمد شادى6117

34.529.519.513122515.512418.55.58.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورابوالوفا ابوبكر رمضان شرٌؾ6118

33.529.519.512.513.52617125.5196.58.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد ربٌع شاذلى طارق6119

33.5302014142818129.51978.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعلى حسٌن احمد الرحمن عبد6120

312818481213.5102.5115.56.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعمر عبدهللا احمد الرحمن عبد6121

35.525.51914.514.52918.5127.5135.569919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد جٌالنى رفاعى الرحمن عبد6122

24.51916.5751210.582.514.5569919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوربخٌت ابراهٌم صالح الرحمن عبد6123

2520139101914.591.513.57.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد المجٌد عبد محمد الرحمن عبد6124

31.52917.51314.527.517122.5186.55.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمصطفى الصؽٌر مصطفى الرحمن عبد6125

211913.56.58.51515.584155.579919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمصطفى محمد مصطفى الرحمن عبد6126

32.522151213.525.518.5113.514.576.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورتكرونً احمد محمد هللا عبد6127

35.52918.51014.524.517124.5196.579919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمصطفى قاسم مصطفى هللا عبد6128

25.52417.55.512.51818103176.589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد خضرى حسٌن عبدهللا6129

373019.514.514.52918133.51877.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد احمد مصطفى عبدهللا6130

30.528.5154.51115.517106.5156.579919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورخطاب احمد عبدالاله عالءالدٌن6131

1318.5103.58.5121467.513.5679919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورداود شحات اكرم على6132

29.519.518.512.513.52618.511218.56.579919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورأحمد على أٌمن على6133

29.520.512.511.511.52318.510417679919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوررشوان على هانى على6134

3218.5189.513.52317108.51767.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد كامل الناصر عبد عمر6135

37.52719.51415291913217.56.57.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد على محمد عمر6136

322718.511.51526.51812217.56.57.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحلٌم جرجس رضا فلوباتٌر6137

28.52318.547.511.516.59816679919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعلى شحات سعد سٌد كرٌم6138

31.524.519.51314.527.51712015.56.579919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورابوالوفا محمد ابوالوفا كمال6139

24.518.513.57.51219.514.590.516.555.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوربشٌر ودٌع عادل كٌرلس6140

3320171413.527.517114.5136.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالمولى عبد محمود المولى عبد مازن6141

27.523122.56.591788.51054.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوررفاعى حسن ولٌد مازن6142

27.519.57.51011.521.512.588.51063.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد حسن الحسن ابو محمد6143

28.5201810.5818.513.598.5165.569919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورابوزٌد محمود ابوزٌد محمد6144

3218.51058131083.5145.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورإبراهٌم أحمد أٌمن محمد6145

7.561.51.51.53321863.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعبدالمعٌن على بٌومى محمد6146

20176.515.56.513.563.514.55.56.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسٌن حسانٌن حسنى محمد6147

27.518.513.5912.521.51596145.56.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسانى محمد حسٌن محمد6148
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35.525181414.528.517.5124.517.56.56.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد السٌد سعٌد محمد6149

33.5271913.51427.517124136.57.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد حسن شاذلى محمد6150

332711.51212.524.518.5114.513.56.56.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد شحات على محمد6151

352618.514.51327.515.5122.515.575.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورقاسم محمد فراج محمد6152

34.519.5774.511.51183.513.5649919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعثمان حسن فوزى محمد6153

332712.511.51324.5191161466.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد عبدالحمٌد قرشى محمد6154

35271813.51427.517124.515.56.589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالمرؼنى حسٌن محمود محمد6155

3529.51913.513.52718128.519789919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد نجٌب محمد الدٌن محى محمد6156

3523.5712112315.510496.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورٌاسٌن هللا عبد ٌاسٌن محمد6157

30191310.513.524171036.553.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورزاٌد سٌد انور محمود6158

322413.513142717113.513.5759919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد محمد اٌمن محمود6159

35252014.514.5291912814.57.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد هللا فرج رجب محمود6160

35.523.5161110.521.519115.510759919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورابراهٌم محمود محمد محمود6161

3228.51711.511.52318.51191576.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد شاطر عٌد سعٌد مروان6162

373019.515153020136.516.58.58.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعاٌد ابو مؽازى صابر مروان6163

23.51511691510.57515.55.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورصدٌق صادق اسماعٌل مصطفى6164

22.51510.569151073106.57.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالمولى عبد محمود جمال مصطفى6165

32510.54.510.515365.520539919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعباس محمود حسن مصطفى6166

2316.5753812.567126.58.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسٌن الراضى عبد صالح مصطفى6167

36.5292014152917.51321475.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد محمد عبده مصطفى6168

28.52819.513.514.52819.5123.516859919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعباس العاطى عبد عالء مصطفى6169

3429.517.510.514.52516.5122.516.5769919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوررفاعى احمد محمد مصطفى6170

24.517.511.59.5716.5138316689919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد على محمد مصطفى6171

21151410616158115.56.58.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورابوالحسن محمد محمود مصطفى6172

281614711.518.516.593146.57.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعثمان محمد احمد نصر مصطفى6173

25156.587.515.513.575.5106.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورسعٌد محمد ولٌد مصطفى6174

3123191113.524.518115.516799919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورجوده رفاعى رمضان معتز6175

25.55.5106.58.51513.569.516589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالكرٌم جاد توفٌق محمد مهند6176

2529.516911.520.517.5108.5156.57.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمرجان جادالرب عبدالحكٌم مؤمن6177

32.5281614.513.52817.512217.577.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد الحسن ابو احمد ٌوسؾ6178

28.52516.512.51426.518114.51787.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورخلٌفة حسٌن احمد ٌوسؾ6179

3025.516.58.51119.518109.51677.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعبدالراضى محمد اشرؾ ٌوسؾ6180

2824.519.510102013.5105.514779919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورأحمد محمد أحمد ٌوسؾ6181

262619119.520.514105.514.56.569919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحامد حسن أسامه ٌوسؾ6182

32.52919.514.513.5281812718.5769919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسانٌن صالح حسٌن ٌوسؾ6183

2028.515.59.5615.51392.517.58.55.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعطٌتو محمد سٌد ٌوسؾ6184
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3429.519.514.51428.518.513017.56.579919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعثمان جاد مجدى ٌوسؾ6185

342919.514.51327.51612617.5869919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالدٌن صالح محمد ٌوسؾ6186

37.5302015142918.513515.586.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد محمد احمد ارٌج6187

2725.51311.511.52314102.518859919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمرقس سفٌن نشات ارٌنى6188

3324.518.514.51529.514119.513.5759919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورخلٌفة حسٌن احمد اسراء6189

37.53019.51515301913613.5869919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورسٌد محمد محمد اسراء6190

30.51514.511.51425.513.599127.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمود فكرى محمود اسراء6191

37.5302014.513.52819134.519789919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورخلٌل عبده خضرى اسماء6192

38.53019.514.51529.520137.518979919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد حسن الرحمن عبد اسماء6193

20.519.510612.518.56.57510859919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمدنى ٌوسؾ فتحى اسماء6194

31.523.51814.51529.516.511913.575.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد عبدالوهاب محسن اسماء6195

31.527.52014.51428.517.5125156.569919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد هجرس هانى اسماء6196

31.5291913142717.5124177.57.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعوض عاشور الحمٌد عبد االء6197

28.521.5149716119115659919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد محمد ناصر االء6198

24.523.511.578151387.5195.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورجابر نعٌم صفوت اٌرٌنى6199

3829.52015153019.513717859919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالساٌح فهٌم نعٌم اٌالرٌه6200

229.57.55.51.5710566759919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورسعٌد فتحى أحمد اٌه6201

33.521.519.515142917.5121167.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمود محمد عٌد اٌه6202

38.53019.51514292013715.5759919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسن محمود احمد بسملة6203

382819.51513.528.520134156.56.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمود احمد ابراهٌم بسمه6204

35.5301813142720130.517879919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورصالح محمد احمد بسنت6205

34.53014.512.5921.518118.511769919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد بدوى شاذلى بسنت6206

35.530131412.526.513.5118.5157.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورفارس روؤؾ فكهى بسنت6207

302915.512.51224.512.5111.516.5759919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحامد بؽدادى بدرى تسبٌح6208

34.52817.51513.528.517125.5167.55.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد ابراهٌم ٌوسؾ 	 تسنٌم6209

38.5302015153020138.514879919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد سعٌد محمد جنى6210

261510129.521.511.58410.55.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد خالؾ عاطؾ حبٌبة6211

30.52313.512.55.518149910.5859919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورجادالمولى محمود عطا حبٌبة6212

3428.518.514.514.52916.5126.515.595.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد فؤاد خالد حبٌبه6213

28.5191513.51023.5109613.57.53.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورقاسم محمد فراج حبٌبه6214

36.527.52012.51527.517128.5149.56.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعباس الدٌن محٌى محمد حبٌبه6215

403019.515153020139.518.58.57.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسن عبدهللا الدٌن عالء حال6216

32.52515.5105151510310.5869919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالخضرى عدوى الدٌن عالء حال6217

39301913.51528.519.513613.5769919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورسعٌد عباس حسن حنٌن6218

4030201515302014014789919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسٌن ابراهٌم محمود حنٌن6219

362913.515132813119.516.56.569919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورٌس محمد عبدالعزٌز خالد خلود6220
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2927.51014.510.52513104.513.5769919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمود على منصور صالح خلود6221

3930201515301913818.57.56.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورصدٌق جودة مجدى دٌنا6222

382917.514142818130.512.575.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسٌن حامد عٌد رضوى6223

34.528.514.513.512.52615.511912669919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعبدالحمٌد الداٌم عبد بهاء رنا6224

32.53014.512.514.5271712110869919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد عبدالوهاب عاشور روان6225

32281713.510.52415.5116.5118.57.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورٌوسؾ على عبدربه روان6226

38.5302015153019137.519.598.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالرحٌم عبد حسٌن ولٌد رؤى6227

3729.519.51414281913315.56.56.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد حافظ الحلٌم عبد رٌم6228

3930201513.528.518135.515879919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراالنور محمد وائل رٌناد6229

34.52919.51514.529.517129.513759919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورطاٌع مبارك شاذلى زهراء6230

37271612.511.5241411814659919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد بخٌت حسانى زٌنب6231

282511.5109.519.5109414.5659919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد احمد محمد زٌنب6232

23.52411125171085.57749919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد السٌد عبدالنبى سارة6233

39.52918.513.514.5281813313.568.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورفاضل محمود ٌحٌى ساره6234

373018.515153018133.5106.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورنان رفانى سامح سالى6235

37.53018.514.51529.518133.519.57.599919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورراوى السعود ابو خالد سلمى6236

392717.51414.528.51512712789919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد مؽربى سالمه سلمى6237

34.5261812.514.52714.512013.577.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحامد محمد صالح سلمى6238

33.5281813.51528.517.5125.5116.589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد هللا عبد عمران سما6239

34271913.51427.517124.51577.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد على عبدالحلٌم سماح6240

38.53019.514.51529.518135.518.5899919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد هللا عبد احمد شدوى6241

35.53019.514.51327.516128.510.56.57.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالدندراوى محمد اٌوب شروق6242

35301812.51325.514122.5177.589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالساٌح سعد نجاح شروق6243

35.52919.514.51529.518131.5177109919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد كامل رافت شهد6244

363019.515153019.513515.57.57.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد محمد محمد شهد6245

28.525.517.513.51326.51411212.578.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالراضى عبد الؽرباوى محمود شهد6246

3329181314.527.515.512313.578.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسن كمال محمود شهد6247

35.52618.514152913.5122.5147.58.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمود عبدالحمٌد ٌاسر شهد6248

32.528.51912.51426.514.5121116.589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعلى محمد كامل شٌماء6249

32261814.51529.513118.515.57.57.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمود عبدالحمٌد ٌاسر شٌماء6250

39302015153019.5138.51578.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد الؽرٌب هانً ضح6251ً

4030201515302014018.5789919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسن رضوان الحمٌد عبد عزه6252

39302015153018.5137.517799919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورموسى محمد عادل ؼاده6253

37.53018.514.51529.518.513418.57109919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعلى محمد الرازق عبد ؼاده6254

35302014152916.5130.516.5779919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعٌسى هباش عٌسى ؼٌداء6255

37302015153020137176.58.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوربخٌت محمد ابراهٌم فاطمة6256
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28.5252013.513.52715115.5156.58.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورخلٌفة على حمدى فاطمة6257

35.525.5161315281411916.57.589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالحسن ابو احمد سٌدى فاطمه6258

30151062.58.5770.515.56.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسان نصاري الدٌن نور كارٌمان6259

32.5261414.51428.51011119.576.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورامٌن ماهر وائل كٌرمٌنا6260

3727.517.515153015.5127.518.56.55.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسٌن عبده فوزى لجٌنه6261

37.527.518.515153019.513319.5879919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورشاكر راشد اٌمن لوجى6262

32.5291813.514.52817.512516889919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد ابراهٌم محمد لٌالى6263

302717.515153017121.515979919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد رمضان محمد لٌلٌان6264

31.522.512.59.510.52011.59818.56.569919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعلى محمد جبرٌل مروه6265

403019.515153019.513918.57.539919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورابراهٌم فؤاد ابراهٌم مرٌم6266

29.525.515.51213.525.511.5107.518769919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورموسى فرج اشرؾ مرٌم6267

3126.51814152914118.518.56.569919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوربخٌت ابراهٌم صالح مرٌم6268

37.52818.513.513.52716127167.559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد محمد عطٌتو مرٌم6269

38.52819.514.51529.516.5132186.58.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد الراضى عبد محمود مرٌم6270

2819.515.514.514.5291210415.57.539919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمود محمد محمود مرٌم6271

3024.518.512132518116177.589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورخالد عبدالخالق حسٌن ملك6272

3481210.513.524139118.5659919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورامبارك بدرى على ملك6273

27.5291313.51427.510107137.589919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد سٌد احمد قرشى ملك6274

30.53015.51414281011417.577.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد عبدهللا محمد ملك6275

33.52817.515142915123176.59.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد على محمود ملك6276

33.526.51914.513.5281312015.56.59.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراحمد ٌوسؾ محمود ملك6277

37.5301815153020135.517.58.599919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهوراللطٌؾ عبد السٌد انور منار6278

26.526.51111.5819.510.59415.577.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورعلى محمود محمد منه6279

29.52717.511.514.52611.5111.518789919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمورٌث قدرى مجدى مهرائٌل6280

34.5301914.51529.518.5131.5209109919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورابراهٌم عبدالعاطى احمد موده6281

3729.517.514.513.52816.5128.516.55.59.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورالصادق احمد الحسن ابو مى6282

393018.514152919135.511.57.58.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورشاكر ظرٌؾ اشرؾ مٌرنا6283

312218.511.51021.513.5106.514.576.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمحمد حسن شعبان ندا6284

282715.512.51123.51510912.5559919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورهللا خلؾ حمدى عصام ندى6285

34.52818.515153018.5129.512.588.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورٌوسؾ عفٌفى هانى ندى6286

3529.519.51515301913316.599.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورسٌد محمد اٌهاب نرٌمان6287

32.524.5171211.523.514.51121059.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورسٌد احمد لطفى هنا6288

33.528.5161314.527.512.511816.56.599919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورحسٌن احمد هانى ٌاسمٌن6289

2623.513.511.51021.56.591766.59919سفاجاالمشتركة األعدادٌة الزهورمقار حافظ رافت ٌوستٌنا6290

27.58.518.57.58.51611.58215.566.59919سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد احمد على ابراهٌم احمد6291

35292011122315.5122.515.556.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد كلٌب رجب احمد6292
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28.520193.536.510841553.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارالرشٌدى احمد صالح احمد6293

214.51710.51.54.548.512.53.56.56610سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعلى محسن على احمد6294

27.52318.5105151094206.57101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد الدسوقً محمد احمد6295

30251810.58.51913105186.57.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمود مراد محمد احمد6296

271513.554.59.510751575.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناراحمد سٌد نجاح احمد6297

31.523.5197.51118.511.5104176.55101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمود حسن محمد امٌر6298

312318.578.515.510981675101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناردردٌر محمد هاشم اٌمن6299

31.59204.5812.5138612.564.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناراحمد فهمى محمد اٌهاب6300

28.517175.5510.57.580.513.56.55101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارحسن مبارك حسن حسام6301

352518.512.513.52618.512314.56.55.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارحسانٌن حسن على حسانٌن6302

29.515172.54.57775.51375.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارحسن محمد حسن على حسن6303

29.51817.57.57.51513.593.518.573.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد عبدالفتاح عبدالحمٌد حسٌن6304

25.52015.543.57.51078.5185.54101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد ابراهٌم ٌوسؾ خالد6305

3060001105006619سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارحراجى جرجاوى محسن االسالم سٌؾ6306

3128.5191311.524.51611917.565101010سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارحافظ فتحى حاتم الرحمن عبد6307

3217.51766.512.514.593.517.561.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارموسً عبدالحمٌد صابر عبدالرحمن6308

28.523181.545.51287185.52.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد حسانٌن عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم6309

30.52219.513.513.52714.5113.516.565.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارحسٌن ضاحى ابراهٌم عبدهللا6310

29.515.516.54.55.5101081.5137.53101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد عوام حماده عبدهللا6311

32.521.5181111.522.513107.516.573.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارخلٌل عبدالرحمن صالح عبدهللا6312

2515.518.55.55.51112.582.517638819سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد على مصطفى على6313

21.51915.562811.575.51555101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد الدسوقى شاذلى عمار6314

353019.515142918131.517.575101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارٌوسؾ أحمد ٌاسر عمار6315

25.52715.54.55.510129015.564101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناراحمد فوزى محمود فارس6316

29.523.518.584.512.512.596.514.573101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناربشٌر حسن ولٌد فارس6317

32.53017.588.516.514.511115.55.55101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناراحمد سٌد شاذلى كرٌم6318

22.52012.51071710.582.51073101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعبدالشهٌد رٌاض ماهر محارب6319

21.524.517.58.56.51512.59119.555101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد محمود اٌمن محمد6320

282717.513.51326.517.5116.518.578.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد صابر حسن محمد6321

38.5302015153020138.518.568101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد احمد ربٌع محمد6322

201515.54.53.5812.5711568.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارابراهٌم محمود رمضان محمد6323

2516.5188.5715.5108513.56.56.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعلى عبدالباسط سعد محمد6324

241515.573.510.58.573.515.565101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعلى محمد سعٌد محمد6325

241516.584121077.510.555101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارحسن شعبان سٌد محمد6326

25.515145381072.5137.53.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارابوزٌد عبدالراضى شاذلى محمد6327

23.516.51710.54.51511.583.5156.55.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارسٌد محمد شاذلى محمد6328
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2922.519.5139.522.514107.51666.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعطا فكرى عبدالناصر محمد6329

31.525.5209.5817.515.511018.568101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارحزٌن مبارك محمد على محمد6330

33.5302015153018.513217.568101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمصطفى رشاد عمرو محمد6331

22.52419.58.5816.515.59818.568101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارحسن على كمال محمد6332

20201510.54.5151181156.57.58814سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارسلٌم حسٌن نصر محمد6333

2217.515.51021210.577.513.55.56101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعبدالبارى كامل شحات محمود6334

26.520.5201513.528.519.51151663.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارحسن محمود محمد محمود6335

33.528.518.514.51226.514121156.57101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمود حسن مصطفى محمود6336

23.521.5176.51016.51391.5145.55101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعلى بشٌر محمود عالء مصطفى6337

352919.515153017.513114.565101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعمران على ٌسٌن محمد الدٌن نور6338

11.5155.56.5410.58.551954.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعبدهللا عٌد على نور6339

23.517134.5913.512.579.5953.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارحافظ الشاذلى سعد ولٌد6340

3428.52013.513.52719.512914.56.56101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمود مبارك محمود ٌحى6341

2519.51598171490.51455.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارالشاذلى نصارى احمد ٌوسؾ6342

33.52514.511920151081565.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارسعٌد محمد مصطفً شاذلً ٌوسؾ6343

29.5201376.513.51086125.53.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد الدسوقى عبده ٌوسؾ6344

25.53012.5781514.597.5117.56.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد الدسوقً ابوالحسن اسراء6345

25.52813.587151092137.53.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعثمان فاروق زكرٌا اسماء6346

32.5261812.513.52616118.5167.56101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارجبل ٌوسؾ حسن االء6347

33.53019.513.51528.519130.51778101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارابراهٌم محارب اسماعٌل الزهراء6348

30.53013.51210.522.511107.512.578.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد محمود بدرى أحمد أبتسام6349

2328161071715.599.51465101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارقلته سلٌمان حلٌم بسنت6350

38.5302015142918.513618.569.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناراحمد السٌد محمود بسنت6351

2410.5710102010.57212.551.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارخلٌل مرعى اشرؾ جسٌكا6352

4029201215271713319786612سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمود احمد السٌد عالء حبٌبه6353

36.52916.514.51428.518128.51787.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمصطفى عبدالحمٌد محمد حبٌبه6354

3327108101813.5101.5167.55101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعبدالمبدى عبدالحلٌم رجب حنٌن6355

231068.56.5151064115.55101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناررفاعى عبدالمنعم رمضان حنٌن6356

29.520.511.511.5920.51092166.58.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارسلٌم عبدالوهاب السٌد دنٌا6357

3828.518.51413.527.519131.51489.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناراحمد فوزى محمد ساره6358

30.516131110211494.515.56.58.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناراحمد عٌد محمود سندس6359

3328.514.51392210.5108.517.57.55.510519سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناراسماعٌل ٌوسؾ ابوالحسن شمس6360

3529.5148.513.52212112.5166.55.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعبدهللا محمد احمد بدرى شهد6361

26167.5913221182.515.576.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعلى محمد عبدالناصر شهد6362

23157.57.51118.51074155.56.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناررشاد حامد احمد شٌماء6363

31.51913.5109.519.512.5961456101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد على ٌحٌى علٌاء6364
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3221.513910.519.510.596.51365101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد ابوالمجد حسنى الزهراء فاطمه6365

333019.51212.524.518125146.53.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناربادٌر ابوالٌمٌن عماد فٌفٌان6366

178.5611.52.5438551.58819سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعلى عباس حازم مرٌم6367

3117185.5813.57.587146.57.59919سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارٌس محمد شاذلى مرٌم6368

35.52919.514.51529.518.5132166.59.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعبدهللا محمد احمد بدرى ملك6369

34.520.518.51013.523.513.5110.51355.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارحارص خلٌل حماد صابر ملك6370

3126.5177101713.510513.555101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارقناوى سعٌد الفتاح عبد ملك6371

271511.569.515.511.580.512.555101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناراحمد جالل محمدالمهدى ملك6372

35.52216.511.511.52315.5112.5155.55101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارعبدالبارى كامل شحات منه6373

347.51810.57.51816.59414.572.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناراحمد الدٌن بهاج اشرؾ منى6374

27.5161298171082.51763.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارراجح احمد حلمى ندى6375

327.512.554.59.51071.512.565.59919سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارحمدان حسٌن محمد ندى6376

34.528191312.525.519.5126.5156.57101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارابراهٌم محمود احمد نورا6377

24.5151057121071.535510819سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمحمد ابوالمجد جمال نورهان6378

33271613142714.5117.51666101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارسٌد محمد سٌد نورهان6379

2816.5103.513.5171081.516.55.55101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المناراحمد طه ابراهٌم هدٌه6380

35.5291914.513.52817128.5178.59101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارقاسم على خالد وسام6381

34.51713.51112.523.51098.514.55.55.5101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارمصطفى عبدالراضى حمدان وفاء6382

31.52615.51312.525.513111.514.579101019سفاجاسفاجا االعدادٌةالمشتركة المنارربه حسب محمد مصطفى ٌاسمٌن6383

13.58.570.51.5253615218816سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امعلى محمد شاذلى احمد6384

332315891714.5102.5175.539918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امحسن احمد عطا اسالم6385

29.51511.5134127213.52.528818سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امالمجد ابو محمد المجد ابو الشرٌؾ6386

3315.510.563915.583.515.56.529918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امحسن محمد حسن رٌان6387

36.526.512.511.5920.517.5113.5166.53.59918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امهللا عبد اسماعٌل محمد الحكٌم عبد6388

2117.51010.51323.5148614559918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات اماحمد محمد السالم عبد محمد6389

32.517.518.57.51118.51610318.5559918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات اماحمد سعٌد مصطفى مروان6390

72.5702210.52914.552.59918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات اممحمد سعود عاطؾ نور6391

227.58.521.53.5748.51331.59918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات اممحمود ٌوسؾ عالء ٌاسٌن6392

13.576.50.500.5532.512558818سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات اماحمد حسٌن شعبان ٌوسؾ6393

3415171212.524.516.510717658818سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امامٌن سعد مصطفى اٌمان6394

3415.51713.51225.5151071471.58818سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امٌوسؾ المعطى عبد احمد دنٌا6395

40302015153020140197.559918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امسٌد الصؽٌر احمد رقٌة6396

36252013.513.52718.5126.520759918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امعلى ٌوسؾ احمد زٌنب6397

33.51510.566121081155.53.59918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امعبٌد الفتاح عبد الشاذلى زٌنب6398

29221914132718.5115.5166.559918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امطاٌع سٌد حسن زٌنب6399

1373.50.500.51.525.5352.58818سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امالمجٌد عبد محمود محمد زٌنب6400
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2044.50.511.53337538816سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات اماسماعٌل محمد الشاذلى شهد6401

3117.514.57.57.515139115558818سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات اممحمد محمد عبٌد فرحة6402

11550001.522.58528818سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امٌوسؾ احمد هانى فرحة6403

30.516.57.56281072.514549918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امفكرى ولٌم حافظ كرستٌن6404

3215106.54.5111381176.539918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات اممبارك احمد محمد كنوز6405

34.51618.51312.525.517.511216.5659918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امعاشور الباسط عبد عاشور ندى6406

34.517.51412.51224.516.5107176.558818سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات اماحمد السالم عبد احمد نور6407

28.5151364.510.5107713.5529918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امامٌن ؼرٌب محمد نورهان6408

35272014.51529.519.513120659918سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امعلى محمد خالد هوٌدا6409

1218118132115776.55.578816سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجااحمد على احمد ابراهٌم6410

82211.57.512.5201677.513.55.578819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجااسماعٌل محمد احمد ابراهٌم6411

2720.514.510.513.52417.5103.513.56.568819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحسن محمد حسن ابراهٌم6412

20251011.51425.51494.511.56.56.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاالبرشاوى بكرى محمد ابراهٌم6413

282511.511.513.52515.510514.578.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاالصؽٌر محمد حسٌن احمد6414

2223.511.51111.522.51594.512.56.58.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعبدالباسط عبدالخالق حمدي احمد6415

2020.510.52.51315.514.581115.578819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاسٌؾ محمد احمد رضا احمد6416

92312.57132014.57914.56.588819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجابٌشري حمٌد رمضان احمد6417

342314151530610711678819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحسن بؽدادى صالح احمد6418

2623.511812.520.5149514.576.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعبادى ابراهٌم محمد احمد6419

817.5105.511.5171264.514.568.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعمران احمد محمود احمد6420

2027141113.524.51499.515.5788819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعبادى محمد مصطفى احمد6421

202314121325159712.578.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعباس سعد ٌوسؾ احمد6422

37.53019.514.51529.520136.520688819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعلً احمد ثروت ادهم6423

32.529.5191213.525.519.512619.56.598819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحسن دندراوى حمدى ادهم6424

22.52113.53.513.5171185126.569819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعرابى جادالرب سٌد ادهم6425

33.527.5144141816.5109.515.5558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاالرحٌم عبد فكرى أحمد اسالم6426

12.51511.52.512.51576112.5558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامصطفى على خالد اسماعٌل6427

232613.52.512.5151087.513658819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاامٌن عابدٌن سعدي اشرؾ6428

202412.52.512.5151384.51356.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجازٌد ابو سٌد عبود اشرؾ6429

34.527209152417122.518.5668819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاالرحمن عبد محمد رأفت أحمد6430

31.527.515.58152315.511316578819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاراوى السعود أبو رفاعى أحمد6431

30.52614.59.51423.515109.5165.578819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد السالم عبد على أحمد6432

33.524.518.511.51324.516.5117.516.5678819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجابؽدادى محمد ولٌد أحمد6433

312514.58.51422.514.5107.515.55.55.59819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامسلم محمود هللا عبد أدهم6434

36.52510413.517.51410315.556.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحفنى أحمد محمد أسامة6435

34.52717.55.51419.516114.517.555.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجابؽدادى محمد جمٌل بالل6436
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20.51813.52.512.515148115.5558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحسنٌن بكري تقً عالء تق6437ً

3328.5164.513.51816111.517.567.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعرفات جابر خالد جابر6438

816828.510.512.55511.55.558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعلى احمد عربى حجاجى6439

20.521.511.5314171383.514.5688819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحسن محمود شاذلى حسن6440

21.52214513181590.515.567.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاابراهٌم حسن على حسن6441

31.520.51610.51222.5494.513.56.55.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاصابر حسن عٌد حسن6442

171613.5910.519.51.567.520558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعبٌد الكرٌم جاد محمد حسن6443

27.518167.51118.54.584.511.55.56.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحامد عبدالعزٌز جودة حمدى6444

261816.591120484.512.55.56.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجااحمد محمد احمد خالد6445

8819غغغ0غ0غغغغغسفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاموسى عٌسى ؼرٌب خالد6446

12.515112.51012.50516.53.54.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاامٌن ابراهٌم محمود رفاعى6447

302217.513142712108.518678819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعارؾ محمد انور زٌاد6448

212216812.520.54.58410578819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعوض سلٌمان عوض اهللا سعد6449

3426181314271712216.5788819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد محمود حامد سعٌد6450

25.5221591221487.5957.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعلى عبدالتواب محمد سٌد6451

31.523.516.57.513.521597.58.55.57.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجااحمد حسٌن محمد سٌؾ6452

2019.516913.522.5118912.557.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد المقصود عبد أشرؾ شرٌؾ6453

3125189.51423.510.5108136.57.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجااسماعٌل مصطفى شاذلى طه6454

201014.57.511.5191578.5756.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعلى الوفا أبو أحمد الرحمن عبد6455

232416.591120790.51256.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعطٌتو أحمد خالد الرحمن عبد6456

252415.5911.520.55.590.510.555.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحفنى أحمد صالح الرحمن عبد6457

1111.5111.51516.511611257.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجااحمد موسى هاشم الرحمن عبد6458

201811.51151612.57810.56.58.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاابراهٌم العاطى عبد محمد هللا عبد6459

1210.5111.51516.510609588819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاابراهٌم فوزى ابراهٌم عبدالرحمن6460

13.516131.51415.510681066.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد شحاته احمد صبور عبدالرحمن6461

33.5291912.51527.519.5128.5166.588819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد نعٌم عبٌد عبدالرحمن6462

15.516121151614.57411.55.588819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاطاٌع ٌعقوب محمد عبدالرحمن6463

21168.52.514.51710.57310.55.578819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعبدهللا محمد محمود عبدالرحمن6464

1415112.514.517106710578819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاخلٌل خضارى ابوالحجاج عبدهللا6465

21.52011.5514.519.51587.514578819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامتولً محمد محمود عرفه عبدهللا6466

272218.5514.519.519.5106.515.55.58.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاتوفٌق فكرى فؤاد عبدهللا6467

23.523102.51517.5148813.55.58.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاسالمان خضارى مؤمن عبدالوهاب6468

312412.52.51416.514.598.514.55.588819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجااحمد دسوقى احمد على6469

171711.5114151575.511.5588819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد على مجدى على6470

512.511115161155.513588819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاابوزٌد احمد محمود على6471

332815.54.51418.514.5109.515688819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجابرعً علً جالل عل6472ً



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

2217.5112.514.51710.57812688819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد محمود على عمر6473

23.5912.513.511.525128217658819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاٌوسؾ خضرى محجوب عمر6474

3326.519.513.510.52415.5118.5165.558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاٌوسؾ صالح شرقاوي محمد عمر6475

2615131421612.582.5156.558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجابرشاوى بكرى محمود عمر6476

2061110212116013.5568819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد سٌد عامر فادى6477

2015.512144181378.5155.558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجااحمد عبدهللا بدرى كرٌم6478

211511.59.55.5151375.513558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحسٌن على جابر كرٌم6479

28.515.515.512.51224.5159915.56.558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد احمد على كرٌم6480

16.55.51111.55.51710.560.511.5558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاالضوى محمد نصر كرٌم6481

20412.512.51325.511.573.514558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعلً محمد احمد محمد6482

27.51516.514122617102175.558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحفنى شحات أحمد محمد6483

25.5151313.5518.5148616.55.53.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاجاد عطا حسن محمد6484

2922181413.527.516112.5195.558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد رفاعى سمٌر محمد6485

212.512.5148.522.51169.51353.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاسٌد محمد فاروق سٌد محمد6486

362412.513.51225.51010817.5758819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاسعٌد محمد احمد شاذلً محمد6487

28.519.51914.51125.515.510816.5658819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحامد محمد شعبان محمد6488

2924.51713.59.52316.511016658819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد احمد صالح محمد6489

27.519139.51322.5159718.567.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمود حسانى عصام محمد6490

231912.511.51223.514.592.5145.558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجااحمد حسن عالء محمد6491

211914.59.51322.514.591.5145.558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاجوٌد سعٌد عٌد محمد6492

25.52514.511.513.52515.5105.514.5558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاالرفاعى احمد ؼرٌب محمد6493

21201410.51121.51490.515.5568819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاجمعه عبدالرازق فتحً محمد6494

2021.51610.51222.514.594.517.56.56.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجابخٌت جبرئٌل فرج محمد6495

20.519.513.51212241188.51656.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد محمد كمال محمد6496

33.52418.515122718.5121.518.57.588819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمود عبدالكرٌم محمود محمد6497

20.5201412.51325.514.594.5145.568819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد محمد محمود محمد6498

36.52416.515153018125155.578819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحسٌن محمد منتصر محمد6499

22.516.517.51112231796.514568819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد ٌوسؾ حسٌن ٌوسؾ محمد6500

20.51714.511.51223.514.59016.556.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجااحمد تقً حمادة محمود6501

34.526.517.515153019.51282075.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجااحمد محمود سعٌد محمود6502

29.52414.51412261510916.56.568819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجااحمد محمد طه محمود6503

22191112122414.590.51855.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعلى حسٌن عارؾ محمود6504

242011.5912211591.51866.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعبدالسالم جالل هللا عوض محمود6505

20171481523138718658819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاابراهٌم على ناصر محمود6506

3324171514.529.517120.5195.578819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد احمد شاذلى مروان6507

241511.51112231184.517558819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامحمد احمد صبرى مصطفى6508
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35.52519.51515301912919668819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعطا عبدالرحمن عطا مصطفى6509

37292015153020136196.57.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاابوالوفا محمد الدٌن عماد مصطفى6510

2022148.51220.51490.51357.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاسالم سلٌمان ابراهٌم مصطف6511ً

33.525.518.514152916.51232076.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحسانٌن علً سالمه جادالكرٌم مصطف6512ً

37251912.51527.519.512820588819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاالعزٌز عبد محمد محمود ناصر6513

20151410102013.582.513.568.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجااحمد حسٌن احمد ٌوسؾ6514

2618.515.51312251499127.56.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاخلٌل عبدالوهاب احمد ٌوسؾ6515

22151411112214.587.518768819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاموسً الحمٌد عبد اشرؾ ٌوسؾ6516

38.5302015153019.5138205.56.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجامرسً الراوي حمدان ٌوسؾ6517

33161514.514.52916.5109.517.56.578819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحافظ ابوالقاسم شاذلً ٌوسؾ6518

33.5181713.513.52718113.5176.57.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاحافظ عبدالفتاح عبدهللا ٌوسؾ6519

33.52515.514.51529.517120.515.566.58819سفاجااالعدادٌةللبنٌن سفاجاعلى عبدالعاطى عبٌد ٌوسؾ6520

271913.51111.522.56.588.5166.53.510918سفاجاللبنات سفاجاعلى جابر محمد ابتسام6521

35.5291414.51428.516.5123.516.568.510920سفاجاللبنات سفاجاعلى مبارك خالد اروى6522

3016.57.511.51122.56.583176.5810919سفاجاللبنات سفاجامحمود محمد عباس اسراء6523

100.52.50.511.52.517553.510918سفاجاللبنات سفاجاالصادق الشاذلى عطا اسما6524

36282013.51326.516.5127186.56.510918سفاجاللبنات سفاجااسماعٌل عبدالناجى وائل االء6525

292018.511112214.5104197710918سفاجاللبنات سفاجاالكرٌم جاد جمعه صالح الزهراء6526

321719.514.51226.5131081055.510918سفاجاللبنات سفاجاموسى سٌد محمد الزهراء6527

3024.51512.51123.517.5110.519.57.59.510918سفاجاللبنات سفاجاجعفر محمد لبٌب ضاحى امل6528

25.597.587151067126.52.510918سفاجاللبنات سفاجاحسن شعبان اسماعٌل امٌره6529

2911.513781510.579145.5810918سفاجاللبنات سفاجافرج محمود محمد امٌنه6530

3520.52013142718.5121195.58.510918سفاجاللبنات سفاجاالكرٌم جاد جمعه اشرؾ اٌمان6531

25.510.573144.551.5125410918سفاجاللبنات سفاجامحمد ٌوسؾ محمد اٌمان6532

31271713.51326.512113.51966.510918سفاجاللبنات سفاجادردٌر الموجود عبد مصطفى اٌه6533

40302015142920139206.59.510918سفاجاللبنات سفاجامعداوى عٌد الحسن ابو بسمله6534

2720.51387151186.515.57.57.510918سفاجاللبنات سفاجاهالل عبده محمد بسمله6535

351611.513.51023.510.596.515.58.58.510918سفاجاللبنات سفاجامحمد عبدالرسول شاذلى بسمه6536

26.5117.587151272155.55.510918سفاجاللبنات سفاجامحمد جادالرب على بسمه6537

392920151530201382079.510918سفاجاللبنات سفاجاابوالوفا مبارك صالح تسنٌم6538

35.529191513.528.517.5129.5196.5910918سفاجاللبنات سفاجامحمد حسن ابوالحسن حبٌبة6539

36262014122612120196.5910918سفاجاللبنات سفاجاقطامش حسن عبدالحمٌد حبٌبه6540

3728181514291712916.57710918سفاجاللبنات سفاجامؽربى حراجى عبدالمنعم حبٌبه6541

341010610.516.51080.5139310918سفاجاللبنات سفاجاٌوسؾ محمد شاذلى حسناء6542

28.524118.511.5201093.5156.53.510918سفاجاللبنات سفاجاتوفٌق حجاج حماده حنٌن6543

27.5191413.51225.512.598.5176.5510918سفاجاللبنات سفاجاسٌد مبارك عبٌد حنٌن6544
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3829.519.514.514.52919.5135.519.58.5910918سفاجاللبنات سفاجاالحمد ابو الجالس الحسن ابو دالٌا6545

2264.54.51.56341.512.55.53.510918سفاجاللبنات سفاجازٌدان احمد محمد حسٌن دعاء6546

403020151530201402071010920سفاجاللبنات سفاجااحمد محمد عمر دعاء6547

25.51915.51011.521.514.596167510918سفاجاللبنات سفاجامحمدٌن احمد مصطفى سعٌد دنٌا6548

26.510.512.57.5916.510761352.510918سفاجاللبنات سفاجابكرى تقى منتصر دنٌا6549

31.522.5176.5915.514100.519.57510918سفاجاللبنات سفاجاحفنى احمد رفاعى رحاب6550

26.515199.51120.513.594.5156.55.510918سفاجاللبنات سفاجاموسى هاشم موسى رحاب6551

30.520.511.56.510.51711.591135510920سفاجاللبنات سفاجاعرفات جابر ٌاسر رحمة6552

29512.510.510.5211077.512.58310918سفاجاللبنات سفاجاالرب جاد ابراهٌم الدٌن صالح رحمه6553

31.5271814122613.511617.56910918سفاجاللبنات سفاجاحسٌن احمد عرفات رحمه6554

25163.510.59.520569.511.53710918سفاجاللبنات سفاجااحمد عبدالوهاب مبارك رضوى6555

40302015153020140198.59.510920سفاجاللبنات سفاجااحمد قاسم محمود رضوى6556

34.52318.513132614.5116.5166.5510918سفاجاللبنات سفاجاعبدالرحٌم سٌد محمد روان6557

25.5126118193.5661553.510918سفاجاللبنات سفاجاحسنٌن عبدالعزٌز مصطفى روان6558

3128201412.526.517.5123209.51010918سفاجاللبنات سفاجامحمد ابوالحسن محمد روضه6559

30106.53477.56112.56410918سفاجاللبنات سفاجابؽدادى مهدى ابراهٌم رٌم6560

3425.518.512122414.5116.514.55.55.510918سفاجاللبنات سفاجاهللا حمد سٌد اشرؾ زٌنب6561

31.52616.511.51324.513.5112155610918سفاجاللبنات سفاجامحمد الوهاب عبد محروس زٌنب6562

34151010.58.5194.582.5106.53.510918سفاجاللبنات سفاجاخلؾ عرفه ٌاسر زٌنب6563

2710.51199181076.5176.51010918سفاجاللبنات سفاجاعلى حسن سعد ساره6564

36.53019.514.51529.518.513418.56.56.510918سفاجاللبنات سفاجانعٌم سعٌد سماح ساره6565

241613.58.58.5171080.510.56510918سفاجاللبنات سفاجااحمد حسن شاذلى ساره6566

311714911201294186.5510918سفاجاللبنات سفاجاحامد محمد ٌاسر ساره6567

291814101121109215.57510918سفاجاللبنات سفاجاعلى اٌراهٌم محمد سلسبٌل6568

23161278151076125510918سفاجاللبنات سفاجامحمد احمد سٌد سلمى6569

37.529.51914152916131206810918سفاجاللبنات سفاجاالصؽٌر اسماعٌل الستار عبد سلمى6570

3211114.510.515170146310918سفاجاللبنات سفاجاحسٌن حسانى احمد سما6571

312719.51514.529.514.5121.5206810918سفاجاللبنات سفاجافرج عبدالؽزٌز جبرٌل سما6572

35.529.52014142817.5130.5186.5510918سفاجاللبنات سفاجااحمد سٌد السعود ابو سهر6573

29.51618.57815139211.555.510918سفاجاللبنات سفاجاصدٌق مرزوق محمود سهٌله6574

332714.514122617.5118156.5710918سفاجاللبنات سفاجاموسً محمود محمد حماده شرٌن6575

2823.51012.512.5251298.5105510918سفاجاللبنات سفاجااحمد سٌد ابوالمجد احمد شهد6576

2315122357.562.515.55.5510918سفاجاللبنات سفاجاسالم هللا عوض احمد شحات شهد6577

221611.56.51218.512.580.5145.5510918سفاجاللبنات سفاجامحمد احمد عٌصام شهد6578

34.529.52014.51327.517128.5196.59.510918سفاجاللبنات سفاجاحامد رمضان منتصر شهد6579

35.529.518.513132617.5127206.59.510920سفاجاللبنات سفاجااحمد حسٌن ناصر شهد6580
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211511.57.57.5151173.51752.510918سفاجاللبنات سفاجامحمد المقصود عبد اشرؾ شٌرٌن6581

2821.5108.51220.51292166710918سفاجاللبنات سفاجاحسن رمضان خالد شٌماء6582

23.518.510128.520.511.58412.55.5510918سفاجاللبنات سفاجاالحسن ابو عوض محمد عائشه6583

241511.56.58.5157.573135.5510918سفاجاللبنات سفاجااحمد على ابراهٌم علٌاء6584

32.51514.512.512.5251097195.57.510920سفاجاللبنات سفاجاحسن المجد ابو رجب ؼادة6585

37.5302014152919135.51879.510918سفاجاللبنات سفاجامحمد ٌوسؾ محمود فاطمة6586

33.528.519.514132718126.517.57.5710918سفاجاللبنات سفاجاعبدالباسط عبدالخالق صالح فاطمه6587

32.527171312.525.513115205710918سفاجاللبنات سفاجامحمد محمد عرفات فاطمه6588

281510.51181911.58415.55.5510918سفاجاللبنات سفاجاعمر سٌد هاشم فاطمه6589

251573.54.5810651352.510918سفاجاللبنات سفاجاعبدالحافظ احمد مصطفى فرح6590

29.515.514.5810.518.5118916.555.510918سفاجاللبنات سفاجامحمد فاروق ابورواى فرحه6591

35.5292014.51529.519.5133.517.559.510918سفاجاللبنات سفاجاعبدهللا جاد ؼزالى شاذلى فرحه6592

291510710175.576.51763.510918سفاجاللبنات سفاجاعثمان ؼرٌب خلؾ مروه6593

32.525191313.526.51812115.56.5510918سفاجاللبنات سفاجااحمد محمد خالد مرٌم6594

3530191514.529.516.5130196.56.510918سفاجاللبنات سفاجاعلى الموجود عبد على مرٌم6595

28.515.514.512.57.52011.590185.52.510918سفاجاللبنات سفاجاحامد عبدهللا عٌد مرٌم6596

23.515109.5918.57741653.510918سفاجاللبنات سفاجامحمود احمد محمد مرٌم6597

24.51612.5741177115.56.5310918سفاجاللبنات سفاجامصطفى الداودى رضا ملك6598

33281913.51225.513118.5185810918سفاجاللبنات سفاجامحمد سٌد عبدالمؽنى ملك6599

3417.518.59.51120.516106.517.568.510918سفاجاللبنات سفاجااحمد كامل عبدالنبى ملك6600

3429.5191112.523.517123195.5810918سفاجاللبنات سفاجاحسن دندراوى كارم ملك6601

34.52819.513.51225.518.5126166710918سفاجاللبنات سفاجاٌوسؾ عباس محمد ملك6602

36.53019.515142918.5133.51969.510920سفاجاللبنات سفاجاسلطان عطٌتو محمد ملك6603

3126131211.523.513.5107196.5510918سفاجاللبنات سفاجاالمولى جاد فوزى محمد ملك6604

3724.51910112116.5118176910918سفاجاللبنات سفاجامصطفى عبدالباقى مصطفى ملك6605

32291911.514.52618.5124.5197810918سفاجاللبنات سفاجاعبدهللا محمود عبدالفتاح منار6606

23.58.55.59.511.5211371.513.55.5710918سفاجاللبنات سفاجاحسن احمد عبده هللا منه6607

36.5252013152819128.5176910918سفاجاللبنات سفاجاابراهٌم عبدالحمٌد شاذلى منه6608

27.51511.58.56.51567515.556.510918سفاجاللبنات سفاجامحمد نور صابر منه6609

3018.516.58.58.51713.595.518.551010918سفاجاللبنات سفاجابٌومى محمد عادل منه6610

261510.510.51121.511.584.51667.510918سفاجاللبنات سفاجاالنجار ٌوسؾ وهبه عبدالسالم منه6611

27.510.5145.59.515107716.55.5810918سفاجاللبنات سفاجاعبدالعزٌز عٌد ابراهٌم موده6612

201566915763116610918سفاجاللبنات سفاجاسٌد هللا عبد سٌد مٌار6613

23.51072.55.585.554175710918سفاجاللبنات سفاجاحفنى حمدان محمود ندا6614

36.52519.514.51428.516125.5205.51010918سفاجاللبنات سفاجااحمد عبٌدهللا محمد ابراهٌم ندى6615

37.529201512.527.519133186.51010918سفاجاللبنات سفاجاعبدهللا احمد خالد ندى6616
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39.52918.512.51325.519131.5196.51010920سفاجاللبنات سفاجامصطفى عبده محمد ندى6617

311616.58.5917.5129314.56.59.510918سفاجاللبنات سفاجاعمر عبدالمجٌد محمود ندى6618

362819.51413.527.518.5129.5199.58.510918سفاجاللبنات سفاجاعبدالحق عطٌتو عبده ندي6619

26.591072.59.576213.56.52.510918سفاجاللبنات سفاجامحمد السعود ابو اٌمن نسمة6620

33.5191112.514.52713103.51278.510918سفاجاللبنات سفاجامحمد عبدالمقصود كرم نهى6621

37292014.514.52917132196.5710918سفاجاللبنات سفاجامحمد محمود جمال نورا6622

24.519.510121022783165410918سفاجاللبنات سفاجاعطٌتو عبدالفتاح محمود هاجر6623

3416.51510.513.52414.5104166.57.510918سفاجاللبنات سفاجااحمد محمد احمد هاله6624

39281913.51528.518132.516.58.59.510918سفاجاللبنات سفاجااحمد ٌوسؾ احمد هبه6625

2015101110.521.5672.51254.510918سفاجاللبنات سفاجاعباس محمود حامد هدٌر6626

34.528.517.513.514.52818.5127197710918سفاجاللبنات سفاجاعلى حجاجى على هناء6627

342414.513122514.511215.57.57.510918سفاجاللبنات سفاجااحمد على احمد هند6628

33.51817.513.51326.510105.5187810918سفاجاللبنات سفاجامحمود محمد احمد هند6629

38.52919.515153019.5136.5198810918سفاجاللبنات سفاجامحمود الكرٌم عبد صالح هند6630

39.5302014.51529.516.5135.519.591010920سفاجاللبنات سفاجامؽربى سلٌمان صالح ٌاسمٌن6631

202213961517871066.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسان ابراهٌم هللا عبد ابراهٌم6632

33.53016.514122618.5124.5108.57.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواسماعٌل السواق ابراهٌم احمد6633

2020.5456111065.51066.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالسعدى احمد الحجاج ابو احمد6634

27201010.51020.510.58815.566101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد فرٌد اسماعٌل احمد6635

321914.513.51225.512.5103.512.56.56101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد احمد الطٌب احمد6636

3018.510119.520.51392475101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروموسى اسماعٌل اٌمن احمد6637

2719.57.5108.518.512.5857.56.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروهللا عبد السٌد جمٌل احمد6638

36.528.519.514.51428.516.5129.51496101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسٌن احمد حجاجى احمد6639

17.515.54.53.52.561053.5757.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومبارك عبٌد شاذلى احمد6640

29.52613.511.51122.516107.513.56.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد سٌد الباسط عبد احمد6641

31.52817.5121527141181356101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسن مبارك المعطى عبد احمد6642

33.521.5161514.529.518.51191086.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروسلٌمان احمد كمال احمد6643

3224.513.514.51226.514110.513.57.57.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواسماعٌل احمد محمد احمد6644

36.52819.514.51428.516128.51496.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالشافى عبد احمد محمد احمد6645

3228168.5917.514.510813.566.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروبلٌو المعطى عبد محمود احمد6646

393019.51514.529.5201381987.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروسٌد هللا عبد مصطفى احمد6647

332515.511.511.52316.511314.587.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروزٌد ابو هللا عطا هانى احمد6648

292511.51112.523.511100116.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد سعد اٌهاب ادم6649

26.51513.55.5813.512.581158.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروطربوش احمد شرقاوي ادهم6650

352916.511.514.52616122.51353.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروجاد فاوي الحمٌد عبد عطٌتو ادهم6651

35.52715.512142616.5120.515.58.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالدمرانى خلٌل خضارى محمد ادهم6652
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321513.510.51323.5159913.58.56.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسن محمد اٌمن اسامة6653

31.521.5169.51120.517106.515.585101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروجادالمولى عبدالؽنى عٌد اسالم6654

23.515.51111.51122.517.59016.56.52.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروسٌد خضرى محمد اسالم6655

24.5227881616.5861993.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواسماعٌل بسٌونى محمود الحسٌنى6656

403019.515153020139.52078.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد محمود الشاذلى أحمد6657

352318.510112118115.5167.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروفهمى السمٌع عبد بهاء باسم6658

34.526.516.514.51529.518.5125.5106.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروسعٌد ٌوسؾ سعٌد باسم6659

267643715.561.549.51.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروعلى كامل عابدٌن حاتم6660

28191010.59.52015.592.511.57.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد فاروق اسالم حسام6661

2015103.55.5912661263101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروبباوى سٌدهم ٌوسؾ دٌفٌد6662

32151410.51222.517100.512.575101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسانى رفاعى اٌمن زٌاد6663

31.519.512.512.51426.516.5106.514.57.55.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد محمد كارم زٌاد6664

363019.515153020135.51789101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد رمضان محمد زٌاد6665

3425.511.58.51119.518.510915.578101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد احمد محمود زٌاد6666

25.5153.523.55.51362.58.58.53.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسٌن سٌد محروس سٌد6667

26.515.5104.58.51315.580.513.55.54101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد سٌد محمود سٌد6668

22.51043.5710.515627.553.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد نشأت حاتم شادى6669

3730191313.526.516.5129166.58101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحامد هللا حسب مصطفى صالح6670

24.51818912.521.51193551.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد محمود مظهر طارق6671

33.5151812.51426.511.5104.510.565101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروجاد ربٌع محمد طالل6672

37.5282015153019134.517.568.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحارب حسن الاله عبد طه6673

29.517.51788.516.511.592115.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالمولى جاد الشاذلى اشرؾ الرحمن عبد6674

37271813.514.52813.5123.514.55.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالسمٌع عبد الحسن ابو شاذلى الرحمن عبد6675

21.517.512.563.59.510718.55.54101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروهللا عبد الوفا ابو شاذلى الرحمن عبد6676

37.527.51714142815.5125.5135.55.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروابراهٌم احمد شاذلى الرحمن عبد6677

3619.517.51210.522.511106.513.557.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالباسط عبد على عواد الرحمن عبد6678

252314751237711.56.54101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروفراج الرحمن عبد فرج الرحمن عبد6679

39292014.51529.520137.51767.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومبارك المقصود عبد ولٌد الرحمن عبد6680

3717171414.528.514113.512.565101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروسٌد احمد محمد الرحٌم عبد6681

32.519.51913.51427.512.511114.552101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروشاكر نادى سٌد هللا عبد6682

37.53019.51314.527.513.51281773.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواسماعٌل احمد مصطفى طه هللا عبد6683

40302015153018.5138.516.55.58101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروعطا عبدالرحمن اشرؾ عبدالرحمن6684

382820141428111251055101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد عبدالجواد بدرى عبدالرحمن6685

327134.51.564.562.512.563.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومصطفى على عبده عبدالرحٌم6686

1715121.534.5250.5105.54101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد احمد سٌد عبدهللا6687

281515.512.514.52716101.566.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروابراهٌم على خٌر على6688



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

36.53017.51414.528.516.512912.55.55.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروعلى احمد محمد على6689

33.529171213.525.513.5118.510.56.56.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروبشٌر على محمود على6690

202712.587.515.5782766.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمود سعد ٌوسؾ على6691

2727.51012.57.5201094.51186.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالسالم عبد اسماعٌل الحجاج ابو عمر6692

316134.510.5156711663.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد احمد حمدى عمر6693

3428.518.514.513.52816.5125.51977101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالراضى عبد خٌر الناصر عبد عمر6694

32.529.515.514152913.512018.566.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروأحمد حسن هللا عطا عمر6695

393019.515153019.51381888101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد الصؽٌر عالء عمر6696

242011.511142510.5915.578101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروؼرٌب جاد محمد عمر6697

2622.51211.512.52412.59714.55.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد المجد ابو مصطفى عمر6698

25.525.510121224109512.556.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد سٌد العابدٌن زٌن ٌحى عمر6699

2617105.5712.5671.510.566.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروطه رجب خالد عمرو6700

342214109.519.51099.514.55.56.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد مرسى احمد عالء عمرو6701

20.51512.578157.570.510.566101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد الفتاح عبد نصرالدٌن عمرو6702

28.51715.51211.523.514.59913.567.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروسٌد أحمد الحسٌن كرٌم6703

292813.513.51427.515.5113.5116.59101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروؼطاس كمال اشرؾ كٌرلس6704

36301514142817.5126.514.589101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروهللا نصر عبده هانى مارٌو6705

26511.510.510.5211679.51861.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروعلى رشوان احمد ماهر6706

2723.514.510.512.52312.5100.51855.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروابراهٌم وحٌد ابراهٌم محمد6707

24.52310.51010.520.51391.515.55.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسٌن محمد ابوالحسن محمد6708

26261310.51323.51199.517.567.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد امٌر احمد محمد6709

4029201515301813717.57.59101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد عباس احمد محمد6710

312414.512142613108.517.55.55.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروخدٌوى محمد احمد محمد6711

3324.57.51312.525.511.51021358101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروعلى مبارك اشرؾ محمد6712

2420.51210132312.5921255101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروسٌد ابوالوفا اٌمن محمد6713

22.52410109.519.511.587.516.555101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروبلٌو دسوقى حسٌن محمد6714

25.5151210.55.5161078.513.56.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروٌوسؾ الفتاح عبد حمدى محمد6715

352713913.522.511108.51767.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالحادى محمد خالد محمد6716

33.5281914.51529.514.5124.51867.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد سعٌد رزق محمد6717

25.5151249.513.51076173.54.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواللطٌؾ عبد محمد شاذلى محمد6718

3118.5139.51322.5149915.565.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد عبدالسالم طارق محمد6719

34.52313.512132514.5110.51765101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسٌن عرفات عبدهللا محمد6720

30181011.51223.513.59516.556101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد احمد عبٌد محمد6721

39.5301914.51428.517.5134.5196.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروعلى محمد عرفات محمد6722

342213.511102114104.51958101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواسماعٌل رمضان عالء محمد6723

31.51915129.521.5131001666101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروعبٌد مبارك الدٌن كمال محمد6724
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3020.516.59.511.52114102205.59101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالحافظ عبد احمد لطفى محمد6725

34.526.51412.51224.515114.51867.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد محمد متحت محمد6726

24.51814.511.511.52314941678.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالعزٌز عبد احمد محمود محمد6727

30.518.5141012.522.512.59814.575.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالسالم عبد اسماعٌل محمود محمد6728

25.51612.511142510.589.517.57.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد الفتاح عبد محمود محمد6729

32.52617.513.51427.515118.51365101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسٌن محمد مصطفى محمد6730

2410.512.57.51118.511.5771252.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالصؽٌر عبدالنعٌم هانى محمد6731

34.51813.511152616.5108.514.555101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالسٌد شعبان ولٌد محمد6732

38.52819.514.51529.519134.51865101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومبارك المقصود عبد ولٌد محمد6733

30.517.51112.51426.51398.51455101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالراوى رمضان احمد محمود6734

26.5271012.513.52613.51031455101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروخلٌل محمد احمد محمود6735

3025.52011102115111.5175.53101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروابراهٌم نافع اشرؾ محمود6736

291914119.520.51496.51557101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواسماعٌل محمود اٌمن محمود6737

37282014.514.52919.5133.51576101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروعٌسى متولى ربٌع محمود6738

403018.514.51529.51813617.586.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد محمود الدٌن ضٌاء محمود6739

2818.5101314271598.514.555101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحامد احمد الدٌن عالء محمود6740

393017.515153017133.515.56.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروعلوانى صدٌق محمد محمود6741

29.521171111.522.5141041255101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد ؼرٌب محمد محمود6742

32.524.51712152713.5114.5166.55.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالساٌح محمد الحجاج ابو مروان6743

28.51816.51110.521.51094.515.56.56.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد على جمال مصطفى6744

26.52113.54.54.591080123.54.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومصطفى فاروق محمد مصطفى6745

35.528191413.527.515125157.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالكرٌم عبد محمود محمد مصطفى6746

352519.511.512.52415118.514.566101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد مراد احمد مصطف6747ً

35.52919.514.514.52917130157.58.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد محمد هٌثم معتز6748

3323.51713132612111.51475101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروسمان رمضان محمود مهند6749

363018.513.513.52716.512816.576101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد الحمد ابو محمود عادل ٌاسٌن6750

40302015153019.5139.5187.58.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومبارك الحسن ابو الشاذلى ٌوسؾ6751

30.51917.514142811.5106.512.566101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومبارك سلٌم طارق ٌوسؾ6752

2819131011211091137.56.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروربٌعى أحمد محمد ٌوسؾ6753

37.52817.514.51529.516128.514.56.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروسبٌه رٌاض محمد ٌوسؾ6754

2061020.52.50.53911.53.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروٌوسؾ محمد ٌاسر ٌوسؾ6755

3629.518.51514.529.518.513218.56.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروعلى احمد هللا عطا اروى6756

3225191515301612219.575.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالمسٌح عبد حبٌب نبٌل اؼابى6757

36.5201913.51528.512.5116.51986101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروجمعه على عبده اسامه االء6758

31221313152813.5107.517.565101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالرحٌم عبد محمد عبدالباسط االء6759

40302015153019.5139.519810101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروخلٌفة ابوالصفا هانً الزهراء6760
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26.515.5121414.528.51193.515.57.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالرحمن عبد سٌد الرحمن عبد امنٌه6761

36.53018.51513.528.519132.5198.58101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروعطا محمد محسن امنٌه6762

40302014.51529.520139.514.58.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد ابراهٌم نٌازى انجى6763

36.52518.514.51529.516.5126175.56101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسن الفتاح عبد اٌمن اٌة6764

33.522.513811.519.510.59915.57.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومرسى الراوى محمد اٌثار6765

40302014.514.529191381785101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالعزٌز عبد محمد النبى عبد اٌمان6766

382918.514.51529.5151301786.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروبرؼوت الفتاح عبد على آٌه6767

3830201514.529.518135.51386.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواسماعٌل ابوالٌسر الطٌب بسمله6768

33.515.5161413.527.516.5109137.56.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروابراهٌم الحمٌد عبد راضى تسنٌم6769

393018151530181351485101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد الدٌن عز اشرؾ جنه6770

261617.58.57.51612.5881585101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروثابت سعٌد احمد جودى6771

30261813.512.5261711717.57.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروجورجى ارتٌن نادر جرجس جولى6772

36272014.51529.518.51311886101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروٌونان حبٌب اندراوس جومانا6773

30281814.51226.515.5118178.55.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروفرٌد سمٌر اسامه جونٌر6774

33.527.519.515142918.512816.57.57.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروسالمة على ابراهٌم احمد حبٌبة6775

261512.57.51017.510811075101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالؽنى عبد شحاتة سلٌمان حبٌبة6776

26161376.513.55.574117.53.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروابوزٌد هللا عطا محمد حال6777

35212014.513.52815.5119.5137.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروفهٌم السٌد السٌد حنٌن6778

17.5717.54.56.5117.560.5127.54.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد دندراوى رمضان حنٌن6779

36.5302014.51529.517.5133.513.57.56.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد محمد محمود حنٌن6780

31151912.512.52516.5106.5147.56.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالراوى فاروق منجد حنٌن6781

33192013.512.526131111185101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد امبارك ٌاسر حنٌن6782

31151714132710.5100.5117.55101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروثابت محمد مبارك حٌاة6783

3151713.58.5221761554101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروتمام على صالح دعاء6784

3629.5201514.529.519.5134.5187.57.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروداخلى احمد الرحٌم عبد رحمه6785

39302015153018.5137.51888101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروبشٌر العزٌز عبد سٌد روان6786

34.52919.514.51529.514126.51495.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروقرنى محمد انور روز6787

36.522.52012.51123.513115.515.585101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد فرؼلى محمد روعه6788

26.51517.514.51529.511.5100157.58101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد الوهاب عبد اسالم رؤى6789

332918.51314.527.5161241177.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروهاشم شعبان اسامة رٌتاج6790

311819.511.51324.51610915.578.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروابراهٌم عبدالظاهر محمد رٌتاج6791

352719.513122517.5124158.58.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومرسى شاذلى احمد رٌم6792

36302014.51428.518.5133189.58.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد احمد خضري الدٌن نصر زهراء6793

312719.514.51327.51712214.587.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالرحٌم عبد محمود على زٌنب6794

33151913.510.524101011755.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسن عمر ابراهٌم سلمى6795

30.515128917781.5146.57.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالعاطى عبد احمد حمادة سلمى6796



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

35.5211614152915116.5117.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد ابراهٌم ٌاسر سلمى6797

372513.513.51427.517.5120.5187.55.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروجودة جرٌس حسنى سوسنة6798

36.52619.515132817.5127.517.596101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد مصطفى الدٌن صالح شروق6799

35302013.513.52715.5127.5197.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومصطفى جمال مجدى شروق6800

35281813142718126168.56.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالحمٌد عبد محمد طلعت شمس6801

34.53019.514.51529.517130.5197.58101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالحمٌد عبد سٌد محمد شهد6802

402819.514.51529.51913619107.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروطه فوزى محمد شهد6803

31.51916.51413.527.513.510818.586101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسن عبادى احمد شٌماء6804

32.520.51914.513.52814114157.59101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواسماعٌل عطٌتو محمد فرحه6805

30.59.56.573101066.51065.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروجبرائٌل صبحى نصر كارولٌن6806

3626.518.514.51529.514.512517.595.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروبشاره شحاته امٌر كانزى6807

25151610.58.5191085147.56.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروربٌع محمود محمد مروة6808

27.515.518.57.51320.51395127.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحسن احمد محمد مرٌم6809

3626.518.51314.527.515.5124187.57.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد ؼزالى محمد مرٌم6810

35271914.51529.518128.517.579101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواسماعٌل احمد ٌوسؾ مرٌم6811

39302015153019138197.59101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروزكى عوٌس احمد ملك6812

23.51611.59.56.51610771376101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد على محمود الشاذلى ملك6813

31.523.51612.51224.512.510812.573.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومعاطى محمد النوبى ملك6814

3326.518.513.514.52813.5119.51475101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومصطفى احمد اٌمن ملك6815

2815.5171311.524.513.598.5166.57101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسن محمود احمد محمد ملك6816

36.5261814152917.512713.578101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروامبارك حسن محمد ملك6817

291914.51212.524.511981155.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروالمجٌد عبد هللا نصر محمد ملك6818

3929201514.529.518.513615.58.55.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمود سعد محمود ملك6819

40281915153017.5134.5206.510101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواسماعٌل عطٌتو محمود ملك6820

32191910.51121.515.51071285.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد محمد هانى ملك6821

332318.513.51427.516.5118.513.577.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرودٌاب احمد مصطفى هشام ملك6822

382219.51213.525.5201251897101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواحمد الرحٌم عبد احمد منه6823

352318.514.51428.517.5122.51987101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد سٌد القادر عبد مٌار6824

32.522.51813152815.5116.515.578.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحفنى صالح كمال نادٌن6825

3525131514291611818.55.58.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحمدان عفٌفى احمد ندى6826

37.52719.515153018.5132.5197.510101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحسن عبدالرسول الدٌن جمال ندى6827

38.5281915153018133.517.58.58.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرواللٌل ابو نورالدٌن صالح خمٌس ندى6828

40291915153018.5136.5208.59.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمود فكرى محمود نهى6829

22.517151213257.58713.579101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومحمد توفٌق محمد نور6830

32.52317.512.514.52710110136.58101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروحموده حموده سمٌر نورٌن6831

342219.513.51427.514.5117.5136.59.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومبارك الضوى شاذلى هبه6832
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402819.515153020137.5207.510101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروعٌدمبروك نٌاظ ناصر هدى6833

35.5281615153018127.51978.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروعلى حسٌن اشرؾ هنا6834

3425.51815142918124.5206.58.5101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمرومسعود محمود محمد وفاء6835

34272015142917.5127.5197.58101020سفاجاالمشتركة االعدادٌة العاص بن عمروخلٌل مورٌث عماد ٌوأنا6836

17206.52.557.5152125591018سفاجا85 ك العقاد عباس بمدرسة ملحقة ؾمحمد مبارك الدٌن عالء احمد6837

8918غغغ0غ0غغغغغسفاجا85 ك العقاد عباس بمدرسة ملحقة ؾرفٌع سالم سالمه لٌلى6838

36.52819.514152919.5132.515.56.579819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولاسماعٌل عبدالموجود عمرو احمد6839

35.52817.514152915.5125.51776.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولحسن ٌوسؾ محمد أحمد6840

31.52213.59.51322.511.510115.56.559819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولموسى جمال اشرؾ خالد6841

32281814.513.528161221665.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولبدرى عبدالعظٌم محمد زٌاد6842

36231312.51325.515112.516.56.559819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولمحمد احمد محمد سٌؾ6843

32.515.51511.5920.514.5981353.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولحسن اسماعٌل فتحى عمر6844

3626.513.511132410.5110.5166.53.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولمحمد فؤاد محمد فؤاد6845

382518.513.51427.51612517.565.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولمحمد محمود اشرؾ محمد6846

312114.5139.522.513.5102.512559819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولابوالحسن محمد عشرى محمد6847

24.57.54.53.51.554.5461974.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولمحمود هللا سعد عصام محمد6848

34.52017.51011.521.514107.512559819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولمحمد خالؾ عمرو محمد6849

3015.512.53.59.51310.581.511769819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولالراضً عبد بؽدادي عوض محمد6850

32.523.515.511.513.52510106.515.56.56.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولامبابً احمد فتحى محمد6851

20.510.5102.52.555519.5769819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولالسمان مختار محمد مختار6852

272219.510132310.5102145.569819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولمحمد سٌد محمد مصطف6853ً

11.50.514.58412442.5457.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولالضبع تامر حازم مكارٌوس6854

20719.58.5513.510707.55.57.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولبشرٌده سمٌر عزٌز ٌوسؾ6855

291819.59.5918.51297116.58.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولمحمد محمود محمد ٌوسؾ6856

322719.514.513.52815.5122168.589819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولمحمد محمد هانى ٌوسؾ6857

37.5302014.51529.519136186.59.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولعبدهللا محمد جابر اسماء6858

28.527.519.514152911.5116115.5109819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولٌوسؾ سٌد ابراهٌم امل6859

3929201515302013813899819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولعبدالكرٌم عبدالحمٌد عبٌد امل6860

38.5292014.51529.520137136.59.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولحسن محمد احمد امنٌه6861

37.52919.515142917.5132.515.5799819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولحسن محمد شازلى بتول6862

30252012132514.5114.515.578.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولموسى جمال اشرؾ بسملة6863

30.518.51810.51323.510100.5146.589819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولالصؽٌر محمد وائل بسملة6864

3221.52010.51323.510107146.58.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولالكرٌم جاد توفٌق الناصر عبد جومونا6865

23.51513.55.56.5121074958.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولحسن عامر محمد عبدالناصر حال6866

383019.514152918134.519999819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولمحمد كامل كمال حال6867

38282015153019135187.59.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولالقادر عبد حسن خالد رضوى6868
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309.514.51161712.583.5135.579819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولحسٌن محمد ربٌع رضوي6869

31.520.512.513.512.52614104.516.5689819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولمحمد الحسن ابو العظٌم عبد زٌنب6870

30.51617.513.513.52712.5103.5166109819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولحسانٌن العزٌز عبد الشاذلى شمس6871

2015104.54.595.559.5165.579819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولعمر محمد محمود خلٌفه شمس6872

286.51011.511.5231077.512689819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولالسٌد محمد أحمد شهد6873

33.52219.51414.528.513.511714.56109819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولاحمد على العزٌز عبد طارق عهد6874

362018.51413.527.51211414.56.59.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولمحمد وردانى الناصر عبد فاطمه6875

2515.51610.5919.57.583.514.55.58.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولحسٌن بدوي علً نجاح فاطمه6876

38.52419.515142920131166.57.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولالعجمى جمعه ابراهٌم ملك6877

35.52619.514.513.52816.5125.5186.59.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولمحمود مصطفً محمود ملك6878

281514.5114.515.511.584.515579819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولحسن على طارق منه6879

33.525.51813.51427.515.51201567.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولابوبكر وهٌب خٌرى منى6880

31.515.5137.57.51512.587.514.5699819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولعبادى ضاحى ٌحٌى نرمٌن6881

382920151530171341468.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولمحمد محمود حاتم وفاء6882

33.52219.511.51324.515.511516.569.59819سفاجا االساسى للتعلٌم الصدٌق ابوبكر فصولعبدالرحمن احمد محمد اشرؾ والء6883

24.51718.5106.516.51692.51856.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولحمزه احمد الحجاج ابو احمد6884

271518.5138.521.516.598.516.5579919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولخمٌس محمود اشرؾ احمد6885

30.516.516961517.595.51856.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولحسن محمود حسن اسالم6886

غغغ15.571476131564.51856سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولشرؾ عبدهللا النمر ناصر اسالم6887

251519108.518.51693.518.566.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولالعرب عز مرزوق رمضان اٌمن6888

30.51517.510717159518559919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمود محمد عالء أمٌر6889

2519.519.5119.520.518102.51665.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمد فتحى محمد حسام6890

16.551495141665.514.555.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولتوفٌق السٌد ماهر سٌد6891

25.510106.5511.513.570.5185.579919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولحسٌن محمد نادر شرٌؾ6892

3929201515301913719.577.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولاحمد محمد حموده طه6893

27.517.516.512.57.5201596.518569919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولعلى اسماعٌل أحمد الرحمن عبد6894

331518.512.51224.51610717.55.579919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولهللا عبد احمد محمد الرحمن عبد6895

30.51518.57.510.518159717659919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولموسً سٌد هانً عمرو6896

21.51516.511122316.592.518.56.56.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمد الحسن ابو الصبور عبد كرٌم6897

3428201515301813017889919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمد حجاج ابراهٌم محمد6898

20.5152010.56.5171789.515.56.579919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمصطفى محمد الشاذلى محمد6899

2116.516125171686.5165.579919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمد عٌد أشرؾ محمد6900

3226.5191511.526.513.5117.517.555.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمود عباس عاطؾ محمد6901

35.52518.513.512.52614.5119.517.5669919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولالطٌرى ابراهٌم الوهاب عبد محمد6902

31.52213.59.58.51811.596.5176.569919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولابراهٌم فاروق فتحى محمد6903

2215118715107312679919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمد عطٌتو محمد محمود6904
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26107.557.512.53591066.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولهللا عبد احمد سٌد مروان6905

29.518.513611.517.51189.514559919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولحسٌن الدائم عبد خالد مصطفى6906

279.512.532.55.51064.59549919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمصطفى عٌسى مصطفى محمد مصطفى6907

228112.51.546.551.58.5559919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولدكرونى محمد اكرم مؤمن6908

21914.523.55.575712.554.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولالحسن ابو جبرٌل الحسن ابو هشام6909

241510.553.58.57.565.511.554.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولاحمد فؤاد احمد ٌوسؾ6910

20841.50.524.538.59.55.54.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمد عٌد أشرؾ استبرق6911

3218.51612.51325.510.5102.5115.559919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولحامد حزٌن مجدي اسراء6912

35191913.514.528161171375.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولالطاهر الراضى عبد طاهر الزهراء6913

3829201515302013717.57.559919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولشاكر شحاتة سمٌر جومانا6914

30.5191687151090.519759919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمد المنعم عبد راجان جٌهان6915

2923148.57.5161496187.53.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولفارس محمد حسن حبٌبه6916

3217.516119.520.51399106.559919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمأمون احمد ابراهٌم حنٌن6917

40302015153019.5139.520879919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمد الالهى عبد محمد حنٌن6918

35.5261911.51122.51111413759919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولالمقصود عبد الفتاح عبد اشرؾ دنٌا6919

363019.51314.527.5181311776.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولسالم شرقاوى ناصر رضوى6920

3423.518.51314271211513.575.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولاحمد حسٌن احمد زهراء6921

39271914.514.5291512915.57.55.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولسعٌد باشا محمد ساره6922

11351.512.5324.5454.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولعلى رمضان محمد سلمى6923

2315.5442.56.52.551.51264.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولعلى صابر شوقى شٌرٌن6924

2215612.53.5551.5135.54.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولابراهٌم محمود محمد صفا6925

343016.514152915124.5177.56.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمد على اشرؾ فرحه6926

37.5302015153017134.516.56.55.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولابراهٌم حسن سٌد مرٌم6927

372719.51314.527.513124196.559919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمود ؼرٌب ٌاسر ملك6928

34.5291714.513.52813121.517.57.559919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولعلى عبدهللا حسانٌن منه6929

352619.515153012.512320779919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولخلٌل محمد مصطفى منه6930

33.525171312.525.512.5113.517.565.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولانور عاطؾ السعٌد منى6931

29301410.51323.57103.518.56.549919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولخلٌل على حسٌن مٌار6932

35.528.518.513.51528.5141251886.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمد محمود ربٌع هاجر6933

20151033610.561.512.5669919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولاحمد الدٌن نصر فٌصل هدي6934

31.522.51714.51529.515.51162065.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولموسى عٌسى عبٌد هدٌر6935

33.525.51813.51427.513.51181775.59919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولسلٌمان صالح مسعود هدٌر6936

3827171414.528.514.512516.56.559919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولالرحٌم عبد فتحى اٌمن ٌاسمٌن6937

28241412142612104156.559919سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولهارون عمر محمد ٌاسمٌن6938

33.5301714.51428.516.5125.517.556.51010192216.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولمحمد القادر عبد حسام احمد6939

3930201414.528.519.5137165710101923.518سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولمحفوظ سٌد ٌاسر احمد6940
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30.528157.51421.5161111556.510101915.517.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولسلٌم الحضري عدوي الدٌن عماد اسالم6941

33.53017.58.51422.516.5120175810101920.520سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولالعالم علً العظٌم عبد اشرؾ اٌاد6942

363019151429201341668.51010192316سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولمحمد عطٌه ٌوسؾ خالد6943

393018.514.51428.519.5135.5125810101922.518سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولحافظ عزت رومانى رومارٌو6944

32.52515.56101613.5102.510551010191413.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولالرحٌم عبد احمد سلٌمان صالح زٌاد6945

36.5302012.512.52516127.518.56.55.510101923.518سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولامبابً طالب ابو طه طالب ابو وائل زٌاد6946

39302015153019.5138.51858.510101922.518.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولمحمد ابراهٌم محمد ٌاسر زٌاد6947

37302014.514.52919.5135.518.55.581010192218.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولحسن احمد رمضان سعٌد محمد سعٌد6948

332519.58.511.52015112.51856.510101916.514سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولمحمد سٌد محمد سٌد6949

37.53019.51314.527.519.51341855.51010192420سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولمحمد سٌد هشام الدٌن سٌؾ6950

28.523.516.578157.591165.5710101914.516سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولسمان الحسن ابو محمد هللا عبد6951

322418.5910.519.512.5106.5125.55.51010191717سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولسوٌفً صدٌق احمد عمر6952

36291714152919130155.57.51010191717سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولنباته محمد صالح احمد عمر6953

36.530201314.527.5201341877.510101919.519سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولعزٌز فاٌز عاطؾ فٌلوباتٌر6954

3730201514.529.519.513617.55.58.51010192219.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولاسماعٌل محمد مبارك الدٌن شمس كرٌم6955

33291915153017128196.5710101921.518سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولخلٌل اللطٌؾ عبد علً اشرؾ مازن6956

3627.51812.51325.516123156510101916.514سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولاحمد فرٌد ابراهٌم محمد6957

35.5271714132716.512316561010191419.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولاحمد عامر صابر سمٌر محمد6958

34.5302013152819.5132125510101917.518.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولالكرٌم جاد محمد وردانً شاذلً محمد6959

3423177.55.51317.5104.514.555.51010199.515.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولمحمد سعد احمد الحمٌد عبد شحاته محمد6960

32.529161282013110.5166.5510101918.513.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولابراهٌم ٌونس خلؾ ولٌد محمد6961

33.51918781514.5100106610101914.517سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولمحمد صالح ولٌد محمد6962

32.5301810.513.52419123.5175.55.510101917.518سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولالسٌد احمد محمود اسامه محمود6963

34.526.517.512.513.52614118.51755.510101917.516سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولسمان شاذلً احمد مروان6964

38292014.51529.520136.515.556.51010192019.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولمحفوظ السٌد عمر معاذ6965

34.5302013152818.51311357.510101920.516سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولمحمد عطٌه ٌوسؾ ناصر6966

34.5302015142919132.5127710101922.519.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولشنب فتوح الستار عبد اسامه ٌاسٌن6967

3627.518.511.51324.516122.514551010191914سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولطه احمد محمد ٌوسؾ6968

3228168.51119.516.5112197.55.51010192118.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولصلٌب شفٌق فاٌز شفٌق ادروسٌس6969

33.5291815142920129.512.5761010191920سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولسالمان احمد العزٌز عبد عطٌه اسماء6970

38302014.51529.519.513718.59.5710101924.520سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولاسماعٌل العبد حسنً وائل اسٌل6971

3419207815181061855.51010191812سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولعامر جمعه السعٌد فكٌه االء6972

37.5302014.514.52919135.5107.571010192318.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولسمعان نجٌب سمعان اشرؾ اٌالرٌه6973

36.52817.512.51325.517.512515.566.51010192317سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولفكري عٌسً محمود جن6974ً

3126.5181312.525.51411515.57.5510101915.513سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولحسن السٌد جمٌل عمرو حنٌن6975

3627.51914.514.52916.5128105.5510101920.516.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولسمره ابو الرحمن عبد السٌد احمد روٌنا6976



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

32.525.514.5651113.597116.56.51010191110سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولسلٌمان السٌد سعد اٌمن ساندي6977

34.5301711.51526.516.5124.512.57510101922.520سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولالسعٌد ابراهٌم اسامه سلم6978ً

34.53016.512.51426.516123.510.56.55.510101919.515.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولاحمد سمان الحسن ابو شاذلً سهر6979

36.53016.514152917129126.53.510101920.516سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولحسٌن علً احمد شروق6980

37.52919.514152919.5134.517.57.57.510101922.520سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولمحمود احمد محمد شهد6981

33.5281813152816123.518.5571010192319سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولاحمد مصطفً السٌد كنزي6982

36.52918.514.51327.519.513114.56.57.510101923.517.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولالعزٌز عبد جاد محمود كنزي6983

38.52817.513.51528.519.513215.55.55.510101923.516.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولفراج محمد شمندي موسً لمٌس6984

35.5281713.513.52716123.511651010191710سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولمحمود علً الحسن ابو سعد مرٌم6985

40292015153020139188810101924.520سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولعلً احمد محمد عالء ملك6986

37.53019.515153019.5136.5178.57.510101923.520سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولحسنٌن محمد احمد وصفً مٌار6987

383019.515153019136.5177.56.51010192317.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولالشرقاوي ابراهٌم ابراهٌم محمد ندي6988

342814810.518.517111.512.565.51010191714.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولمحمد حسن علً الدٌن عالء نرمٌن6989

33.527.51610122210.5109.5157.5510101917.514سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولسالم نافع هللا فرج اٌمن نعمه6990

382918.51214.526.519131116.53.51010192214.5سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولخلٌل ابراهٌم سعٌد احمد نٌرفانا6991

392917.51514.529.52013512.56.5310101923.515سفاجالؽات الرسمٌة التجرٌبٌة سفاجا فصولشنب فتوح الستار عبد جمال نٌلل6992ً

2011732.55.511.555852.59919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسناحمد النبى حسب حسٌن ابراهٌم6993

2115102.546.51062.572.558819القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنالسٌد ابو مصطفً سامح احمد6994

34292012.51325.518126.518.558.59920القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنحسٌن ضاحى سٌد احمد6995

26186912.521.517.58913.563.59919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنمحمد محمود محمد احمد6996

232511.512102219100.514.56.569919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنعبدالباسط أحمد حسن أحمد6997

31.52718.513.514.52819.5124.515.5689920القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنعبداله سعد مصطفى سعد6998

26.5241712112318.510912.568.59920القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنابراهٌم ابوالحسن محمد عبدالرحمن6999

20.511.516.5891717.58312579920القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنخلٌفة محمد منصور عبدالرحمن7000

2626141210.522.517105.518.56.559920القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسناحمد عٌد صالح عبدهللا7001

2820.510.59.51322.517.59913659919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسناسماعٌل محمد اشرؾ مازن7002

201533691360754.59919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنمحمد الحسٌنى ابراهٌم محمد7003

251574.510.51516.578.512639919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنسٌد الرحٌم عبد حسٌن محمد7004

33211513.51528.519116.518103.59919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنعلى محمد ابوالحسن محمود7005

292.5107.57.5151268.515.564.59919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنمنصور سٌد عبدالجبار محمود7006

201054.55.51011569549919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنمحمد على عبدالقادر محمود7007

28.523.510.514132718107.514.5669920القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنقاعود سعٌد محمد محمود7008

8819غغغ0غ0غغغغغالقصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنلبٌب صبحً سٌد مصطف7009ً

29281713.513.52718.5119.514.5669920القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنحمدان شاهٌن رامى معاذ7010

3018.51410.513.52413.5100127.55.59919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنإبراهٌم أبوبكر مصطفى ٌاسر7011

33.5161010.51121.5129316.58.56.510919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنحسن العاطى عبد الحلٌم عبد اسماء7012
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34.523.519.512.51426.51912317.58910919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنعلى سعد الـله عبد امل7013

291512.59.512.5221593.51785.510920القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنالباسط عبد حسن عوض آٌه7014

25.5155.5961513.574.51284.510819القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنالسٌد عبد عامر اللـه عبد تبارك7015

3525.52013.513.52719126.5177.56.510819القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنالنبى حسب حسن على حبٌبه7016

32.523.518.513122518.511817.59610919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنخلٌفه حامد ناصر حبٌبه7017

3022.51311142514.5105187.5610819القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسناحمد رمضان فرج دعاء7018

26.5221010.5616.5148917.55.5710819القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنبدر الحمٌد عبد عٌد رقٌه7019

342919.51412.526.518.5127.5208.5910819القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنمحمد ساعد اللـه عبد رؤٌه7020

2924.514.51012.522.515105.519.578.510919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنمساعد محمد احمد مروه7021

27.518.5109.51322.514.593197.5910919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنعوض محمد رمضان مرٌم7022

30.52616.51314.527.516.51172089.510919القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنعلى سعٌد عامر ملك7023

3423.51213.513.52716112.5205.5910819القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنلبٌب عطٌه محمود ملك7024

322518.513.513.52717.512017.56.5910819القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنمحمود محمد سٌد مٌاده7025

1617.5104.515.51059116510819القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنمحمد على حسن ندى7026

2226.55.5814227.583.51366.5101020القصٌرالمشتركة  االعدادٌة الحمرواٌناسماعٌل رمضان محمد ابراهٌم7027

22281313.51427.512.510314.55.57101020القصٌرالمشتركة  االعدادٌة الحمرواٌنمصطفى على مبارك على7028

202410412.516.5777.513.556.5101020القصٌرالمشتركة  االعدادٌة الحمرواٌنعلى ابراهٌم عبودى فارس7029

3125.52014.51529.518.5124.51777101020القصٌرالمشتركة  االعدادٌة الحمرواٌنمحمود على شاذلى محمد7030

2823.51414.51529.512.5107.51767101020القصٌرالمشتركة  االعدادٌة الحمرواٌنبدوى احمد عبده مصطفى7031

342917.514.51529.514.5124.518.579.5101020القصٌرالمشتركة  االعدادٌة الحمرواٌنسلٌمان احمد اسامه اروى7032

3726.517.515153017.5128.517.576101020القصٌرالمشتركة  االعدادٌة الحمرواٌنمحمود الحكٌم عبد محمد رحمة7033

32281314.514.52914116156.56.5101020القصٌرالمشتركة  االعدادٌة الحمرواٌنسٌد شحاته عالء شٌماء7034

392819.515153018134.517.56.57101020القصٌرالمشتركة  االعدادٌة الحمرواٌنمحمد الكرٌم عبد عصام علٌاء7035

38.52919.515153020137156.56.5101020القصٌرالمشتركة  االعدادٌة الحمرواٌنمحمد ابراهٌم حامد منار7036

302914.514.51529.51511817.567.5101020القصٌرالمشتركة  االعدادٌة الحمرواٌنمحمدى رجب احمد ندى7037

31291414.51529.514.511817.56.57101020القصٌرالمشتركة  االعدادٌة الحمرواٌنمحمود الحكٌم عبد سامى هنا7038

37.52919.515153020136205.59.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعٌد محمد بالل ابراهٌم7039

30.523181413.527.518.5117.52059.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعبدالرحمن موسى رمضان ابراهٌم7040

392718.51514.529.5201342059.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمطه ابوالمجد محمد ابراهٌم7041

38.5292014.51529.520137205.59.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمرجب حربى اشرؾ احمد7042

30.525.5171212.524.516.51142059.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالماحمد محمد الشاذلى احمد7043

29.52718.512.51527.519121.5195.59.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمود صابر حسن احمد7044

38.5292013.51528.519.5135.516.569.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمد ضوى سمٌر احمد7045

2115107916137513.558101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعبدهللا شحات هللا عوض احمد7046

38.52919.515153019.5136.5205.59.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمد عبده محمد احمد7047

15.5183.5831117651359.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعطٌة فوزى محمد احمد7048
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33241710.51121.518.51142069.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمٌوسؾ احمد مصطفى احمد7049

35.5221812.51426.52012218.55.59.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممصطفى حسن الهامى امٌر7050

3327191511.526.519.5125185.59.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعمر أحمد عمر أحمد7051

2219135.51116.516.5871559.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمد أحمد محمد أحمد7052

29.5151389171791.517.559101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمحمزة منصور ٌاسر أحمد7053

271510461014767.555.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمشكرى رأفت محمد آدم7054

3223.518.513152818120135.58.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعطٌه سعد عطٌه آسر7055

24.521122.579.51683867101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمحسٌن صالح محمد بالل7056

3528151214.526.518122.514.55.56101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمتاضروس اسعد شنودة جورج7057

33.52716.514.51529.515.5122165.56101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمحسٌن حسن محمود حسن7058

3125.516691517.5105195.57101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمد سعد ابراهٌم زكرٌا7059

14.52.53.53.58.5121345.5556101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمهللا عبد حامد محمد زٌاد7060

36.5291214152917.512413.568101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحروس فتحى ٌاسر زٌاد7061

810.512.502.5163805.57101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعطٌتو سعد محمد سعد7062

35.527.516.514.51327.51712414.556101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممبارك سعد محمد سعد7063

261510.56131913.58411.55.55101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعلى عبدالرحٌم رمضان شاذلى7064

3225.5176.51319.5151091657101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمطه عبدالقادر محمد صالح7065

362618913.522.514.5117205.56.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمطه ابوالمجد احمد طه7066

20.51652.51012.513671056.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمرمضان محمد احمد طه7067

31.527.518.513122517.512012.558101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمسعٌد الموجود عبد ٌونس الرحمن عبد7068

29.53018.51514.529.518125.51058101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمضمرانى حسٌن العزٌز عبد المجد أبو العزٌز عبد7069

غغغ315131.57.5976514.563القصٌربنٌن االعدادٌة السالممصطفى الفتاح عبد احمد الفتاح عبد7070

3323166111712.5101.512.556101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمد سلٌم كارم هللا عبد7071

26.53016.58.511.52016109186.58.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعلى سعٌد محمود هللا عبد7072

33301810.513.52418.5123.51366101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمشحات محمد شحات عبدالرحمن7073

3530178.51321.517.512113.55.57.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمٌسن محمد الدٌن ضٌاء عبدالرحمن7074

332919.511.51223.517122146.56.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمتوفٌق حماده محمود عبدالرحمن7075

33713.54.510.5151381.515647715القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعطٌة عبدهللا فراج عبدهللا7076

212813.51213251097.5105.55.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمحمزه عبده الحمد أبو عماد على7077

332818.58.511.52017116.5166.56.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعبدالكرٌم على عماد على7078

غغغغغغ0غ0غغغغغالقصٌربنٌن االعدادٌة السالماحمد المكارم أبو موسى على7079

34301810122219123165.57101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمد عبده ابوبكر عمار7080

2126.5127.512.52010.59010.555.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممصطفى حسن محمد عمار7081

30302013.51427.518.51261377.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعبدالعال حسٌن محمد عمار7082

353019.514.514.52919.5133146.56.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمد عبدالرحٌم الدٌن ضٌاء احمد عمر7083

15.59103.51.55746.5754101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعلى مصطفى محمد عمر7084
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28.51511871513.5831356.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمد سعدهللا ابوالحسن عمرو7085

27.52919.514.51327.518.512213.556.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالماحمد محمد شاذلى كرٌم7086

30.52519.514.51529.517.512216.56.56.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمإسماعٌل إبراهٌم محمد كرٌم7087

363019.514.514.52920134.51155101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعطٌتو خلٌفه محمد كرٌم7088

201915.54.56.5111580.51156.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمشحات شاذلى محمد كرٌم7089

23.52912912211499.51366.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمحزٌن نعٌم أٌوب كٌرلس7090

22.51816.511.58.5201895176.58101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمٌوسؾ رجب عصام مازن7091

34.52418.513142718122196.59.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعبدالفتاح سلٌم مؤمن مازن7092

35.5261814132716.51231366101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمد اسماعٌل احمد محمد7093

25.519.5154.559.515.58510.555101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمود عبدالحمٌد احمد محمد7094

302815810.518.516107.511.556101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممبارك على حجاج محمد7095

2015.51132.55.51264106.56101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعلى كمال حسان محمد7096

2524166.54.511179316.567101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمحسن الموجود عبد حسن محمد7097

31221810.512.52317.5111.515.55.57101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمشاذلى ؼزالى حسٌن محمد7098

274117.57.51517741553.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمالدسوقى فكرى خالد محمد7099

34.52717.515142918126186.59101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعبادى صدٌق رضا محمد7100

333018.514142818.512814.56.56.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعبادى جاد شاذلى محمد7101

30.52917.512.513.5261611918.575101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمبدوى السمان طلعت محمد7102

25.515139.511.52117.592146.57101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمدخٌل عبدالسالم عبدالمحسن محمد7103

23.51913610.516.5148615.55.57101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمخلؾ فؤاد فتحى محمد7104

34.526201513.528.518.5127.5195.56.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممصطفى فؤاد محمود محمد7105

34.5301914.51428.51913116.567.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممنصور محمد هٌثم محمد7106

39.5302015153020139.517610101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمالحمٌد عبد الفتاح عبد احمد محمود7107

2618134.537.51377.51355.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمود فراج اسامة محمود7108

224.55.56.5511.51053.510.564.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعلى سٌد على محمود7109

2517.5131011.521.5139018.567101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمود أٌوب متولى محمد محمود7110

3116.51412.58.52117.510017.565101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمود عبدالحمٌد محمود مختار7111

252014.56.5410.515.585.517.555101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمد حسن احمد مروان7112

2915.513.5148.522.51898.516.56.56101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمود عبدالحمٌد محمود مروان7113

363020141327191321876.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمٌاسٌن أحمد جمال مصطفى7114

21.52418.536.59.51588.515.55.54101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمحمزه محمد عالء مصطفى7115

32.53019.511112218.5122.514.55.53101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمجبرٌل الفتاح عبد محمد مصطفى7116

33.53019.514152919131206.56.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمحمزه احمد هانى مصطفى7117

37302014.51428.520135.5175.56101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمأحمد محمود محمد معاذ7118

2429171.589.51796.516.564.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمفؤاد بدٌع مصطفى معاذ7119

39302011.51324.519.5133187.59101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالممحمد عبده محمد مؤمن7120
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30.527165101518106.5146.55101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالماحمد رمضان منتصر مؤمن7121

322818.5611.517.518.5114.5197.55101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمالتهامى عبدالعظٌم احمد ٌوسؾ7122

262617.510.510.52114.51051375101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمأحمد محمد الحجاج أبو ٌوسؾ7123

3125.5173121517.510615.56.56101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمعبدالرحٌم محمود صبرى ٌوسؾ7124

33.526182.512.51518110.5176.55101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمبربرى عبدالحمٌد عبدالهادى ٌوسؾ7125

252316.535.58.513.586.515.565101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالماحمد حسان محمد ٌوسؾ7126

37302014152919.5135.51867.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمحسن عطا محمد ٌوسؾ7127

353020911.520.518.5124186.57.5101020القصٌربنٌن االعدادٌة السالمضٌؾ أبو محمود محمد ٌوسؾ7128

202519.51211231097.516.569101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد حسن اسامه اثار7129

312713.512.51426.51511318.58.57101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد خلٌل محمد اروى7130

38271913.514.52817.5129.5177.58.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرشاذلى رمضان شاذلى االء7131

2721.514910.519.512941667101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمصطفى فؤاد على االء7132

27151713.510.52419.5102.5186.57101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌراحمد محمد سٌد الشٌماء7133

38.53019.515153020138176.510101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرالدالى محمود وحٌد امانى7134

3530181212.524.519.51271878.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد سعٌد محمود امنٌه7135

35.510181513.528.519.5111.51867.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرٌاسٌن احمد ٌاسٌن اٌتن7136

3420.516.514.513.52820119185.55101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرعلى محمد شرقاوى اٌمان7137

34.5282014132718127.5208.59101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرحسن احمد عمرنوح اٌمان7138

27.5171065.511.510761465101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرزٌد ابو زٌدان الحجاج ابو اٌمن اٌه7139

25.516.5101192010821765101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرحامد الؽنى عبد محمد اٌه7140

37.527191514.529.519132176.59101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرهللا حمد محمد على تبارك7141

3661513.51225.520102.516.595101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرعلى الحسٌن ابو ابراهٌم حبٌبه7142

28810.510.510.5211784.51695101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرلبٌب طه طارق حبٌبه7143

33241515142911.5112.51668101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرالعبد ضاحى سعٌد محمد حبٌبه7144

2019117121967515.569.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد قاسم بكر ابو حال7145

35.52718.513.513.52714.5122.51666.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد ٌس حامد حال7146

33111010.511.52211871455.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرحسن عٌسى جمال حنٌن7147

27201111122310911758101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد خلٌل شاذلى حنٌن7148

33.52719.513.51528.517125.519.579101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد سٌد صابر حنٌن7149

272011.510.51121.5787146.55.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد احمد سالمه اللطٌؾ عبد حنٌن7150

3022.517.51414281511315.55.57.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد حفنى ابوعمره فاوى حنٌن7151

25.52113.59.51221.51192.51457101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد مصطفى محمد حنٌن7152

301710710.517.51084.5185.59101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرحسن احمد منتصر حنٌن7153

40302015153020140207.59101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرابراهٌم محمد ٌحٌى حنٌن7154

25.515.56.511.5718.5107615.583101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌراحمد حسن محمد حمدى دعاء7155

28.515.51013.51427.51091.514.568101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد ٌسٌن احمد رحمه7156
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23.515107.57.5151477.51366.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرالحمٌد عبد محمد ثابت رحمه7157

38.528.519.514152918.513419.57.510101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرالمنعم عبد مصطفى الهادى عبد رحمه7158

21153.57.54.5124.55615.567101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد سلٌم عالء رحمه7159

35.52717.51414.528.518126.517.586.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد حسن على رحمه7160

غغغ55غ1.5غ10.51.5غغغالقصٌربنات االعدادٌة القصٌرالساٌح وهٌب محمد رحمه7161

37181014122611.5102.511.57.55101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرابراهٌم بشٌر سلٌم روان7162

32.522.51411.513.52518.5112.51957101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرعلى محمد على روان7163

3327.514.514.51428.514.51181979.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرالسٌد عبد احمد شاذلى رؤى7164

4027.519.513.513.52718132209.57.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرعلى محمد زؼلول رٌهام7165

39261814.51529.516.512918.588.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد الوفا ابو اخمد زٌنب7166

36221611.510.52217113177.56.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرحسن ابراهٌم على ساره7167

362915.514.513.52816.5125187.57.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرعلى ابراهٌم محمد ساره7168

34.517.5127.5916.513.594185.55101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد سلٌمان محمد ساره7169

34.527.516.51113.524.5101131575.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرحسٌن ؼرٌب ٌحٌى ساره7170

3324.51214.512.52714110.51577101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرعبٌد رفاعى محمد سعاد7171

35.5281115153012.5117169.56101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرطه محمد ٌاسٌن سلسبٌل7172

402819.515153019.513719.56.59.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرخلٌل فخرى الحسن ابو سلمى7173

38261413.514.52816.5122.5185.58.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرالقادر عبد الرازق عبد اشرؾ سلمى7174

36271814142818.5127.5196.58.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرعلى محمد صابر سلمى7175

372715.514152919.5128196.59.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد الدسوقى محمود سلمى7176

3829201514.529.519.51361889101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرؼرباوى بشٌر احمد سما7177

331917.512142616.511217.59.58.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرحماده الحجاج ابو عاطؾ سما7178

36.52717.514.514.52918.5128.5197.59101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرعبٌد احمد محمد سما7179

3727.52014152920133.518109.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرهللا عبد احمد مصطفى سما7180

2919.51112.51325.5129715.586.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌراحمد عرابى محمد سمر7181

35.51918.51412.526.516.5116178.56101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرٌوسؾ شعبان احمد سندس7182

3220.51612.51224.5151081178.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرعلى سعٌد صالح شهد7183

35.52917.513.51326.520128.513.597.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرادرٌس سلٌمان على شهد7184

2615109615107611.577.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمصطفى الدٌن سعد مصطفى شهد7185

362819.514.51529.52013318.57.59101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرٌوسؾ جٌالنى ٌاسر شهد7186

271512.5661218.5851767.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرامبارك شحات عادل ضحى7187

362316.513.51326.5181201778.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرحسن الجواد عبد احمد فاطمه7188

201512.53.5811.5106915.56.56101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرعلى فراج الحسن ابو فرحه7189

34.526.516.51392216.511617.56.510101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرنصار العزٌز عبد احمد فرحه7190

34.526.515.51313.526.517.5120.5196.510101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمود الكرٌم عبد محمود فرحه7191

37.52619.514152919.5131.5197.59101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرحسن ابراهٌم احمد مرٌم7192
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31.523.51812.51123.517.5114167.57101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحجوب هللا عبد اٌهاب مرٌم7193

33.52217.512.512.5251511317.55.57.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌربكر ابو محمد حماده مرٌم7194

36.523171410.524.51711814.566.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد محمود النعٌم عبد مرٌم7195

3626.518.513.51225.518124.5146.57.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرهللا حمد هللا جاد عطٌتو مرٌم7196

3121.51814.512.52716.51141779101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرموسى عامر محمد مرٌم7197

38.52618.5151530191321868101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد احمد محمود محمد مرٌم7198

32.518.51412.511.52414.5103.51777.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمبارك المقصود عبد الحسن ابو ملك7199

21.517.510.511.5819.514831369101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمبارك شاذلى احمد ملك7200

332315.514122616113.515.56.55.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرطه محمد اشرؾ ملك7201

35.528.517.515142918128.51978101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرشحات على شاذلى ملك7202

3930201515302013919810101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرعرابى احمد فوزى ملك7203

35.51516.513.51124.514105.517.566.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرعطٌه فوزى محمود ملك7204

غغغ20.52142.53.566.5581078.5القصٌربنات االعدادٌة القصٌرعلى ابراهٌم اسماعٌل منه7205

302610.58111917102.5157.57101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد نوبً احمد هللا منه7206

34191013.513.52714104187.57101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرالراضى عبد شاذلى صالح منه7207

32.51510.511.511.523109117.555.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرالعال عبد السٌد محمد السٌد محمد منه7208

35292014.514.5291913218710101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌراحمد محمود الفضل ابو منى7209

38282013.51528.517131.517.588101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد هللا خلؾ جمال مها7210

37.5291815153020134.5198.510101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرفراج صدٌق عثمان مها7211

232010871510781265101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد على الدٌن صالح مى7212

382919.515153018.5135191010101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمد منصور احمد مٌار7213

3325.5131010.520.51510712.575101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرجادهللا ولٌم هانى نانسى7214

2927138.58.517151011877101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرحسٌن احمد شاذلى نور7215

4026.518.514.514.5292013418109101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرهللا عبد احمد بكر ابو نٌره7216

362818.514.51428.517128188.58.5101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرخلٌل عثمان احمد عثمان نٌره7217

35.529171414.528.516.5126.5187.58101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌرمحمود امبارك محمود هدٌر7218

34281312.512.525161161789101020القصٌربنات االعدادٌة القصٌراحمد على محمد والء7219

2694.58191563.566.52.5101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرعٌد محمد حسن عبدالحمٌد احمد7220

209.51083.511.516.567.5774101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرنوح سٌد محمد احمد7221

31.525.517.51412.526.5181191987101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرهللا عبٌد اسماعٌل سعود امٌر7222

29.5261913132619119.518.576101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرمحمد عبدالرحٌم مصطفى أحمد7223

17.5156.512.5921.51676.5146.55.5101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرعلى حسن خالد حسن7224

177.558.51.51013.55396.55101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرمحمود حسٌن محمد حسٌن7225

52.524.51.567.52335.52101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرجادهللا مؽربى مسعود زٌاد7226

23157.57.518.5116565.54.5101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرمحمد عبدالماجد عالءالدٌن صدٌق7227

235107.529.51562.5116.55101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرمحمد صدقى أحمد الرحمن عبد7228



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

2018.564.515.5126215.56.53101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرعلى الراضى عبد رمضان الرحمن عبد7229

27.51516.54.56.51110801463101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرسلٌمان عبدالمنعم منتصر على7230

1304.53.514.5729763101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌررزق محمد حسن محمد7231

208.543146.543126.54.5101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرمحمد المجد ابو صابر محمد7232

22114.53.514.57.549.51065101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌربدوى السمان طلعت محمود7233

20154.541.55.512.557.5764101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرعلى جعفر فاروق مصطفى7234

382413.59.513.52313111.517.582101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرنجار عبدالنبى محمد مصطفى7235

16104.51.545.54408.573101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرمصطفى على عبدالحمٌد ٌوسؾ7236

37.527201313.526.519.5130.5198.58101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرعبدهللا جالل امٌن زكرٌا آٌه7237

21104.55.53.59751.51285.5101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرمصطفى محمد مصطفى محمد حبٌبه7238

27.516.5112.51.54106916.55.54101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرحامد محمود رمضان رحمة7239

3524.517.5810.518.516111.51887.5101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرمحمد شعبان محمد سلمى7240

352016.561016592.515.553.5101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌراحمد مصطفى احمد سما7241

2917105.549.510.5761688101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرأحمد جاد جمعه فاطمه7242

352718.515153017127.5178.510101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرخمٌس مسلم جمال ملك7243

165.540.52.534.533106.52.5101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرعلى بدوى عبدالناصر هللا منة7244

34.52718.51510.525.520125.517.58.56101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرأحمد محمد أحمد هللا منه7245

34.528.515.514122618.512319810101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرحمدان عبدالقادر نبٌل ندا7246

29.517.516712191294176.510101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرأحمد سلٌم ٌحٌى نؽم7247

139.532.51.544.5341378.5101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرعلى حسن خالد والء7248

144.54.50.51.52103512.578101020القصٌراألساسى للتعلٌم اإلعدادٌة القصٌرمحمود على أٌمن ٌسر7249

353019.51514.529.518.5132.52068.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحمزه رجب عادل احمد7250

2023103.53.5711.571.511.56.53101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالابراهٌم هللا عطا عبدالمحسوب احمد7251

3422.5178.51220.512106148.58101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالٌوسؾ محمود عالء احمد7252

32.515.57871514.584.514.55.56.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد مرؼنى فؤاد احمد7253

21.51674371061.511.554101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالخلٌل محمد احمد محمود احمد7254

272418.543.57.512.589.51554101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالصالح محمد محمد اسالم7255

332718.51412.526.519.5124.51757101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدالراضى جمعه محمود بالل7256

3428191515301913017510101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد حسٌن عاطؾ حسٌن7257

2624.5134.559.514.587.51253101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسن عبدالعال ابراهٌم حمزه7258

29.52616.514.5620.520112.51456101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمود مبارك هانى خالد7259

37.5302015153020137.51567.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالاحمد عبدالالهى محمد رضوان7260

20.52477.51118.510801355.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد محمد رجب احمد زٌاد7261

222211961510.580.515.55.53101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالالصؽٌر ضاحى شعبان زٌاد7262

33.5301913.51427.518128196.57.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالاحمد عبدالباسط محمد زٌاد7263

35.5282014152918.51312057.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى احمد ممدوح زٌاد7264
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332319.514132716118.516.565.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمسعود عبدالـله مسعود سعٌد7265

26.51813.57.58.51610.584.51053101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالتاوضروس سامى رفعت عماد صموئٌل7266

2115.51039121068.51057.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدهللا سعٌد حسن عبدالرحمن7267

22.51011.55.59.51576611.53.56101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحمادى محمود حسن عبدالرحمن7268

30.52917.5101222181171957101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعرابى احمد حسٌن عبدالرحمن7269

26.511.51711152614951555.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد سعٌد سمٌر عبدالرحمن7270

2115103.569.51065.51257101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدالحكٌم جمال صالح عبدالرحمن7271

3830201515302013819510101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسٌن جمال محمد عبدالرحمن7272

29.51811.551015148818.55.57.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى متولى محمد عبدالرحمن7273

27.516.51512.51325.51094.516.556101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالجادالرب عبدالرشٌد خالد عبدالرشٌد7274

26.516.512.5612.518.513.587.51456.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالشاذلى علٌان احمد عبدهللا7275

2718.511610.516.514871255101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد حسن حامد عبدهللا7276

28.510.512.548.512.511.575.5176.56101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد عبدالؽنى شاذلى عبدهللا7277

262015.56.512.5191191.516.555.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسن محمد فوزى عبدهللا7278

23.520.51311.511.5231191116.57101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد عباس ناصر عبدهللا7279

23.58105.51116.57.565.5145.55.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالسعٌد على احمد على7280

311817.512122417107.5145.56.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدالباسط على احمد على7281

32410.5911.520.577411.583101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمصطفى على عبدالقادر على7282

23.56.542.55.581052123.53101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمصطفى عبدهللا احمد عمر7283

35.520.52015153019125147.56.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالدسوقى نبٌل اشرؾ عمر7284

25.5151512.59.52214.5921165101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدالمنعم عبدالعزٌز محسن عمر7285

30181815122712.5105.5175.53101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد ابراهٌم محمد عمر7286

27.520171510.525.513.5103.5166.55101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعمر جمعه محمد عمر7287

201567.53.5115571062.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالزكرى عٌد محمد عٌد7288

20410102.512.5551.51367.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد احمد محمد فارس7289

29.5271511142514110.5145.58.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى محمود على فهد7290

22.52411.59.5312.5575.512.534.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعازر فهمى جرجس هانى فٌلوباتٌر7291

24.5161011.59.521778.5127.55101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالشاكر فاروق هانى فٌلوباتٌر7292

27.52111.51392210.592.5115.55101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسٌن كمال محمود كرٌم7293

322614.515122719.5119107.53.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالطه محمود خالد مازن7294

12.5115.5114153.547.5103.52101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسٌن جمعه احمد محمد7295

20.518.511.5810.518.510791052101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعاشور سٌد احمد محمد7296

1416.53.5105154.553.5103.52.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى عبدالاله احمد محمد7297

24.51510106161075.510.553.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى محمد احمد محمد7298

2715131051511.581.51655101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد على اسامه محمد7299

257.513.57.5411.5764.51272.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى احمد االسد محمد7300
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3323.519.514132717120127.55101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالابراهٌم الدٌدامونى عطٌه السٌد محمد7301

31.53015.515153020127115.55.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالسٌد عبدالوهاب اٌمن محمد7302

233.57.58.56.5151059106.56.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالسلطان السٌد عبد حجاج محمد7303

2015109.51019.51074.510.55.57101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى جادالرب حسٌن محمد7304

3325.517.51213.525.514115.5145.56101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالبكر ابو محمد سامى محمد7305

31.52117.51212.524.517111.5175.56.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالوهٌب الطٌرى سعٌد محمد7306

24.515.56.53.51.55455.512.56.56101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالامٌن وهاب شاذلى محمد7307

28.515105.55.5111074.5115.55.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد سٌد عادل محمد7308

30.52115.51011211410214.56.58101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى جادالرب عبادى محمد7309

25.51611781510.5781165.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدالباسط محمد عبدالناصر محمد7310

33.52619.512.51123.518120.51675.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالناصر محمد على محمد7311

2719109.51120.51793.511.57.56.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى حسن كرم محمد7312

2919122.568.510.579106.56.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحمدهللا محمد محمود محمد7313

248.561.545.510.554.51366.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمود حنفى مصطفى محمد7314

26177.55.54.5101272.51367.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالهللا عوض محمد نصرالدٌن محمد7315

27.520.513561110821666.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى جمعه شاذلى محمود7316

27.524.51212.51224.514102.514.57.56.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد سعٌد صابر محمود7317

202816.598.517.516.598.510.555.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدالقادر المرزوقً الدٌن صالح محمود7318

202915.513112419.510812.55.57.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد محمود مؤمن محمود7319

333016.514122618123.515.558.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالابوضٌؾ محمود ٌاسر محمود7320

2825.514.59.511.52112.5101.51465.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد على محمد مروان7321

3930201514.529.520138.516.56.57101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالالصؽٌر محمد حسن معاذ7322

352818.515132819.512916.55.58.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمود سٌد محمود مهند7323

35.52819.513.512.52617.5126.516.55.57.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالجادالرب سعدالدٌن زكرٌا الدٌن نجم7324

282714.510112114.51051356101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسان عبدالرازق محمود محمد هشام7325

202812.5107171188.51355101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالالكرٌم فرج رٌان صالح ٌحٌى7326

38301814142817.5131.516.569101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالاسماعٌل عطٌه عبدالرحٌم ٌوسؾ7327

302918.51112.523.515.5116.517.55.55101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالاحمد سعد محمد ٌوسؾ7328

39.5302014.51529.5201391758.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد عبدالكرٌم محمد ٌوسؾ7329

372914121325131181765.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدالسالم محمد ابوالحسن اسماء7330

2027.5104.5610.54.572.511.55.56101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالابوالقاسم محمد احمد اسماء7331

2429108.56.51510.588.51255.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد فاروق انور اسماء7332

33.52913.51312251611713.56.58.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالسعدالدٌن ابوالحجاج شرقاوى اسماء7333

3325.51311.51324.514.5110.516.56.55101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالخلٌل حسن محمد اسماء7334

30.522.51013.511.52512.5100.51478101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالابراهٌم شاذلى محمد اسماء7335

36.52919.5151429201341779101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد حسن اٌمن افنان7336
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403019.515153020139.51999101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد تؽٌان فؤاد سٌد االء7337

3122.5121011.521.515102157.59.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالسٌد توفٌق عبدالنعٌم الصفا7338

25.5910861411.5701368.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالسعٌد حسن عبدالقوى امل7339

2117.5104371065.5126.57.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسٌن احمد حسٌن امنٌه7340

3722.518.51413.527.518.5124187.59101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدالمنعم عوض الصراؾ امٌره7341

2056.53251046.51059.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعطٌه عبدهللا رمضان امٌره7342

23207.575121072.511.569101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالزٌدان رسالن حمدى اٌات7343

332611.515132817.511615.568.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد ابراهٌم محمد اٌمان7344

2818.5101414.528.510.595.51468.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد عٌد عبده اٌه7345

231872.557.510.56615.56.57101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد عاطؾ محمد اٌه7346

2820.510.541115108415.58.58.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالتوفٌق امٌن شاذلى بتول7347

31.519128.512.52114.5981479101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعوض محمد جابر بسمه7348

352016.514.51529.518.5119.515.57.57101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالاحمد محروص على بسمه7349

312916.58.510.51916.51121259.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالاسماعٌل عبادى الشاذلى بسنت7350

2420.5114.5610.5107614.569.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد عبداللطٌؾ احمد تبارك7351

2923.516.51413271511117.57.58101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحمزه محمد هانى تبارك7352

33231413.51326.516112.51666.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعٌد محمد عبدالمجٌد سعٌد حبٌبه7353

31.518.5151212.524.512101.51573.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد رمضان سٌد حبٌبه7354

382917.514.514.52917130.52079.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد احمد عالء حبٌبه7355

2616.57831110.57115.56.55101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدالموجود صبرى محمد حبٌبه7356

35251715153019.5126.5197.58101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمرسى احمد نعمانى حبٌبه7357

22196.58.5816.51074116.55101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالسعٌد امٌن احمد حنٌن7358

24.515.5532.55.51060.5127.56101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسن محمد احمد حنٌن7359

3122138917159816.577101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعالم سٌد اٌمن حنٌن7360

2721139.5918.512.59215.56.55101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى ابوبكر محمد سامى حنٌن7361

29.51913.510112115.598.517.575.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد على نصر حنٌن7362

382919.514.51428.5191341968.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالاحمد رمضان الدٌن همام حنٌن7363

3215.512.56.55.51211.583.5145.53.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعثمان سٌد سعد محمد دعاء7364

39.5302015153020139.518910101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالبطٌخ محمود حربً رحمه7365

غغغغغغ0غ0غغغغغالقصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمود حامد حسٌن رحمه7366

32.5271914142816.5123206.510101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدالكرٌم عبداللطٌؾ مصطفى رحمه7367

2624.51013.51326.515.5102.5137.57.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد حسٌن وهبى رضوه7368

40302015153019.5139.518.599101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالابوبكر محمد محمود رضوى7369

3930201515301913815.587.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحمزه سلٌم محمد رفٌده7370

39292014.51529.520137.52088.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى حامد خالد رندا7371

3930201513.528.519.513719910101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالسٌد محمود اشرؾ روان7372
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272316.5149.523.510.5100.51489101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى حسٌن جمعه روان7373

24.515112.55.581068.513.552101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسن على حسٌن روان7374

342316.5118.519.510103186.59101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسٌن حسن عبدالمالك رٌم7375

4029191515302013820910101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمود امام مصطفى رٌناد7376

2017157.57.51510771487101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد عٌد حسن رٌهام7377

28.523.514.5107.517.5139714.585101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحروس على حماده رٌهام7378

3121165611119013.56.56.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالتوفٌق ٌونس عصام ساره7379

332216.5810.518.5161061875.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدالعزٌز فؤاد احمد سلمى7380

261513.513.512.5261292.510.575101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالرمضان هاشم اٌمن سلمى7381

403019.515153020139.5197.58.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد ٌسن رفعت سلمى7382

229104610758146.56101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالطاٌع حربى سٌد سلمى7383

31.52818.51113.524.519.51221277101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالاحمد محمد صالح سلمى7384

282712.589.517.517.5102.5186.58101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى عبدهللا على سلمى7385

33.52610.51112.523.519112.516.57.59101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسٌب ابراهٌم محمود سلمى7386

31.524.51510.51222.517110.515.578101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسن عمر عمادالدٌن سما7387

373019.515153020136.516.578.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدالهادى حسٌن فراج سما7388

غغغغغغ0غ0غغغغغالقصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمود حامد حسٌن سمٌره7389

393019.515153019137.513.57.59.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالسمان شعبان احمد سندس7390

25221011.514.52613.596.514.559.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلٌوه حامد صابر شروق7391

32.5271614.51327.519.5122.519610101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسن احمد عبدالحمٌد شهد7392

27.521101012221898.5155.59.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالالقاضى على عبدهللا شهد7393

21.5233.521315198214.56.59101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالضمرانى رمضان سعد شٌماء7394

14233.5312151570.511.56.58.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالاحمد ابراهٌم محمود ؼاده7395

262811.513142719111.51558.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد ٌاسٌن على فاطمه7396

34.525108122016105.515.569101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمود حسٌن احمد فرحه7397

3630161514291913019.56.59101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى عبٌد على فرحه7398

343017.513.513.52720128.51889.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى محمد على فرحه7399

383014.515142917.512917.579101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالسلٌم فاروق محمد لما7400

39302015153019138177.58.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد عطٌه احمد مروه7401

3830191514292013617.577.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالاحمد محمود منتصر مروه7402

3325.51815153019.5126196.58.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالموسى رفاعى ابراهٌم مرٌم7403

3121.517.510.51222.516.51092077101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالالصؽٌر حمدى احمد مرٌم7404

23.52012118.519.517921866.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسٌن حامد الشاذلى مرٌم7405

3025.510.5131326121041569101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسٌن محمد حسٌن مرٌم7406

40302014.51428.520138.5207.59101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمود بدوى شاذلى مرٌم7407

262010.5119201490.516.567.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمود حسٌن محمد مرٌم7408
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24.51910.59.51019.51588.516.575101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحمدان جمعه ابوالحسن ملك7409

34.5291914.513.52818.512917.57.56.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالسٌفٌن عٌسى الراوى احمد ملك7410

24.51710.513.514.52813.593.517.57.55101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد مصطفى احمد ملك7411

35.528191514.529.519.5131.51989.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد جمال خالد ملك7412

25.5181012112310.58716.56.56101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالالؽنى عبد كامل عبٌد ملك7413

27.51510107.517.510801763.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالسعدى كمال عالء ملك7414

16115.5213641.51055101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد عمران كرم ملك7415

32.527.5171312.525.517.5120205.57.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعابدٌن فتحى عمرو هللا منه7416

32271613.51326.518.512016.57.55.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالجادالرب نظٌم عبدالقادر منه7417

34.5281614.51428.51812518.57.56.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالاحمد عبدالجلٌل محمود مٌار7418

342719.51414.528.51912818.588.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالرجب فوزى محمد نانسى7419

2810153121512.580.516.588.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمبارك سعٌد احمد ندا7420

2012.574267.553866101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبدالباسط على محمد ندى7421

21156.553.58.5758156.54101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد عبدالحمٌد محمد نسمه7422

3930201515302013920810101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد احمد محمد نور7423

29.519.514.54.512.5171393.51367101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالحسن محمد قرشى نورهان7424

24247.55495.570137.53.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد عبدالرحٌم عبدالناصر نٌره7425

20.51073471054.514.55.53101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعلى مصطفى جمال هاجر7426

29.516.5116.53.51013801374101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعقل محمد لطفى هاجر7427

3118.5121311.524.512.598.5156.57.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد سعٌد حسن هدٌر7428

23161012.511.52412.585.515.567.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالسٌد عبدالنعٌم سعٌد هدٌر7429

35.520.51812.513.526201201378101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالاحمد محمد امجد ٌاسمٌن7430

21.517.5149.51423.51490.516.585101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالعبادى ابوالمجد محمد ٌاسمٌن7431

31.519.51813.51326.517.5113187.58.5101020القصٌر االعدادٌة عبدالناصر جمالمحمد محمد احمد ٌسر7432

352315.515132820121.519.599.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد عبدهللا طه احمد7433

2023.5161213.525.515.5100.51153.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعلى عمر عبدالرحٌم احمد7434

27.517.513111425169917.56.56.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمراحمد ابوالحمد محمد احمد7435

35.5302015153019134.518.569101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرهللا عبد الجواد عبد محمد احمد7436

131062.535.54.5391267101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرحامد محمد محمود محمد احمد7437

2020100.51111.54.5667.56.54101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمربحارى احمد حسن اسماعٌل ادهم7438

2015154.510.51510751552.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمصطفى محمد الدٌن صالح اسالم7439

36.5302014152919134.5207.59101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرموسى قاسم جمال أحمد7440

33.5241611142513111.515.56.55.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرٌنى فوزى أشرؾ أندرو7441

3426.519.511142519.5124.519.55.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعلى سنوسى حمدان بالل7442

33.528.51913.51427.517125.515.575101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعواد ؼرٌب عالء حازم7443

352719.513.514.52818.512811.553101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرالؽنى عبد محمود احمد حمزة7444
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27.525149112018.510514.56.53.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرسٌد سمان الدٌن كمال زٌاد7445

262614.59.513.52317106.516.575101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد نوبى خالد زٌن7446

20.526126.512.5191794.513.575101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرالفضٌل عبد محمد حسن جمعه سامح7447

2415.510211131072.513.56.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمود احمد محمد صبرى7448

32.519.5201413271311216.55.52101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد الرازق عبد ولٌد طارق7449

14617.55.538.5115713.53.53101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمود محمد احمد طه7450

23.51618.57.58.51612.586.51765101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعثمان محمد حسن عبٌد عاصم7451

36.527201414.528.519.5131.51958101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمصطفى دردٌر ابراهٌم الرحمن عبد7452

28232010.51020.516107.51765101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرتوفٌق رجب مختار الرحمن عبد7453

23.5151911.5920.51593145.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرخلٌل زمقان محمد هللا عبد7454

332517.513.514.52810.511416.557101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرتكرونى فخرى حسن عبدالرحمن7455

327184.510.51513851773101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد سعٌد صبحى على7456

32262014.51529.516.51241977.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرطلبه زهرى محمد على7457

102.514.513.54.5334.5123.54.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمود عربً عبدالمالك عل7458ً

29.5302011102115.5116156.55.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمراحمد عطا الشاذلى عمار7459

25.516.5198.56.51510861965101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرزكى فتحى محمد عمر7460

26271913.5518.520110.518.553101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمود سعد خالد عمرو7461

332919.512102217120.51655101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرخلٌل احمد محمود عماد فارس7462

37302014.514.5292013615.56.55.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد الرازق عبد مصطفى مازن7463

3324.5181112.523.511.5110.516.56.58101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعٌسى شاكر بهجت ماٌكل7464

2621.518.512.511.5244.594.5136.57.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمراحمد على احمد محسن7465

33.526.518.512.51224.512.5115.51778.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرالرشٌد عبد محمد ابراهٌم محمد7466

24271712.51022.510100.512.56.55.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعلى حسن احمد محمد7467

33.528.519.513.514.52817.5127206.56101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرحسٌن رشٌدى احمد محمد7468

30.528.519.513.512.52615.5120166.56101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرالكرٌم عبد فكرى احمد محمد7469

31301914.51327.518.512617.56.56101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرالصؽٌر محمد على الباقر محمد7470

272216.511.53.5151090.51465101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعبدالحافظ محمد اٌمن محمد7471

31.528.519141226121171865101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمراحمد محمد أشرؾ محمد7472

2119.513.592.511.53.5691155101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد توفٌق جابر محمد7473

332718.513142714119.5126.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد خلؾ شرٌؾ محمد7474

29.523.51812.59.52211.5104.5185.58101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعقل بكري الراضً عبد محمد7475

24.51817.511.511.52310931858101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد حرزهللا عبدالؽفار محمد7476

28211812.56.519109613.56.56.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمرسً محمد ناصر محمد7477

152618.511.55.5171086.596.59.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرحسن رفاعى محمد محمود7478

36.53019.511142518.5129.51876101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرالحمٌد عبد فٌصل احمد مروان7479

23.521.516.5119.520.5109212.566101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد على محمد مصطفى7480
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3123.517.59.51322.517111.5166.52101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد جمعه شاذلى هشام7481

3325.519.514142816.5122.51368101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرحسن ٌوسؾ احمد ٌاسٌن7482

27.59.517.54.511.5161383.51553.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمصطفى مجهود سمٌر ٌاسٌن7483

312017.51414.528.516.5113.52087.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرالهادى عبد المؤمن عبد اٌمن ٌوسؾ7484

27.5212013112411103.51687101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرهللا عطا أحمد حسٌن ٌوسؾ7485

3429201314.527.519129.5197.57.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرحسن محمد حمدي ٌوسؾ7486

21719.55.5813.5147516.572.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمصطفى مجهود سمٌر ٌوسؾ7487

29.517208.51321.513101187.52.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمود القوى عبد محمد ٌوسؾ7488

34.515.517.55.5611.57.586.5188.54101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمراحمد ابوالحسن ٌاسر ٌوسؾ7489

36.5292011.51526.519131199.58.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرحسٌن فراج محمود ارٌج7490

21.5151987151282.5107.55.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمود علً خالد امٌره7491

302119.513142718115.5197.56101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعلى سٌد على اٌه7492

3726191312.525.516123.5197.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعلى احمد محمود اٌه7493

29.52819.515122720124168.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرشحات محمد سٌد أمل7494

39302014.51529.519.5138207.57.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمراحمد مصطفى أشرؾ أمنٌة7495

2726.518.5512174931881101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمود سلٌمان محمد آالء7496

2117.510381112.5728.555.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرصبره محمد انور آٌه7497

37.530201514.529.5201371988.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرحمزة حمٌدى محمد بسملة7498

35271811.514.52619.5125.515.58.56.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرٌوسؾ حزٌن عبدالباري بسمه7499

29.53016.511.513.52518.5119.5176.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد مبارك نصر بشرى7500

35.5272012.51426.51912819.586.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرحسٌن احمد بخٌت حبٌبة7501

292316611.517.518103.51785101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرحراجً الستار عبد سٌد حبٌبة7502

342719.513142719.512714.586101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرالرب جاد سٌد محمود حبٌبة7503

3117151014242010715.595101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرإبراهٌم الدٌن علم أحمد حال7504

302716.513132620119.5188.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرحسٌن سنوسى شاذلى حال7505

30.5251813.514.52820121.517.57.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرحسٌن احمد ناصر حال7506

37.5302015153020137.517.586.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعمر حسن محمد خلود7507

3928.52014152919.513616.576.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعبدالعزٌز حسٌن احمد اشرؾ دٌنا7508

2924.517.511.513.52516.5112.517.56.57101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعبدالقادر حسن منصور رانٌا7509

3630201515302013615.57.57101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرالراضً عبد سعد محمد رتاج7510

24.525122.512.51515.59216.56.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد عبدالراضى اشرؾ رحمه7511

37.5301915153019135.5179.58.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرهللا عبد المحسن عبد عالء رقٌة7512

2323.565.5510.51477175.54.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعلى فاروق اسالم رناد7513

36.527.517.512.510.52317121.51988.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمود فؤاد محمد روان7514

353018.513.513.52719129.5188.57101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعبدهللا محمد محمود روان7515

26.5291613.513.52719117.5127.59101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرإبراهٌم هللا عبد شاذلى زٌنب7516
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32.52719.513142718.5124.5198.59.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد الرحٌم عبد موسى ساره7517

39302015153020139191010101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرفكرى احمد باسم سلمى7518

40302015153020140191010101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعز محمد شاذلى شذى7519

101020غغغ0غ0غغغغغالقصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرالعال عبد حسٌن فوزى الحسن أبو شروق7520

34.527.51310.51121.517.5114179.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعلى رضوان حسنى شهد7521

37.52815.513.513.52716.5124.5188.56101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعبادى رضا طه شهد7522

2823.57710171186.515.56.54101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعبدالعاطً محمد منتصر شهد7523

31.520.511.511122315101.510.58.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمصطفى عبده محمد شٌماء7524

101020غغغ0غ0غغغغغالقصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمصطفى على ممدوح شٌماء7525

12.576.51.545.55.53776.53101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعبدالجلٌل عبدالحمٌد نصارى شٌماء7526

34.5282013152818.51291987.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد حسٌن احمد صابرٌن7527

29710.57.51219.557112.557.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد على محمد ضحى7528

2318.514.5561110778.56.57.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرالشحات محمد محمد علٌاء7529

3226.5191514.529.51312014.577.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمراسماعٌل سعد أحمد الزهراء فاطمة7530

25.51612691511.58012.565.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعلى زكى ناصر فرحة7531

382919.515153019.513617.589101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعبدالاله محمد خالد فٌروز7532

30.51811.514122612.598.51075101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرضٌؾ صموئٌل جرجس مارى7533

29.517.510811.519.5682.5106.52.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعبدهللا عطا رمضان مروه7534

25.510.56.59.51019.51072126.56.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمربربرى ٌوسؾ ابراهٌم مرٌم7535

26.51710710171181.51055101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمراحمد محمود بكر ابو مرٌم7536

3017.51610.512.52314.5101137.56.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد على محمد احمد مرٌم7537

32.525.519.514132715119.510.57.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمربهٌج حسن على عمران مرٌم7538

144.5544.58.5335106.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد رفعت منتصر مرٌم7539

38.529.51914.514.52918.5134.512.588101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد محسب هشام مرٌم7540

2716.51146.510.510.575.597.56101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعبداللطٌؾ ربٌع عاطؾ ملك7541

20.5155.555105.556.57.555.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعبدالعاطً محمد منتصر ملك7542

38.52919.515153017.5134.513.575.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرهللا عبد عواد ناصر ملك7543

2823.5137.51219.512961676101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمراحمد محمد ولٌد ملك7544

292312.512.513.52613.51041455.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرحمزة عفٌفى على هللا منة7545

23176.58715667.5956.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرحسن اسماعٌل محمد هللا منة7546

34.528181413.527.518.5126.516.57.58.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرنصر عدلى أٌمن مهرائٌل7547

35.5301915142919132.5147.59.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمراحمد محمد احمد موده7548

3828171212.524.517124.5176.56101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمصطفى ضاحى محمد مى7549

231610.5781510.57511.552.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرٌوسؾ سٌد محمد ندى7550

26.52511118.519.510921063.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد عبدالحافظ عبٌد نور7551

2720.51033.56.54.568.5862101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد حسن خٌر عبدالرحٌم نورا7552
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27.521.5108111910881075101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرجاد الوهاب عبد نجار نٌرمٌن7553

2223.57.51.5910.5770.51055101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد حامد احمد هاجر7554

29.519.575.5611.51077.51353.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرمحمد عبدالعلٌم عدلى هاجر7555

23.521.5101.512.5562.5117.55101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرخالؾ الحمٌد عبد محمد خالد هنا7556

352819.514.513.52818128.516.588.5101020القصٌراالعدادٌة العزٌز عبد بن عمرعطٌة هللا عبد شاذلى والء7557

2017.51278.515.513.578.511659918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةٌوسؾ احمد اٌمن احمد7558

331515.513.51326.515.5105.512.57.53.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعبدالعزٌز عبدالمجٌد حربى احمد7559

33.524.51914.514.52916.5122.515.56.559918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمود كارم حسن احمد7560

201610.56.54.51114.57210.5659918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةسعٌد عبدالنبى رمضان احمد7561

32181613102314.5103.5117.58.57715القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةؼزالى رمضان سعد احمد7562

35.5271814.513.52816.5125147.5109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسٌن احمد محمد احمد7563

22.51510.59615127513.573.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةالراوى بسطاوى أحمد باهلل المعتصم7564

2611.565381061.5126.53.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمود احمد محمود احمد امٌر7565

332810.512.51325.515.5112.514.5779918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمهنا السٌد مرسى محمد أحمد7566

37271814.514.5291812918.5779918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسن الدٌن كمال محمد أسامه7567

3630191414.528.517130.5207.59.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحمدان بركه ٌاسر باسل7568

13.5242.52135485559918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعلى الدٌن صالح حسام حازم7569

222614810181696156.55.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةالقادر عبد سعٌد جالل الرحمن عبد7570

27.5296.5157.522.520105.513.56.559918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسن على سمٌر الرحمن عبد7571

24.5151212.51426.5169410.57.57.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعمر حسن عالء الرحمن عبد7572

27211514152917.5109.5166.57.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةالمجد أبو رمضان عالء هللا عبد7573

2625164.510.515159719589918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعلى الدٌن كمال عبدالنعٌم عبدالرحمن7574

15.55.517.561716.56213.55.56.57715القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسٌن محمد محمد عبدالرحمن7575

15.517.513.5731011.5681867.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعلى محمد احمد عصام7576

2020155.51.5718.580.5165.599918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةطه محمود محمد عصام7577

22.519144.526.518.580.517.569.57715القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد على شاذلى على7578

30.528181312.525.519.5121.518.56109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعلى عبده محمد على7579

35302014.514.5292013419.56.59.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسٌن عاشور اٌمن عمر7580

38.5302015153020138.516.59.5109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد حسنى أحمد عمر7581

34281914.51529.519129.51988.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسانٌن رمضان محمد عمر7582

2926.517.5781518.5106.51887.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعلى أمٌن حسنى كرٌم7583

36.529.5201412.526.519.5132167.58.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةفارس الدٌن جمال محمد كرٌم7584

34.528.519.515132820130.51898.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةفهٌم محمد محمود كرٌم7585

37.5292014.51529.5201361798.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةسالمه شاكر فٌكتور كٌرلس7586

36.5282015153020134.5177.588817القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد خلٌفة عالء مازن7587

24.51611791616.584196.559918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد عطٌة احمد محمد7588
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29.52617.51010.520.518111.519.569.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحمٌد ؼرٌب احمد محمد7589

40302015153019.5139.516.566.59919القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمود محمد بكرى محمد7590

212013.5810181587.514669918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةابراهٌم عربى حسن محمد7591

35.526.51615153018126166.55.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسن على حسن محمد7592

272613.56.59.51617.5100186.569918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسان قطب شعبان محمد7593

25.58.56.510.51323.5107414769918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةالرب جاد توفٌق صابر محمد7594

2718.5147.510.51815.59310.5766610القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعلى عبدالوهاب عبده محمد7595

35.53019.514.51529.519133.514.578.58817القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمصطفى محمد كمال محمد7596

36.5301915153020135.51886.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد حامد ؼرٌب محمود محمد7597

31.522.515.514.51529.51811716789918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسن محمود ٌاسر محمد7598

2720.514.513.51326.515.510415.5769918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسٌن بكرى اشرؾ محمود7599

27151042.56.51068.595.55.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةاحمد ابوزٌد اكرم محمود7600

26.522.51812.51123.510100.515.57.559918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةأحمد محمود عصمت محمود7601

1718710142410761075.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمود شاذلى محمد محمود7602

3018.512.514.514.52914104157.559918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةصالح محمد محمود محمد محمود7603

2015.57.569151169106.54.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد محمود مصطفى محمود7604

2823.511910191495.512759918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعطا على احمد مصطفى7605

14.52016.56.55.51215.578.5155.599918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةابراهٌم ابوزٌد على مصطفى7606

24251810.510.52118.5106.5165.589918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعبدالفضٌل صاوى محمد ٌوسؾ7607

2016.5186.510.5171687.512.588.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةتوفٌق حماده عبدالناصر اسراء7608

25.519.51813.51427.517.51081078.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسن محمد سٌد اشرقت7609

38302014.51529.519.513714.5799918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةاحمد سٌد عمر امنٌه7610

21.515196.539.512771086.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةشحات عطٌه محمد امٌره7611

171618.551.56.514.572.510569918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحجازى سٌد برنس اٌمان7612

38302014.514.5292013715.578.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةرجب سعد أحمد أسماء7613

32.5262013.51528.520127127.599918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةهاشم مرتضى هشام أمٌرة7614

35.5302014.513.52820133.518799918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةالرحمن عبد مصطفى أحمد آٌة7615

173.514.53.50.545.544.511.5539918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةصدٌق محمد العزٌز عبد بهاء آٌه7616

26.525201413.527.52011910799918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةزٌد أبو راشد محمد راشد بانسٌه7617

36.5292014.513.52820133.514799918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةكبٌر احمد حمدى بتول7618

33.527.518121426151201466.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةأحمد عبٌد حسٌن بسملة7619

3729201412.526.520132.51999.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعلى ٌوسؾ حسن تبارك7620

36302014.513.528201341989.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةاحمد سٌد محمد محمد احمد جنا7621

4030201515302014015.57.56.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسن احمد حمدى جنى7622

35.52416.511.51122.517.5116188.56.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسن الدٌن كمال أحمد حبٌبه7623

3830201515302013815.58.5109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد عبدالوهاب محمد حبٌبه7624



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

3623.513.51315281811915.55.56.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةزاكرٌن كامل مصطفى حبٌبه7625

4030201515302014015869918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةالكرٌم عبد اللطٌؾ عبد ٌاسر حبٌبه7626

34.51910.57.510.518179915.5679918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةاحمد ابوزٌد اكرم حنٌن7627

36.5301815153019133.5176.57.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةابراهٌم مبارك نصر حنٌن7628

25211010.5919.517.593105.559918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد فاروق ٌاسر حنٌن7629

35.5282014152919.5132176.59.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةابراهٌم على مصطفى دعاء7630

21.520108.511.5201081.512.583.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسٌن عبدالراضى محمد رحمه7631

غغغغغغ0غ0غغغغغالقصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةالصؽٌر احمد محمود رحمه7632

2515.51065.511.51577106.55.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد مصطفى محمد رضوى7633

39302013.514.5281913610.56.59.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعلى سٌد محمد رؼد7634

4030201515302014018.57.599918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةأحمد عٌد أحمد رنا7635

4030201515302014015.57.59.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةبخٌت تمام مؤمن روان7636

3220109.51423.515100.517.56.56.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد رمضان ناصر روان7637

25.529179.511.52111.51041579.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد احمد انصارى رٌهام7638

30.5271410.51121.514.5107.514.56.5109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةإبراهٌم أحمد خالد رٌهام7639

23.52313.579.516.512.589155.5109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمود ابوالحجاج احمد ساره7640

34291610.512.52313.5115.5166109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمصطفى محمود اشرؾ ساره7641

32281311.51324.516113.513.56109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةأحمد محمود أحمد ساره7642

3829.52014.513.52819.5135146.5109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةابراهٌم القادر عبد احمد سجى7643

36.5301913.514.52818.513216.57109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعلى ابراهٌم حماده سلمى7644

40302014.514.52920139187109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسن محمد سٌد سلمى7645

24.52912.5510151091177.5109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد سٌد محمد سندس7646

37.52919.513.51528.517.513212.56.5109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةٌحٌى محمد احمد سهٌلة7647

37.5302014152920136.51469.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةطه حسن محمد شذى7648

3428181314271712413.55.5109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةالمنعم عبد منصور اٌهاب شهد7649

2924161414.528.518115.5135109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةالرحٌم عبد سٌد الرحٌم عبد شهد7650

34.53018.513152818129155109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةٌوسؾ الطٌرى سعدى محمد شهد7651

1729.512.54595.573.515779918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسٌن موسى شعبان شٌماء7652

35.52919.514.51529.519132.517.56.5109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمصطفى ٌوسؾ احمد شحات ضحى7653

372918.514.512.52715126.5187.57.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةموسى سعٌد عابدٌن عبٌر7654

31281513.51528.519121.514679918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمود شعبان منتصر الزهراء فاطمه7655

332118.51311.524.51911613769918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد حسن عبدالفتاح فاطمه7656

1010245.59.51041.57559918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعلى عبدالراضى سعٌد فرحه7657

22.516.51045.59.510.569145.559918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمهلل احمد محمد فرحه7658

29.5176.51110211084127.55.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةامٌن محمد مصطفى مرام7659

3528.51915153019.513217.58109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعمر احمد خالد مرٌم7660
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403020151530201402089.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمفٌد خٌرى سامح مرٌم7661

3122.516.514.51428.516.511512.57.579918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةأحمد سٌد حارس الباري عبد مرٌم7662

27.5231110.51020.51294165.579918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسٌن هللا عبد على مرٌم7663

1722.551.55.571061.51265.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةاسماعٌل حمٌد محمد مرٌم7664

322715101323171141485.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةشحات رمضان محمد مرٌم7665

35302014.513.52820133136.579918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةاحمد الموجود عبد محمد مرٌم7666

322619.514.51529.519126168.579918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد الحسٌنى بكر أبو ملك7667

2015.541346.55086.55.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةشاذلى محمد جابر ملك7668

38291915153019.5135.516879918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمرتضى محمد شاذلى ملك7669

30.520.518.513.512.52618113.5176.58.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةالفتاح عبد سلٌم الفتاح عبد ملك7670

35.52717.515142917.5126.5196.589918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد على عرفة ملك7671

272116.51361910.59416.577.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةرٌاالت ابو خلٌل على ملك7672

2617.513.58.56.51511.583.512.57.579918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةجاد عبدالكرٌم على ملك7673

2022.5128.5311.55718.55.559918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةقدرى أحمد عمرو ملك7674

30.52617.51513.528.519121.5115.559918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةسالم أحمد محمد ملك7675

241915.514142815101.5136.57.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةاحمد محمد محمد ملك7676

38292015153020137198.5109918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةاحمد رجب مهنا ملك7677

3830201515302013818.578.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةالحمد ابو محمد ولٌد ملك7678

32.52516.514.511.52617117177.579918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحسٌن حمدان ابراهٌم منة7679

3430191513.528.517.51291478.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةبشٌر مطفى شاذلى هللا منة7680

20181511.51021.511.58610679918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةحمزة عٌد بركات منة7681

382819.514.51529.519.5134.51375.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعقل بكرى منتصر هللا منه7682

35302015153020135167.589918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةالحمد ابو محمد ولٌد هللا منه7683

33.52318.51512.527.517119.514.5789918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعلى بكر ابو محمود منه7684

38.5302015153019.51381888.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةاحمد عثمان محمود موده7685

38.5292015153020137.5196.589918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةسٌد عبدالوهاب محمود مى7686

3830201515302013818.57.58.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةؼبلاير ابراهٌم فرنسٌس اٌمن مٌروال7687

36261814152917.5126.5135.589918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمود محمد مصطفى نانسى7688

289.513.511.51021.515.5881565.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةشحات فاروق اٌمن ندى7689

37.52919.515153019.5135.5156.599918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعلى متولى حجاج نور7690

37.523.519.512.513.52619125.51375.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةجابر سعٌد ممدوح نوران7691

241567.5815.51070.51066.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد الشاذلى ابوالحسن نوره7692

3326.51714142814.511912.576.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةٌسن هللا عبد على نورهان7693

373019.514.51529.519135146.57.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد احمد محمود نورهان7694

2615.515.542.56.51073.51373.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةعثمان عثمان هانى نورهان7695

32.528.515.5691512.5104146.559918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةفندى دسوقى عبدهللا نورٌن7696
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3829191315281913316.57.599918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةاحمد امٌن سٌد هاجر7697

3828.51914.51529.5191341788.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد احمد ٌوسؾ هاجر7698

2715118.56.5151078106.559918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةصابرمرسال عبدالاله اشرؾ وفاء7699

37.5302014.51529.520137158.57.59918القصٌراالعدادٌة الزهراء فاطمةمحمد شحات سعٌد ٌاسمٌن7700

383019.515142919.5136157910102020.517.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولاحمد ابراهٌم احمد ابراهٌم7701

40302013.51528.518.513715.5791010202320القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولمنصور محمد مجدى احمد7702

39.5301915153019137.5157810102017.517.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولخلٌل عبده محمد احمد7703

35251110.54.51515.5101.514571010201313.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولتوفٌق احمد ٌاسر احمد7704

383019.515142919.513619.57.591010202320القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولالخٌر ابو سعد زكرٌا جون7705

40302015153019.5139.51878.51010202520القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولجرجس عدلى ماجد ستٌفٌن7706

3229.516.51011211511414.575.510102013.515القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولمحمد احمد فوزى عبدالرحمن7707

33301911.51425.516123.5176.57.51010201615القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولموسى صالح محمد عبدالرحمن7708

35.52917.514.51529.520131.511781010202016القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولحنا ماهر ابراهٌم كٌرلس7709

36301915142919.5133.5146.56.510102022.519.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولاحمد احمد عالء محمد7710

33.525147.57.51510.598126.5610102012.515.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولمحمد جادالرب محمود محمد7711

35.5301914.51327.51913115.5791010202218.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولجبرائٌل خمٌس كمال مدحت7712

2226.510.57.51219.51088.51178.51010201313.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولحمزة عٌد امبارك معاذ7713

292613.510122211.5102166.58.51010201315.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولحنا محب تامر مٌنا7714

3930201515302013919.57.51010102023.520القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولحامد الدٌن جمال احمد ٌوسؾ7715

403018.515153020138.514.56.551010202114القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولتكرونى فخرى محمد ٌوسؾ7716

33.528.510.514.512.52715114.511.57.55.510102014.515القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولعبدالرحمن محمود محمد اسراء7717

38.5302015153019137.5208.5101010202320القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولعٌسى شاكر زكرٌا افرونٌا7718

3125.51069157.58912.56.52.51010201410.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولاحمد السالم عبد احمد حبٌبة7719

38.530191513.528.520136127.58.510102022.520القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولٌوسؾ احمد ٌوسؾ حبٌبة7720

40302015153019.5139.517.588.510102020.519.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولاحمد راشد عبدالحمٌد رزان7721

393019.515153020138.513.5781010202217القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولعاٌش مبارك احمد رٌم7722

38.528.518.514132718130.5158101010202219القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولمحمد محمود كارم سارة7723

3229.517.51413.527.519.512617.56.591010201819القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولزٌدان فرٌد سعد عال7724

3930191414.528.519135.516771010202019القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولهللا عوض فاروق مدحت مارٌنا7725

403019.51513.528.51913718.57710102020.518.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولحسن السمٌع عبد محمود مرٌم7726

402919.51513.528.52013713.57.51010102023.519.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولعباس هللا عبد محمد منه7727

37302014.51529.519135.517.579.51010202519.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولاحمد محمود حسن مهره7728

3529.51413.51124.513.5116.5156.5610102015.514.5القصٌرللؽات االعدادٌة الرسمٌة القصٌر فصولٌسن محمد سارى همس7729

402718.515153020135.514799919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول القال موسى ابراهٌم محمد ابراهٌم7730

4026181514.529.517.513114.56.59.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول منقرٌوس مترى منقرٌوس رومانى بٌشوى7731

403017.515153020137.516.56.5109919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول عٌد أحمد سعٌد عمرو سعٌد7732
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403019.515153020139.5188109919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول على الرحمن عبد احمد سٌؾ7733

32.52515.58.59.51817.5108.5136.59.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول سعدى مصطفى محمود عبدالرحمن7734

3828.519.514.513.5281913315.56.599919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول على عبدهللا احمد عبدهللا7735

393019.515153019.513817.57.59.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول محمد على محمد على7736

393019.51514.529.519.5137.517.569.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول اسماعٌل على صابر عمر7737

393019.515153020138.517.57.5109919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول احمد محمد على محمد عمر7738

363019.515153019.513514.5779919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول ابراهٌم محمد ابراهٌم فارس7739

3930201515302013917.579.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول هللا عبد عطٌه القادر عبد مروان7740

39272015142918.5133.5187109919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول محمد الؽنى عبد محمود مصعب7741

382819.515142919133.5157.5109919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول عوض حنٌن هللا حسب مالك7742

393019.515153020138.52089.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول على حداد كامل ٌاسر الدٌن نور7743

383019.51514.529.52013717.56.59.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول بسطاوى محمود محمد ٌوسؾ7744

39302015153020139207.599919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول محمد ابراهٌم احمد امٌرة7745

40302015153020140208.58.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول احمد على طارق حبٌبة7746

38302014.51529.520137.5208.599919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول حسٌن الرازق عبد عصام خلود7747

38302015153020138208.58.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول حسن محمد حسام رٌم7748

3930201514.529.520138.5208.589919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول عبده خلٌل جمٌل سلسبٌل7749

38302013112419.5131.518.578.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول الدٌن سعد احمد نور شهد7750

37.5272010.513.52420128.5197.589919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول ابراهٌم محمد اشرؾ شٌماء7751

35.5292015153019.5134206.58.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول حسن صدٌق محمد عبدالسالم فاطمة7752

3628201513.528.519.5132197.57.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول احمد عبدالرحمن صبري مروة7753

393020151530201392088.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول هللا عبد محمد سالم مرٌم7754

38302013.513.52720135208.58.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول احمد ابراهٌم الرشٌدى احمد ملك7755

37.5292014152920135.5186.599919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول حسن صدٌق محمد عبدالسالم ملك7756

363020151530201362088.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول الحصرى البندارى محمد ٌاسر ملك7757

37302014.51226.519132.5197.589919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول عبدالاله ابوالمجد عبدالاله مٌار7758

3830201514.529.520137.520899919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول محمد إسماعٌل عبدهللا عراقى ندى7759

37302015153020137207.58.59919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول جاٌد مختار حسن محمد ندى7760

272819.511142518117.515.58.589919علم مرسىاعدادى برهان ال فصول عثمان احمد السٌد ٌاسمٌن7761

30.523201314.527.5181191659.58818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولعبدهللا سعد عبدالعزٌز احمد7762

3630201514.529.519.51351559.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولاللب أبو جمعه اٌمن اسالم7763

30222014.514.529191201658.58818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولرزوق محمود محمد باسم7764

202218.512142619105.5155.598818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولجمعة محمود حسن عبدهللا7765

272218.513.514.52816.5112162.59.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولعبدالمولى سعد مصطفى عبدهللا7766

272419.513.51326.518.5115.51658.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولمرٌد سعد سعدهللا محمد عثمان7767

29222013.51528.519118.517589919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولبركه صالح سالم عالء7768
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26.52319.513.514.5281811516598818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولالجٌد عبد عبدالقادر هللا فرج على7769

282317.514132719114.515598818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولحسن القادر عبد احمد فهد7770

29242014.513.52817.5118.51659.58818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولسعٌد على جامع كرٌم7771

282320141529191191659.58818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولمحمد الباسط عبد حسٌن محمد7772

38.5302015153019.513817.55.59.591019علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولأبوحمر محمد محمود سعٌد مروان7773

30242013152818.5120.51658.510919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولحامد حمزاوى هشام مصطفى7774

32232012.514.52718.5120.51655.58818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولمحمد الباسط عبد حسٌن منصور7775

29.5232014.51529.517.5119.51659.58818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولجمعه احمد على نصر7776

2021.519.513.51225.517103.515599819علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولسعد على احمدانى وائل7777

29232014.514.52917.5118.51659.58818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولعلى محمد حسن ٌوسؾ7778

2523191413271510916599818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولهللا عوض عبدالقادر حسٌن ٌوسؾ7779

9919غغغ0غ0غغغغغعلم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولعرفه محمد مرسى محمد اسماء7780

23.5221913.51326.517.5108.514598919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولعبدالمولى سعد محمد اكرام7781

272319.51513.528.518.5116.51358.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولانفعٌن عبدالعاطى حسن اٌه7782

27232014.514.52918.5117.51659.58919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولساعد صالح عٌسى حنان7783

332718.514.514.52919126.515.557.59819علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولاحمد مصطفى عبدهللا شهد7784

2823201514.529.516116.515.558.58818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولعبدالمولى سعد مصطفى مرٌم7785

31232014.51226.519119.514.557.58818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولجمعه احمد على منصوره7786

21232014.51428.518.511114.5589918علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولعبدالعزٌز سعد عبدالقادر منى7787

39292015142919.5136.519588917علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولاحمد عربى جمال احمد ابوالحسن7788

38.5302014.514.52919136.5195.589917علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولسٌد عبده جمعة احمد7789

35271814.514.52917.5126.517.5688919علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولسعد محمد الرحمن عبد احمد7790

39301914.514.52918135196.589918علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولاحمد احمد محمود احمد7791

3529181514.529.517.512919788919علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولنصر هللا عبد ابراهٌم حسٌن7792

38292014.514.52917.5133.5187.58101017علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولمحمد ابراهٌم محمد زٌاد7793

332916.513.514.52817.5124195.588918علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولساعد هللا عوض القادر عبد صالح7794

3928.51914.514.52918.5134196.588917علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولحوٌو ابو خلٌل سٌد الرحمن عبد7795

38.5291914.514.52917.513319688918علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولحسن عبٌد عادل عمر7796

313017.51413.527.517.5123.512.5688917علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصوللوقا ماهر باسم مارٌو7797

37282014.514.52917.5131.517.5588916علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولابراهٌم محمد ابراهٌم محمد7798

39302014.514.5291813619688917علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولعلى الطٌرى سعدى جالل محمد7799

372920141428181321968101019علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولفضٌل حسٌن جمعه محمد7800

31.5291714.514.52917.512418588918علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولمحمد على الحمٌد عبد محمد7801

373019.514.514.52917.513318588917علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولمحمود على محمود مصطفى7802

383019.514.514.52917.51341978.58916علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولاحمد محمد الخالق عبد ٌوسؾ7803

312817.514.514.52916.5122196.58.510919علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولاحمد حسٌن جامع بسمه7804
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382919.514.51428.518.5133.5197.58.58917علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولمحمد احمد الحسن ابو ساره7805

373019.514.514.52917.5133195.58.5101019علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولهللا عبد سعٌد حسٌن سعدٌه7806

393019.514.514.52917.513518.568.5101019علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولسعد محمود حسن سمٌة7807

32.5291814.514.52917125.5195.58.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولسالم هللا عوض بركة على شادٌة7808

383017.514.514.52917.51321859101019علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولهللا عوض بركه سعد عابده7809

383018.514.514.52917.5133195.58.5101019علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولعلى العاطى عبد حسن عٌده7810

35.53016.514.514.52917.5128.5195.58.510919علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولسعد علً محمد فاطمه7811

352917.514.51428.517.5127.5195.58.510919علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولمحمد علً سعٌد مالك7812ً

35281714.514.52916.5125.5195.58.5101019علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولعبدالمالك نصر محمد مرٌم7813

38302014.514.529191362068.58918علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولمحمود السٌد محمود ملك7814

38292014.513.52817.5132.5206.598917علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولحمزه احمد ٌوسؾ ملك7815

33282014.514.52917.5127.5196.598918علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولاسماعٌل حمدى احمد مها7816

282116.510.512.52312.510115.557.591019علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة برانٌس صالح الشٌخ فصولمحمد سعٌد حسن طه7817

292116.511.513.52512.510417.5568918علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة برانٌس صالح الشٌخ فصولسعد رضوان عبدالعزٌز محمد7818

33.519.516.512.51325.512.5107.516.558.591019علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة برانٌس صالح الشٌخ فصولاحمد عبدالصالح على هانى7819

322216.512.51426.512.5109.517.558.591019علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة برانٌس صالح الشٌخ فصولناصرعمار أودٌر محمد ٌسٌن7820

352216.51314.527.512.5113.517.558.591019علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة برانٌس صالح الشٌخ فصولرضوان كرار حسٌن اٌمان7821

202016.5614201086.515.5558918علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة برانٌس صالح الشٌخ فصولحسٌن على محمود نسمه7822

342216.51213.525.512.5110.517.5588918علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة برانٌس صالح الشٌخ فصولسالمة نصٌر عٌسى هدى7823

38302015142918.5135.51858.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولالعنٌن ابو السٌد احمد محمد عمرو احمد7824

34291812122418.5123.5145.57.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولسعد رضا سعد على اسالم7825

242718129.521.517107.5115810918علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولمحمود منصور حسن امام7826

29.5291812.59.52218116.51258.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولحسن عٌسً ناصر أحمد7827

11.52817128.520.518951237.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولجامع آدم صبار جامع7828

2928.51812.59.52217.51151458.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولحسٌن سعٌد محمد زٌاد7829

3028191210.522.518.511814589815علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولهللا سعد حسن محمود صالح7830

35292013.511.52518.5127.516.568.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولعرابى سلٌم عرابى الرحمن عبد7831

38302012.511.52418.5130.516.55.58.510918علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولمحمد عثمان محمد هللا عبد7832

29291812.51022.518116.5155.589818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولجمعة ساعد عبدهللا عبدالرحمن7833

32.5262012.51224.52012317.568.510918علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولشطا السعٌد نجٌب محمد عبدالمعبود7834

31.52317.512122419.5115.51468.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولعبدهللا عٌد محمد على7835

34272012102219.5122.51568.5101020علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولالكرٌم فرج هللا جمٌل على عمر7836

31.52517119.520.519113145.58.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولعلى محمد سعٌد عٌسى كرم7837

32.5221811.510.52219113.5105.58.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولحسٌن محمد سعد محمد7838

29.5242011.510.52219114.51268.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولحسٌن محمد على محمد7839

28252013.510.52419.5116.516.56.58.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولعلى محمد سعد عٌد موسى7840
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23.526201410.524.5191131468.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولعلى محمد سعٌد عٌسى هانى7841

3425201513.528.518.512616.568.5101020علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولخلٌل طه زوط احمد ٌوسؾ7842

30.5252013122519119.5155.58.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولسعد على جمعة اسراء7843

31.5262012.51224.518.5120.51468.510818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولعجب منصور سعد اسماء7844

30222012122415111135.58.510818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولعبدالقادر سعٌد على اكرام7845

30.5252013.511.52519.5120145.58.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولعامر الباب على امنه7846

30.5232010.51121.517112155.58.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولجمعة سعٌد عٌد انتصار7847

2624191211231911114579818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولحسن محمود ناصر اٌمان7848

34262014.51226.520126.5186.58.510918علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولحسن حسٌن محمود أسماء7849

301717.510.59.52017101.5125.58.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولمحمد سعد حسن أمنه7850

32.5262013.510.52419.5122197.58.5101020علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولسعد سالم عٌد حامده7851

382720151227201321978.5101020علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولمحمد السالم عبد عادل حنٌن7852

27.52718.51512.527.519.5120186.58.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولسعد الصالح عبد على خدٌجة7853

31.52719.51110.521.518117.511679818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولهللا سعد حسن محمود سلٌمة7854

32.5282015122719.512716.568.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولعرابى سلٌم المنعم عبد سما7855

31.5212099.518.518.5109.5115.58.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولجامع سعد ناصر سمٌه7856

29.523201110.521.519113145.589818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولالسٌد ٌوسؾ صالح سٌدة7857

31.523201011.521.518.5114.516.5689818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولعجب عبدهللا على شٌماء7858

3226201212241912117.55.58.5101020علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولعبدالمنعم محمود راضى محمد ضحى7859

29.52119.51110.521.517.51091158.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولحسٌن سعٌد محمد عٌدة7860

32.526201210.522.5191201458.510818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولعلى محمد سعٌد على فاطمة7861

33.524201210.522.5191191458.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولجمعة ساعد هللا فرج فرح7862

332819.51210.522.518.5121.514589818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولجمعة ساعد هللا عوض كرٌمة7863

32.52219.510.51020.518112.51258.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولمحمد سعد حسن مرٌم7864

3327201210.522.519121.513.558.59818علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولحسن محمود على مرٌم7865

32.5232012.510.52317.5116145.58.510920علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولمحمد ناصر عٌسى منى7866

30.52219.591019181091458.59820علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولعلى عٌد أحمدانى نورة7867

211716.51110.521.5118716.525.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولالطاهر على بؽدادى ابراهٌم7868

4029201515302013917.55.599919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولمحمد عواض حسٌن احمد7869

35.52719.51515301612817.5589919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولمحمد احمد عصام احمد7870

36.52619.515153016.5128.516.558.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولمحمد سٌد على اسماعٌل7871

31.52419.51413.527.516118.516.5699919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولمحمد على سٌد الخرافى7872

111617.510.511.5221278.57339919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولمحمد الصمد عبد الباسط عبد حسٌن7873

35.52719.515153018.5130.516.558.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولشلبى العال ابو السعٌد العال ابو سعٌد7874

30252012.51527.516118.516.5589919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولهللا عبد احمد الحسٌن هللا عبد7875

16.5912.51311.524.51577.51159.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولابراهٌم احمد ٌاسر هللا عبد7876
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33.525.51714.51529.516121.517.55109919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولاحمد عبدالرسول عاطؾ عمر7877

26.519151114.525.51510114.557.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولأحمد عبدالرحمن حسن فراج7878

201713.510.51323.514.588.515.558.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولاحمد حسن فراج فهد7879

202015107171486111.56.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولحسٌن سعٌد حسن كرٌم7880

202113.510.5616.5138414.5569919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولعلى سعد عبدهللا كرٌم7881

201917101525149515.528.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولمحمد عٌد الحسن ابو محمد7882

23.52416.51314.527.516107.516.558.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولعلى محمد حسٌن محمد7883

112714.5912.521.5148811.559.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولمحمد مصطفى شاذلى محمد7884

21.52413.511.51526.51499.515.558.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولاسماعٌل خٌرى طلعت محمد7885

2424147.58.516129013.566.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولحسن محمد حسن عابدٌن محمد7886

38.53019.515153020138196.59.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولجابر محمد مصطفى محمد7887

22.51713810.518.516.587.515.5599919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولجمعة عبدالمولى حسن محمود7888

292514.51414.528.51311012.567.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولعثمان العظٌم عبد ابوبكر مروان7889

27.52815.51213251511112.557.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولعٌد رٌان مصطفى مروان7890

32.528181414.528.51812518789919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولماضى حسانٌن محمد اشرؾ مصطفى7891

32.5291715153017.51261779.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولمحمد عطٌة هانى معاذ7892

25291613.51528.517.511614.56.599919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولعلى المجد ابو محمود مؤمن7893

2119169142315941765.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولأحمد عبدالرحمن صبرى هٌثم7894

27261414.51428.516111.518599919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولحسن حسٌن محمد ٌاسٌن7895

36.5301915153020135.5186.59.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولقوطه محمد ٌحٌى حاتم ٌحٌى7896

26.52814.511.51324.516.51101967.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولحسٌن رشٌدى محمد ٌحٌى7897

363019.515153019.513517.5899919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولفرحات العزٌز عبد احمد ٌوسؾ7898

26.5291515142918117.5196.57.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولعلى الطٌب الحفٌظ عبد محمد ٌوسؾ7899

3730171515301813220789919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولاحمد محمود محمد ٌوسؾ7900

36301913.51528.517130.5175.599919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولحسٌن فتحى ممدوح ٌوسؾ7901

33.52618.513.511.5251712014789919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولسالم مصطفى سالم امانى7902

1425.513.54.511.516158415.558.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولعلى سعٌد عٌد جامعة7903

39.529.52014.51529.520138.5197.599919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولهللا سعد القادر عبد ممدوح جهاد7904

4030201315282013817.56.559919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولاحمد رمضان جمال جودى7905

3929.52015153019.513817.56.599919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولاحمد مصطفى هانى حنٌن7906

40302015153020140197.599919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولالسٌد محمود السٌد محمود خدٌجة7907

1122.51061.57.511.562.514.579.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولمنصور حسٌن عٌسى دعاء7908

624.50004.5176559919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولجمعه المولى عبد على دٌنا7909

4028.52014.51529.519.5137.5196.599919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولحسن جامع احمد رحمه7910

4029.5201514.529.518.5137.5187.58.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولالرازق عبد عزٌز راٌد رشا7911

40302015153020140197.599919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولمحمدالطٌب اللطٌؾ عبد احمد زٌنب7912
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415.52.547.511.51043.51559919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولناصر جمعه حسٌن سلمى7913

22.520.51512.514.5271510011799919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولعلى صابر عصام مرٌم7914

920.513.587.515.51068.515.56.589919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولالخٌر عبد رزق جامع منه7915

2125.516.513.51427.515.510617.55.599919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولحسن حسٌن محمد موده7916

31.527.515.513.514.52816118.51678.59919علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولالعاطى عبد عٌسى حسٌن نرمٌن7917

31291212.514.5271411317.56.56.5101020شالتٌــناالساسى للتعلٌم الشاذلى سعد الفرٌق فصول احمد محمد عبدالموجود عمر7918

21231011.513.52512.591.512.556.591020شالتٌــناالساسى للتعلٌم الشاذلى سعد الفرٌق فصول محمود خلٌفة محمد عٌسى7919

282512.51314.527.512.5105.514.55.56.510919شالتٌــناالساسى للتعلٌم الشاذلى سعد الفرٌق فصول محمود صالح حسٌن هٌثم7920

29.5271113142712106.513779919شالتٌــناالساسى للتعلٌم الشاذلى سعد الفرٌق فصول مصطفى عٌد محمد اٌمان7921

29.5271313142712.510913.567101019شالتٌــناالساسى للتعلٌم الشاذلى سعد الفرٌق فصول جمعة احمد عٌسى سعدٌة7922

30.53013.51314.527.512.511415.56691019شالتٌــناالساسى للتعلٌم الشاذلى سعد الفرٌق فصول محمد صالح شاذلى فاطمة7923

26.52811.512.514.52712.5105.514.567101020شالتٌــناالساسى للتعلٌم الشاذلى سعد الفرٌق فصول محمود صالح حسن نورهان7924

33.528151314.527.513.5117.51466.510920شالتٌــناالساسى للتعلٌم الشاذلى سعد الفرٌق فصول عواد احمد محمد هدى7925

29.529141211.523.517113155.58.58918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول احمد محمد عوض ادرٌس7926

3021.515129.521.516.5104.512.5589918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول حسٌن محمد مصطفى إبراهٌم7927

271910.511102116.5941528.58918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول سعٌد حسن محمد حسن7928

313017.511.510.52217117.518.5598919شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول نور سامً أحمد حمزة7929

10151.54.51.561648.516.556.59919شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول عامر على محمود ساعد7930

26.522141210.522.516.5101.517.5598918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول مسعد على القادر عبد سالم سعٌد7931

24.52312.511.5819.516.5961358.59918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول علٌوى حسن هللا عبد على سلٌم7932

22.520.510.5129.521.516.591.51558.58918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول الرحمن عبد محمد ناصر صالح7933

33.5301912112317122.5195108918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول حسن محمد عبٌد نصر فارس7934

29.52313.51211231610518589919شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول محمود سعٌد جمعه كرٌم7935

33231412921161071859.59918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول محمد كرار حسٌن محمد7936

3030161292116.5113.5195.59.58918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول الكرٌم عبد هللا عبد سعد محمد7937

29.529.516.512112316.51151959.58918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول العاطى عبد أٌوب شاذلى محمد7938

31.53016.5129.521.516.51161559.59918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول محمد لطفى صابر محمد7939

27.52712.511.510.52216.5105.51458.58918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول حسن حراجً اسماعٌل معاذ7940

252214.511.58.5201697.515.558.59919شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول حسن عبدهللا على منصور7941

33292014142817.5127.51969.59919شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول سٌد حسن ابراهٌم ٌوسؾ7942

29.52716.512.51325.517.51161658.58918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول احمد محمد احمد ٌوسؾ7943

3029201513.528.518125.5195.59.58918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول محمود ابراهٌم ضاحى ابتسام7944

28291813122517.5117.51977.59918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول على حسن محمد امٌنة7945

29291813.512.526181201978.58819شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول سعٌد نصٌر ساعد محمد جامعه7946

312818.513.512.52617.5121186.599918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول جابر ابو محمود امبارك مصطفى جنات7947

28291813.512.52617.5118.5196.599918شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول محمد عٌسى حسٌن على حنان7948
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28291813.512.52617.5118.517.56.598819شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول بٌن صالح حسٌن زٌنب7949

27.52817.513.512.52617.5116.519698818شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول بٌن صالح عثمان لٌلى7950

222115.514.51125.51710115.558.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى ابراهٌم شوقى ابراهٌم7951

201912.58.5917.512.581.51352.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى محمد ادم عٌسى ابراهٌم7952

13196.588.516.54.559.510.55291018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحماد النبى جار آدم احمد7953

23.52816.51314.527.519.511514.55991018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد سٌد خالد احمد7954

272916.51314.527.518.5118.51459.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمبارك على رمضان احمد7955

519.5108.511.520660.510.55391018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءشرٌؾ محمد عبدالرحٌم احمد7956

15.51912.511.59.52110.578.5125491018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد حسٌن عثمان احمد7957

2929191413.527.517.512216.56.59.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءفضل الحبشى محمد فضل احمد7958

202112121325149214.55891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءدروٌش ابراهٌم ابراهٌم محمد احمد7959

20211411.51324.51695.515.56991018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءامٌن على العظٌم عبد محمد احمد7960

20211311.51425.51493.514.56.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمود القادر عبد محمود احمد7961

20231313.51427.514.5981568.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءبؽدادى الزمان بدر السٌد ادم7962

2018.511.512.5921.51384.51353.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالمرٌد عبد مؽٌربى محمد اسالم7963

152112.51010.520.5107910.53291018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد الحسن حسن االمٌن7964

29.52919.51414.528.517123.517.55.5991018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد حسٌن محمد الحسن7965

352816.515153017.5127196991018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءبشٌر الطٌب محمد الطٌب7966

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد شرٌؾ حسٌن امٌر7967

141711.53.512.5161068.5135.5391018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءرشاد سٌد محمد حسن أدم7968

30.5301513.51427.51912215.556.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءشحات حمزة محمود باسم7969

67117.512.520145865191018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى عٌسى شرٌؾ محمد بركات7970

32.527181414.528.519.5125.51858.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد جمعه مصطفى بسام7971

20.52615.51314.527.514103.515.562.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءبالل عٌسى عمر بشٌر7972

29271414152918.5117.5175891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمود محمد المولى جاد بهاء7973

31.5301614.51529.516.5123.51451091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد منصور محمد جاسر7974

212712.59.513.52313.597135591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد ناصر محمد جامع7975

14.521148.511.5201079.5103.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالنبى جار حسن عٌسى جعفر7976

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاوكٌر عثمان طاهر حامد7977

162110871512746.55.52.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد شرٌؾ حسن الحسن حسن7978

20261212.51426.514.59910.55691018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعٌسى لباب على حسن7979

662.540.54.57.526.5221.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحمد على محمد ناصر حسن7980

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءجمعه الحسن لباب حسٌن7981

10.5157.57.510.51875865491018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى حسٌن عثمان محمود حسٌن7982

202314.511.5920.5139145591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد محمد على حمد7983

6197961510.557.50.557.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد بالل عٌسى عمر حمد7984
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279.51090.59.546052491018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعٌسى الطاهر احمد خالد7985

518.510.58.5715.57.5576.52.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحمد نور محمد نصر رضا7986

36.53018.51515302013515.567.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعرابى احمد فتحى محمد زٌاد7987

2018115.55.5111373105.5891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالحلٌم عبد محمد محمود احمد سعٌد7988

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالقادر عبد هللا عبد حسنوب سعٌد7989

17.524.56.5711.518.517.584.57.51.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسٌن ادم الدٌن شرؾ الدٌن سٌؾ7990

313014.512.513.52620121.511.557.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى حسن محمد الدٌن سٌؾ7991

202011.511.58.52012.584115691018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسٌن ادم الدٌن سٌؾ شرؾ7992

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسن على عٌسى سالم صالح7993

243016.513152818.511713.56.5891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالرشٌدى احمد حامد طارق7994

1116126.54.51112625.53491018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهداب عثمان عٌسى طاهر7995

419109.56.516105921791018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحمد على عٌسى طاهر7996

313018.511.514.52615.5121145891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهللا عبد احمد حسٌن طه7997

28211813142713.5107.5165891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمصطفى جابر اشرؾ الرحمن عبد7998

25.52016.51111.522.5589.512.557.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءبركه احمد حسن الرحمن عبد7999

2519177.51219.51090.5125791018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد محمود امبارك شعبان الرحمن عبد8000

28.5151212.51022.512.590.5125891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالحسن هساى محمد طاهر الرحمن عبد8001

31.5201611102113.510215.55.5891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد شحات عبده الرحمن عبد8002

2015107.5916.511.57316.557.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى العظٌم عبد محمد الرحمن عبد8003

30911.59.51322.5108314.55791018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءابراهٌم فضلول مٌزار هالل الرحمن عبد8004

27.511117.51017.512791256.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءبدرى عطٌتو الطاهر نصر هللا عبد8005

141.510116171052.542.56.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسٌن عثمان على عثمان8006

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعواٌس احمد عٌسى عثمان8007

13196.564.510.55.554.502391018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسن عثمان لباب عثمان8008

271510.5117.518.511821356.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد حسٌن على حسٌن على8009

3423.51812.51123.513.5112.516.55891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالباسط عبد محمد درٌس على8010

1712.537.510.51041105591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءشقرون محمد على عابد على8011

26.51616.578.515.513.588155.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالمجٌد عبد على الحمٌد عبد على8012

24.5015.56.59.516147012.53.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهللا عبد على هللا عبد على8013

14.50.5134.51216.51458.51232.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءفرح محمد عمر على8014

50.517710171655.573.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى حسٌن عثمان محمود على8015

26.522.5199.512.52217.5107.514.55.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحامد هللا راؾ سٌد ٌاسر على8016

342319.5713.520.51811510.56791018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحامد على ٌاسر على8017

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالقادر عبد سعد على طاهر محمد عواد8018

666.5257025.521091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعوض محمد ادم محمد السر تاج هللا عوض8019

1712.518.54.510.51515.578.512.55591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءكنفور عٌسى عوض عٌسى8020
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201916610.516.51586.51053.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعٌسى الحسن محمد عٌسى8021

221517.599.518.5179012.55591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءبطران عٌسى هاشم عٌسى8022

71510.51.57.59546.563.5491018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءسعد على عمر فرح8023

35.52618.57121918.5117.5186.5791018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد عبده محمد فهد8024

13.535.557123.537.57.55.5391018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءبكر ابو على حسن كرٌم8025

28.5513.53.512.516265125291018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحافظ محمد النبى عبد كرٌم8026

17.51.5121011.521.51062.5125.54.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد حسٌن محمد مالك8027

52143253.538.543.57.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد شرٌؾ ابراهٌم محمد8028

219066120.533.501.5291018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءكرار ابو حسن احمد محمد8029

272014.51210221699.5136991018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسن محمد احمد محمد8030

35231512142614.5113.516.55.58.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعبادى مراد احمد محمد8031

29.52316.511.514.5261210715.568.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسن احمد اشرؾ محمد8032

1123.510.51.532151.5491018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهمجا محمد الحسٌن محمد8033

25.5251511.51223.519.5108.5196791018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد محمد جامع محمد8034

25.526128.51220.514.598.5176.5791018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد محمود الحمٌد عبد جمال محمد8035

116.56.55.5813.5542.5421.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد حسن حامد محمد8036

28.530191114.525.518121186.59.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهللا عبد احمد حسٌن محمد8037

9.515107187.550963.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهساى محمد حامد حسٌن محمد8038

121612129.521.510.5721168.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءنصر حسن حسٌن محمد8039

202415.511.51223.513.596.5176.59.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالرحمن عبد احمد حمدى محمد8040

16.52213.511.512.52415.591.59.56.58.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءكردو خٌر محمد عٌسى خٌر محمد8041

92211.511.512.5241783.58.55891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءفرج احمد سعٌد رجب محمد8042

342215.511.513.52518114.51477.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالقادر عبد سنوسى سٌد محمد8043

2016.56.58.512.52111.575.59.53791018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسٌن محمد عمر طلعت محمد8044

26.520.516.512142618.5108137.5991018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءبربش الصمد عبد السٌد الصمد عبد محمد8045

3217141214.526.518.51081358.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءقدٌر سلٌم الدٌن عصام محمد8046

10.5181089.517.514.570.590591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد حسن على محمد8047

691018غ1039.58غغ12.57108شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءموسى حمد على محمد8048

13.51910.51011.521.51478.5557.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءكرار االمٌن محمد على محمد8049

261712.511.51122.5108817.567.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءكنفور عٌسى عوض محمد8050

2119109.511.52113.584.51007.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسن طاهر كرار محمد8051

1119105.59.51576275191018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى محمد كرار محمد8052

25.52112.51012.522.51899.510.557.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد سعٌد محمود محمد8053

251811.51011.521.513.589.51135.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحامد عٌسى محمود محمد8054

261913.511142516.51001357.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحجى مصطفى محمد سٌد منصور محمد8055

16.51712.57.51017.51679.583.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءبركه حسٌن على نافع محمد8056
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29.5281814.511.52616117.514.556.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمود محمد اشرؾ محمود8057

201812111021148514.53.58.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى احمد الناصر عبد محمود8058

322817.51313.526.516.5120.514.558.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالملٌجى اللطٌؾ عبد محمود عالء محمود8059

3224.517.51014241711516.558.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعبادى رضا محمد محمود8060

30.52417.512.513.5261511317.558.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد محمود الطٌب ابو مروان8061

2120.51310.51323.515.593.51158.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمود حسٌن حامد مروان8062

26.5241211.510.5221599.51555.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالتازى عطٌتو انور مصطفى8063

29.5271712122415112.516.55891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءقاسم هرٌدى حسٌن مصطفى8064

292814.51111.522.516110145991018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالوهاب عبد محمد حماده مصطفى8065

30.525.514.513.511.52515.511116.55891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد محمود شاذلى مصطفى8066

2226.512814221698.51358.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءابراهٌم محمد عالء مصطفى8067

411.510.53.58.512135111.554.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد حسٌن محمد مصطفى8068

3229.51413102314.511310.53.5691018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمود كامل محمود مصطفى8069

17.5116.510.51323.51270.5145491018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءكرار حامد عٌسى الدٌن نصر8070

221510481213.572.511.556.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءكرار حسن سلٌم هشام8071

23.52314613.519.51797156.5691018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاسماعٌل ٌوسؾ شعبان اسماعٌل ٌاسر8072

91018غغغ16غ0غغغ16غشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى حسن نبى محمد ٌاسر8073

23.522164141815.59513.56.57.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمود طه ابوالقاسم الملقب محمد زكرٌا ٌحٌى8074

7363101311.540.56.560.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد هللا جبر المجٌد عبد الحسن ابو ٌوسؾ8075

201515312.515.512.5784.55491018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسٌن الشاذلى خالد ٌوسؾ8076

242716.56142018105.516.568.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد القادر عبد سامح ٌوسؾ8077

2525.518.56121818.5105.516.567.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد ابراهٌم عاطؾ ٌوسؾ8078

171510.54.511.5161068.5125391018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعٌسى احمد حسٌن على ٌوسؾ8079

13.531064.510.51047651.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءنبى محمد فكٌه الحسن محمد ٌوسؾ8080

21.5157.55.512.518107210.53391018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءنور احمد محمود ٌوسؾ8081

11.5158.5691511.561.55.553.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد ابراهٌم عمر احالم8082

2317.510581311.575106.5391018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد سعد عثمان اخالص8083

4028201514.529.519.5137197.5891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمود القادر عبد حازم احمد اروى8084

29.524176142018.510917.577.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالراضى عبد محمد فتحى جبرٌل اسراء8085

14.5175.5213.515.51264.586.5491018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالزٌن عبد جمعه هللا عبد اسماء8086

262819.51514.529.518.5121.516.575.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد رمضان طارق اسٌل8087

28.523.511.511.51425.51610517.573.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءادم محمد عٌسى على اصاله8088

23187.59.51322.51485137591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد حسٌن سعٌد امل8089

29.51811912.521.514.594.5177591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعمر ادم ابراهٌم امنه8090

23.5171099.518.510.579.5147591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءامٌر حسن عثمان امنه8091

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد محمود كرار امنه8092



2م1مرٌاضٌة تربٌة2 نشاط1 نشاطحاسبفنٌةدٌنمجموععلومرٌاضٌاتهندسةجبردراساتانجلٌزىعربىاالدارةالمدرسةاالسمجلوس

2017.55.57121911.573.597591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعمر حسن محمد امنه8093

3723.51512.51325.515.5116.5197691018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهللا عبٌد محمد محمود امٌره8094

36.5271914152917.51291375.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد الساٌح قناوى رمضان اٌمان8095

36.5231914152919126.514.575.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد الدٌن علم محمد عادل اٌمان8096

29.5201410112112.597117591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءبركات اسماعٌل رمضان مختار اٌه8097

23.51810.56121813.583.5116591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسن خٌر محمد ٌاسٌن اٌه8098

77.523.511.515637.585391018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعٌسى محمود على أمٌره8099

201555.51217.51067.5106.53.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءكرار االمٌن محمد طاهر أمٌنه8100

37.5291815153018132.517.57.55.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد أحمد عبده آالء8101

29.53.5104.55.510136614.55591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهللا عبد محمد على احمد بسمه8102

36.5301912152717.5130106.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمود محمد طاهر بلقٌس8103

159126.54.51110.557.555591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءادم محمد عٌسى سٌد محمد تؽرٌد8104

20012.5549748.53.553.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسٌن عوض محمد جنه8105

22.51510.579.516.51478.5105591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهللا عبد عٌسى اوشٌك حامده8106

382819.515142918.513315.55591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسن محمد محمد حجاجى حبٌبة8107

31.5201713.514.52816.511356.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالحمٌد عبد الحمٌد عبد عاطؾ حبٌبه8108

27.52215.51214.526.516.510856.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعباس اللطٌؾ عبد محمد حبٌبه8109

39302015153018.5137.5137691018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى العلٌم عبد الكرٌم جاد رافت حسناء8110

15911.51110.521.515.572.55.53.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد عثمان طاهر حلٌمه8111

20711.59.511.52112.5726.53591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد عثمان محمد حلٌمه8112

17.577.55.505.5340.502091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالقادر عبد هللا عبد حستوب حمدٌه8113

10955.549.52.5366.53.52.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءسعد على عمر حنان8114

34261712.514.5271411815.57591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى سعٌد محمود حنٌن8115

716.5104.5913.510.557.510.56291018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحمد نور محمد ناصر حواء8116

33.5241811.59.52115111.5207591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءصابر سالم احمد خدٌجه8117

11513.598.517.57.554.511.55.5291018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهللا عبد عٌسى اوشٌك خدٌجه8118

29.5221611112212101.517.56291018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءفرح دٌن محمد حسٌن خدٌجه8119

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد هللا عبد على خدٌجه8120

4196.578151256.510.572.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعٌسى منصور على دالٌا8121

35241614122617.5118.5167.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد حسن بدرى حسٌن دنٌا8122

11.517.5117121914.573.511.56591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءدكرونى حسن محمد دنٌا8123

27.52517.510.511.52216108156.53.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد ابراهٌم عثمان رحاب8124

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسٌن حامد اركاب رقٌه8125

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسٌن محمد حامد رقٌه8126

3422169.511.5211310616.56.52.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسٌن على نور الرحمن عبد رندا8127

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعٌسى كرار محمد روان8128
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201913810.518.511.5821761.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءشٌك محمد الحسن رٌم8129

201510710.517.510.5736.56291018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالقادر عبد هللا عبد منصور سارة8130

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى احمد محمد سته8131

31.52515.512142614112176991018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد ادم طاهر سحر8132

31.52717.515132813117185991018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءؼطاس ابراهٌم محمد ابراهٌم سلمى8133

202413.514.513.52813.5991671091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالعزٌز عبد جمعه محمد سلٌمه8134

30.527171313.526.51511616.56.51091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد محمد سعٌد سما8135

1418.54.53.50.544.545.583591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمجٌد محمد حسن سمٌه8136

13.52210.510.57.518137714.558.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءنبى محمد فكٌه ادم محمد سمٌه8137

3926.517.51312.525.517125.518.581091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد على انور هٌثم سمٌه8138

202415.51411.525.513.598.510.551091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعثمان احمد الحمٌد عبد احمد شهد8139

292411.513122512.51021661091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسٌن احمد عوض على شهد8140

18.5202.54.5610.51061.513.53991018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهللا سعد محمد هللا سعد شٌماء8141

14.519678151266.510.559.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى احمد على شٌماء8142

20.5173.54.55.51055610.555.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءجامع نعٌم عٌد محمد صابره8143

29.526101210221097.515.56.57.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءابراهٌم محمد حمد صابه8144

30.5271211.51223.5121052077.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءصالح محمد على صفٌه8145

815.52.597.516.51052.5105491018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالهادى عبد سعد عثمان عاشه8146

10151010112112688.55591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالفضل عبد الزٌن عبد حسن عالٌه8147

20236.510.59.5201584.56.55391018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءكربٌل حسن محمد عائشه8148

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالحاج الخٌر محمد دٌن محمد عائشه8149

24.523.5101412.526.51397.55.565.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد حسن محمود عائشه8150

14151.51112231164.55.53.5491018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحمد على محمد الحسٌن علوٌه8151

21254.51211.523.513877.562.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءادم محمد عٌسى سٌد محمد ؼرام8152

291911.59.51120.5169610.56.55.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءرشوان االمام عبد بشارى احمد فاطمه8153

16.543.513102314.561.56.522.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءخٌر محمد بطران فاطمه8154

28.526131311.524.513105126.55.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى ٌوسؾ حسٌن فاطمه8155

23211091221169110.55.5391018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءسعٌد احمد على فاطمه8156

21.52212.5611.517.53.57710.55691018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسن محمد على فاطمه8157

142011.511.510.52215.5838.56.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعوض محمد على فاطمه8158

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحمد محمود على فاطمه8159

5162.59.51019.513564.53.5191018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسن عثمان محمد فاطمه8160

727.5841213.5426.55491018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسٌن على حسٌن فرحه8161

6.52.55.576131542.533.52.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسٌن محمد مصطفى فرحه8162

403019.515153020139.513.57.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالعلٌم عبد الكرٌم جاد رأفت فٌحاء8163

100.54.554.59.5428.5453.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالعزٌز عبد محمد سعٌد كرٌمه8164
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91.53.51013.518.57.53.52.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءموسى حمد على الهت8165

202.530.511.52.529.510.55291018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد صالح ناٌر لبابه8166

10.543471114.5435.552.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءكرار محمد عٌسى لٌلى8167

201354914.547.510.55391018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالعزٌز عبد جمعه على مدٌنه8168

20.528.56.5511.51052.5145.58.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمود حامد محمود مدٌنه8169

208.5107.57.51515.5691253.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحسن احمد حسٌن مروه8170

135.57.57.57.515145510.553.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالماجد عبد حسن كرار مروه8171

60332.55.5721.56.51.51.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى باركماب شرٌؾ محمد مروه8172

292812.515153018117.51051.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءخلٌل ٌسٌن جابر احمد مرٌم8173

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد محمد كرار احمد مرٌم8174

16135.5510.51141.56.533.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحمد الحاج عٌسى ادم مرٌم8175

2018.512.5471112.574.511.553.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى شرٌؾ محمد السر تاج مرٌم8176

3628.519.514.51529.519132.5186.55.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهللا فضل رمضان حمدى مرٌم8177

312917.510.514.52516.5119196.5791018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد محمد صالح مرٌم8178

30817.538111783.5187.56.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءحمٌد جمعه الحسن على مرٌم8179

135341.55.54.5318.55.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءكرمٌل حسن محمد مرٌم8180

2131165111258155691018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءشرٌؾ الحسن هساى محمد مرٌم8181

1719.5135.56.5121273.511.567.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهللا عوض محمد عٌسى معتزه8182

3422181413.527.518119.5206891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمود احمد محمد جعفر ملك8183

211513.52.54.571571.5166.5591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعوض محمد ادم محمد هللا عوض ملك8184

33.526.51714.513.52818.5123.518.56991018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءكرار على مختار منال8185

38302015153020138207991018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءوهٌب ابراهٌم محمد محمد هللا منة8186

262415.58.51220.513.599.51657.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءابراهٌم على محمد مدحت موده8187

91018غغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعامر حمد محمد نبٌت8188

1731316.57.513.554105791018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءابراهٌم السٌد رجب نجوى8189

15.518135.5611.512.570.5116.5891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهللا فرج على حسٌن ندى8190

2227151413.527.516.510815.55891018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءابوسرٌع شوشة ابو عالء ندى8191

29.526.517.512.510.52312108.516.579.591018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهساى محمد عٌسى ندى8192

342917.51413.527.518.5126.5187.51091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهللا عبد على عبده رأفت نهى8193

3226.517.512.514.52718121206.51091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد محمد الواسع عبد هاجر8194

2620109615158613.551091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمجٌد محمد ناصر هدى8195

36.5271914142818.5129196.51091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد امام احمد ٌارا8196

35.523.517.514132719.5123186.51091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءابراهٌم فضلول مٌزار سالمه ٌاسمٌن8197

30.52917.514.51327.519123.5185.51091018شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءهللا فضل الباسط عبد جالل ٌسر8198

30.5191511112215101.517.5598816حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقلباب على محمد على ابراهٌم8199

24.522151110.521.5159812.558.58816حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعمر محمد عٌسى ابراهٌم8200
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242014.58.510.5191289.512388816حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقمحمد هساى محمد هاشم ابراهٌم8201

2222151111.522.51495.515.558.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقمحمد عٌسى اوكٌر احمد8202

26.5201499.518.5139215.5598816حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعلى وٌل محمد الحسن جامع محمد احمد8203

26.521151011.521.514.598.514.538.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقمحمد على طاهر محمد احمد8204

2116149.511.52114861338.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌققالدل عٌسى طاهر محمد احمد8205

24.520151110.521.5149514.558.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌققالول عٌسى محمد احمد8206

7.515.5141081814.569.5256.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقاحمد محمود محمد احمد8207

20201311112212.587.512.5388817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقاشبادٌن جامع هاشم احمد8208

211912.510112114.58816.5588817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقكجر محمد اوكٌر ادم8209

15.515.514.51111221481.515.5588817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقمحمداحمد الحسن محمد ادم8210

24.5171510.511.52214.59313.5588817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعجاٌب عبدالقادر بكر ابو اسماعٌل8211

201813.5910.519.5118216.5588817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعلى سٌد حافظ الحسن8212

201813.510.51121.5138612.5578817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعلى احمد محمد اٌوب8213

2115159.510.5201384101.578817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقشابوش ادروب هادى بالعٌد8214

2022151111.522.514.59415.528.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقأحمد محمد عبدالرحمن حرفاب8215

25.522151111.522.514.599.514588817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقموسى حامد الحسٌن حسن8216

23.515121113241791.512.538.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقهدٌل احمد محمد حسن8217

332217.514132715.511515.52.58.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقاوكٌر محمد كرار حسٌن8218

343019.514.514.52917.513016.557.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعبادى ربٌع محمد زٌاد8219

363017.514.514.52917129.519.558.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعٌسى موسى نور محمد عبدالاله8220

34.526191314.527.51712414.558.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقمحمد على حسن على8221

24.521131112.523.518.5100.5150.58.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعثمان حسٌن نور محمد على8222

1022125.59.51514.573.5828.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقمحمد محمد جامع عٌسى8223

2015.51156.511.510688.528.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقاحمد الحاج عٌسى عمر عٌسى8224

24.5181512.514.52714.59913.558.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقبطران عٌسى محمد عٌسى8225

35.52817.512142619.5126.516.558.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقاحمد زٌان محمد مازن8226

291713.51114.525.51510016.52.58.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقابوبكر ابراهٌم احمد محمد8227

7.51511.576.513.57.55581.578817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقاحمد موسى احمد محمد8228

2921131113241710413.52.58.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقكرار احمد ادم محمد8229

15.5171311.51223.5178615.557.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعلى عمر ادم محمد8230

22.5221210.512.5231695.515278817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعمر محمد اٌمن محمد8231

30.522131114.525.51610716.558.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌققالعول عٌسى كرار محمد8232

312217.51414.528.518.5117.514598817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقاحمد محمد حسٌن محمود8233

201512.511.51122.516.586.510.5558817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعلى احمد محمد محمود8234

1218149112010748.557.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقنصر على طاهر محمد محمود8235

222215.58.51018.5169415.558.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقحسٌن موسى محمد موسى8236
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32261711.51425.512.511315.558.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقحسن هبن حسن هبن8237

35.52519.51514291912818.578.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقموسى احمد صالح ٌحٌى8238

362619.514152916.512717.558.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقمحمدالطنطاوي محمود احمد ٌوسؾ8239

32.5261610132313110.515.558.58815حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعلى سٌد بدرى ٌوسؾ8240

292317.513.514.52816.511414.5598815حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقمحمد احمد طاهر جمعٌه8241

40302015153019.5139.517.57.598817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقالرازق عبد محمود خالد حبٌبه8242

32.52819.51414.528.519127.515.55.59.58816حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعوض محمد بخٌت حلٌمه8243

282610.51212.524.514.5103.51458.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقبشٌر احمد الحسن حواء8244

22.5271912.513.52617111.516.559.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقكجر محمد اوكٌر حواء8245

162119141226149613588817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعٌسى حمد حسن عبدهللا حواء8246

2525.514.512112317105123.588817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقاحمد عثمان احمد خدٌجه8247

27.528.51813.51427.516117.514.579.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقموسٌب محمود صالح رنده8248

33.5292014152919130.515.5798817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقمنوفى رشدى سٌد روان8249

35.53019.51514.529.519.513417.5698817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعوض موسى احمد زٌنب8250

262918.512142616.511616598817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقمحمد حسن احمد عٌسى زٌنب8251

252819.514.513.52817117.516.5598817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقطالب عٌسى ادم محمد زٌنب8252

37.5292014.514.52917.513319.56.588817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقحسن محمد مصطفى ساره8253

32.5291911.514.52618.51251877.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقسالم ٌسلم محمد صفاء8254

29.5261811.513.52516114.51757.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقعوض اوكٌر عٌسى عابده8255

352919.513152814.51261768.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقاحمد طاهر احمد فاطمه8256

34.52619.514.513.52814122156.588817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقاحمد عثمان احمد فاطمه8257

312919.513.514.52817.512515.578.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقكرار موسى عثمان فاطمه8258

2315137.512.52012.583.5145.58.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقابوبكر ابراهٌم على فاطمه8259

3123201411251711616.557.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقادروب عثمان عٌسى فاطمه8260

3830201514.529.520137.5196.588817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقالنوبى سلٌمان محمد كنزى8261

28.52819.51412.526.516.511915.5788817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقجامع عٌسى محمد لبابه8262

31.5261811.51425.516.5117.5165.58.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقمحمدهساى محمدخٌر احمد مدٌنه8263

302717111425161151757.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقرحمه كردو عثمان عٌسى مرٌم8264

40302015153019.5139.519798817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقمحمد عبده مصطفً مرٌم8265

40292014.51529.520138.519788817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقالسٌد انور عصام ملك8266

40292015153020139197.588817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقمحمد ٌوسؾ محمد نسمه8267

2921181113.524.516108.5155.56.58817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقهساى عبدهللا محمد نعمه8268

252716.5913.522.51410515.5678817حالٌباإلعدادٌة رٌاض المنعم عبد الفرٌقبخٌت عٌسى محمد نهال8269

1420.511.588.516.51274.514.56.56.59919حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدجبرٌل محمد على احمد8270

201810871513.576.51876.58919حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعثمان طاهر محمد ادم محمد احمد8271

393019.515153017.5136205.58.58818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمداحمد حسن محمد احمد8272
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14.517156.58.51513.57520658819حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمدٌن طاهر محمد محمد احمد8273

21.511.510.56.53.51012.56618549919حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمداحمد محمد كرار الحسن8274

201013107.517.51373.517629919حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمداحمد حسن احمد بالل8275

16151396.515.51271.51764.58818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدحسن صالح محمد السر تاج8276

2011.5107.5815.51269166.55.58818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدبخٌت صالح محمد باشا جعفر8277

121812.5891711.57116669819حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعٌسى حامد احمد حامد8278

15.51514.58.56.51514741773.58818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدحسن محمد على حسن8279

2025.516510151490.51873.58818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمد ابراهٌم محمد حسن8280

201812.58.58.51713.581196.559818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدادروب احمد طه حسٌن8281

291514.57.5613.5148616.56.548918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدالحسٌن عٌسى محمدعٌد حمد8282

128125.55.511447135.558918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدكرار على عثمان صالح8283

221513.596.515.514.580.518.575.58818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمد طاهر محمد حسٌن طاهر8284

11.59.51287.515.51058.51054.58814حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعلى السر تاج شرٌؾ محمد طاهر8285

161010.576.513.565611538819حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدحامد الحسن شادلى هللا عبد8286

29231814.51529.516.511619658818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدحامد عالءالدٌن محمود عبدهللا8287

3222171414.528.515.511515.56.538818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمود حمدى نور عبدهللا8288

20013.5691511.560166.538818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعلً محمد جامع عثمان8289

2422178.51321.514.59914.56.538818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمد عثمان حامد عثمان8290

787157407528819غ11حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعلى السر تاج على عثمان8291

15.51814.59.511.521107913.5638818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعلً محمدطاهر الحسن محمد عثمان8292

787.556.511.54.538.583.528918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمد عٌسى ادم عل8293ً

131512.58.58.517764.512.56.53.58919حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعلً السر تاج شرٌؾ محمد عل8294ً

26.51513.59.51120.51590.517.553.59919حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعلً وٌل هللا عوض احمد عمر8295

26.52515.512112317.5107.514.5559918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعلى محمد احمد عمر8296

11.51612.59615116632.53.510919حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدبشٌر عثمان هللا عبد عمر8297

15.51010.597.516.51062.51153.58818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمصطفى الرحٌم عبد محمد عمرو8298

2015.511810.518.5107513.5558818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعٌسى جامع محمد عٌسى8299

8818غغغ0غ0غغغغغحالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعثمان الحسن محمد فضل8300

140.5103.52.5610.541105.53.59918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعمار اوكٌر طاهر محمد ماهر8301

13.50.511.54.548.510447.5559918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمد حامد حسن محمد8302

37291814.51428.517129.517.567.59918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدبكرى حمدى صالح محمد8303

13.5611.555101051175.578819حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعٌسى طاهر محمد حسن طاهر محمد8304

8818غغغ0غ0غغغغغحالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعٌسى طاهر محمد عثمان محمد8305

9.50773.510.5103710.5368818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمد احمد عٌسى محمد8306

6.51129.5312.56.538.512.5539918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدهداب عمر عٌسى نور محمد8307

31.5291914112516120.51856.58919حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمد محمود احمد مصطفى8308
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24712.594131369.515.5668919حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمود محمدطاهر محمد مصطفى8309

3328191213.525.514.512017.5578818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمود محمد اٌمن معاذ8310

33301811.51223.515.51201757.59918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعلى عٌسى سٌدى حسن نادر8311

287.51410.54.5151175.514.5579918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمداحمد احمد حمدى هٌثم8312

205.511.564.510.51057.57578818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمد جاد محمد ٌاسٌن8313

34.517131051513.59315.556.59818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمود على الحسٌن ٌحى8314

393019.514142819135.51876.59918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعلى احمد الدٌن جمال اسراء8315

38.5292014142818133.51876.59919حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمداحمد الدٌن شٌب خالد االء8316

231916.56.58.5151184.517.56.559918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدشنب ابو حسٌن عٌسى طاهر امنه8317

35.522.517.588.516.513.5105.5176.55.59818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمد حسن محمد اٌمان8318

23.520.518.55.5813.5138914.555.58819حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدحمد عثمان طٌب محمد اٌمان8319

36271914152916.5127.517668818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدحسن عثمان محمد خالد تسبٌح8320

35.519.51711.512.52419115175.55.58818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعبدالرازق زكرٌا حاتم حبٌبه8321

2615169.57.51710841875.58818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدحسن محمد حسن حلٌمه8322

3019.516.5107.517.511.59515679818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعلى محمدطاهر كجراى خدٌجه8323

3126.5198.58.51712105.5186.55.58818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمدعلى ادم موسى خدٌجه8324

21.56.57.561.57.54471553.58818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدطاهر محمد احمد دنٌا8325

31.52311106161091.51655101019حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعثمان محمدطاهر جعفر زٌنب8326

24.52015.59.5615.510.58614.5558818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدالحسٌن حامد محمد زٌنب8327

393019.514.51529.519.5137.5186.578918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدحامد محمد طٌفور سماهر8328

3126168.5917.512102.517.55.53.59918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعلى طاهر محمد عثمان سمٌه8329

31.519.514105.515.511.59217559918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدناصر عٌسً طاهر صفاء8330

20.518.5116.59.516168216578819حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمداحمد حامد احمد عابده8331

231514.56.58.51515.58315.5678818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعلى حسن كرار عابده8332

2627.5177.51017.514.5102.51666.58818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمود على حسن عائشه8333

30.522198.51220.513105185.568818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدكندار ادم على عائشه8334

7.51914.557.512.512.56619668818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمد ادم محمد عائشه8335

20.520.513.5611.517.513.585.5176.579818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدشنقراى حمد محمد حسن ؼاده8336

1620159.5817.51785.516.55.57.58919حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدطاهر احمد محمد فاطمه8337

27.527191212.524.519.5117.52075.58919حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمد عربى محمد لجٌن8338

2021145.56.512127917.5568818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعمار اوكٌر طاهر محمد مروه8339

3126.5188.51018.516110186.56.59918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدعٌسى امٌن على مرٌم8340

202314.56.5713.5178817.5578819حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدكرار على عوض محمد مرٌم8341

14153.569156.55417.557.58918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمحمد محمود احمد ابوالوفا ملك8342

2717.5778151076.516558918حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدحسٌن موسً عثمان منى8343

17176.54.5812.545715578818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدبكر ادم محمد مٌساء8344
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29.521.512.56.51117.512.593.518.55.57.59818حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدابراهٌم حسن محمد نبٌت8345

31.521.514911201510217.56.57.59919حالٌباإلعدادٌة عرابً أحمدمصطفى الرحٌم عبد مصطفى نور8346

201614.58122010.58111.5579817حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولاشبادٌن ادم سٌداى ادم8347

12.51514.55.512.51810.570.511578918حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولالحسٌن ادم محمد الحسٌن8348

6.515125.51318.513.565.56.55.56.59819حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولحسن سٌد حسٌن أحمد8349

10.516155.51015.5106712.557.58919حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولحسٌن محمد حسن عثمان8350

27.52317.513152816.5112.515.5679918حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولخلٌل محمد عبٌدهللا عدى8351

79917غ6.510.55312.5غ715146.5حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولسمٌرمحمد علً محمدعوض عل8352ً

121613.56.51218.510709.53.56.59817حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولمحمد عوض محمد عوض8353

251715.510142410.59212.53.57.58816حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولعٌسى الحسن هاشم عٌسى8354

27211611.514.5261510514.5579818حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولمحمد المجد ابو جابر محمود8355

2019157.514.522108610.5579917حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولمحمد عمار عمران محمود8356

2721189.514.52417.5107.51657.58915حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولمحمد اللطٌؾ عبد محمد منصور8357

27.516.517.5813.521.51710015.55.588816حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولحامد عٌسى محمد امنه8358

27.524.518.513.51326.517.5114.514.5589917حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولعلى فوزى محمود روان8359

28.51717.5912.521.517101.514.55.588918حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولحسن عثمان محمد زٌنب8360

29.51717.51114.525.517.510714.5589919حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولموسى طه حسن فاطمة8361

32.51918.5913221710914.5588918حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولرحمة ادم محمد فاطمة8362

281618.510.51020.51710014.5589817حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولعلى حامد محمود فاطمة8363

27.5171710142417102.51357.58916حالٌباالبتدائٌة الناصر عبد جمال بمدرسة ملحقة اعدادى فصولعوض محمد حسن فاطمه8364

3025171514.529.512.511418598918حالٌباالبتدائٌة جوهر حامد بمدرسة ملحقة اعدادى فصولعٌسً حامد محمود طاهر8365

2724.51615153014111.5175.58.59717حالٌباالبتدائٌة جوهر حامد بمدرسة ملحقة اعدادى فصولحسٌن ادم محمد حلٌمة8366

272517.514.51529.514.5113.5186.598918حالٌباالبتدائٌة جوهر حامد بمدرسة ملحقة اعدادى فصولعٌسى الحسن محمد دنٌا8367

2824.51814.51529.515.5115.5196.598918حالٌباالبتدائٌة جوهر حامد بمدرسة ملحقة اعدادى فصولمحمد طاهر ادم سمٌة8368

332819.51414.528.516125195.59.59817حالٌباالبتدائٌة جوهر حامد بمدرسة ملحقة اعدادى فصولأبوزٌد سٌد رمضان شٌماء8369

27.5211412.513.52613101.516.5789817حالٌباالبتدائٌة جوهر حامد بمدرسة ملحقة اعدادى فصولمحمد حسن محمد عاٌده8370

3124.518.515153014118196.599818حالٌباالبتدائٌة جوهر حامد بمدرسة ملحقة اعدادى فصولمحمد محمد سعٌد عائشة8371

292516.51514.529.514114185.599818حالٌباالبتدائٌة جوهر حامد بمدرسة ملحقة اعدادى فصولاحمد حامد على عزٌزة8372

30.5271915153017.51241989.59817حالٌباالبتدائٌة جوهر حامد بمدرسة ملحقة اعدادى فصولمحمد حسٌن محمود فجر8373

282515.515153014112.518688918حالٌباالبتدائٌة جوهر حامد بمدرسة ملحقة اعدادى فصولحسن حامد احمد مدٌنة8374

2425102025.566.58.5336610الؽردقةالمشتركة االعدادٌة الؽردقةابراهٌم احمد على كرم8375

غغغ2023139.510.52011.587.5175.58.5علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولابراهٌم على محمود فرٌد8377

مممم31282014152920128207ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورسراج احمد حسن كمال حسن9001

مممم2119.5181010.520.5209918.56ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورحسٌن سٌد ٌوسؾ شاذل9002ً

مممم302019610.516.519104.5206.5ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خوربكٌر احمد جاد عطا9003

مممم25.51816.58.510.51918.597.5185ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورفرج قطب امام محمد9004
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مممم2822195.511.51719105185.5ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورحسٌن ابوبكر خالد محمد9005

مممم9201635813.566.5155.5ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خوررضوان احمد زهزه هان9006ً

مممم262019.56121817.5101206ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمحمد رمضان علً هان9007ً

مممم23.5251810122216104.518.55.5ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورحفنى على مصطفى سهام9008

مممم23.52519.51013231710818.56.5ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورعبدالعال عبدالرحٌم محمد شٌماء9009

مممم35.5301911.51425.518128206.5ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورعلً محمد فارس مروة9010

مممم22.524.514.5149.523.516.5101.516.56.5ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورمحمد فرٌد اشرؾ ندا9011

مممم14125.505.5729.59.55سفاجااالعدادٌة الجدٌدة الحوٌطات امعلً شحات سعد حسن9012

مممم6.55.52.54.504.54.523.575سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمود بكر محمد محمود9013

مممم2064.56.53.510646.514.57سفاجااالساسً للتعلٌم ابراهٌم ابوالحسن الدٌن حسام الشهٌد فصولمحمد عبده محمد ٌاسمٌن9014

مممم251810134764137القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنعبادى محمد عبدالرحٌم اسماء9015

مممم10.515.541344.538.5115.5القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنمحمد احمد محمد فاطمه9016

مممم10.58110.51.54.525.542.5القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسنسعد عبدالفتاح محمد مرٌم9017

مممم2.52.51046.58.56غ16126القصٌرالمشتركة االعدادٌة الهٌثم بن الحسناحمد عزالدٌن عادل هدى9018

مممم302718.51314.527.51812112.55علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولمحمود عبدالهادى محمد قاسم9019

مممم2717.51610.51222.51699105.5علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة ؼصون ابو فصولعلى محمود محمد معتز9020

مممم31.5291314.51428.51711915.55علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولالضوى مصطفى عبدالالهى خالد عمر9021

مممم33.5281714142816.512315.56علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولالضوى مصطفى عبدالالهى خالد عمرو9022

مممم372817.51514.529.517.5129.515.56علم مرسىاالساسى للتعلٌم األعدادٌة الشاذلى الشٌخ فصولالضوى مصطفى عبدالالهى خالد دنٌا9023

مممم35292013.51225.518.512817.56علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة حماطة فصولاحمد عبدالعزٌز شعبان عامر9024

مممم40292015153018.5137.516.55.5علم مرسىاالساسى للتعلٌم االعدادٌة علم مرسى فصولحسن محمد احمد آالء9025

مممم30.52218.513.51124.516.511216.55شالتٌــناالساسى للتعلٌم محفوظ نجٌب فصول احمد محمد احمد اسالم9026

ممممغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءالسٌد عبد على حسٌن سعٌد9027

مممم31281813.51326.519122.517.55.5شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد عباس الدٌن عماد الرحمن عبد9028

مممم2019147.513.52115.589.5135شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءاحمد الرحٌم عبد ابراهٌم على9029

مممم221914.510.51222.513.591.5155شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءعلى محمد الدٌن محمد عمر9030

ممممغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءسلٌم محمد جمعه محمد9031

مممم132015.51113.524.515.588.5135.5شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءسعد على عمر عٌد محمد9032

ممممغغ0غ0غغغغغشالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءدروٌش احمد مصطفى احمد مصطفى9033

مممم111512.56.5814.5156810.57شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءجمعه ساعد على زمزم9034

مممم152115.51112.523.51994125.5شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمود حسن ناصر مرٌم9035

مممم24.518146.513.5201490.515.55.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمساعد سعٌد على ابراهٌم9036

مممم25.521129152413.59618.55الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسٌن جاد اشرؾ احمد9037

مممم28.51815.51114.525.518105.515.55الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولامٌن عمر حسن احمد9038

مممم311514.52.51517.514.592.515.55الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد زكى صابر احمد9039

مممم301814.54.51519.512.594.5135.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعبدالعلٌم جمعه عبدالعلٌم احمد9040
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مممم21117.52.546.510.556.5105الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاحمد عباس على احمد9041

مممم22.515144.51418.51181125.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمراد محمد هانى احمد9042

مممم29.519157.512.5201396.516.55الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالحافظ عبد احمد ٌحى احمد9043

مممم1312.512691511.564103.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمصطفى مكاوى الهادى عبد الحسٌنى9044

مممم20.51613.5414.518.51280.5156.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالسمٌع عبد محمد حسن الشاذلى9045

مممم30.518.514313.516.512.592175الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمصطفً محمد حماد بشار9046

مممم27.51913.57.51522.515.598165الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولامٌن عمر احمد حاتم9047

مممم20181414142816.596.5185الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولامٌن عمر حسن حسام9048

ممممغغ0غ0غغغغغالؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعبده محمد الرحٌم عبد حسن9049

مممم312215414.518.514.510175.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعبدالصالحٌن هللا فتح اٌمن دٌفٌد9050

مممم24.52114614.520.51393155.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسالمة راشد هللا دخل راشد9051

مممم1720125813137515.55.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد اسماعٌل محمد صالح9052

مممم25.51512515201284.513.53.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاحمد محمد احمد هللا عبد9053

مممم23.515123.51316.51380163.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولكامل المعطى عبد اسامه المعطى عبد9054

مممم311514.53.514.51813.59216.55.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعبدالعلٌم جمعه عبدالعلٌم عبدهللا9055

مممم27.516115101512.58211.55.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمود امبارك بدرى عصام9056

مممم29.515114.510.51510.58114.56الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعواد محمدى اٌمن فارس9057

مممم3015115.510.51612.584.55.55الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولٌونان فهمى هللا فرج فلٌب9058

مممم32.51611.54.510.5151388165الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد احمد حمادة كرٌم9059

مممم31.51511.52.510.51313.584.55.55الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولابراهٌم عطٌتو نجٌب لوكاس9060

مممم29.51611.54.510.51512.584.5145.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسن الحمٌد عبد ابراهٌم محمد9061

مممم27.515114.510.51512.581115.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد احمد سعد محمد9062

مممم28161441115138615.55الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاحمد محمود سعد محمد9063

مممم22.515104.58.51311.572105الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد منٌر عادل محمد9064

ممممغغ0غ0غغغغغالؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمود عبدالهادى على محمد9065

مممم291511411151383165الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعمر الرحمن عبد محمد على محمد9066

مممم6.5غ1612.54.510.5151356.5غالؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولرحاب ابو محمد رحاب ابو مصطفى محمد9067

مممم3018133.51013.512.58715.56الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعلى امٌن جمعة محمود9068

مممم261511.55101511.579105.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولخلٌل محمد هشام محمود9069

مممم49.5122.5غ1147.511.5غ27الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد زكى صابر مصطفى9070

مممم27.515124.57.5121278.514.53الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالهادى عبد مصطفى فتحى عادل مصطفى9071

مممم301511.53.59.5131281.5175الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد موسى عطٌه مصطفى9072

مممم2915112.510.513117955الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولداود ٌعقوب هبٌل مكارى9073

مممم53.5155.5غ10510.515.5غ28الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعثمان مسلم الحفٌظ عبد خلؾ هادى9074

ممممغغ0غ0غغغغغالؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالظاهر عبد محمد ٌاسر ٌاسٌن9075

مممم2615113.51013.51277.5175الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولخلٌفه حسٌن سٌد ٌوسؾ9076
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مممم2819149.512.5221194147الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسحٌك العباس ابو اشرؾ احالم9077

مممم262014.58.513.5221193.5146.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاحمد صالح اشرؾ احالم9078

مممم372618.5911.520.514.5116.514.57الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالسٌد الباقى عبد صالح اسمهان9079

ممممغغ0غ0غغغغغالؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولتمام محمد رجب امل9080

مممم322316.56.51319.512.5103.5157الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسٌن احمد رمضان امنٌة9081

مممم282114.55.59.5151189.513.55.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد محمود احمد امٌرة9082

مممم3019.5156.5915.51090136الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد طه على سٌد اٌمان9083

مممم27.51517911201089.515.56الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالمولى عبد محمد الفتاح عبد اٌمان9084

مممم241514.578.515.510.579.5165الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسن الدٌن صالح اشرؾ اٌه9085

مممم342318711.518.513.5107167الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسعده ابو محمد فرٌد دٌنا9086

مممم23231387.515.51286.5125.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسٌد عباس منصور رانا9087

مممم24.52114109191088.5146الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسٌب محمد السٌد سامى رشا9088

مممم292115.514.514.52912.5107197الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسالم المجٌد عبد محمد السٌد رضوى9089

مممم34.52017.510122211.5105.515.57.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحمدى محمد مجدى سهٌر9090

مممم34.52018.510.51323.512.510916.55.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد مصطفى محمد سهٌر9091

مممم32.52014.57.51219.511.598175.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولخلٌل عزب محسوب سٌده9092

مممم29.519186.51016.5119415.56الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعلى احمد عالء عال9093

مممم37.523209122116117.516.57الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولؼول حامد العباس ابو فاطمة9094

مممم2617106.54.51112.576.516.56.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولخلٌل رمضان خلٌل فاطمه9095

مممم281710.584.512.512.580.5177.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسٌن محمد عثمان فاطمه9096

مممم34.523117.5411.51494186.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعرابى حامد انور فرحة9097

مممم28.52210.57.53.511148616.57الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسلٌمان حسن الناصر عبد فرحه9098

مممم27.520103.53.5712.5776.56.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولسٌدهم حلٌم عزت مرٌم9099

مممم22.5156.531.54.51159.56.57.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولشحاته ثابت مرشد منال9100

مممم21157.532.55.5105914.57.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولأحمد محمد الفتاح عبد منجه9101

مممم16165.531.54.513556.56.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولاٌوب داود طلعت مهرائٌل9102

مممم101552357425.53.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصوللبٌب فوزى مالك ناردٌن9103

مممم15151044.58.51260.513.56الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولرضوان محمد السٌد نصرة9104

مممم2516104.54.59127215.57الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولخمٌس رزق جمال وردة9105

مممم251710.54.53.581272.5177.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولعلى شنداوى صبحى وردة9106

مممم28.5201047.511.5138316.56.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولالظاهر عبد محمد ٌاسر ٌاسمٌن9107

مممم20.5167.54.56.51112.567.515.55.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولرٌاض محمد محمود كرٌم9108

مممم21.5171041.55.5136716.56الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمهنى هللا عبد نهله9109

مممم1516103.51.551258155الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمد لطفى ابراهٌم احمد9110

مممم22.510.5106.5410.510.564166.5سفاجاالعاص بن عمرومصطفى المعز عبد اٌمان9111

مممم22.52417.59.59.5191910218.56.5ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورالباقى عبد حمادة حنان9112
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مممم161810781511.570.5156.5الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولحسٌن بسطاوى الستار عبد ٌسرى9113

مممم1617103.51.55126012.56الؽردقة اعدادى األساسى للتعلٌم رباح بن بالل فصولمحمود الحمٌد عبد احمد الحمٌد عبد9114

1622139.59.519108010.557.5225الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمابراهٌم الناصر عبد محمد سٌؾ9115

1415126.5915.51066.51325446الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمعزمى فراج انور مكارٌوس9116

مممم20.52117.58.511.5202099175.5ؼارب رأسالمشتركة االعدادٌة رحمى خورحافظ رمضان سامى احمد9117

445غغ1310غ0غغغغ13الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمحسن حمدى حسن خالد9118

مممم262015.579.516.5129017.55شالتٌــنالثانوٌة االعدادٌة رٌدة ابو سعد اللواءمحمد طاهر على اشرقت9120

8002.513.5112.57535510ؼارب رأساعدادى االساسى للتعلٌم ؼارب راس فصولبكر ابو محمد النجا ابو احمد محمود9121

1516.5157.510.5181781.5143.57559الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمبدرى حامد محمود محمد9122

23.524.513.578.515.5784113.52225الؽردقةبنٌن االعدادٌة السالمالراضى عبد فاٌز ابراهٌم فاٌز9123


